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Csabagyöngye Kulturális Központ 2015
Felmérve környezeti és belső szakmai lehetőségeinket, a 2015-ös évet elsősorban a
szinten tartó működés, és a minőségfejlesztő innovációs tevékenység elegyítésével
igyekeztünk megoldani.
Az év legalapvetőbb stratégiai céljaként az szerepelt, hogy látogatottsági
eredményeinket megtartsuk, mely egyben azt is jelentette, hogy az előző évekhez mérve
a művelődési alkalmak, fesztiválnapok, kiállítások számát sem kívántuk emelni. Úgy
ítéltük meg, hogy Békéscsabának és vonzáskörzetének megfelelő mennyiségű program
jut, nem indokolja semmi a további számszerű növelést. A lehetőségeket egyébként is
behatárolja a fizetőképes kereslet – nem fognak többen lakni a környéken, nem nőnek
rohamosan a fizetések, még a turizmus imponáló fejlődési mutatói sem hoznak túl sok új
nézőt a városba – és a minőségi terek befogadóképesség. (Természetesen vannak
általunk még el nem ért rétegek a városban, akiket fontos megszólítanunk, de ők
mindenkor az egyébként is elmaradó látogatóink helyét foglalják el.)
Minőségfejlesztési törekvéseink középpontjában a komfortosság emelése állt, a
hozzáférhetőség, elérhetőség további „akadálymentesítése”. Beleértve az árképzést
éppen úgy, mint a hátránnyal élők segítését, vagy a programok, szolgáltatások területi
kiterjesztését,
„házhozszállítását”
(jegyárkedvezmények,
belépődíj-mentesség,
segítőprogramok, internetes jegyértékesítés, lakóterületi rendezvények, stb.). A
komfortszint emelését szolgálja az esztétikus környezet, az otthonosság, és – nem
szabad szemérmesnek lennünk, amikor kimondjuk - a kényelem. Mindezek megadása
korunkban már alapelvárás, mint ahogy a magas szintű technikai felkészültség is az,
tekintettel mind a felszereltségre, mind a kezelői tudásra.
Erőteljes fejlesztést a marketing és a kreatív ipar területén képzeltünk el. Új munkatárs
érkezett, s tudtuk, itt az eszközbeszerzések mellett szükséges új eljárásmódokat
bevezetnünk, és növelnünk kell ismertségünket, illetve az országos média-megjelenések
számát.
Tevékenységünk továbbra is a rendezvényszervezés és a közösséggondozás kettősségére
épült. Az év a Szólótáncfesztivállal és a Magyar Kultúra Ünnepével indult. Ezt a Csabai
Farsang, majd Munkácsy születésnapja követte. Márciusban a Békéscsabai Tavaszi
Fesztivál programsorozata várt ránk, benne a koncertek, kiállítások között a „Csak tiszta
forrásból” fotópályázat és a kisnemesi otthonok találkozója. Áprilisban az ukrán Virsky
Nemzeti Táncszínház és a Magyar Művészeti Akadémia kiemelt kortárshangversenye
következett, májusban a 100xszép Fesztivál és a gyermeknap eseményei. Júniusban az
Erkel Sándor Kórusfesztiválra, majd a Múzeumok Éjszakájára került sor, július első
felében a megyeri Kárpát-medencei népzenei fesztivál és a Big Band Találkozó volt új
elem. Ebben az időszakban zajlottak táboraink, melyek száma idén megközelítette a
húszat. Július közepén kezdődött a közel ötven napos Főtéri Nyár programsorozatunk,
koncertekkel, táncbemutatókkal, gyermekelőadásokkal, kiemelve a Fröccsöntő Hétvégét
a csabagyöngye-szürettel, a ZENIT fúvóskoncertjeit és az augusztus 20-hoz köthető
ünnepi programokat.
Szeptember végén a korábbi évekhez képest kikerekedett a Szent-Mihály napi hétvége, s
kapta meg új jelzőjét, a „csabaiságok”-at. Jaminában magyar népdalos találkozó volt, a
Központban
Halfőzőverseny,
a
Lencsésin
kertbarát-találkozó,
a
Meseházban
felelevenedett a Boldogságbetakarító Ünnep, s Megyeren újra a birkafőzés hozta össze a
falu lakosságát. Ekkor kezdődött a Garabonciás Napok is, majd október 1., a Zene
Világnapja és Advent első vasárnapja között zajlott az Őszi Művészeti Hetek
programsorozata, ebbe illeszkedett bele az I. Kovács Béla Nemzetközi Klarinétverseny.
Október 5.-én egy saját fejlesztésű programmal, az Alföld vonósnégyes Mozartkoncertjével indultunk, de kiemelkedő volt a Csabai Szalon kiállítás, és az ebben az
időszakban zajló lencsési Digiporáma-fesztivál. Decemberben pedig előbb a
Mikulásfesztivál, majd az ünnepi programok sokasága következett életünkben.
Törekedtünk kiemelt közösségeink működési feltételeinek maradéktalan biztosítására
(Nyíri táncklub, Színistúdió, Calandrella, Márvány Fotóműhely, Csaba Big Band) és
természetesen a nálunk dolgozó önálló jogi személyiségű művészeti csoportok maximális
kiszolgálására is – Szimfonikusok, Békéstáji Művészeti Társaság, Bartók Vegyeskar,
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Chopin Kórus, Feeling Színház, Csabatánc, Tabán. A száz közösséggel, a nagyszámú
rendszeres bérlővel, az évi háromszázezer látogatóval való kapcsolattartás felelőssége
kötelez bennünket, hogy munkánkat a legnagyobb odaadással és szakmai alázattal
végezzük. Reméljük, ez az év is ezt példázta.
Csabagyöngye Központ
A 2015-ös évben igazodva központi céljainkhoz a látogatószám megtartása és a minőségi
munka fejlesztése volt fő feladatunk, melyet a látogatószám tekintetében maradéktalanul
teljesítettünk úgy, hogy külső helyszíneink látogatószáma kicsivel kevesebb volt
(17.7015), mint az előző évben, ám az épületen belül magasabb látogatottságot sikerült
elérnünk (196.636 fő). Ez azt is jelentette, hogy több programot kellett koordinálnunk
épületen
belül,
amit
a
megnövekedett
logisztikai
feladatok
is
tükröztek.
Minőségfejlesztési munkánk ebben az évben nagy hangsúlyt kapott a szabályzatok
tekintetében, hiszen új kihívásokkal kellett szembenéznünk, így a folyamatszabályozási
törekvéseinket meg kellett erősítenünk, felül kellett vizsgálnunk szabályzatainkat. E
tekintetben sikeresen tudtunk reagálni a felmerülő problémákra, változáskezelési
tevékenységünk aktív és kielégítő volt, így változtattunk több alkalommal a
rendezvényszervezéshez kapcsolódó belső kommunikációs gyakorlatunkon, teremnaptári
rendszerünk működtetésén, statisztikai nyilvántartási rendszerünkön. Továbbra is
nehézséget okoz a nagy arányú fluktuáció, mely elsősorban a kiszolgáló személyzet
tekintetében volt számottevő.
Arany János Művelődési Ház
A 2015-ös év kiemelt jelentőségű év volt az Arany János Művelődési Ház életében, hiszen
éppen ebben az esztendőben ünnepelte létrehozásának 50. évfordulóját. Ebből az
alkalomból egy különlegesen színes és változatos programsorozattal tettük
emlékezetessé ezt az évet a mezőmegyeriek számára.
Rendezvényeinket helybeli civilszervezetekkel, közösségekkel és a településrészen
működő intézményegységekkel együttműködésben valósítottuk meg, sok régi
partnerviszonyt elevenítettünk fel, A civil kezdeményezésre indult Kárpát-medencei
Magyar Népzenei Találkozóval egy új színt hozhattunk a művelődési ház életébe.
Meseház
A Meseház 2015. évi tevékenységét a minőség és a hagyomány jellemezte.
Törekedtünk arra, hogy méltóképpen közvetítsük a Meseház megálmodójának, Schéner
Mihálynak a művészeti ágak összefonódásában rejlő titokzatosságba és a felnövekvő
ifjúság erejébe vetett hitét, mely meghatározta tevékenységünket. Hangsúlyt fektettünk
a régóta működő rendezvények és szervezetek innovatív megtartására, valamint a
közösségi igényeknek helyet adva, új kezdeményezések indítására. Tevékenységünk
sokszínűségét a széles kapcsolatrendszer biztosította, különös tekintettel a határon túli
magyarsággal folytatott gyümölcsöző kapcsolatra, mely számos, soha nem látott
produkcióval örvendeztette meg Békéscsaba közönségét.
Lencsési Közösségi Ház
Az elmúlt év eseményei közül kiemelésre kívánkozik a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0112
„Kicsengetés után” pályázat keretén belül megvalósuló, a húsvéti ünnepkörhöz
kapcsolódó programsorozat, melyen a három tagóvoda gyermekeit láttuk vendégül
háromféle programmal, a két szabadtéri rendezvényünk, a Lencsési Gyermeknapi és a
Szent István Napi Előzetes. A Galéria esetében a Márvány Fotóműhely Objektív 2014. című
tárlata és a Barabás Ferenc gyűjteményéből válogatott minikönyv tárlat, a Kner Imre
születése 125. évfordulója tiszteletére összeállított reprezentatív kiállítás. Az Egészséghetiés a Földünkért Világnapi rendezvénysorozat, a jubiláló, tizedik alkalommal megrendezett
Békéscsabai Digiporáma Fesztivál, valamint a Részönkormányzattal közös András napi
Kolbászparádé. A kisközösségek esetében a Jóga nap, a Természetjáró kör megalakulása
10. és a Kertbarát kör 20. évfordulójának tiszteletére rendezett programsorozatok. A
szolgáltatások körében pedig az angol nyelvi képzés az óvodásoktól a felnőttekig.
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Jaminai Közösségi Ház
2015-ben is szakmailag segítettük és fejlesztettük a közösségi házban működő
csoportokat, klubokat, foglalkozásokat, és új csoportok is indultak (pl. MOZDULJ
MEG!, Varázsmező Kreatív Klub, Ízvadász Főzőklub, Baba Játszó).
A civil szervezetek kulturális közfoglalkoztatottainak együttműködésével a közösségi ház
nyitva tartását az igényeknek, programoknak megfelelően tudtuk megoldani. A
programjainkra érkező látogatók közösségi élményt, új ismereteket szereztek, a
bérlőknek pedig igyekeztünk minél szélesebbkörű szolgáltatást nyújtani.
Egész napos nagyrendezvényünket (JamiNap) az Erszébet Parkban bonyolítottuk le,
amelynek szervezésében, megvalósításában a közösségeink, együttműködő civil
szervezetek, intézmények is feladatokat vállaltak.
Munkácsy Emlékház
Továbbra is minőségi programokkal szolgáltuk a közönséget, melyek közül kiemelkedik a
Gulácsy kiállítás, a Kisnemesi Otthonok 14. Országos Találkozója és a Múzeumok
Éjszakája
A múzeumpedagógiai diák és felnőtt foglakozásokra, illetve egyéb, a ház szelleméhez illő
programok szervezésére fordítottunk nagyobb energiákat a látogatószám növelése
érdekében. Tovább szélesítettük a helytörténeti ismereteket nyújtó, illetve gyűjtő
rendezvényeket, mint például az István Malom többszöri bejárása, újkori történetének
szemtanúk által közölt lejegyzése.
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CSABAGYÖNGYE KÖZPONT
Intézményünk mellékletben nyújtja be 2015 évi fesztiváljaira, nagyrendezvényeire
vonatkozó részletes beszámolóját, mely a 2015 évi beszámoló 2. számú mellékleteként
szerepel jelen dokumentumban.
Egyéb események
Csabai Színistúdió – musical gála 2015. február 21.
A Csabai Színistúdió önálló estje, ami ebben az évben a „DO RE MI” musicalest címet
kapta, a generációk találkozása, hiszen ebben az évben is, a jelenlegi tagok mellett
felléptek olyan régi csoporttagok, akik ma már színművészként dolgoznak, vagy éppen
csak kedvtelésből, de továbbra is foglalkoznak az énekléssel.
Magyar Családterápiás Egyesület Vándorgyűlése 2015. április 10-12.
Az országos hatókörű, három napos szakmai kongresszus rendezői ezúttal Békéscsabán
fogadták éves tanácskozásukra a szociális tématerület jeles képviselőit, szakembereit. A
több mint 500 regisztrált résztvevő ismeret-és tapasztalatbővítését, illetve személyes és
szakmai kapcsolataik építését plenáris ülések, előadás szekciók, workshopok gazdag
kínálata szolgálta, melyek teljes háttér-kiszolgálását, valamint a fakultatív szabadidős
programok egy részét a kulturális központ biztosította.
Csontváry – hangverseny 2015. április 29.
A Magyar Művészeti Akadémia főrendezésében megvalósult nagyszabású komolyzenei
koncert jeles magyar zeneszerzőink – Dubrovay László, Nógrádi Péter, Kocsár Miklós,
Tóth Péter és Kovács Zoltán - Csontváry festmények által ihletett zeneműveinek
ősbemutatója volt, melyek kortárs nemzeti kultúránk méltán megismertetendő értékei. A
hangversenyen közreműködött a Szegedi Szimfonikus Zenekar, Gyüdi Sándor Liszt
Ferenc-díjas karmester vezényletével. A budapesti premier mellett a produkció csupán
két vidéki városban – Békéscsabán és Szegeden – került bemutatásra, a
Csabagyöngyében közel 250 fős közönség előtt.
„Sportemberek a fronton – sport a hátországban” 2015. május 8.
Az Első világháború centenáriumi eseményeinek sorában intézményünk országos
sportkonferenciát fogadott, melynek témája az első világégés és a nemzeti sport
kapcsolódása volt. Az előadók és díszvendégek sorában egykori olimpikonokat, neves
szakértőket köszönthettünk, többek között dr. Aján Tamást, a Magyar Olimpiai Akadémia
elnökét, és Prof. Dr. habil. Szakály Sándor DSc-t, a rendezvény levezető elnökét. Az
előadásokat diákcsoportok, sportolók, testnevelők hallgatták figyelemmel.
Országos Rejtvényfejtő Verseny 2015. május 16-17.
A verseny a terület 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 a 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.
Családi nap 2015. szeptember 12.
A Millenium lakótelep rendszeresen, évi két alkalommal helyszíne családi nap jellegű
eseményeinknek. Ebben az évben az egészségre nevelés jegyében szűrővizsgálatok,
ételkóstoló és sport- illetve ügyességi versenyek is elemei voltak a nem csak a lakótelep
lakóit megmozgató rendezvényeknek. A gyermekek örömét mindig kiváltó trambulin,
ugrálóvár, játszóház és kézműves foglalkozás sem maradt el.
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Elektromos és Hibridautó Kiállítás 2015. október 16-18.
Túlzás nélkül a hazai elektromobilitás történetének egyik kiemelkedő eseményét rendezte
2015. októberében a Csabagyöngye Kulturális Központ. Az I. Elektromos és Hibridautó
Kiállítás október 16-18. között az egész országban nagy visszhangot váltott ki a
járműiparban és a környezetvédelemmel foglalkozók körében is.
Rendezvényünk kiemelkedő volt amiatt, mert az autószalonokban ugyan ma már
rendszeresen mutatnak be alternatív meghajtású gépjárműveket, kifejezetten
elektromos, illetve hibrid autók megismertetése, egybe gyűjtése céljából intézményünk
kezdeményezése volt az első hazánkban.
A bemutató és a tesztautókkal összesen közel húsz gépkocsit mutattunk be a
háromnapos kiállításon. Külön öröm, hogy – bár nem ez volt a célja – a kiállítás konkrét
vásárlásokat is hozott.
Látogatóink között ott voltak a járművek és a technikai újdonságok iránt érdeklődők,
azok, akiket izgat a nem is túl távoli jövő, s természetesen a környezettudatos
gondolkodás hívei.
Téli szünidei játszóházak 2015. december 28-30.
Az elmúlt években gyakorlattá vált, hogy a két ünnep között programokkal várjuk a
családokat. 2015-ben 3 délelőtt szerveztünk elsősorban kézműves játszóházat, melyen
közel 100 résztvevő volt. A szabadságolások és a nagy leterheltség miatt ebben az évben
külső vállalkozó megbízásával oldottuk meg a programokat első emeleti Kölyöksziget
játszóházunkban.
Agykontroll tanfolyamok
Évről évre megrendezésre kerül az intézményben, a megyében egyetlen helyszínként a
felnőtt, kezdő agykontroll tanfolyam. Ehhez a kurzushoz kapcsolódóan két korosztály
számára hirdettünk gyerektanfolyamot, valamint az agykontroll módszerét felhasználó
Villámolvasás tanfolyamot.
Esküvők, családi események a Csabagyöngye Központban
Az intézmény csak úgy, mint az előző évben, 2015-ben is 9 esküvői vacsorának adott
otthont. Három helységünk is alkalmas a családi események kiszolgálására, így a szűk
körű esküvői vacsorától a több száz fős lakodalomig minden igényt ki tudtunk elégíteni.
Népszerűek az Élővíz-csatorna teraszán tartott esküvői ceremóniák is.
Sorozatok
Több, mint tanóra…rendhagyó történelem órák
Hagyományainkhoz híven az ifjúsági korosztályt célzó ismeretterjesztő-sorozatunk
keretében nemzeti történelmünk meghatározó évfordulóiról kiváló előadók által
prezentált rendhagyó tanórák, illetve a diákok személyes aktivitásra épülő ünnepi
programok keretében emlékeztünk meg.
Március 15-re emlékezve (március 12-én) UGRAI GÁBOR szaktanár ismeretterjesztő
előadással várta a fiatalokat, majd ezt követte a BÉKÉSCSABAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT
rövid szerkesztett emlékműsora diákoktól diákoknak.
A Nemzeti Összetartozás Napján (június 4-én) a Trianoni békeszerződés aláírásának
évfordulójára emlékező nemzeti emléknapon dr. Raffay Ernő történész tartott előadást a
békediktátumról, illetve annak előzményeiről, a magyar nemzet sorsát tragikusan
formáló következményeiről.
Az Aradi Vértanúk Emléknapján (október 6-án) 1848/49 záróeseményeinek és nemzeti
üzenetének tolmácsolására ismét sorozatunk közkedvelt, a magyar történelem iránt
elkötelezett pedagógusát, Ugrai Gábort kértük fel.
Kiállítások az Artériumban
Kiállítótereink továbbra is rendkívüli népszerűségnek örvendenek. Kiállítótereink
struktúrája természetszerűleg nem változott: legközkedveltebb az 1. emeleti Artérium,
mely az egyik legnagyobb „átmenő forgalmat” bonyolító, tágas, megfelelő nagyságú,
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bármikor látogatható terünk. A második legkedveltebb a Panoráma terem, de hátránya,
hogy a benne zajló programok miatt nem mindig látogatható. Ezeket követi a Kerengő,
melyen sokan átmennek ugyan – így sokan látják az ott rendezett kiállításokat -, de
sötét, lámpái pedig nem a legmegfelelőbbek alkotások megvilágítására.
Termeink állandó kiállításai nem változtak 2015-ben, így egy-egy helyi művész képei
teszik otthonossá majd minden termünket.
Időszaki kiállítások 2015-ben
január 23. Gubis Mihály kamara kiállítása – Artérium
január 31. Farkas-Pap Éva képzőművész kiállítása – Kerengő
február 13. a Light Scribblers fényfestő kiállítása – Hungarikum Klub
március 9. a Tavaszi Fesztivál vándorkiállítása – Artérium
március 11. a nagyváradi Tibor Ernő Galéria képzőművészeinek kiállítása
március 17. Rédei Magda grafikus kiállítása – Artérium
március 18. Szilasi Róbert fotókiállítása – Hungarikum Klub
április 1. Holo Hóbel László festménykiállítása – Panoráma
április 7. a Hello Gúta Polgári Társulás fotókiállítása – Kerengő
május 27. az EzüstPor Ékszerműhely és Futaki Sándor faműves kiállítása –
Kerengő
június 18. a Démász által meghirdetett sajtófotó kiállítás – Olvasó
június 22. Péter Enikő alkotóművész kiállítása – Artérium
augusztus 28. a Márvány Fotóműhely kiállítása – Kerengő
október 15. Darabos György grafikai kiállítása – Artérium
október 22. TájOdüsszeia tájépítészeti kiállítás – Agóra
november 2. XV. Csabai Szalon – Panoráma
november 13. Baji Miklós Zoltán alkotóművész kiállítása – Hungarikum Klub,
Kerengő
december 2. Horváth Hajnalka alkotóművész kiállítása – Artérium
Békés Táji Galéria kiállításai 2015-ben
A művészeti társaság az Agóra megnyitásakor kapott az 1. emeleten állandó kiállítási
területet. Lonovics László vezetésével, önállóan szervezik a tárlatsorozatot, a CSAKK
részéről Mészáros Zsuzsanna segíti munkájukat. 2015-ben is magas színvonalú tárlatokat
rendeztek, általában havonta egyet.
Januárban két új tagjukat mutatták be: Krajcsó Tamás fotóművész és Simon Debóra
festőművész személyében.
Februárban a nemrég elhunyt Kállai Júlia, grafikusművész pótolhatatlan munkájára, a
kiváló pedagógusra emlékeztek egy összeállítással.
Korbely István szarvasi, Pataj Pál békéscsabai, Székelyhidi Attila gyulai festőművészek
tárlata után Bányai Inez és Csuba Anita textiltervező iparművészek anyaga volt látható.
Mészáros Sándort is textilesként ismertük meg, most azonban festményeit tárta a
közönség elé.
A Magyar Festészet Napján, a társaság örökös tagjára, a 90 éve született Koszta Rozália
festőművészre emlékeztek. Magángyűjtők és a Munkácsy Mihály Múzeum anyagából
válogattak Koszta képeket a kiállításhoz.
Szokás, hogy vendég kiállítót is bemutatnak a békéscsabai közönségnek, most Arnóti
András budapesti festőművész Időmérték című tárlatát láthattuk.
Két új tag, Reha-Korcsog Erzsébet formatervező iparművész és Egyed Zoltán jelmez- és
díszlettervező iparművészek bemutatkozó kiállításával zárták az évet.
Motivációs előadás sorozat
A "Motivációs előadások" sorozat pozitív példával szolgáló előadók meghívásával próbál
utat mutatni ahhoz, hogy miként lehet egyéni és közösségi nehézségeket a magunk
kezdeményező erejével leküzdeni, az első, egyben döntő lépést megtenni ahhoz, hogy
mások is segíthessenek. Az előadásokat, lévén ingyenesek, széles körben tesszük
elérhetővé, hogy minél több ember számára legyen példa, hogyan lehet magunk kezébe
venni a sorsunkat, legfőképpen az akaraterő fejlesztésével. A foglalkozások vendégei
6

eredményes sportolók, sikeres emberek, mert meggyőződésünk, hogy aki a saját
problémáit hatékonyan tudja kezelni, asz önmaga elé kitűzött célokat el tudja érni, az a
környezete és az embertársai felé is nyitottabb és együttműködőbb tud lenni.
Táncházak (Guzsalyas táncház)
2015-ben, a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásából, gyakorlatilag havi
rendszerességgel, tíz alkalommal táncházat tudtunk megvalósítani a Csaba és a Tabán
Néptáncegyüttesekkel közösen. Több alkalommal a Csabagyöngye Kulturális Központban,
valamint a Csabai Nyár keretében egy alkalommal a főtéren, a Berbécs Zenekar és
barátainak közreműködésével szerveztük meg az eseményeket.
Táborok
A nyári táborok ajánlatát, az előző évek gyakorlata alapján, a városi tábori kínálathoz
igazítva alakítottuk ki ebben az évben is. 6 saját tábort kínáltunk a Csabagyöngye
Központban, melyek közül egy, a színjátszó tábor, külső helyszínen valósult meg.
Két alkalommal Sakk tábort tartottunk általános iskolás korosztály számára, latin tánc és
standard tánc tábort szerveztünk, valamint a Féling Színházzal együttműködve színjátszó
tábort az épületen belül is. Jó gyakorlatunk immár harmadik éve, a családbarát
munkahely jegyében, hogy dolgozóink, a társintézmények dolgozói, illetve a városi
kulturális
intézmények
dolgozóinak
gyermekei
számára
egész
nyáron
gyermekfelügyeletet biztosítunk. Így volt ez 2015-ben is. Táborszervezői munkánk
gyakorlata kialakult, gördülékenyen végezzük ezt a tevékenységünket is.
Ifjúsági munka, Patent Ifjúsági és Diákiroda
Ifjúsági Információs Pont funkció
Az iroda alapfeladata 1997-es létrehozása óta nem változott: kapcsolattartás,
információgyűjtés és továbbítás, a gyermek- és ifjúsági korosztály felkészítése a
párbeszédrendszerben való részvételre, a felnőttek szemléletének formálása.
Ennek eszközei évről évre változnak, reagálva a korosztály és az ifjúságsegítésben
közreműködők igényeire: elsősorban közéleti képzések, konferenciák, találkozók
szervezése, információs kiadványok készítése, gyűjtése, terjesztése.
Közösségi tér és közösségfejlesztő funkció
Közösségfejlesztő projektünk középpontjában olyan formális és informális csoportok
létrehozása, segítése áll, melyek egyrészt válaszokat adnak az ifjúság körében jellemző
problémacsomagokra, másrészt lehetőséget biztosítanak a kapcsolatteremtésre,
csoportos kommunikációra.
A diákiroda folyamatosan ad helyet ifjúsági civil szervezetek programjainak, így 2015ben a mEGYETEM Klub tartotta itt alkalmait, az AFS Nemzetközi Cserediák Program a
külföldöt megjárt diákok közreműködésével Világjáró esteket tartott. Szombatonként a
BÉFIT csapata használta a termet. Már szokásosan a minden hónap első szerdáján
találkozó Önkéntes Klubnak is otthont adott az iroda. Keddenként a Diákönkormányzat
tart megbeszéléseket a diákirodában. A középiskolások itt tartották különböző
stábüléseiket az iskolai diáknapokra és a Garabonciás Napokra való készülésük során.
Ezen felül az iroda bármikor nyitott az ifjúsági kezdeményezésekre, mint ahogy erre több
alkalommal volt is példa az év során, a filmvetítéstől az osztályrendezvényen keresztül
több formában is.
Hálózati szerep
A Csabagyöngye Kulturális Központot a diákokat és ifjúságot érintő ügyekben a Patent
Diákiroda képviseli. Így vagyunk jelen a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumban, tartjuk a kapcsolatot helyi, ifjúsági feladatokat érintő civil szervezetekkel,
egyesületekkel, iskolákkal. Leehetőség szerint pedig igyekszünk részt venni regionális,
megyei és országos érdekképviseleti alkalmakon és megmozdulásokon. 2015-ben az
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intézmény kollégái
elkészítésében.

és

az

Iroda

részt

vett

Békéscsaba

Ifjúsági

koncepciójának

Városi Ifjúsági Parlament
A Csabagyöngye Kulturális Központ Patent Diákirodája és a Békéscsabai
Diákönkormányzat 2006 óta rendezi meg tavasszal és ősszel a Városi Ifjúsági
Parlamentet. A kezdetek óta több kisebb-nagyobb átalakuláson ment át, de a fő cél
ugyanaz, mint az elején volt: megmozgatni a város diákságát és egy napon keresztül az
őket érintő kérdésekben tudjunk válaszokat adni nekik, valamint kikérni véleményüket.
Ezek pedig tematizált szekciókban zajlanak, melyek nagy részét DÖK-ös diákok tartják.
A 2015. március 25-i VIP-en a 12 szekcióból 8-at jelenlegi DÖK-ös diákok tartottak, és
210 általános- és középiskolás diák vett részt rajtuk.
2015. október 21-i VIP-en az ifjúsági koncepció előkészületei miatt több szekció is ezen
témáról szólt szakemberek vezetésével, így megtartott 11 szekcióból csupán 4-et
tartottak DÖK-ös diákok 200 fő általános- és középiskolás tanulónak.
Békéscsabai Diákönkormányzat
Az 1995. december 17-én alakult Diákönkormányzat idén ünnepelte 20. születésnapját.
Ez alkalomból Szarvas Péter Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere is köszöntötte
a diákságot, Szente Béla Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatójával együtt.
A 2014/15-ös vezetőváltás láthatóan megviselte a DÖK tagjait, de a 2015-ben felvett új
tagokkal új lendületet kapott a szervezet, és friss energiákkal feltöltve vágott neki az
előtte álló feladatoknak, melyek a következők voltak: bekapcsolódás a Városi Ifjúsági
Parlament szervezésébe; pályázatok írása; képzéseken, országos programokon való
részvétel; a békéscsabai diákok képviselete helyi és országos szinteken, heti
rendszerességgel
találkozók
szervezése.
2015-ben
az
egyik
legfontosabb
érdekképviseleti lehetősége a diákoknak a város Ifjúsági Koncepciójának előkészítésében
való részvétel volt.
A városi DÖK keddenként tartotta megbeszéléseit a Patent Diákirodában.
Legfőbb programjai voltak 2015-ben: a tavaszi és őszi VIP, a LIKE, az ’56-os és ’48-as
megemlékezések.
Az őszi VIP előtt október 13-án tartottuk a DÖK-Castingot, ahol a jelentkező fiatalokkal
egy kis személyes beszélgetés után, majd a csapatjátékban való részvételük alapján
döntötték el a DÖKösök, hogy kiket vesznek fel soraikba. Így 17 új taggal 50 főre bővült
a DÖK létszáma a 2015/16-os tanévre.
A régi és új tagok közös tréningjére, „összerázó” alkalmára december 2-án került sor.
Diákönkormányzat-segítő Pedagógusok Munkaközössége
A munkaközösség munkája az elmúlt évben nem volt túl aktív személyes találkozók
tekintetében, de az információ áramlás folyamatos feléjük, és tartjuk is a kapcsolatot az
ifjúságot érintő programok, kérdések tekintetében.
Közösségi szolgálat
Az érettségihez kötelező iskolai közösségi szolgálat lehetőségeit kihasználva a
Csabagyöngye Kulturális Központ együttműködésben áll a helyi középiskolákkal és fogad
diákokat, akik beleláthatnak a programszervezés hátterébe, és kipróbálhatják magukat a
kulturális élet kulisszái mögött.
Önkéntes program
2011. októbere óta regisztrált önkéntes fogadó szervezet a Csabagyöngye Kulturális
Központ. Azóta két képzésben készítettünk fel önkénteseket az itt elvégzendő kulturális
közművelődési feladatokra. Sokat köszönhetünk az önkénteseknek, és nem csak azt a
750 ledolgozott munkaórát, amit 2015-ben nálunk töltöttek, hanem azt az önzetlen
segítő vágyat, amellyel hétről hétre eljönnek és saját szabadidejüket feláldozva tesznek a
város közösségért. Ugyanakkor fontos, hogy az önkéntesek ne csak egy szolgáltató
csoport legyen, hanem ők maguk is egy összetartó közösséget ápoljanak. Ezért a havi
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egyszeri találkozók alkalmával nem csak munkamegbeszélés, hanem közösségépítés és
folyamatos fejlesztés is zajlik.
A sokasodó igényekre, és a jelenlegi önkéntes csoport leterheltségére való tekintettel
2015. novemberében új önkéntes képzést indítottunk, ami 20 fő jelentkezésével vette
kezdetét. A frissen végző önkéntesek várhatóan 2016. márciusában tudnak munkába
állni és bővíteni az előző közösséget.
Közösségi művelődési szolgálat
A Közösségi Művelődési Szolgálat fókuszában 2015-ben a projektfejlesztő és a területi
munkát támogató tevékenységeink álltak, természetesen nem elhanyagolva a nonprofit
szektor szakmai támogatását sem.
A lakóterületi munkánk, területi feladatellátásunk koordinációja erősítette az
intézményegységeink közötti együttműködéseket, és hozzájárul az AGÓRA program
adottságainak kihasználásához.
Lezárult a Csabagyöngye Kulturális Központ, a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében 28,57 millió forinttal támogatott, a „Kulturális intézmények részvétele a
tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályázati kiírás keretében
benyújtott,
„KICSENGETÉS UTÁN - A BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT
ISKOLABARÁT SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSE” elnevezésű projektje.
A Csabagyöngye Kulturális Központ 11 hónap alatt (2014. augusztusától 2015. júniusáig)
valósította meg a formális oktatást támogató és kiegészítő, a kulturális nevelés
jelentőségét hangsúlyozó projektjét.
A projekt keretében a Központ és a telephelyei 16 oktatási-nevelési intézménnyel (8
általános iskola, 8 óvoda), azok pedagógiai programjának megvalósítását támogató,
kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős kulturális tevékenységek
valósultak meg.
A tevékenységek közvetlen célcsoportja az óvodai nevelésben és iskolai oktatásban
résztvevő 3-14 éves korosztályhoz tartozó gyermekek, tanulók voltak.
Az összesen 54 programelem több, mint 4000 résztvevővel valósult meg, melyek között
múzeumpedagógiai és drámapedagógiai foglalkozások, hagyományőrző programok,
kézműves tábor és mesefoglalkozások, kortárs művészetek és a velünk élő történelem
megismerését célzó tevékenységek szerepeltek, melyek az óvodásokat és iskolásokat
aktív részvételével zaljottak.
A foglalkozássorozatok hozzájárultak az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciák fejlesztéséhez, a kulturális tudatosság és kifejezőképesség
megalapozásához.
A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájával a térségi közművelődési
tanácsadó
tevékenységhez
kapcsolódó
feladatunk
ellátásához
napi
szinten
együttműködtünk.
Részt vettünk a Nemzeti Művelődési Intézet Stratégiai Fejlesztési Főosztályán a „TÁMOP3.2.3.B-12/1 pályázathoz kapcsolódóan szolgáltatásfejlesztési modell piot programjainak
lebonyolításában, amelynek célja az volt, hogy az Agóra, Agóra Pólus típusú intézmények
számára komplex szolgáltatásfejlesztési protokollt nyújtson szakmai munkájuk
segítésére, hálózati együttműködésük támogatására. A modell gyakorlati megvalósulása
érdekében új, komplex képzési programban kidolgozásában vettünk részt
Áldozatvédelmi Iroda
Legfőbb partnerünk a Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület, akikkel
közösen végezzük prevenciós munkánkat. Az idei, közel 100 fő részvételével zajló XIV.
Áldozatvédelmi konferencia témája az iskolai erőszak volt.
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Civil Iroda
A nonprofit szektor átalakulása/professzionalizálódása miatt 2015-től kisebb jelentőségű
tevékenységet végez intézményünk életében, de továbbra is szerepet vállal a nonprofit
szektor működésének segítésében.
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével két alkalommal szerveztünk szakmai
támogató eseményt.
Eszközkölcsönző
Kulturális programok, civil szervezetek, oktatási intézmények és családi közösségek
számára biztosítottunk szolgáltatásokat Békéscsabán, és az AGÓRA programba bevont
négy kistérség (békéscsabai-, sarkadi-, mezőkovácsházi-, békési kistérségek) területén.
Csoportok megyében történő utaztatással, szállítással és rendezvényeik megvalósítását
segítő szakmai eszközök biztosításával segítettük a hozzánk fordulókat.
Pályázati munka, projektirodai tevékenység
2015-ben elsődlegesen a hazai források elérésére fókuszált intézményünk, az Európai
Uniós ciklusváltásból adódóan releváns új uniós projektfelhívás nem volt elérhető.
Intézményünk a hazai pályázati alapok kiírásait, illetve az uniós pályázati információkat
egyaránt folyamatosan figyelemmel kísérte. A terület munkafolyamatait két munkatárs
koordinálta, hazai és Eu-s típusú megosztásban.
Pályázati úton első sorban az intézményi kulturális alapfeladatok ellátásához,
hagyományos nagyrendezvényeinkhez, valamint szervezetünkhöz kötődő civil közösségi
élet működtetéséhez tudtunk további pénzforrásokat rendelni. Támogatott, 2015-ben
megvalósítási
időszakban
lévő
nagyprojektjeinket
vállalásainknak
megfelelően
teljesítettük és lezártuk, valamint korábbi projektek fenntartási kötelezettségeinek
rendben eleget tettünk.
(Pályázati nyilvántartó tábla a 3. sz. mellékletekben.)
2015-en zárult uniós projektek:
„KICSENGETÉS UTÁN – A BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT ISKOLABARÁT
SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSE”
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0112
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató a 2012.03.24-én a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Kulturális intézmények
részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályázati
kiírásának keretében a Csabagyöngye Kulturális Központ
„KICSENGETÉS UTÁN - A BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT ISKOLABARÁT
SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSE” című pályázatát - az Európai Szociális Alapból és hazai
központi költségvetési előirányzatból – 28 565 736,-Ft összegű, vissza nem térítendő
támogatásban részesítette. A támogatás intenzitása 100%, így intézményi önerőt nem
igényel. A projekt megvalósítási időszaka 11 hónapra tervezett, kezdő időpontja:
2014.08.01., a megvalósítás határideje 2015.06.30.
Státusza: Lezárt, záró ellenőrzésnek megfelelt
TÁMOP-3.2.12-12/1
„Kulturális szakemberek továbbképzése Békés Megyében”
Kulturális szervező kollégáink a projekt keretében szakmai továbbképzéseket végeztek el
az alábbi specializációkkal: angol nyelv, német nyelv, uniós pályázatírás, ill. múzeumi
vezetés.
Státusza: 2015. júniusában lezárt, záró ellenőrzésnek megfelelt
Minőségfejlesztés
2015 januárjában elindítottuk új, közönségbarát honlapunkat, internet alapú
teremnaptárunkat, majd megkezdtük a központi statisztika követelményeihez igazodó új
nyilvántartó rendszerünk kidolgozását, bevezetését, mely jelenleg excel alapú, de
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folyamatban van internetes alapú felületünk kidolgozása. Az év első negyede tehát több
gyakorlati változást is hozott a minőségirányítás terén, elsősorban a Csabagyöngye
Központ vonatkozásában, mely újabb szabályozási folyamatokat igényelt, így
szükségessé vált meglévő szabályzataink felülvizsgálata, esetenként újabbak
kidolgozása. Ezzel együtt változott jegyértékesítési szabályzatunk, rendezvényeinkhez
kapcsolódó belső kommunikációs gyakorlatunk. Folytattuk tehát dokumentációr rendünk
felülvizsgálatát, standardizálását, mely kapcsán évtizedes hagyományainkat kellett
megújítanunk, és tettük ezt sikerrel, a gyakorlati munkát alátámasztó, segítő formában.
A belső rendszerek és folyamatok változásai segítették a bérlőinkkel, közönségünkkel
folytatott kommunikációnkat is, így magasabb színvonalon tudtuk ellátni rendezvényeink
kiszolgálásához kapcsolódó feladatainkat. Standardizálási törekvéseink részét kéoezte,
hogy a megújult tűzvédelmi szabályok és jegyértéesítési munkánk fejlesztése kapcsán új
ültetési rendszert dolgoztunk ki multifunkcionális tereinkre vonatkozóan, így az Agóra
teremre, és az egybenyitott multifunkcionális térre alap berendezési rendszert tudunk
kialakítani.
Telephelyeink tekintetében, ebben az évben az új statisztikai rendszer bevezetése volt
feladatunk, melyet év végére sikeresen teljesítettünk, így a teljes intézményhálózat
tekintetében egységes adatfeldolgozásra van lehetőségünk. Ezek összesítése,
kiértékelése nagy faladat, a jelenlegi excel rendszerben azonban könnyebben
kivitelezhető, mint a korábbi évek eltérő statisztikai táblázatai esetében. Fontos
feladatunk a jövő év tekintetében e rendszer internet alapú kidolgozása, mely esetben
még inkább egyszerűsíthető lesz a statisztikai adatok összesítése.
A fejlesztési folyamatokat kollégáinkkal együttműködve tudtuk végrehajtani, mára
minden szervezeti egységünk részt vesz folyamatirányítási fejlesztéseink kidolgozásában,
véleményezésében,
mely
nagyban
hozzájárul
minőségfejlesztési
munkánk
sikerességéhez.
Felnőttképzés
Az egész életen át tartó tanulást, tehát a felnőttképzés szükségességét és
megvalósítását intézményünk továbbra is kulcsfontosságúnak feladatnak tartja.
A felnőttképzési törvény szabályozta, klasszikus képzői tevékenység háttérbe szorult
intézményeinkben, de a nonformális és informális tanulási formák továbbra is szakmai
munkánk részei.
A jól felszerelt, többfunkciós termeink minden típusú felnőttképzési tevékenység
kiszolgálását lehetővé teszik. Tökéletes helyszínei tudunk lenni a tapasztalati tanulást
segítő tréning módszernek, a gyakorlat orientált, egyéni és csoportos munkáknak és a
kis és nagy létszámú plenáris előadásoknak is.
Közösségek
2015-ben közösségfejlesztő munkánk legfontosabb feladata volt, hogy meglévő
közösségeinknek igazi otthont tudjunk biztosítani, együttműködő partnereinket továbbra
is magas színvonalon tudjuk segíteni. E tekintetben sikeresek voltunk, megerősítettük az
újonnan alakuló, vagy hozzánk érkező közösségeket, segítettük fejlődésüket.
Békéscsabai Társastánc Klub és Nyíri Lajos Táncsport Egyesület
Kapcsolattartó: Vasasné Kővári Katalin
A nyár folyamán két edzőtábort (standard és latin) bonyolítottunk le. Szeptemberben
pedig két korosztályban (gyermek és felnőtt) indítottunk kezdő és haladó társastánc
tanfolyamokat. Bevezettük az úgynevezett intenzív táncnapokat, melyek extra
felkészülési lehetőséget biztosítanak táncosainknak a versenyidőszakban.
Versenytáncosaink 2015-ben is szép eredményeket hoztak a területi és országos
versenyeken. Az egyesület táncosai több ízben is vállaltak fellépéseket a különböző
városi rendezvényeken és a kulturális központ programjain.
2015. december 5-én megrendezésre került a 46. Országos Társastánc Bajnokság, a
Csabagyöngye Kulturális Központ és a Nyíri Lajos TáncSport Egyesület közös
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szervezésében, melynek lebonyolításában a Klub és az Egyesület is nagy szerepet vállalt,
tagjaink versenyzőként is részt vettek az eseményen.
Néhány személyi változás is történt a klub életében, Széles András abbahagyta a
táncoktatást, így csoportjait Meszlényi Viktória vette át. Lukoviczki Katalin helyett pedig
Korponai Attila végzi a kezdő gyermek táncosok felkészítését, valamint átválallt órákat
Gyurkó Lászlótól a standard edzések esetében.
Köszönhetően a táncklub és a kulturális központ együttműködésének Békéscsabán egyre
népszerűbb és közkedveltebb műfaj lett a társastánc.
Csabai Színistúdió
Foglalkozások: Hétfő (15.00-17.00)
Csütörtök, péntek (15.00-18.00)
Művészeti vezető: Szente Béla
Szervező: Péter Enikő
Tanítanak: Szente Béla, Kerepeczki Nóra, Csomós Lajos (színészmesterség), Molnár
Katalin, Péter Enikő (ének) Szepsi-Szente Éva Kisanna (beszédművelés), Szepsi Szilárd,
Hankó Tamás (tánc).
A csoport első fellépése a január 22-én a Kultúra Napja békéscsabai gálaestjén volt,
ahol a békéscsabai Calandrella kórussal karöltve énekelhettek a gyerekek.
Február 7.-én részt vettek a Féling Színház és a Szín-Játékos Szövetség szervezésében
megrendezett IMPRO Fesztivál megyei selejtezőjében ahol a regisztrált csapatokat
maguk mögé utasítva, elnyerték az arany minősítést és ezzel bejutottak az országos
döntőbe. Ezt követően került sor a már hagyományos gálaestre, idén „DO RE MI”
musicalest címmel. Márciusban felvételt hirdetett a csoport, így új tagokkal
gyarapodhattak, akik azóta beépültek a közösségbe. Március 15-én két helyszínen adott
ünnepi műsort a csoport. A Mezőmegyeri ünnepi műsor keretében és a már
hagyománnyá vált Partium, ezen belül Tenke, Belényesújlak, Belényessonkolyos és
Körösjánosfalva településeken.
Március 21-én Gödöllőre utazott a csapat, az Impró Fesztivál országos döntőjére,
ahol felnőtt mezőnyben szép szerepléssel 7. helyezést értek el.
Áprilisban bemutatták a „Bohóciskola” című zenés játékot, mellyel több ízben is
fellépést vállaltak a tavasszal városi programokon, illetve a kistérség településein. A
költészet napja alkalmból a gyerekek „Verskommandó” címmel a Békéscsabai térség
tanyáin mondtak verseket meglepetésszerűen, a tanyákon élő emberek mindennapjait
megszínesítve ezzel.
Július 30 és augusztus 8 között 23 fővel Balatonszárszón volt a csapat. A 10 napos
Színjátszó tábort minden évben megszervezzük, mely táborhot a csoport tagjain kívül is
bárki csatlakozhat, aki megfelel a korosztáji feltételeknek és érdeklődik a színjátszás
iránt. Az idei év érdekessége, hogy a tábor alatt megszerveztünk egy a közelben lévő
nyári színházban való fellépést ahol nagyon jól érezték magukat a gyermekek, és
előadásuk színvonaláról a teltház is tanúskodott. A balatonszárszói Csukás Színházzal
jó kapcsolatot ápolunk és együttműködésünkre a jövőben is számítanak. A tábor alatt két
45 perces műsort is sikerült elkészíteni, ami további próbákkal egy igen színvonalas
előadássá dolgozható ki.
A tábor végeztével sem lazított a csapat, nagy erőkkel készült a nyárvégi koncertre az
„Elszállt a nyár” című programra, ami szeptember 2-án került bemutatásra a
Csabagyöngye teraszán felépített színpadon. Ez a koncert azonban csupán bemelegítés
volt, hiszen a csapat az év végéig további 15 fellépést vállalt, melyek nagy része a
decemberi időszakra esett.
Calandrella Kamarakórus
Próbanap: minden péntek 18.00-20.00
Létszám: 20 fő
Csoportvezető: Kutyejné Ablonczy Katalin
Kapcsolattartó: Paulikné Tóth Krisztina
A Calandrella Kamarakórus városunk kiemelkedő színvonalon működő énekegyüttese. Az
egyházi és világi zeneműveket egyaránt repertoáron tartó kórus 2015-ben mind hazai,
mind városhatáron túl több emlékezetes koncerteket is adott. Májusban az Alföld Quartet
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kíséretével Tatabányán és Budapesten is bemutatatták igazi zenei csemegét kínáló önálló
koncertprogramjukat, mely egy kiváló kortárs norvég evangélikus zeneszerző, Ola Gjeilo
szívmelengető kórusműveit ismerteti és szeretteti meg a nagyközönséggel.
Júniusban Békéscsabán, az Erkel Sándor Kórustalálkozón a „Legjobb karnagy” különdíjjal
ismerte el a zsűri Kutyejné Ablonczy Katalin karnagy, ill. ezáltal a kórus színvonalas
munkáját.
Az év második felében több helyszínen (Városházi Esték, Szarvasi Vízi Színház, Jókai
Színház) Gulyás Levente és Gulyás Attila zenésztársak mellett nagy örömmel szerepeltek
egy modern, ma népszerű világslágerekből, ismert dalokból összeállított zenei
szórakoztató műsorban.
Csabai Hungarikum Klub
Kapcsolattartó: Varga Anna
Vidékfejlesztési munkánk részeként folyamatos kapcsolatot ápolunk az Agrárkamarával,
és a Megyeri Kézműves Faluval. Erre az évre egy akciócsoport felállítását terveztük, de
sajnos ez nem realizálódott. Folyamatosan keressük a forrásokat és az együttműködési
lehetőségeket a tevékenység segítéséhez. Folytatjuk a helyi akciócsoport létrehozásában
megkezdett lépésinket is. A Csabagyöngye Központ Hungarikum Klub kiállító terében az
év során további kiállításokkal igyekeztünk bemutatni a helyi értékeket.
Levendula Kreatív Klub
Vezető: Kertészné Mile Ágnes
Kapcsolattartó: Varga Anna
A közösség vezetője családi tragédia miatt nem vállalta tovább a csoport vezetését.
Sajnos nem sikerült megfelelő utódot találni, így a közösség 2015-ben felfüggesztette
tevékenységét, majd az év második felében megszűnt.
Sakk szakkör
Foglalkozások: minden kedden és szerdán
Vezető: Emődi Gyula
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A klub tulajdonképpen kettévált, keddenként a kisiskolások, alsós gyerekek, szerdánként
pedig a nagyobbak jártak a csoportba. A szakkör munkájába év közben is elég sokan
kapcsolódtak be, ezért szerveztük két napra a sakk, a játék iránt érdeklődő gyermekek
számára ezt a tehetséggondozó foglalkozássorozatot.
Junior novella műhely
Foglalkozások: szorgalmi időszakban kéthetente kedden
Vezető: Kántor Zsolt
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A foglalkozások az irodalom, az alkotás, szövegírás iránt elkötelezett középiskolai
korosztály, főképp gimnazisták számára biztosított lehetőséget tehetségük fejlesztésére
és közös munkára. A klubtagok számára a jelenkori líra és széppróza megismerésére a
foglalkozások során messze a középiskolai szint felett van lehetőség. A műhelymunkát
dícséri, hogy több klubtag publikálhatott nyomtatásban illetve internetes irodalmi
fórumokon.
Rejtvényklub
Foglalkozások: kéthetente
Vezető: Huszár Sándorné és Hankóné Zsilák Katalin
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A klub sikeresen működik, sok örömet okozva tagjainak, ennek ellenére az utánpótlás
biztosítása igen nehéz, a korábban gyarapodó létszám ebben az esztendőben stagnált. A
klub ezévben is részt vett a Városi Kulturális Játékok lebonyolításában. A csoport igen
nagy elismertségnek örvend az ország hasonló rejtvénykészítő és -fejtő klubjai között,
hiszen a tagság egyrészt számos országos versenyen vesz részt eredményesen, másrészt
megszervezi Magyarország legnagyobb létszámú rejtvényversenyét.
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Rehabilitációs klub
Foglalkozások: hetente
Vezető: Juhász Gabriella
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A klub a jóga módszerével, tornával, heti foglalkozásokkal szolgálta a résztvevők
egészségi állapotának javulását. Az oktató tulajdonképpen egy haladó jógatanfolyam
technikáit alkalmazva, de a sokéves folyamatosság igényének eleget téve végzi
munkáját. A klub igen nagy népszerűségnek örvend, hiszen ezévben harminc fölé
emelkedett a tagság létszáma.
Szíves és hypertónia klub
Foglalkozások: havonta egyszer
Vezető: Valach Jánosné
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A klub tagjai magasvérnyomásos betegek, illetve valamilyen szív- és érrendszeri
betegségtől szenvedők. A tagság kizárólag nyugdíjas korú résztvevőkből áll, de egy-egy
előadáson a negyvenes, ötvenes korosztály néhány képviselője is megjelent. A működés
során fontos szempont, hogy nem csak az állapotjavítással illetve -megőrzéssel
foglalkozó előadásokra került sor, hanem számos közösségteremtő, szabadidős
elfoglaltságot jelentő beszélgetésnek, előadásnak, játéknak volt színhelye. Mindezek
mellett az orvoselőadók az előadások után több esetben személyes konzultációt is
biztosítottak, ami igen fontos a résztvevők számára. A klub az elmúlt évben kirándulást
is szervezett, a lökösházi Breda kastély meglátogatására.
Anime Klub
Foglalkozások: kéthetente szombat délután
Vezető: Novák Norbert, Egri József
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
Az anime iránt fogékony ifjúsági korosztály számára nyújtott hasznos szabadidőeltöltési
lehetőséget a Klub, illetve a Békés Megyei Anime Társaság. A rendszeres foglalkozásokon
túlmenően félévente megrendezésre kerülő nagyobb rendezvényeken a japán kultúrával
és az animékkel foglalkozó előadások, valamint az egész napos játéklehetőség mellett
rengeteg versennyel is kedveskedtek az érdeklődőknek. A bátrabbak összemérhették
egymással rajztudásukat, bemutathatták, hogy ők készítik a legjobb cosplayeket, vagy
többféle kvízjátékban bizonyíthatták a Japánról meglévő tudásukat.
Csaba Big Band
Vezető: Illyés Miklós
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A Big Band csaknem egyidős a Csabagyöngye 2013-ban átadott megújult épületével,
hiszen a nyitás után, 2013. tavaszán alakult, a trombitás Illyés Miklós vezetésével. A Big
Band a tavaly előtti és az elmúlt esztendőben nagy sikert könyvelhetett el, hiszen minkét
évben, a Budapesti Big Band Találkozón A kategóriában Ezüst Minősítést szerzett. A
zenekar intenzív munkával töltötte az elmúlt évet, szombat délutánonként rendszeresen
próbált, annak ellenére, hogy a húszfős zenekar tagjai több helyen élnek az országban,
és igen nehéz a próbákra „összetromitálni” a zenészeket. Az intézmény a karácsonyi
köszöntő zenéjét a Big band saját szerzeménnyéből készítette.
Érmegyűjtők Köre
Foglalkozások: kéthetente szombat délután
Vezető: Pádi Zoltán
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A kör, bár évek óta működik Békéscsabán, 2015-ben talált otthonra a CsaKK-ban. Az új
hely némi gyarapodást is hozott a csoport életében, hiszen 23 beiratkozott tag van, és
átlagosan tíz klubtag jelenik meg egy-egy foglalkozáson. A csoportunk a Magyar
Éremgyűjtők Egyesületéhez tartozik. A tagok látogatják a Magyar Éremgyűjtők
Egyesületének országos és regionális rendezvényeit is.
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Igényes Zenei Élet (IZÉ) Klub
Foglalkozások: hetente csütörtök este
Vezető: Kindli József
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A tagság minden héten egy alkalommal közös zenehallgatásra gyűlik össze, illetve
havonta egyszer koncertvideók megtekintésére kerül sor. A foglalkozások igazi
zenetörténeti, zeneismereti ismeretterjesztő órákként is működnek, hiszen a részt vevők
a zenehallgatáson túl sok-sok elemző beszélgetést folytatnak a hallgatott muzsikáról.
77 magyar népmese
Foglalkozások: megszűnt
Braunné Selmeci Ágnes
Kapcsolattartó: Varga Anna
A TÉKA projekt keretében jött létre a közösség, mely a projekt végeztével, 2015 elején
befejezte tevékenységét. Munkájuk eredménye 77 népmese-játszóházunk Magyar
néphagyományokra, népi játékokra épülő eszközparkja.
M3
Vezető: Varga Ottó
Kapcsolattartó: Fábián Tamás
A Multimédiás műhely munkája továbbra is meghatározó az intézmény vizuális arculatát
illetően, ennek a folyamatnak szeretnénk megoldani a további szakmai feltételeit, illetve
a szervezett működés formáinak kidolgozását. Az inteligens műhelyben 6-8 fiatal
számára biztosított a munkatapasztalat szerzés, a szakmai tájékozódás a kreatív ipar
gyártási folyamatai révén.
CSAK(K) diákújságíró szakkör
Vezető: Kovács Zsolt
Kapcsolattartó: Csizmadia Nóra
A diákok a Békés-Ifi újságíróinak irányítása alatt dolgoztak az év első felében, azonban a
tanév végeztével a csapat befejezte tevékenységét, és szeptembertől nem kezdték el
újra a munkát, ami főleg annak köszönhető, hogy a továbbiakban nem volt szakember,
aki vezette volna a csoportot. Írásaik megjelentek web-es felületeken, és a Békés-Ifi
oldalán is.
Nosztalgia Tízek Klubja
Foglalkozás: minden szerda 14.00-16.30
Csoportvezető: Tóth Jánosné
Kapcsolattartó: Paulikné Tóth Krisztina
A csoport az aktív nyugdíjas korúak számára kínált ez évben is igényes kulturálisszabadidős programokat, és legfőképpen közösségi élményt. A kötetlen együttlétet majd
minden alkalommal tematikus ismeretterjesztő előadás, művészeti bemutató, ünnepváró
vagy egyéb értékes program színesítette. A programok egy részében külső meghívott
előadók működtek közre, de figyelemre méltó és dicséretes a tagok személyes aktivitása
is. Kulturális értékek nyomában több alkalommal is kirándultak, emlékezetes marad a
tavaszi Budapesten (Vigadó, Budai Vár), ill. ősszel Mezőhegyesen (Ménesbirtok) tett
közös látogatásuk.
Csabai Pálinka Klub
A Csabai Pálinka Klub elnökei: Kutyej Pál Albert, Lukácsi Sándor
Vezető: Varga Gábor
A Csabagyöngye Kulturális Központ csoportja a Csabai Pálinka Klub minden hónap első
hétfőjén tartja összejöveteleit, továbbra is nagy sikerrel, hiszen a tagság létszáma idén
sem csökkent 30 fő alá. Sikeresen tartotta meg alapvető célját is, miszerint a minőségi
pálinka előállítására fektetve a hangsúlyt szakmai fogásokkal, kóstolókkal képzik tovább
magukat a tagok.
A Klub tagjai igazi közösségként szívesen neveznek be főzőversenyekre, segítenek
megszervezni az évente megrendezésre kerülő Házipálinka Versenyt, szívesen vesznek
részt a Csabagyöngye Kulturális Központ rendezvényein, valamint visszatérő kiállítói a
Csabai Sörfesztiválnak és Csabai Kolbászfesztiválnak egyaránt
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Lassú torna (Csi-kung)
Vezető: Forgács Lajos
Kapcsolattartó: Varga Anna
A közösség hétköznap esténként tartja foglalkozásait, amelyek bárki számára nyitottak.
Céljuk a testi és lelki egészség megőrzése a lassútorna mozgásforma és a vele járó
életszemlélet gyakorlásának segítségével.
Önkéntes Klub
Vezető: Csizmadia Nóra
Önkénteseink havi rendszerességgel találkoztak, mely alkalmak szolgáltak a következő
eseményeken általuk vállalt munkák kiosztására, esetmegbeszélésekre, csapatépítésre.
Egészség Klub
Foglalkozások: havonta vagy kéthavonta
Vezető: Harsányiné Dr. Incze Edit
Kapcsolattartó: Forján Petra
A klub 2015 januárjában kezdte meg működését az intézmény falai között, s azóta is
rendszeresen szervezik meg mindenki számára nyitott eseményeiket, egészséges
életmóddal kapcsolatos tematikus előadásaikat.
Gerinctorna
Vezető: Lukács Józsefné
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A gerinctorna foglalkozássorozat célja, hogy megelőzze, illetve megszüntesse a
gerincbántalmakat, melyek a mai életmód következtében a lakosság nagyobb része
körében az érett felnőttkor időszakában nagy valószínűséggel kialakulhat. A
foglalkozásokon elsősorban a nyugdíjas koru nők vesznek részt, bár nincs korhatári, vagy
nemre vonatkozó kitétel.
Képzőművészeti kör
Gyakoriság: péntekenként, 16:30 – 18:00
Vezető: Scholtz Endre
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A kör alapvető célkitűzése volt elindításakor a kreatív, érdeklődő, tehetséges
gyerekeknek a képzőművészet terén újszerű lehetőséget biztosítani. A különböző
életkorú gyerekek közösen alkothatnak, az iskolai kötöttségektől eltérő alkotási
formákkal ismerkedhetnek meg, mely a szabadidő hasznos eltöltése mellett fejlesztő
hatással is bír.
Jazz Klub
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
Az év második felében létrejött új klub sikeresen kezdte működését, hiszen már az első
alkalmon kb. kilencven érdeklődő jelent meg, és ez igen nagy létszám ahhoz, hogy
további foglalkozásokat tervezzünk. 2015-ben két alkalommal tartottunk foglalkozást,
mely alkalmakkor jazztörténeti előadásra és koncertre került sor.
KerékPárt Bringa Klub
Vezető: Solymosi Attila
Kapcsolattartó: Vasasné Kővári Katalin
Március 13-án tagtoborzó gyűlést tartottunk, melynek köszönhetően újabb tagokkal
bővült klubunk. A rendezvényen Szalay Ágnes történész tartott előadást az
egybegyűlteknek a kerékpározás történetéről.
A biciklis szabadidős klub 2015-ben ellátogatott Szabadkígyósra és Póstelekre. Ismét
megrendeztük – hagyományainkhoz híven a Veterán és az Extrém Kerékpár kiállítást
(májusban és szeptemberben), valamint 2015-ben először a Chopper Bringa Kiállítást a
South Plain Riders csapata segítségével december 6-án, a Mikulás Fesztivál keretében.
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Varázsének
Foglalkkozások: kedd 10:15, 16:15
Vezető: Hevesi Imre
Kapcsolattartó: Molnár-Ruzsa Krisztina
A klub zenés foglalkozásokkal várja az 1-4 éves kisgyermekeket, akik gyerekdalokkal és
a hangszerek világával ismerkedhetnek meg. A foglalkozásokon a gyerekek szüleikkel
együtt vehetnek részt.
Kids Club
Vezető: Balogh Anikó
Kapcsolattartó: Molnár-Ruzsa Krisztina
A Kids Club angliai háttérrel rendelkező franchise rendszerben működő nyelviskola,
amely Békéscsabán a CSAKK-ban talált otthonra. A foglalkozásokra akár egy éves kortól
kisiskolás korig járhatnak a gyerekek, ahol angol s 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.
A csapat- és szerepjátékokat kedvelik a résztvevők, akiknek lehetőségük van megismerni
más kultúrákat, illetve a klub foglalkozásai fejlesztik a kommunikációs készségüket, a
tudásanyag pedig jól kiegészítheti a leendő iskolai oktatást. A 2015-ös évben több
helyszínen is tartottak foglalkozásokat a megnövekedett igény miatt.
Pici Maci Muzsika
Vezető: Bogdánné Száva Mariann
Kapcsolattartó: Molnár-Ruzsa Krisztina
A nyolc hónapostól négy éves korig ajánlott baba-mama fejlesztő foglalkozásokon a
kicsik és anyukájuk közösen énekelnek, játszanak. A szülők bővíthetik dalkincsüket és
ölbeli játéktárukat. A korosztálynak megfelelő dal- és mondókaanyag segítségével
kiválóan fejlődik a gyermekek zenei képessége, a zenei hallás, éneklési készség,
ritmusérzék, továbbá a memória és a szókincs. A fentieken túl a zenei nevelés kedvező
hatással van a babák érzelmi, értelmi, mozgás-, beszéd- és szocializációs fejlődésére. A
családias
légkörű
félórás
foglalkozáson
énekek,
ölbeli
játékok,
sétáltatók,
ritmushangszerek, színes ejtőernyő, buborékfújók és sok-sok zene várja az érdeklődőket.
Kerekítő Mondókás Móka
Vezető: Bogdánné Száva Mariann
Kapcsolattartó: Molnár-Ruzsa Krisztina
A 0-3 éves korosztály számára ma már számos foglalkoztatási forma kínálkozik, így
vannak olyanok melyek megszűnnek, új helyszínre költöznek, és újak alakulnak. A
Kerekítő foglalkozások intézményünkben megszűntek, melynek a fenti okok mellett a
foglalkozásvezető megváltozott időbeosztása is okozója volt.
Bábos torna
Vezető: Bogdánné Száva Mariann
Helyszín: Kölyöksziget
Kapcsolattartó: Molnár-Ruzsa Krisztina
A foglalkozássorozat egy új kezdeményezésként indult el intézményünkben, azonban a
foglalkozásvezető megváltozott időbeosztása miatt a tevékenység megszűnt az év során.
Tekergő kerékpáros mozgalom klubfoglalkozásai
Vezető: Kocziha Attila
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A mozgalom szervezői a Bihari Túrák Közhasznú Egyesület, a Magyar Újjászületés
Alapítvány és a Csabagyöngye Központ lettek volna, a klub azonban nem valósult meg
2015-ben.
Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület
Vezető: Zsankó László
Titkár: Hajnal Edit
Áldozatvédelem
területén
kiemelt
figyelmet
fordítottak
a
potenciálisan
legveszélyeztetettebb korosztályok (fiatalok és szépkorúak) tájékoztatására. A megyében
több iskolában tartottak prevenciós foglalkozásokat.
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100 fő részvételével, 2015-ben, a XIII. Áldozatvédelmi Konferencia lebonyolításában
működtünk együtt, melynek címe az „Ököljog az iskolában? – avagy mit tehetünk az
iskolai erőszakkal szemben?” volt.
A belváros rehabilitáció II. üteméhez kapcsolódóan bűnmegelőzési közbiztonság erősítő
mini projektet valósított meg Áldozatvédelmi Irodánk támogatásával.
Mesetánc
Vezető: Dukát Erika
Kapcsolattartó: Molnár-Ruzsa Krisztina
Az óvodásoknak szóló mozgásfejlesztő csoport TÉKA pályázatunk keretében működött,
annak befejezése után a csoport is befejezte tevékenységét.
Vers-zengők
Vezető: Paulik László
Kapcsolattartó: Molnár-Ruzsa Krisztina
Az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló zenés fejlesztő csoport TÉKA pályázatunk
keretében jött létre, a projekt zárását követően még folytatta munkáját óvodai csoportok
számára, azonban az év második felétől nem működött tovább.
Társasjáték Klub
Vezető: Lipták György
Kapcsolattartó: Molnár-Ruzsa Krisztina
A Békéscsabai Társasjáték Alakulatot (továbbiakban: BÉTA) néhány társasjáték-szerető
fiatal hozta létre 2010. júniusában. A klub célja, hogy minél több embert megismertessen
a társasjátékokkal, így nyújtva kulturált szórakozási lehetőséget fiataloknak és
idősebbeknek.
2015-ben a heti rendszerességű alkalmakon általában 10-20 fő vett részt és egy-egy
klubfoglalkozáson 8-10 különféle társasjáték bemutatására, kipróbálására is sor került. A
BÉTA tagjai között egyaránt találhatunk egyetemista diákot és középiskolai tanárt, mivel
a tagok különböző korú és foglalkozású fiatalok, akiket közös hobbijuk, a társasjátékozás
köt össze.
Intézményegységünkben működő
- vele együttműködésben álló –
önálló szervezetek
Békés Megyei Szimfonikus Zenekar
Vezető: Sándor Ottó
Kapcsolattartó: Paulikné Tóth Krisztina
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar éves produkcióinak megvalósításában kiemelt
együttműködő szervezetként 2015-ben – az eddigi gyakorlatnak megfelelően- négy
hangversenyhez kapcsolódó kulturális szervezői és háttér-kiszolgáló tevékenységet
láttunk el.
- Január 18. Újévi hangverseny, vendég a Talamba Ütőegyüttes
- Március 31. Beethoven est a Békéscsabai Tavaszi Fesztivál keretében
- Augusztus 29. Nyárbúcsúztató koncert Békéscsaba Főterén
- November 20. Családi koncert az Ifjú Zenebarátok Napja alkalmából
Filharmónia Kelet-Magyarországi Kht.
Vezető: Nagy Krisztina
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás, Paulikné Tóth Krisztina
A nemzeti hangversenyrendező iroda által 2015-ben tervezett felnőtt és ifjúsági bérletes
hangversenyek helyszíne és kiszolgálója a Csabagyöngye Kulturális Központ. A két
szervezet közötti szoros és jól működő szakmai együttműködés elsődleges célja
Békéscsaba és térsége komolyzenei kínálatának igényes fenntartása, minőségi
szolgáltatása. A zenei sorozatok programjai mind tartalmukban, mind művészi
színvonalukban a nagyvárosi koncerttermek életének magas igényességét nyújtották a
békéscsabai közönségnek.
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Bartók Béla Kórusegyesület
Foglalkozás: szerdán 18.00-21.00
Karvezető: Perlaki Attila
Kapcsolattartó: Paulikné Tóth Krisztina
Békéscsaba önálló egyesületi formában működtetett, szép hagyományokkal rendelkező
amatőr vegyes kara továbbra is a Csabagyöngyében tartotta heti rendszeres próbáit,
minden szerdán 18.30-21.00 óráig. A kórus karnagya Perlaki Attila; az énekkar
taglétszáma ismét emelkedett, jelenleg 50 fő. A rendszeres próbákon túl városi
rendezvényeken, kórustalálkozókon, társadalmi eseményeken aktív közreműködők.
Programjaik nézőszáma a Tavaszi Fesztiválon bemutatott, népszerű filmzenékből
tematizált műsoruk, illetve Karácsonyi koncertjük alkalmával jóval meghaladta az 500
főt, helyi népszerűségük ugrásszerű emelkedése figyelemre méltó és dicséretes.
Polgári Civil Egyesület
Vezető: Bíró János, majd Horváth László
Kapcsolattartó: Varga Gábor
Az egyesület az év első felében havi 1 alkalommal tartotta nálunk foglalkozásait,
rendezvényeit. A közösség életében az év második felében több változás is
bekövetkezett, így megváltozott a vezető személye és az egyesület neve is, ebben az
időszakban szüneteltek összejöveteleik is. A jövőben továbbra is nálunk dolgoznak majd.
Szemián Sámuel Egylet
Vezető: Paluska Pál
Kapcsolattartó: Varga Gábor
Az Egylet 2009. február 23-án jött létre, célja, hogy tagjai számára meghatározott
rendszerességgel szabadidős tevékenységet, sport és kulturális programokat, szakmai
előadásokat szervezzen. Kiemelt feladatának tekinti névadója munkásságának feltárását,
szellemi hagyatékának ápolását. Tevékenységüket igény szerint támogatjuk,
rendezvényeiket, foglalkozásaikat terem és technikai eszközök használatának
lehetőségével segítjük.
Chopin Kórus
Foglalkozás: hétfőn és csütörtökön 18.00-21.00
Karvezető: Rázga Józsefné
Kapcsolattartó: Paulikné Tóth Krisztina
A magyar-lengyel baráti társaság énekkara heti két alkalommal – hétfőn és csütörtököna központi épületben tartja próbáit. Karnagyuk, Rázga Józsefné mind a magyar, mind a
lengyel kórusirodalom tárházából meríti és gazdagítja repertoárjukat.
Tabán Táncegyüttes
Foglalkozás: heti 5 alkalom
Művészeti vezető: Farkas Tamás
Kapcsolattartó: Vasasné Kővári Katalin
A táncegyüttes kettős csoportbontásban, a „kis” és „nagy” Tabánban folytatta
felkészülését a 2015-ös évben is. A művészeti csoportban a magyar és magyarországi
nemzetiségi táncok elsajátítására nyílik lehetősége a gyermek és ifjúsági korosztálynak.
Az év során több nemzetközi fesztiválon is részt vett a táncegyüttes, valamint “Aradi 13”
című műsorukkal számos határontúli fellépést is vállaltak.
Az „ovis-kisiskolás” csoport a táncegyüttes utánpótlás nevelését célzó programja 2015ben is nagy csoportlétszámmal működött.
Február 7-én ismét nagy sikerrel megrendezésre került a Viharsarki Vigadalom,
hagyományteremtő néptánc est. A gálaműsor után táncház zárta a rendezvényt.
Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes
Foglalkozás: minden hétköznap 18.00-21.00
Vezető: Szarka Zsolt
Kapcsolattartó: Vasasné Kővári Katalin
A Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért 1996-ban jött létre azzal a céllal, hogy
szakmailag, erkölcsileg és anyagilag támogassa a hozzá csatlakozó együtteseket. A
néptáncegyüttest az egyesület működteti.
A megalakulás óta rendszeresen szerveznek gyermek és felnőtt tánctáborokat,
táncházakat, melyeken nemcsak az egyesület tagjainak biztosítanak lehetőséget a
különböző táncok megismerésére, hanem bárki részt vehet a programokon. A
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Csabagyöngye Kulturális Központ helyt ad a néptánccsoport foglalkozásainak, és
rendezvényeinek, táncházainak megszervezésében együttműködik.
Oriens 2000 Alapítvány
Elnök: Szegedi Balázs
Titkár: Varga Anna
Az Alapítvány folyamatosan fejlődő tendenciát mutat az eltelt két év kapcsán mind a
forrásszerzés, mind a tevékenységek megvalósítása tekintetében. 2015-ben kulturális
közfoglalkoztatott kolléga segítette az Alapítvány munkáját, már regisztrált önkéntes
fogadó szervezetként működött, és több helyi, illetve országos forrás elnyerése után,
ifjúsági és helyi értékek megőrzése területén, a korábbi évekhez képest több rendezvény
megvalósítására volt lehetősége, melyek sikeresnek és eredményesnek bizonyultak.
Egyensúly AE Egyesület
Vezető: Herczegné Számel Annamária
Az egyesület ES(ély)ERNYŐ projektjében működő Békés Megyei Esélyek Háza a Kulturális
Központ IV. emeletén 2013-ban irodát nyitott. Munkájuk szerves része a partnerség
építés, hálózatfejlesztés, koordinációs feladatok ellátása az esélyegyenlőség területén
tevékenykedő civil szervezetek, valamint az önkormányzatok és munkáltatók között.
Szakmai
műhelyeket,
képzéseket,
konferenciákat,
tréningeket
szerveznek,
ügyfélfogadást tartanak. Az egyesület és az intézmény között folyamatos az
együttműködés különféle programok, projektek megvalósítása tekintetében.
BÉFIT Klub
Vezető: Óvári Péter
Kapcsolattartó: Csizmadia Nóra
A Békéscsabai Fiatalokat Támogató Egyesület 2014-ben kezdte meg tevékenységét heti
rendszerességgel, szombati napokon a Csabagyöngye Központban. Szabadidős közösségi
foglalkozásokat tartanak, melynek programjában zenehallgatás, filmvetítések, játékok
szerepelnek.
Finn-magyar Baráti Kör
Vezető: Herczegné Számel Annamária
Kapcsolattartó: Varga Anna
A Baráti Kör három éve tartja foglalkozásait, összejöveteleit nálunk. Munkájuk során
igyekeznek olyan együttműködéseket kialakítani, melyek az intézmény munkáját is
segíthetik.
Talentum Egyesület
Vezető: Susánszky Jánosné
Kapcsolattartó: Varga Anna
Az Egyesület a 2015-ös év folyamán beszüntette tevékenységét. Az első felében még
tartottak foglalkozásokat az intézményben örökbefogadó szülők és gyermekeik számára.
Szlovák klub
Vezető: Ancsin Pálné
Kapcsolattartó: Varga Gábor
A Szlovák Klub évente 5-8 alkalommal tartja összejöveteleit a Kulturális Központban,
mely alkalmakkor a hagyományok ápolása, a szlovák gasztrokultúra bemutatása kap
nagy hangsúlyt.
KIT Makett Klub
Vezető: Fekete István
Kapcsolattartó: Varga Gábor
A Makett klub a Fegyveres Erők Klubjából tette át hozzánk székhelyét az év második
felében. Közösen megfogalmazott véleményünk, hogy otthonra leltek az épület falai
között, és sikeresen szerveztük meg együtt a Nemzetközi Makett Kiállítást is.
Féling Színpad
Vezető: Steinwender József
Kapcsolattartó: Péter Enikő
Az elsősorban felnőtt színjátszó csoport folyamatosan dolgozik intézményünkben, ahol az
eltelt év során több előadásukat is bemutatták (pl.: Babám; Meseház; Lopótök, avagy
Mari nem olyan), illetve megszervezték az Imprófesztivál megyei fordulóját.
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Darts Klub
Vezető: Filyó Tibor
Kapcsolattartó: Varga Gábor
A Darts Klub hetente tartja edzéseit intézményünkben, mely alkalmakkor gyakorlási
lehetőséget biztosítanak mindenki számára. Tagjaiknak rendszeres elméleti és gyakorlati
edzéseket szerveznek. Vállalt feladataik között szerepel versenysorozatok, alkalmi és
nyílt versenyek szervezése.
FIBE - Fiatalok Békéscsabáért Egyesület
Vezető: Szegedi Balázs
Titkár: Csizmadia Nóra
A Fiatalok Békéscsabáért Egyesületet olyan fiatalok hozták létre, akik ifjú koruk ellenére
szerettek volna aktívan tenni is valamit városukért. Az alapító csapat az évek során
többször kicserélődött, hiszen többen kiöregedtek és átadták helyüket az újoncoknak.
Ezek a tagcserék és az egyéni élethelyzetekből adódó változások okoztak némi
hanyatlást az egyesület életében. 2015-ben azon dolgoztak, hogy új tagokkal, újult
erővel kezdhessenek neki ismét a munkának.
Szakmai együttműködések
Nemzeti Művelődési Intézet
Közművelődési céljaink elérésének és szintetizálásának érdekében kiváló szakmai és
személyes kapcsolatainkat mind a közművelődési szakmai-módszertani feladatokat
nemzeti szinten koordináló Főigazgatósággal, mind a békés megyei ellátó irodával
továbbra jól gondozott terület.
Főbb eseményeink, közös projektek 2015-ben:
- Kulturális Közfoglalkoztatási Program
- NMI által akkreditált szakmai továbbképzések módszertani fejlesztésében történő
részvétel, tesztcsoportos közreműködés két minta-kisprojektben (Agóra integrál,
ill.
kistérségi feladatellátás) a TÁMOP 3.2.3./B-12/1C-2013-0001 számú
keretprogram részeként
- megyei szintű közművelődési szakmai információs napok megrendezése /április
23. és november 18./
- „Közművelődési kávézó” /június 3./
szakmai-módszertani egyéni konzultációk, tapasztalatcserék
konzorciumi partnerség megvalósítása, fenntartása a tárgyévben teljesült uniós
pályázati
programban
(TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0019
Kulturális
szakemberek
továbbképzése Békés Megyében”)
Békéscsabai Regionális Turisztikai Klaszter
Vezető: Sztankó Attila
Kapcsolattartó: Vasasné Kővári Katalin
A klaszter tevékenysége esetleges, elsősorban projektfenntartó funkcióval bír.
Kulturális Központok Országos Szövetsége
Irodavezető, titkár: Paulikné Tóth Krisztina
2013. áprilisától az országos hatókörű szakmai szövetség telephelye intézményünk, az
elnöklés és operatív működtetés központjaként.
2015-ben intézményünk tagsági aktivitása első sorban a kulturális életpálya modell
tervezésének ügyében, illetve a szakmai rendezvényeken történő szakmai előadói
tevékenységben nyilvánult meg.
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TOURINFORM IRODA
Az iroda összes vendégforgalma (személyes, telefonos, írásbeli érdeklődés) 2015-ben
12606 alkalom volt. Ez a szám az előző évihez képest mintegy 26 százalékos
növekedést mutat (2014. év: 9248 alkalom). A forgalomnövekedés elsősorban a
Kolbászfesztivál előtti és alatti időszakhoz köthető. Tapasztalataink szerint az irodában a
vendégszám beállt egy stabil, állandó szintre, szezonon kívül napi 30-40 érdeklődővel,
szezonban 60-80 körüli alkalommal. Az október, a Csabai Kolbászfesztivál miatt, minden
évben kiemelkedően magas forgalmat hoz. Jellemzően a személyes megkeresések
dominálnak, míg a telefonos és e-mailes érdeklődések viszonylagos alacsony számot
mutatnak. Továbbra is megfigyelhető tendencia, hogy az iroda Facebook-profilján
keresztül egyre több kérdés, kérés, üzenet érkezik hozzánk.

Az iroda fennállása óta (2002. július 8.) a szakmai felettes szerv, a Magyar Turizmus Zrt.
értékeli az iroda és a munkatársak teljesítményét. A békéscsabai Tourinform ezen
megmérettetéseken rendre kiválóan teljesít, 2015-ben – a korábbi évekhez hasonlóan –
ismét 100 %-os eredményt ért el.
Kiadványkészítés, marketing tevékenység
2015. folyamán, a Békéscsabai Turisztikai Egyesülettel és Békéscsaba Megyei Jogú
Várossal karöltve a 2014-ben készített átfogó, Békéscsaba kiadványt aktualizáltuk
továbbá román és angol nyelveken is kiadtuk.
A „Látnivalók”; a „Múzeumok”; és a „Szálláshelyek” c. korábban kiadott kiadványok
aktualizálásra és újranyomtatásra kerültek.
2015. tavaszán, a belföldi utazás kiállításokon történő terjesztésre, kedvezményes árú
békéscsabai hosszú hétvégére szóló ajánlatokat állítottunk össze és jelentettünk meg
2.000 példányban.
Turisztikai információnyújtás
Utazási kiállításokon való megjelenés
2015. február 26 - március 1. Utazás Kiállítás, Budapest
A budapesti Utazás Kiállításon idén a Békés megyei standon belül - többek között Szarvas, Orosháza városokkal együtt jelent meg Békéscsaba Város Önkormányzata. A
kiállításon az informátori feladatokat, a korábbi évekhez hasonlóan, a Tourinform iroda
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látta el. Társkiállítóként a Csaba Park, a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Csabai
Kolbászfesztivál is képviseltette magát a rendezvényen.
A Tourinform munkatársai az év folyamán további kisebb, színvonalasabb vidéki utazás
kiállításokon is képviselték a várost szóróanyagokkal, a megyeszékhely főbb turistaküldő
területein:
Utazás és Szabadidő
március 13-15.
2015 Kiállítás és Vásár

Kölcsey
Központ
turisztikai
Debrecen, Hunyadi u.
kiállítás
1-3.

"XXII.
MENJÜNK
VILÁGGÁ...!"
Utazási március 19-22.
Kiállítás 2015 Miskolc

ITC
Székház
Kiállítás
3525
Miskolc,
vásár
Mindszent tér 1.

17. SZOLNOKI UTAZÁS
március 27-28.
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR

Aba-Novák
Agóra
Kulturális Központ - turisztikai
Szolnok,
szakkiállítás
Hild J. tér 1.

és

Szakmai konferencia szervezése
Irodánk fontosnak tartja a turisztikai szakmai találkozókat, melyek lehetőséget
biztosítanak a kapcsolattartásra, ötletbörzére a városban működő turisztikai szolgáltatók
számára.
A Csabai Farsang keretében, 2015. február 16-án 13. alkalommal szervezett
turisztikai konferenciát a Tourinform-Békéscsaba. A konferencia a települési
értéktár aktualitásait járta körbe, továbbá bemutatkoztak annak békéscsabai tagjai is.
Kitelepülés
Az iroda munkatársai kiadványokkal és mobil Békéscsaba standdal települtek ki olyan
helyi eseményekre, ahol várhatóan nagyszámú érdeklődés mutatkozik a megyeszékhely
turisztikai kínálata iránt.
2015. május 23-24. Körösök Völgye Fesztivál, Dánfok
2015. június 11-14. XIV. Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé (Kárpát Medence Nemzeti
Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásár)
2015. június 20. Belvárosi Gasztronap, Békéscsaba
2015. október 22-25. Csabai Kolbászfesztivál
Együttműködések
Békéscsabai Turisztikai Egyesület
A békéscsabai Tourinform Iroda munkatársai aktív szerepet vállalnak a 2009. május 20án megalakult Békéscsabai Turisztikai Egyesület működésében és munkájában. Ez
vonatkozik az egyesület szakmai tervének végrehajtásától kezdve a közös
marketingakciókon át a szakmai segítségnyújtásig, pályázatkészítésig.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
A Polgármesteri Hivatal Kabinet csoportjával aktív az
turizmusának fellendítése érdekében.

együttműködés

a

város

Békéscsaba turisztikai szolgáltatói
Az iroda napi kapcsolatot ápol a megyeszékhely turizmusban érdekelt vállalkozásaival,
jelezve számukra a turisztikai kereslet aktuális trendjeit. Ezen kívül aktuális
információkat gyűjt a turisztikai szolgáltatók munkájáról, tervezett fejlesztéseiről.
Internet
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Az iroda munkatársai 2015. során is folyamatosan töltötték, aktualizálták a békéscsabai
turisztikai adatokkal az alábbi honlapokat:
- www.turizmus.bekescsaba.hu (az iroda honlapja, egyben a város turisztikai oldala)
- www.visitbekes.hu (Békés megye turisztikai weblapja)
-www.itthon.hu (a Magyar Turizmus Zrt. internetes oldala, NETA adatbázison keresztül)
- a város rendezvényeinek közzététele számos ingyenes internetes oldalon (pl.: Csabai
Mérleg, Programturizmus, stb.)
Bevételszerző tevékenységek
A Tourinform Békéscsaba non-profit iroda, de fontosnak tartja, hogy működési költségét
kiegészítse egyéb bevételszerző tevékenységekkel is, melyeket a Magyar Turizmus Zrtvel megkötött Névhasználati Kézikönyv is engedélyez:
Az internetes jegyértékesítési rendszereken keresztül (Interticket, Ticket Express, Ticket
Portal, Ticket-A, Jegymester) minden eladott jegy ára után átlag 1,5-2 % a jutalék.
(Jegyeket árusítottunk budapesti színházakba, nyári fesztiválokra, mint például: Balaton
Sound, Sziget, Rockmaraton, Volt Fesztivál, SZIN, Hegyalja Fesztivál, Szegedi Szabadtéri
Játékok Gyulai Várszínház, és szinte az összes helyi rendezvényre)
A Hotelinfo Kft. által kiadott Hungary Card – Magyar Turizmus Kártya (belföldi turisztikai
kedvezmények igénybevételére jogosít) minden egyes eladott darabszáma után 20 %
jutalékban részesül a Tourinform-Békéscsaba iroda
Békéscsabai zenei koncertek kizárólagos irodai jegyértékesítése
Egyéb, a turizmushoz köthető ajándéktárgyak (albumok, pólók, sapkák, képeslapok,
stb.) értékesítése
Népszerű tevékenysége az irodának a kerékpárkölcsönzés is
Nyári nyújtott nyitva tartás
Június 15. és augusztus 30. között irodánk hét közben 8.00-16.00 óráig, hétvégén,
szombaton 8.00-13.00 óráig várta az érdeklődőket. Ezen időszak alatt turizmus szakos
hallgatók, szakmai gyakorlat keretében történő foglalkoztatásával oldottuk meg a hétvégi
nyitva tartást és a szabadságolásokat.
Study tour-ok
Az iroda munkatársai évről-évre rendszeresen részt vesznek a belföldön és külföldön
szervezett tanulmányutakon, melyek során a Békéscsabán is jól működő, a turizmus
fejlődését segítő ötletekre vadásznak.
2015-ben, a Csabai Kolbászfesztivál idején a Dél-Alföldi Regionális Marketing
Igazgatósággal és a Magyar Turizmus Zrt. szlovák külképviseletével karöltve a szlovák
média képviselői részére a Tourinform Békéscsaba munkatársai tanulmányutat
szerveztek. A résztvevők a Kolbászfesztivállal, a csabai kolbásszal, a Csaba Parkkal, a
Munkácsy Múzeumban a Munkácsy hagyományokkal, a Szlovák Tájházban a szlovák
gyökerekkel és a megyeszékhely felújított belvárosával ismerkedtek meg. A study
tournak igen jó visszhangja volt a szlovák médiában.
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ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ
A 2015-ös év kiemelt jelentőségű év volt az Arany János Művelődési Ház életében, hiszen
éppen ebben az esztendőben ünnepelte létrehozásának 50. évfordulóját. Ebből az
alkalomból egy különlegesen színes és változatos programsorozattal tettük
emlékezetessé ezt az évet a mezőmegyeriek számára.
Rendezvényeinket továbbra is helybeli civilszervezetekkel, közösségekkel és a
településrészen működő intézményegységekkel együttműködésben valósítottuk meg,
sok régi partnerviszonyt elevenítettünk fel, és nagy öröm volt számunkra, hogy a helybeli
lakosok közül is szép számmal közreműködtek programjaink megvalósításában. Sok
újdonságot tartogatott ez az évszámunkra. A civil kezdeményezésre indult Kárpátmedencei Magyar Népzenei Találkozóval egy új színt hozhattunk a művelődési ház
életébe. A Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesülettel és a Csaba Kulturális
Egyesülettel
kötött
együttműködésnek
köszönhetően
három
fő
kulturális
közfoglalkoztatott munkatársat sikerült alkalmaznunk. Segítségükkel nagyon sok új
kezdeményezést sikerült elindítanunk az év folyamán.
Rendezvények
Megemlékezés a II. világháború mezőmegyeri áldozataira Január 15.
Mint minden évben a voronyezsi csata évfordulóján a mezőmegyeri emlékműnél róttunk
le kegyeletünket, fejet hajtottunk
a hősi halált halt katonák és a háború civil
áldozatainak emléke előtt. A Mezőmegyeri Nyugdíjas Klub tagjai verssel és énekkel
emlékeztek meg az évfordulóról.
Magyar Kultúra Napja Január 17
A Magyar Kultúra Napja alkalmából, és egyben az ötvenéves évfordulós ünnepségsorozat
kezdő rendezvényeként nyílt meg Gerlai Ferencné mezőmegyeri alkotó, Szarvasűzők
című kiállítása - amelyet Arany János Buda halála című munkája ihletett. A kiállítást Born
Gergely nyitotta meg - a megnyitón a Dürgő zenekar zenélt.
Barangolások a magyar népművészetben Február 7.; Március 21.; Május 16.
Első alkalommal, február 7-én "Haj ki kisze, haj ki! " címmel a farsangolás és a
kiszebaba égetés a téltemető szertartások köré szerveztünk rendezvényt. A
legkisebbeket csörögefánk kóstolóval és kiszebaba készítéssel, mesemondással vártuk. A
felnőtteknek Ledzényi Pálné hímző és szövőmester népi iparművész kiállításával,
valamint a Megyeri Teaház vendégeként Szondi Miklós rovásoktató - A rovás őseink
hétköznapjaiban című előadásával vártuk. A program végén a Tűz-kör Dobkör táltos
dobosaival a kisze baba égetés hagyományát elevenítettük fel.
Második alkalommal "Hej tulipán, tulipán..." címmel családi hagyományőrző
programon vehettek részt az érdeklődők. A legifjabb korosztály a tulipános láda festés
rejtelmeibe kóstolhatott bele, Gerlai Ferencné helybeli fafaragómester segítségével. Ezt
követően a könyvtárban Kerepeczki Nórával bábozhattak a gyerekek. A nagyteremben
Pap Gábor művészettörténész "A jó pásztorok hagyatéka a magyar népművészetben"
című előadását hallgatták meg az érdeklődők. A kisteremben, Farkas Gábor mezőmegyeri
fazekasmester kiállítását nyitottuk meg, ahol Bagdi Zoltán énekes és a mester felesége
Farkasné Szegfű Anikó közreműködött. A kiállítás április 15-ig volt megtekinthető. A
rendezvény az Ókörös Trió koncertjével zárult. A rendezvényen helyben sült kelt lekváros
kiflit is kóstolhattak a vendégek.
Harmadik záró programunkat "Síppal, dobbal, nádi hegedűvel "címmel rendeztük
meg. A legapróbbakat népi hangszer készítéssel,
helyben sült kemencés kenyér
lángossal, népi játékokkal vártuk. A mezőmegyeri nemezesek Futóné Tóth Krisztina,
Gerlai Ferencné, Király Tamás, valamint a mezőmegyeri
Nemezelő Klub tagjainak
nemezmunkáit csodálhatták meg az érdeklődők. A Megyeri Teaház vendége ezúttal Born Gergely volt, akitől A magyar néptánc titkos ereje című előadását hallgathattuk
meg. A programot élőzenés táncház zárta az Ókörös Trió közreműködésével.
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A rendezvénysorozatot a Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesülettel együttműködésben a
Budapest Bank támogatásával valósítottuk meg az Arany János Művelődési Házban.
Március 15-e Mezőmegyeren
Ünnepi műsorunk igazi csapatmunkában született, mert nem csupán az Arany János
Művelődési Ház csoportjai készültek műsorral - de több hagyományőrző közösséget is
sikerült meghívnunk erre az alkalomra. Az ünnepséget a művelődési háztól a Március 15e térig zászlós felvonulás nyitotta meg a Békés Megyei Károlyi Mihály-Huszár és Honvéd
Hagyományőrző Egyesület katonáinak kíséretében.
A legifjabbaktól kezdve a legidősebbekig mindenki kivette a részét a műsorból. Először a
Csabai Színistúdió ünnepi műsorát láthattuk, majd ezt követően a Mezőmegyeri
Nyugdíjasklub tagjai és a jaminai Nefelejcs népdalkör lépett fel. Mezőmegyer híres
"betyárjai", a Körösök Völgye Vitézi Bandérium tagjai is műsort adtak. Zárásként pedig
egy valódi 48-as csatabemutatót is láthattak az érdeklődők.
IX. Szent György-napi Sárkányeregetés Április 25.
A Mezőmegyeri Sárkányosok Klubja és a Közös Pont Teaház 9. alkalommal
megszervezett rendezvénye. Közös erővel, sokszor minden anyagi támogatás nélkül is
megvalósított programja ez a rendezvénysorozat a két szervezetnek. A művelődési ház
helyszínt és teret biztosít a "sárkánykészítő lovagoknak" a kibontakozásra. Ebben az
évben a sárkányok anyagköltségét és az utolérhetetlen mezőmegyeri lángos költségét is
mi álltuk ezen kívül a sárkánykészítés mellett ügyességi játékokkal is kedveskedtünk a
vendégeknek. A "legbetyárosabb" megyeriektől vagyis a Körösök Völgye Vitézi
Bandérium tagjaitól ostor és viselet bemutatót láthattunk. Ebéd után mindenki indult is
azonnal a mezőmegyeri ősgyepre ahol a Tűz-kör Dobkör dobjainak szavára egyből fel is
szálltak a frissen készített sárkányok.
Majális Május 1-2.
A kétnapos program első napja az Arany János Művelődési Házban zajlott.
A
rendezvényen minden korosztály találhatott magának igényes elfoglaltságot. A kicsik
játékos versenyekben mérhették össze tudásukat. A nagyobb gyerekeket játszóház,
ugrálóvár, arcfestés, lufihajtogatás, trambulin várta. A helyszínen mindenki jóllakhatott a
helyben sült virslivel, kolbásszal, pattogatott kukoricával és édességekkel. Színvonalas
műsorral készültek a mezőmegyeri óvodások, a Fülemüle zenekar. Estére megtelt a
művelődési ház udvara, ahol a kikapcsolódást a United együttes és az Antovszky Band
koncertje biztosította. Az egész napos rendezvényt az éjszakába nyúló retró diszkó zárta.
Másodikán a sportpályán folytatódott a majális az Összefogás Mezőmegyerért Egyesület
és a Mezőmegyer Sportjáért Egyesület tagjainak közreműködésével. A rendezvényen
zenés ébresztő, májusfa-állítás, közös ebéd, játszóház és sportprogramok szerepeltek.
Gyermeknap Június 5.
Az Arany János Művelődési Ház ebben az évben nem tartott külön gyermeknapot, ezért
egyik legrégebbi együttműködő partnerünk a Fő Utcai óvoda gyermeknapi
rendezvényéhez csatlakoztunk. Igyekeztünk minél több olyan dologgal, eszközzel
kiegészíteni az ő gyermeknapjukat, amire egyébként nem lenne forrásuk. Megkapták
erre a napra a Csabagyöngye elektromos kisautóit, volt többféle játszóház, kukucska
játék, de a bátrabbak a festésben is kipróbálhatták magukat. Aki megéhezett azt a
helyben készült friss lángossal és málnaszörppel vendégeltük meg. Meglepetésként pedig
a Csabai Színistúdió Bohóciskola című műsorával zárult a délután, a sok csillogó
gyermekszempár legnagyobb örömére.
Nők egészsége - családok egészsége Június 10.
A Békéscsabai Védőnői Szolgálat visszatérő programsorozata ebben az évben a
Mezőmegyeri Nyugdíjas Klubbal közös szervezésben valósult meg. Az egész napos
programon az egészséges életmóddal illetve a betegségek megelőzésének lehetőségeiről
hallgathattak meg különféle előadásokat a vendégek. Lehetőség nyílt vérnyomás és
vércukorszint mérésre és ingyenes orvosi tanácsadásra is. Az Arany János Művelődési
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Ház előadók beszervezésével és a technikai feltétetlek biztosításával segítette a program
megvalósulását.
Nyugdíjas Piknik Június 25.
A Mezőmegyeri Nyugdíjas Klub évek óta egyik meghatározó rendezvényére ez
alaklommal is több mint tíz nyugdíjas klub fogadta el a meghívásukat. A testvérklubokat
a helybeli nyugdíjasok által előadott könnyed hangvételű műsor és némi szerény
megvendégelés várta. Ez a program a határon túli kapcsolatainkat is erősítette, mivel
Nagyszalontáról és Törökkanizsáról is jöttek vendégségbe csoportok.
Ötven éves az Arany János Művelődési Ház ünnepség Július 3.
Az 50 éves évforduló születésnapi ünnepségén Szente Béla igazgató nyitotta meg azt a
kiállítást, amely az ötven év alatt a művelődési házban működő szakköröket és
rendezvényeket mutatta be a mezőmegyeri lakosság által összegyűjtött anyagokból. Az
ünnepségen fellépett a Jaminai Nefelejcs népdalkör is Bukvai Istvánné vezetésével.
Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó Július 3-6.
Július 3-a a Kárpámedencei Magyar Népzenei Találkozó - Mezőmegyer első
nemzetközi rendezvényének - nyitónapja volt. A helyi kezdeményezésként indult
program megszervezésében Futó Zsolt - a Magyar népzenét hallgatok csoport
megalapítója -, valamint Pintér Tibor - a Csaba Kulturális Egyesület alelnöke - és helybeli
civilek is részt vettek. A közös háromnapos program alatt öt országból érkeztek magyar
népi zenekarok és néptáncegyüttesek. A rendezvény két helyszínen zajlott. A meghívott
vendégek a Dohány utcai játszótéren felállított nagyszínpadon léptek fel, miközben a
művelődési házban népzenei és néprajzi tárgyú előadásokat hallgathattak meg az
érdeklődők. Ezen a napon volt Szomjas György - Hosszú búcsú Halmos Bélától című
dokumentumfilmjének ősbemutatója, valamint a hozzá kapcsolódó kiállítás megnyitója
is. A kiállítást Barbócz Sándor nyitotta meg - és Herczku Ágnes énekelt a közönségnek.
A háromnapos programsorozat alatt két színházi előadással is vártuk a vendégeket - a
szombati napon a Féling Színház előadásában a Mari nem olyan című népszínművet,
vasárnap este pedig záró programként az Arany János Színkör előadásában Rideg Sándor
Indul a bakterház című előadását nézhették meg az érdeklődők. A program ideje alatt
kézműves kirakodóvásár volt, valamint helyi és biotermékekből is csemegézhettek a
vendégek. Az esti programokra is érdemes volt maradni mivel élőzenés táncházzal és
koncertekkel marasztaltuk a népzenekedvelőket.
II. Szent Mihály-napi Birkapörkölt Főzőverseny és Gazdanap Szeptember
27.
Hagyományosan reggel indult a II. Mezőmegyeri Birkapörkölt Főzőverseny, amelyre
ez alkalommal 8 csapat nevezett. A kissé hűvösre fordult időjárás ellenére nagyon jó
hangulatban telt a verseny. A nap folyamán a főzőversenyen résztvevőket és az
érdeklődőket többféle színvonalas program várta. Fellépett a Nefelejcs népdalkörBukvai Istvánné vezetésével, ezt követően pedig a Csaba Nemzetiségi
Néptáncegyüttes műsorát kísérhették figyelemmel a vendégek. A legapróbbakat
kézműves játszóház és Csortán Zsóka bábművész A szép Cerceruska című
mesejátéka várta. A Mezőmegyeri Kézműves Falu népművészeinek portékáiból
létrehozott rögtönzött kiállításon gyönyörködhettek az érdeklődők. A díjkiosztás után
az Arany János Művelődési Ház bográcsosából ételkóstolóval kedveskedtünk a
vendégeknek. Ebéd után pedig a Melody együttes zenélt.
Idősek világnapja
Az idősek világnapja alkalmából köszöntöttük az intézményünkben működő klubok
tagjait, szintén e nap alkalmából intézményünk adott helyet a a Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális Központ vezetése és dolgozói által szervezett Idősek világnapi
rendezvényének.
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Nemzeti ünnep Október 23.
Október 22-én az ünnepet megelőző napon az 56-os forradalomra és szabadságharcra
emlékeztünk a Hagyományőrző klub valamit az Arany János Színkör tagjainak közös
ünnepi műsorával.
Mindenki Karácsonya December 20.
Nagyon régóta él egy kedves kis szokás az Arany János Művelődési Házban: átlépve a
decemberi hónap küszöbét, minden hétvégén egy-egy közösség lepi meg a művelődési
ház csoportjait egy kis aprósággal. Idén a VII. Kerületi Vöröskereszt jóvoltából apró
édességnek örülhettek.
A Megyeri Kézműves Műhely oktatói az ünnepek előtt tanították meg a Ház dolgozóit a
szappanfőzésre vagy éppen a csuhéj angyalka készítésére. Került is minden klubhoz
belőle illatos házi ajándékszappan vagy épp angyalka a karácsonyfára.
December elején Miklós napján az Arany János Művelődési Ház saját Mikulása osztogatta
a szaloncukrot a gyerekeknek. Kérésre házhoz is vitte a csomagokat. A megyeri
óvodásokat is megörvendeztette apróbb ajándékokkal.
December 20-án egy közös ünnepléssel vártunk mindenkit a csodálatosan feldíszített ház
és az életnagyságú betlehem díszletei közé. A Rímszerdások karácsonyi verses
összeállítással tették emlékezetessé ezt a napot, őket a Csabai Színistúdió műsora
követte majd - a legapróbb "Mikulások " az óvodások műsora következett. Minden
kedves vendégünket kaláccsal, meleg teával és sok-sok szeretettel fogadtuk.
Sorozatok
Rímszerda
A könyvtárunkban kapott méltó helyet a Rímszerda foglakozásunk, amely minden
hónapban egy-egy magyar költő verseivel foglalkozik. Látogatóink szívesen járnak
hozzánk felolvasni kedvenc verseiket. Mára már elmondhatjuk, hogy a Rímszerda
foglalkozásunk összefogja a településrész irodalomszerető lakosait - terveink szerint
lassan önálló irodalmi klubbá formálódik
Kézműves játszóházaink és a jövő leendő kézműves mesterei
A Mezőmegyeri Kézműves Falu alapgondolatához az is hozzátartozik, hogy a
kézművesség szeretetére nevelést már egészen apró korban szeretnénk megkezdeni a
gyerekekkel. Ennek köszönhetően a mezőmegyeri óvodások minden második héten
szerdán eljönnek hozzánk olyan kézműves foglalkozásokra, amit az óvodában még nem
csináltak. Domborítottunk már lemezt velük hajlékony rézlemezbe az avar kiállítás
kapcsán, de nemezeltünk is már, és készítettünk gyapjúpaplant kézi kártológéppel.
Évente több alkalommal tartunk ingyenes játszóházakat a kicsit nagyobbaknak is, az
iskolai szünidőben és általában az aktuális ünnepkörhöz kapcsolódva.
Megyeri Teaház
A Mezőmegyeri Teaház többéves kihagyás után 2014. szeptemberben indult újra. 2015ben minden hónapban egy alkalommal, az esti időszakban tartották előadásaikat. Az
előadásokra érkező vendégeket helybeli alapanyagokból készült gyógyteával fogadtuk. A
nagy érdeklődésre való tekintettel a Megyeri Teaház vendégeként egy-egy kiemelt
alkalommal olyan neves előadókat is sikerült fogadni, mint Dr. Varga Tibor jogtörténész,
Pap Gábor művészettörténész, vagy Szondi Miklós rovásoktató. A Megyeri Teaház jó
kapcsolatot ápol a Közöspont Teaházzal. Évente több alkalommal a sárkányeregetés a
szent család járás és a regölés kapcsán egymáshoz is ellátogatunk.
Kiállításaink
Ebben az évben a tervezett tíz kiállításon felül még hármat, azaz összesen 13 kiállítást
sikerült megvalósítanunk. Egy kisebb mértékű átalakítás után a nagyterem is alkalmassá
vált arra, hogy kiállítótérré váljék.
• Január
Szarvasűzők címmel Gerlai Ferencné tusrajzait állítottuk ki - amely
illusztrációkat Arany János Buda halála című művéhez késztett
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Február Ledzényi Pálné - mezőmegyeri népi hímző és szövőmester kiállítása
Március Farkas Gábor mezőmegyeri fazekasmester kiállítása
Április
Diószegi
Eszter
mesekönyvekhez
készített
festményeit
és
illusztrációt csodálhatták meg az érdeklődők
Május
a mezőmegyeri nemezes mesterek - Gerlai Ferncné, Futóné Tóth Krisztina
és Király Tamás - és tanítványaik munkáit állítottuk ki
Június
Az országos gyermekrajz pályázatunkra beérkezett munkák
kiállítása
Június
Máté Szilveszter fotókiállítását nyitottuk meg
Július
50 éves az Arany János Művelődési Ház fotó és relikvia kiállítása - a
helyben működő klubélet mindennapjairól
Július
Fotókiállítás Halmos Béla életéről - a róla készült dokumentumfilm
bemutatójának kísérő rendezvényeként
Szeptember
A Mezőmegyeri Kézműves Falu alkotóinak rögtönzött kiállítása
Október Égigérő fának ágán címmel Gerlai Ferencné fafaragó mester kiállítása
Október és november A Mezőmegyer környékén talált avar- és honfoglalás kori
leletek Megyeriek nyomában című történeti kiállítása a Munkácsy Mihály Múzeum
anyagából (Egyik legsikeresebb kiállításunk volt több mint 140 gyermek látogatott el
emiatt hozzánk)
December
Nyárfádi Gáborné gyékény-, szalma-, csuhékészítő Karácsonyi
csillagcsodák című kiállításával zártuk az évet.
Mezőmegyeri Hírmondó

Az intézményünk által kiadott ingyenes programújság - minden megyeri háztartásba
eljut minden hónapban, ez 750 db-os példányszámot jelent. Az újság tartalmi és
szerkezeti változtatásokon ment át az utóbbi egy évben. A programok mellett helyet
kapott az újságban a Békés Megyei Könyvtár fiókkönyvtárának könyvajánlója is, de
egyre gyakrabban közlünk le írásokat helybeli lakosoktól is. A hírmondó színes változata
pdf formátumban a facebook oldalunkról és a nem régen beindított honlapunkról is
elérhető.
A házban működő csoportok és szakkörök
Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubja
Vezető: Hricsovinyi Józsefné
Gyakorisága: szerdánként 14-16 óráig
Ez a klub az Arany János Művelődési Ház egyik legrégebben működő csoportja. Több
mint húszéves múlttal rendelkezik. A klub megalakulásától 2014-ig Laczó Pálné volt a
vezetője, 2015-től új vezetője van. A tagok minden héten szerdán délután két órától
gyűlnek össze az Arany János Művelődési Házban baráti beszélgetésekre névnapozásra.
A hagyományos programjaik (Nemzeti ünnepek, Anyák napja, Nőnap, teadélutánok,
kirándulás a partnerszervezetekhez) de a művelődési ház programsorozatban is aktívan
közreműködnek.
Biliárd Klub
Vezető: Laczó Pál
Gyakorisága: minden hétfőn és szerdán 10-18 óráig
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
négy alkalommal zajlottak baráti versenyek a Házban, melyen helyben főzött ebéd is
várta a versenyzőket.
Arany János Színkör
Vezető: Zalai Erika
Ez az év nagy fordulatot jelentett az Arany János Színkör számára. A műkedvelőkből álló
vegyes korosztályú társulat nagy sikerrel adta elő Rideg Sándor Indul a bakterház című
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darabját a Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó záró napján. A teltházas előadás
ellenére is sokaknak nem jutott hely a nézőtéren - ezért felmerült az előadás
megismétlésének lehetősége is. A közönség nemzeti ünnepeink és megemlékezéseink
alkalmával is többször találkozhat a társulat tagjaival, akik az ünnepi műsorokban is
sokszor szerepelnek
Kőrösök Völgye Vitézi Bandérium
Vezető: Húsvét Mihály
Gyakorisága: minden szerdán 17.00-20.00 és szombaton 15.00-17.00
A csoport télen a ház nagytermében tartja foglalkozásait, amint az idő megengedi máris
a szabadba mennek. Honfoglaláskori íjászattal és harcművészettel foglalkoznak. A Ház
hagyományőrző rendezvényein és városi rendezvényeken is szívesen vállalnak
közreműködést.
Baba-Mama Klub
Vezető: Balogh Edit
Gyakorisága: havonta - tavasztól őszig pedig kéthetente
A babákat és édesanyjukat, havi rendszerességgel tavaszi őszi időszakban pedig
kéthetente várja Balogh Edit védőnő praktikus tanácsokkal, orvosi előadásokkal,
termékbemutatókkal vagy csupán játékkal. Ezek a foglalkozások a Ház könyvtárában
valósulnak meg, ahol a tavalyi évben egy játéksarkot is ki tudtunk alakítani.
Gerinctorna
Vezető: Lukács Katalin
Gyakorisága: hetente
Évek óta működő csoport, mely fontosnak tartja testének állapotát, és ezzel a heti egy
órás tornával is igyekeznek megőrizni egészségüket. A csoportot Lukács Katalin
nyugdíjas testnevelő vezeti.
Alakformáló torna
Vezető: Fehér Enikő
Gyakorisága: hetente
A torna résztvevői szeretnének mindent megtenni jó alakjukért, megszabadulni a
felesleges kilóktól ezzel megőrizve egészségüket. Szerencsére egyre többen látogatják a
foglalkozásokat.
Zumba
Vezető: Borbola Gyöngyi
Gyakorisága: hetente
2013. októberétől indult az új mozgásforma, mely ma az egyik legkedveltebb szabadidős
tevékenység. Nálunk is nagy létszámmal látogatják a foglalkozásokat. A Ház egyes
nagyrendezvényein bemutatót is tartanak.
Újonnan beindított csoportok, közösségek, szabadidős tevékenységek
Mindenki Néptánciskolája - mezőmegyeri tagozat
A Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó után sokakban felmerült az igény, hogy
milyen jó lenne ha Mezőmegyeren is lenne néptáncoktatás. El is indult szeptembertől a
Mindenki Néptánciskolájának a mezőmegyeri tagozata Pintér Tibor vezetésével. Heti
rendszerességgel szerdánként 18 órától 21 óráig tartják foglakozásaikat.
Ifjú vitézképző
Júliusban indult útjára az a csoport, ahol az ifjúságot szerettük volna megismertetni az
íjászat valamint a szablya és kardvívás rejtelmeivel. A kevés taggal rendelkező - de annál
lelkesebb csapat tagjai nyári időszakban az udvaron gyakorolnak- téli időszakban pedig
vezetőjük
Lengyel
Balázs
bőrműves
segítségével
beletanulnak
felszerelésük
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elkészítésének gyakorlatába is. A lemezdomborítás ősi mesterségének alapjait is
elsajátítják.
Rovásklub
A rovásírás tanfolyam végzettjei úgy döntöttek, hogy klubbá alakulva, továbbra is
kéthetente összejárva, foglakozásokat tartanak. A céljuk az, hogy a rovásoktatói képzés
elvégzése után a különböző rendezvényeinken megjelenve népszerűsítsék a rovásírást.
Mezőmegyeri Kulturális Egyesület
A Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó szervezői gárdájából valamit a kézműves
falu mestereiből egy nagyon aktív kis csapat jött létre, akik szabadidejükből is szívesen
áldoznak a különböző rendezvények megszervezésére. Az ő közreműködésükkel elindult
egy kulturális egyesületet, hamarosan hivatalosan is, amely olyan rendezvények
szervezésével foglalkozik amely a Mezőmegyeri Kézműves Falu fejlődését, a hozzá
kapcsolódó programokkal erősít.
Társadalmi kapcsolatok, együttműködések
Az intézményben tartja foglalkozásait a Lisztérzékenyek Békés Megyei Közhasznú
Egyesülete és a Vöröskereszt VII. kerületi Alapszervezete. Mindkét csoport
speciális célcsoporttal foglalkozik. A csoportok munkáját az ingyenes teremhasználattal
segíti az intézmény, míg ők egészségnapunkon közreműködnek.
Jó kapcsolatot ápolunk a helyi labdarúgó csapattal (Mezőmegyer Sportjáért
Egyesület), illetve az Összefogás Mezőmegyerért Egyesülettel.
A házban működik a Békés Megyei Könyvtár VII. Kerületi Fiókkönyvtára is melynek
nyitva tartását a látogatók igényeihez igazította. 2015-től Bereczki Beatrix kolléganő
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 könyvtár berendezését egy dohányzóasztallal és hat fotellel sikerült
kiegészítenünk - az így kialakított tér nem csak barátságosabbá tette a környezetet de a
különböző megbeszélésekre is alkalmas tárgyalót is sikerült kialakítani. A könyvtári
tagság továbbra is ingyenes. A Mezőmegyeri Hírmondóban megjelenő, havi könyvajánlók
pedig egyre jobban meghozzák a kedvet a helybelieknek az olvasáshoz.
Honlap
Programjaink iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Ebben az évben sikerült elindítanunk a
honlapunkat. Fokozatosan töltődnek fel rá az anyagok - a művelődési ház csoportjainak
is bemutatkozási lehetőséget biztosítunk és a facebookos oldalunk is folyamatosan
működik. A Mezőmegyeri Hírmondó régebbi számai is elé
Számítógépparkunk 5 gépen várja ingyenes internetezési lehetőséggel a látogatókat.
Pályázati segítséggel szeretnénk új projektort vásárolni a jelenleg meglévő erősen
igénybevett berendezés helyett.
Külső és belső megújulás
Fotelokkal nem csupán a könyvtárunk újult meg külsőre - de a belső előtér is új külsőt
kapott. Különféle a ház berendezéseinek színeihez illeszkedő terítőkkel, függönyökkel,
hirdetőtáblákkal tettük barátságosabbá a belső előteret. Az udvaron sziklakert épült a
bejárat melletti beton virágládákba. A kisház előterében pedig raklapokból
környezettudatos technikával, szétszedhető könnyen variálható kerti ülőke és asztal
készült.
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MESEHÁZ
Családi rendezvények
Apáról fiúra
Családi hagyományőrző délutánok minden hónap első szombatján, a Meseházban
valósulnak meg. Ez a programsorozat 2000-ben került először megrendezésre és azóta
folyamatosan, megszakítás nélkül működik. Tematikájának alapját a néphagyomány
adja, mely az évkör szokásainak felelevenítésével kezdődik (Kalendárium), mindig az
adott hónaphoz kapcsolódó tartalommal. Kézműves műhelytevékenységgel illusztráljuk a
népszokás gyakorlati tartalmát, például Szent György napjához kapcsolódóan gyapjú
bárányokat készítettünk, de széles repertoárral rendelkezünk, eddig még „ismétlés” nem
volt. Nagymama kamrája címmel, a programot kiegészíti a népi ételkóstoló, melynek
keretében, szinte elfeledett egyszerű népi étkeket, csemegéket készítünk és kínálunk a
résztvevőknek. A résztvevők főként családok, de az esemény nyilvános, rendszeresen
járnak hozzánk az élet különböző területeiről érkező érdeklődők is. Az év során 10
alkalommal, összesen 500 fő vett részt programsorozatunkon.
Muzsikáló Udvar
Meseházi Zenei Estek a nyár folyamán, a Meseház zárt udvarán kerülnek megrendezésre.
Ez is hagyományos rendezvényünk, 15 éve folyamatosan működik. Törekszünk arra,
hogy a bemutatott produkciók Békéscsabán is különleges eseménynek számítsanak, és a
nyári időszakban hozzánk látogató turisták számára is különleges élményt nyújtsanak. A
helyszín, a Meseház udvara, lágy fényeivel, háttérben a góréval, muskátlikkal, remek
atmoszférát biztosít koncertjeinknek. 2015-ben 6 zenés produkciót tudtunk bemutatni.
2015. május 29.
EGY KISS ERZSI ZENE, előzenekar: ROKODÁL (A budapesti alternatív zenekar profi
koncertjének párosítása a Napsugár Bábszínház produkciójával óriási sikert hozott.)
2015. június 6.
BERBÉCS zenekar és barátaik (Népzenét hallhattunk az 5 éve elhunyt Csordás Csocsó
Gábor emlékére, a régi barátok és pályatársak közreműködésével, megható és felemelő
érzés volt.)
2015. június 12.
GRENCSÓ MÁRKUS QUARTET előzenekar a hazai SPONTÁN QUINTET (A Magyar
Jazzszövetség támogatásával megvalósított rendezvény a magyar jazz-élet fenegyerekeit
hozta a Meseházba, hazai részről jazz-klubunk rendszeres látogatói muzsikáltak.)
2015. szeptember 17.
CABARET MEDRANO (A különleges hangzású zenekar mostanáig szinte ismeretlen volt
városunkban, ettől függetlenül, szép számú érdeklődő előtt mutatták be műsorukat,
melyben balkáni és latin dallamok, tangó és népzene, free jazz és sanzon, ballada és
rock and roll vegyül és áll össze egy kávéházi-cirkuszi egésszé.)
2015. szeptember 25.
ÉGVILÁG produkció Sepsiszentgyörgyről (A medve nem játék című gyermekkoncertjüket
mutatták be a Meseház udvarán három általános iskola tanulóinak, majd este a koncert
„fölnőtteknek” szóló változatát mutatták be, világszínvonalon.
2015. október 13.
SNAPS VOCAL BAND a Szardínia szigetén megrendezett kórusfesztiválról haza,
Sepsiszentgyörgy felé, kis kitérővel éppen Békéscsabán keresztül vezet az út. A hideg idő
miatt a Meseszobában került megrendezésre a koncert, melynek keretében klasszikus és
a gospel dalok mellett, Pentatonix feldolgozásokat is hallhattunk.)
Összességében a Muzsikáló Udvar ez évben is egyedi színfoltja volt Békéscsaba nyári
zenei életének. A program megvalósítását segítette a Magyar Jazzszövetség, a Meseházi
Alapítvány, a Lármafa egyesület (RO) és a Békéscsabai Napsugár Bábszínház. A 6
alkalom során, összesen 700 fő vett részt a koncerteken.
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Meseházi Gyermeknap
2015. 06. 06.
Minden évben kedvelt rendezvénye a városi családoknak. A Meseház adottságait
kihasználva, az udvaron került megrendezésre. „Fűbe-fába” orvosság című kiállítás
megismertette az érdeklődőket a Békés megyei népi orvoslás történetével. Kézműves
játszóház fiúknak és lányoknak, ügyességi játékok, vattacukor, babajátszó, vásár
színesítette a programot. Résztvevők: 120 fő.
Meseházi Szüreti Mulatság
2015. 09. 05.
Évről-évre befűtjük a meseházi búbos kemencét. A szüreti mulatság közös
kenyérdagasztással kezdődött, majd a kenyérlángos sütésével folytatódott. Itt
megtekinthették a gyerekek, hogyan készült régen a kenyér, milyen eszközöket
használtak régen.
Őszi gyümölcsöket kóstolhattak, a must préselésében is részt
vehettek. A Békéscsabai Szlovák Klub tagjai a csigatészta (gágorcok-lúdgége) készítését
tanították meg gyerekeknek, felnőtteknek. Az udvaron játszóház, népi ügyességi játékok
foglalták le az érdeklődőket. Résztvevők: 120 fő.
Gyermekrendezvények
Kézműves foglalkozások
Mesekuckó és Kalandozó foglalkozások
A népi kézműves foglalkozások a Meseház létrejötte óta meghatározó jelentőséggel
bírnak. A népi műemlék jellegű épület ideális helyszíne a néphagyomány, a kézművesség
hagyományainak bemutatására. Minden hónapban kézműves ajánlót küldtünk a város
óvodáinak, iskoláinak. A természetes anyagok használata, a néprajzi ismeretek
meghatározóak a kínálat összeállításában. (csutka, csuhéj, kukoricaszár, szalma,
gyékény, rongy, termések) minden anyagot fölhasználunk, ami a természetben, és a
régi háztartásokban megtalálhatóak voltak.
Minden esetben figyelembe vesszük az
éppen aktuális kézműves újdonságokat, természetesen beillesztve a hagyományainkba.
Mesekuckó foglalkozásainkkal a kortárs gyermekirodalom közvetítését tekintettük
feladatunknak. A Kalandozó foglalkozásokkal a történelem, népismeret tantárgyak
élményszerű oktatásában nyújtottunk segítséget az iskolák számára. Résztvevők száma:
500 fő.
Nyitott hét a Meseházban
2015. 09. 21-25.
A tanév kezdésekor mindenévben meghirdetjük a Meseházi Nyitott Hetet. Idén is szép
számmal látogattak el hozzánk az óvodai és iskolai csoportok. Ilyenkor népmesét is
hallgatnak a csoportok és térítésmentesen látogathatóak az állandó kiállítások.
Választható a kínálatból népi kézműves foglalkozás, melyre mindig nagy igény van.
Olyan csoportok is ellátogatnak hozzánk, melyek hátrányos helyzetük miatt csak néhány
alkalommal vehetik igénybe a város térítéses rendezvényeit. Résztvevők száma: 250 fő.
Húsvéti Ajándékkészítő Hét
Karácsonyi Ajándékkészítő Hét
Minden évben a két legjelentősebb ünnep előtt tematikus ajándékkészítő hetet
szervezünk a város óvodáinak és iskoláinak a havi kézműves ajánlón kívül. Minden nap
más-más kézműves tevékenységből lehet választani, melyekre idén is nagy volt az
érdeklődés. Az ajándékkészítő héten igyekeztünk olyan különleges kézműves kínálatot
összeállítani, amit az iskolákban, óvodákban nem tudnak megvalósítani a pedagógusok.
A foglalkozások előtt a gyerekek elmondták, hogy mit tudnak ünnepeinkről, és sok
esetben néprajzi érdekességekkel is tudtuk ismereteiket bővíteni. Résztvevők száma:
300 fő.
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Értékőrző programok
Magyar Kultúra Napja
2015. 01. 21.
Himnuszunk születésének évfordulója alkalmából filmvetítést rendeztünk, aminek
keretében a Kereszthegy című dokumentumfilmet tekintettük meg. A film a második
világháború székelyföldi harcait, a gyergyói határvadász és székely határőr alakulatok
történetét mutatta be. Résztvevők száma 30 fő.
Ünnepre hangoló
Programunkat a Szent László Utcai Általános Iskola diákjaival valósítottuk meg, az év
során négy alkalommal. Attól más ez a program, mint bármelyik kézműves
foglalkozásunk, hogy kiegészítik az ünnepre való hangolódás kellékei, a folyamatos
felkészülés. Zenés, táncos, színjátékos elemekkel készültünk a farsangi és a karácsonyi
műsorra, március 15-iki műsorra kokárdát, huszárcsákót készítettünk, az iskolai
eseményekről filmfelvételt készítettünk. Résztvevők száma 120 fő.
Elfelejtett praktikák
A Szlovák klub és az Őszidő Nyugdíjas klub volt partnerünk a programsorozat
megvalósításában, melynek keretében tradicionális paraszti étkeket készítettünk el,
gyermekek közreműködésével. Együtt gyúrtuk a haluskát, készítettünk csigatésztát,
palacsintát, de a szappanfőzést a gyerekek csak messziről figyelték. Kárpótolta őket a
vaslábasban pattogatott kukorica. Résztvevők száma 100 fő.
Városi Mesemondó Verseny
2015. 04. 15.
Évek óta feladatunk a Csabai Kulturális Játékok keretében, a város legügyesebb
mesemondóit felvonultató verseny megrendezése, és büszkén teszünk eleget ennek. A
Meseház ideális helyszíne a versenynek, a kezdetekkor ide lett kitalálva a rendezvény.
Szép számmal jelentkeztek a város általános iskoláskorú versenyzői. Három helyszínen,
kötetlen hangulatban zajlott a megmérettetés. A népmese fontos szerepet játszik a
gyermekek személyiségének fejlődésében. A Meseházban fontosnak tartjuk ennek a
versenynek a megrendezését. Résztvevők száma: 150 fő.
Városi Népdaléneklési Verseny
2015. 04. 17.
A Csabai Kulturális Játékok keretében megrendezett verseny helyszínét idén is a Bartók
Béla Zeneiskola adta. Az általános iskolák kórusai, valamint szólistái vettek részt a
minősítő versenyen, melynek megrendezése idén is a mi feladatunk volt. Idei változás
volt a verseny életében, hogy a minősítéseket a Szent István téren vehették át a
gyerekek. A napot közös éneklés zárta. Résztvevők száma: 300 fő.
Meseházi Gyermektáborok
A nyár folyamán három tábort rendeztünk gyerekeknek, akik a vakáció kellemes és
hasznos eltöltésével nemcsak szívesen emlékeznek vissza a Meseházra, de évközi
programjainkon, szakköreink munkájában is szívesen vesznek részt.
2016. 07. 27- 31. Gyalogcsillag tábor, Schéner Mihály munkái inspirálták a tábor
programját. Huszárok, textilek, kivarrott kezek, csikóhalak születtek a szorgos táborozók
kezében. Résztvevők: 9 fő.
2015. 08. 10- 14. Kézműves tábor, a hagyományos népi kézművesség alapfogásai adták
a tábor programjának gerincét. Agyagozás, gyöngyfűzés, termés figurák és szövés volt a
témája a hétnek. Résztvevők száma: 19 fő.
2015. 06. 29- 07. 03. Batikolás minden mennyiségben, egy egész hetet szenteltünk a
kelmefestés tudományának, mindenféle természetes és mesterséges festékanyagot
bevetve a tetszetős színek elérésének érdekében. Résztvevők száma: 15 fő.
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Népmese napja
2015. 09. 30.
Ezen a napon minden évben megemlékezünk Benedek Elek születésének évfordulójáról,
mesét olvasunk és játszunk. Ez évben is vendégül láttuk a Szent László Utcai Általános
Iskola teljes alsó tagozatát, játékos vetélkedőt rendeztünk, levetítettük nekik a
Kecskeméti Animációs Filmstúdió legújabb, cigány népmesékből készített két filmjét.
Mindenki számára emlékezetes marad ez a délután. Résztvevők száma 60 fő.
Népzene 24
2015. 09. 05.
Ez évben is a Vajdaságból, egy kicsike határmenti faluból, Horgosról jött hozzánk
vendégségbe a Gubanc Táncegyüttes. A velük való kapcsolat, barátság hét évre tekint
vissza. Akkor hívták meg először a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttest a II. Vajdasági
Szólótánc Fesztiválra. Azóta minden évben ellátogatnak Békéscsabára együttesükkel és
bemutatják új koreográfiáikat. Ez évben a Meseházi bemutatón kívül, a Szent István
térre szerveztünk egy táncházat, ahol a város lakosságával is együtt mulathattak a
horgosi néptáncosok. Résztvevők száma: 80 fő.
Betlehemi jászol a góréban
Adventtől Vízkeresztig a Meseház udvarán található góréban megtekinthető volt a jászol,
benne stilizált kisded. A Meseház ünnepi hangulatát meghatározza és arculatához is
nagyszerűen illeszkedik a jelzés szerű Betlehem, a várakozás.
Tréfás Mesemondó Verseny
2015. 12. 10.
A verseny kötetlen hangulatú megmérettetés a város 3-4. osztályos általános iskolás
tanulóinak a téli szünet előtt. Idén is nagy érdeklődésre tartott számot. A betlehemi
jászol, a karácsonyi díszbe öltöztetett termek az ünnepi készülődés mind emelte a
verseny színvonalát. Amíg a zsűri döntése megszületett a gyerekek karácsonyi kézműves
játszóházban vehettek részt, frissen sült karácsonyi süteményt kóstolhattak. Résztvevők
száma: 50 fő.
Boldogság Betakarító Ünnep
2015. 09. 25.
Schéner Mihály emlékére, Mihály napját megelőző pénteki napon, a Meseházi
Alapítvánnyal közösen rendeztük meg a művész által megálmodott összművészeti
fesztivált, aminek keretében gyermekek tekintették meg a Meseház udvarán a
Sepsiszentgyörgyről érkező, A medve nem játék című interaktív zenés műsort.
Résztvevők száma 90 fő.
Felcsík házhoz jön... - táncház Békéscsaba Főterén
A hagyományos „Felcsík házhoz jön” programhoz kapcsolódó táncházi rendezvényt az év
során két alkalommal rendeztük meg, helyi és határon túli magyar fiatalok részvételével.
2015. június 9-én a Fabatka zenekar (RO) húzta a talpalávalót, majd szeptember 5-én
Horgosról (SRB) érkezett hozzánk a Gubanc táncegyüttes. Meghívtuk a helyi Csaba band
zenekart, ők is muzsikáltak a főtéren. A város összes néptánc csoportja képviseltette
magát rendezvényünkön. A program célja nemcsak a néptáncos közösség megszólítása
volt, hanem az érdeklődő csabai polgárok számára is szerettünk volna élményt szerezni,
akár tánctanítással, akár népzenével. A két program során elért érdeklődők létszáma 300
fő.
Jazz-csütörtök a Meseházban
A Meseház Meseszobájában, Schéner Mihály alkotásai között lelt új otthonra jazzklubunk. A koncertek időpontja csütörtök lett, igazodva ezzel a város többi zenés
rendezvényének időpontjához. A meghívott előadók a magyar jazz-élet jeles képviselői.
Március 19-én Winand Gábor és Elsa Valle acapella koncertje került bemutatásra, Petz
Bálint közreműködésével. Április 30-án Babos Gyula és Kurina Kornél gitárestjét
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mutattuk be. Májustól a Meseház udvarára kerültek át a koncertek, de az ősz kezdetével,
október 13-án, újra a Meseházban láttuk vendégül a Snaps Vocal Band énekeseit és
zenekarukat. Az évet december 10-én, az EAST 2 EAST formáció, Eichinger Tibor és Kéri
Gábor gitárduó koncertje zárta.
Kiállításaink
Állandó kiállítások
Kik is laknak hát a Meseházban? A Meseház gyűjteménye állandó kiállítás, központi helye
a parasztház tisztaszobájában, a „Fabulatóriumban” van. Óriási díszesen festett, faragott
faasztal uralja a szobát, gazdagon díszített lapján megtaláljuk az alkotó portréját és
Szent István arcmását egyaránt. Nagy királyunk a mesemondó trónszék háttámláján is
megjelenik, dicsérve és védelmezve a széket elfoglaló alkalmi mesemondót. A szobában
került elhelyezésre Csukás István Gyalogcsillag című mesejátékának egyik díszlet eleme,
az Életfa, mely színeiben és formáiban gazdagon pompázik, szűrrátét motívumokat idéz.
Mellette a Gyalogcsillag lóca, háttámláján a mese szereplői, az Édes Dinnye király, a
Savanyú Uborka király és a Keserű Kecskeszar király. Felette a Viráglányok sora, akik
Ágh Istvánt is megihlették, ami nem volt nehéz, mert az ő szívébe már akkor beférkőzött
a Meseház, amikor a Krumplinyomó Huszárral, és a Mákgubófejű Kakashuszárokkal
találkozott. Ágh István versei szintén a kiállítást gyarapítják. A falon Törvénytáblák. De a
törvény mézeskalácsból van! A szöcske és a bolha fémből, Gubó Kata kerámiából. Kérem
szépen, itt bármi megtörténhet. A kamrában a befőttek helyén sakkfigurák várják, hogy
mikor indulhatnak eredeti rendeltetési helyükre, az azóta elpusztult, óriási Schénerfaszobrokkal ékesített játszótérre, amit ma már csak a Meseházban látható makettek
idéznek fel. Görgő Gergő, a néhai Tér-forma-szín tankönyv kedves lakója, a maga teljes
valójában ott lakik a Meseházban. Az udvaron óriás szöcske és skorpió, betyárok vannak
bezárva a falfülkébe, de mindezek felett ott nevet a Napos Gangos.
Bármikor megcsodálhatja a betérő látogató a Napsugár Bábegyüttes, Lenkefi Konrád által
elkészített bábjaiból válogatott kiállítását, valamint bepillanthat Ványai János, hajdani
csabai fazekasmester műhelyébe, ami az agyag megmunkálásának, a cserépedény
útjának folyamatát mutatja be, az előkészítéstől, a munka során használt apró és
nagyobb szerszámoktól a késztermékek sokaságáig, valamint az értékesítésig.
Időszakos kiállítások
Evangélikus Egyházi Ereklyék - 2015. 03. 30.
Ülőalkalmatosságok szépapáink korában - 2015. 05. 18.
Fűbe' fába' az orvosság - 2015. 06. 06.
Rácz Attila fotódokumentumai I. Világháborús üvegnegatívok alapján - 2015. 09. 18.
Befőzés a csabai szlovákoknál - 2015. 10. 12.
Ezerarcú természet, a Márvány Fotóműhely kiállítása - 2015. 11. 23.
Határon túli kapcsolatok
Nemzetközi Képzőművész Alkotótábor
2015. június 26 – július 3.
Novák Attila képzőművész rajztanár szakmai vezetésével, Gyomaendrődön rendeztük
meg idei képzőművész táborunkat, melynek résztvevői, 6 fő, Erdélyből és a Kárpátaljáról
érkeztek. Az egyhetes táborban a művészi szemlélet szabadságát Schéner Mihály művein
keresztül mutattuk be számukra. Egyrészt alkotótábori körülmények között, majd eredeti
helyszínen, a Meseházban megtekinthető Schéner Mihály gyűjteményes kiállítása
keretében. A projektet kiegészítette október 1-3-ig egy workshop, melynek keretében
előadást, performance-t és kiállítást mutattunk be helyi amatőr képzőművészek számára,
a nyár folyamán alkotott, illetve inspirált műalkotásokból. A művésztelep
megvalósításában segített a Nemzeti Művelődési Intézet helyi irodája, a Békéscsabai
Könyvtár és a MUKKK egyesület (RO). A művésztelep és a kiállítás során elért látogatók
létszáma 300 fő.
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Úton-50 kiállítás bemutatása Sepsiszentgyörgyön
2015. 03. 13 - 04. 15.
A sepsiszentgyörgyi Kónya Árpád Művelődési Ház meghívására Novák Attila jubileumi
kiállítását vittük el Kovászna megyébe. A megnyitó ünnepség része volt egy
performance, melyet nagy érdeklődés övezett. A kiállítás másnapján egy szabadegyetemi
workshopot is tartott a művész.
Vendégségben Békéscsabán
Több vendégművészt is fogadtunk az év során Erdélyből, zenei előadókat, a Snaps Vocal
Band, a Fabatka és az Égvilág együttest. Közreműködésükkel eljutottunk Békéscsaba
több általános iskolájába is, valamint a Meseház zenés programjait is színesítették
műsorukkal. Az év során mindig törekedtünk arra, hogy vendégeink megtekinthessék
Békéscsaba nevezetességeit és megismerkedhessenek a helyi kulturális élet
képviselőivel, valamint a lakosság széles körben részesülhessen az ő kultúrájukból.
Drom egyesület, Bretagne
2015. 10. 20- 11. 01.
Franciaországból érkeztek profi zenészek a magyar népzene elsajátítására, egy
tanfolyam keretében, amelynek házigazdája, bázisa voltunk. A tanfolyam oktatói voltak a
magyar népzene legismertebb képviselői, Sebestyén Márta, Both Miklós és Makó Péter.
Örömmel tölt el, hogy a francia zenészek és a magyar művészek egyaránt kiválóan
érezték magukat a Meseházban és Békéscsaba lakosságával is megismerkedtek
szabadidős programjaik során. A programok a Meseházi Alapítvány támogatásával
kerültek megrendezésre.
Kapcsolatok a helyi nemzetiségekkel, kisebbséggel
Csabai szlovákok
Elsődlegesen a nálunk működő Békéscsabai Szlovák Klub vett részt kulturális életünkben.
Azon kívül, hogy helyet biztosítottunk rendszeres összejöveteleiknek, segítettük
működésüket, több tevékenységet is megvalósítottunk közreműködésükkel. Ilyen volt az
Elfelejtett praktikák sorozatunk, a Meseházi Szüreti Mulatság, valamint a Népzene 24
programunk.
Szlovák nyelvű társalgási körünk Lipták Zsolt vezetésével, a Meseházi Alapítvány
finanszírozásával folytatta tevékenységét.
Csabai románok
Az Országos Román Mesemondó Verseny házigazdája volt idén is a Meseház, 2015. 05.
08-án. A versenyen 220 résztvevőt láttunk vendégül.
Csabai romák
Több programban is megjelenik a Szent László Utcai Általános Iskolával való
kapcsolattartás, melynek lényege, hogy az iskola, mint hivatalos oktató, nevelő közeg,
segít abban, hogy eljussunk a rászoruló diákokhoz. Ennek érdekében az év során
kidolgoztunk egy módszert az iskola pedagógusaival. A módszer a kétpólusú
kapcsolattartáson alapul, melynek lényeges eleme, hogy elemei az iskolában (néptáncos
órák, farsang, karácsonyi műsor) és az iskolán kívül (Meseház, Múzeum, kirándulás)
valósulnak meg. Ezt alkalmaztuk az év során a Hajnal Utcai Óvodával és az Esély
Pedagógiai Központtal megvalósított programok során. Az említett oktatási
intézményekkel a TÁMOP pályázat kapcsán nyílt lehetőségünk megvalósítani nagyon szép
programokat. Kirándulás Budapestre, a Városligetbe, Gyulára, a '48-as emlékhelyekre,
zenés, táncos témanapok, vetélkedők és történelmi kézműves foglalkozások.
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Közösségeink
Filmklub
Thury Gábor retro-mozija 2015. évben kétheti rendszerességgel működött. A klub két
jeles csabai filmes személyiség köré szerveződött, a névadó Thury Gábor, a Solaris
Amatőr Filmes Klub vezetője, rendszeres résztvevője az amatőr filmszemléknek,
melyeken munkásságát díjakkal tüntették ki. Másik arca filmklubunknak Máthé Ferenc, a
csabai mozizás legendás alakja, filmesztéta és filmlexikon egy személyben. Az ő
közvetítésükkel vetítettünk az első félévben a ’70-es évek filmjeiből. A nyár folyamán
megrendeztük első szabadtéri hétvégi sorozatunkat, „Vissza a jövőbe” címmel, melynek
aktualitását az amerikai film bemutatásának 30. évfordulója adta. A második félévben
Máthé Ferenc ajánlásával vetítettünk művészfilmeket. Minden vetítést kiegészített a régi
típusú mozigéppel bemutatott filmhíradó, mely a klub alaphangulatát is megadja. Az
estet a megtekintett filmek értékeit bemutató, értelmező előadás és beszélgetés zárta.
Agyagozó szakkör
Szakkörünk életében a december fordulópontot hozott. A jeles eseményt egy vadonatúj
kemence érkezése jelentette. Az év során működtetett tehetséggondozó szakkör, a
Ványai János Fazekas Kör látogatói a Szent László Utcai Általános Iskola tanulói voltak,
az év során összegyűlt munkáikat ki tudtuk égetni az új kemencében.
Gyöngyfűző Kör
Az év második felében, a tanév kezdetével újra indítottuk egy régi szakkörünket,
melynek témája a gyöngy. Kifejezetten a gyermek korosztályt céloztuk meg ezzel a
programmal. A szakkörben készült munkákat, karkötőket, térbeli gyöngyállatokat,
készítője haza vihette.
Szlovák klub
Ancsin Pálné vezetésével, heti rendszerességgel rendezték meg összejöveteleiket,
valósították meg programjaikat. A klub tagsága az archaikus csabai szlovák nyelvet
beszélő, nyugdíjas korosztályú emberek. Szívesen csatlakoztak programjainkhoz,
segítették megvalósításukat.
Alkotó Fiatalok Műhelye
Novák Attila vezetésével működött képzőművészeti körünk, melynek résztvevői a
középiskolás korosztályból, illetve a felnőtt amatőr képzőművészek közül kerülnek ki.
Heti rendszerességgel találkoznak a Meseházban, és résztvevői a város képzőművészeti
eseményeinek is. A szakkör megtanít a technikák elsajátításán túl, egy saját művészeti
világkép kialakítására.
Fiatalok Népdalköre
János Hajnalka népdalénekes vezetésével működött ez évben is népdalkörünk, melynek
tagjai óvónők, pedagógusok, akik a népdalokat nemcsak saját kedvükre szeretnék
elsajátítani, de munkájuk során hasznosítják is a népdalkörben tanultakat. Az idei évben
Petőfi Sándor verseit gyűjtöttük össze, azokat a verseket, melyek énekekre íródtak,
illetve, melyeket a nép ruházott fel dallamokkal. Ezen kívül, az évkör hagyományaihoz
kapcsolódó énekek rendszerezése volt a fő tevékenységünk. Az eddig tanult énekek
szövegét is sikerült beírni számítógépbe, formázás után csekély költséggel
kinyomtatható. A jövő évre a tájegységek szerinti bontást is szeretnénk megvalósítani.
Meseházi Forgórózsa Hagyományőrző Alkotócsoport
Az alkotócsoport a hagyományos népi hímzéseken szereplő forgórózsa motívumról kapta
a nevét. 2015. év során különböző típusú kézimunkákkal foglalkozunk, pl. Bakonyi
fehérhímzés, Békés megyei fehérhímzés, Mezőberényi szőrhímzés, Kisküküllő vidéki
szőrhímzés, Matyó hímzés, Kalocsai hímzés. Több konferencián, kiállításon is részt
vettünk munkáinkkal:
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2015. 04. 18. Népi kézműves közösségek a Dél-Alföldön konferencia. A csoport 12 db
alkotással mutatkozott be a konferencián. 8 fő részvételével gazdag szakmai és
gasztronómiai bemutatón vettünk részt.
2015. 06. 13. Élő Népművészet Dél-Alföldi regionális zsűrizés. A csoport 6 alkotással
pályázott, amiből 3 továbbjutott a megmérettetésen.
2015. 07. 13. Élő Népművészet Regionális Kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol
a csoport alkotásaival szerepelt.
2015. 10. 29 Élő Népművészet Országos kiállítás a Néprajzi Múzeumban, Budapesten, a
csoport munkáit a gyönyörű szakrális teremben állították ki.
Reiki klub
Leszkó Imre vezetésével működött ez évben is a Reiki klub, heti rendszerességgel
tartották foglalkozásaikat az év során.
Szlovák nyelvi társalgási kör
Nemzetiségi tevékenységünk részeként a Meseházi Alapítvánnyal közösen valósítottuk
meg nyelvi társalgási körünket ez évben is. A kör résztvevői közül öt fő, a nyár folyamán
Pozsonyban vett részt, nyelvi továbbképzésen.
Őszidő nyugdíjas klub
A klub tevékenysége 2015-ben az előre elkészített munkaterv szerint működött. A jól
összekovácsolódott közösség számára a közösen eltöltött foglalkozások jó hangulatban
teltek. Az év során négy alkalommal nyílt napokat rendeztünk, melyek alkalmával
klubunk tagsága iskolás diákokkal találkozott, mindkét fél számára nagy örömet
szerezve. A Meseházban táborozó diákok számára palacsintát sütöttünk, ők pedig
színielőadással kedveskedtek egy másik alkalommal. Megrendeztük a hagyományos
ünnepeket is, nőnap, anyák napja, állami ünnepek, Idősek Világnapja (megyei és
országos). Nagy érdeklődés kísérte a bűnmegelőzéssel kapcsolatos rendőrségi
tájékoztatót az idősek vagyonvédelméről és testi épségük megóvásáról. Részt vettünk a
Nyugdíjas Expo-n Budapesten, ahol kulturális programokon és egészségügyi méréseken
vettünk részt. Következő alkalommal, szintén Budapesten, a Richter Gedeon
Gyógyszergyártó cég előadása is felkeltette a tagok érdeklődését.
Csaba Pávakör
A Csaba Pávakör 2015-ben ünnepelte 20 éves jubileumát. Népzenei találkozó
megrendezésével ünnepeltük meg méltóképpen az eseményt. A rendezvény alkalmából
vendégeink, 10 nyugdíjas pávakör, dalkör fellépésével tette emlékezetessé az évfordulót.
Az eseményre a szakma képviselőit is meghívtuk. Egymás tapasztalatait kicserélve jó
hangulatban, közös énekléssel ért véget a találkozó. Vendégeink számos meghívást
hoztak részünkre, melyek egy részének már ez évben eleget is tudtunk tenni. Így
jutottunk el Mórahalomra (Csongrád megye), a Gyulai Minősítőre, Szabadkígyósra.
Körösvidéki Sporthorgász Egyesület
Speciális, a horgászathoz kötődő engedélykiadással foglalkoznak,
üzemeltetnek. Nálunk tartják összejöveteleiket minden kedden.

horgásztavat

Városi Bélyeggyűjtő Kör
A bélyeggyűjtés ma már nem divatos elfoglaltság. Ennek ellenére, akit egyszer
megfogott, azt nem ereszti. A gyűjtőszenvedély általában nem jár egyedül, a
bélyeggyűjtők szeretik a szép ásványokat és a numizmatikai különlegességeket is. Az év
során töretlen lelkesedéssel gyűltek össze a Nemzetiségi Klubház tisztaszobájában.
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LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
A Lencsési Közösségi Ház működésének célja, hogy kiszolgálja elsősorban a Lencsési
lakótelepen élő, mintegy 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 kívánkozik a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0112
„Kicsengetés után” pályázat keretén belül megvalósuló, a húsvéti ünnepkörhöz
kapcsolódó programsorozat, melyen a három tagóvoda gyermekeit láttuk vendégül
háromféle programmal, a két szabadtéri rendezvényünk, a Lencsési Gyermeknapi és a
Szent István Napi Előzetes. A Galéria esetében a Márvány Fotóműhely Objektív 2014. című
tárlata és a Barabás Ferenc gyűjteményéből válogatott minikönyv tárlat, a Kner Imre
születése 125. évfordulója tiszteletére összeállított reprezentatív kiállítás. Az Egészséghetiés a Földünkért Világnapi rendezvénysorozat, a jubiláló, tizedik alkalommal megrendezett
Békéscsabai Digiporáma Fesztivál, valamint a Részönkormányzattal közös András napi
Kolbászparádé. A kisközösségek esetében a Jóga nap, a Természetjáró kör megalakulása
10. és a Kertbarát kör 20. évfordulójának tiszteletére rendezett programsorozatok. A
szolgáltatások körében pedig az angol nyelvi képzés az óvodásoktól a felnőttekig.
A látogatottsági mutatókból kiderül, hogy az elmúlt év folyamán 1177 esemény zajlott le a
közösségi házban 42113 fő részvételével.
Szabadtéri rendezvények, egyéb programok
Magyar Kultúra Napja Január 21.
Hagyományosan a Márvány Fotóműhely tagjainak alkotásaiból nyitottunk kiállítást
Objektív 2014. címmel. A tárlatról színes katalógust jelentettünk meg. Január 22-én
Ferenc Rezső újságíró volt a vendégünk, aki a Csabai gondolatképeskönyv című kötetét
mutatta be.
Lencsési Pódium Estek Sorozat
Három eseményt valósítottunk meg ez évben. Januárban Suhajda Szilárd hegymászó
tartott vetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadást Békéscsabától a Himalájáig
címmel, mely része volt a Természetjáró kör 10 éves jubileumi rendezvénysorozatának.
A költészet napján „Születtem, elvegyültem és kiváltam” címmel József Attila
születésének 110. évfordulójára emlékezve mutattak be színvonalas zenés irodalmi
összeállítást a Jókai Színház művészei, Tege Antal, Fehér Tímea és Liszi Melinda.
Október 14-én külső helyszínen, a Center Moziban került levetítésre a Mansfeld című
film. Közönségtalálkozó kertében jelen volt Szilágyi Andor, a film rendezője.
A Természetjáró kör megalakulása 10 éves évfordulója
Erről egy programsorozattal emlékeztünk meg. Január 17-én egy egész napos ünnepi
rendezvényt tartottunk, melyen Takács Péter, a közösségi ház vezetője köszöntötte a
jubiláló csoportot, majd ismeretterjesztő előadást tartott többek között dr. Rozsnyai
Katalin főiskolai docens és Köteles Lajos főiskolai tanár, Szelekovszky László
környezetvédelmi főtanácsos, Dobos Albert építészmérnök és Mészáros Zsuzsa, a
Munkácsy Emlékház művészeti vezetője. Az emlékülésen túl a sorozatban szerepelt
gyalogtúra a Körös-Maros Nemzeti Park Kígyós-pusztai tanösvényén Boldog Gusztáv
természetvédő vezetésével és egy budapesti kirándulás, melyen a résztvevők
ellátogattak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba (az egykori Pálffy-palota épületébe) majd
idegenvezető közreműködésével városnéző sétát tettek a Palotanegyedben.
Lencsési Galéria Sorozat
A ház alapítása óta a 2014. év végéig 200 tárlat került megrendezésre. A beszámoló
évében ez újabb tizenhéttel gyarapodott. Időrendi sorrendben a következő voltak:
Zelenyánszki Judit, a Természetjáró kör tagjának túrafotóiból összeállított kiállítása a kör
10 éves tevékenységéről (1). A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Márvány Fotóműhely
tagjainak alkotásaiból összeállított Objektív 2014.(2) című válogatás. Barabás Ferenc
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tipográfus, nyomdász minikönyv-gyűjteményéből összeállított tárlat, melyet Kner Imre,
a magyar nyomdászat nagy alakja születésének 125. évfordulója tiszteletére
szerveztünk.(3) Bemutatásra kerültek
a Kézműves Szakiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tanulóinak munkái Húsvéti hagyományok – tárgyak,
díszek, kellékek (4) és Demény István szolnoki fotográfus képei A Galápagos
élővilága címmel (5). A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével
májusban Krzysztof Miller Tarnowskie Gory-t fotóművész képei (6), majd novemberben a
Lengyel tájak Jan Gumowski litográfiáiban (7) c. összeállítás volt látható.
Egészségügyi múltidéző című tárlatunkon (8) régi orvosi eszközök voltak
megtekinthetők dr. Blahut Károly A pillanat bűvöletében (9) című textilnyomatos fotóit
Grin Igor Szemtől szembe – Alanyi képmások (10) című portréi követték. Az Aradi
Fotóklub (11) hagyományos évadnyitó kiállításával indítottuk az őszi évadot, majd a
Vésztői Digitális Fotó Egyesület Szemelvények (12) illetve a Márvány Fotóműhely
Ezerarcú természet (13) és Pauló Andrea Taekwondo (14) című fotói voltak
megtekinthetők. Újrahasznosítva (15) címmel az előtéri tárlókban a Földünkért
világnap alkalmából újrahasznosított alapanyagokból válogatott kiállítás volt látható, amit
az András napi hangulat (16) című a disznótorokhoz kapcsolódó egykori konyhai és
használati eszközöket bemutató összeállítás követett.
A megnyitókon átlagosan 40-80 fő jelent meg, de több esetben volt, hogy az érdeklődők
száma meghaladta a 100 főt.
A felsorolt kiállításokon túl meg kell említeni a XIII.”Csak tiszta forrásból…” című
pályázat tárlatát (17) melyet a nagyrendezvények felsorolásakor még bővebben
ismertetek.
A Márvány Fotóműhely tagjai hagyományosan bemutatkoztak az aradi Clio teremben,
melyen az alkotók is megjelentek, és látogatásukat egy közös kirándulással kötötték
össze az Aradi Fotóklub tagjaival.
Farsangi bál február 13.
A fenntartásunkban működő csoportok tagjainak részvételével zajlott le, melyen fellépett a
Nyugdíjas klub színjátszó köre. A rendezvényt jelmezes felvonulás színesítette. Nyitótáncot
a Balassi Táncegyüttes párosai adtak. Zenét Raffai Szabolcs szolgáltatott.
„Csak tiszta forrásból” című fotópályázat
Tizenharmadik alkalommal hirdettük meg, melyre 91, a Kárpát-medencében élő és alkotó
magyar szerző 419 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, majd
Takács Péter, a közösségi ház vezetője átadta a díjakat. Ünnepi műsort „Két torony
látszik…” címmel a Rokodál együttes adott.
Húsvéti készülődés
A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0112 „Kicsengetés után” című pályázat keretén belül valósult
meg a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó játszóházi sorozatunk. A Lencsési Óvoda három
tagintézményének 3-3 csoportját láttuk vendégül 3 napon keresztül. Mindhárom napon 3
foglakozáson vettek részt a gyerekek, volt húsvéti versek tanulása és tojáskeresés, húsvéti
asztali díszek készítése valamint mézeskalács sütés és díszítés.
Lengyel Alkotmány Ünnepe Május 9.
A Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesülettel közösen emlékeztünk meg. Vendégünk
volt Zofia Krzykowska, a Tarnowskie Góry Múzeum igazgatója, aki bemutatta Krzysztof
Miller, Tarnowskie Góry – i fotóművész kiállítását. Ünnepi műsort adott a Chopin kórus
és levetítésre került Maciej Pieprzyca “Szavak nélkül” c. filmje.
Jóga Nap Május 16.
Ez évben az Egészséghét a Lencsésin egyik programeleme volt, Varga Éva, debreceni
jógaoktató
tartott
gyakorlati
foglalkozás,
majd
vetítéssel
egybekötött
indiai
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élménybeszámolót Rishikeshről, a Himalaya Jóga Tradíció Ashramjáról. Ebéd után jóga nidra
(relaxáció), levezető gyakorlás és meditáció következett.
Egészséghét a Lencsésin című sorozat
A Részönkormányzat anyagi támogatásával nyolcadik alkalommal bonyolítottuk le május
15-től 22-ig. Ennek keretében voltak díjmentesen látogatható bemutató tornák, gyalogtúra
a gyulai Bicere-tanyákhoz a „Bermuda-háromszögbe”, kiállítás megnyitó (Egészségügyi
múltidéző) és ismeretterjesztő előadások Nagy Ágnes a Bioklinika és Natúrpatika vezetője,
dr. Baji Sándor gyermekgyógyász főorvos, dr. Leitem Ágnes fogyókúra szakértő, Gyebnár
József mentőtiszt és Lakatos Gyula a Civil Rádió szerkesztő-műsorvezetőjének
közreműködésével. A Városi Védőnői Egyesület tartott ingyenes vérnyomás-, vércukor és
testzsírszint-mérést, valamint életmód tanácsadást a Gyermeknapi Előzetes keretében.
Lencsési Gyermeknapi Előzetes
Május 23-án, 14-től 20 óráig rendeztük meg a Féja Géza téren. A programban szerepelt
Kishalfogó verseny, ügyességi vetélkedők, szabadtéri játszóház és tollaslabda bemutató.
Felléptek a Lencsési Óvoda két Katica és Nyuszi csoportjai, a Taekbo Békéscsaba, a
közösségi házban működő angol szakkör és taekwondo csoportok ovisai, Varga Adrienn
tanítványai, valamint Griecs Vivienn és Kézsmárki János társastáncosok. A Vitéz László
előadásával Pályi János bábművész majd a Bóbita együttes 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 fogyott el.
Nyári kézműves tábor
Június 22-től 26-ig és június 29-tól július 3-ig szerveztük meg, két turnusban. Az első hetet
a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0112 „Kicsengetés után” című pályázat keretén belül
valósítottuk meg, melyen 30 gyermek vett részt, akiket szociális rászorultság alapján a
Lencsési Iskola delegált, nekik a részvétel díjmentes volt. A második heti programot
nyilvánosan meghirdettük. A résztvevők a szövés, fonás, batikolás, üvegfestés,
gyertyamártás, bőrözés, gyöngyfűzés, varrás és a papírmunkák 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 9000.-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 29-tól július 3-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.
Szent István Napi Előzetes
Immár 23. alkalommal rendeztük meg augusztus 15-én. A programot hagyományosan
majorettek és fúvószenekar, valamint lovas-hintó felvonulása nyitotta a Lencsési úton. A
Féja Géza téren felállított színpadon fellépett Palmetta zenekar, Stuber Csilla és dr.
Malatyinszki Szilárd versenytáncosok, a Taekbo Békéscsaba, a Berény Táncegyüttes és a
Fitdance Center csoportjai. Lovasbemutatót tartott a Ramonda lovasiskola, sor került a
Részönkormányzat
által
kiírt,
a
„Lencsési
a
mi
otthonunk”
című
pályázat
eredményhirdetésére. Sztárvendégünk ez évben az MDC zenekar valamint Pál Dénes volt. A
tűzijáték előtt elhangzott dr. Ferenczi Attila tanácsnok ünnepi beszéde. Kiegészítő
programként volt szabadtéri játszóház, arcfestés, egészségpont, és lovaglási lehetőség,
népi játékok és megtekinthető volt a Márvány Fotóműhely szabadtéri tárlata.
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Kertbarát körünk ez évben ünnepelte megalakulása 20 éves évfordulóját
Ennek tiszteletére szeptember hónap folyamán egy programsorozatot szerveztünk,
melyben szerepelt egy látogatás Szarvasra, részvétel a Szilvanapok hagyományőrző
rendezvényein, és a Békés megyei kertbarát körök első szakmai találkozóján.
Kertlátogatás Huszár Endre nagyréti kertjében valamint kirándulás Ópusztaszerre és
Kiskundorozsmára, ahol Újvári Mihály szőlősgazda mutatta be gazdaságát. Szeptember
26-án tartottuk a jubileumi rendezvényt, mely koszorúzással indult dr. Mohácsy Mátyás
Széchenyi ligeti mellszobránál, majd emlékülés következett
a Lencsési Közösségi
Házban. Köszöntőt Hanó Miklós alpolgármester mondott, majd előadást tartott dr. SzentMiklóssy Ferenc a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke, dr. Sicz
György, a Lencsési Kertbarát kör vezetője, Szelekovszky László környezetvédelmi
szakmérnök, Kalmár István hegybíró (Mórahalom) és dr. Simon Gergely egyetemi
docens. A jeles esemény alkalmából a kertbarát kör felvette Mohácsy Mátyás nevét. Sor
került a kertbarát kör tagjainak saját készítésű boraiból és termesztett gyümölcseiből
összeállított kiállítás megnyitójára és A legszebb konyhakertek - Magyarország című
verseny békéscsabai nevezőinek köszöntésére. A programot szerény állófogadás zárta.
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország
A Csabagyöngye Kulturális Központ - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag város
alpolgármestere) által létrehozott országos programhoz – 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 14 nevezés érkezett. A közösségi ház szakértő zsűrit hívott össze, melynek
tagjai voltak Lukács Ágnes kertészmérnök (Békéscsaba), Demény István a Bereczki Máté
Gazdakör alelnöke (Szolnok) és prof. Surányi Dezső biológus (Cegléd). A zsűri két
alkalommal tartott szemlét, melyek alkalmával a benevezett kertekről értékelő lapot
töltöttek ki és a közösségi ház munkatársa fotódokumentációt készített. A második
szemle alkalmával a zsűri 6 kertet terjesztett fel az országos díjra. Idén csabai nevező
sajnos nem lett díjazott. A Kertbarát kör 20 éves jubileumi ünnepségén tartottuk a
helyiek köszöntését, ahol Takács Péter, a közösségi ház vezetője értékelte a versenyt és
a jelenlévő nevezőknek emléklapot nyújtott át.
Földünkért Világnap Október 17-21.
Egy programsorozatot szerveztünk, melyben újrahasznosító családi játszóház szerepelt
a Zöld Csütörtök Természetvédő Kör tagjainak közreműködésével, valamint a
Természetjáró kör kirándulása Karcagra. Barangolás a természetben címmel dr. Jantyik
Tibor természetfotós vetítéssel egybekötött előadása, rendhagyó óra a Lencsési Iskola 56. osztályos tanulói részére A klímaváltozás hatása földünkre címmel, Duray Balázs
egyetemi docens közreműködésével. A Márvány Fotóműhely Ezerarcú természet című
kiállítását dr. Ferenczi Attila tanácsnok nyitotta meg és
Fajzi György tanár Zöld
szemléletváltás és zöld életstílus című előadásának szünetében megnyitottuk az
Újrahasznosítva című kiállítást, melyen újrahasznosított alapanyagból készült használati
tárgyak voltak megtekinthetők.
Lengyel Függetlenség Napja November 7.
A Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesülettel közösen rendeztük meg. A programban
szerepelt a Chopin kórus ünnepi koncertje és találkozás Marek Wawrzyniec Rak költővel
valamint a Lengyel tájak – Jan Gumowski litográfiában c. kiállítás megnyitása.
Erzsébet-Katalin napi bál November 13.
Minden évben megszervezzük a közösségi ház csoportjai tagjainak részvételével. Az
eseményen a nyitótáncot Stúber Csilla és dr. Malatyinszki Szilárd versenytáncosok adtak.
Zenét szolgáltatott Szilágyi Mihály, tangóharmonikán kísért Ancsin Károly, a nyugdíjas
klubunk tagja.
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Békéscsabai Digiporáma Fesztivál November 21.
Ez évben tizedik alkalommal bonyolítottuk le. A jubileumról az esemény végén egy torta
elfogyasztásával emlékeztünk meg. A nevezési határidőre 18 alkotótól 27 pályamű
érkezett be. A zsűri tagjai Dobóczky Zsolt fotóművész (Szeged), Zsila Sándor fotóművész
(Budapest), Gál Csaba, a Csaba TV főszerkesztője voltak. A nyilvános vetítéssel
egybekötött zsűrizésen a pályázók közül is sokan megjelentek. A díjátadó után a zsűri
tagjai értékelték a megtekintett alkotásokat.
András Napi Kolbászparádé November 28.
A részönkormányzattal közösen a Lencsési Közösségi Házban és a Féja Géza téren
felállított sátorban valósultak meg a programok. Ennek keretében zajlott az VIII.
Lencsési Kolbászgyúró verseny a lakótelepen működő intézmények és civil szervezetek
részvételével. 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, fellépett Máté András és Kovács Zoltán magyar
nótákkal. A gyerekeket adventi játszóház fogadta és sor került az András napi hangulat
című kiállítás megnyitására. Kísérő rendezvényként második alkalommal hirdettük meg a
Lencsési Vendégváró és ünnepi sütemények versenyét, melyre 24 sós és édes süteményt
neveztek be. A zsűri elnöke Lipcsei László mestercukrász volt.
Jóga est December 4.
A Jóga nap sikerére való tekintettek szerveztük meg, szintén Varga Éva debreceni
jógaoktató közreműködésével Ennek mottója volt: Az elfogadás és megelégedettség
gyakorlása a jóga segítségével. Az est programja intenzív gyakorlás, a légzés, a test, az
elme feszültségmentesítése volt.
Mikulásváró délután December 5.
A Baba-mama klubosainkat, a baba-mama tornásokat és az óvodás angol
szakköröseinket invitáltuk meg. 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, nagymama.
Advent a Lencsésin December 16.
A Részönkormányzattal közösen kilencedik alkalommal rendeztük meg a programot, ahol
dr. Ferenczi Attila, a részönkormányzat vezetőjének és a történelmi egyházak
képviselőjének ünnepi köszöntője után felléptek a közösségi ház angol szakkörösei, a
Lencsési Óvoda Süni csoportja, valamint a Lencsési Általános Iskola énekkara és tanulói,
majd levetítésre került a Békéscsabai Digiporáma Fesztivál díjnyertes műve, a
Szívbillentyűk című alkotás.
Karácsonyi koncert December 14.
A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tanulói adtak az ünnephez illő műsort. A nyugdíjas klub tagjai a rendezvény végén egyegy szerény ajándékcsomagot vehettek át.
Kisközösségek működtetése, közéletiség
A közösségi ház tevékenységének mindig meghatározó része volt a kisközösségek,
csoportok fenntartása. Támogatásunkkal nyugdíjas (142 fő), baba-mama (16 anyuka +
gyermekeik), csipkeverő (8 fő), jóga (14 fő) meditációs (8 fő) ifi horgász (5 fő) és paleolit
(19 fő) klub, kertbarát kör (34 fő), természetjáró kör (74 fő), Mesekuckó (50 fő) és a
Márvány Fotóműhely (35 fő) működött 2015-ben. 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.
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Nyugdíjas Klub
Tevékenysége rendkívül sokrétű. Ismeretterjesztő előadást tartott többek között dr.
Kertész János főtanácsos, Boldog Gusztáv természetvédő, Niedzielsky Katalin újságíró,
Szalay Ágnes történész, dr. Köteles Lajos kandidátus és dr. Rozsnyai Katalin főiskolai
docens, dr. Jároli József levéltáros, Kohári Anna audiológus és dr. Ferenczi Attila
tanácsnok. Egy vagy több napos kirándulást szerveztek Nyíregyháza-Sóstóra, SiófokTihanyba, a Mátrába, Galyatető és környékére, Poroszlóra, a fővárosba és a Hortobágyra.
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. Ezen ez évben a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei adtak az ünnephez illő műsort, mely
után a klub minden tagja szerény ajándékcsomagot kapott.
Kertbarátkör
Öt alkalommal rendezett nyilvánosan meghirdetett metszési- és oltási szakmai bemutatót
és kétszer kertlátogatást tagtársaik kertjében. Szakmai kirándulásokon vettek részt az
Agromashexpon, tavasszal és ősszel a Corvinus Egyetem arborétumában Budapesten,
Mezőkövesden, Szarvason, Ópusztaszeren és Kiskundorozsmán, két napos tapasztalatcsere
látogatáson voltak Temerinben, családi kerékpártúrán Pósteleken és egy borversenyen
Gyomán. December elején az újborok minősítésével Nagy Péter borász volt a vendégük. A
kör
ez
évben
ünnepelte
megalakulása
20
éves
évfordulóját,
melyről
egy
rendezvénysorozattal emlékeztünk meg, erről a nagyrendezvények leírásánál bővebben
beszámoltunk.
Természetjáró kör
Tevékenységének célja, hogy megismerkedjenek a dél-alföld természeti és épített
értékeivel. Gyalogos túrát szerveztek a Kígyós-pusztai tanösvényen, a Gerla-DobozDánfok útvonalon, a gyulai Bicere-tanyákhoz az ún. Bermuda-háromszögbe, a Mályvádierdőn át a Bányaréti őstölgyeshez és a dobozi Maksári erdőben. Szomszédolás címen
tettek látogatást Budapesten, ahol megtekintették a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár zenei
könyvtárát, az egykori Pálffy-palotát, valamint Mártélyra, Nagyszénásra és Karcagra. A
hagyományos március 15-i ünnepi kirándulás keretében látogatást tettek Biharugrán,
ahol részt vettek a községi megemlékezésen, koszorúzáson, majd szakmai vezetővel
sétát tettek az új tanösvényen és a Vásár-tó környékén. Helyismereti sétát tettek az
Ómaszta dűlőn a Szelekovszky-birtokra valamint az Alsóvégi (Vasúti) evangélikus
temetőben. A kör tagjain kívül egy-egy programhoz 10-15 fő külső érdeklődő
csatlakozott.
Csipkeverő Klub
Tagjai pályázatokra, többek között a minden évben megrendezett Textiles Konferenciára
készültek. A Hagyományok Háza által meghirdetett Élő Népművészet, Országos
Népművészeti Kiállításra beküldött alkotásaikkal Arany oklevelet kaptak, melyet a Néprajzi
Múzeumban megrendezett megnyitón vehettek át. Foglalkozásaik témakörét ez évben
keresztelőruhák szabása és csipkével való díszítése valamint a gyulai csipkével való
ismerkedés adta. Mesterség bemutatót és kiállítást tartottak a Körös-völgyi Sokadalomban
Gyulán, a Mesterségek Ünnepén Budapesten. Részt vettek a halasi csipkenapokon, továbbá
a Békés Megyei Népművészeti Egyesület által szervezett népművészeti nyári táborban.
Márvány Fotóműhely
A megye egyik legaktívabb alkotói közössége. Fotóikkal rendszeresen beneveznek a
különböző országos pályázatokra, képeik többségében bemutatásra is kerülnek. Fotós
kiránduláson vettek részt Biharfüreden, a Csabai körtúra útvonalán, Vésztőn,
Székelyudvarhelyen, Aradon és Szentesen. A foglalkozásokon rendszeresen tartanak házi
fotópályázatokat és képbírálatokat, melyek a mind a fejlődésüket szolgálják. Szakmai
jellegű előadásokat tartottak Kucsara Tibor, Váradi Zoltán békéscsabai fotográfusok, Nagy
István, a szentesi fotókör vezetője, és Bagyinszki Zoltán gyulai fotós. Két alkalommal
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szerveztek gyakorlati fotózást archaikus fotós hétvége címmel, melyen Nagy István
vezetésével ezt a technikát sajátították el. Klubkiállításuk volt az idei évben közösségi
házban, a Csabagyöngye Kulturális Központban, a Vasutas Művelődési Házban, a Békési úti
Közösségi Házban, Békésen, Szentesen, Vésztőn, Aradon, valamint szabadtéri tárlatot
rendeztek a Szent István Napi Előzetesen és a Magyar Fotográfia Napján a Szent István
téren. Említést érdemel, hogy az Ati Pizzéria továbbra is rendszeresen fogadta a tagok
tárlatait 1-1 hónap időtartamra.
Jóga Klub
Tagjai az aktív gyakorláson túl elméleti síkon ismerkednek a jógával és annak
szellemiségével, melyet ismeretterjesztő előadások és filmvetítések jelentenek. Szívesen
hívnak meg ismert jóga oktatókat. Ez évben Varga Éva debreceni jógaoktató volt a
vendégük a májusi Jóga napon, akit a sikeres rendezvény után az év zárásaként
decemberben újra meghívtak egy Jóga estre. Az év folyamán vendégük volt Tóth Miklósné
testnevelő tanár, aki a nordic walking technikával ismertette meg az érdeklődőket.
Nyaranta csoportosan részt vesznek az országos jóga táborban, mely az idén
Balatonkenesén volt.
Meditációs Klub
Tevékenységének célja az indiai és távol-keleti kultúrák megismerése, a testi, lelki, szellemi
egyensúly megteremtése. Elsajátítják a természetes gyógymódokat és kezeléseket,
ayurvédát és jógagyakorlatokat végeznek. A klub működését gyakorlati foglalkozások
jellemzik. Ezen felül az Egészséghéten májusban ismeretterjesztő előadást szerveztek a
vegetáriánus étkezés témakörében. Vendégük Lakatos Gyula, a Civil Rádió szerkesztő
műsorvezetője volt, aki az előadását követően vegetáriánus ételkóstolót tartott.
Paleolit klub
Lakossági kezdeményezésre alakult 2014 januárjában. 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 készítettek már különböző ételeket, melyet közösen
sütöttek/főztek és fogyasztottak el. Ismeretterjesztő előadásaikat nyilvánosan is
meghirdetjük. Ez évben vendégük volt dr. Leitem Ágnes, paleo szemléletű orvos és dr.
Szatmáryné dr. Vantara Klaudia gasztroblogger, aki paleo süteménybemutatót tartott.
Kerékpártúrát szerveztek Póstelekre és az első félév zárásaként a közösségi ház mögötti
szalonnasütő helyen paleo pörköltet főztek és fogyasztottak el közösen.
Mesekuckót
A nyári szünet kivételével minden hónap utolsó szombatján tartottunk. Témájában a
farsangra, márciusban a tavaszvárásra, áprilisban a húsvéti ünnepkörre építve. Májusban a
Lencsési Gyermeknapi Előzetes, 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. November
végén az András Napi Kolbászparádé kísérő rendezvényeként a résztvevők karácsonyi
ajtódíszt alkothattak, majd december 30-án szilveszteri kellékek készítésére került sor.
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 Seben Pálné és dr. Erdeiné Gergely
Emőke óvodavezetők, dr. Baji Sándor gyermekgyógyász főorvos, Marosvölgyi Tímea
gyógytornász, Vicziánné Sárközi Beáta családtámogatási szakértő. dr. Patai Györgyi
bőrgyógyász, Bakos Orsolya dietetikus volt a vendégük. Decemberben Mikulás délutánt
tartottak majd karácsonyi díszeket készítettek Mazán Erzsébet óvónő közreműködésével.
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Ifjúsági Horgászklub
Tevékenysége előző évben szünetelt, melyet a klub vezetője, Takács István februárban újra
meghirdetett. A gyerekek meghatározott tematika mentén sajátították el a horgászattal
kapcsolatos alapvető tudnivalókat, elméletben és gyakorlatban, ismerkedtek a Körösök
élővilágával, az őshonos halakkal és azok horgászatával. Elsajátítják 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,
egymás közt horgászatról, halakról szóló könyveket cserélnek Ezek a foglalkozások mind
segítik felkészülésüket a sikeres horgászvizsgára.
A Kreatív Konyha Klub
Októberben lakossági kezdeményezésre megalakult, melynek dr. Papné Fenyvesi Zsuzsanna
volt a vezetője. A klub tevékenységének célja, hogy gyorsan és olcsón kivitelezhető ételek
receptjeivel ismertesse meg az érdeklődő háziasszonyokat. Ezeket az ételeket a
konyhánkban közösen el is készítették és elfogyasztották. Összesen 4 alkalommal tartottak
foglalkozást.
Összességében megállapítható, hogy kisközösségeink nagy aktivitással fejtik ki
tevékenységüket. A tartalmi munkájukkal járó kiadásokat részben pályázati pénzekből,
képviselői támogatásokból, részben a plusz bevételekből fedezzük.
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.
Képzések, szolgáltatás, társadalmi kapcsolatok
Angol szakkör
az év folyamán a Lencsési Óvoda gyermekeinek részvételével működött heti gyakorisággal
az két csoportban.
Angol nyelvi szakkör
A Lencsési Általános Iskola alsó tagozatos tanulói a tanév időtartama alatt egy csoportban
vettek részt hetente, melyhez a második félévben egy felsős csoport is csatlakozott.
Haladó és kezdő jóga tanfolyam
Az év folyamán egyszer indult mind a két képzési forma, mely 24 órás volt és 12
foglalkozásból állt.
Angol újrakezdő nyelvi képzés felnőtteknek
Az első félévben folytatódott a 2014 őszén elkezdett kurzus, májusban fejeződött be.
Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő képzést
ősszel indítottunk, szintén felnőtteknek, 60 órában, 30 foglalkozás keretében.
Fotósuli
kétszer indult a tavaszi és az őszi évadban középiskolás diákok és felnőttek részvételével. A
tíz alkalom során a résztvevők a digitális fotózás technikáját sajátítják el.
Intim torna tanfolyam
kétszer indult az év folyamán. A gyakorlati tréning tíz egyórás foglalkozásból állt.
Tornák
A nyári időszak kivételével hetente egyszer volt nyugdíjas-, baba-mama- (két
korosztálynak), kismama-, szülésre felkészítő- valamint kétszer egészségmegőrző47

és alakformáló torna valamint Taekbo edzés. Ezen túl a nyári időszak kivételével folyt
heti egy-egy alkalommal az ovisoknak hirdetett taekwondo edzés, és május végéig az ovis
néptánc.
eMagyarország pontunk
2004 szeptembere óta üzemel két gépállással, mely internetezési, valamint nyomtatási
lehetőséget jelent a nyilvánosság számára, hétköznapokon 10-től 16 óráig.
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, gazdasági jellegű képzésekre, összejövetelekre.
A József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzataz 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 valamint a X. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál megvalósítását, továbbá kiemelten
az András Napi Kolbászparádé és az Advent a Lencsésin című rendezvényt.
A választókerületi célelőirányzatából adott támogatást dr. Ferenci Attila tanácsnok négy,
Fülöp Csaba képviselő három, Hanó Miklós alpolgármester pedig egy programunkhoz. Dr.
Ferenczi Attila száz-, Tímár Ella képviselő asszony ötvenezer forinttal járult hozzá nagytermi
székeink újrahúzásához. A részönkormányzattól és a választókerületi célelőirányzatból
kapott támogatásokat ezúton is köszönjük.
Együttműködési megállapodásunk
a Lencsési Általános Iskolával, a Lakótelepi Tömegsport Egyesülettel, a Városi Polgárőr
Egyesülettel van helyiségek használata, rendezvények részfeladatainak ellátása és
biztosítása tárgyában.
A TÁMOP 3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok
ellátásában című pályázat keretében működtünk együtt a Lencsési Óvodával és Általános
Iskolával a közösen megfogalmazott programok megvalósításában a fentebb leírtaknak
megfelelően (Húsvéti készülődés, Nyári kézműves tábor), valamint a Zöldovi családi napját
tudtuk támogatni.
Személyi, tárgyi, technikai feltételek, gazdálkodás
Személyi ellátottságunk
egy főállású vezetőből, két nyolc órás kulturális szervezőből áll. Kolléganőnknek 2013
júniusában gyermeke született, helyére új munkatársat nem vettünk fel, ő az év folyamán,
júniustól állt ismét munkába. 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 teljeskörűen 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, A 2002-ben vásárolt
nagytermi székeinket a szövet elhasználtsága miatt újra kellett húzatni, melyet nagyobb
részt az előző évi pénzmaradványunk terhére oldottunk meg. Szintén a pénzmaradvány
terhére készíttettük el többek között a Márvány Fotóműhely Objektív 2014. című
kiállításának
katalógusát,
megjavíttattuk
szalagfüggönyeinket,
a
nagytermi
klímaberendezéseket és a régi épületszárny világítótesteit, lecseréltettük nagytermi
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asztalaink elhasználódott fedlapjait, finanszíroztuk az épület külső festését és eszközöltünk
több kisebb eszközbeszerzést.
A tanácskozó termünkben a PVC borítást szintén célszerű lenne lecserélni laminált
parkettára, mint ahogy a szervezői iroda padlóját 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. 2014-ben jelentősebb összegű
pénzmaradvánnyal zártuk az évet, az eddigi adatok alapján kisebb nagyságrendben ez
várható 2015-ben is. Ezen összeget szándékaink szerint 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 négyszeresére teljesítettük.
Összegzés
A 2015-ös munkatervünkben megfogalmazott célkitűzéseinket sikerült megvalósítani.
Tevékenység bővülésként értelmezhető a Fotósuli tábor elindítása, az Ifjúsági horgászklub
újraszerveződése, a Földünkért Világnap és a kisközösségek évfordulóival kapcsolatos
rendezvénysorozatok megvalósítása, a kiállítások számának emelkedése, valamint A
legszebb konyhakertek Magyarország című országos mozgalomhoz való csatlakozás és a
helyi verseny lebonyolítása.
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JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
A Jaminai Közösségi Ház célja, feladata Békéscsaba legnagyobb városrésze (Jamina –
Erzsébethely) lakosainak közösségi, közművelődési igényeinek kiszolgálása, a jaminai
kulturális élet fellendítése, valamint a városrészi civil szervezetek munkájának,
működésének segítése és a velük történő hatékony együttműködés. Továbbra is cél az
együttműködés a környező iskolákkal, óvodákkal (pl. nagyobb rendezvényeiknek helyet
adni, rendhagyó órák, foglalkozások szervezése a gyerekeknek), segítve ezzel az iskolán,
tanórán kívüli ismeretszerzést nemformális, élmény központú módszerekkel.
2015-ben is szakmailag segítettük és fejlesztettük a közösségi házban működő
csoportokat, klubokat, foglalkozásokat, és új csoportok is indultak (pl. MOZDULJ MEG!,
Varázsmező Kreatív Klub, Ízvadász Főzőklub, Baba Játszó).
A civil szervezetek kulturális közfoglalkoztatottainak együttműködésével a közösségi ház
nyitva tartását az igényeknek, programoknak megfelelően tudtuk megoldani, akár reggel
7-től késő estig, illetve hétvégenként is igény szerint. A programjainkra érkező látogatók
közösségi élményt, új ismereteket szereztek, a bérlőknek pedig igyekeztünk minél
szélesebbkörű szolgáltatást nyújtani.
Egész napos nagyrendezvényünket (JamiNap) az Erszébet Parkban bonyolítottuk le,
amelynek szervezésében, megvalósításában a közösségeink, együttműködő civil
szervezetek, intézmények is feladatokat vállaltak.
Marketing kommunikációnkat a közösségi média (facebook) felületen fejlesztettük, 2015
év végére 720 követője lett az oldalunknak. (www.facebook.com/JaminaiKozossegiHaz)
Folyamatosan
töltöttük
fel
a
híreinket,
programjainkat
honlapunkra
is
(jaminaikozossegihaz.hu). Jelenleg 220 feliratkozó tag kapja meg rendszeres
hírlevelünket, tájékoztatóinkat.
Statisztikai adataink szerint 2015. év folyamán 746 esemény zajlott le a közösségi
házban 20.233 fő részvételével, ebből 1 külső helyszínen megvalósuló nagyrendezvény
volt 800 fővel.
Rendezvények
Családi Farsang - Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete Január 24.
A Jaminai Közösségi Házzal együttműködésben szervezve. Vidám jelmezes délután, ahol
együtt tölthetett el egy tartalmas délutánt az egész család.
Ökomenikus Istentisztelet Január 23.
Több közösség együtt köszöntötte az új évet.
Kertvárosi Óvoda - Batyus Bál Február 14.
Az óvoda munkatársai és az óvodás gyerekek szülei a közösen rendezett bálon jó
hangulatú estét töltöttek el együtt.
Jaminai Gyerek és Babaruha Börze februártól októberig 5 alkalommal
Helyszínt biztosítottunk gyerekruha, játék és egyéb már nem használt tárgyaik
csereberéjéhez. Segítőnk volt 2 önkéntes anyuka.
League of Legends (LSC) stratégiai játék verseny
február 21, április 19, június 27, november 14.
Fiataloknak szóló számítógépes játék verseny, amelyen egyéni és csapatversenyben
mérhették össze a tudásukat, ügyességüket a résztvevők.
Rendezvényenként 70-90 fő vett részt.
Együttműködő partnerek: Közös Pont Egyesület, Toplaptop Kft.
Tavaszváró a Jamina Szövetség szervezésében Március 21.
A Jamina Szövetség tagszervezetei által közösen szervezett program, műsorral és
vacsorával.
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Húsvéti családi program játszóházzal Március 29.
Egész napos program családok számára (nyuszi futtatás, tojás festés, ajtódíszek
készítése, locsolóvers tanulás, rajzolás-festés stb.)
Részönkormányzat disznótoros rendezvénye Április 18.
A jaminai részönkormányzat egész napos rendezvénye, amely zenés-táncos vacsorával
zárult.
Hackathon rendszerű ötletverseny Április 24-25.
20 fő részvételével, 5 csapatban történő startup ötlet kidolgozására került sor, amelyet
képzett startup mentorok segítettek. A rendezvény versennyel zárult, ahol a csapatok 2
perces pitch-ben prezentálták az ötleteiket.
Együttműködő partnerek: Közös Pont Egyesület, Életfa Kulturális Alapítvány, eCapital Kft.
Lovas szekeres felvonulás Május 9.
A Jamina Szövetséggel közös szervezésben egész napos program, amelynek célja volt a
lakosok közvetlen megszólítása, a JamiNap és a közösségi ház népszerűsítése.
Lovasszekéren a városrészt jártuk körbe, szórólapokat osztogattunk, népdalokat
énekeltünk, a Nefelejcs Népdalkör népviseletbe öltözött tagjaival. Közös ebéddel zárult a
program, az Ízvadász Főzőklub munkájának köszönhetően kemencében sült, ízletes
ételek közös elfogyasztásával.
Kolbász és pálinka verseny Május 11.
A Stark Adolf Kertbarátkör szervezésében neves zsűri előtt mérettetek meg a
házikolbászok és a pálinkák.
Baba - Mama Klub évzáró rendezvénye, nyárköszöntője Június 1.
Kis gyerekes családok részére szervezett játékos, vetélkedős családi napja a Jaminai
Védőnők együttműködésével.
JamiNap - családi hagyományőrző program Június 6.
helyszín: Jaminai Erzsébet Park
A rendezvény célja volt a jaminai városrész kulturális életének élénkítése, színesítése, és
a hagyományos kultúránk megismertetése különböző tevékenységeken és bemutatókon
keresztül. Továbbá, hogy bevonjuk a rendezvény lebonyolításába is a helyi közösségeket,
csoportokat, civil szervezeteket, intézményeket, vállalkozókat, és együttműködésre
serkentsük őket.
Az előkészítés során a szervezésben résztvevő csoportok vezetői és az önkéntesek
rendszeres találkozókon, közösségfejlesztő és szakmai felkészítő képzéseken, vettek
részt. A rendezvényen kb. 800 fő vett részt, többnyire kis gyermekes családok. Az
időjárás miatt (35 C) sajnos a délutáni időszakban kevesebb látogató volt, az esti
koncertre azonban több száz fő kilátogatott.
Nagy sikere volt a családi játékoknak, próbatételeknek, a napközben fellépő jaminai
csoportok bemutatkozási lehetőséget kaptak, ismertségük növekedett.
JamiNap programja:
10:00-től színpadi műsorok:
helyi közösségek, csoportok fellépése (népdalkör, népi divatbemutató, népzenészek,
könnyű zenei duó, társas- és néptánccsoportok, sport bemutatók, helyi óvodák, iskolák
csoportjai)
20:00 Cserpes Laura koncetrje
Kiegészítő programok: főzőverseny, családi vetélkedők (ügyességi játékok), népi játékok,
ismeretterjesztő állomások (tanösvény: motívumok magyarázata, rovásírás, jelképek),
sport egyesületek bemutatója, íjászat-lovaglás-lovasíjászat, kutya agility (ügyességi
bemutató), mesterség bemutató (gyöngyözés, bőrözés, népi játékok, fafaragás, hímzés,
kovács)
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55 éves a Stark Adolf Kertbarátkör - jubileumi ünnepség Június 8.
Egész napos rendezvény kiállítással, megemlékező műsorral, megyei kertbarát körök
részvételével.
Jam in Jamina
augusztus 4., szeptember 22., november 10.
Jaminai és környékbeli zenészek közös produkciója, rögtönzött örömzenélése. Elsősorban
blues, rock és jazz műfajban.
Ősz az idő Szent Mihály nap közeledik - megyei népdalkörök találkozója
Szeptember 26.
A Nefelejcs Népdalkörrel közösen lett megszervezve a megyei népdalkörök találkozója.
Az egész napos program délelőttjén a 2015-ben városi népdaléneklő verseny
helyezettjeinek bemutatkozó műsorát láthatták az érdeklődők, majd megnyitója volt a
népművészeti kiállításnak, délután pedig a vendég csoportok és a házigazda Nefelejcs
Népdalkör fellépéseire került sor. A napot a Békés Banda műsora, a népdalkörök
megvendégelése, közös ének és táncház zárta.
Résztvevők száma: 130 fő.
Angol-Halloween Október 30.
Az ovis angol csoportba járó gyerekek és szüleik együtt ünnepeltek.
Nagycsaládos szülinap November 15.
Az egyesület 2015-ben ünnepelte megalakulásának 25 éves évfordulóját. Közös
vacsorával, műsorral emlékeztek meg e jelen alkalomból.
Kisgazda vacsora November 21.
Évet záró bálja a Gazda Nyugdíjas Egyesület tagjainak és meghívott vendégeinek.
Mikulás ünnepség December 6.
A nagycsaládos egyesület gyermekei részére műsoros délután és csomagosztás.
Luca nap December 11.
A Luca Nap a megyei közművelődési szakembereknek került megrendezésre, amelyen
kötetlen, beszélgetős, játékos formában rendeztük meg a szakmai találkozót.
Együttműködő partner: Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület
Kiállítások
„ Régi vásárok – hajdan volt emberek”- Népi életképek a két világháború közti
időszakból (archív fotókiállítás)
2014. november 11 - 2015. február 6.
A bemutatott felvételek a két világháború közötti időszak vidéki Magyarországáról, a régi
vásárokról és a korabeli paraszti kultúrából nyújtott ízelítőt. A kiállítás fényképeit Csete
Gyula néprajzos muzeológus válogatta és állította össze a Magyar Nemzeti Múzeum
Fotótára anyagából.
Barabás Ferenc fotó kiállítása
február 20 - március 31.
A Márvány Fotóműhely tagjának önálló kiállítását, erdélyi tájképeit láthatták a látogatók,
több mint egy hónapon keresztül.
Tuska János: Antik békéscsabai, jaminai fotók
június 2 - szeptember 22.
Tuska János már évek óta gyűjt a régi Békéscsabáról fotókat, dokumentumokat. A
gyűjtővel közösen kiválogatott elsősorban jaminai és a vasútállomás környéki fotók
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másolatai kerültek nagyméretben, igényesen kinyomtatva bemutatásra. A megnyitón a
gyűjtő maga mesélt a fotók történetéről a megjelent érdeklődőknek, kisiskolásoknak.
“Békés Megye Élő Szőttes és Bőrdíszműves Kultúrája”
szeptember 26 - október 16.
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak kiállításán olyan szép, igényes
bőrtárgyak, szőttesek, egyéb használati tárgyak kerültek bemutatásra, amelyek a mai
viseletre és használatra is alkalmasak. A kiállítás megnyitó az “Ősz az idő, Szent Mihály
nap közeledik” című népdalos hagyományőrző találkozónak a kiegészítő rendezvénye
volt.
FAMME – képzőművészeti kiállítás
október 21 - november 20.
A képzőművészeti kiállításon a Független Alkotók Művészeti és Művelődési Egyesület
tagjainak festményeit, grafikáit láthatták a látogatók. A látvány mellett a technikailag is
színes kiállítás megnyitója 2015. október 21. 15 órakor volt, 50 fő résztvevővel.
Péter Enikő kiállítása
november 23 - 2016. január 5.
Péter Enikő amatőr képzőművész színes, absztrakt festményei több mint egy hónapig
díszítették a közösségi ház termét, nagy sikerrel.
Képzések, tanfolyamok
24 órás jóga tanfolyam
február 4 - december 16.
Juhász Gabriella vezetésével a résztvevők megismerkedhettek a jóga elméleti és
gyakorlati alapjaival.
Elsősegélynyújtó tréning
február 1.
Együttműködő partner: MOZDULJ MEG!
Kezdő varrótanfolyam
április 10 - november 14.
A varrótanfolyamot a Szabás-Varázs Alkotóházzal közösen indítottuk, amely az előző évi
kezdő tanfolyam haladó szinten történő folytatása volt.
40 órás Önkéntes képzés
február 17 - június 30.
Partner: Táliber Alapítvány
A képzést a Táliber Alapítvány munkatársai vezették.
A felkészítés témái az alábbiak voltak: önismeret, együttműködés, a segítés lélektana, az
önkéntesség
története,
önkéntesség
Békéscsabán,
rendezvényszervezés,
a
fogadószervezet és az önkéntesek kapcsolata
A képzést elvégző önkéntesek közül többen a közösségi ház második félévi programjain
rendszeresen segítettek.
Cukrász tanfolyam
szeptember 13 - november 29.
A kis csoportos foglalkozásokon a torta készítés alapjaival, díszítésével ismerkedtek meg
a résztvevők. A közösségi ház konyhája kitűnő helyszín a képzésre.
Angol tanfolyam
június 30 - december 16.
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Heti egy alkalommal elsősorban óvodásoknak, kisiskolásoknak szóló angol tanfolyamot
indítottunk, ahol énekes, mondókás, játékos módszereken keresztül ismerkedhettek meg
a gyerekek az angol nyelvvel.
Az
alábbi
képzések
külső
szervezetek
képzései
meghirdetésében segítettünk, a helyszínt biztosítottuk:

voltak,

amelyek

Prezi Roadshow Békéscsaba
május 22.
Kutyás tanfolyam
június 6.
Autó fényező tanfolyam
október 2.
Pedagógus továbbképzés
október 2-3.
Előadások
Előadássorozat közösségi kertművelésről, ökológiai gazdálkodásról
január 17. és 31., február 7., március 7.
Együttműködő partner: Közös Pont Egyesület
A közösségi ház az egyesülettel közösen fontosnak tartja a kertművelés segítését, hogy
minél több kertben újra elinduljon a kertészkedés és, hogy népszerűsítsük az ökológiai
gazdálkodást. Előadók voltak Rosta Gábor, a Városi Kertek Egyesületének elnöke,
Krumpach Erzsébet A bőség kertje című könyv szerzője, Mirek Barbara kertészmérnök,
növényorvos, Palicz Ildikó kosárközösség vezetője, Vágvölgyi Gusztáv közösségi
vállalkozó, szervezetfejlesztő.
Az előadásokon átlag 40-60 fő vett részt.
Előadás sorozat Élőadás címmel 10 alkalommal
február 4-től június 30-ig.
Önismereti tréning jellegű előadás sorozat egy sikeresebb életért.
Előadás ,,Te tudod?”
február 1.
Együttműködési partner: MOZDULJ MEG!
A szabadidős sportok kedvelőinek szóló előadás témája a biztonságos, sérülésmentes
tevékenység alapismeretei voltak.
Gyökéritató bemutató
március 11.
Együttműködő partner: Stark Adolf Kertbarátkör
Szakmai előadás kertészeti témában.
Rendőrségi előadás: Időskorúak közlekedése és közbiztonsága
november 25.
Együttműködő partner: Békés Megyei Rendőrkapitányság munkatársai
Elsősorban a szépkorúakat érintő közlekedéssel kapcsolatos tudnivalók és tanácsok
hangoztak el. Ezenkívül az idős embereket érintő tipikus veszélyeket ismertették, az
otthonuk, személyük védelmében ajánlott megelőző intézkedések fontosságát
hangsúlyozták a rendőrség szakemberei.
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Zahorán Ádám ultramaratonista élménybeszámolója
november 30.
A békéscsabai születésű, jelenleg Németországban élő sportoló pályafutását képekkel,
videókkal illusztrálva mutatta be az érdeklődőknek.
Társadalmi kapcsolatok, együttműködések
Matróz Egyesület közgyűlése
február 15.
Az horgászegyesület éves közgyűlése, közel 150 résztvevővel.
Remonda SE közgyűlése
március 6.
A lovas egyesület éves közgyűlése, közel 80 résztvevővel.
Raktárszövetkezet közgyűlése
március 26. és június 22.
A szövetkezet éves közgyűlése, vacsorával.
Vesebetegek közgyűlése
május 10.
Az egyesület éves közgyűlése, utána műsor és vacsora.
Önkormányzati közgyűlés
szeptember 29.
BMJV Önkormányzat kihelyezett ülése, amely azonban a teljes előkészítés ellenére
elmaradt.
BNI
november 18., december 2.
Békéscsabai üzletemberek szakmai találkozója.
Százlábú Egyesület közgyűlése
december 12.
Az egyesület évzáró rendezvénye. Élménybeszámolók fényképes és vidófelvételek
alapján.
Intézményekkel együttműködés
Több intézménnyel sikerült további együttműködést kialakítani, pl. Erzsébethelyi
Általános Iskola (napközis tábor kiegészítő foglalkozásai), Mackó-Kuckó Óvoda (pl. Ovi
Mozi).
Bérlők rendezvényei
Folyamatosan helyszínt biztosítottunk különböző bérlők által rendezett
események, lakodalmak, szülinapok, ballagás, egyéb összejövetelek számára.

családi

Táborok
Napközis tábor segítése ingyenes programokkal
június 22 – augusztus 14.
Az Erzsébethelyi Általános Iskolában nyári napközis tábor résztvevő gyerekeinek
ingyenes programokat szerveztünk. Minden héten, heti 4 alkalommal játékos vetélkedő,
XBox parti, kézműves foglalkozás, filmvetítés várta a gyerekeket.
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Kiskertész tábor
július 27-31.
Kisiskolás gyerekek részére természetismereti, kertészeti ismeretek átadása játékos
módszerekkel elméleti, gyakorlati formában, a környéken tett kirándulásokkal,
korosztályuknak megfelelően.
Klubok
Apa & Én klub
Havi 1 alkalommal, szombat délelőttönként vártuk az apukákat gyermekeikkel. Mindig az
éppen aktuális időszaknak megfelelő kézműves foglalkozást tartottunk a résztvevőknek.
Együttműködő partner: Jamina Szövetség
Ízvadász főzőklub
2 heti rendszerességgel megtartott klubfoglalkozás. Az új konyha lehetőségeit
kihasználva, a főzés fortélyait sajátíthatták el a résztvevők és megismerkedhettek
különböző nemzetek gasztronómiájával.
Együttműködő partner: Jamina Szövetség
xD Ifiklub
Általános iskola felső tagozatos tanulói részére szabadidős foglalkozások szervezése.
A klub működése hiánypótló szerepet tölt be Jaminában, hiszen nincs jelenleg olyan
helyszín ahol ez a korosztály tartalmasan tölthetné el szabadidejét. (vetélkedők, közös
beszélgetések az iroda munkatársaival, XBOX-ozás stb.)
Együttműködő partner: Új Nemzedék Plusz Békéscsabai Kontaktpont Iroda
Segítők: közösségi szolgálatos önkéntes fiatalok
Ovi Mozi programok
Népmesék vetítése az óvodás csoportoknak, majd a mesék feldolgozása kézműves
foglalkozás keretében.
Varázsmező Kreatív Kézműves Klub
Vezető:Bak Anna
Hetente keddenként kisgyermekes anyukák részére kézműves, alkotó klub, ahol a kis
gyerekek anyukákkal együttesen tudják készségeiket fejleszteni.
Baba-Mama Klub
Kéthetente a Jaminai Védőnők együttműködésévell Baba-mama klub működik nálunk,
ahol különböző témákkal várják a kismamákat. Nyári szünet kivételével folyamatos a
működtetés.
Varázs-ének
A foglalkozásnak helyet adva a kismamák és gyermekeik részére heti rendszerességgel
továbbra is tartjuk a zenés, énekes foglalkozásokat, melyeket Hevesi Imre vezet.
Waldorf műhely
2015 szeptember - december között helyszínt biztosítottunk a Közös Pont Egyesület
kiscsoportjának, ahol a gyerekek Waldorf módszer segítségével tanulhattak.
Közösségek, szervezetek
Jelenleg a Jaminai Közösségi Házban 13 közösség működik, ebből 9 önálló jogi
személyiség. 2015-ben Egy amatőr sportcsoporttal növekedik a közösségek száma.
Stark Adolf Kertbarát Kör
Foglalkozás: minden hónap második hétfőjén
Létszám: 30 fő
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Vezető: Hankó János
A kertbarát kör programjai: kertészettel kapcsolatos előadások, kertlátogatások,
tanulmányi kirándulások, borversenyek szerepelnek a foglalkozásaik témáiként. A
csoport együttműködik és közös foglalkozásokat is tart a Lencsési Kertbarát Körrel.
Népi díszítőművész szakkör
Foglalkozások: kéthetente szombatonként
Létszám: 12-15 fő
Vezető: Baráth Éva
A klubfoglalkozáson, illetve a foglalkozásokon tanultak segítségével otthon elkészülő
anyagokat főképp használatra, ajándékozásra készítik. Évek óta problémája volt a
közösségnek a fogyó létszám. A ma nyugdíjba vonuló, vagy a fiatalabb korosztályok a
csoport által kedvelt-használt népi díszítőművész tevékenység elemeit, a tevékenység
szépségeit nem ismerik, így a klub utánpótlása, friss erők csatlakozása nehezebben
biztosítható.
Nefelejcs Népdalkör
Foglalkozások: minden héten, csütörtökön
Létszám: 8-10 fő
Vezető: Bukvai Istvánné
A Népdalkör a magyar népdalok feldolgozásából új népdalcsokrokat állít össze. A csoport
minősítő versenyekre is el tud már jutni. Céljuk új tagok toborzása, minél több fellépésen
megmutatkozni.
Békéscsabai Gazda Nyugdíjas Egyesület
Foglalkozások: minden héten, szerdán
Létszám: 150 fő (programokon heti rendszerességgel részt vesz 60 fő)
Vezető: Petrás János
Havi rendszerességgel szerveznek kirándulásokat (egészségmegőrzés jegyében sokszor
gyógy- és termálfürdők látogatása), közösségi programokat (pl. közös születésnap
megtartása), zenés összejöveteleket.
Újforrás Baptista Gyülekezet
Foglalkozások: minden vasárnap
Létszám: 60 fő
Vezető: Krisán Zoltán
A gyülekezet a Jaminai Közösségi Házban tartja Istentiszteleteit.
Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete
Foglalkozások: minden hónap első vasárnapján
Vezető: Törökné Lukács Beatrix
Többgyermekes családok számára biztosít ingyenes,
mindennapi élet számos területén.

színvonalas

programokat

a

Jamina Szövetség
Vezető: Törökné Lukács Beatrix
Tagszervezeteinek száma: 17
A Jamina Szövetség mindennapi szinten jelen van a Közösségi Ház életében. Segíti
tagszervezetei munkáját, eszközöket biztosít a rendezvények számára. 2015
legjelentősebb
együttműködésünk
JamiNAP
megvalósítása
volt.
Kulturális
közfoglalkoztatottjainak munkahelyszínt biztosít.
Jamina Szövetség tagszervezetei:
1. Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete
2. Életfa Kulturális Alapítvány
3. Közös Pont Egyesület
4. gazda nyugdíjas egyesület
5. nefelejcs népdalkör
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6. MOZDULJ MEG! Baráti Társaság
7. STARK ADOLF KERTBARÁT KÖR
8. NÉPI DÍSZÍTŐMŰVÉSZ SZAKKÖR
9. Békéscsaba Jaminai Polgárőr Egyesület
10. Békéscsabai Fiatalokat Támogató Egyesület
11. Egyensúly AE Egyesület
12. Zenebarát Felebarátok Közhasznú Alapítvány
13. „nyitott szemmel” közhasznú egyesület
14. Homo faber alapítvány
15. matróz horgászegyesület
16. közoktatási szakértők békés megyei egyesülete
17. SALSA MŰHELY EGYESÜLET
Életfa Kulturális Alapítvány
Vezető: Koszecz Sándor
A szervezet önkénteseivel segíti a közösségi ház munkáját.
Közös Pont Egyesület
Vezető: Koszecz Sándor
Közös pályázat keretében Közösségi kert program megvalósítása, éves záró rendezvény
szervezése, közgyűléseiknek helyszín biztosítása.
Matróz Horgász Egyesület
Vezető: Mengyán Béla
Éves rendes közgyűléseit tartja a Közösségi Házban.
„Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület
Vezető: Recskiné Lipták Krisztina
Segíti a civil közösségek szabályos működését. Előadásokat tartanak több témában.
Salsa Műhely Egyesület
Foglalkozások: hetente egy alkalommal tartja próbáit.
Vezető: Szelezsán Angéla
A közösségi ház rendezvényein ingyenesen fellépnek.
MOZDULJ MEG! csoport
Vezető: Megyeri Ágnes
Összefogja a mozogni vágyó amatőr sportolókat. Rendszeres szabadtéri kocogás, futás,
túrázás, kerékpározás a fő tevékenységük. A termet igénylő előadásaiknak és
rendezvényeiknek a közösségi ház ad helyszínt 2015-től.
Szolgáltatások
Gyermektorna
A Szabad Torna Sport Egyesülettel közösen meghirdetésre került az elsősorban
óvodásokat, kisiskolásokat váró, mozgást fejlesztő heti 2 alkalmas (kedd, csütörtök)
foglalkozás. A jelentkezők nagy száma miatt, a május óta 2 csoport került indításra.
Alakformáló torna
Foglalkozások: minden héten hétfőn és csütörtökön
Létszám: 10-12 fő
Vezető: Borbola Gyöngyi
A foglalkozásokon résztvevők hétfőnként erősítő, csütörtökönként erő- és állóképesség
növelő tornafoglalkozásokon vehetnek részt.
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Gerinctorna
Foglalkozások: minden héten hétfőn
Létszám: 8-12 fő
Vezető: Lukács Kati néni
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.
Jóga
Foglalkozások: minden héten szerdán.
Létszám: 16-20 fő
Vezető: Juhász Gabriella
Képviselői fogadóóra
Minden hónap első szerdáján biztosítunk helyet a városrész képviselőinek, hogy
fogadóóráikat megtartsák.
Részönkormányzat megalakuló ülése Január 13.
A közösségi ház helyet biztosít a részönkormányzat működéséhez, összejöveteleihez,
szükség esetén segíti egyéb feladatainak ellátását.
Humán erőforrás, fejlesztések
A Jaminai Közösségi Ház 2015-ben is fontosnak tartotta a Jamina Szövetséggel való
együttműködést a ház működtetésében. Az év során a közösségi házban irodát
biztosítottunk a szövetség és más civil szervezetek kulturális közfoglalkoztatott
munkatársai részére, így jelentős humánerőforrás állt rendelkezésre a programok
lebonyolításában. Ezenfelül a Jamina Szövetség és a Közös Pont Egyesület
finanszírozásával a teakonyhában új konyhaszekrénysor készült el.
A nyár folyamán tisztító festést végeztettünk a régebbi, utcai épület irodáiban és
nagytermében.
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MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ
A ház a 2015-ös év 50 hetes nyitva tartási időszakában - az elmúlt évek jó tapasztalatára
építve - keddtől péntekig 9-17 óráig, nyáron szombat-vasárnap 10-16 óráig, téli
időszakban szombaton 10-16 óráig tartott nyitva. A legnagyobb forgalom (2085 fő)
június hónapban volt, illetve október (1003 látogató) emelkedett még ki.
Csendes, de szorgalmas év áll mögöttünk.
A 2014-es 11 012 látogatószámához képest igaz, hogy az idei 10 317 fő mintegy 6,31
%-os csökkenést mutat, de továbbra is minőségi programokkal szolgáltuk a közönséget.
A múzeumpedagógiai diák és felnőtt foglakozásokra, illetve egyéb, a ház szelleméhez illő
programok szervezésére fordítottunk nagyobb energiákat a látogatószám növelése
érdekében.
Tovább szélesítettük a helytörténeti ismereteket nyújtó, illetve gyűjtő rendezvényeket,
mint például az István Malom többszöri bejárása, újkori történetének szemtanúk által
közölt lejegyzése.
Jó érzés, hogy a műemlékek védelmében végzett munkánkat ismét elismerték, a Forster
Gyula emlékérem (2012) után Mészáros Zsuzsa július 3-án Podmaniczky-díjat vehetett át
Vésztőn Ráday Mihálytól, a Város és Faluvédő Szövetség, a Hungaria Nostra elnökétől.
Tovább folytattuk a Szentendrei Skanzen által működtetett Múzeumok Oktatási és
Képzési Központja keretében a megyei múzeumok koordinációját. E munka révén egy
országos, fontos múzeumi csoport tagjaként tesszük ismertté az emlékház és a város
múzeumi életét
A médiumok nyomon követték az év folyamán az Emlékházban zajló eseményeket, sokat
közvetített rólunk a Csaba TV, több műsor előzetes riportot adott le a Csaba Rádió, de
országos médiatudósítások is történtek az itt zajló programokról. Például a Mesterségek
nyomában Őszi fesztiválos programunkról írt a Magyaridők napilap, vagy a Luca napi
programról élő tudósítást adott az MTV 1-es csatornája.
A ház mögötti angolpark folyamatos rendben tartása mellett a felújítására is konkrét
lépést tettünk, árajánlatot kértünk a teljes munkálatok tervezéséhez Dobos Albert
építésztől.
Nagyrendezvények
Munkácsy születésnapjára - Gulácsy kiállítás Február 20.
Munkácsy születésnapjának emlékére most is kamara kiállítást rendeztünk. Ebben az
évben a 19. század egyik legkiemelkedőbb művészétől, Gulácsy Lajos munkáiból hoztunk
a pécsi Janus Pannónius Múzeumtól három festményét: Öregasszony, Ablaknál és a
Várostrom című munkákat. A megnyitón közreműködött a Szent Györgyi Albert
Szakközépiskola diákjai egy színes divatbemutatóval. A tárlat idején iskolai csoportoknak
tartottunk Gulácsy művészetéről bemutatókat.
A kiállításhoz csatlakozott még március 13-án Marosvölgyi Gábor, művészettörténész
előadása Gulácsy Lajosról.
A képek 90 millió forint értéket képviseltek, az ide és visszaszállításuk idejére kötött
biztosítás 144 ezer forintba került.
A rendezvény látogatottsága: a megnyitón: 78 fő, az előadáson 72 fő, a kiállítás idején
február 21-től március 30-ig 1000 látogató volt, összesen 1150 érdeklődő látta a
kamara-kiállítást.
Kisnemesi Otthonok 14. Országos Találkozója Márciusának 26-27.
A műemléki konferencia, rangos szakemberek előadásaival és a szokásos egy napos
kirándulással valósult meg.
Az eseményt Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke nyitotta meg.
Első előadónk volt a Hajdúsági Múzeum Hajdúböszörményből Szekeres Gyula igazgató,
aki bemutatta a műemlékben működő intézményüket.
Az ICOMOS-díjasok közül a szekszárdi Megyeháza felújításáról Lajtai Zoltán tervező
számolt be.
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A gyulai Almássy-Wenckheim-kastély új hasznosításáról Balogh Csaba, a park
újjászületéséről Szászné Dr. Várkonyi Adrienn, Gyula város főkertésze vetített. a
Göndöcs-park városépítészeti megújulásáról Megyeri Sándor, a Kohán Képtár
kialakításáról Balla Sándor beszélt.
Hallhattunk még a középkori kolostorkertekről Dr. Dénes Zoltán néprajzkutatótól és a
csudabalai uradalmi kertészetről Dr Szonda István, endrődi néprajzkutató tartott
előadást.
A találkozóhoz kapcsolódó programként ritkaságokat állítottunk ki a Wenckheim család
tárgyaiból,, egy magángyűjteményből.
Március 27-én kirándulás tettünk a pósteleki Szabadidőközpontba a Wenckheim-kastély
parkjában, Gyulán az Almássy-Wenckheim-kastélyba és parkjába, a Göndöcs-parkban a
Vigadót és a Kohán Képtárat néztük meg. Szabadkígyóson a Wenckheim-kastélyt,
Újkígyóson az Ipolyi Arnold Népfőiskolát, Békéscsabán a Jézus Szíve templomot
látogattuk sorra.
Az előadásokon 89 fő, a kiránduláson másik 89 fő, összesen 178, az ország több
szegletéből érkezett szakember és érdeklődő tartott velünk.
Múzeumok Éjszakája 2015. Június 20.
Rendezvényeink közül a leglátogatottabb nyári, szabadtéri szórakozás végre a Jó
időjárásnak köszönhetően az udvaron zajlott. Az idén a „Fény éve” téma köré
csoportosítottuk a programokat.
18.00 órakor kezdtünk a Játszóházzal, lámpást és legyezőt készítettünk a gyerekekkel,
illetve csillámtetoválást csináltathattak. A Jelmezpróbát a fotózással G. Pataki Mária
kollekciójából, Kádár Ferkó Fotószínházával oldottuk meg nagy sikerrel.
Közben az előtérben „Tüzes képek” kiállítását nyitottuk Dr. Nyitrai Ferenc
tűzzománcaiból.
A Hagyományőrzők - Komádi hímzésvilága régi és új ruhákon címmel tartottak
bemutatót a Békéscsabai Népi Díszítőművész Szakkör tagjai.
Az Indul a bakterház című színdarabból részleteket adott elő az Arany János Színkör.
A spektrum színeivel című divatbemutató hagyományosa a Szent Györgyi Albert
Szakközépiskola diákjaival zajlott.
A felnőtteknek szóló Szentivánéji Casino tréfás kártyavetéssel, szimultán sakkal zajlott.
A meleg éjszakában hideg fröccs és borkóstoló állt a résztvevők szolgálatára.
Népi és különleges hangszerek, különleges hangzását a Dürgő Együttes szólaltatta meg.
A Nap útja az évkörben, csillagászati témájú és A nyári napforduló szokásai a magyar
kultúrában című előadások házi előadókkal a Vörös Szalonban hangzottak el.
Távcsöves csillagvizsgálást Mojdisz István vezetett. Éjszakai dobolás zárta a programot,
a Tűzkör Dobkör közreműködésével. Óránként rendhagyó tárlatvezetésekre került sor.
Nagyon kis költségvetésből 693 látogató szórakozott nálunk.
Rendezvények
Műterem látogatóban Január 21.
A Magyar Kultúra Ünnepe alkalmából látogatunk el minden évben a békéscsabai
művészek műtermébe, hogy munka közben is láthassa a közönség Őket. Gnandt János
festőművész vállalta, hogy bemutatja az Andrássy úton lévő lakást.
Könyvbemutató
A ház gondozásában megjelenő Csabai Históriák sorozat 8. kötete, a „20 éves a
Munkácsy Emlékház” című kiadvány bemutatójára február 5-én került sor. A 2014-es
ünnepi év pénzmaradványából sikerült a kiadás, amely sok képpel illusztrálva
összefoglalja az időszak fontosabb eseményeit, az állandó és az időszaki kiállításokat,
főként a Kisteremben bemutatott Munkácsy-díjasokat méltatva. Az eseményre főként a
munkánkat támogatókat hívtuk meg, hogy egy-egy tiszteletpéldányt nyújthassunk át
nekik, majd 50 érdeklődő zsúfolódott össze a könyvbemutatón.
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Asszonyfarsang Február 13.
A Csabai Farsang eseményhez az óvodásoknak szervezett játszóházon kívül a pincében
lebonyolítható borkóstolóval is csatlakozunk évek óta. Általában a hölgyeket szólítjuk
meg, akiket édes gyümölcsborok kóstolójára hívtunk. 27 érdeklődőt vonzott a program.
Író-olvasó találkozó Bauer Barbarával Május 14.
A Légikisasszonyok, Két út között, Magánutak, Vakrepülés című könyvek szerzője volt a
vendégünk. Beszélt az írónő a városhoz kötődő kapcsolatairól és a regényei megírásának
a körülményeiről.
Múzeumok Világnapja Május 16.
Az országosan hirdetett eseményre mindig egy vidéki kiállítóhelyet hívunk szereplőnek.
Jelenleg az újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola kapott figyelmet. A Munkácsy Mihály
Múzeumból Medgyesi Pál, igazgatóhelyettes beszélt a világnap jelentőségéről, majd a
népzenei műsor után Harangozó Imre mutatta be a szellemi és tárgyi gyűjteményt.
Anyagukból kiállítást is nyitottunk.
Kulturális Örökség Napjai Szeptember 19-20.
Szeptember harmadik hétvégéjére hirdetik meg az országban a műemlékekre irányuló
eseményt. Az idén a központi téma a Földbe zárt kincsünk volt. Mivel nálunk nincs
régészeti anyag, ezért mi a gabona termesztését, feldolgozását emlékeinek a
bemutatását vállaltuk fel Békéscsabán egy városi séta keretében. Az útvonal a következő
volt: Munkácsy Emlékház, Gazdasági Kisvasút a Malom téren, az István Malom, a
Boltmúzeum a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakképző Iskolában és a Csabai Tanyaés Gabonatörténeti Kiállítóhely a Gyulai úton. 27 fő tartott velünk.
Vasárnap Békéscsaba ipari emlékei címmel egy diavetítést állítottunk össze, amelyet a
Vörös Szalonban folyamatosan megtekinthettek. Sajnos az eső esett, így a Játszóház és
lovagolás gyerekeknek kis érdeklődésre – 27 fő - tartott számot az udvaron.
A Munkácsy Emlékházban a látogatás és tárlatvezetés mindkét napon ingyenes volt
Az István Malom múltja és jelene szemtanúkkal Október 6.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozatban meghirdetett „Sétálj, gyalogolj velünk
és fedezd fel!” téma lebonyolítására 10.00 és 15.00 órakor kerítettünk sort.
Ez a séta most függőlegesen zajlott, az egykor oly híres malom öt emeletét jártuk be
Kovács György nyugalmazott főmolnárral.
Megismertük a malom régi és újabb történetét és azt, hogyan működött 10 évvel ezelőtt
ez a kiváló üzem. A szemtanú beszámolóját rögzítettük, így megőriztük írásban is ezt a
fontos helytörténeti adalékot, amire a két sétán 147 fő kíváncsi volt.
A játék nem játék! Mini konferencia óvónőknek Október 15.
Teréz napon már másodjára hívtuk az óvónőket az emlékházba.
Múzeumok Őszi Fesztiválja központi témája az „Óvodapedagógusok napja”. Az elmúlt
évben a bábozás, most pedig a játék körül zajlottak az események.
Először a jelenből a Kazinczy Lakótelepi óvoda Pillangó csoportja őszi dalokat és
körjátékokat mutatott be. Ezután a Munkácsy Emlékházban zajló óvodás programokról
beszéltem. Ez alkalommal a jelenlévő gyerekekkel egy régi otthont tekintettünk meg, az
ebédlőt és a konyhát érintve. Foglalkozásként a teázáshoz terített asztalhoz néhány
percben agyagsüteményeket készítettünk. Míg a gyerekek elfogyasztották a teát és az
igazi sütiket, a felnőttek az előadásokra ültek be a Vörös Szalonba.
Először Bobné Chlebik Márta óvónő "Csak tudj játszani" címmel az óvodapedagógus
hallgatók a játék birodalmába való bevezetéséről beszélt.
Ezután a múlt játékszereiről Miklya Zoltánné pedagógus tartott előadást, bőven
illusztrálva azt régi játékokkal a gyűjteményéből.
7 óvoda 11 pedagógusa és 20 kisgyermek vett részt a programon.
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A játékgyártás története, az első magyar játékgyár Békéscsabán Október 15
Ez a program is a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében zajlott.
„Mesterségek nyomában” témában a játékgyártásra esett a választásunk, hiszen
Békéscsabán működött az ország első játékgyára. Miklya Zoltánné, magángyűjtő
előadásában megtudhattuk, hogy mikor és milyen játékokat készítettek őseink a
gyermekeknek itthon, konkrétan Békéscsabán és Európa szerte, mivel játszottak a fiúk
és a lányok a számítógép megjelenése előtt. Ízelítőt kaptunk fantasztikus gyűjteménye jó
pár darabjából. Érdekes elbeszéléseket hallhattunk a gyűjtemény kialakulásáról.
A rendezvény sikeres volt, mert időutazásra csábította a megjelenteket, minden
résztvevő korosztálynak nyújtott érdekességet. Hallhattunk a játék életünkben betöltött
fontos szerepéről.
Őszi éjszaka a kúriában November 6.
„Csak itt, csak most – Pincétől a padlásig” téma ismét a Múzeumok Őszi Fesztiválja által
adott témalehetőség. Mi a nyári múzeumok éjszaka mintájára évek óta rendezzük az őszi
éjszakai programot nagy sikerrel. 18 órától a látogatókat korhű jelmezekbe öltöztettük,
lámpásokkal járták végig a házat, majd ismerkedtek Munkácsy gyermekkorával, a teázás
régi szokásaival és tánctanár segítségével dédanyáink táncait is kipróbálhatták. Több,
mint ötvenen járták a Palotást a termekben.
Alkotó nők köre December 19.
Karácsonyra hangoló záró programunk. Beszélgetések hangzottak el Péter Erika, Prímadíjas költővel, Lázár Anita zenetanárral és Caroline Artane (Rudolf Csilla) fiatal írónővel, a
háziasszony: Mészáros Zsuzsanna volt. Lázár Anita és férje előadásában Mozart zene
szólt.
Időszaki kiállítások
Az állandó kiállítások mellett idén is tartottunk a Gulácsy kiállítás mellett hat tárlatot a
kisteremben.
„Új utakon Munkácsy nyomában” Munkácsy-díjasokat bemutató sorozatunkban:
Jakobovits Miklós, festőművészre emlékeztünk a Magyar Kultúra Ünnepe alkalmából.
A nagyváradi művész özvegye volt a vendégünk, Banner Zoltán művészettörténész
beszélgetett vele Jakobovits munkásságáról. A képanyagot Hajdu László magángyűjtő
bocsátotta rendelkezésünkre.
Kligl Sándor szobrászművésszel Április 10-én, a Békéscsabai Tavaszi Fesztivál
keretében találkozott a közönség. A kiállítás megnyitón személyes beszélgetésen
ismerkedtünk meg vele. A Szegeden élő művésznek Békéscsabán is van több köztéri
szobra, így a saját anyaga mellett a polgármesteri hivataltól is kaptunk plasztikákat a
tárlathoz.
Palkó Tibor festőművész kiállítására a Magyar Festészet Napja adott alkalmat. A tárlatot
Baji Miklós Zoltán nyitotta meg. A művésszel történt Beszélgetésre a kiállítászárón
november 19-én került sor. Megismerhettük a Budapesten, Nagykátán és Jászberényben
dolgozó művész, tanár munkásságát.
Két néprajzi és egy fotós kiállításunk is volt:
A Múzeumok Világnapján, május 16-án
gyűjteményéből válogatott Harangozó Imre,
Erdélyben gyűjtött eredeti tárgyakból. Ők
legnagyobb bemutatói. A tárlat egész nyáron
ide látogatók figyelmét.
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az újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola
elnök egy szép csokorra valót a főként
a csángók kultúrájának magyarországi
át az újkígyósi gyűjteményre hívta fel az

A XI. Alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat kiállítása
decemberben pedig arról tanúskodott, hogy ma is sokan művelik a fiatalok közül is a népi
kézműves hagyományokat. A tárlatot a szervező Békés Megyei Népművészeti Egyesület
rendezte. A díj-kiosztó ünnepségen gyermekeknek játszóház zajlott és a Hétpróbás
Néptánciskola műsora színesítette a programot a több, mint 200 résztvevőnek.
A Magyar Fotográfia Napja alkalmából „A festészet és a fotó határán” címmel
hirdettünk a helyi fotósok körében kiállítási lehetőséget. Az interneten beküldött képeket
nagy méretben nyomtattuk ki, de vászonra előhívott fotók is érkeztek. Többnyire a
Márvány Fotóklub tagjai jelentkeztek. Hét alkotó közel húsz festői fotója került a falakra.
Gyermek és családi rendezvények
Ovis Farsang
Február 17-én hívtuk az óvodákat a hagyományos farsangi rendezvényre. Először A
banya című bábjátékot nézhették meg a csoportok Gabi Nagyi (Rábai Györgyné,
nyugalmazott óvónő) előadásában. Ezután a lányok királykisasszony fejdíszt, a fiúk
koronát, majd varázspálcát készítettek. A Szlovák és a Szigligeti óvoda egy-egy csoportja
vett részt.
Húsvéti játszóház családoknak
Április 2-án rendeztük meg a foglakozásokat, amelyen Faberget tojás, képeslap,
papírvirág készítése, tojásfestés és pogácsasütés volt soron. Összesen 39 fő vett részt.
Rendhagyó történelem óra
Az elmúlt évben hirdette meg a város az 1. Világháború eseményeire való emlékezést. Mi
rendhagyó órákat szerveztünk az iskoláknak. Egy eseményt, a román megszállás
évfordulója miatt, áprilisra tettünk át. Békéscsaba az I. világháborúban címmel Szalay
Ágnes történész tartott előadást, amit április 28-29-30-án lehetett kérni. Egyedül a
Jankay iskola történelem szakköre vett részt.
Június 2.és 11 Erzsébethelyi Általános Iskola 15 fő és 2X31 fő az iskolába ment Szalay
Ágnes
Békés Megyei Múzeumok Juniálisa
Június 5-én a Vésztő-Mágori Történelmi Emlékhelyen szerveztük meg az iskolák részére a
megyében működő múzeumok bemutatkozó, játékos programját. Egyik évben
Békéscsabán, másik évben más helyszínen tartjuk a rendezvényt. A múzeumok saját
anyaguk népszerűsítése céljából valamilyen kreatív foglalkozással készültek a gyerekek
részére. A vésztői iskolán kívül Köröstarcsáról és Békéscsabáról is jöttek résztvevők,
több, mint 300 gyerek játszott velünk és nézte meg a kiállítást.
Ez jó alkalom volt a múzeumok közötti kommunikációra is.
Délutáni látogatás Mihály napon a Munkácsy Emlékházban
Múzeumok őszi fesztiválja országos eseménysor 16+ múzeumi találkozások címmel
meghirdetett programjára középiskolásokat hívtunk. Szeptember 29-én az Andrássy
Gimnázium és a Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola két 10. osztálya fogadta el a
meghívást. Korhű jelmezekbe öltöztettük a gyerekeket, egy színdarabot láthattak
Munkácsy gyermekkoráról a Csabai Színistúdió előadásában. A tárlatvezetés közben
interaktív játékban vettek részt a teázás régi szokásairól, a
keszkenő- és
legyezőbeszédről, majd korabeli táncot, a Palotás lépéseit tanulták.
Vintage karácsonyi játszóház családoknak
December 12-én polgári stílusban mécses tartó üvegek, szalmakoszorús ajtódíszek és
díszcsomagolók készítése volt soron. A foglakozásokat Adorján Lászlóné vezette 16
főnek.
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Múzeumpedagógiai foglalkozások
Templomtúra
Hat alkalommal volt ez a helytörténeti foglalkozás megtartva a külső helyszíneken. Vagy
egyszerre, vagy részleteiben tekintjük meg ilyenkor a Békéscsabán álló jelentős
templomokat: a görögkeletit, az evangélikus Nagy- és Kistemplomot, a katolikus és a
református templomokat. Stílustörténeti és felekezettörténeti ismereteket adunk a
diákoknak a főként történelem szakos tanárok kérésére. Nagy öröm, hogy ebben az
évben a középiskolás korosztály vett részt nagyobb számban a túrán. Január 22-én az
Andrássy Gimnázium 10. osztálya 23 fővel megnézte a belvárosi templomokat, de velük
június 11-én kerékpárral kimentünk a jaminai Jézus Szíve templomhoz is.
Június 4-én az Erzsébethelyi Általános Iskola felsőseiből 31 fő túrázott.
December 3-án és 10-én az Andrássy Gimnázium 11/B 27 főjével, december 9-én pedig
a Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola 10/B és C osztályai 55 főjével teljesítettük a
városi sétát.
Művészeti ágak a Munkácsy Emlékházban
Óvodásoknak hirdetett foglalkozásainkon megtekintjük, valamely szempontból a
gyerekekkel a kiállítást. Most a tárgykultúrára helyeztük a hangsúlyt, a kézimunkázás
régi szokásairól beszéltünk, amihez papírcsipkét készíttettünk velük. Az elkészült
munkákat visszavittük a bútorokra és lefényképeztük.
Március 18-án a Szigligeti Óvoda 22 fővel, március 25-én a Hajnal utcai óvoda15
gyermeke dolgozott velünk.
Munkácsy és kora témahét
A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0112 Kicsengetés után – A Békéscsabai Kulturális Központ
iskolabarát szolgáltatásfejlesztése pályázatban mi április 14-17-ig Munkácsy témahetet
bonyolítottunk le két iskolával: a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és az
Erzsébethelyi Általános Iskola 5. osztályaival.
Első nap az emlékházban ismerkedtek Munkácsy gyermekkorával, a korszak
szórakozásaival. Második nap megtekintették a Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményét
és megismerték Munkácsy művészetét. A harmadik nap a békéscsabai sétán
feltérképezték a városban fellelhető emlékeit, az emléktáblákat és azokat az épületeket,
amelyeket láthatott Munkácsy gyermekkorában. A negyedik napon pedig Budapesten a
Nemzeti Galériában tekintettük meg híresebb festményeit és a főváros 19. századi
műemlékeit: Mátyás templom, Halászbástya, Budai Vár, Országház, hidak.
Stílusgyakorlatok
A Közgazdasági Szakközépiskola turisztikai szakosainak a reneszánszról, barokkról és a
klasszicizmusról kellett előadást tartani az emlékház építészeti elemei és a festmények
kapcsán.
Pincétől a padlásig
Házbemutató programunkon, amelyen a résztvevőket beöltöztetve mutatjuk be az épület
jellegzetességeit és a bútorok, képek stílusát.
Régi bálokra készülve
TÁMOP pályázatunk utolsó éves fenntartási kötelezettsége ez a múzeumpadagógiai
foglalkozássor. 6 alakalommal csákó és párta, gyöngyfűzéssel és fém domborítással
ékszerek, papírlegyező, kardbojt készül, papírt öntünk, amiből meghívót, illetve
táncrendet alkotnak a gyerekek. Korhű ruhákat öltve veszik fel a saját készítésű
kiegészítőket és Palotás táncot tanulnak. Közben illemszabályokat és a régi világ életéről
szereznek ismereteket.
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Nyári gyermektáborok
Élet a 19. századi úri házban
Ezzel a címmel indítottuk a helytörténeti-kreatív foglalkoztató nyári tábort a 8-12 éves
korosztályú gyermekeknek. 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, vizitkártyát készítettünk,
teáztunk és a lovagolást is kipróbáltuk. Meglátogattuk a város régi épületeit, templomait
és új játszótereit. Ebédünket az elegáns Fiume Hotel éttermében fogyasztottuk el.
A foglakozásokat Adorján Lászlóné, a tábor többi részét Mészáros Zsuzsa vezette.
Kisfestő Tábor
Évek óta augusztus utolsó hetében rendezzük az igen népszerű tábort. Baji Miklós Zoltán
vezetéséve képzőművészeti technikákat (rajzolás, nyomtatási technikák, pasztell,
akvarell) próbáltak ki a gyerekek augusztus 24-28-ig. Ebéd a Csabagyöngye éttermében
volt, átvezető pihentetésül játszótérre is jártunk. Délutánonként Adorján Lászlóné és
Mészáros Zsuzsa is vezetett foglalkozásokat: batikolás, üvegfestés, mozaik és
fotómontázs technikák tanulására.
Múzeumandragógia, ismeretterjesztés
Képről képre sorozat
a Munkácsy emlékévben indított előadásainkat folytattuk a 20 fős felnőtt csoportunknak.
A házban látható képekről történelmi és művészettörténeti gondolatokat adott elő Szalay
Ágnes történész és Mészáros Zsuzsa múzeumpedagógus. Két hetente folytak a
diavetítéssel kísért előadások az alábbi sorrendben:
8. Január 13. Munkácsy Mihály Persely előtt
9. Január 27. Veres Gusztáv Omaszta Gyula portréja
10. Február 10. B. Werner Táj a bécsi erdőben és Este a Dunán című képeiről
11. Február 24. Munkácsy Mihály Mozart halála, vázlat.
12. Március 10. Munkácsy Mihály: Colpachi tanító
13. Március 24. Munkácsy Mihály Délutáni látogatás
14. Április 7. Munkácsy Mihály Levelet olvasó nő
15. Április 21. Munkácsy Mihály Türr István tábornok arcképe
16. Május 5. Munkácsy Mihály Trilógiája kapcsán „Jézus az apokrif evangéliumok
tükrében” címmel Krisztust történeti és régészeti szemmel, illetve olyan írások által
vizsgálta az előadás, amelyek nem kerültek be a Bibliába.
17. Május 19. Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt. A festmény keletkezéséről,
történetéről és a római jog és a törvénykezés érdekességeiről hallhattak.
18. Június 2. Munkácsy Mihály Golgota című képéről és a szent ereklyék eredetiségéről
szólt.
19. Június 16. Munkácsy Mihály A reneszánsz apotheozisa című festmény vázlata előtt a
kép keletkezéséről és a reneszánsz korszakról tartott előadás volt a sorozat befejezője.
Munkácsy Békéscsabán
Február 24-én vetített előadást kért tőlünk a festő gyermekkoráról a Szemján Sámuel
Kör. A vetítés bemutatta a városban a Munkácsy gyermekkorára utaló emlékeket.
Megtekintették a házban lévő festményeket, amely átfogó képet adott a festő
munkásságáról.
Művészet – történet. Képes előadássorozat
Novemberben indítottuk a másik ismeretterjesztő sorozatunkat, nagyrészt az előző
csoport kérésére és részvételével. A művészettörténet korszakairól történelmi és
művészettörténeti érdekességek hangzottak el Szalay Ágnestől és Mészáros Zsuzsától.
1. November 10. Történelem? Művészet? Gondolatok az őskori emberről.
2. November 24. Mezopotámia kultúrája.
66

3. December 8. Gondolatok az ókori Egyiptomról.
A házban működő csoportok
Átmozgató torna
Nagy Istvánné szakmai vezetésével működik a kis csoport. Főként a környékbéli
nyugdíjasok járnak a tornára, amit szerdánként 17 órától tartunk a Vörös Szalonban. A
nyújtásokból álló gyakorlatok csendesek és nem járnak nagy mozgással.
Kisfestő szakkör
Baji Miklós Zoltán képzőművész vezetésével működött ez évben is a szakkör,
csütörtökönként 16.30-17.30 óráig. Az óvodás korú gyermekektől az alsó tagozatos
iskolás korosztályig foglalkoztatjuk 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.
Borklub
Az év második felében egy új csoport jelentkezett, hogy a pincében borokat kóstoljanak.
A kör szervezője Laurinyecz László. Havonta egy alkalommal tartották a foglakozásokat
10-20 fő érdeklődőnek. Egyenlőre október 8-án, november 13-án és december 11-én
jöttek össze, az utóbbin desszertborokat kóstoltak Villányból, a Gál Pincészetből.
Társadalmi kapcsolatok
Városvédő és Városszépítő Egyesület tanácskozásai
Évente 1-2 alkalommal kerül erre sor és általában 10-12 ember van jelen. 2015-ben
március 10-én és június 9-én zajlott a tanácskozás.
ÉFOÉSZ gyermeknap
Néhány éve adunk otthont az Értelmi Fogyatékosok Békés Megyei Szövetsége által
rendezett programnak. Asztalokat, padokat biztosítunk számukra az udvaron, a műsor
szervezésében is segédkezünk. Az idén június 6-án családosan, 48 fővel voltak jelen.
Sorversenyek, kézműves foglakozások, ebéd után pedig a Kemény Gitárklub zenei
koncertje szórakoztatta a tagokat.
Állatvédők Békéscsabai Egyesülete tanácskozása
A vezetőség tanácskozásait a Foglalkoztató Teremben tartotta, szeptember 15-16-án.
Sajtótájékoztató
A VOSZ nem először tartja a méltó helyszínt nyújtó Vörös Szalonban a Príma-díj átadót
beharangozó sajtótájékoztatóját. Az Ebédlőben zajlik ilyenkor a média szakemberek
megvendégelése.
Könyvbemutató
A Nosztalgia tizek nyugdíjas klub rendezvénye zajlott nálunk. A teljes szervezést ők
bonyolították, mi csak helyszínül szolgáltunk a grafológia témájú könyv bemutatójának.
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Közművelődési felelősök értekezlete
a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Irodája is rendszeresen tart a
Foglalkoztatóban kisebb létszámú csoportoknak tanácskozásokat. Például november 17én 18 fő részvételével az iskolák közművelődési felelőseivel itt beszélték meg a városi
versenyek, rendezvények menetét. Ilyenkor alkalom nyílik, hogy személyesen felhívjuk
az emlékház iskoláknak szóló programjaira a figyelmet.
Békés Megyei Népművészeti Egyesület
A XI. Alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat kiállítását nálunk
rendezték meg. Több, mint 200 érdeklődő vett részt a megnyitón, amely során
játszóházat is tartottak a gyerekeknek.
Luca-napi boszorkányságok
Közgyűlésüket is nálunk tartották március 28-án.
Majd a Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesület 5. családi hagyományőrző
rendezvényének adtunk otthont december 13-án. 5 helyszínen jósda, a Foglalkoztató
Teremben Luca-búza ültetés, kézműves varázsműhely, arcfestés zajlott gyerekeknek.
Teaház, Jimmy műsora, Szalay Ágnes előadása a Luca napi hagyományokról, „Szóljanak
a varázsdobok” címmel a Tűz-kör Dobkör műsora szórakoztatta a 90 fős résztvevőket. A
programról élő adásban közvetített az MTV 1 csatornának a Csaba Tv.
Pályázati tevékenység
Programjaink lebonyolítására többnyire Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzati
támogatását használjuk fel. Az idén a nagyrendezvényekre kapott 300 ezer Ft nagy
részét a Gulácsy képek magas biztosítási díjára kellet költeni, így csak szerényen jutott
pénz a többi programra.
Kaptunk támogatást a KIOS Bizottságtól a TÁMOP programok fenntartásra is. A Régi
bálokra készülve foglalkozásaihoz tudtunk játékház vezetőket hívni.
Nagy segítség volt az év második felében a Szentendrei Skanzen koordinálásában, a
Múzeumok Őszi Fesztiválja programjai megvalósításaira nyert támogatás, amelyből 7
programot rendeztünk meg.
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Intézményi kommunikáció
A Csabagyöngye Kulturális Központ egyik „húzóága” a terület.
2015-ben M3 Kreatív Csoportunk országos pályázaton nyert első díjat. Ez a közösség
készítette valamennyi vizuális anyagunkat (plakátokat, a műsorfüzetet, előzetes és after
videókat).
A megjelenések alapját a Csaba Rádióval, a Beol.hu-val és az autóbuszokon LCD
monitorokat üzemeltető Mediamotion Kft.-vel kötött együttműködési megállapodások
alkották. Ezeket egészítették ki a Csabai Mérlegben rendszeres hirdetéseink, s
természetesen szerepeltettük az intézményt a megye más médiumaiban is.
Külön öröm, hogy a Csabai Nyár hirdetésével az M2 Petőfi TV műsorsávjában is
megjelentünk, kilépve a környezetünket uraló provinciális gondolkodásból.
Lépést tartunk a kommunikációs eszközök használatának változásaival is. Ennek
megfelelően a – természetesen továbbra is fontos – hagyományos hirdetési felületek
mellett az online megjelenésekre, a közösségi felületekre fektettünk nagy hangsúlyt. Az
év végére facebookos kedvelőink száma a tízezret közelíti, ami a hazai közművelődési
intézmények között kiemelkedő.
Összességében úgy ítéljük meg, az intézmény programjai jól hozzáférhetők mindenki
számára, az idősebbektől a fiatal korosztályig (a Csabai Mérlegtől a facebookig).
Kreatív ipari tevékenység
Kreatív ipari tevékenységünk az év második felében komoly eredményeket hozott, de azt
el kell ismerni, hogy a 2015-re tervezett elképzelések csak részben valósultak meg.
Új produkciót hoztunk létre Mozart leveleiből és műveiből az Alföld Vonósnégyessel.
Elkészítettük a Csaba Big Band első hangfelvételét, amit rögtön egy videó szpot is
követett a zenekar közreműködésével. Ez lett intézményünk karácsonyi üdvözlő videója.
Külön öröm, hogy a Csabai Színistúdió jelentős előrelépést tett ezen a területen: a
második félévben (az adventi időszakban különösen) sok felkérésük volt az általunk a
helyi vállalkozásoknak, intézményeknek tett ajánlásnak köszönhetően.
A 2015-re tett vállalásaink közül a könyvkiadás és a produkciós menedzsment terén nem
tudtuk teljesíteni elképzeléseinket. Ezen az új évben természetesen tovább dolgozunk.

69

Pénzügyi beszámoló 2015.
Jogcím

Bevételek
Működési bevételek
Központi
irányítószervi
támogatás
Működési
célú
támogatások
államháztartáson
bel.
Működési célú átvett
pénzeszközök
Maradvány
igénybevétele
Összesen:

Eredeti
előirányzat
(e Ft)
76000

Módosított
előirányzat (e Ft)

Várható teljesítés
(e Ft)

117261

116565

176396

241408

238574

23933

55915

57504

732

789

5395

5395

420711

418827

276329

Kiadások
Személyi juttatások
118375
155904
152530
Munkaadókat
33578
39800
39032
terhelő járulékok
Dologi kiadások
117876
202888
202803
Felújítások
3872
2915
Beruházások
6500
18247
16152
Összesen:
276329
420711
413432
Gazdálkodás:
• Intézményünk 2015. évi gazdálkodása fő elemeként a működési bevételek
jelentős mértékű növekedését emelném ki. A felújított épület nyitása óta ebben az
évben értük el a legmagasabb saját bevételi túlteljesítést, mely összegszerűen
több mint 40 millió Ft-al haladta meg az eredeti bevételi előírásunkat.
• Az idei évben is, mint eddig minden költségvetési évben, bevételi oldalon újabb
forrást tudtunk bevonni intézményünk finanszírozásába, hiszen a TÁMOP-3.2.1312/1-2012-0112 azonosító számú „Kicsengetés után” – A Békéscsabai
Kulturális Központ Iskolabarát Szolgáltatásfejlesztése elnevezésű valamint
a TÁMOP3.2.12-12/1-2012-0019 Kulturális Szakemberek képzése Békés
Megyében elnevezésű európai uniós pályázatokból több mint 57 millió Ft-ot
kaptunk.
• Az intézmény fenntartói támogatása az alább részletezett létszámváltozás miatt
valamint egy kiemelt fontosságú beruházás támogatása miatt a korábbi évinél
jóval magasabb mértékben került meghatározásra. Ebben az évben 176.396 ezer
Ft támogatásban részesült intézményünk.
• 2015. évben több beruházást, fejlesztést hajtottunk végre. Ezek közül kiemelném
a
Panoráma
terem
klíma/szellőzésének
kapacitásbővítését,
az
Agora
Multifunkcionális termünk akusztikájának javítását szolgáló panel felszerelését,
kiváló minőségű, a mai kor igényét kielégítő hangtechnikai berendezések,
keverőpultok vásárlását valamint egy nagy teljesítményű kamera rendszer
vásárlását. Külön fenntartói támogatásból valósult meg, 1.800 ezer Ft értékben, a
központi épületünk teraszán található kiszolgáló pult építése.
Létszám alakulása:
2015. évben intézményünk létszámát tekintve több szempontból is jelentős változás
következett be. Az eredeti 41 főben megállapított létszámunkat fenntartónk módosította
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és plusz 4 fő létszámot biztosított a feladatellátásra. Ezzel engedélyezett létszámunk 45
főre növekedett, ugyanakkor 2015. április 1.-vel megalakult a Békéscsabai Kulturális
Ellátó Központ, melynek létrejöttét az államháztartási törvény változása hívta életre. Az
új intézmény létrejöttével április hónapban 2 fő, július hónapban további 1 fő
közalkalmazott került áthelyezésre a Csabagyöngye Kulturális Központ szervezetéből.
Az év végén szintén állománycsökkenés következett be, amikor is a Tourinform Iroda két
közalkalmazottja jogviszonya – a feladat intézményünkből történő kiszervezése miatt –
megszűnt. Így 2015. év végére az intézmény engedélyezett létszáma 40 főre csökkent.
A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ és a Csabagyöngye Kulturális Központ
együttműködése
A létszámalakulásnál már említett Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ 2015. április 1.-i
megalakulásával
a
Csabagyöngye
Kulturális
Központ
korábban
önálló
osztályszerkezetben működő gazdasági feladatinak ellátása megszűnt illetve részben
megszűnt.
Az intézménynél maradó és az Ellátó Központhoz átkerülő feladatok megosztásáról a
285/2015. (VIII.6.) PGVB határozattal elfogadott Feladat-megosztási Megállapodás
született. Ennek értelmében a Csabagyöngye Kulturális Központ látja el:
Házipénztár-kezelés, ki- és befizetések lebonyolítását,
Rendezvény-keretlapok vezetését,
Nem
rendszeres
személyi
juttatások
(megbízási
díjak,
egyszerűsített
foglalkoztatás, céljutalmak, cégtelefon, reprezentáció, stb) számfejtését,
Épületek energia-nyilvántartásának vezetését.
Intézményi
gépjárművel
havi,
éves
futásteljesítményének
vezetése,
karbantartások lebonyolítása,
Beszerzési eljárások lebonyolítása (árajánlatkérés, megrendelő, szerződés
készítése)
Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (selejtezés, leltározás lebonyolítása)
Terem és eszköz bérbeadás lebonyolítása, számlázása.
Európai Uniós illetve hazai forrásból megvalósuló pályázatok pénzügyi tervezése,
lebonyolítása, elszámolása,
Rendezvényekre, cél jelleggel kapott támogatások időszaki elszámolásainak
összeállítása.
A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ feladata a megállapodás értelmében:
Éves intézményi költségvetés, éves beszámolók, havi költségvetési jelentések
elkészítése,
Főkönyvi könyvelés,
Adóbevallások, statisztikai jelentések elkészítése,
Eszközmodul vezetése
Bérkönyvelés
Kötelezettségvállalások
Likviditási jelentésben meghatározott banki utalások lebonyolítása,
Havi számfejtési feladatok ellátása a KIRA számfejtési rendszerben,
Közcélú foglalkoztatottak havi elszámolásának összeállítása, továbbítása,
Személyzeti
feladatok
ellátása
teljes
körűen
(munkaszerződések,
megszüntetők, átsorolások elkészítése, jubileumi jutalom jogosultságának
figyelemmel kisérése, kifizetésének lebonyolítása, stb.)
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Saját és az intézménnyel együttműködő
KÖZÖSSÉGEK
2015.
MŰKÖDÉSI HELY: Csabagyöngye Központ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Közösség
Csabai Színistúdió
Rehabilitációs Klub
Szíves és Hypertóniás Klub
Anime Klub
Sakk-szakkör

Létszám
20 fő
30 fő
25 fő
35 fő
15 fő

10 fő

Vezető
Szente Béla
Juhász Gabriella
Valach Jánosné
Szántó Zsolt
Emődi Gyula
Hankóné
Zsilák
Katalin
Kántor Zsolt
Bíró János
Illyés Miklós
Herczegné
Számel
Annamária
Meszlényi Viktória
Szente Béla
Sholtz Endre
Szegedi Balázs
Kovács Zsolt
Nyárfádi Fanni
Csizmadia Nóra
Solymosi Attila
Kertészné Mile Ágnes
Rázga Józsefné
Jároli Józsefné
Kutyejné
Ablonczy
Katalin
Tóth Jánosné
Lukácsi Sándor
Paluska Pál
Varga Anna
Forgács Lajos

Rejtvényklub

20 fő

30 fő

Szarka Zsolt

Vasasné Kővári Katalin

25
40
24
50
12
12
20

Farkas Tamás
Hevesi Imre
Zsankó László
Ancsin Pálné
Dukát Erika
Kindli József
Pádi Zoltán
Braunné
Selmeci
Ágnes
Varga Ottó

Vasasné Kővári Katalin
Molnár-Rúzsa Krisztina
Hajnal Edit
Varga Gábor
Varga Anna, Péter Enikő
Herczeg Tamás
Herczeg Tamás

7. Junior novella műhely
8. Polgári Civil Nyugdíjas Egyesület
9. Csaba Big Band
10.
Egyensúly AE Egyesület

10 fő
40 fő
20 fő

11. Békéscsabai Társastánc Klub
12. Nyíri Lajos TSE
13. Képzőművészeti Kör
14. Oriens 2000 Alapítvány
15. CSAK Diákújság
16. Békéscsabai Diákönkormányzat
17. Önkéntes Klub
18. KerékPárt Bringaklub
19. Levendula Kreatív Klub
20. Chopin Kórus
21. Bartók Béla Kórus Egyesület
22.
Calandrella Kamarakórus

80 fő
50 fő
7 fő
6 fő
10 fő
51 fő
20 fő
20
10 fő
25 fő
50 fő

23. Nosztalgia „Tízek Klubja”
24. Csabai Pálinka Klub
25. Szemián Sámuel Egylet
26. Csabai Hungarikum Klub
27. Lassú Torna
28. Csaba
Nemzetiségi
Néptáncegyüttes
29. Tabán Néptáncegyüttes
30. Varázsének
31. Áldozatvédelmi Egyesület
32. Szlovák Klub
33. Mesetánc
34. IZÉ
35. Éremgyűjtők köre
36.
77 magyar népmese műhely

70 fő
30 fő
35 fő

15 fő

18 fő

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

10 fő

37. M3
6 fő
38. Békés
Megyei
Szimfonikus
50 fő
Zenekar
39. Vers-zengők
10 fő
40. Kids Club
10 fő
41. Kerekítő Mondókás Móka
12 fő
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Sándor Ottó
Paulik László
Balogh Anikó
Bogdánné

Közösséggondozó
Péter Enikő
Herczeg Tamás
Herczeg Tamás
Herczeg Tamás
Herczeg Tamás
Herczeg Tamás
Herczeg Tamás
Varga Gábor
Herczeg Tamás
Herczeg Tamás
Vasasné Kővári Katalin
Vasasné Kővári Katalin
Herczeg Tamás
Varga Anna
Csizmadia Nóra
Csizmadia Nóra
Csizmadia Nóra
Vasasné Kővári Katalin
Varga Anna
Paulinké Tóth Krisztina
Paulikné Tóth Krisztina
Paulikné Tóth Krisztina
Paulikné Tóth Krisztina
Varga Gábor
Varga Gábor
Varga Anna
Varga Anna

Molnár-Rúzsa Krisztina
Fábián Tamás
Paulikné Tóth Krisztina

Paulikné Tóth Krisztina
Molnár-Rúzsa Krisztina
Száva Molnár-Rúzsa Krisztina

42. BÉFIT Klub
43.
Finn-magyar baráti kör

20 fő
12 fő

44. Tálentum Kincskereső Egyesület 10 fő
45. Gerinctorna
15 fő
46.
Pici Maci Muzsika
12 fő
47.

Bábos Torna

12 fő

48. Tekergő Kerékpáros Mozgalom
49.
Egészség Klub

10 fő
30 fő

50. KIT Makett Klub
51. Féling Színpad
52. Társasjáték Klub
53.
Sorsfonó Egyesület

20 fő
12 fő
10 fő

54. Darts Klub
55. Jazz Klub
56. FIBE

10 fő
50 fő
10 fő

10 fő

Mariann
Óvári Péter
Herczegné
Számel
Annamária
Susánszky Jánosné
Lukács Józsefné
Bogdánné
Száva
Mariann
Bogdánné
Száva
Mariann
Kocziha Attila
Harsányiné Dr. Incze
Edit
Fekete László
Steinwender József
Lipták György
Galambosné
Varjú
Blanka
Filyó Tibor
Illyés Miklós
Szegedi Balázs

Csizmadia Nóra
Varga Anna
Varga Anna
Herczeg Tamás
Molnár-Rúzsa Krisztina
Molnár-Rúzsa Krisztina
Herczeg Tamás
Forján Petra
Varga Gábor
Péter Enikő
Molnár-Rúzsa Krisztina
Herczeg Tamás
Varga Gábor
Herczeg Tamás
Csizmadia Nóra

MŰKÖDÉSI HELY: ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ

59.

Közösség
Hagyományőrző Klub
Mezőmegyeri
Nyugdíjasok
Klubja
Alakforma női torna csoport

60.
61.
62.
63.
64.
65.

Gerinctorna csoport
Billiárd Klub
Kézimunka Klub
Dorombklub
Arany János Színkör
Megyeri Kézműves Műhely

66.
67.

Nemezelő Klub
Shotokan Karate Egyesület

68.
69.
70.

Baba-mama Klub
Zumba
Körösök
Völgye
Vitézi
Bandérium
Összefogás
Mezőmegyerért
Egyesület

57.
58.

71.
72.

Lisztérzékenyek Békés Megyei
Közhasznú Egyesülete

73.

Vöröskereszt
VII.
Alapszervezete

74.

Tűz-kör Közhasznú Kulturális
Egyesület
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Létszám
35 fő

Vezető
Lipták Györgyné

Közösséggondozó
Zalai Erika

190 fő

Laczó Pálné

Zalai Erika

15 fő
10 fő
10 fő
12 fő
8 fő
11 fő

Fehér Enikő
Lukács Józsefné
Laczó Pál
Ledzényi Pálné
Horváth Viktor
Zalai Erika

Zalai
Zalai
Zalai
Zalai
Zalai
Zalai

15 fő
15 fő

Gerlai Ferencné
Gerlai Ferencné

Zalai Erika
Zalai Erika

25 fő
6 fő
8 fő

Farkas András
Balogh Edith
Borbola Gyöngyi

Zalai Erika
Zalai Erika
Zalai Erika

10 fő

Húsvét Mihály

Zalai Erika

15 fő

Hricsovinyi Tamás

Zalai Erika

20 fő

Hrabovszki Györgyné

Zalai Erika

40 fő

Laczó Pálné

Zalai Erika

20 fő

Virók Anna

Zalai Erika

Erika
Erika
Erika
Erika
Erika
Erika

kerületi

75.

Csaba Kulturális Egyesület a
Táncművészetért

76.

Közös Pont Teház

30 fő

Pintér Tibor

Zalai Erika

20 fő

Kovács Mihály

Zalai Erika

MŰKÖDÉSI HELY: MESEHÁZ

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Közösség
Agyagozó szakkör
Szlovák klub
Gyöngyfűző kör
Pásztorfurulya kör
Őszidő nyugdíjas klub
Alkotó Fiatalok Műhelye
Filmklub
Fiatalok Népdalköre
Reiki klub
Forgórózsa
Kézimunka
Alkotócsoport
Csaba Pávakör
Szlovák Nyelvi Társalgási Kör

91.

Városi Bélyeggyűjtő Kör
Körösvidéki
Sporthorgász
Egyesület
Jazz-klub

92.

Vöröskereszt

Létszám
5 fő
50 fő
6 fő
10 fő
40 fő
20 fő

Közösséggondozó
Selmeci
Gyucháné
Selmeci
Gyucháné
Gyucháné
Gyucháné

20 fő
20 fő
15 fő

Vezető
Selmeci Ágnes
Ancsin Pálné
Selmeci Ágnes
Pribojszki Ferenc
Ölyüs Imréné
Novák Attila
Thury Gábor és
Máthé Ferenc
János Hajnalka
Leszkó Imre

20 fő
20 fő

Bogárné Szőke Erika
Ölyüs Imréné

Gyucháné
Gyucháné
Gyucháné

15 fő
20 fő

Lipták Zsolt
Dr. Szalay Tibor
Végh Zoltán,
Szulimán Ákos
Gyucháné Veres
Krisztina
Honfi Pálné

50 fő
50 fő
50 fő

Gyucháné
Gyucháné
Gyucháné

Gyucháné
Selmeci
Gyucháné
Gyucháné

MŰKÖDÉSI HELY: LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

93.

Közösség
Nyugdíjas Klub

Létszám
142 fő

Vezető
Valach Jánosné

Közösséggondozó
Takács Péter

94.

Kertbarát kör

34 fő

Huszár Endre

Takács Péter

95.

Természetjáró kör

74 fő

Zsibrita Mária

Takács Péter

96.

Ifjúsági horgászklub

5 fő

Takács István

97.

Márvány fotóműhely

35 fő

Katona Péter

Diószeginé Farkas
Viktória
Takács Péter

98.

Csipkeverő klub

8 fő

Tóthné Kiss Szilvia

Nagy Emese

99.

Meditációs klub

8 fő

Diószegi István

100. Baba-mama klub 1.

16 fő

101. Baba-mama klub 2.

16 fő

102. Jóga klub

14 fő

Diószeginé Farkas
Viktória
Diószeginé Farkas
Viktória
Juhász Gabriella

Diószeginé Farkas
Viktória
Diószeginé Farkas
Viktória
Diószeginé Farkas
Viktória
Takács Péter
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103. Családi játszóház (Mesekuckó)

50 fő

Mazán Erzsébet

Nagy Emese

104. Paleolit klub
105. Lakótelepi
Tömegsport
Egyesület
106. Városi Polgárőr Egyesület

19 fő
80 fő

Luptovics Dezsőné
Lovas István

Nagy Emese
Takács Péter

30 fő

Takács Péter

MŰKÖDÉSI HELY: JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Közösség

Létszám

107. Stark Adolf Kertbarát Szakkör
108. Nefelejcs Népdalkör
109. MOZDULJ MEG! Csoport
110. Népidíszitő Művész Szakkör
111. Varázsmező Kreatív Klub
112. Ízvadász Főzőklub
113. Jóga

25 fő
10 fő
15 fő
5 fő
5 fő

Vezető
Hankó János
Bukvai Istvánné
Megyeri Ágnes

Koszecz Andrea
Koszecz Andrea
Koszecz Andrea

Barát Éva
Bak Anna
Szatmáriné
Priskin
Anita
Juhász Gabriella

Koszecz Andrea
Koszecz Andrea

10 fő
15 fő
15
(tagszerveze Törökné
t)
Beatrix

114. Jamina Szövetség
115. Gazda Nyugdíjas Egyesület
Békéscsabai Jaminai Polgárőr
116. Egyesület

Közösséggondozó

90 fő

Petrás János

10 fő

Koszecz Andrea
Koszecz Andrea

Lukács
Koszecz Andrea
Koszecz Andrea

117. Közös Pont Egyesület
Zenebarát
Felebarátok
118. Közhasznú Alapítvány

13 fő

Breznyik András
Koszecz Andrea
Gulyásné
Kiss
Bernadett
Koszecz Andrea

15 fő

Földi László

Koszecz Andrea

119. Újforrás Babtista Gyülekezet
120. Salsa tánc műhely

70 fő
15 fő

Krisán Zoltán
Hajnal Viktor

Koszecz Andrea
Koszecz Andrea

121. Életfa Kulturális Alapítvány

10 fő

Koszecz Sándor

Koszecz Andrea

Békéscsaba
Városi
122. Nagycsaládosok Egyesülete
123. Szabad Torna SE

150 fő
50 fő

Lukács Beatrix
Varga Adrienn

Koszecz Andrea
Koszecz Andrea

124. Alakformáló női torna csoport
125. Gerinctorna csoport
126. Varázsének

15 fő
15 fő
15 fő

Koszecz Andrea
Koszecz Andrea
Koszecz Andrea

127. Baba-Mama Klub

20 fő

Borbola Gyöngyi
Lukács Józsefné
Hevesi Imre
Jaminai
Védőnők
(Surimné
Sipiczki
Marianna)

Koszecz Andrea

MŰKÖDÉSI HELY: MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ
Közösség
128. Békéscsabai Borbarát Klub
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Létszám

Vezető

Közösséggondozó

35 fő

Nagy Péter

Mészáros Zsuzsanna

129. Alkotó Nők Köre
15 fő

Mészáros Zsuzsanna

Mészáros Zsuzsanna

10 fő

Baji Miklós Zoltán

Mészáros Zsuzsanna

130. Kisfestők szakkör

ÖSSZESÍTŐ

Közösségek száma: 130
Saját csoportok: 79
Civil
szervezetek,
közösségek: 51

76

önálló

Összlétszám:

Csoportvezetők
száma:

Közösséggondozók
száma:

1885

71

19

1394

48

17

1. sz. melléklet
Csabagyöngye Kulturális Központ
Pályázati aktivitása táblázat

2. sz. melléklet
Csabagyöngye Kulturális Központ
Nagyrendezvényei, fesztiváljai, jelentősebb eseményei
program terve

3. sz. melléklet
Csabagyöngye Kulturális Központ
Telephelyeinek
Kulturális előirányzati támogatása

4. sz. melléklet
Csabagyöngye Kulturális Központ
statisztikai mutatói táblák

