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Csabagyöngye Kulturális Központ
2016-os évi stratégiai célkitűzései
2016-os évi tevékenységünk stratégiai alapja továbbra is az intézmény stabilitásának
megőrzése. Ennek legfontosabb elemei a kivívott szakmai szint és minőségfejlesztési
eredményeink további szilárdítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása, és az Agóraprogram indikátor-követelményeinek maradéktalan teljesítése.
A stabilitás megőrzése biztosíthatja, hogy a „földön maradva”, külső és belső
adottságaink racionális mérlegelésével, a kockázati értékeket leszorítva folytathassuk
program-megvalósító munkánkat, s kiépíthessük azokat az új indítópontokat, melyekkel
a következő évek új társadalmi és helyi társadalmi elvárásainak, igényeinek
megfelelhetünk, s egyben erősíthetjük intézményünk, és vele a város kulturális
eredményességét.
Szakmai
munkánk
továbbra
is
rendezvényeinkre
és
eseménysorozatainkra,
közösséggondozói tevékenységünkre, illetve széleskörű szolgáltatói kínálatunkra épül,
melyeket egy korszerű kommunikációs közeg és egy működőképes üzemeltetési háttér
segít. Munkánk projektekben, tevékenységcsomagokban realizálódik, melyek lényegében
egy minőségi kritériumok alapján szerkesztett, elemeikben egymásnak megfelelni
igyekvő tevékenységi hálót alkotnak. Szemléletesen ez az a háló, amely átfogja, átfonja,
összetartja a stratégiai alapokat. Meghatározó csomópontjaiban intézményegységeink,
legnagyobb fesztiváljaink, kiemelt közösségeink találhatók.
Az eltelt év tapasztalatai alapján markáns változásokat nem tervezünk a 2016-os évben.
Egy letisztult, látogatói visszajelzésekre építő programmal készülünk. Rendezvényeink
alappillérét továbbra is hagyományos fesztiváljaink adják, így a Csabai Farsanggal
indulunk, majd következik az idei évben komolyzenében is bővelkedő Tavaszi Fesztivál
programja. Áprilisban a 20. SCHERZO kerül megrendezésre, majd következik a
Gyereknap és a 100X Szép Fesztivál. A nyáron természetesen a Főtéri nyáré a főszerep,
melynek keretében megrendezésre kerül a II. Big Band Találkozó és a 30. ZENIT. Ősszel
az Őszi Művészeti Hetek programja biztosítja a minőségi eseményeket, majd a
Mikulásfesztivál,
az
Országos
Társastánc
Bajnokság
zárja
a
fesztiválok,
nagyrendezvények sorát.
Ezek mellett természetesen folyamatosan szervezzük
koncertjeinket, eseti programjainkat, sorozatainkat, így a Cseh Tamás Program
támogatásával megvalósuló könnyűzenei koncertjeinket is ismert és feltörekvő zenekarok
meghívásával.
Alapvető elvárás önmagunkkal szemben, hogy kiemelt közösségeink és szabadidős
klubjaink továbbra is a legjobb működési feltételek közt dolgozhassanak. A Nyíri Lajos
Társastáncklub, a Csabai Színistúdió, a Calandrella Kamarakórus, a Márvány Fotóműhely,
a Csaba Big Band fejlődőképes művészeti műhelyek, komoly értékei a városéletnek.
Hagyományőrzőink, nyugdíjas klubjaink, hobby-csoportjaink, ismeretterjesztő-önművelő
közösségeink napi tevékenységünk középpontjában állnak a továbbiakban is. Ez évi
munkánkban
kihangsúlyozzuk
a
megkülönböztetett
odafigyelést
önálló
kezdeményezéseikre, melyek megvalósításához külön segítséget is biztosítunk. Fontos a
közösségek komfortérzetének további javítása, hogy még inkább otthon érezzék
magukat épületeinkben.
Adott körülményeink segítségével törekszünk a nálunk dolgozó önálló jogi személyiségű
csoportok lehető legjobb kiszolgálására, kiemelten gondolunk a Békés Megyei
Szimfonikus Zenekar, a Békéstáji Művészeti Társaság, a Bartók Béla Vegyeskar, a Chopin
Kórus, a Feeling Színház, és a két táncegyüttes, a Csaba és a Tabán munkájára.
Csabagyöngye Központ
A Központ életében az egyik legnagyobb változás már az év elején, hogy a Tourinform
Iroda szervezetileg és helyileg is elkerül az intézmény fenntartása alól, mely tény az
Agora programban is változásokat kíván. Ezzel egy időben felülvizsgáljuk a projekt
fenntartásával kapcsolatos tevékenységeinket és változásbejelentést nyújtunk be az
irányítóhatósághoz a Stratégiai Fejlesztési Osztállyal együttműködve. A 2016-os év során
szakmai munkánkban a stabilitás megerősítésére törekszünk, legnagyobb feladataink a
minőségi kiszolgálás színvonalának megőrzése, kialakult rendezvényszerkezetünk
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működtetése, közösségeink munkájának további erősítése, szükség esetén az ezekhez
kapcsolódó innovációk felkutatása. Idén két fesztiválunk is kerek évfordulóhoz érkezik
(SCHERZO, ZENIT), ezek méltó megünneplése természetesen nem maradhat el.
Az Arany János Művelődési Ház idei legfőbb célkitűzései között szerepel, hogy az
előző évben indult új kezdeményezéseinket megerősítsük és a helybeli lakosságot még
jobban bevonjuk a településrész rendezvényeinek megvalósításába. Az ifjúsági korosztály
elérését a sport és szabadidős programokkal egészítjük ki és továbbra is törekszünk
névadónk, Arany János emlékének adózva irodalmi vetélkedőt szervezni.
2016-re még sürgetőbbé váltak a felújítási és korszerűsítési munkálatok, melyekkel a
működési költségek csökkentése elérhető (fűtéskorszerűsítés, ablakcsere, szociális
helyiségek felújítása) és a szakmai munka minősége megtartható (az előtér és a
nagyterem parkettájának fejújítása).
A Meseházban megvalósításra kerülő programokat - állandó és időszaki kiállítások,
családi és gyermek rendezvények, értékőrző programok, ifjúsági kezdeményezések és a
helyi kisebbségekkel és a határon túli magyarsággal kialakított sokszínű kapcsolatok továbbra is a minőség és hagyomány jellemzi 2016-ban.
Hangsúlyt fektettünk a régóta működő rendezvények és szervezetek innovatív
megtartására, valamint a közösségi igényeknek helyet adva, új kezdeményezések
indítására.
Fontos feladatunk, hogy a csoportok ötleteinek megvalósítását segítsük, koordináljuk,
valamint partneri kapcsolódásokat hozzunk létre
A Lencsési Közösségi Házban ahogy eddig, úgy a 2016. évi munkatervet is
igyekeztünk úgy összeállítani, hogy az épüljön az elmúlt években kialakult tevékenységi
struktúrára és minél szélesebb választékot nyújtson a közösségi élet, a közművelődés és
a szabadidő hasznos eltöltése szempontjából az itt élő valamennyi korosztály számára.
A 2016-os év kiemelkedő intézményegységünk életében, abból a szempontból, hogy a
fenntartónk 25 évvel ezelőtt alapította meg a közösségi házat.
A Jaminai Közösségi Házban 2016-ban is szakmailag segítjük és fejlesztjük a
közösségi házban működő csoportokat, az előző évben beindult új
kezdeményezéseket, klubokat, foglalkozásokat. Civil szervezetekkel, kulturális
közfoglalkoztatottakkal, önkéntesekkel együttműködve a ház a nyitva tartását az
igényeknek, programoknak megfelelően igyekszünk megoldani ez évben is.
Kiemelt fontosságú a Jamina Szövetséggel való együttműködés a ház
működtetésében.
Tervünk a közösségi ház szolgáltatásainak fejlesztése, amihez elengedhetetlenül
szükséges a több évtizede használatban levő asztalok, székek lecserélése.
A Munkácsy Emlékház 2016-ban szakmai anyagok gyűjtésével, összeállításával,
propagálásával
kíván
támogatást
nyújtani
a
Munkácsy
negyed
projekt
megvalósulásához.
Ehhez kapcsolódva a kúria látványelemeinek gazdagítását szolgáló projektek
előkészítéseire törekszünk. Például felmérjük az angolpark felújításának tervezési
költségeit egy majdani pályázathoz. Továbbá szem előtt tartjuk a „Pincétől a padlásig”
projektet, amely a pince, a padlás és a konyha élményelemekkel való feltöltését célozza.
Stabilitásunk megtartása mellett négy stratégiailag fontos programot is meg kívánunk
valósítani.
Az év kiemelt stratégiai projektje a Munkácsy Kulturális Negyed kommunikációs
tevékenységének elindítása, az akcióterület vizuális elemekkel történő beazonosítása, az
ott található legégetőbb városképsebek rehabilitációja.
A munkához, az itt működő intézmények, szervezetek közötti közös tájépítészeti,
történeti-művészettörténeti, kulturális turisztikai gondolkodás nélkülözhetetlen. Az itt
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dolgozó
közművelődési,
közgyűjteményi
és
vendégforgalmi
szakemberek
együttműködését intézményünk koordinációs tevékenységgel segíti majd.
Második kiemelt projektünk az Agóra-program területi közművelődési feladatellátásának
kiteljesítését célozza meg. Korábbi Közkincs-programunk, az NMI Kapunyitogatójában
való részvételünk és a TÉKA II. pályázatunk tapasztalatai alapján indítjuk be a
békéscsabai járásra kiterjedő népművelési akciónkat, a Tantó József programot. Célunk,
hogy a települések vezetőivel egyeztetve – illetve az NMI megyei irodájával
együttműködve - olyan szolgáltatásokat nyújtsunk az ott működő önkéntesek, kulturális
közfoglalkoztatottak bevonásával, amire a településen élőknek leginkább igénye,
szüksége van. Itt a programszervezéstől a közösségépítő eseményekig számtalan
lehetőséget tudunk biztosítani.
Harmadik projektünk, hogy egy teljes körű minőségfejlesztési önellenőrzés során újból
megfeleljünk a Közművelődési Minőség Díj követelményrendszerének. Ezért az év
folyamán szisztematikusan áttekintjük a díj eléréséhez szükséges feltételeket,
megvizsgáljuk, hogyan teljesítjük a részterületek alapkritériumait, elemezzük, hogy
mennyiben javult a vezetés szerepe a szervezet változásainak menedzselésében, s a
folyamatszervezéssel kapcsolatban több belső szakanyagot is kézre bocsátunk, illetve
rendszeressé tesszük a szakterületenkénti belső képzéseket.
A harmadik stratégiai projekt az üzemeltetés fenntarthatóságot segítő gyakorlatáról szól
majd. Lényege pedig a takarékos működtetés. Az elmúlt három évben az elért
indikátorok érdekében kifejtett üzemeltetési tevékenység láthatóvá tette a teljes
intézményegyüttes
működésének
költségeit,
és
elemezhetővé
annak
költséghatékonyságát. Az Agóra-projekt fenntartható fejlődési stratégiája kijelölte a
fenntartás idejének irányelveit, s úgy gondoljuk ennek szellemében sikerült a vártnál
lényegesen alacsonyabb bekerüléssel működtetni intézményegységeinket, kiemelten
pedig új beruházású központunkat, és a szintén néhány éve átadott jaminai közösségi
házunkat. Három év után tehát lényegében beállt költségekről beszélhetünk, ami
lehetővé teszi, hogy üzemeltetési tevékenységünk minden szegmensében megpróbáljunk
– máshol már bevált - költségcsökkentő eljárásokat bevezetni. Ebbe a szemléletbe
illeszkedve éves keretszerződéseket kötünk a lehető legtöbb szolgáltatás tekintetében,
ezzel is elősegítve a költséghatékony gazdálkodást. Az év első harmadában egy feltáró
munkát tervezünk, mely elemzésekből és az ezekhez kapcsolható, és számunkra is
elérhető szisztémák felkutatásából áll, a következő harmadév pedig a tanulási folyamatok
ideje lesz, amikor igyekszünk saját képünkre alakítani és elsajátítani ezeket az
eljárásmódokat, beszerezni a bevezetésükhöz szükséges eszközöket. Az új módszerek az
őszi évadkezdéstől képeznék mindennapi életünk részét. Természetesen lesznek
egyszerűbb, hamarabb bevezethető megoldások is, amelyeket a felkészülés sorrendjében
építünk be életünkbe.
Programunk sikeres megvalósítása esetén üzemeltetési kiadásaink hosszabb távon akár
3-4 %-al is csökkenhetnek.
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CSABAGYÖNGYE KÖZPONT
Intézményünk
mellékletben
nyújtja
be
2016
évi
fesztiváljaira,
nagyrendezvényeire vonatkozó részletes programtervét, mely a munkaterv 2.
számú mellékleteként szerepel jelen dokumentumban. A munkaterv a kisebb
rendezvények és sorozatok bemutatását tartalmazza.
Egyéb események
Illényi Katica és a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar évköszöntő koncertje
2016. január 9. szombat
Nagyszabású újévi gálakoncerttel nyitja az évet szimfonikus zenekarunk, melynek idei
sztárvendége Illényi Katica művésznő.
Közösségi Gála 2016. január 23.
A Csabagyöngye Kulturális Központ kitüntető díjat alapított 2015-ben az intézményben
tevékenységet végző, az intézményt segítő személyek, közösségek, társadalmi vagy
gazdasági szervezetek elismerésére.
A díjak átadására A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett Közösségi Gálán kerül
sor, amelyre az intézmény tagintézményeinek összes közössége, csoportja meghívást
kap. A közel 400 fős eseményen 4 féle díj kerül kiosztásra.
• Stark Emlékéremben részesülnek azon személyek, akik a Csabagyöngye
Kulturális Központ közösségeiben/szervezeteiben azok fejlődése, gyarapodása,
hírnevének öregbítése érdekében kifejtett tevékenységével kimagasló érdemeket
szerzett
• Csabagyöngye
Közösségi
Díj
elnevezéssel
díjat
kapnak
azon
közösségnek/társadalmi szervezetek, amelyek huzamosabb ideje kimagasló
közösségi és szakmai munkát végeznek
• Csabagyöngye SIKER Díj elnevezéssel díjat kap azon személy aki a CSAKK-ban
működő közösségből/társadalmi szervezetből indult és az ott kapott ismeret,
tudás is hozzásegítette ahhoz, hogy kimagaslót alkosson, vagy tegyen, és ez által
jó hírünket viszi.
• Csabagyöngye TISZTELET Díj elnevezéssel díjat kap az a személy és szervezet
aki/amely az elmúlt időszakban kimagasló, jelentős, szakmai támogató segítséget
nyújtott intézményünk, kezdeményezésünk, programunk számára.
Csabai Színistúdió – musical gála 2016. február 8.
Immár hagyománnyá vált, hogy a Csabai Színistúdió tagjai gálaműsorral indítják az évet.
Idén február végén mutatkozik be a legújabb generáció a régi tagokkal kiegészülve. Idén
a farsang jegyében, a Csabai Farsang eseménysorába illeszkedve tartjuk meg gálánkat, a
farsangi hangulathoz igazítva a műsort.
Csokoládé Fesztivál 2016. február 13-14.
A tavalyi évben egyeztünk meg egy az országban már bemutatott fesztivál és kiállítás
Békéscsabai állomásával kapcsolatban. Reményeink szerint a mára Magyarországon is
hagyománnyá váló Valentin nap köré szervezzük meg csokoládé és lego tematikájú
eseményünket, mely nem csak a szerelmeseknek, hanem a családoknak és mindenki
másnak is érdekes, különleges programot kínál majd.
Minősítő kórushangverseny 2016. április
2016. tavaszán kerül megrendezésre békési térségben meghirdetendő, a KÓTA
rendszerében rögzített kvalifikációk megszerzésére irányuló „Éneklő Magyarország”
minősítő hangverseny.
A minősítés elsődleges célja, hogy elősegítse az amatőr énekkarok munkájának szakmai
megítélését, rangot adjon rendszeres tevékenységüknek, fenntartsa a karéneklés értékes
közösségi hagyományait, valamint serkentse az együttesek szakmai színvonalának
emelkedését. Tervezetten 3-4 békés megyei énekkar részvételére számítunk.
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Országos Rejtvényfejtő Verseny 2016. május 21-22.
A CSAKK Rejtvényklubja tizenöt éve rendezi meg hagyományosan az országos versenyét.
Az esemény az elmúlt évek során az ország egyik legjelentősebb és legszínvonalasabb
versenyévé nőtte ki magát, így joggal számítunk szép számban résztvevőkre minden
korosztályból.
Elektromos és Hibridautó Kiállítás 2016. október 28-30.
A 2015-ben első alkalommal megrendezett Elektromos és Hibridautó Kiállítás sikere
szinte kötelezi intézményünket az egy évvel későbbi folytatásra. Fontos ezt megtennünk
azért is, mert az első kiállítással Békéscsaba felkerült a hazai elektromobilitás térképére.
Az eseményen jelen volt a Nemzetgazdasági Minisztérium területért felelős helyettes
államtitkára, legnagyobb méretű és a jogalkotásra is ráhatással bíró civil szervezete, a
Jedlik Ányos Klaszter főtitkára, valamint számos gépjármű értékesítéssel foglalkozó
vállalkozás.
2016-ban a megkezdett út (tehát az elektromos és hibrid meghajtású járművek
bemutatása) mellett egy másik ösvényen is szeretnénk elindulni: az elektromobilitás más
eszközeinek az előző évinél nagyobb szerepet szánni.
Fontos cél még, hogy a kiállítást a szakma mellett a nagyközönséggel is még jobban
megismertessük, ehhez a 2015-ösnél jelentősebb összeget kell fordítanunk hirdetésre.
Családi nap
A CSAKK egészségügyi állapotfelmérés, konzultáció, tanácsadás, gyakorlati oktatás és
játékos versenyek, vetélkedők segítségével szervez eseményt az egészségmegőrzés, az
egészséges életmód érdekében. A rendezvény az egészség fenntartását, a káros
szenvedélyek megelőzését szolgáló programelemek mellett a családoknak nyújt
szórakoztató, kikapcsolódást segítő, közösségi programot. A helyszín a Millenium
lakótelep nagyjátszótere.
Téli szünidei játszóházak 2016. december 27-30.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt mondhatjuk, hogy mindig akad néhány család,
amelynek igénye van a két ünnep közötti programokra.
Ahogyan eddig is, úgy 2016-ban is kézműves foglalkozásokkal, játszóházzal, mesékkel
várjuk a családokat.
Esküvők, családi események a Csabagyöngye Kulturális Központban
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 2016-ban is 8-12 esküvői vacsora foglalásra
számítunk a Csabagyöngye Kulturális Központban.
Emellett továbbra is kiszolgálunk gyerekzsúrokat, születésnapokat és egyéb családi
rendezvényeket is.
Munkácsy Kulturális Negyed
Békéscsaba kulturális turizmusának felpezsdítésében nagy szerepe lehet a tervezett
Munkácsy-negyednek. Ehhez összefogás, közös akcióterv szükséges.
A kijelölt területen működő létesítmények önmagukban is közkedvelt célállomásai a
pihenni, kikapcsolódni vágyóknak, a Munkácsy-negyed gyűjtőnév használatával viszont
jóval hatékonyabb megjelenés lenne elérhető.
A projekt akcióterületen tervezett első lépéseit egyrészt a Munkácsy-hagyományok
előtérbe helyezése (emphasising), másrészt az attrakciók látható területekre történő
kihelyezése (outsourcing) kell, hogy meghatározza. Az első időszakban semmiképp sem
lehet cél, hogy egy-egy szervezet, intézmény belső tartalmi munkájának támogatását
szolgálják a projektre elkülönített források.
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A Munkácsy-negyed kialakításához a következő lépések megtételét látjuk
szükségesnek 2016 évben:
1. Bevezető reklám
A Munkácsy-negyed intézményeinek adott területtel kapcsolatos egységes
marketingje, mely közös arculati megjelenést eredményez, rendkívül fontos,
szoros együttműködést igényel.
A következő elemekből állna a reklám:
• Arculati kézikönyv létrehozása, közös megvalósítás
• Embléma, Munkácsy-logó megalkotása és használata egységesenegyediséget fejez ki, védjegyként szolgál- alkalmazási lehetősége
széleskörű (plakát, cégér, levélpapír stb.)
• Munkácsy-negyed télen címmel youtube-on megjelenő promóciós
ajánlófilm készítése, a teljes akcióterület bemutatása egy séta keretén
belül, a célközönség kíváncsiságának felébresztése a film által
• plakátok kihelyezése széles körben Munkácsy Békéscsaba szívében…
felirattal
• TV-spot készítése a február 20-ai születésnapi időszakra, az elkészült spot
népszerűsítése
az
interneten,
illetve
országos
műsorszolgáltató
televíziókban
Ezen marketing elemek minden helyszínen megjelennének.
Felelős: Csabagyöngye Kulturális Központ
2. Óriásvásznak a falakon, Munkácsy panoptikum
Az arra alkalmas szabad falfelületeken nagyméretű Munkácsy festményreprodukciók elhelyezése alkalmas a negyed területének a beazonosítására, a
figyelem felkeltésére, az egységes összkép megerősítésére, ébren tartja a
Munkácsy- negyed hírét, és terjeszti a „Munkácsy városa” szlogent.
Az óriásvásznak felszerelése előtt az alábbi feladatok elvégzendőek:
•kihelyezésre kerülő képek kiválasztása, beszerzése
•fotójogok rendezése
•nyomatok előkészítése, minőségi napfény és hőmérsékletváltozás elleni
védelem biztosítása
•időálló, műanyag keretek legyártatása a képekhez
Az óriásvásznak megfelelő helyének a kijelölésekor figyelembe kell venni a
rongálás kockázatát, érdemes valamelyest védett felületre kiállítani azokat, illetve
olyan technikát alkalmazni a kihelyezéskor, pl.: törhetetlen plexiborító, amely
védelmet nyújt.
A járókelők, turisták közterületre kihelyezett, Munkácsyhoz kapcsolódó, élethű,
színes viaszplasztikák társaságában pihenhetnek meg sétájuk során, emlékül akár
fényképet is készíthetnek. Javasolt kamerával megfigyelt területre helyezni a
szobrokat az esetleges rongálás elkerülése érdekében. Három-négy szobor
megtervezése a cél, pl.: a Rőzsehordó nő vagy a Búsuló juhász című Munkácsy
festmények alapján.
Felelős: Csabagyöngye Kulturális Központ
3. Városképi sebek azonnali orvoslása
Az egyik területrendezésre váró rész a Gőzmalom tér, a Munkácsy-negyed
központjában elhelyezkedő terület, ami jelenleg a helyi járatú buszok egy
részének fordulójaként funkcionál. A turisztikailag vonzóbbá tételhez első
lépésként a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. felvonulási épületeinek a
lebontása, majd a gépjárműforgalom megszűntetése és végül a teljes parkosítás
szükséges.
A ZERGE Ifjúsági és Túrasport Közhasznú Egyesület kezelésében álló kismozdony
Munkácsy-negyedbe illesztése a mozdony teljes felületének Munkácsy képekkel
való beborításával valósulhatna meg.
Az alábbi problémák is megoldásra várnak: nagyobb járda- úthibák javítása a
negyed területén, a közlekedési táblák elhelyezésének az ésszerűsítése, az Élővíz-
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csatorna rendszeres tisztítása, az Ursziny- Beliczey- kúria előkertjének és a
Steiner- Omaszta- kúria parkjának a rendbetétele.
Felelős: Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Osztály
4. Környezeti fejlesztések
Ahhoz, hogy a turisták szívesen érkezzenek, és gyakran visszatérjenek
Békéscsabára, a
környezet fejlesztése,
esztétikussá tétele, attrakciók
felvonultatása elengedhetetlen. A változtatásokhoz a közös tájépítészeti,
történeti- művészettörténeti, kulturális turisztikai gondolkodás nélkülözhetetlen.
Szükséges a Steiner- Omaszta kúria és az Ursziny- Beliczey- kúria parkjának a
rendbetétele.
Mesélő utcabútorokkal, utcai enteriőrökkel, pihenőszigetekkel a város
vendégcsalogatóvá tehető.
Cél továbbá a Széchenyi-liget felvirágoztatása, a 2009-es közvéleménykutatás
eredményeinek a figyelembe vételével.
Felelős: Polgármesteri Hivatal, Városépítészeti csoport, Csabagyöngye Kulturális
Központ.
5. A negyed határainak beazonosítása, jelölése
Fontos a Munkácsy-negyed határainak egyértelmű, a turisták által jól látható
bejelölése fizikailag is, nem csak térképen. Ennek legegyszerűbb és
leglátványosabb módja a negyed széleire emblémával ellátott mérföldkövek
kihelyezése. Körülbelül 10 darab mérföldkő határolná be a negyedet. A
határvonalak kijelölése megkönnyíti mindazok sétáját, akik túravezető
igénybevétele nélkül kívánják a negyed területét bejárni. Szerencsés az egyes
kulturális helyszínek elhelyezkedése is, hiszen gyalogosan kényelmesen bejárható
útvonalon helyezkednek el.
A Munkácsy-negyed létesítményei:
1. Munkácsy Emlékház
2. Omaszta-park
3. Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvar
4. Munkácsy Mihály-híd
5. Munkácsy Mihály Múzeum
6. Csabagyöngye Kulturális Központ
7. Békéscsabai István Malom
8. Ursziny-Beliczey-kúria
9. Békés Megyei Könyvtár
10. Szlovák Tájház
11. Körösök Völgye Látogatóközpont és Ligeti Játszótér
12. Hotel Munkácsy
13. Szobor-sétány
14. Szlovák Kultúra Háza és Hotel
6. Munkácsy-séta térkép és ajánló elkészítése
A városba látogató turisták részére javasolt Munkácsy-séta állomásairól
háromhajtásos leporelló készülne- egyik oldalán térképpel, másik oldalán
szöveges tájékoztató anyaggal - amely minden állomáson, a negyed
létesítményeiben és a Tourinform irodában is hozzáférhető lenne. A séta túllép a
Munkácsy-negyed határain, de a kiinduló és érkezési pontja itt található.
7. Épület fényfestés
Olyan álló- vagy mozgóképes vetítés, melyet minden esetben egy adott épületre
terveznek. Egy különleges látványosság, melynek szerves részét képezi az épület
szerkezete, azzal összhangban van. Kedvelt és gyakran alkalmazott technika
külföldön is és hazánkban is egyre inkább elterjedt.
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Ez a figyelemfelkeltő módszer alkalmas a „Békéscsaba, Munkácsy városa” szlogen
elterjesztésére.
Erre a célra három épület lehet alkalmas a Munkácsy-negyed területén: a
Csabagyöngye Kulturális Központ, a Békéscsabai István Malom vagy a Munkácsy
Mihály Múzeum.
Felelős: Csabagyöngye Kulturális Központ
8. A Munkácsy Kulturális Negyed megnyitása
A 2015-ös évi Munkácsy Kulturális Negyed és Csaba hídjai építészeti ötletpályázat
győztes pályamunkája alapján kezdetét veszi a terveztetés, a kivitelezhető,
apróbb munkálatok már 2016 év elején megvalósításra kerülnek. A pályamunka
elképzeléseiből kiemelt fontosságúnak tartjuk a Munkácsy-híd mielőbbi
revitalizációját.
A Munkácsy-negyed ünnepélyes megnyitójának a javasolt dátuma a július 6-ai
Csaba Napok vagy az augusztus 20-ai ünnepkör.
Felelős: Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Osztály, Csabagyöngye
Kulturális Központ
A fenti intézkedések együttesen eredményezik a jövőben „Munkácsy városának”
megalakulását, a kulturális turizmus fellendülését, a Békéscsabára látogató turisták
számának a növekedését, és az egyedülálló Munkácsy- hagyaték ismertebbé válását.
Sorozatok
Több, mint tanóra…rendhagyó történelem órák
Ifjúsági ismeretterjesztő-sorozatunk keretében hagyományosan nemzeti történelmünk
meghatározó évfordulóiról kívánunk elismert előadók közreműködésével rendhagyó
tanórák, illetve a diákok személyes aktivitásra épülő ünnepi programok keretében
megemlékezni. A tudásmegosztáson túl legfőbb célunk az új nemzedék történelmi
identitásának erősítése, ünnepeinkhez kapcsolódó személyes érzület kialakítása.
Eseményeink március 15., június 4., október 6., ill. október 23. jeles napjaihoz
kapcsolódnak.
Tervezett időpontok: 2016. március 15., június 3., október 6., és október 21.
Kiállítások az Artériumban
Ebben az évben is teret kívánunk adni ismert és kevésbé ismert, helyi és az ország más
tájáról érkező művészek bemutatkozásának. Csak úgy, mint eddig, egyetlen szempont
alapján választjuk ki kiállítóinkat: munkáik igényesek legyenek.
Motivációs előadás sorozat
Vezető: Kocziha Attila
Gyakoriság: havi egy alkalom
A "Motivációs előadások" sorozat 2015-ben sikeres volt, így természetesen folytatni
kívánjuk. A pozitív példával szolgáló előadások segítik az egyéni lelki fejlődést, és
ingyenességük révén széles rétegek számára biztosítanak szórakozási, tanulási
lehetőséget.
Táncházak (Guzsalyas táncház)
Ez évben is támogatást nyert intézményünk a Nemzeti Kulturális Alaptól, amely hat
táncházi alkalmat tesz lehetővé számunkra, márciustól augusztusig. A megvalósításban
partnerek lesznek az intézményen belül működő Tabán Táncegyüttes, valamint a Csaba
Nemzetiségi Néptáncegyüttes. Célunk, hogy minél szélesebb körben népszerűsíteni
tudjuk hagyományos kultúránkat, így szeretnénk a célcsoportunkat kiszélesíteni,
elsősorban a kisgyermekes családokat megszólítani.
A táncházak két részből állnak:
Az első részében tánctanítás történik kisgyermekek (lehetőleg szülőkkel együtt), fiatalok
és kezdők részére, majd a tanítások alkalmával elsajátított táncokat (dél-alföldi, sárréti
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táncok, illetve gyimesi, moldvai táncok) gyakorolhatják az utána következő szabad
táncházban is.
A tánctanulás lehetősége mellett az első részben kézműves foglalkoztatással,
játszóházzal gazdagítjuk programunkat, elsősorban népi kézműves játékok, tárgyak
készítésével, a jeles napok, ünnepek jelképeihez, tradícióihoz igazítva. Fontosnak tartjuk
a táncházak és a hagyományos népi kultúránk széleskörű megismertetését,
népszerűsítését, így a nyári időszakban időjárás függvényében több alkalommal a város
főterére szervezzük a táncházainkat.
Táborok
Nyári táboraink szerkezete az elmúlt években szervesen illeszkedik a városi kínálatba.
Sikerült olyan érdeklődési körök köré szervezni tábori tevékenységünket, melyeket
máshol nemigen találnak meg az érdeklődők, s ezt a tevékenységünket szakmai
színvonalban is magas szintre tudtuk emelni. 2016-ban ismét megszervezzük
legsikeresebb programjainkat, így tervezzük sakk tábor, tánc tábor és színjátszó tábor
megvalósítását is. Továbbra is folytatjuk dolgozóink gyermekei számára szervezett
napközis jellegű táborunkat is, melynek megvalósítására a Családbarát pályázat
lehetőségeit is ki szeretnénk használni.
Ifjúsági munka, Patent Ifjúsági és Diákiroda
Ifjúsági Információs Pont funkció
Az iroda egyik alapfeladata az információgyűjtés és továbbítás, a kapcsolattartás az
ifjúsági korosztállyal, annak szervezeteivel, a szakmai szervezetekkel, civil
szervezetekkel. Hálózatépítő szerepe meghatározó tevékenysége.
Közösségi tér és közösségfejlesztő funkció
2016-ban is teret biztosítunk a korábban is itt működő közösségeknek a Városi
Diákönkormányzatnak, az AFS-nek, a mEgyetem Klubnak, az Egyesület Békéscsaba
Ifjúságáért csapatának. Valamint helyet biztosítunk egyéb diákok által kezdeményezett
programoknak. A mellett, hogy teret adunk a fenti tevékenységekhez keressük a
kapcsolódási pontokat, további együttműködési lehetőségeket, nyitottak vagyunk új
kezdeményezések, szervezetek irányában.
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. Lehetőség szerint pedig igyekszünk részt venni regionális,
megyei és országos érdekképviseleti alkalmakon és megmozdulásokon.
Városi Ifjúsági Parlament
A
Csabagyöngye
Kulturális
Központ
Patent
Diákirodája
a
Békéscsabai
Diákönkormányzattal együtt idén is tervezi megrendezni a már hagyományosnak számító
Városi Ifjúsági Parlamentet. Ezen alkalmakkor a diákságot érintő fontosabb kérdések
kerülnek elő, és szekciófoglalkozásokon DÖK tagok vagy ifjúsági szakemberek
segítségével dolgozzák fel ezeket a résztvevő diákok. A Diákönkormányzat tagjai ehhez
felkészítő alkalmakon kapnak segítséget, ahol ön- és kortársismeretet, csoportvezetést,
kommunikációt tanulhatnak.
Békéscsabai Diákönkormányzat
A tavaly 20 évessé vált Diákönkormányzat aktivitása mindig a tagoktól függött. A
lemorzsolódások és új tagok felvétele után úgy látszik, hogy egy aktív, lelkes, tenni
vágyó csapat állt össze.
Feladatai: bekapcsolódás a Városi Ifjúsági Parlament szervezésébe; képzéseken,
országos programokon való részvétel; a békéscsabai diákok képviselete helyi és országos
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szinteken, mely feladatok ellátásának segítéséhez heti rendszerességgel tartunk
foglalkozásokat, találkozókat a Patent Diákirodában.
Legfőbb programjai: új elnökség választása február 2., tapasztalatcsere a nyíregyházi
diákönkormányzattal február 15-16., VIP március 9., LIKE április 7., csapatépítő
kirándulás, évzáró és búcsúztató. Őszre tervezett programok: új elnökség választása,
Casting, VIP, Mikulásjárás.
Diákönkormányzat-segítő Pedagógusok Munkaközössége
Terveink között szerepel, hogy az internetes kommunikáción és információ áramláson túl
évi 2 személyes találkozóra is sort tudjunk kerítni.
A közösség tagjai rendszeresen részt vesznek a Városi Ifjúsági Parlamentek
előkészítésében, iskolai szintű koordinálásában.
Közösségi szolgálat
A Csabagyöngye Kulturális Központnak együttműködési megállapodása van a
békéscsabai középiskolákkal, és folyamatosan fogadjuk a diákokat.
Intézményegységeinkben akár 200 diák számára tudunk lehetőséget biztosítani a
programban való részvételre, s ez által a Kulturális Központ életébe való
bekapcsolódásra.
Médiák – diákújságíróképzés
A CSAK diákújság továbbgondolásaként a körbe járó fiatalok az elektronikus és írott sajtó
minden területére betekintést nyerhetnek, kipróbálhatják adottságaikat, tehetségüket.
Önkéntes program
2011 óta regisztrált önkéntes fogadó szervezet a Csabagyöngye Kulturális Központ.
Azóta két képzés indult az önkéntesek részére, és mára kb. 15 fő aktív önkéntessel
dolgozunk együtt a mindennapokban, akik a rendezvények kapcsán jegyszedői, ültetői és
ruhatári feladatokat látnak el elsősorban.
2015. novemberében elindult egy új önkéntes képzés, mely a tervek szerint márciusra ér
véget.
Közösségi művelődési szolgálat
A Közösségi Művelődési Szolgálat fókuszában 2016-ban is a projektfejlesztő és a területi
munkát támogató tevékenységeink állnak, természetesen nem elhanyagolva a nonprofit
szektor szakmai támogatását sem.
A
lakóterületi
munkánk,
területi
feladatellátásunk
koordinációja
erősíti
az
intézményegységeink közötti együttműködéseket, és hozzájárul az AGÓRA program
adottságainak kihasználásához.
Folytatódik a Központ és telephelyei között kialakult együttműködések hatákonyságának
növelése és új, innovatív projektek kidolgozását tervezzük.
A térségi közművelődési tanácsadó tevékenység feladatunk ellátásához napi szinten
együttműködünk a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájával.
Tantó József program
Tantó József (néprajzkutató, író) az 1922-es békéscsabai alakulástól kezdve, közel
három évtizeden át látta el a Békésvármegyei Népművelési Bizottság titkári teendőit.
Területi tanácsadó feladatunkat az ő nevével fémjelzett együttműködési programmal
kívánjuk megvalósítani.
Az Agóra-programban vállalt területi közművelődési szolgáltató funkciónk megvalósítása
érdekében a békéscsabai Járási Hivatallal és a járásban található nyolc településsel
együttműködve segítenénk azok kulturális alapellátásban végzett fejlesztőmunkáját. Első
lépésben a korábbi Közkincs-kerekasztal programot felelevenítve kívánunk párbeszédet
kialakítani a helyi közösségekkel, majd közös akciókat, programokat szervezünk a
településeken. Segítjük a városokban, nagyobb községekben működő intézmények
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munkáját, a kistelepüléseken pedig kezdeményezőként veszünk részt a feladatellátásban.
Áldozatvédelmi Iroda
Előadások szervezésével, és tanácsadások megvalósításával továbbra is a pimerprevenció áll tevékenységünk fókuszában, melyek megvalósításában legfőbb partnerünk
a Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület.
A XIV. Áldozatvédelmi Konferencia tervezett témája az iskolai bullying és a mobbing
megakadályozásának elősegítése.
Civil Iroda
Továbbra is szerepet vállalunk a nonprofit szektor működésének segítésében. Munkánk a
helyi és térségi civil szervezeteket segítése érdekében az aktuális információk eljuttatása
és szakmai tanácsadások biztosítása.
Eszközkölcsönző
Az Agóra-program részeként Békéscsabán és négy kistérség (békéscsabai-, sarkadi-,
mezőkovácsházi-, békési kistérségek) teljes területére nyújtunk eszközkölcsönző
szolgáltatásunkat, mely célja kulturális programok, civil szervezetek, oktatási
intézmények és családi közösségek segítése.
Pályázati munka, projektirodai tevékenység
Intézményünk a hazai és az uniós pályázati alapok kiírásaira egyaránt érvényesíti
pályázatfigyelő és projektíró tevékenységét. A hatékonyság érdekében a két forrástípust elkülönítve két munkatársunk gondozza a területet.
2016-ban kiemelt figyelemmel kísérjük a megjelenő Eu-s EFOP/TOP konstrukciók
keretében tervezhető fejlesztési lehetőségeket.
Hazai kulturális célú támogatási rendszerekből első sorban kiemelt közművelődési
nagyrendezvényeinkhez,
hagyományosan
megrendezésre
kerülő
non-profit
eseményeinkhez, az amatőr művészeti terület fejlesztési céljaira, valamint
szervezetünkhöz kötődő civil közösségi élet működtetéséhez igyekszünk forrást
teremteni.
Korábbi pályázataink fenntartási kötelezettségeit szerződés szerint tervezzük és
teljesítjük.
Minőségfejlesztés
2012-ben 4 tevékenységi területen szerezte meg intézményünk a Minőség Címet, míg
2013-ban, az országban elsőként Közművelődési Minőség Díjban részesültünk. Ezen
címek és díj tekintetében nincs arra vonatkozó iránymutatás, hogy milyen időszakra
szólnak, azonban a 2016-os évben teljes önvizsgálatot kívánunk végezni
minőségfejlesztési munkánk tekintetében. Ennek egyik oka, hogy a minőségi szemlélet
mélyen beépült mindennapi munkánkba, látjuk eredményét, hasznát az e gondolatkör
mentén végzett szakmai tevékenységnek. Úgy érezzük, hogy az eltelt évek során olyan
szintre tudott fejlődni intézményünk, hogy további címek tekintetében is el tudjuk nyerni
a minőség címet, illetve újra tudunk minősülni a díj tekintetében is. Másik indoka a teljes
önvizsgálatnak, hogy az intézmény minden szegmense folyamatosan fejlődik, változik,
így szükséges szabályozási rendszerünk, dokumentációs rendünk, kommunikációs
tevékenységünk rendszeres felülvizsgálata, aktualizálása, és nem hagyhatjuk figyelmen
kívül a technikai fejlődés befolyásoló hatásait sem.
Fontos feladata a 2016-os évnek a statisztikai nyilvántartó rendszer további fejlesztése,
egy internetes alapú adatbázis és nyilvántartó rendszer kialakítása. Egy évnyi tesztelés
után tovább kívánjuk fejleszteni teremnaptárunkat is, és amennyiben megtaláljuk a
módját egy teljes intézményi kezelő rendszer bevezetése is indokolt lehet. Ebben a
munkában együttműködünk a KKOSZ több tagintézményével is. Ebben az évben válik
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esedékessé jegyértékesítési szerződésünk megújítása, vagy annak kiváltása egy saját
rendszer bevezetésével.
Felnőttképzés
Az AGÓRA program adta lehetőségeink, jól felszerelt, többfunkciós termeink továbbra is
megfelelő helyszínei voltak külső szervezetek, intézmények képzéseinek. Ezek közül a
kisgyermekek idegen nyelvi képzése, a pénzügyi továbbképzések, és a művészeti
neveléshez kapcsolódó felkészítések voltak a leggyakoribbak. Intézményünk konzorciumi
partnerként részt vett a TÁMOP-3.2.12-12/1, „Kulturális szakemberek továbbképzése
Békés Megyében” című projektben, melynek területe az intézmények belső szakmai
humánerő fejlesztése volt. Munkatársaink közül 10 fő képzése fejeződött be 2015-ös
esztendőben
Közösségek
Az elmúlt évben több közösségünk is megszűnt, melyek egy pályázati projektnek
köszönhetően jöttek létre, azonban ezek valamilyen formában mind nyomot hagytak
életünkben, de több közösség alakult is, vagy talált helyet intézményünkben. 2016-ban
közösségeink munkájának segítése kiemelt feladatunk, hiszen láthatóan folyamatosan nő
az intézmény társadalmi beágyazódottsága, így talán még fontosabb a közösségi élet
segítése.
Békéscsabai Társastánc Klub és Nyíri Lajos TáncSport Egyesület
Foglalkozások: hétfő, kedd 16.00-17.00 (utánpótlás nevelés)
hétfő, kedd, szerda, péntek 17.00-20.00 (versenytáncosok latin és standard edzései)
szombat 10.00-16.00 (formáció)
Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ és Balassi Művészetek Háza
Vezető: Meszlényi Viktória, Hajas Tibor
Kapcsolattartó: Vasasné Kővári Katalin
2016-ban újraindítjuk két korosztályban a társastánc tanfolyamot, valamint a haladó
csoportokat.
A tervek közt szerepel a klub és az egyesület hírnevének növelése, versenytáncosaink
minél több versenyen való szerepeltetése, és fellépések számának gyarapítása, nagyobb
médianyilvánosság biztosítása. Táncgálák, társastánc versenyek és tanfolyamok
szervezése. Kiemelt fontosságú a klub senior-csoportjának segítése, verseny- és fellépési
lehetőségeik bővítése.
Csabai Színistúdió
Foglalkozások: hétfő (16.00-17.30), Csütörtök, péntek (15.00-18.00)
Művészeti vezető: Szente Béla
Szervező: Péter Enikő
Tanítanak: Szente Béla, Kerepeczki Nóra (Színész mesterség), Molnár Katalin (ének)
Hankó Tamás (tánc), vendég oktatók: Csomós Lajos (színművész)
Jelenleg a Csabai Színistúdió egy összevont csoporttal működik, és 22 aktív fővel
rendelkezik. A tavaly célunknak kitűzött létszámbővítés megtörtént, de a folyamatos
lemorzsolódás okán a jövőben is szeretnénk új tagokkal bővíteni a csoportot, és
létrehozni 2 kisebb létszámú csoportot 11-14 korosztálynak és 14-18 éves korosztálynak.
A minden évben megrendezésre kerülő saját önálló zenés estünkre előre láthatóan
február 8-án kerül sor a Csabagyöngye Kulturális Központ hangversenytermében. A
műsor a Csabai Farsang keretében zajlik majd a farsang jegyében, régi növendékeink
meghívásával.
A már kész előadásainkat is felújítva szeretnénk minél több helyszínre eljutni.
Műsoraink: „Bohóciskola”- 1 órás gyermekműsor, „A cigány az égben és a pokolban” –
55 perces zenés mese előadás a néptánc elemeivel, Zenés szórakoztató műsor 1 órában
(musical és könnyűzenei slágerekkel), Mikulás műsor 30 percben.
2016-ban a Scherzo-n (Amatőr Musical Színpadok Fesztiválja) két kategóriában
tervezünk indulni: zenés darab és zenés, szórakoztató kategóriában egyaránt.
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Pár év kihagyás után idén ismét készülünk az ODE-ra (Országos Diákszínjátszó
Fesztivál).
2016-ban is szándékunk elmenni a szomszédos Partiumba, ahol minden évben nagy
szeretettel fogadnak a március 15-ei programokon, és a karácsonyi ünnepi műsorukban
egyaránt.
Természetesen a minden évben tervezett tábort is szeretnénk megismételni, mivel egyre
nagyobb népszerűségnek örvend. 2016-ban a tábor helyszínéül a Szeghalom-várhelyi
Ifjúsági tábort választottuk. A tábor alatt szeretnénk ismét 2 csoportot létrehozni, és két
kisebb darabot betanulni, ami stílusában eltérő egymástól.
Interaktív tárlatvezetést is folytatjuk a jövőben, ezen belül közreműködünk a Múzeumok
Nyári- és Őszi Éjszakáján.
A „Főtéri Nyár” keretén belül ismét fellépünk a főtéri nagyszínpadon egy zenés
összeállítással, és a szintén minden évben megrendezésre kerülő nyárbúcsúztató
sorozatunkat is folytatjuk („Ellszállt a nyár”).
A 2015-ös évben először látogatott Impró-fesztiválon is részt veszünk 2016-ban is,
remélve, hogy ez évben is továbbjutunk és részt vehetünk majd az országos döntőben is.
Calandrella Kamarakórus
Próbanap: minden péntek 18.00-20.00
Csoportvezető: Kutyejné Ablonczy Katalin
Kapcsolattartó: Paulikné Tóth Krisztina
A Calandrella Kamarakórus városunk kiemelkedő színvonalon működő énekegyüttese.
Művészeti koncepciójukban 2016-ban egy igen fontos célkitűzés a „Fesztiválkórus”
szakmai minősítésük megvédése, ill. lehetőség szerint egy újabb, magasabb kategóriás
kvalifikáció megszerzése.
A tavaszi évadra naptárjukban több jelentős önálló hangverseny tervezett: húsvéti idején
Nagypénteki ünnepköszöntő koncertet adnak a Csabagyöngyében, mely a Tavaszi
Fesztivál egyik kiemelkedő zenei eseményének ígérkezik, továbbá Szegeden és
Orosházán mutatkoznának be a korábban több helyszínen már nagy sikert aratott Ola
Gjeilo műveiből összeállított koncertprogramjukkal.
Természetesen készséggel fogadják a városi kulturális eseményekre, művészeti
bemutatókra, adventi énekszolgálatra szóló felkéréseket.
Csabai Hungarikum Klub
Kapcsolattartó: Varga Anna
Hungarikum Klubunk 2016-ban több kiállítást, kiállítót is fogad, így az év elején a KIT
Makett Klub kiállításával nyitunk, majd egy helyi foltvarró munkáit mutatjuk be, ezt
követően a Pálinka Klub készít anyagot a Klub számára. Mindenképpen tervezzük a
Megyeri Kézműves Falu kiállítását, mely kreatív ipari tevékenységünk fontos eleme már.
Ezen felül segítjük a Békéscsabai Értéktár Bizottság unkáját.
Sakk szakkör
Foglalkozások: hetente kétszer
Vezető: Emődi Gyula
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A szakkör foglalkozásait kedd és szerda délutánonként tartja, a nyári szünet kivételével
az egész esztendőben. A sakkot szerető alsó tagozatos gyerekek egyre több sakkelméleti
és gyakorlati tudásra tehetnek szert a játékkal kapcsolatban, és a megrendezendő
háziversenyek segítségével némi versenyrutint is szerezhetnek.
Junior novella műhely
Alkalmak: Kéthetente másfél óra
Vezető: Kántor Zsolt
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A Junior Novella Műhely tagjai a kedd délutánonkénti foglalkozásokon Kántor Zsolt
szerkesztő vezetésével tanulják, gyakorolják a prózaírás csínját-bínját, majd rendhagyó
irodalomórákon, bemutató előadásokon mutatnak meg kortársaiknak, középiskolásoknak
legjobb saját írásaikat. A foglalkozások keretében folyamatosan elemzik a kortárs
magyar irodalom alkotásait.
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Rejtvényklub és Ifjúsági Rejtvényklub
Alkalmak: kéthetente
Vezető: Hankóné Zsilák Katalin
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A Rejtvényklub a megszokott keretek között, a nyári szünet kivételével egész évben
tartja foglalkozásait, minden második csütörtökön, Hankóné Zsilák Katalin vezetésével. A
rendszeres rejtvényfejtés mellett nagy hangsúly kerül a különböző városi
rendezvényeken való megjelenésre, és ezeken a játékot szerető közönség kiszolgálására.
Rehabilitációs klub
Alkalmak: hetente
Vezető: Juhász Gabriella
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A Rehabilitációs Klub a sok éve megszokott programjával készül az új évre. Juhász
Gabriella oktató segítségével végzik majd a heti, kedd délutánokra tervezett munkát,
amikor is légzőgyakorlatokkal, jógával, stresszoldó technikákkal igyekszenek javítani
fizikai és lelki állapotukon.
Szíves és hypertónia klub
Alkalmak: minden hónap első keddjén
Vezető: Valach Jánosné
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A Szives és Hípertónia Klub a korábbi évekhez hasonló elképzelésekkel vág neki az új
esztendőnek. A foglakozások jellemzően minden hónap első keddjén lesznek. Főképp az
egészséges életmóddal és a magasvérnyomás betegséggel kapcsolatos előadások várják
majd az érdeklődőket. Lehetőség szerint kirándulásokat is terveznek majd.
Anime Klub
Gyakoriság: kéthetente szombatonként
Vezető: Novák Norbert
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A Békés Megyei Anime Társaság, vagy más néven BAT, immáron hét és fél éve működik
Békéscsabán. A társaság 2008 óta igyekszik kedvében járni a megyéből, és nagyobb
rendezvények esetén akár az országhatáron is túlról érkező, animék és mangák,
valamint tágabban a japán kultúra iránt érdeklődő tagjainak.
A Csabagyöngye Kulturális Központban általában kétheti rendszerességgel tartanak
vetítéseket, kisebb összejöveteleket. Ezeken a találkozókon egy-egy mű megtekintése és
megbeszélése mellett - alkalmanként - lehetőség van más, Japánnal kapcsolatos
programok kipróbálására, mint például a táncszőnyeg. Természetesen minden
alkalommal bőven van idő a találkozó legfontosabb részére, a hasonló érdeklődésű
emberekkel való ismerkedésre, beszélgetésre.
Csaba Big Band
Gyakoriság: minden szombaton délután
Vezető:Illyés Miklós
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A Csaba Big Band tagja, Szaniszló János által írt dal lett a Csabagyöngye 2015-ös
karácsonyi dala. Ennek, a Gyanútlan életek címszerzeménynek új hangszerelését tanulja
be a művészeti csoport 2016-ban. Emellett a tervek között szerepel további dalok
beépítése a repertoárba, és a budapesti Big Band Találkozón az eddigieknél is jobb
minősítés megszerzése. A Big Band a tavaszi Fesztiválon, a csabai Big Band Találkozón
és a Zeniten is fel kíván lépni.
Érmegyűjtők Köre
Gyakoriság: kéthetente szombat délutánonként
Vezető: Pádi Zoltán
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A csoport önálló vezetéssel, tervezéssel működik, de tagjai jórészt a Magyar Éremgyűjtők
Egyesületének békéscsabai tagjai, de mellettük más, környékbeli településekről is járnak
a körbe. Éves szinten kb. 20-22 foglalkozás van tervbe véve, a nyári és a téli szünet
kivételével kéthetenkénti foglalkozásokkal. A taglétszáma 20-25 fő. A tagjaink látogatják
a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének országos és regionális rendezvényeit is.
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Igényes Zenei Élet (IZÉ) Klub
Vezető: Kindli József
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
Az Igényes Zenei Élet klub folytatja az előző évben megkezdett tevékenységét. Hetente
tartott foglalkozásaikat zenehallgatással, zenetörténeti elemzésekkel, filmvetítéssel
színesítik, egy-egy korszak zenei csemegéinek kiemelésével.
M3
Vezető: Varga Ottó
Kapcsolattartó: Fábián Tamás
A Multimédiás műhely munkája mára az egész intézmény arculatát meghatározza. Az
kreatív ipari és intelligens műhely tevékenységét is ellátó közösség tagjai folyamatosan
innovatív módon segítik munkánkat, a mellett, hogy saját magukat is továbbképzik,
fejlesztik. A közösség külső köre képezheti az intelligens műhely folyamatos
utánpótlását.
Nosztalgia Tízek Klubja
Foglalkozás: minden szerda 14.00-16.30
Létszám: 60 fő
Csoportvezető: Tóth Jánosné
Kapcsolattartó: Paulikné Tóth Krisztina
Az aktív nyugdíjas korú tagokból álló rendkívül dinamikus közösség heti rendszeres
találkozóit gazdag kulturális-szabadidős tartalmakkal tervezi. A csoport belső igénye
alapján szinte valamennyi foglalkozásuk alkalmával ismeretterjesztő, értékközpontú
programokat szerveznek, melyekben a csoporttagok személyes aktivitása is
megmutatkozik, előadói feladatokat is vállalva. Találkozásaikat előadóművészek,
pedagógusok, szakemberek közreműködése színesíti, valamint ez évben is terveznek
közös kirándulást valamely közkedvelt hazai turisztikai attrakció felfedezésére.
Csabai Pálinka Klub
A Csabai Pálinka Klub korelnöke: Kutyej Pál Albert, elnöke: Lukácsi Sándor
Vezető: Varga Gábor
Az immár 4 éve működő közösség nem kíván változtatni kialakult szokásrendszerén.
Továbbra is minden hónap első hétfőjén tartja foglalkozásait, melyek alkalmával
előadásokat hallgatnak, tartanak a minőségi pálinkafőzéssel kapcsolatos témákban,
kóstolókat rendeznek, esetenként főzdéket látogatnak majd. Amennyiben lehetőségük
nyílik, bemutatkoznak kiemelt turisztikai rendezvényeken (pl.: Kolbászfesztivál,
Sörfesztivál, Pálinkafesztivál).
Lassú torna (Csi-kung)
Vezető: Forgács Lajos
Kapcsolattartó: Varga Anna
A közösség minden hétköznap este tartja foglalkozásait, amelyek bárki számára
nyitottak.
Önkéntes Klub
Vezető: Csizmadia Nóra
A Csabagyöngye Kulturális Központban önkéntes szerződéssel dolgozó csoport minden
hónap első szerdáján találkozik, ahol az aktuális havi feladatok beosztásán túl
esetmegbeszélés, közösségépítés és fejlesztés is zajlik.
A klub tagjai folyamatosan segítették munkánkat elsősorban jegyszedői, ruhatári, ültetői
és animátori feladatok ellátásával.
Egészség Klub
Vezető: Harsányiné Dr. Incze Edit
Foglalkozások: havonta vagy kéthavonta
Kapcsolattartó: Forczek Győző
Az
egészség
megőrzésében
legfontosabb
a
megelőzés,
ehhez
viszont
egészségtudatosabb viselkedésre van szükség. Ez csak akkor érhető el, ha lehetőséget
adunk az érdeklődő embereknek, hogy információkat gyűjtsenek, kérdéseikre választ
kapjanak és egymás pozitív példáin (pl. életmódváltás) keresztül erőt merítsenek a saját
tetteikhez.
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Mindebben segít a Csabagyöngye Egészségklub, aminek idei tervei között szerepel a
hormonegyensúly
témaköre,
különböző
masszázs-technikák
ismertetése,
gyógynövényismeret, a táplálkozás témakörének mélyebb megismerése főzőiskola
keretein belül.
Gerinctorna
Vezető: Lukács Józsefné
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A Gerinctorna klub heti foglalkozásait Lukács Katalin tartja A tíz hónapon keresztül tartó
sorozat célja, hogy megelőzze illetve megszüntesse a gerincbántalmakat, melyek a mai
életmód következtében a lakosság nagyobb része körében az érett felnőttkor
időszakában nagy valószínűséggel kialakulhat. A rendszeres gerinctorna gyakorlatok
ezenkívül sokat segítenek a helyes testtartás kialakításában és az ízületkímélő
mozgáskultúra elsajátításában.
Képzőművészeti kör
Vezető: Scholtz Endre
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
Sholtz Endre vezetésével minden pénteken 16 órától találkoznak azok a festészetet
tanulni kívánó tizenévesek és fiatal felnőttek, akik a kolonista irányzat, az élénk színek, a
mediterrán világ megjelenítésének kedvelő. A foglalkozások a tehetséggondozáson kívül
a stílusok, stílusirányzatok közötti tájékozódást, a művészetek területén való elmélyülést
is szolgálja.
Kerék Párt Bringa Klub
Vezető: Solymosi Attila
Kapcsolattartó: Vasasné Kővári Katalin
A kerékpárklub 2016-ban is folytatja tagtoborzó tevékenységét, részt vesz az egészséges
életmódot és a kerékpáros közlekedést népszerűsítő rendezvényeken. A klubtagok
részére közlekedésbiztonsági, kerékpárszerviz-technikai előadásokat szervez. A tervek
közt szerepel kerékpárkiállítások megszervezése, és a tavasztól-őszig tartó időszakban,
kedvező időjárási feltételek mellett folytatja a megye és a környék kerékpárral történő
bebarangolását.
Kids Club
Gyakoriság: hetente kedden, szerdán, csütörtökön délután
Vezető: Balogh Anikó
Kapcsolattartó: Molnár-Ruzsa Krisztina
A Kids Club továbbra is folytatja munkáját, hiszen nagy sikernek örvend a kisgyermekek
körében. Célkitűzéseinek eleget téve játékos módon, szerepjátékok segítségével
sajátíthatják el az idegen nyelvek (angol, német) alapjait a Club tagjai, ezzel
megalapozva a későbbi nyelvtanulást már óvodás korban.
Pici Maci Muzsika
Gyakoriság: hétfőn délelőttönként 10-től 10 30-ig
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.
Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület
Vezető: Zsankó László
Titkár: Hajnal Edit
Futó prevenciós programjai és a XIV. Áldozatvédelmi Konferencia megszervezése mellett
tervei között szerepel középiskolai egészségvédelmi program kidolgozása
Továbbra is Irodát biztosítunk számukra.
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Jazz Klub
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A tavaly, az év második felében létrejött új klub az idén is folytatni kívánja munkáját,
mivel az első alkalmon kb. kilencven érdeklődő jelent meg, és ez igen nagy létszám
ahhoz, hogy további foglalkozásokat tervezzünk.
Jazztörténeti előadások mellett
élőzenei koncertek, hangszerbemutatók, zenetörténeti vetélkedők megtartása is a tervek
között szerepel.
Társasjáték Klub
Vezető: Lipták György
Kapcsolattartó: Molnár-Ruzsa Krisztina
A Békéscsabai Társasjáték Alakulat (BÉTA) a 2016-os esztendőben is megtartja heti
rendszerességű foglalkozásait. Céljuk továbbra is a társasjátékok minél szélesebb körben
történő megismertetése, megszerettetése, illetve a tizenéves korosztálytól kezdve
kulturált szórakozási lehetőség biztosítása. Alkalmanként 8-10 társasjátékkal
ismerkedhetnek meg az érdeklődők a következő évben is.
Intézményegységünkben működő
- vele együttműködésben álló –
önálló szervezetek
Békés Megyei Szimfonikus Zenekar
Vezető: Sándor Ottó
Kapcsolattartó: Paulikné Tóth Krisztina
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar „új otthona” immáron 3 éve a kulturális központ.
Kiemelt együttműködés alapján produkcióik sikeréhez kulturális szervezői és háttérkiszolgáló tevékenységgel járulunk hozzá.
2016-ban – az eddigi gyakorlatnak megfelelően- négy hangversenyük tervezett:
Évköszöntő gálakoncert, Hangverseny a Tavaszi Fesztivál keretében, Nyárbúcsúztató
operettest, valamint 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 2016-ban tervezett felnőtt és ifjúsági bérletes
hangversenyek helyszíne és kiszolgálója a Csabagyöngye Kulturális Központ. A két
szervezet közötti szoros szakmai együttműködés elsődleges célja Békéscsaba és térsége
komolyzenei kínálatának igényes fenntartása, minőségi szolgáltatása.
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 tartja heti rendszeres próbáit,
minden szerdán 18.30-21.00 óráig. A kórus karnagya Perlaki Attila, az énekkar
taglétszáma jelenleg mára megközelíti az 50 főt. A rendszeres próbákon túl városi
rendezvényeken, kórustalálkozókon, társadalmi eseményeken történő fellépéseket
terveznek, a közelmúltban aratott jelentős közönségsikereik a csoportnak remek külső
motivációt jelentenek új műsorok betanulására.
Békés Megyei Polgári Összefogásért Egyesület
Vezető: Horváth László
Kapcsolattartó: Varga Gábor
Az egyesület havi rendszerességgel tervezi összejöveteleit, melyek során előadókat is
meghívnak különböző közéleti témákat érintve a művészektől kezdve a politikusokon,
publicistákon át. Programjaik alkalmával megemlékeznek jeles évfordulókról, fontosabb
nemzeti eseményekről is.
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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. Munkájának meghatározó eleme a környezettudatosság
terjesztése, szemléletformáló programok tartása, a tagok és érdeklődők testi–lelki
egészségét javító akciók lebonyolítása. Az Egylet összejöveteleit havi rendszerességgel
tartja. A programok, előadások, látogatások, kulturális kirándulások a város érdeklődő
közönsége számára is nyitottak.
Chopin Kórus
Foglalkozás: hétfőn és csütörtökön 18.00-21.00
Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ
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.
Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes
Foglalkozás: minden hétköznap 18.00-21.00
Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ
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
Csabagyöngye Kulturális Központ 2016-ban is helyt ad a néptánc csoport
foglalkozásainak, és rendezvényeinek, táncházainak megszervezésében együttműködik.
Tabán Táncegyüttes
Foglalkozás: kedd és csütörtök 18.00-21.00
Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ
Vezető: Farkas Tamás
Kapcsolattartó: Vasasné Kővári
Katalin
A Csabagyöngye Kulturális Központ helyt ad a néptánc csoport foglalkozásainak, és
rendezvényeinek, táncházainak megszervezésében együttműködik. A táncegyüttes kettős
csoportbontásban, a „kis” és „nagy” Tabánban folytatta felkészülését a 2016-os évben is.
A művészeti csoportban a magyar és magyarországi nemzetiségi táncok elsajátítására
nyílik lehetősége a gyermek és ifjúsági korosztálynak.
Az elmúlt év hagyományaihoz híven az év során több nemzetközi fesztiválon is részt vesz
a táncegyüttes, valamint folytatódnak a táncegyüttes „ovis-kisiskolás” utánpótlásnevelést célzó csoportfoglalkozásai is. Február 22-én megrendezésre kerül a Viharsarki
Vigadalom néptánc est, a gálaműsort pedig táncház zárja majd.
Oriens 2000 Alapítvány
Elnök: Szegedi Balázs
Titkár: Varga Anna
Az Alapítvány 2016-ban meg kívánja tartani az előző két évben kialakított
programszerkezetét, melyeket továbbiakkal kíván kiegészíteni. Ehhez nyújt segítséget a
Budapest Bank pályázatán elnyert támogatás, és remélhetőleg további pályázati források
is. Ismét vállalják kulturális közfoglalkoztatott fogadását, amire nagy szüksége van a
szervezetnek, hiszen a megnövekedett feladatok miatt szükség van az önkéntesek
mellett állandó munkaerőre is. Az eltelt két év alapján remélhetőleg ismét közhasznú
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szervezetté válhat az Alapítvány, mely fontos lenne a forrásteremtés és a szakmai
munka tekintetében is.
Fiatalok Békéscsabáért Egyesület
Vezető: Szegedi Balázs
Titkár: Csizmadia Nóra
A Városi Diákönkormányzattal együttműködve, egymást segítve szervezik programjaikat.
Az egyesület céljai között megtalálható a fiatalok kulturált szórakozásának elősegítése, a
város értékeinek megőrzése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése rendezvények
szervezése, támogatása.
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.
BÉFIT Klub
Vezető: Óvári Péter
Kapcsolattartó: Csizmadia Nóra
A Békéscsabai Fiatalokat Támogató Egyesület szombatonként tartja alkalmait a Patent
Diákirodában, ahol játékos közösségépítés, személyiségfejlesztés mellett filmvetítés és
zenehallgatás, zenélés is szerepel programjaik között.
Finn-magyar Baráti Kör
Vezető: Herczegné Számel Annamária
Kapcsolattartó: Varga Anna
A Baráti Kör otthonra lelt a Csabagyöngye Központban. 2016-ban további
együttműködéseket tervez az intézménnyel, melyek során rendezvényekhez,
fesztiválokhoz kapcsolódnak majd nemzetközi kapcsolatrendszerük adta lehetőségeik
kihasználásával. Projektjeik kidolgozás alatt, pályázati tevékenységük folyamatos.

Varázsének
Vezető: Hevesi Imre
Kapcsolattartó: Molnár-Ruzsa Krisztina
A zenés foglalkozások, melyek hetente két alkalommal várják a 3 év alattiakat, nagy
népszerűségnek örvendenek. A foglalkozásformát igyekszünk beépíteni Kölyöksziget
programsorozatunkba és családi fesztiváljainkba is.
Szlovák klub
Vezető: Ancsin Pálné
Kapcsolattartó: Varga Gábor
A Szlovák Klub évi néhány alkalommal tart rendezvényt, foglalkozást az intézményben,
mely alkalmakkor a szlovák népi- és gasztrokulturális hagyományok kapnak szerepet.
KIT Makett Klub
Vezető: Fekete István
Kapcsolattartó: Varga Gábor
A Makett Klub továbbra is heti rendszerességgel tartja foglalkozásait. 2016-ban a
Hungarikum Klub kiállítóhelységében rendeznek kiállítást januárban, míg ősszel ismét
megszervezik a nemzetközi makett kiállítást.
Féling Színpad
Vezető: Steinwender József
Kapcsolattartó: Péter Enikő
A felnőtt színjátszó csoport ebben az évben is tervezi az Impro Fesztivál megszervezését,
illetve több előadás megtartását is, melyek próbái heti rendszerességgel zajlanak.
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Sorsfonó Önismereti Egyesület
Vezető: Galambosné Varjú Blanka
A Sorsfonó Műhelyben az önkifejezés ősi formáival foglalkoznak: a playback, vagy más
néven improvizációs, „újrajátszó, lejátszó vagy visszajátszó rögtönzés” az úgynevezett
nem írott színházi formák közé tartozik. Ebben a műfajban a színészek a nézők által
mesélt saját, személyes történeteket játsszák el improvizációs technikával.
A csoport nyitott. Havonta egy alkalommal találkoznak, amikor saját történeteiket
varázsolják színpadra. 2016-ban tervezik Országos Playback Színházi Találkozó
megszervezését.
Szakmai együttműködések
Nemzeti Művelődési Intézet
A Nemzeti Művelődési Intézet a hazai közművelődési ágazat stratégiai fejlesztő és
szolgáltató intézménye, a szakminisztérium fennhatóságával. A szervezet Főosztályaival,
illetve a megyei iroda képviselőivel a korábbi években megalapozott jó szakmai és
személyes kapcsolataink sokirányú „közös-ségi” tevékenységekben, kooperatív fejlesztési
eredményekben manifesztálódnak.
Az Intézettel történő szakmai partnerség főbb területei 2016-ban:
- Kulturális Közmunka Program (CSAKK mint fogadó szervezet)
- szakmai információs rendezvények, illetve innovatív kezdeményezések
- tudásmegosztás, tapasztalatcsere
- megyei, ill. régiós képzési programok megvalósítása intézményi szakmai humánerő és
háttér-infrastruktúra megosztásával
- térségi közművelődési feladatellátás, programszolgáltatás
- Tantó József Program
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
Az országos szakmai érdekképviseleti szövetség elnökletének, valamint operatív
irányításának békéscsabai mivoltából adódóan intézményünk tagsági aktivitása
jelentősen meghatározó; a szervezet munkájához első sorban széles körű szakmai
tudásmegosztással, az „Agóra-műhely” kapcsolati hálózatában történő részvétellel, ill.
konzultációk és rendezvények alkalmával érdemi megnyilvánulásokkal kívánunk
hozzájárulni.
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ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ
Az Arany János Művelődési Ház idei legfőbb célkitűzései között szerepel, hogy az előző
évben indult új kezdeményezéseinket megerősítsük és a helybeli lakosságot még jobban
bevonjuk a településrész rendezvényeinek megvalósításába. Az ifjúsági korosztály
elérését a sport és szabadidős programokkal egészítjük ki és továbbra is törekszünk
névadónk, Arany János emlékének adózva irodalmi vetélkedőt szervezni.
Újonnan
alakult
kezdeményezéseink,
kapcsolataink
olyan
rendezvényeket,
kezdeményezéseket erősítenek, amelyek a településrész számára is fontos fejlődési
lehetőséget biztosítanak. A II. Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó
programja kiegészül az I. Mezőmegyeri Fazekas Találkozó és Fazekasverseny
programjával. Megyeri Pünkösdölő néven - a harmincéves Csaba Táncegyüttessel
közösen - a pünkösdi népszokások bemutatására vállalkozunk. A Megyeri Kézműves
Falu fejlődését programokkal, megjelenési lehetőségekkel segítjük.
A 2016-os évre tervezett rendezvényeink
Megemlékezés a II. Világháború mezőmegyeri áldozatainak emlékére
január 13.
Minden évben a voronyezsi csata évfordulóján róják le tiszteletüket a még ma is élő
hozzátartozók a művelődési ház szomszédságában lévő emlékműnél. A megemlékezés
családias jellegű, a Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubja valamint a Hagyományőrző Klub
tagjainak részvételével zajlik.
Könyvbemutató a Magyar Kultúra Napja alkalmából
január 24.
Born Gergely A test teljes imája - tanulmányfüzér a magyar néptánc és népzene szerves
kozmikus kapcsolatairól című könyvéről, a szerzővel Erdősi Géza beszélget.
Gyógyítók napja
február
Együttműködve az Egység Műhely Egyesület valamint a Közös Pont Teaház tagjainak
részvételével egy olyan egynapos rendezvényt szeretnénk elindítani, ahol a rég elfeledett
népi gyógymódokat valamint a természetgyógyászat és fitoterápia mai korban is helytálló
eszközeit szeretnénk bemutatni a nagyközönség számára. Az érdeklődőket teaház és
gyógyító műhely várja - ahol az érdeklődők a gyógyítókkal beszélgethetnek a különböző
népi és természetes gyógymódokról.
Nemzeti Ünnep
március 15.
Az ünnepi megemlékezést 2016-ban az Arany Színkör tagjaival, a Körösök Völgye Vitézi
Bandérium, a Csabai Színistúdió, a Csaba Nemzetiségi Táncegyüttes valamint a Békés
Megyei Károlyi Mihály-Huszár és Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjaival
együttműködésben valósítjuk meg.
Fut-teker - Mezőmegyer
április
A helybeli fiatalok és önkéntesek bevonásával valósítjuk meg ezt a programot, ahol a cél,
hogy minél több embert megmozgassunk. A futóversenyen és a kerékpáros versenyen is
meghatározott távot kell a résztvevőknek megtenniük. Az első három helyezettet
díjazzuk.
X. Szent György-napi Sárkányeregetés
április 23.
A Közöspont Teaház és a Megyeri Teaház tagjai minden évben ezzel a programmal
járulnak hozzá a Szent György-napi sárkányeregetés hagyományának felelevenítéséhez.
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A sárkányokat Pálenkás György és Gerlai Ferencné vezetésével a nagyteremben készítjük
el, ezt követően délután közösen a mezőmegyeri ősgyepen engedjük fel. A
sárkánykészítő családokat helyben készült ételkóstoló várja. Ebben az évben a Pálenkás
György sárkánykészítő mester és a Sárkányosok Klubjának sárkánykiállítása is látható
lesz a művelődési ház termeiben.
Megyeri Pünkösdölő
Május 15.
A pünkösdi néphagyományok felelevenítésére vállalkozunk ebben az évben a harmincéves Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes és a Körösök Völgye vitézi Bandérium, valamint az Ifjú vitézképző tagjainak segítségével.
Az egész napos program alatt népi gyermekjátszók, néptáncbemutatók, kézműves
kiállítás és kézműves vásár várja az érdeklődőket. A délután folyamán a megyeri férfiak
mérhetik össze erejüket a pükösdikirály-választás erőpróbáiban.
A Mezőmegyeri Kézimunkaklub munkáiból kiállítás nyílik, majd ezt követően a Körösök
Völgye Vitézi Bandérium tagjainak bemutatóját láthatja a közönség.
A művelődési ház kistermében néprajzi tárgyú előadásokat hallgathatnak meg az
érdeklődők. A vendégeket a népi ételkóstolókkal megrakott pünkösdi komatál várja, este
pedig élőzenés táncházzal záródik a mulattság.
Gyermeknap
június 5.
Május utolsó vasárnapja minden évben a gyerekeké. A városi programokhoz
alkalmazkodva idén egy héttel később szeretnénk megrendezni ezt a programot.
Délutántól játszóház, ügyességi verseny, tűzoltó és rendőrautó bemutató, bmx
bemutató, ugrálóvár, arcfestés vár majd a gyerekekre. A játékban elfáradtaknak
lángossal kedveskedünk, valamint zárásként pedig Tücsök Peti műsora színesíti
programunkat.
Nők egészsége - családok egészsége
június
Ez a program a városi védőnők fontos rendezvénye, melyhez szervezési segítséget és
természetesen helyszínt biztosítunk. Ezen a napon ingyenes szűrések vannak, étkezési
tanácsadás nem csak az idősek, hanem a rendezvény címéből adódóan a családok tagjai
számára is.
Városi Nyugdíjas Piknik
június
A Mezőmegyeri Nyugdíjas Klub rendezvénye, mely évről-évre nagy sikerrel valósul meg.
Városi és kistérségi klubok, valamint a nagyszalontai Magyar Nyugdíjas Klub műsorai
mellett a megrendezésre kerül a nagymama/nagypapa szépségverseny is.
Szent-Iván éji tűzugrás
Június 21.
A program a Közös Pont Egyesülettel és a Megyeri Teaházzal közös szervezésben valósul
meg. A hagyományápoló rendezvény során a jeles nap néprajzával ismerkedhetnek meg
az ősgyepre kilátogató érdeklődők. Éjfélkor természetesen mindenki átugorhatja a tüzet.
A hangulat annyira jó szokott lenni, hogy a résztvevők együtt várják meg a napfelkeltét
is. A rendezvény a tervek szerint napfelkeltéig tart.
II. Kárpát - medencei Magyar Népzenei Találkozó
július 8-10.
Az előző évben nagy sikert aratott, nemzetközi folk fesztiválunkat - 2016-ban is
szeretnénk megrendezni, ahol az öt országból érkezett vendégek a magyar népzene és a
néptánc jeles képviselői töltik meg az "Arany téren" - a mezőmegyeri dohány utcai
játszótéren felállított színpadot.
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A háromnapos rendezvény alatt a művelődési házban különböző szakmai népzenei és
néptánchoz kapcsolódó előadások, kiállítások hallhatók, láthatók. Népi komédiák
tekinthetők meg a Féling Színház és az Arany János Színkör jóvoltából. Az estéket
táncház és élőzenés tánctanítás zárja.
A program civil kezdeményezésre indult de ebben az évben is az Arany János Művelődési
Ház és a Csabagyöngye Kulturális Központtal együttműködésben valósítjuk meg.
I. Nemzetközi Fazekas Találkozó és Fazekasverseny Mezőmegyeren
július 8-10.
A mezőmegyeri fazekasmester Farkas Gábor kezdeményezésére szeretnénk megrendezni
ezt a programot. Nemzetközileg elismert kézműves mesterként több országban járva azt
tapasztalta, hogy ezeket a találkozókat mindenhol nagy érdeklődés fogadta. A II. Kárpátmedencei Magyar Népzenei Találkozó testvérprogramját színesítve, azzal egy időben
szeretnénk megszervezni ezt a rendezvényt.
Első alkalommal három, velünk szomszédos országból magyar fazekas mesterek
fogadását tervezzük, akik a találkozó alkalmával a nagyközönség előtt mutatnák be
tudásukat. Az elkészült mesterremekeket helybeli szakértő zsűri értékeli.
A nagyközönség számára meghirdetett főzőversenynek pedig csupán egyetlen feltétele
van, hogy helyben beszerzett alapanyagokból készülhetnek. A főzőverseny zsűrielnöke,
terveink szerint, Benke László mesterszakács lesz.
III. Szent Mihály - napi Csabaiságok - birkafőzőverseny és kézműves
kirakodóvásár
szeptember 25.
Az immár hagyományosnak mondható birkafőzőverseny alkalmával kirakodóvásárral és
csereberével várjuk a helyi őstermelőket – a gyerekeket pedig játszóház várja. A
legjobban elkészített ételeket díjazzuk. Amíg készül az étel addig a színpadon helybeli és
környékbeli amatőr művészeti csoportok lépnek fel. A programot bál zárja.
Idősek világnapja
október 1.
Az Arany János Művelődési Házban Működő nyugdíjas klubjainkat köszöntjük az idősek
világnapja alkalmából az Arany János Színkör műsorával.
Nemzeti Ünnep
október 23.
Az ünnepi műsor erre az alkalomra - együttműködésben a művelődési ház klubjaival - az
Arany Színkör műsora és a Rímszerdások- a verskedvelők közösségének összeállítása
köré szervezzük.
Arany János Irodalmi Vetélkedő általános iskolásoknak
november
Névadónkra Arany Jánosra emlékezve a fiatalság olvasásra történő ösztönözése a
cél.unk. A versenyre 4-fős csapatok jelentkezését várjuk a 12-14 éves korosztályból. A
legügyesebb csapatokat tárgyjutalommal jutalmazzuk.
Adventi készülődés, Mindenki Karácsonya
november 27. - december 18.
A adventi időszakban játszóházak megrendezésével a családokat várjuk. A karácsonyra
való készülődést, ráhangolódást kívánjuk ezzel segíteni. December 18-án, vasárnap a
mezőmegyeri óvoda, valamint a házban működő klubok fellépésével karácsonyi műsort
szervezünk. Kézműves játszóházzal, ételkóstolóval, ünnepi köszöntőkkel várjuk
mezőmegyer lakosságát.
Megyeri Kézműves Műhely
Előző évben indítottuk útjára a régi magyar mesterségeket bemutató sorozatunkat, ahol
a családi kézműves sorozaton minden hónapban egy-egy régi mesterségbe pillanthatnak
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be a népi kézművesség iránt érdeklődők. Az éves programban tíz alkalom szerepel –
amelyek között olyan már letűnt kézművesség mai képviselőit hívjuk meg mesterünknek,
mint például a könyvkötészet, vagy a gyertyaöntés, a szappanfőzés és a házi
sajtkészítés.
A foglalkozások alkalmával a résztvevőket az adott évszaknak megfelelő aktuális népi
ételkóstolóval várjuk. A kézműves műhely házigazdája – a Megyeri kézműves Faluhoz
kapcsolódóan - egy-egy mezőmegyeri kézműves vagy népi iparművész, akik
tapasztalataikkal munkájukkal őrzik a régi kézműves mesterek hagyatékát.
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. Havonta egy vagy két alkalommal szerveződik
irodalmi témában meghirdetett beszélgetések megtartásával. Könyvklubot is szeretnénk
indítani a Rímszerda foglalkozások mellett, ahol magyar prózaírók műveiről szeretnénk
beszélgetni, terveink szerint negyedévente.
Kiállítások
Programjaink között fontos szerepet kell játsszon a kortárs kiállítások megrendezése.
Eddig a ház kisterme adott otthont kiállításainknak. 2015-ben az erre a célra tervezett
apró átalakítás után, már a nagyterem is alkalmassá vált akár a nagyobb kiállítások
fogadására is. 2016-ben is tíz kiállítást tervezünk. Az eddig megszokott népművészeti és
fotókiállítások mellett idén egy néprajzi és egy helytörténeti kiállításnak szeretnénk
helyet adni.
A II. Kárpát-medncei Magyar Népzenei Találkozó alkalmával a Munkácsy Mihály Múzeum
viselettörténeti kiállításának leszünk helyszínei.
Kézműves játszóházaink és a jövő leendő kézműves mesterei
A Mezmőmegyeri 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. Terveink szerint idén az agyagozást és a gyöngyfűzést szeretnénk kipróbálni a
gyerekekkel.
Évente több alkalommal tartunk ingyenes játszóházakat a kicsit nagyobbaknak is, az
iskolai szünidőben és általában az aktuális ünnepkörhöz kapcsolódva.
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
Gyakoriság: szerdánként 14-16 óráig
Ez a klub az Arany János Művelődési Ház egyik legrégebben működő csoportja. Több
mint húszéves múlttal rendelkezik. Heti rendszerességgel baráti beszélgetésekre
névnapozásra gyűlnek össze. A hagyományos programjaik (Nemzeti ünnepek, Anyák
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napja, Nőnap, teadélutánok, kirándulás a partnerszervezetekhez) de a művelődési ház
programsorozatban is aktívan közreműködnek.
Biliárd Klub
Vezető: Laczó Pál
Gyakoriság: 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
öt alkalommal zajlanak majd baráti versenyek a Házban, melyen helyben főzött ebéd is
várja a versenyzőket.
Hagyományőrző Klub
Vezeti: Lipták Pálné
Gyakoriság minden héten csütörtökön 12-15 óráig.
A művelődési ház második legrégebben működő klubja. Tagjaik heti rendszerességgel
járnak össze teadélutánokra, de megünneplik a hagyományos magyar ünnepeket, de
ezzel együtt a szlovák hagyományokat is megtartják. Gyakran tartanak gasztronómiához
kapcsolódó rendezvényeket ilyen például a Haluska nap, vagy a csigatészta készítés.
Arany János Színkör
Vezető: Zalai Erika
A 2015-ös 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 darabját a Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó záró napján. A közönség
nemzeti ünnepeink és megemlékezéseink alkalmával is többször találkozhat a társulat
tagjaival, akik az ünnepi műsorokban is sokszor szerepelnek. Ebben az évben a Kárpátmedencei Magyar Népzenei Találkozó alkalmával egy rövidebb lélegzetű színművel
készülnek.
Kőrösök Völgye Vitézi Bandérium
Vezető: Húsvét Mihály
Gyakoriság: 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. Elsősorban baranta harcművészettel foglalkoznak. A Ház
hagyományőrző rendezvényein és városi rendezvényeken is szívesen vállalnak
közreműködést.
Baba-Mama Klub
Vezető: Balog Edit
Gyakoriság: havonta - tavasztól őszig pedig kéthetente
A babákat és édesanyjukat, a helyi védőnő praktikus tanácsokkal, orvosi előadásokkal,
termékbemutatókkal vagy csupán játékkal várja ezeken a foglalkozásokon, melyek a Ház
könyvtárában valósulnak meg, ahol nemrégiben egy játéksarkot is ki tudtunk alakítani.
Gerinctorna
Vezető: Lukács Józsefné
Gyakoriság: hetente 1 alkalommal
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 női torna
Vezető: Fehér Enikő
Gyakoriság: hetente 1 alkalommal
A torna résztvevői szeretnének mindent megtenni jó alakjukért, megszabadulni a
felesleges kilóktól ezzel megőrizve egészségüket. Szerencsére egyre többen látogatják a
foglalkozásokat.
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Zumba
Vezető: Borbola Gyöngyi
Gyakoriság: hetente 1 alkalommal
A közel három éve beindított Zumba az egyik legkedveltebb szabadidős tevékenységünk.
A Ház egyes nagyrendezvényein bemutatót is tartanak.
Az intézményben tartja foglalkozásait-főzőtanfolyamait a Lisztérzékenyek Békés
Megyei Közhasznú Egyesülete. A Vöröskereszt VII. kerületi Alapszervezete is
klubfoglalkozásait nálunk rendezi. Mindkét csoport speciális célcsoporttal foglalkozik. A
csoportok munkáját az ingyenes terem használattal segíti az intézmény, míg ők
egészségnapunkon közreműködnek.
Jó kapcsolatot kívánunk ápolunk a helyi labdarugó csapattal (Mezőmegyer Sportjáért
Egyesület), illetve az Összefogás Mezőmegyerért Egyesülettel akik aktívan
próbálnak segíteni a helyiek dolgaiban.
A Tűzkör Közhasznú Kulturális Egyesület és a Csaba Kulturális Egyesület a
Táncművészetért civil szervezetek a kulturális közfoglalkoztatás keretében, velünk
kötött együttműködés alapján, nálunk helyezték el munkatársaikat, akik hasznosan
segítik szakmai munkánkat.
A házban működik a Békés Megyei Könyvtár VII. Kerületi Fiók könyvtára is
melynek nyitva tartását a látogatók igényeihez igazította. 2015-ben a könyvtár
alkalmazottja vette át a fiókkönyvtár kezelését. A helyben tartott könyvek digitálisan
rögzítve lettek a folyóiratokat pedig tékába rendezik- így az egyes újságok
visszakeresése is lehetséges. Több változtatást sikerült bevezetnünk közös munkával
sikerült elérnünk, hogy a könyvállomány heti rendszerességgel frissüljön, ami egyre több
olvasót vonzott a könyvtárba. A könyvtári tagság továbbra is ingyenes, a havi
könyvajánlók pedig egyre jobban meghozzák a kedvet a helybelieknek az olvasáshoz.
Több programban együtt működünk a könyvtárral, szeretnénk ezeket az alkalmakat
bővíteni a könyvhét alkalmával - ingyenes könyvbörze és könyvkötészeti kiállítás
megrendezésével.
Honlap
Programjaink iránt egyre nagyobb az érdeklődés az előző évben sikerült elindítanunk a
honlapunkat is. 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 elérhetőek lesznek
rajta színes pdf- változatban.
Számítógépparkunk 5 gépen várja ingyenes internetezési lehetőséggel a látogatókat.
Újonnan beindult csoportok, szabadidős tevékenységek, jövőbeli terveink
Kötő klub
Helyi kezdeményezésre indítottuk be a kötő klubot, ahol a klubtagok a kötés és a
horgolás rejtelmeibe kapcsolódhatnak majd be.
Megyeri Ifi Klub
A helybeli ifjúság felé szeretnénk nyitni egy klub létrehozásával. A helybeli csoportvezető
Zahorán Kitti személyével szeretnénk elérni, hogy minél több olyan alkalom, ifjúsági
kezdeményezés legyen, ahol a fiatalok is aktívan kiveszik a részüket a programok
szervezéséből, megvalósításából.
Kézimunka Klub
Helybeli szakértőnk Ledzényi Pálné Jutka mama vezetésével indítottuk be ezt a klubot,
ahol az érdeklődők a különböző hímzések és egyéb kézműves technikák elsajátítását
tanulhatják meg. A klub kéthetente péntekenként működik a művelődési ház
kistermében. A hagyományos hímző technikák mellett olyan régi és új módszereket is
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elsajátíthattak mint a szalaghímzés vagy a riselés is. Több alaklommal is van lehetőségük
kisebb megjelenéseket során bemutatni kézimunkáikat.
Sárkánykészítő Klub
A Megyeri Teaház és a Közös Pont Egyesület tagjai időszakosan működtetik a klubot
februártól április végéig, ahol az érdeklődők beletanulhatnak a sárkánykészítés
fortélyaiba. Az itt készült sárkányokat a Szent György - napi sárkányeregetés alkalmával
a mezőmegyeri ősgyepen engednék fel. A klub kéthetente délutánonként működik majd
a művelődési ház kistermében.
Nemezelő Klub
A heti rendszerességgel működő klubfoglalkozásokat Gerlai Ferencné vezeti. A
foglalkozások alkalmával a nemezművesség iránt érdeklődőket a szakma gyakorlott
mesterei vezetnék be a nemezelés fortélyaiba. A kapcsolati hálónkon keresztül sikerült
egy kézi kártológépet kölcsönkérnünk így az ajándékba kapott birkagyapjút kimoshattuk
és szárítás után gyapjú paplanokba kártolhattuk. Ezzel nem csupán a meglévő
gyapjúmennyiségünket sikerült megdupláznunk - de a klubtagok a gyapjúfeldolgozás
folyamataiba is belekóstolhattak.
Kézműves alkotóház
Az Arany János Művelődési Ház mellett található kisházat szeretnénk önkéntes munkával
és némi pályázati segítséggel kézműves alkotóházzá alakítani. A kézműves alkotóházra
azért is lenne nagyon nagy szükség mert a kézműves foglalkozások megtartására sincs
megfelelő helyiségünk, így ezeket a foglakozásokat jelenleg a művelődési ház előterében
tartjuk meg. Megfelelő műhely kialakítása esetén olyan jelenleg nem megvalósítható
szakköröket indíthatnánk be mint például a fazekas klub vagy a fafaragó szakkör.
Megyeri Teaház
Terveink szerint minden hónapban egy alkalommal, az esti időszakban tartanak
előadásokat. Az előadásokra érkező vendégeket helybeli alapanyagokból készült
gyógyteával fogadjuk. 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.
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.
Egység Műhely Egyesület
Az Egység Műhely Egyesület tagjai havonta egy alkalommal hétvégen tartanak nálunk
néptánc tanfolyamot Born Gergely vezetésével.
Ifjú vitézképző
Júliusban indult útjára az Ifjú vitézképző 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
elkészítésének gyakorlatába is. A lemezdomborítás ősi mesterségének alapjait is
elsajátítják.
Rovásklub
A rovásírás tanfolyam végzettjei úgy döntöttek, hogy klubbá alakulva továbbra is
kéthetente foglakozásokat tartanak. A céljuk az, hogy a rovásoktatói képzés elvégzése
után a különböző rendezvényeinken megjelenve népszerűsítsék a rovásírást.
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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 létrejött
egy kulturális egyesületet, amely olyan rendezvények szervezésével foglakozik amely a
Mezőmegyeri Kézműves Falu fejlődését a hozzá kapcsolódó programokkal erősítik. Az
egyesület bejegyzés alatt áll.
Népdalfoglalkozások
Népdalok népszerűsítésére kéthetente foglalkozásokat tartunk. II. Kárpát - medencei
Magyar Népzenei Találkozón való közreműködésre készülünk.
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MESEHÁZ
A Meseházban megvalósításra kerülő programok hagyományaink szerint, hét nagy
csoportba sorolhatók.
- Állandó kiállítások
- Családi rendezvények
- Gyermekrendezvények
- Értékőrző programok
- Ifjúsági kezdeményezések
- Időszaki kiállítások
- Kapcsolatok a helyi kisebbségekkel és a határon túli magyarsággal.
Ezen kívül számos közösségnek adunk otthont, biztonságos hátteret szakmai
munkájukhoz. A közösségek ötleteinek megvalósítását segítjük, koordináljuk.
Állandó kiállítások
A Meseház három állandó kiállításnak ad otthont. Ezek a kiállítások határozzák meg az
intézmény egység arculatát, a ház nyitása óta.
Schéner Mihály Kossuth-díjas képzőművész egyéni kiállítása, mely országosan is
egyedülálló gyűjteménnyel öregbíti városunk hírnevét. Schéner Mihályt elsősorban a
szürrealizmus, az expresszionizmus, a pop art formai nyelvén alkotó festőként tartják
számon, de gondolatait grafikákban, könyvekben, köztéri szobrokban (Budapest,
Békéscsaba, Dunaújváros), fém-, fa-, kerámia- és textilplasztikákban, báb- és
díszlettervekben is megvalósította. Schéner Mihály munkái egyaránt merítenek a
népművészetből, a vásári forgatagok populáris regiszteréből, az ősi kultúrák formáiból,
esetenként a szecesszióból s válnak szellemes térbeli kapcsolatrendszerekké, amelyek
egyedi címadásukkal műtárgyból élőlényekké válnak. Ebben az évben a gyermek, az
ifjúsági és a felnőtt korosztály számára is készítünk feladatlapokat, rendhagyó kiállítás
vezető kiadványokat, melyek Schéner Mihály művészetét, egy új szemszögből fogják
közvetíteni a látogató felé.
Lenkefi Konrád bábjai, a Napsugár Bábegyüttes kiállítása másik attrakciónk, ami a
bábegyüttes történetének legszebb időszakát mutatja be, bábokkal, képekkel és egyéb
dokumentumokkal illusztrálva. Ehhez a kiállításhoz kapcsolódó újításként a csoportok
látogatói számára egyszerűbb bábkészítést is bemutatunk, az egészen kicsik számára
kesztyűbáb segítségével mutatjuk be a kiállítást.
Ványai János hajdani csabai fazekasmester műhelye a régi idők alföldi
fazekasainak állít emléket, bemutatva az agyagmívesség lépéseit, az agyag
megmunkálásától, a késztermék értékesítéséig. Ebben a műhelyben van lehetőség a
kiállítás látogatója számára, hogy maga is kipróbálhassa a hagyományos fortélyokat, az
elkészült tárgyakat korszerű, a mai elvárásoknak megfelelő kerámia égető
kemencénkben ki tudjuk égetni. Ványai János Szent László utcai műhelyének bontását
filmfelvétellel dokumentáltuk néhány éve. Tervünk, hogy ezt a filmet megtekinthetővé
tegyük kiállításunkon és az interneten is.
Családi rendezvények
Apáról fiúra - családi hagyományőrző délutánok
minden hónap első szombatján.
Minden korosztály számára változatos programot kínál hagyományőrző programunk,
melynek tematikája az évkör aktuális népszokásáról szóló ismeretterjesztő előadással
kezdődik, azt követi a kapcsolódó játszóházi tevékenység, műhelymunka, majd régi
étkeket mutatunk be, kínáljuk a résztvevő családokat.
Meseházi Gyermeknap
2016. június 4.
A városi gyermeknapot követő szombaton rendezzük meg minden éven a Meseházi
Gyermeknapot. Ezen a napon különleges programokkal várjuk a családokat. Fő és
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kedvenc témánk ez évben az agyagozás lesz. Több programunkat is ennek jegyében, az
új kerámia égető kemence "megünneplésével" fogjuk megvalósítani. Ez lesz egyik
visszatérő jellegű programelemünk az év során.
Meseházi Szüreti Mulatság
2016. szeptember 10.
Tizenötödik alkalommal rendezzük meg a szüreti mulatságot a Meseházban. Ez az
alkalom áttekintése lesz az elmúlt 15 esztendőnek. A hagyományos programelemeken
kívül (mustpréselés, kenyérdagasztás, lángossütés, búboskemence befűtése), tervünk
egy kisfilm elkészítése és bemutatása a rendelkezésünkre álló fotó és videó
dokumentumok felhasználásával.
Muzsikáló Udvar - Meseházi Zenei Estek
2016. májustól októberig
A nyári koncertek, melyeket a Meseház udvarán mutatunk be, 15 éves múltra tekintenek
vissza az intézmény életében. A meghívott fellépők kiválasztása során törekedtünk arra,
hogy mind a városlakók, mind a turisták számára élményt nyújtson a zenei előadás. A
koncertek látogatása ingyenes. Tervezett program: MikroBe együttes, Euro-African
Playground, Tóth Viktor Tercett, Dresch Quartet. Időpontok és költségek egyeztetése
folyamatban.
Gyermekrendezvények
Kézműves foglalkozások
folyamatosan az év során
A Meseház fő profilja, amire ez évben is nagy hangsúlyt helyezünk, a népi kézműves
tevékenységek bemutatása, tanítása. Hónapról-hónapra eljuttatjuk tematikus kézműves
ajánlónkat a város óvodáiba, iskoláiba. Kapcsolatot tartunk a pedagógusokkal, a
felmerülő igényeket, tananyaghoz való kapcsolódást nagyon fontosnak tartjuk és
gyakoroljuk az év során. A népi kézművességgel a népismeret és rajz tantárgyakhoz, a
Mesekuckó foglalkozásokkal az irodalom tanításához, a Kalandozó foglalkozásokkal a
történelem oktatásához tudunk kapcsolódni. Mindkét foglakozás típus saját fejlesztésű.
Ezen kívül specialitásunk, az agyagmívesség is első helyen szerepel repertoárunkban.
Gyermekpályázat – Kézkivirágzások
2016. február
Kézkivirágzások címmel hirdetjük meg pályázatunkat az általános iskolák számára. A
pályázat címét Schéner Mihálytól kölcsönöztük, az ő filozófiájának megjelenítése lesz a
feladat. A beérkezett pályázati anyagát kiállítás keretében mutatjuk be.
Nyitott hét a Meseházban
2016. szeptember 12-16.
Ezen a héten bemutatjuk, ajánljuk az új tanévben induló szakköreinket az iskolai és
óvodai csoportok számára. A csoportok bejelentkezést követően vesznek részt
foglalkozásainkon, és tekintik meg kiállításainkat. Egy újabb lehetőség a népszerű népi
fazekasság bemutatására, kipróbálására.
Húsvéti készülődés a Meseházban
2016. március 16-22.
Ezen a héten a Húsvét népszokásait, a hozzájuk kapcsolódó kézműves tevékenységeket
ajánljuk ki a csoportok számára.
Karácsonyi készülődés a Meseházban
2016. december 12-16.
A tanév rendjéhez igazodva rendezzük meg karácsonyi kézműves tárgyalkotó hetünket,
mellyel az ajándékozást szeretnénk segíteni, valamint az ünnepvárást emlékezetessé
tenni.
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Értékőrző programok
Ünnepre Hangoló
aktuálisan
Ez a programsorozatunk az évkör jelentős eseményeit (farsang, költészet napja, húsvét,
stb.) teszi emlékezetessé a kapcsolódó iskolás csoportok számára. Klubjaink, szakköreink
segítenek megvalósításában. Iskolai partnerünk a Szent László Utcai Általános Iskola alsó
tagozatának tanulói.
Elfelejtett praktikák
folyamatosan
Ez a programsorozat főként a konyhai fortélyok rejtelmeibe vezeti be a gyerekeket. Kis
konyhánkban könnyen elkészíthető, népszerű ételek előkészítésébe kapcsolódhatnak be
a kisdiákok, rendhagyó tanóra keretében. Így kerül asztalunkra a palacsinta, haluska,
mézeskalács, paprikás krumpli és csigatészta. Ezt az élményt otthon, a szülővel is
könnyen tudják reprodukálni a gyerekek.
Rekegő
2016. január 30.
Gyimesi pásztor furulyások előadása a Meseszobában. Beszélgetés a résztvevő
hallgatósággal, melyről felvétel készül, aminek vágott anyaga a tervek szerint a helyi
rádióban lesz meghallgatható.
Találkozás Nádas László iparművésszel
2016. tavaszán
Nádas László grafikái az 1956-os Forradalom eseményeit mutatják be, saját élménye
alapján. Az új képsorozat bemutatása beszélgetésre is lehetőséget ad. A Munkácsy
Emlékházzal közös rendezvény.
Költészet napja
2016. április 11. (tervezett időpont)
Szabó Enikő csíkszeredai színésznő legkedvesebb verseit mondja, énekli, kísérik zenész
barátai. Helyszín a Meseház.
Városi Mesemondó Verseny
2016. április 13.
A verseny napján a Meseházban gyűlnek össze Békéscsaba városának legügyesebb
mesemondó gyerekei. Három kategóriában, neves szakmai zsűri előtt adják elő a nép
ajkán született meséket. A legügyesebb mesemondó gyerekek könyvjutalomban
részesülnek.
Városi Népdaléneklési Verseny
2016. április 15.
Az eddigiektől eltérően, az Ibsen Házban kerül megrendezésre a népdal legnagyobb
ünnepe, mely idén éppen 20 éve került először megrendezésre. Ez évben is a Meseház
rendezi meg a minősítő versenyt, az évforduló kapcsán még jelentősebb részvételre
számítunk.
Nyári gyermektáborok
2016. június - augusztus
Táboraink a kezdetektől értéket közvetítenek, a nyári vakáció ideje alatt kellemes és
izgalmas elfoglaltságot nyújtanak. Ez évben is három tábort valósítunk meg, agyagozó,
hagyományőrző és kézműves tematikával.
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Népmese Napja
2016. szeptember 30.
Benedek Elek születésének évfordulóján ünnepeljük a népmese napját. Hagyomány,
hogy ezen a napon a Szent László Utcai Általános Iskola teljes alsó tagozata ellátogat
hozzánk. Jó idő esetén, az udvaron mozgásos mesejátékot szervezünk számukra. Rossz
idő esetén forró tea és meseolvasás lesz a program.
Népzene 24
2016. őszén
A program lényege a népzene és a néptánc autentikus képviselőinek meghívása,
bemutatása a népi kultúrát kedvelők körében. Határon túli előadókat, tánccsoportokat
szoktunk meghívni. Fő partnerünk a Gubanc Táncegyüttes és a Csaba Nemzetiségi
Néptáncegyüttes, az ő közreműködésükkel valósítjuk meg ezt a programot.
Betlehemi jászol
2016. Advent
A Meseház góréja ad évek óta otthont a "kisdednek". A karácsonyi várakozás
szimbolikájának legszebb példája nálunk, amikor adventkor a góré betlehemi istállóvá
alakul, a jászolban jelképesen ott a kis Jézus, stilizált bárányok melegítik.
Tréfás Mesemondó Verseny
2016. december 8.
Hagyományos rendezvényünk a téli ünnepkör egyik állomása, a búbos kemence melegét,
a téli időben való tréfálkozást hivatott megidézni. Formája verseny, résztvevői 3-4.
osztályos békéscsabai diákok.
Meseházi Boldogság Betakarító Ünnep
2016. szeptember 24-25
A Meseházi Alapítvánnyal közösen rendezett program elnevezése Schéner Mihály
találmánya. Az ő emlékére kerül megrendezésre, Mihály nap táján, egyben számvetés is
az eltelt esztendőről, miként a pásztorok tették régen. Képzőművészet, költészet, zene
és társasélet inspirálja. Részletes program szervezés alatt.
Csaba Mozgó
alkalomszerűen
A fiatalok által kedvelt Filmklubunk nagytestvére a Csaba Mozgó kezdeményezés, aminek
keretében az idősebb korosztály érdeklődésére számot tartó, főként nosztalgia jellegű
filmeket vetítünk, a kora délutáni órákban.
Ifjúsági kezdeményezések
Alkotó Fiatalok Műhelye
folyamatos
Helyi amatőr képzőművészek köre, a folyamatos fejlődést biztosítja Novák Attila
képzőművész, tagozatvezető. Az alkotókedv kibontakozásának helyszíne a Meseház, a
Schéneri játékosság közvetítője ez a műhely.
Thury Gábor retro-mozija
2016 évben folyamatosan
Kétheti rendszerességgel szervezünk mozi jellegű vetítéseket, kifejezetten a fiatal
korosztály számára. A két helyi „filmes fenegyerek”, Thury Gábor és Máthé Ferenc a klub
meghatározó személyiségei, köréjük szerveződik a nézőközönség. Ez évben ősztől
tavaszig a Nemzetiségi Klubházban rendezzük a vetítéseket, melynek során a klasszikus
műveltséghez kapcsolódó művészfilmeket mutatunk be. Kellemes nyárestéken pedig a
kissé populárisabb, zenés filmeket vetítjük a Meseház udvarán a Kertmoziban.
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Jazz-csütörtök
(folyamatos szervezés)
Jazz-klubunk koncertjeit, alkalmazkodva a városi szabadidős trendhez, csütörtöki estékre
szervezzük. A koncertek helyszíne a Meseház tisztaszobája, a Meseszoba. Főként duó
formációkat tudunk befogadni a hely viszonylagos szűkössége miatt. Kedvező időjárás
esetén a zenei programok a Meseház udvarán kerülnek megrendezésre. A fellépők
kiválasztása az év során folyamatos, nagyban meghatározza a lehetőségekre való gyors
reagálás.
Felcsík házhoz jön…
2016. augusztus
Erdélyi zenészek és tánctanítók közreműködésével rendezzük meg hagyományos
táncházunkat, melynek helyszíne idén is a Szent István tér lesz. Meghívjuk Békéscsabán
működő összes tánccsoportot. A program célja nemcsak a népzene és néptánc
népszerűsítése, hanem új kapcsolatok kialakításának lehetősége.
Pásztorfurulya kör
Fiatalok kérésére jött létre a pásztorfurulya kör, melyet a Meseházi Alapítvány működtet.
Helyszín a Nemzetiségi Klubház. A kör vezetője és oktatója Pribojszki Ferenc népzenész.
Időszaki kiállítások
Házi szőttesek kiállítása (Szlovák klub segítségével megvalósításra kerülő kiállítás) –
2016. február.
Kézkivirágzások, a pályázati anyag bemutatása – 2016. március.
Sótyi György rajzaiból válogatott emlékkiállítás – 2016. április.
60 éve történt: 1956-os emlékkiállítás (Együttműködés a Munkácsy Mihály
Múzeummal) – 2016. május.
135 éves a tűzoltóság (Együttműködés a Munkácsy Mihály Múzeummal) – 2016.
szeptember.
Márvány Fotóműhely tematikus kiállítása (egyeztetés alatt)
Réber László grafikái – 2016. december (szervezés alatt)
Helyi nemzetiségi kapcsolatok
Csabai szlovákok
Biztosítjuk a Szlovák klub számára a működési feltételeket.
A Szlovák klub kiállításainak megvalósításában közreműködünk.
Hagyományőrző nagyrendezvényeink megvalósításába bevonjuk a szlovák klub tagságát.
A Meseházi Alapítvány által fenntartott Szlovák nyelvű társalgási kör működésének
feltételeit biztosítjuk.
„Szlovák nyelvű filmankét” megszervezése évi 3 alkalommal.
Csabai románok
A Békéscsabai Román Önkormányzattal közösen valósítjuk meg a hazai románság
legnagyobb ifjúsági rendezvényét, az Országos Román Mesemondó Versenyt.
Csabai németek
Közös hagyományőrző, táncos és zenés programok szervezése, a Békéscsabai Német
Önkormányzattal való együttműködésben.
Csabai romák, mint etnikai kisebbség
Évek óta fennálló kapcsolatunk a Szent László Utcai Általános Iskolával egy speciális,
kifejezetten az ő igényeikre, az iskola pedagógusaival együttműködésben kifejlesztett
programban nyilvánul meg. Ennek keretében nemcsak a roma tanulók, hanem a
kifejezetten hátrányos helyzetű tanulók élményközpontú oktatási tevékenységébe
kapcsolódunk be. A módszer a kétpólusú kapcsolattartáson alapul, melynek lényeges
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eleme, hogy elemei az iskolában (néptáncos órák, farsang, karácsonyi műsor) és az
iskolán kívül (Meseház, Múzeum, kirándulás) valósulnak meg. Hasonló jellegű a
kapcsolattartás a Hajnal Utcai Óvodával és az Esély Pedagógiai Központ általános
iskolájával is, melyet 2016-ban is folytatni fogunk.
Kapcsolatok határainkon túl
Erdély
Kovászna megyei kapcsolataink főként a zenére és a képzőművészetre irányulnak.
Továbbiakban is fontosnak tartjuk ezeket a kulturális kapcsolódásokat, teret kívánunk
adni az erdélyi magyarság itteni kulturális életben való megmutatkozásának. Változatos
programokkal, a gyerekeknek szóló zöldségzenekar műsorával, Szabó Enikő színésznő
énekelt verseivel, jazz, világzene és népzene, valamint a Gyárfás Endre Képtár amatőr
alkotóival találkozhatunk a 2016-ban. Meghívásunk van képzőművészeti téren, kiállítást
és előadást várnak Sepsiszentgyörgyre, ennek is szeretnénk eleget tenni az év során.
Továbbiakban is tartjuk a kapcsolatot erdélyi civil szervezetekkel és társintézményekkel.
Vajdaság
Fő kapcsolatunk Horgos tánccsoportja a Gubanc, ők minden évben ellátogatnak hozzánk,
fellépésükkel szüreti műsorunkat színesítik. Ez évben szeretnénk eleget tenni
meghívásuknak, egy békéscsabai kiállítást bemutatva Horgoson.
Nemzetközi Művésztelep
Ez évben is megrendezzük hagyományos művésztelepünket. Novák Attila vezetésével
nagyszerű, inspiratív munkafolyamatban vesznek részt a velünk táborozó alkotók. Ez
évben Erdélyből, Kárpátaljáról és Szlovákiából is hívunk meg művészeket, Békéscsaba
hírnevét öregbítve határainkon túl.
Közösségek
Szlovák klub
A szlovák kultúra és hagyományok ápolására jött létre a klub. Vezetője Ancsin Pálné. A
klasszikus nyugdíjas klub tevékenységein túl, szívesen közreműködnek bármilyen
hagyományőrző tevékenységben.
Körösvidéki Sporthorgász Egyesület
Bérlőként vannak jelen a Meseház életében. Fő profiljuk a horgászengedélyek kiadása,
illetve a fogási naplókkal kapcsolatos adminisztráció. Heti rendszerességgel nyújtják
szolgáltatásaikat az év első felében. Utána a horgásztanyán találhatók meg.
Fiatalok Népdalköre
A kör tagjai főként pedagógusok, akik a magyar tájegységek népdalkincsének
elsajátítását tűzték ki célul. A kör vezetője János Hajnalka, népdalénekes.
Meseházi Forgórózsa Kézimunka Alkotócsoport
A lelkes csapat idei programja az udvarhelyszéki varrottasok tanulmányozása és a
technika elsajátítása. Ezen kívül részt vesznek a pályázatokon is. A csoport vezetője
Bogárné Szőke Erika.
Reiki Klub
A klub tagjai a reiki technika gyakorlását művelik a kezdetek óta. A klub jellemzője a
harmónia és a kitartás. Vezetője Leszkó Imre.
Szlovák nyelvi társalgási kör
A Meseházi Alapítvány által működtetett kör a szlovák nyelv elsajátítására, a nyelvtudás
tökéletesítésére jött létre. A heti rendszerességgel működő csoport vezetője Lipták Zsolt
nyelvtanár.
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Városi Bélyeggyűjtő Kör
A bélyeg, mint érték, gyűjtésre érdemes termék. A magyar bélyegkiadás világhírű,
nemcsak a régi bélyegek, de az új megjelenések is értékesek, nyomtatási technológiájuk
is különleges. A kör vezetője Dr. Szalay Tibor, a bélyegek szakértője.
Őszidő Nyugdíjas Klub
A régi Konzervgyár dolgozói gyűlnek össze hónapról hónapra a Meseházban. A téli
időszakban benn a házban, jó időben az udvaron tartják foglalkozásaikat. Bográcsozás,
szalonna sütés ízesíti a programot. A művészetek iránt is érdeklődő csoport rendszeresen
részt vesz a kulturális eseményeken. Vezetője Ölyüs Imréné.
Csaba Pávakör
A klasszikus pávaköri tevékenységet gyakorló csoport tagjai a város teljes területéről
gyűlnek össze. Népdalcsokrokat, nótákat egyaránt énekelnek. Szívesen járnak
versenyekre, bemutatókra is. A csoport vezetője Ölyüs Imréné.
Agyagozó szakkör
Heti rendszerességgel, szakköri formában sajátíthatják el az agyagozás fortélyait a
gyermekek. Az elkészült munkákat kemencénkben égetjük ki.
Gyöngyfűző kör
Saját szakkörünk gyermekek számára, melynek célja a szabadidő hasznos eltöltése, az
ízlés és a finommotorika fejlesztése.
Meseház karbantartási, felújítási terve
Mindkét ház homlokzati elemeinek javítása és festése. Utcafront és belső homlokzati
elemek is. Alapos letisztítás, a régi mészrétegek lekaparását követően, az első réteg híg
mészhidráttal történő lefestése, második réteg sűrű mészhidráttal való befestése, a
harmadik réteg pici rézgáliccal és lenolajjal vegyített sűrű mészhidráttal való fedése.
(Népi műemlékek karbantartása, évenkénti meszelése Sisa Béla útmutatása alapján.)
Mindkét ház belső tereinek meszelése.
Kerítések felületeinek javítása és pótlása, mindkét házban, kívül és belül is, a szomszéd
ház kertjében lévő rész is. Vízmentesítés, omló vakolatok eltávolítása és pótlása, majd
festése a fentiek szerint.
Meseház udvarán található górészínpad bal oldali feljárójának felépítése, a korhadt
részek teljeskörű eltávolítása, az eredeti tervek szerint. A góré épületének felületi
kezelése és kártevő mentesítése.
Békési út 15 számú ház kalapdeszkájának cseréje.
Békési 15. esővíz elvezető ereszcsatorna újra gondolása, a vízelvezetés tekintetében.
Meseház pincéjének vízmentesítése, szigetelése.
Foglalkoztató terem gázkazánjának cseréje.
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LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
A Lencsési lakóterület legfontosabb jellemzői
Az országos lakásépítési program részeként a Lencsési lakótelepi (Hivatalos nevén József
Attila) beruházás 1975-ben indult el az itt található kertes házak szanálásával. 1977-től
1983-ig 3200 lakás, egy 16 és 24 tantermes iskola, orvosi-, fogorvosi rendelők, 4 óvoda,
3 bölcsőde, két ABC, egy vendéglő, továbbá egy gyógyszertár készült el. A régi
Lencsésire néhány megmaradt gyümölcsfa és a főúttal párhuzamos, több mint százéves
tölgyfasor emlékeztet. Az oktatási, egészségügyi, kereskedelmi és szolgáltató
létesítmények a lakóterület központi tengelyében helyezkednek el. Itt nyílt meg a
fiókkönyvtár, az idősek napközi otthona és a posta. A házak többségében 4 emeletesek –
10 emeletesből összesen kilenc van – fele panel, fele téglablokkos, s mára mind át lett
alakítva egyedi gázos fűtési módra. A lakótömbök láncolatát nagy zöldterületek,
játszóterek szakítják meg. Ma az Élővíz-csatorna melletti sétánnyal, a védett
tölgyfasorral, nagyszámú fáival, gondozott tereivel, az öntözött réttel a település egyik
legszebb
zöldövezeti
része.
Kereskedelmi,
oktatási,
egészségügyi
ellátása,
tömegközlekedéssel való megközelíthetősége kimondottan jó. A lakóövezet 1983 után is
bővült három sorházi jellegű, úgynevezett mintalakóteleppel.
Napjainkban közel tizenkétezer ember él a telepen, melyet a '80-as évek végétől
kétirányú mozgás jellemez. Akik átmeneti jelleggel választották a Lencsésit, azok
építkeznek, vagy a belvárosba költöznek. Helyükre albérletben lakó fiatal házasok vagy
vidékről betelepülők érkeznek. A belvároshoz képest még mindig itt lehet megfizethető, a
2008-as gazdasági válság óta pedig nyomott áron ingatlanhoz jutni. Az itt élők jelentős
része ugyanakkor véglegesen, hosszabb távra rendezkedett be. A felmérések szerint a
lakónépességen belül a 0 – 14 évesek aránya 12,1 %, a 15 – 59 évesek aránya 62,2 %,
a 60 éven felülieké pedig 25,7 %. A felsőfokú végzettségűek száma 23,4 %. A
munkanélküliek aránya 9,3%. A lakóterületen van egy magasabb (mintalakótelepek) és
egy alacsonyabb státuszú rész. Ez utóbbit a volt önkormányzati bérlakásokban, azon
belül is a 10 emeletesekben élők alkotják.
A fejlesztések tekintetében az elmúlt évtizedben pozitív lépés volt az Életfa Nyugdíjas
Garzonház megépítése, a Lencsési Közösségi Ház kétszeri bővítése, új idősek
gondozóházának kialakítása, a Fövenyes utcai Ifjúsági Garzon átadása, az új
fiókkönyvtár kialakítása a volt József Attila Általános Iskola épületében, a Lencsési
Általános Iskola felújítása, továbbá a Szabó Pál téri ifjúsági park és játszótér létesítése, a
bölcsőde férőhelyeinek bővítése valamint a terület játszótereinek felújítása illetve a
városrész legnagyobb kereskedelmi egységének átalakítása, közvilágításának cseréje,
modernizálása.
A lakóterület közoktatási intézményeit a fenntartó az elmúlt évek folyamán összevonta,
így ma már egy óvoda és egy iskola fogadja a gyerekeket, több telephelyen. A volt József
Attila Iskolában kapott elhelyezést a Békéscsabai Intézményfenntartó Centrum, valamint
itt folyik az oktatása a BÉKSZI Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskola
tanulóinak.
A lakótelep jellegéből adódóan nem rendelkezett hagyományokkal. A közösségi ház
működésének egyik fontos eleme és számomra is az egyik legfontosabb célkitűzés e
hagyományok megteremtése volt. A több mint 20 év viszonylatában állítható, az
évenként ismétlődő rendezvényekkel (Gyermeknapi, Szent István Napi Előzetes, Lencsési
Galéria-, Pódium Estek Sorozat, Magyar Kultúra Napja) a tartósan és aktívan
tevékenykedő kisközösségek programjaival (Természetjáró- és Kertbarátkör, Csipkeverő, Nyugdíjas-, Jóga klub, Márvány Fotóműhely) vagy az ismeretterjesztő előadások
sorozatával ez sikerült. Emellett vagy ezzel összefüggésben egyre jobban lehet
tapasztalni a lokálpatriotizmus jegyeinek erősödését az itt élők körében.
Ennek további lendületet adott a József Attila Lakótelepi Részönkormányzat 2006-ban
történt megalakulása és működése, az intézményünkkel közös rendezvények
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szervezésével (Egészséghét, András-napi disznótor, Adventi ünnepség a Lencsésin), a
terület fejlesztési lehetőségeinek az áttekintésével és a legfontosabb célkitűzések
meghatározásával.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-ben
készült el mely leszögezi, hogy „a Lencsési lakótelep területén lévő kulturális élet
megszervezésében kiemelkedő szerepet játszik a Csabagyöngye Kulturális Központ
Lencsési Közösségi Ház intézményegysége”. A tanulmányban a városrészt érintő SWOTanalízis két erősséget említett meg, az egyik „minden infrastruktúra, szolgáltatás
tekintetében ellátott városrész, a másik „pezsgő közösségi élet (Csabagyöngye Kulturális
Központ - Lencsési Közösségi Ház), oktatási és kulturális intézmények jelenléte”.
A lakóterületen egy folyamatosan elérhető közösségi színtér van, hétköznapokon 8-tól 20
óráig, hétvégeken az igényeknek megfelelően nyitva tartó Lencsési Közösségi Ház. Ahogy
eddig, úgy a 2016. évi munkatervet is igyekeztünk úgy összeállítani, hogy az épüljön az
elmúlt években kialakult tevékenységi struktúrára és minél szélesebb választékot
nyújtson a közösségi élet, a közművelődés és a szabadidő hasznos eltöltése
szempontjából az itt élő valamennyi korosztály számára.
A 2016-os év kiemelkedő intézményünk életében, abból a szempontból, hogy a
fenntartónk 25 évvel ezelőtt alapította meg a közösségi házat. Ennek tiszteletére az év
folyamán minden hónapban lesz egy jelentősebb rendezvény, mellyel emlékezünk a jeles
évfordulóra, valamint november és december hónap folyamán egy 25 eseményből álló
sorozatot szervezünk.
Szabadtéri rendezvények, egyéb programok
Magyar Kultúra Napja
január 22-25.
Január 22-én a Márvány Fotóműhely tagjainak alkotásaiból válogatott „Nézőpontok”
című kiállítás és a Csipkeverő klub munkáiból összeállított „Magyar csipkék” című tárlat
megnyitóját rendezzük. Január 23-án, szombaton családi játszóház keretében
készíthetnek az érdeklődő szülők és gyerekek viaszpecséttel ellátott pergamenre
nyomtatott Himnusz faliképet. Január 25-én, hétfőn a Nyugdíjas klubban vetítéssel
egybekötött előadásra kerül sor "Kölcsey munkássága és a Magyar Himnusz
születése" címmel.
Családi játszóház (Mesekuckó)
Havonta egyszer, szombati napon tartunk, tematikájában az évszakoknak és az aktuális
ünnepeknek megfelelő tartalommal.
Farsangi bál
február 6.
A fenntartásunkban működő csoportok tagjainak a részvételével ez évben is
megszervezzük a közösségi ház összes termében. A hagyományoknak megfelelően lesz
nyitótánc, jelmezes felvonulás és fellép a Nyugdíjas klub színjátszó köre.
„Csak tiszta forrásból…”
Újra meghirdettük, immár tizennegyedik alkalommal a fotópályázatot. A zsűrizésre
február 20-án, az ünnepélyes díjkiosztóra és kiállítás megnyitóra március 14-én kerül
sor.
Lencsési Pódium Sorozat
Szándékaink szerint Mészáros János Elek, Gáll Annamária és Péterffy Lajos nagyváradi
színművészek valamint Dinnyés József meghívásával folytatjuk.
Lengyel Alkotmány ünnepe és a Lengyel Függetlenség Napja
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal közösen tartunk megemlékezést május 7-én
illetve november 5-én.
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Egészséghét a Lencsésin
május 21-től 27-ig
Ismét megrendezzük a részönkormányzat anyagi támogatásával. Az egy hetes
rendezvénysorozat minden korosztály számára lehetőséget nyújt az egészség
megőrzésével, a prevencióval és az egészséges életmóddal kapcsolatos programokon
való
részvételre.
Ismeretterjesztő
előadások,
bemutató
tornák,
gyalogtúra,
horgászverseny alkotják a programot.
Gyermeknapi Előzetest és Szent István Napi Előzetes
Május 21-én és augusztus 13-án bonyolítjuk le. Ez utóbbit immár 24. alkalommal. A
fellépők esetében hagyományosan felkérjük a lakótelepen működő oktatási intézmények
csoportjait, helyi előadókat és lesznek országosan ismert sztárvendégeink.
Nyári kézműves és Fotósuli tábor
Ez évben is két hét időtartammal június 22-től 26-ig és június 29-től július 3-ig tervezzük
a kézműves, és a második héttel párhuzamosan ismét meghirdetjük a Fotósuli tábort.
Lencsési Galéria
A sorozat keretében bemutatkozik a Márvány Fotóműhely, Bagosi Imre Tibor
nagyszalontai fotográfus, hagyományosan megrendezzük az Aradi Fotóklubbal és a
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal közös tárlatokat.
Földünkért Világnap
Hasonlóan a tavalyihoz, október hónap folyamán rendezvénysorozatot szervezünk a
tiszteletére, melynek központjában a környezet- és természetvédelem fog állni.
Erzsébet-Katalin napi bál
november 19.
Az intézményben működő
szervezzük.

csoportok

tagjainak

és

hozzátartozóinak

részvételével

XI. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál
november 26.
A pályázati felhívást április hónapban tesszük közzé, és a nyilvános vetítéssel
egybekötött zsűrizést, díjkiosztó ünnepséget tartjuk meg.
András-napi Kolbászparádé és Advent a Lencsésin
A Részönkormányzattal közösen december 3-án, valamint december 14-én bonyolítjuk
le.
Karácsonyi koncert
A nyugdíjas klub évzáró programjaként a rendezvényre december 19-én kerül sor.
Kisközösségek működtetése, közéletiség
A fenntartásunkban működő csoportok összeállították első féléves programjukat.
Ezekben előadások, kiállítások, kirándulások, szakmai bemutatók, túrák, tanácsadások
szerepelnek.
Nyugdíjas klub
Előadást fog tartani különböző témakörökben többek között Barabás Ferenc tipográfus,
Duray Balázs geográfus, Szelekovszky László környezetvédelmi főtanácsos, Szabó Zsuzsa
a Békés Megyei Lovasszövetség elnöke, Ambrus Zoltán a Csabai Kolbászklub elnöke, dr.
Berkesi Erika belgyógyász főorvos.
Egy vagy több napos kirándulást szerveznek
Budapestre, Miskolcra, Nyíregyházára és Erdélybe. Megemlékeznek a Költészet Napjáról,
a Nőnapról, az Anyák Napjáról és az Idősek Világnapjáról.
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Kertbarát kör
Több alkalommal és helyszínen rendez őszibarack- és almametszési és -oltási bemutatót,
tagjaik közt kertlátogatásokat, továbbá szakmai kirándulást tesznek az Hungexpo-ra, a
Budai Arborétumba, Szőregre, valamint hagyományosan egy közeli biokertészetbe és
szőlészetbe. Ismeretterjesztő előadást Boldog Gusztáv természetvédő, Lukács Ágnes
kertészmérnök, Gulyás Ferenc, a Szent Vince Borrend elnöke és Nagy Péter borász tart.
Természetjáró kör
Tagjai januárban Budapestre utaznak, úticéljuk a Budai Vár, a Hadtörténeti Múzeum, és a
Nemzeti Galériában a Csontváry kiállítás megtekintése. Továbbá gyalogtúrát szerveznek
többek között Dánfokra, Szabadkígyósra, Póstelekre valamint a Mályvádi és a Maksári
erdőben. A hagyományos Petőfi emlékhelyek nyomában című március 15-i túrát Gesztre
és Sarkadra tervezik, valamint kirándulást illetve „szomszédolást” Kecskemétre. Új
programként bevezetik a „Vadvízország felfedezése” című gyalogtúra-sorozatot, mely a
Körösök mentén található, ismert horgászhelyek felkeresését jelentik.
Csipkeverő klub
Tematikus foglalkozásokkal a díszítő csipkével való munka lehetőségeit dolgozza fel és az
előző évi tematika folytatásaként tovább ismerkednek a gyulai csipkével. Ez évben is
részt vesznek szakmai pályázatokon, ellátogatnak Bábolnára, és Kiskunhalasra a Csipke
Napokra, valamint a nyár folyamán részt vesznek a Népművészeti Egyesület által
szervezett népművészeti táborban. Az év folyamán felkérésre többször tartanak
mesterség-bemutatót Békéscsabán, valamint Gyulán, Budapesten.
Márvány Fotóműhely
Tagjai szakmai előadásokat terveznek a fotókról, a fotózásról, vendégük lesz Csirke
István fotográfus, dr. Jantyik Tibor természetfotós, Márky-Zay Lajos csillagász. Emellett
készülnek alkotásokkal a MAFOSZ Szalonra, a hagyományos aradi kiállításukra, valamint
a Magyar Fotográfia Napjára. Több klubkollekciójuk kerül bemutatásra (Nézőpontok,
Kedvenc pillanataink, Fotópoézis) a Jaminai Közösségi Házban, a Csabagyöngye
Kulturális Központban, a Békés Megyei Kormányhivatal aulájában, Békésen, Budapesten
a nemzetiségek Házában. Rendszeresen tartanak képbírálatot és házi fotópályázatot.
Fotós kirándulást Nagyváradra és Balatonfüredre szerveznek, valamint egy esti, csillagos
tájképfotózást Pósteleken.
Paleolit klub
Ismeretterjesztő előadásokat tervez, vendégük lesz többek között Posta Renáta
szakácskönyv író és egy kertészt szeretnének meghívni, aki a táplálkozásukhoz
szükséges zöldségek ültetésének, nevelésének, tárolásának tudnivalóival ismerteti meg
őket. Tapasztalatokat és recepteket cserélnek, illetve ezekből ünnepi paleolit menüket
állítanak össze, kóstolókat tartanak hozott és a közösségi ház konyhájában, közösen
elkészített ételekből. Rövidebb családi biciklitúrákat és kirándulást terveznek a
környéken, valamint részt vesznek a budapesti paleo fesztiválon.
Ifi horgászklub
Tevékenységét
ezután
is
tematikusan
felépítve
a
halakkal,
vizekkel,
horgászfelszerelésekkel való ismerkedés fogja jellemzi, a tavaszi hónapoktól bővítve
ezeket gyakorlati foglalkozásokkal, vagyis horgászással az Élővíz-csatornán és a
Bányatavakon. Májusban a Gyermeknapi Előzetesen horgászversenyt szervezünk.
A Jóga, a Meditációs, a Baba-Mama az első félévben is heti, kétheti rendszerességgel
tartja összejöveteleit, a csoportok jellegének megfelelő tematikával. Többek között a
Meditációs klub nyílt hétvégét és ismeretterjesztő előadásokat, a Baba-mama klub
előadás sorozatot és Baba-mama Napot, a Jóga klub több alkalommal ismeretterjesztő
előadást és áprilisban Jóga napot tervez.

39

Továbbra is helyet biztosítunk a Lakótelepi Tömegsport Egyesület fogadóóráinak és a
Városi Polgárőrség Egyesület összejöveteleinek. Lehetőségeinkhez képest segítjük a
József Attila Lakótelepi Részönkormányzat munkáját, illetve biztosítjuk az ehhez
szükséges feltételeket (ülések, fogadóórák).
Képzések, tanfolyamok
Januárban és szeptemberben hirdetünk meg jóga kezdő és haladó, továbbá intim
torna tanfolyamot, valamint a Fotósulit, és folyamatosan tartjuk a (nyári szünet
kivételével) a Lencsési Általános Iskola alsó és felső tagozatos osztályainak az angol
nyelvi szakkört, két óvodás korú csoportnak az angol szakkör foglalkozásait
valamint szintén óvodásoknak taekwondo edzést. Folyamatban van a felnőtteknek
indított angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő képzés, majd azt követően ősztől
indítunk ismét kezdő vagy újrakezdő kurzust.
Szolgáltatás, társadalmi kapcsolatok
Hetente egyszer lesz nyugdíjas, baba-mama
felkészítőés
kismama
torna,
hetente
egészségmegőrző torna és taekbo edzés.

(két korosztálynak), szülésre
kétszer
alakformáló
torna,

A nyári időszak kivételével működtetjük az internet szolgáltatást az eddigi
feltételeknek megfelelően.
A közösségi ház helyiségeit folyamatosan bérbe adjuk vásárokra, tanfolyamokra,
termékbemutatókra, családi típusú összejövetelekre.
Együttműködési megállapodásainkat
megújítottuk a Lencsési Általános Iskolával, a Lakótelepi Tömegsport Egyesülettel, a
Városi Polgárőr Egyesülettel helyiségek használata, programok részfeladatainak ellátása
és biztosítása tárgyában.
Gazdálkodás, felújítás, látogatottság
Ahhoz, hogy a munkatervben szereplő nagyrendezvényeket meg tudjuk valósítani
(Gyermeknapi-, Szent István Napi Előzetes, Pódium Estek, Digiporáma Fesztivál, „Csak
tiszta forrásból…”) szükség van a város Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és
Sportbizottsága kiemelt, és a részönkormányzat támogatásaira, legalább a tavalyival
azonos nagyságrendben. Fontos továbbá a saját bevétel tavalyit megközelítő szintjének
az elérése, hisz számos programot ebből finanszírozunk, és ez igaz a képviselői és a
szponzori támogatásokra is.
A közösségi ház alapítása óta először 2013-ban bevezettük a kisközösségek részére a
tagdíjat 1000.-Ft/fő/év nagyságrendben. A befizetendő összeg elsősorban a közösségi
ház általános fenntartási költségeihez való hozzájárulás. A tavalyi évben anyagi
helyzetünk lehetővé tette, hogy a beszedett összegek jelentős részét visszaforgassuk az
adott klub utolsó negyedéves programjaira.
A felújítás terén az épület régi szárnyában a nyílászárók javítása vagy cseréje lenne
indokolt. Ezt az év folyamán reméljük, fenntartói támogatásból meg tudjuk oldani. Saját
erőből szándékozunk padlóburkolatot cserélni a tanácskozó termünkben és a szervezői
irodában.
A látogatottság tekintetében igyekszünk elérni vagy meghaladni a tavalyi mutatókat.
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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.
2016-ban is szakmailag segítjük és fejlesztjük a közösségi házban működő
csoportokat, az előző évben beindult új kezdeményezéseket, klubokat,
foglalkozásokat. Civil szervezetekkel, kulturális közfoglalkoztatottakkal, önkéntesekkel
együttműködve a ház a nyitva tartását az igényeknek, programoknak megfelelően
igyekszünk megoldani ez évben is. Fontos, hogy a programjainkra érkező látogatóknak
tartalmas szabadidős tevékenységet és közösségi élményt is nyújtsunk.
Marketing kommunikációnkat 2015-ben a közösségi média eszközeivel fejlesztettük, amit
ebben az évben is folytatni kívánunk, célunk, hogy minél többen csatalakozzanak
oldalunkhoz, mert sajnos még mindig vannak a városrész lakói között, akik nem vagy
alig ismerik a közösségi házat, lehetőségeit, programjait. Továbbra is növelni szeretnénk
a 2014 őszétől indult honlapunk nézettségét, (jaminaikozossegihaz.hu) hírlevelünk
adatbázisát bővíteni. Nagyon fontos a különböző online közösségi oldalakon is az
érdeklődőkkel való kapcsolattartás, információ átadás.
A Jaminai Közösségi Ház számára kiemelt fontosságú a Jamina Szövetséggel való
együttműködés a ház működtetésében. Az év során a civil szervezetek kulturális
közfoglalkoztatott munkatársai részére továbbra is irodát biztosítunk a közös
együttműködés keretében. Ez szükségszerű is a jelenlegi programok megtartása céljából,
hiszen 1 fő munkatárssal nem lehet a szolgáltatásokat, rendezvényeinket folyamatosan
szinten tartani, fejleszteni. Továbbra is célunk minél több közösségi szolgálatos
középiskolás fiatalt bevonni a programjaink lebonyolításába. Ez jelenleg a nyári
táborokban való részvételt jelenti.
Tervünk a közösségi ház szolgáltatásainak fejlesztése, amihez elengedhetetlenül
szükséges a több évtizede használatban levő (régi „ifiházas”) asztalok lecserélése. Sajnos
a székek is folyamatosan törnek össze, felújításuk költséges, így szükségessé vált ezen
eszközök folyamatos cseréje is.
Kiállítások
„Kedvenc pillanataink” – Márvány Fotó Műhely kiállítása
január 20 - február
A Márvány Fotóműhely tagjainak válogatott fotóiból nyílik kiállítás.
A Márvány Fotóműhely évente rendez kiállítást tagjainak munkájából. Ebben az évben
vándoroltatják a kiállítást, így a közösségi házban, Jaminában is bemutatásra kerül majd.
Gombos Ildikó kiállítása
március – április
Az alkotó művész ez évben tölti be 70. életévet, a tervezett kiállítás így jubileumi kiállítás
lesz a művész elmúlt évtizedeinek alkotásaiból.
Filipinyi Ágnes kiállítása
május – június
Az alkotó művész tűzzománc képei kerülnek bemutatásra.
Archív I. Világháborús katona képek
augusztus - október
Az archív fotókon keresztül megismerhetjük a két világháborúban résztvevő katonáiknak
mindennapi életét.
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Együttműködő partner: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális Gyűjteménye
(Mezőberény)
Népi Díszítőművész Szakkör kiállítása
november – december
A közösségi házban működő szakkör dekoratív, mindennapi használtra is alkalmas
tárgyait, hímzett ruháit mutatjuk be a látogatóinknak.
Képzések, tanfolyamok
Varrótanfolyam
tavasz
Újabb varrótanfolyamot tervezünk indítani a Szabás-Varázs Alkotóházzal közösen.
Cukrász tanfolyam
havi 1 alkalom
Továbbra is folytatjuk a kis csoportos foglalkozásokat, amelyen a torta készítés
alapjaival, díszítésével ismerkedhetnek meg a résztvevők. A közösségi ház konyhája
kitűnő helyszín a képzésre.
Angol tanfolyam
heti 1 alkalom
Heti egy alkalommal elsősorban óvodásoknak, kisiskolásoknak szóló angol tanfolyamot
folytatjuk, ahol énekes, mondókás, játékos módszereken keresztül ismerkedhettek meg a
gyerekek az angol nyelvvel.
Amennyiben igény lesz rá, újabb csoportot szeretnénk beindítani felnőttek részére.
Előadások
Előadás sorozat közösségi kertművelésről
tavasszal, ősszel
Terveink szerint a Stark Adolf Kertbarát Körrel és a Közös Pont Egyesülettel
együttműködve folytatjuk előadássorozatunkat, amely során megismerkedhetnek az
érdeklődők, a közösségi mezőgazdálkodás, ökológiai szemléletű kertművelés,
biogazdálkodás fogalmával, hasznával.
Innovációs Műhely
tavasztól őszig
Havonta 1 előadásban megismerkedhetünk Békéscsabáról vagy környékéről elszármazott
fiatalokkal, akik világcégeknél építik karrierjüket.
Együttműködő partner: Közös Pont Egyesület
Rendezvények
Ökomenikus Istentisztelet
január 22.
Több közösség együttes új év köszöntése.
Családi Farsang - Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete
január 23.
A Jaminai Közösségi Házzal együttműködésben szervezve.
Kertvárosi Óvoda - Batyus Bál
február 13.
Évi egy alkalommal együttműködés
rendezvényeiknek.

keretében

helyet

biztosítunk

közösségi
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Jaminai Gyerek és Babaruha Börze
februártól havonta
Helyszínt biztosítunk a családok gyerekruha, játék és egyéb már nem használt tárgyaik
csereberéjéhez.
Tavaszváró a Jamina Szövetség szervezésében
március 20.
A Jamina Szövetség tagszervezetei által közösen szervezett program, műsorral és
vacsorával. A program segíti a tagszervezetek kapcsolatainak erősítését, egymás
tevékenységének jobb megismerését.
Húsvéti családi program játszóházzal
március 27.
Egész napos program családok számára (nyuszi futtatás, tojásfestés, ajtódíszek
készítése, locsolóvers tanulás, rajzolás-festés stb.)
League of Legends stratégiai játék verseny
április
Fiataloknak szóló számítógépes játék verseny, amelyen egyéni és csapatversenyben
mérhetik össze a tudásukat, ügyességüket a résztvevők.
Együttműködő partnerek: Közös Pont Egyesület, Toplaptop Kft.
Baba - Mama Klub évzáró rendezvénye, nyárköszöntője
június közepe
Kis gyerekes családok részére szervezett játékos, vetélkedős családi napja a Jaminai
Védőnők együttműködésével.
JamiNap - családi hagyományőrző program
június 4.
helyszín: Jaminai Erzsébet Park
Célunk a hagyományos kultúránk megismertetése (ezen belül a szlovák kultúra, mint a
településrészt benépesítő nemzetiség kultúrája) különböző tevékenységeken és
bemutatókon keresztül. További célunk még szélesebb körben bevonni a helyi lakosságot
és önkéntes munkára ösztönözni őket. A helyi közösségeket, csoportokat, civil
szervezeteket, intézményeket, vállalkozókat együttműködésre serkenteni, kapcsolataikat
bővíteni, hálózatot építeni. A helyi kisközösségeket támogatni a megerősödésben és
bemutatkozási lehetőséget adni nekik, ezáltal ismertségük növelését elősegíteni. A
jaminai közösség kulturális életének élénkítése, színesítése.
Szent Mihály napi népdal verseny kisiskolások részére
szeptember 24.
Az egy napos találkozón a városi, megyei népdal éneklő versenyek helyezettjeinek
(általános és középiskolás ifjú tehetségeknek) biztosítunk bemutatkozó lehetőséget.
A program népszerűsíti a népdal éneklést, nyitott az érdeklődő családok, gyerekek
részére. A műsor mellett felelevenítjük a Szent Mihály napi népszokásokat. Hagyományos
kézműves foglalkozások (természetes anyagok felhasználásával), ételkóstoló várja a
résztvevőket. Néptánc tanulás, közös éneklés zárja a programot.
Adventi készülődés
november vége, december
Heti kézműves foglalkozások az adventre készülve.
Közösségek karácsonyi ünnepségei:
MOZDULJ MEG! csoport
Közös Pont Egyesület
Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete
Új Forrás Baptista Gyülekezet
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Salsa Műhely Egyesület
Jamina Szövetség
Varázsének csoport
xD Ifiklub
Táborok
Napközis tábor segítése ingyenes programokkal
június - augusztus
Az Erzsébethelyi Általános Iskolában nyári napközis tábor résztvevő gyerekeinek heti
rendszerességgel ingyenes programokat szervezünk.
Kiskertész tábor
július
Kisiskolás gyerekek részére természetismereti, kertészeti ismeretek átadása elméleti,
gyakorlati formában, korosztályuknak megfelelően játékosan.
Családi tábor
augusztus
Családi hagyományok felelevenítése, összehasonlítása, milyen azonos szokások vannak a
nagycsaládosok között.
Közösségek, szervezetek, klubok
Jelenleg a Jaminai Közösségi Házban 19 közösség működik, ebből 9 önálló jogi
személyiség.
Apa & Én klub
Havi 1 alkalommal, szombat délelőtt várjuk az apukákat gyermekeikkel. Mindig az éppen
aktuális időszaknak megfelelő kézműves foglalkozást tartunk a résztvevőknek.
Együttműködő partner: Jamina Szövetség
Ízvadász főzőklub
2 heti rendszerességgel megtartott klubfoglalkozás. Az
kihasználva, a főzés fortélyait sajátíthatják el a résztvevők.
Együttműködő partner: Jamina Szövetség

új

konyha

lehetőségeit

xD Ifiklub
Általános felső tagozatos iskolások részére szabadidős foglalkozások szervezése.
A klub működése hiánypótló szerepet tölt be Jaminában, hiszen nincs jelenleg olyan
helyszín ahol ez a korosztály tartalmasan tölthetnék el szabadidejüket. (vetélkedők,
közös beszélgetések az iroda munkatársaival, XBOX-ozás stb.)
Együttműködő partner: Új Nemzedék Plusz Békéscsabai Kontaktpont Iroda
Segítők: közösségi szolgálatos önkéntes fiatalok
Varázsmező Kreatív Kézműves Klub
Vezető: Suga Erzsébet
Hetente keddenként kisgyermekes anyukák részére kézműves, alkotó klub, ahol a kis
gyerekek anyukákkal együttesen tudják készségeiket fejleszteni.
Baba-Mama Klub
Kéthetente a Jaminai Védőnők jóvoltából Baba-mama klub működik nálunk, ahol
különböző témákkal várják a kismamákat. Nyári szünet kivételével folyamatos a
működtetés.
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Varázsének - Énekvarázs
A foglalkozásnak helyet adva a kismamák és gyermekeik részére heti rendszerességgel
továbbra is tartjuk a zenés, énekes foglalkozásokat, melyeket Hevesi Imre vezet.
Stark Adolf Kertbarát Kör
Foglalkozás: minden hónap második hétfőjén
Létszám: 30 fő
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 Istentiszteletét.
Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete
Foglalkozások: minden hónap első vasárnapján
Vezető: Törökné Lukács Beatrix
Nagycsaládosok számára biztosít ingyenes, színvonalas programokat minden területen.
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.
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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.
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, társadalmi kapcsolatok
Jóga
Heti 1 alkalommal Juhász Gabriella vezetésével a résztvevők megismerkedhetnek a jóga
elméleti és gyakorlati alapjaival, frissítő, egészségmegőrző céllal.
Baba Játszó
Elsősorban kisgyermekes (1-3 éves gyerekek) családok részére biztosítunk „játszóteret”
heti 2 délelőttön, ahol biztonságban, szabadon mászhatnak, mozoghatnak a gyerekek és
játszhatnak a szüleikkel, egymással.
Gyermektorna
Foglalkozások: minden héten kedden és csütörtökön
A Szabad Torna Sport Egyesülettel közösen meghirdetésre került az elsősorban
óvodásokat, kisiskolásokat váró, mozgást fejlesztő heti 2 alkalmas foglalkozás. A
jelentkezők nagy száma miatt 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.
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.
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Képviselői fogadóóra
Minden hónap első szerdáján biztosítunk helyet a városrész képviselőinek, hogy
fogadóóráikat megtartsák.
Részönkormányzat ülései
A közösségi ház igény szerint, előre egyeztetett időpontban helyet biztosít a
részönkormányzat működéséhez, összejöveteleihez, szükség esetén segíti egyéb
feladatainak ellátását.
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MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ
2016-ban továbbra is alapfeladatunk Munkácsy Mihály művészetének minél szélesebb
körben való megismertetése, az Ő és a 19. századi kisnemesi életmód bemutatása,
múzeumpedagógiai feldolgozása a békéscsabai és az ide látogató gyermek és felnőtt
közönség részére.
Műemlék épületben működésünk miatt feladatunk felhívni a város és a térség
műemlékeire a figyelmet. Ezt a munkát műemléki konferencia szervezésével,
kirándulásokkal, városi sétákkal tovább folytatjuk.
Mivel 2016 Széchenyi István születésének 225. évfordulója, a róla szóló előadáson
kívül tervezzük az építészeti Világnapon a nagycenki kastély, illetve a Lánchíd
bemutatását célzó rendezvényt is.
Feladatunk továbbá az emlékház épületének belső és külső rendben tartása, állagának
megóvása, javítása. Még nem megoldott az ajtók, ablakok hőszigetelése.
A Munkácsy Emlékház szakmai anyagok gyűjtésével, összeállításával, propagálásával
kíván támogatást nyújtani a Munkácsy negyed projekt megvalósulásához.
Ehhez kapcsolódva a kúria látványelemeinek gazdagítását szolgáló projektek
előkészítéseire törekszünk. Például felmérjük az angolpark felújításának tervezési
költségeit egy majdani pályázathoz. Továbbá szem előtt tartjuk a „Pincétől a padlásig”
projektet, amely a pince, a padlás és a konyha élményelemekkel való feltöltését célozza.
Nagyrendezvények
Munkácsy születésnapjára
Minden év február 20-án Munkácsy születésnapjának emlékére különleges programot
rendezünk. Általában kiállítást szerveztünk eddig.
Ebben az évben megszakítjuk a kiállítások sorát és egy nagyszabású családi nappal
hívjuk fel a békéscsabai emberek figyelmét a mesterre. Városi túrát szervezünk
Munkácsy nyomában azokra a helyszínekre, amelyeken Ő maga is megfordult. Délután
Festöde címmel játszóházat tartunk, ahol festészeti technikákkal ismerkedhetnek a
családok a békéscsabai művészek segítségével. Este pedig színházi előadással
egybekötött
Munkácsy-szalont
tartunk:
teázással,
jelmezpróbával,
koncerttel
egybekötve.
Kisnemesi Otthonok 15. Országos Találkozója
Minden év márciusának utolsó csütörtök-péntekén rendezzük meg a műemléki
konferenciát, rangos szakemberek előadásaival és a város, a megye épített értékeihez
tett kirándulással.
2016-ban március 24-én és 25-én tartjuk a rendezvényt.
Témáink közt a Hajósi Barokk Kastély felújítása és kiállítóhely használata lesz, amelyre
Vas Tibor építészt és Mayer Edina intézményvezetőt várjuk. A Hajósi Pincesorról Völgyesi
Krisztina és Széphegyi László beszámolóját várjuk.
Az egy éve elkészült Hatvani Grassalkovich-kastély Közép-Európa legnagyobb Vadászati
Múzeuma. Kirchkeszner Ágnes igazgatónő és az építészek beszélnek.
A vadászatról és általában a vadászkastélyokról Bugár Mészáros Károly tart előadást.
Konkrétan a solymászatot Vozár János bemutatja be.
Kísérő kiállításunkkal Dr. Örsi Károly békéscsabai származású kerttervezőre emlékezünk.
A kirándulás a körösladányi Wenkheim-kripta felújításához,
Gyoma-Endrőd
műemlékeihez és Dévaványa-Ecsegfalva nevezetességeihez tesz látogatást.
Múzeumok Éjszakája 2016. Június 25.
Rendezvényeink közül a leglátogatottabb nyári, szabadtéri szórakozás. Jó időben az
udvaron zajlik a gyermekek játszóháza, a műsor, a büfé és a borkóstolás, bent pedig a
rendhagyó tárlatvezetések, a jelmezpróba. Idén a fő témát „Hősök, felfedezők, újítók”
címmel adta meg a minisztérium. Játszóház lesz a gyerekeknek, Baba-felfedezővel és
kalandos társasjátékokkal. Felfedezők közül Suhajda Szilárd tart hűsítő előadást hegyi
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túráiról. Az újítókat a magyartól eltérő hangszereket megszólaltató Dürgő együttes
képviseli azt este folyamán. Keresünk különleges technikával dolgozó művészeket, akik
bemutatót tartanak a közönségnek.
Természetesen a bevált jelmezpróba, a Szentivánéji Casino és a divatbemutatók tovább
folytatódnak.
Egyéb rendezvények
Magyar Kultúra Ünnepe
január 20-22.
Műterem-látogatást szervezünk az evangélikus gimnázium műhelyébe, ahol mind a
tanárok, mind a diákok alkotó munkájának folyamatába betekintést nyerhet a
békéscsabai lakosság. A Munkácsy Emlékházban egy magángyűjtő Munkácsy képeiről,
például a Parlamentben látható Honfoglalás, képeslap gyűjteményéből válogatott tárlatát
mutatjuk be „Munkácsy kultusza képeslapokon” címmel.
Csabai Farsang
február 5-9.
Évek óta vállalásunk az Ovis farsang megrendezése, amelyen báli kellékek készítésével,
bábelőadással várjuk a legkisebbeket.
Az Asszonyfarsang hagyományos borkóstolóját és hozzá csatlakozó kószálást
megszervezzük az idén is.
Békés Megyei Múzeumok Juniálisa
június 3.
Idén Békéscsaba lesz a múzeumokat bemutató rendezvény helyszíne. Mindenki ízelítőt
hoz saját intézménye látogató-csábító darabjaiból, illetve játszóházi foglalkozásaiból. Az
iskolák műsorral mutatkoznak be egymásnak, közben pedig megtekintik a múzeumok
ajánlatait.
Világnapokhoz csatlakozó rendezvényeink
Megemlékezünk az év során az emlékház tartalmához illő világnapokról, mint a Múzeumi
Világnapról (május 18.) amelyhez az idei évben a szarvasi múzeum kiállításából
szeretnénk ízelítőt hozni Békéscsabára.
A Magyar Fotográfia Napján (augusztus 29.) Joseph Kadar világhírű fotóit mutatjuk be a
Kisteremben.
A Magyar Festészet Napját (október18.) egy különleges Lipták Pál tárlattal ünnepeljük,
eddig nem ismert szőnyegterveit ábrázoló festményeit mutatjuk be Hajdu László
magángyűjteményéből.
Kulturális Örökség Napjai (szeptember 17-18.)
Az országos rendezvény megadott témájához szombaton aktuális túrát, vasárnap pedig
gyerekeknek játszóházat szervezünk.
Múzeumok Őszi Fesztiválja (október 3-november 11.)
A nyáron meghirdetett témakörökhöz ismét csatlakozunk, műemléki városi túrák,
diákságnak szóló múzeumpedagógiai rendezvénnyel, múzeumok őszi éjszakája
megrendezésével.
Sorozatok
„Új utakon Munkácsy nyomában”
Munkácsy-díjas kortárs képzőművészeket bemutató sorozatunkat is folytatjuk. Eddig
Imre Mariann képzőművésszel állapodtunk meg egy március 18-án nyíló kiállításról,
amely a művésszel való beszélgetéssel zajlik.
Terveink közt van még sikeres pályázat esetén Wierdl Zsuzsa festő-restaurátor
bemutatója.
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Vendégek a szalonban
E sorozatunkban kamara koncerteket (a zeneiskola gitárkurzusát fogadjuk be, illetve
Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából rendezünk koncertet) és
könyvbemutatókat tervezünk.
Ennek keretében folytatjuk az Alkotó nők köre rendezvényeit, amelyen zenével,
képzőművészettel, vagy irodalommal is foglalkozó hölgyeket ismertetünk meg.
Múzeumpedagógiai tevékenység
Az év során folyamatosan óvodások számára „Művészeti ágak a Munkácsy Emlékházban”
címmel építészetről, festészetről, szobrászatról lesznek foglalkozások.
Az általános iskolásokkal emellett a korabeli bálok kellékeit, ünnepi tárgyakat készítünk.
Folytatódik Pincétől a padlásig, Élet a kúriában sorozatunk és a „Régi bálokra készülve”
hat alkalmas programunkat. Új sorozatunk a TÁMOP Kicsengetés pályázatnak
köszönhetően a Munkácsy témahét, amely során megismerik a gyerekek Munkácsy helyi
és országos emlékeit. Az útiköltségek híján vetített előadásokat is tartunk az iskolákban.
Bevált a középiskolásoknak szóló Templomtúrák Békéscsabán, amely a helyszíneken
mutatja be a felekezetek, az épületek sajátosságait.
A családi napokat, játszóházakat Farsang, Húsvét, Karácsony témakörben ismét
megtartjuk.
Közösségek
Kisfestő szakkör
BMZ vezetésével folytatódik a már városi szakkörré nőtt csoport munkája. Mindenféle
festészeti technikát, agyagozást kipróbálnak a foglalkozásokon. Városi és országos
pályázatokra, kiállításokra készítenek munkákat. Tanév végén az Emlékházban rendezett
kiállításon bemutatják az év legszebb alkotásait. Ezekből kerülnek át munkák a
Csabagyöngye Kulturális Központba, mintegy toborzóul.
Átmozgató torna
Ülő munkát végzőknek, illetve nyugdíjasoknak szánjuk a Nagy Istvánné által tartott
tornát. 6-8 fő részére elegendő a hely, így tényleg csak az izületek átmozgatására van
mód.
Cuvée Borklub
Havonta egyszer tartja borkóstolóit a pincében. Laurinyecz László és Mokran Róbert
szervezik és bonyolítják a rendezvényeket, a tagság még mobil, kb. 10-12 fő állandó
résztvevő mellé alkalmanként csatlakoznak érdeklődők. Közösen beszélik meg a
legközelebbi kóstoló anyagát.
Táborok
Élet a kúriában (június 20-24)
Adorján Lászlóné szakmai vezetésével a ház régi hangulatát felelevenítő foglalkozások
zajlanak. Szóba kerül a háztartás, az ezüstpucolás, terítés, sütés. Emlékkönyv, ékszeres
doboz ékszerek, legyezők készülnek. Jelmezes szituációs játékok során ismerkednek a
ma is aktuális illemszabályokkal, legyező- és virágnyelvvel, a teadélutánok szokásaival.
Kisfestő tábort (augusztus 22-26.)
Idén is tovább folytatjuk a jól bevált, iskolakezdés előtti héten rendezett táborunkat. A
délelőtti foglalkozásokat BMZ vezeti, mindenféle festészeti, illetve szobrászati
technikákkal ismerkednek a gyerekek. Délután modern technikákkal is foglalkozunk:
montázs, kollázs, batik, mozaik
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Felnőtteknek
Művészet-történet
Az elmúlt év végén kezdett előadássorozatunk a történelmi korok kultúráiról szól. A
történelem a stílusok és a művészet területéről hangzanak el érdekességek. Tervünk,
hogy a 20. század sokrétű irányzatáig haladunk ebben az évben.
Pályázati munka
Városi pályázatok
A KIOS Bizottsághoz és a Szociális Bizottsághoz fogunk főleg a gyermekprogramjaink
megvalósításához pályázatot benyújtani. Például a Kulturális Örökség Napjai
játszóházához, amikor hátránnyal gyerekeket hívunk és speciális elemeket - mint a
gyógylovagoltatás, vagy a mozgásterápia - iktatjuk be.
Nemzeti Kulturális Alap
Figyeljük az NKA pályázatait, mert forrásokat keresünk a Zöld Szalon díszítő
festményének restaurálására, a „20 éves a Munkácsy Emlékház” című kiadványunk
sokszorosítására, illetve a zongora felújítására. Próbálkozunk a Munkácsy-díjas
művészeket bemutató kiállítás sorozatunkra is pályázni.
Múzeumok Őszi Fesztiválja pályázat
A Szentendrei Skanzen az Őszi fesztivál programjainak megvalósítására írja ki
pályázatát, amin általában 70-80 ezer Forintot szoktunk nyerni 6-7 tematika
megvalósítására.
Szakmai együttműködések
Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület
Évente 2-3 alkalommal tartott megbeszéléseiket a Foglalkoztató Terembe rendezik. Az
egyesület a műemlékvédő munkában és az előadások, kirándulások szervezésében és
részvételükkel segíti a munkánkat.
Csabai Kolbászklub
A kúriatalálkozó kolbászkészítési bemutatóját és esti kolbászkóstolóját a klub
segítségével tartjuk. Mi két előadást vállaltunk a tagok részére az év folyamán, Munkácsy
békéscsabai tartózkodásáról és a kúria hajdani életéről vetítünk az emlékház Vörös
Szalonjában.
Békés Megyei Építészkamara
Évek óta részt vesz a tagság a kúriatalálkozón. Ebben az évben is kreditpont gyűjtő hely
lesz a konferencia az építészeknek. Az előadásokhoz némi anyagi támogatást is remélünk
a kamarától.
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Intézményi kommunikáció

Az elmúlt évben (években) már kialakított, és jól működő együttműködések adják az alapját az
intézmény idei megjelenésének is.
Megmarad tehát a Csaba Rádióval, a menetrend szerinti buszokon LCD-monitorokat üzemeltető
MediaMotion Kft-vel és a Beol.hu-val kötött keretszerződés is. Ez nem csak kedvezőbb anyagi
kondíciókat jelent, mint ha eseti megrendeléseink lennének, de folyamatos jelenlétet is biztosít a fenti
felületeken. Egy-egy nagy rendezvény kampánya is kedvezőbb árral köthető a folyamatos
kapcsolatnak köszönhetően.
Az intézmény kommunikációjának fontos eszközei még a havi műsorfüzet, valamint a saját és a 2014ben megvásárolt Csabahír plakátoló felületek. Utóbbiak továbbra is értékesítési lehetőségeket kínálnak
számunkra.
Szeretnénk még nagyobb megjelenést az országos médiában; ezek árai miatt azonban nem feltétlenül
fizetett hirdetések formájában, hanem inkább turisztikai, programajánló műsorokban.
A mindennapokban egyre nő az online felületek jelentősége, így a Csabagyöngye is ezeken törekszik
folytatni eddigi sikeres kommunikációját. Folyamatosan látogatott egy éve megújult honlapunk, s
rendkívül aktívak és népszerűek vagyunk a közösségi médiában is.
Kreatív ipari kezdeményezések
A kreatív iparban számtalan feladat áll előttünk, tekintve, hogy a 2015-ös év nem volt sikeres ezen a
területen.
Ezen tevékenységünk továbbra is két pilléren nyugszik: egyfelől az intézményben működő
alkotóközösségek „tevékenységének” értékesítése (legyen szó előadó-művészetről, kézműves
termékekről), másrészt új értékek teremtése (hangfelvételek, klipek, rövidfilmek).
Idén bemutatunk Illés Lajos és Majla Sándor közös munkái közül egy újabb dalt, a hozzá készült
klippel.
Elképzeléseink között szerepel a könyvkiadásban tervezett munkák véglegesítése, befejezése:
* Tanyakönyv – 2010-es és 2013-as kutatásaink összegzése
* Ifjúságkutatás – a 2014-es kutatás tanulmánykötete
* Műszaki folyamatrendszerek a Csabagyöngye Kulturális Központban – minőségfejlesztési
kézikönyv
Mezőmegyeri tagintézményünk közreműködésével kiemelten fontosnak tartjuk a megyeri kézműves
falu megismertetését és népszerűsítését a széles közvéleménnyel.
Ebben az évben rendezzük a zenés ifjúsági színpadok huszadik találkozóját; a SCHERZO-ra új
darabbal készül a Színistúdió, aminek munkáját intézményünk is segíti.
Folytatjuk a Calandrella Kamarakórus és az Alföld Quartet Ole Gjeilo-koncertjének (amire az elmúlt
évben is volt példa), illetve az Alföld Quartet Mozart műsorának utaztatását.
Volt már megkeresés 2015-ben is A Hetvenhét magyar népmese elnevezésű játszóházunkra, amit a
tapasztalt siker hatására valóban nagy számban szeretnénk szerepeltetni céges rendezvényeken.
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Saját és az intézménnyel együttműködő
KÖZÖSSÉGEK
2016.
MŰKÖDÉSI HELY: Csabagyöngye Központ
Közösség
Csabai Színistúdió
Rehabilitációs Klub
Szíves és Hypertóniás Klub

Sakk-szakkör

15 fő

Rejtvényklub

20 fő

Junior novella műhely
Békés Megyei Polgári
Összefogásért Egyesület
Csaba Big Band

10 fő

Vezető
Szente Béla
Juhász Gabriella
Valach Jánosné
Novák Norbert,
Szántó Zsolt
Emődi Gyula
Hankóné Zsilák
Katalin
Kántor Zsolt

40 fő

Bíró János

Herczeg Tamás

20 fő

Herczeg Tamás

Egyensúly AE Egyesület

15 fő

Békéscsabai Társastánc Klub
Nyíri Lajos TSE
Képzőművészeti Kör
Oriens 2000 Alapítvány
Békéscsabai Diákönkormányzat
Önkéntes Klub
KerékPárt Bringaklub
Chopin Kórus
Bartók Béla Kórus Egyesület

85 fő
57 fő
10 fő
6 fő
55 fő
20 fő
26
30 fő
40 fő

Calandrella Kamarakórus

16 fő

Nosztalgia „Tízek Klubja”
Csabai Pálinka Klub
Szemián Sámuel Egylet
Csabai Hungarikum Klub
Lassú Torna
Csaba Nemzetiségi
Néptáncegyüttes
Tabán Néptáncegyüttes
Varázsének
Áldozatvédelmi Egyesület
Szlovák Klub
IZÉ
Éremgyűjtők köre
M3
Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar
Kids Club
BÉFIT Klub

50 fő
30 fő
35 fő
10 fő

Illyés Miklós
Herczegné Számel
Annamária
Meszlényi Viktória
Szente Béla
Sholtz Endre
Szegedi Balázs
Nyárfádi Fanni
Csizmadia Nóra
Solymosi Attila
Rázga Józsefné
Jároli Józsefné
Kutyejné Ablonczy
Katalin
Tóth Jánosné
Lukácsi Sándor
Paluska Pál
Varga Anna
Forgács Lajos

30 fő

Szarka Zsolt

Vasasné Kővári Katalin

30 fő
10 fő
24 fő
50 fő
11 fő
20 fő
6 fő

Farkas Tamás
Hevesi Imre
Zsankó László
Ancsin Pálné
Kindli József
Pádi Zoltán
Varga Ottó

Vasasné Kővári Katalin
Molnár-Rúzsa Krisztina
Hajnal Edit
Varga Gábor
Herczeg Tamás
Herczeg Tamás
Fábián Tamás

50 fő

Sándor Ottó

Paulikné Tóth Krisztina

10 fő
10 fő

Balogh Anikó
Óvári Péter
Herczegné Számel
Annamária
Lukács Józsefné
Bogdánné Száva
Mariann

Molnár-Rúzsa Krisztina
Csizmadia Nóra

Anime Klub

Létszám
20 fő
15 fő
25 fő
6 fő

Finn-magyar baráti kör

12 fő

Gerinctorna

10 fő

Pici Maci Muzsika

12 fő

Közösséggondozó
Péter Enikő
Herczeg Tamás
Herczeg Tamás
Herczeg Tamás
Herczeg Tamás
Herczeg Tamás
Herczeg Tamás

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

Varga Anna
Herczeg Tamás
Molnár-Rúzsa Krisztina
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Egészség Klub

30 fő

KIT Makett Klub
Féling Színpad
Jazz Klub
FIBE

10 fő
7 fő
50 fő
10 fő

Sorsfonó Egyesület

10 fő

Társasjáték Klub

10 fő

Harsányiné Dr. Incze
Edit
Fekete László
Steinwender József
Illyés Miklós
Szegedi Balázs
Galambosné Varjú
Blanka
Lipták György

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

MŰKÖDÉSI HELY: ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ
Közösség
Hagyományőrző Klub
Mezőmegyeri Nyugdíjasok
Klubja
Alakforma női torna csoport
Gerinctorna csoport
Billiárd Klub
Kézimunka Klub
Dorombklub
Arany János Színkör
Megyeri Kézműves Műhely
Nemezelő Klub
Shotokan Karate Egyesület
Baba-mama Klub
Zumba
Sárkánykészítő Klub
Körösök Völgye Vitézi
Bandérium
Összefogás Mezőmegyerért
Egyesület

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
10 fő

Farkas András
Balogh Edith
Borbola Gyöngyi
Pálenkás György

Zalai
Zalai
Zalai
Zalai

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

30 fő

Pintér Tibor

Zalai Erika

25 fő

Mészáros István

Zalai Erika

20 fő

Kovács Mihály

Zalai Erika

Erika
Erika
Erika
Erika
Erika
Erika

Erika
Erika
Erika
Erika

Lisztérzékenyek Békés Megyei
Közhasznú Egyesülete
Vöröskereszt
VII.
Alapszervezete

kerületi

Tűz-kör Közhasznú Kulturális
Egyesület
Csaba Kulturális Egyesület a
Táncművészetért
Egység Műhely Egyesület
Közös Pont Teház
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MŰKÖDÉSI HELY: MESEHÁZ
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
Városi Bélyeggyűjtő Kör
Körösvidéki Sporthorgász
Egyesület
Jazz-klub

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

15 fő
20 fő

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

Gyucháné
Gyucháné
Gyucháné

50 fő
50 fő
50 fő

Vöröskereszt

Gyucháné
Gyucháné
Gyucháné

Gyucháné
Selmeci
Gyucháné
Gyucháné

MŰKÖDÉSI HELY: LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Közösség
Nyugdíjas Klub
Kertbarát kör
Természetjáró kör
Ifjúsági horgászklub

Létszám
142
34
74
5

Márvány fotóműhely

35

Katona Péter

Közösséggondozó
Takács Péter
Takács Péter
Takács Péter
Diószeginé Farkas
Viktória
Takács Péter

Csipkeverő klub

8

Tóthné Kiss Szilvia

Nagy Emese

Meditációs klub

8

Diószegi István

Baba-mama klub 1.

16

Baba-mama klub 2.

16

Jóga klub

14

Diószeginé Farkas
Viktória
Diószeginé Farkas
Viktória
Juhász Gabriella

Diószeginé Farkas
Viktória
Diószeginé Farkas
Viktória
Diószeginé Farkas
Viktória
Takács Péter

Családi játszóház (Mesekuckó)

50

Mazán Erzsébet

Nagy Emese

Paleolit klub
Lakótelepi Tömegsport
Egyesület
Városi Polgárőr Egyesület

19
80

Luptovics Dezsőné
Lovas István

Nagy Emese
Takács Péter

30

Vezető
Valach Jánosné
Huszár Endre
Zsibrita Mária
Takács István

Takács Péter
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MŰKÖDÉSI HELY: JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Közösség

Létszám

Stark Adolf Kertbarát Szakkör
Nefelejcs Népdalkör
MOZDULJ MEG! Csoport
Népidíszitő Művész Szakkör
Varázsmező Kreatív Klub
Ízvadász Főzőklub
Jóga

25 fő
10 fő
15 fő
5 fő
5 fő

Vezető
Hankó János
Bukvai Istvánné
Megyeri Ágnes
Barát Éva
Bak Anna
Szatmáriné Priskin
Anita
Juhász Gabriella

10 fő
15 fő
15
(tagszerveze Törökné Lukács
t)
Beatrix

Jamina Szövetség
Gazda Nyugdíjas Egyesület
Békéscsabai Jaminai Polgárőr
Egyesület

Közösséggondozó
Koszecz
Koszecz
Koszecz
Koszecz
Koszecz

Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea

Koszecz Andrea
Koszecz Andrea

Koszecz Andrea

90 fő

Petrás János

Koszecz Andrea

10 fő

Koszecz Andrea
Koszecz Andrea

Közös Pont Egyesület
Zenebarát Felebarátok
Közhasznú Alapítvány

13 fő

Breznyik András
Gulyásné Kiss
Bernadett

15 fő

Földi László

Koszecz Andrea

Újforrás Babtista Gyülekezet
Salsa tánc műhely

70 fő
15 fő

Krisán Zoltán
Hajnal Viktor

Koszecz Andrea
Koszecz Andrea

Életfa Kulturális Alapítvány
Békéscsaba Városi
Nagycsaládosok Egyesülete
Szabad Torna SE

10 fő

Koszecz Sándor

Koszecz Andrea

150 fő
50 fő

Lukács Beatrix
Varga Adrienn

Koszecz Andrea
Koszecz Andrea

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

Koszecz Andrea
Koszecz Andrea
Koszecz Andrea

Alakformáló női torna csoport
Gerinctorna csoport
Varázsének

15 fő
15 fő
15 fő

Baba-Mama Klub

20 fő

Koszecz Andrea

MŰKÖDÉSI HELY: MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ
Közösség
Békéscsabai Borbarát Klub
Alkotó Nők Köre
Kisfestők szakkör
CUVÉE KLUB

Létszám
35
15
10
25

fő
fő
fő
fő

Vezető
Nagy Péter
Mészáros Zsuzsanna
Baji Miklós Zoltán
Laurinyecz László

Közösséggondozó
Mészáros
Mészáros
Mészáros
Mészáros

Zsuzsanna
Zsuzsanna
Zsuzsanna
Zsuzsanna

ÖSSZESÍTŐ

Közösségek száma: 129
Saját csoportok: 76
Civil
szervezetek,
közösségek: 47

önálló

Összlétszám:

Csoportvezetők
száma:

Közösséggondozók
száma:

1812

68

19

1374

45

13
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1. sz. melléklet
Csabagyöngye Kulturális Központ
Nagyrendezvényei, fesztiváljai, jelentősebb eseményei
program terve, költségvetése
2. sz. melléklet
Csabagyöngye Kulturális Központ
Telephelyeinek
Kulturális előirányzati támogatása
3. sz. melléklet
Csabagyöngye Kulturális Központ
kiemelt közösségeinek támogatása
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