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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A Csabagyöngye Kulturális Központ 2017. évi stratégiai célkitűzéseinek 

megvalósításáról 

 

Elmúlt évünk szakmai tevékenységét a 2016-ban megvédett minőség címünk alapozta meg. A nyolc 

lehetséges témakörből hat területen - ismeretterjesztés, kiállítás, művelődő közösség, közösségi 

szolgáltatás, rendezvény, származtatott szolgáltatás – értünk el kiemelkedő teljesítményt, melynek 

fenntartása, úgy érezzük, a 2017-es évben is maradéktalanul megvalósult. Ez a minőségközpontú 

gondolkodás sokat segít bennünket mindennapi munkánkban, abban, hogy mind programunk, mind 

szolgáltatásaink, mind közönségkapcsolati munkánk látogatóbarát legyen. Idén új önellenőrzési 

kategóriaként vezettük be tevékenységünkbe a nagyobb projektek előtti kockázatértékelést. 

Pályázataink többsége nyert, de indításuk csak a 2018-as év elején várható, ezért gyakorlati 

jelentőségük még nem volt mérvadó (Munkácsy-negyed beruházás, CLLD-pályázat - TOP-7.1.1-16 -, a 

köznevelés eredményességéért – Kicsengetés után II., és az ORIENS Alapítvánnyal közösen készített 

transznacionális pályázat).   

A 2017-es év egyik nagy kihívása volt számunkra, hogy központi épületünknek az év végén lejárt a 

garanciája. A hibás teljesítéseket teljes egészében feltártuk, és lépéseket tettünk a ki nem javított, 

vagy gyakran felmerülő hibák garanciaidejének meghosszabbítására. 

Komoly hatásfokjavítással zárultak a termek akusztikai elhatárolását szolgáló munkálatok, speciális 

hangfogó anyaggal cseréltük ki az Agóra-terem mellvédjeinek külső burkolatát, és sikerült 

beszereznünk egy újabb mobilszínpad-sort, mely segíti a kisházak rendezvényeinek kiszolgálását, és 

az Agóra-terem nézőterének további emelhetőségét. 

A központi épületet érintő rendszeres eseménytorlódás továbbra is érzékelhető volt a mindennapi 

munkában, még úgy is, hogy a Kulturális Ellátó Központ év közben átköltözött a Könyvtárba. 

Az év végén átestünk a rendszeres három éves fenntartói pénzügyi ellenőrzésen, illetve egy 

szakfelügyeleti vizsgálaton, mely az intézmény Agóra-projektben vállalt területi feladat-ellátását 

tekintette át. A vizsgálatok eredményei 2018 januárjában várhatók. 

A megoldás továbbra is sok terhet rótt ránk, melyek sok-sok átrendezéssel, egyes tevékenységek 

folyamatos áthelyezésével jártak, s amelyek az átlagosnál magasabb élőmunkaerőt kívánva fokozták 

a bútorzat és az eszközök elhasználódását, növelték az épület amortizációját, s olykor nem kevés 

kényelmetlenséget okoztak közösségeinknek. 

Látogatottsági mutatóink terén sikerült megismételnünk az elmúlt évek teljesítményét, központi 

épületünkben december 16-án fogadta 1.000.000-dik látogatóját, és a teljes intézményre 

vonatkozóan 2017-ben is megközelítettük a 300.000 fős vendégszámot.  

Kommunikációs tevékenységünk sikeres volt, folyamatosan jelen tudunk lenni a városéletben, és a 

Médiacentrum segítségével rendszeresen ott vagyunk az MTVA híranyagaiban, programajánlóiban. 

Sokrétű, sokszínű 2017-es évet terveztünk, melynek fókuszában az igényes, közönségbarát kultúra 

állt, s hogy ez sikerült-e, azt leginkább közönségünk tudja elbírálni... 

 

Az év elején a Szólótáncfesztivál számára biztosítottunk helyet, majd a Szimfonikus Zenekar Kultúra 

Napi koncertjének. Közösségi Gálánkon legkiválóbb csoportjainkat, aktivistáinkat köszöntöttük. 
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Februárban Miklósa Erika és a Liszt Ferenc Kamarazenekar, Lisa Gerrard, By Alex, Csík János és a L’art 

pour l’art lépett fel előadótermeink valamelyikében. 

A TAVASZI FESZTIVÁLt a Szimfonikus Zenekar nyitotta, ekkor ünnepelte 25. születésnapját a 

Csokonai-díjas Csabai Színistúdió és a Békés-táji Művészeti Társaság, fellépett a Chopin kórus, a 

Bartók Kórus, a Féling Színház, Fenyő Miklós, s a rendezvények sorát a Calandrella  Reformáció 500-as 

hangversenye zárta. Áprilisban Kern András, a Budapesti Fesztiválzenekar és a Kiscsillag együttes volt 

a vendégünk. Májusban került sor az Éneklő Ifjúság kórustalálkozójára, illetve Szentpéteri Csilla, a 

Muzsikás együttes, és a Kodály Filharmonikusok koncertjére. 

Május 20-án volt a Csabagyöngye Kupa Országos rejtvényfejtő verseny, majd a hónap a Városi 

Gyermeknappal zárult. Az Erkel Sándor Kórustalálkozó fő attrakciója a világhírű King’Singers 

vendégszereplése volt, volt egy „kiülős” Kaláka-koncertünk az öbölben, és június hónapban zajlott a 

V. Versenytáncgála is. 

Július 17-től a Főtéri Nyár a sporthétfőkkel, a Big Band hétvégével és a ZENIT-tel 33 napon keresztül 

augusztus 19-ig minden este programot biztosított a város lakosságának és vendégeinek. A Szent 

István nap fellépői a Margaret Island és Charlie voltak. A szeptember a Színistúdió tanévnyitó 

koncertjével indult, majd Indonéz est, az Anime klub Batarashii-programja, a Lutheránia Ének-és 

Zenekar Bach: H-moll miséje, és a 23. Makett-kiállítás követte a sort, a Szent-Mihály napi csabaiságok 

központi eseménye pedig az V. Halfőző-verseny volt. 

Október egyik csemegéje a Csokifesztivál volt. Az Őszi Művészeti Hetek keretében október-november 

hónapban Tóth Péter koncertjét, a Szentpétervári Balett, a Budapesti Fesztiválzenekar előadásait, 

Hobo koncertjét, a Csabai Szalon és a „Hangszert a kézbe”-program kiállításait tekinthette meg 

közönségünk, otthont adtunk a Viharsarki táncház-találkozónak, a családok pedig a 100 holdas 

pagony vendégei lehettek. A programsorozatot a Szimfonikus Zenekar A MI virtuózaink koncertje 

zárta. 

Az Országos Társastánc Bajnokság, az Experidance Cinderella előadása, a Nemzeti Filharmonikusok 

vendégjátéka, a  Józsa Mihály Vers- és Prózamondóverseny, a Mikulásnap, a Körösparti Vasutas 

Koncertfúvószenekar és a Calandrella kistemplomi közös koncertje, az olimpikonjainkat felvonultató 

Sportgála, a Bartók Vegyeskar karácsonyi koncertje, és Csík János A fény felé című koncertje 

jelentette az év zárásaként adventi eseményeink különösen színes palettáját. 

Számtalan, talán kevésbé látványos, de mégis ugyanolyan fontos sikert jelentettek közösségeink 

eredményei, a Nyírisek kiváló helyezései, a dartsosok felzárkózása az országos élmezőnyhöz, a 

rejtvényfejtők eredményei, a Színistúdió előadásainak fergeteges sikere és fesztiváldíjaik, a Csabások 

nagyszerű szereplése a „Fölszállott a pává”-ban, s éppen úgy az Arany János emlékévhez kapcsolódó 

kisebb programok. 

A betervezett nagyobb programok közül egyedül a Garabonciás Napok elköltözése miatt esett ki 

néhány, amelyet azonban a Szent Mihály-nap forgatagaival és jelentős látogatószámával tudtunk 

valamelyest pótolni. 

 

A Mezőmegyeri Arany János Művelődési Otthonban a 2017-es évben az előző években elindult 

kezdeményezéseinket folytattuk. Kiemelkedett a Kárpát-medencei Népzenei Találkozó és a Kárpát–

medencei Fazekas Találkozó, valamint a Mezőmegyeri Kézműves Faluhoz kapcsolódó 

kezdeményezések. Az Arany János emlékév tiszteletére nívós kulturális programsorozatot 

valósítottunk meg, s részt vettünk a Megyeri Sárkányeregetés és a Csaba-királyfi útján című 

rendezvények szervezésében.  
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A Meseházban 2017-ben kiemelt célunk volt névadónk, Schéner Mihály művészetének értő 

közvetítése, kiállításának mind szélesebb körben való bemutatása. Elkészült a Meseházi Alapítvány 

kiadásában Schéner Mihály, országosan egyedülállóan, csak a Meseházban megtekinthető játékos 

plasztikáiról szóló, művészettörténészek értő tolmácsolásával írott könyv. Ez a könyv mérföldkő, 

nemcsak a hazai képzőművészeti kiadványok, hanem Békéscsaba kultúrtörténetében is. Ezen kívül 

figyelmet fordítottunk a helyi amatőr képzőművészek szabadegyetemi képzésére, és a Molnár-ház 

fokozott bekapcsolására mindennapi életünkbe. Az év során szakmailag legizgalmasabb 

tevékenységeink a generációkon átívelő kulturális és hagyományőrző programok voltak, melyeket 

nyugdíjas klubjaink és iskolai kapcsolataink, az érdeklődő gyermekcsoportok számára szerveztünk. 

A Lencsési Közösségi Házban az elmúlt év eseményei közül kiemelésre érdemes a két szabadtéri 

rendezvényünk, a Lencsési Gyermeknapi és a Szent István Napi Előzetes. A Galéria sorozat esetében a 

Márvány Fotóműhely 20 éves, jubileumi tárlata kimelhető, mely apropóból a jeles alkalomról illően, 

egy rendezvénysorozattal emlékeztünk meg, a kiállítás anyagából illetve a közösség életéről egy 

színes katalógust jelentettünk meg. Az Egészség-heti rendezvénysorozat, a tizenötödik alkalommal 

lebonyolított „Csak tiszta forrásból…” című pályázat és a tizenkettedik alkalommal megrendezett 

Békéscsabai Digiporáma Fesztivál, valamint a Részönkormányzattal közös, 11 éves András napi 

Kolbászparádé, szintén említésre méltóak. Közösségeink is eredményes, programokban gazdag évet 

zártak. 

A Jaminai Közösségi Ház 2017-ben mind a látogatószámot, mind az események számát tekintve 

előrelépést mutatott. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy először sikerült maradéktalanul 

biztosítanunk a munka személyi feltételeit. Továbbra is a településrész igényeire építve nyújtottuk 

szolgáltatásainkat és valósítottuk meg programjainkat. Kiemelésre az ünnepekhez kapcsolódó 

programok állnak, melyek a családok számára nyújt hasznos, ismeretátadó, készségfejlesztő 

lehetőségeket. Fontos megemlíteni, a JamiNAP nevű rendezvényt is, mely a helyi együttműködéseket 

erősíti, bemutatkozási lehetőséget biztosít a helyi közösségeknek és tartalmas elfoglaltságot nyújt a 

fiataloknak és az időseknek egyaránt. 

A Munkácsy Emlékház alapfeladata a kiállítási környezetének és anyagának védelme, ápolása, 

bemutatása, a hozzájuk kapcsolódó ismeretek állandó gyarapítása. Emellett a célkitűzések között 

szerepelt a „Munkácsy negyed”, illetve a „Pincétől a padlásig” projektben a Munkácsy Emlékház és 

környezetének megújulását, élmény- és látványelemekkel történő gazdagítását célzó MVP-s pályázat 

konkrét szakmai anyagokkal való ellátása, melyet teljesítettünk. Tovább folytattuk a 

műemlékvédelem területén végzett, országosan többször is elismert munkánkat, a helytörténeti 

kutatásokat és a városismereti bemutatásokat is. 

 

 

II. INTÉZMÉNYSZERVEZÉS 

 

Az intézmény irányítási feladatai 

 

Intézményünkben az egyszemélyi felelős igazgató munkáját az igazgató-helyettes és 

szakterületenként, illetve intézményegységenként egy-egy felelős szakmai vezető segíti. A szervezet 

jövőképét, küldetését és szervezeti struktúráját intézményünkben minden esetben ez a vezetői team 

alakítja ki, illetve fejleszti tovább munkaköri feladatként, s ez így történt a 2017-es évben is. A vezetés 

aktívan részt vett a szervezeti szintű fejlesztésekben; irányította, tervezte, szervezte azt, a vezetők a 
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munkafolyamatok koordinálásában való aktív részvételükkel erősítették a szervezet irányítási 

rendszerének működőképességét és annak minőségileg is biztosított folyamatos továbbfejlesztését.  

A szervezet működésének hatékonysága és a hatékonyság eredményeinek mérése, s az ebből fakadó 

következtetések levonása fejlesztési munkánk alapja. A folyamat a rendezvényszervezés terén a 

tervezés fázisaival kezdődött minden egyes esetben – a projektvázlatok és a kalkulátorok elkészítése, 

digitális naptár bejegyzések összegzése, programértekezlet – s a cél majd a lebonyolítás során 

realizálódik, ezután összegezzük az eredményeket, s levonjuk a szükséges tapasztalatokat, amelyek a 

következő évi eseményeknél használhatók, illetve természetesen folyamatában is beépíthetők a 

rendezvényszervező munkába. A közösségeknél ez természetesen egy hosszabb és mélyebb 

folyamat. A közösségfejlesztő munka új közösségeink esetében szintén tervezéssel indult - 

igényfelmérés, egyeztetések - s folytatódott az érdeklődők összeszervezésével, a közösség 

beindításával. A standard közösségek vonatkozásában ez egy szűkebb munka, amely az 

elégedettségmérésből és az elégedettséggel kapcsolatos beszélgetésekből áll. Mindezen 

tapasztalatok levonása után lehet új tevékenységeket, új programokat beépíteni a működő 

közösségek munkájába.  

Az intézmény vezetése a hatékony és színvonalas szakmai munka és a racionális gazdálkodás 

követelményeit szem előtt tartva rendszeresen tájékozódott és tájékoztatott az intézményi 

fórumokon. A belső kapcsolattartás rendszeres formái, eszközei a vezetői-, a csoport- és az 

összmunkatársi értekezletek, a digitális teremnaptár, az információs napló, valamint az 

eseménylapok, forgatókönyvek voltak. A vezetés működési hatékonyságának folyamatos ellenőrzése 

önértékelő-értékelő megbeszélések sorozatával fejleszthető, melyeknek a kereteit a háromszintű 

vezetői értekezlet adta – Csabagyöngye-KEK közös vezetői értekezlet (hetente), osztályvezetői 

értekezlet (havonta), CsaKK szakmai vezetői megbeszélések (hetente). 

Szervezeti és Működési Szabályzatunk megújult, mely a hatékony vezetői feladatellátás egyik 

legfontosabb eszköze. Az alapokmányt a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság hagyta 

jóvá 2017. október 25-én. 

 

Szakmai kapcsolatrendszerünk 2017-ben 

 

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

jelenti, hogy a szakmai közélet egyik csomópontjában vagyunk. Így nem csak elveink, de helyzetünk is 

megkövetelte, hogy munkatársaink rendszeres résztvevői legyenek kulturális tárgyú konferenciáknak, 

szakmai műhelyeknek, szerepet vállaljanak azok előkészítésében, lebonyolításában vagy előadóként 

szerepeljenek a programokban. 

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

kezeltük az általuk szervezett eseményeken való részvételt. Képviseltettük magunkat a Népművelők 

Egyesülete vándorgyűlésein, megyei rendezvényein és a Fesztiválszövetség programjain is. 

Gyümölcsöző kapcsolatot tartottunk fenn a Színháztechnikai Szövetséggel, műszaki munkatársaink 

több ízben is részt vettek a SZTSZ legújabb technikákat bemutató eseményein. 

Mind az országos, mind a helyi szakmai programokon való rendszeres jelenlétre költségvetésünkből 

idén is fedezetet tudtunk biztosítani, hiszen ezek a kapcsolatok folyamatos tanulási és 

összehasonlítási lehetőségeket adtak a vezetésnek és munkatársainknak egyaránt. 

Az önkéntességen alapuló polgári szervezetekkel, civil társaságokkal folyamatos volt az 

együttélésünk, és szektorsemlegesen igyekeztünk segíteni mindenkinek ebben a szférában, előtérben 

és tiszteletben tartva törekvéseiket. Az együttműködés körülményeit, a kölcsönösség formáit mindig 
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éves megállapodás formájában rögzítettük partnereinkkel, amit január végéig el is készítettünk. Az 

együttműködések közös pályázatok, projektek kialakításában, közös rendezvények meghirdetésében, 

egymás munkájának rendszeres segítésében realizálódtak. Ezek közül kiemelkedett a Békéscsabai 

Helyi Akció Csoport, melynek eredménye egy sikeres 400 milliós pályázat lett, amely elsősorban a 

város külső kerületeinek kulturális gazdagodását, még élhetőbbé tételét segíti majd. 

A helyi társadalomra irányuló kapcsolati munkánk egyik legfontosabb része 2017-ben is az a 

lakóterületi munka volt, amit tagintézményeink végeztek közvetlen kapcsolatban a társadalom szinte 

minden rétegével. Így válhat a közéleti szerep a mi hitvallásunkban szakmai feladattá, hiszen 

lényegében a település- és közösségfejlesztő munka egyik alappilléréről beszélünk.  

 

 

Pénzügyi beszámoló 2017. 
 

Jogcím Eredeti előirányzat 
(e Ft) 

Módosított 
előirányzat (e Ft) 

 

Várható teljesítés (e 
Ft) 

Bevételek    
Működési bevételek 89000 107348 113097 
Központi irányítószervi 
támogatás 

190547 241446 233335 

Működési célú 
támogatások 
államháztartáson bel. 

 33005 28654 

Működési célú átvett 
pénzeszközök 

 545 360 

Maradvány 
igénybevétele 

 10555 10555 

Összesen: 279547 392899 386001 

Kiadások    

Személyi juttatások 115088 165775 154301 
Munkaadókat terhelő 
járulékok 

27617 36503 36297 

Dologi kiadások 136842 180161 185956 
Felújítások   3999 
Beruházások 24460 10760 5448 

Összesen: 279547 392899 386001 

 
Gazdálkodás: 

 Intézményünk 2017. évi saját bevételi előirása az előző évhez jelentősen, 3.238 ezer Ft-al 
magasabb összegben került megállapításra. Ehhez mérten a bevételi előirásunkat 27,01%-al, 
24.097 ezer Ft-al teljesítettük túl ez év végére, amely összeg 959 ezer Ft-al magasabb a 2016. 
hasonló időszakában. 

 A megítélt költségvetési támogatásunk jelentősen növekedett az előző évhez képest, 
melynek oka a 2017. évi minimalbér és garantált bérminimum összegének nagyarányú 
növekedése. 

 2017. évi végi alulfinanszirozásunk 1.429 ezer Ft körül alakul majd. 

 Az eddigi évekhez hasonlóan a közfoglalkoztatatási program állami támogatása jelentős 
összeget képvisel költségvetésünkben. Ebben az évben ez 26.283 ezer Ft lesz. 
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 2017. évben mind az előző évi alulfinanszírozásunk terhére, mind pedig az ez évre biztosított 
fenntartói támogatásból jelentős összegű fejlesztéseket tudtunk megvalósitani. Leginkább a 
telephelyeink külső rendezvényeihez szükséges színpadelemeket tudtuk bővíteni 
érdekeltségnövelő pályázat terhére. További jelentős beruházás volt az intézmény gépkocsi 
parkjának növelése, 1 db 5 éves  7 személyes Opel Zafira gépkocsit vásároltunk saját 
bevételünk terhére. Befejeztük a központi épület akusztikai fejlesztési munkálatait. 

 
 

A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ és a 
Csabagyöngye Kulturális Központ együttműködése 

 
A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ és a Csabagyöngye Kulturális Központ feladat- megosztási 
megállapodáson alapuló együttműködése ez évben is zavartalanul folytatódott a gazdasági, 
humánpolitikai és üzemeltetési feladatok ellátása területén. Nagy eredménynek tartjuk, hogy a 
Kulturális Ellátó elhelyezése véglegesen megoldódott a Békés Megyei Könyvtár épületében. 
 

 
Erőforrás-menedzsment 

 
2017 évben intézményünk engedélyezett létszámában nem történt változás, továbbra is 40 főben 
van megállapítva. Komoly problémát okozott azonban az, hogy a 2017. évi költségvetési tárgyalások 
alkalmával jelzett két fő létszámigényünket a teljes költségvetési évben fenntartónk nem tudta 
támogatni, így saját bevételi túlteljesítünk terhére két főt határozott idővel alkalmaztunk.  
Az előző évekhez hasonlóan ez évben is nélkülözhetetlen volt a közfoglalkoztatási jogviszonyban 
dolgozó munkavállalók bevonása az intézmény életébe, 2017. évben átalgosan 24 fő állt 
rendelkezésünkre a feladatellátás biztonságos ellátáshoz hónapról hónapra. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy a saját hatáskörben igényelt közfoglalkoztott munkavállalók 100 %-os 
bértámogatása ellenére az intézménynek több mint 2,4 millió Ft önrészt kellett vállalnia 
költségvetése terhére a járulékok 50%-os fedezetének megfizetésére.  
 
 

Minőségfejlesztés 
 

2012-ben 4 tevékenységi területen szerezte meg a ház a”Minősített Közművelődési Intézmény Cím”-
et, továbbá 2013-ban az országban elsőként „Közművelődési Minőség Díj”-ban részesült a 
Csabagyöngye Kulturális Központ. A 2016-os évben újra felülvizsgáltuk magunkat immár 6 
tevékenységi területen -ismeretterjesztés, kiállítás, művelődő közösség, közösségi szolgáltatás, 
rendezvény, származtatott szolgáltatás- minőségfejlesztési munkánk tekintetében, amire ismét 
megkaptuk a Minőség Címet. Belső rendszerek és folyamatok változásai segítették a látogatóinkkal, 
bérlőinkkel folytatott kommunikációnkat, ami által magasabb színvonalon tudtuk ellátni a 
rendezvényeinkre vonatkozó feladatokat 2017-ben is. Változást jelent minőségfejlesztési 
munkánkban, hogy egyre több elégedettségi mérőlapot tudunk feldolgozni és elemezni közönségeink 
és bérlőink kitöltése által, így rálátást nyerünk arra, miben tudna még tovább fejlődni az intézmény. A 
fejlesztési folyamatokat kollégáinkkal együttműködve tudtuk végrehajtani, mára minden szervezeti 
egységünk részt vesz folyamatirányítási fejlesztéseink kidolgozásában, véleményezésében, mely 
nagyban hozzájárul minőségfejlesztési munkánk sikerességéhez. Telephelyeink tekintetében már a 
2015-ös évben és a tavalyi évben új statisztikai rendszer bevezetése és fenntartása volt a feladatunk, 
ami teljesítésre került, így az intézményhálózat tekintetében egységes adatfeldolgozásra van 
lehetőségünk, ami nagyban segíti munkánkat. 
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Pályázati munka, projektirodai tevékenység 
 
2017-ben az elérhető és működésünkre nézve releváns hazai pályázati források feltérképezése, 
realizálása az előző évek gyakorlatának megfelelően folyamatos és aktív volt.  
A pályázati terület munkafolyamatait továbbra is két munkatárs koordinálta, hazai és Eu-s típusú 
megosztásban.  
Hazai támogatási rendszerből a Nemzeti Kulturális Alap szakmai kollégiumaihoz nyílt módunk 
pályázni, összességében 14 pályamunka benyújtásával, 7 millió forint nagyságrendű bevételi forrást 
realizálva.  
Elsődlegesen az amatőr előadó művészeti területhez kapcsolódó programjaink, fesztiváljaink 
részesültek támogatásban, ennek köszönhetően tudtuk többek között az ifjú tehetségek 
bemutatkozására fókuszáló „Casino Live” könnyűzenei programsorozatot, felnőtt és ifjúsági 
kórustalálkozót, a ZENIT hagyományos fúvószenei fesztivált, valamint népi táncház sorozatunkat 
megrendezni, valamint a térségi feladatellátásunk egy projektjének finanszírozását megoldani.     
Intézményünk továbbá tanácsadással, valamint pályázatíró és pénzügyi lebonyolítói tevékenységgel 
segítette a kapcsolódó civil közösségek, egyéni alkotók pályázati tevékenységét. 
 
 10  

Üzemeltetés 

A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ létrejötte után szükségessé vált intézményünkben az 
üzemeltetési osztály létrehozása. Az üzemeltetés az összes olyan szolgáltatást, és a szolgáltatások 
irányítását foglalja magában, amelyek a szervezet fő tevékenységének támogatásához és a működés 
elősegítéséhez szükségesek, jellemző feladatai közé tartoznak a hulladékkezelés, biztonság, a fizikai 
munkahely összes kérdése, a terület-menedzsment, az épület berendezéseinek üzemeltetése, a 
berendezések és az ingatlanok karbantartásának kérdései, az olyan belső szolgáltatások, mint a 
másolás, az utazásszervezés, a járműpark menedzsmentje, az irattárolás, az irodaszerekkel való 
ellátás. 

A feladatellátás és eszközgazdálkodás területén a 2017. évben is szem előtt tartottuk a 
gazdaságosság fogalmát. Fontosságát kiemelte a központi intézményegység öt éves kivitelezői 
garanciális jótállásának 2017. év novemberében történő lejárta. A kivitelezővel történő garanciális 
egyeztetések során, mint az intézményt üzemeltetők erősítettük, hogy a Konzorcium vállaljon 
garanciális időtartam hosszabbítást, valamint nyújtson biztosítékot azon területeken, 
munkafázisokban, mely területeken folyamatos, többször ismétlődő probléma volt megfigyelhető. Ez 
alatt értendő a teljes körű épületgépészet, lapostető csapadékvíz elleni szigetelés, TG1 jelű tűzgátló 
ajtó, ESPERO mobilfal problémaköre. A kivitelező Konzorcium tagjai egyenként bizonyos munkák 
tekintetében további Kötelezettségvállalási Nyilatkozatot tettek. 

Az elmúlt évben továbbfoglalkoztunk környezetünk, zöldterületeink megújításával. Folytatódtak a 
munkálatok az intézmény gondozásába átadott Omaszta-park területén, valamint a központi 
intézményegység Zöldtető felületének rendbetételén. Továbbra is problémát okozott az esővízgyűjtő 
tartály meghibásodása, mely míg működött, elősegítette a környezettudatos gazdálkodást a terület 
öntözésében. A műtárgy megjavítását vagy annak megfelelő hatékonyságú helyettesítő eszközzel 
való pótlását kezdeményeztük a garanciális értekezleten. Eredményül a tartály helyettesítésére és 
mint indikátor megtartására a kivitelező Konzorcium alvállalkozója kettő darab napelemet helyezett 
el a gépészeti részlegen.  
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Felújítások, fejlesztések 
A felújítások, fejlesztések terén 2017-re egy közel 17 milliós csomagot állítottunk össze, melyet 
pénzügyi lehetőségeink figyelembevételével, fontossági sorrendben igyekeztünk megoldani. 
Folytattuk az épület egyik legnagyobb funkcionális hibájának felszámolását, a teremáthallási 
problémák csökkentését. Az év folyamán újabb hangszigetelő fal épült, ezúttal a Panorámaterem és a 
119-es terem között. Megvalósult az Agóra terem karzatának hangszigetelése is, ezzel a terem 
akusztikája alkalmassá vált erősített események minőségi fogadására is.               
Érdekeltségnövelőből pályázatból beszerzésere került 16 db 2*1 méteres kültséri színpadelem,.így 
pályázati lehetőségek felhasználásával folytatódott az emelt nézőtér fejlesztése az Agóra teremben 
egy dobogósoros bővítéssel, továbbá kültéren is használható színpad-, és dobogó elemek 
vásárlásával.  
Biztonsági korláttal körülkerítettük a csónakház tetején a tetőteraszt, így megszüntettük annak 
balesetveszélyes használatát.  
Kültéri nagyrendezvényeinkhez, különösen az augusztus 20-i, március 15-i ünnepségekhez, illetve a 
Főtéri Nyár eseményeihez a botlásveszély kiküszöbölésére és a gyengeáramú kábelek védelmére 25 
m-es taposó kábelcsatornát szereztünk be az Önkormányzat segítségével.  
Sajnos a Molnárház alapvető komfortszintjének emelése, a mosdó és az eszköztároló helyiség 
kiépítése nem történt meg. Önkormányzati forrásból helyre kellett állíttatnunk a Jaminai Közösségi 
Ház  beomlott szennyvízaknáját. 
Külön saját erős fejlesztési programként kezeltük egy 7 személyes 6 éves Opel Zafira beszerzését.     
A rendezvényvilágítás fejlesztése folyamatosan történik, 30 db LED-es izzó került rendelésre.  

 
          

 
Intézményi kommunikáció 

 
Változatlanul a Csabagyöngye Kulturális Központ egyik „húzóága” a terület. 
M3 Kreatív csoportunk munkájának eredményeként 2017-ben az intézmény arculatát meghatározó, 
minőségi vizuális anyagok készültek el változatos formában (plakát, műsorfüzet, szóróanyagok, 
molinó, videó, stb.), nemcsak saját rendezvényeink, hanem az együttműködésben megvalósított és a 
terembérleti események kapcsán is. 
A megjelenések alapját a Csaba Rádióval, majd a frekvenciát átvevő Rádió1 partnerrel, a Mediaworks 
Zrt-vel és a Békéscsabai Médiacentrummal kötött együttműködési megállapodások alkották. A 
Médiacentrum felületein – Csabai Mérleg, 7.tv, behir.hu – folyamatosan jelen volt a Csabagyöngye 
ebben az évben is. Ezeken felül természetesen szerepeltettük az intézményt a megye más 
médiumaiban is.  
Terembérlet formájában megvalósuló rendezvényeink számának növelése érdekében kétéves 
szerződést kötöttünk a RendezvenyHelyszinek.hu-val, így az online rendezvénypiac kiemelkedő 
portáljának térképére is felkerült intézményünk. 
Lépést tartottunk a kommunikációs eszközök használatának változásaival is. Ennek megfelelően a 
hagyományos hirdetési felületek mellett az online megjelenésekre, a közösségi felületekre fektettünk 
nagyobb hangsúlyt. Az év végére facebookos kedvelőink száma meghaladta a tizenötezer főt, amely 
szám kiemelkedően magas a hazai közművelődési intézmények között. 
Összességében úgy ítéljük meg, az intézmény programjai jól hozzáférhetők mindenki számára. 
 

Kreatív ipari tevékenység 
 

A 2017-es év eredményeinek és terveinek megvalósulásai részben mondhatóak sikeresnek. 
Korlátozott anyagi lehetőségeink erősen befolyásolták a kreatív ipari tevékenységeinket. A Csabai 
Színistúdió 25 éves évfordulójára tervezett könyv és cd kiadványainkat nem sikerült megjelentetni, az 
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erre a célra beadott pályázatunkat elutasították. Szente Béla Műszaki folyamatrendszerek a 
Csabagyöngye Kulturális Központban című szakmai írását sem sikerült belső használatra sem 
megjelentetnünk. 
A Megyeri Kézműves falu önálló egyesületté alakult, és több városi és városon kívüli eseményen is 
bemutatkozott. Részt vettek a Kárpát-medencei népzenei- és fazekastalálkozó megszervezésében, s 
voltak kiállításaik is. Advent idején folyamatosan árusították termékeiket központi épületünkben. 
A Calandrella Kamarakórus reformációi emlékév kapcsán összeállított műsorából klipet készített 
kreatív műhelyünk. A produkció kiajánlója azonban nem sikerült a terveinknek megfelelően, többek 
között a nem megfelelő forgatási helyszínválasztás és az időhiány miatt. A kórus ennek ellenére az 
ország több pontjáról is meghívást kapott és minden alkalommal sikeresen vendégszerepeltek. 
A Karácsonyi üdvözlet videónk részben saját produkcióként valósult meg, hiszen a Csabagyöngye 
saját közösségeivel készítettük a képi anyagot. A facebookos megtekintése 8700, youtube-os 
nézettsége 478 főt produkált. 
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CSABAGYÖNGYE KÖZPONT 
 
 

Programszervezés  
 

Magyar Kultúra Napja 
2017. január 22. 
A Csabagyöngye Kulturális Központban megrendezett városi ünnepi gálaműsorban hagyományosan 
átadásra kerültek a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetések, ezt követően a Békés Megyei Szimfonikus 
Zenekar koncertezett magyar szerzők műveiből, Cser Miklós vezényletével. A programban a 
klasszikus és népzenei elemek ötvözésében közreműködött a Békés Banda.  
 
Közösségi Gála 2017. 
2017. január 23.  
A Csabagyöngye Kulturális Központ 2015-ben kitüntető díjakat alapított az intézményegységekben 
kiemelkedő tevékenységet végző, az intézményt segítő személyek, közösségek, társadalmi vagy 
gazdasági szervezetek elismerésére. 
A díjak átadására, most már hagyománnyá emelve, a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett 
Közösségi Gálán került sor, amelyre az intézmény összes közössége, csoportja meghívást kapott. 
STARK EMLÉKÉREM elismerésben részesült az intézményben működő közösség fejlődése, 
gyarapodása, hírnevének öregbítése érdekében folytatott kimagasló tevékenységéért, önzetlen 
áldozatvállalással végzett közösségi munkájáért: 
– Zsibrita Mária, a Lencsési Természetjáró Kör vezetője 
– Gerlai Ferencné, a Megyeri Kézműves Műhely vezetője 
– Perlaki Attila, a Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar karnagya 
Posztumusz elismerésben részesült: 
– Bazsó Imre, a Márvány Fotóműhely egykori vezetője 
Csabagyöngye KÖZÖSSÉGI Díj elismerésben részesült a kulturális központban huzamosabb ideje 
kimagasló közösségi, szakmai munkát végző tevékenységéért: 
– Márvány Fotóműhely (Lencsési Közösségi Ház) 
– Meseházi Forgórózsa Kézműves Alkotócsoport 
– Hagyományőrző Klub (Arany János Művelődési Ház) 
– Népi Díszítőművész Szakkör (Jaminai Közösségi Ház) 
– Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért 
Csabagyöngye SIKER Díj elnevezéssel a CsaKK-ban működő közösségből indult és kimagaslót alkotó, 
ezáltal az intézmény jó hírét vivő munkájáért kapott díjat Hanczár György, a Csabai Színistúdió 
egykori növendéke. 
Csabagyöngye TISZTELET Díj elismerésben részesült az intézménynek és programjainak nyújtott 
kimagasló támogató segítségéért a Békés Megyei Hírlap. 
Posztumusz elismerést kapott Kocsor János, a Munkácsy Mihály Múzeum egykori munkatársa, a 
Meseháznak nyújtott kiemelkedő szakmai segítségéért. 
Csabagyöngye ÖNKÉNTES Díj elismerésben részesült a Kulturális Központ érdekében végzett 
áldozatos önkéntes munkájáért Argay Bálint, aki az intézmény tetőkertjének megszépítéséért 
munkálkodott, valamint az Önkéntes Klub a CsaKK kezdeményezésein, programjain nyújtott jelentős 
támogató segítségéért. 
 
XXIII. Országos Aranygyöngyös és Aranysarkantyús Szólótáncfesztivál  
2017. január 13 – január 15.  
Az esemény Vásárhelyi László és Born Miklós koreográfusok kezdeményezésére jött létre még 1974-
ben. Az Országos Szólótáncfesztivál a néptáncmozgalom szólistáinak kétévente ismétlődő, az egész 
Kárpát-medencére kiterjedő rangos eseménye. A fesztiválon megrendezett minősítő versenyre azok 
kerülhetnek be, akik az előzőleg megrendezett térségi selejtezőkőn tovább jutottak. A döntőbe 70 



 13 

versenyző jutott páros és férfi szólókategóriákban. A verseny a Csabagyöngye Kulturális Központ 
Hangversenytermében került megrendezésre. Az rendezvényen mindkét nap teltházas volt a nézőtér, 
a versenyzők kiértékelésére vasárnap a Balassi Bálint Magyar Művészetek Házában került sor.  
 
Impro fesztivál 
2017. január 28. 
Memento, Farsangi rögtönzések címmel immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Féling 
Színház és a Magyar Szín-Játékos Szövetség közös szervezésében az improvizációs fesztivál. Az 
eseményre középiskolások és felnőtt amatőr színjátszók csoportjai érkeztek a határon innen és túlról. 
A versenyen 4 fős csapatok vettek részt, akiknek különböző improvizációs feladatot kell megoldaniuk. 
Az erre való felkészülésre 10 perc van, maga a játékidő pedig 3 perc. A 2017-es Impro Fesztivál 
regionális fodulóját a Csabai Színistúdió csapata nyerte meg. 
 
Hollywood Békéscsabán - Hans Zimmer est Lisa Gerrarddal 
2017. február 14. 
Hans Zimmer, korunk legnagyobb zeneszerzőinek egyike, aki olyan filmek zenéit szerezte, mint a 
Karib-tenger kalózai, az Esőember, vagy a Gladiátor. A dalokat a Budapesti Szimfonikus Zenekar 60 
fős társulata adta elő, míg Lisa Gerrard révén (Gladiátor c. film) egy világsztárt is láthatott és 
hallhatott a békéscsabai közönség. A hangzás mellett a látványvilág sem volt elhanyagolható, hiszen a 
színpad hátteréül egy ledfal szolgált, ahol mindig az aktuális filmek részletei játszódtak. Az eseményt 
teltházzal zártuk, 870 fő tekintette meg a koncertet. 
 
XIV. Csabai Farsang 
2017. február 18-28. 
Az idei Csabai Farsang programja mind műfajában, mind a célközönség tekintetében sokszínű volt. A 
koncertek, előadások között helyet kaptak a hagyományőrző, közösségépítő, illetve családi– és 
gyermekprogramok. 
Február 18-án a gyerekeké volt a Farsang, hiszen szombaton 10 órától vette kezdetét az Óz 
birodalma: varázslatos kalandjáték elnevezésű rendezvény, amely egy vadonatúj, összetett 
koncepció alapján valósult meg. Az interaktív programra kb. 200-an voltak kíváncsiak, amely ez 
esetben teltházat jelentett. 
Az esti órákat illetően már az idősebbekre is gondoltunk: Csík János Úgy élni, mint a fák című 
koncertjével folytatódott a rendezvénysorozat, amely alkalommal csak néhány üres hely maradt a 
Hangversenyterem 408 fős nézőterén, megközelítőleg 390-en váltottak jegyet az előadásra. A 
következő hét első napján Kultúrák arcai címmel kiállítás nyílt, amely során különböző technikákkal 
készített álarcokat, és a farsang jellegzetes kiegészítőit tekinthettek meg az érdeklődők. 
Kedden délelőtt vette kezdetét a SuLink elnevezésű diákrendezvény, ahol a középiskolások 
mérhették össze tudásukat. A vidám, sportos ismeretterjesztő és közösségépítő esemény a 
Csabagyöngye Kulturális Központ Agóra termében került lebonyolításra, s közel 250 fiatal regisztrált 
a versenyre. 
Szerdán a Munkácsy Emlékházban folytatódott a programsorozat, itt rendeztük meg az Ovis 
farsangot, majd február 24-én az Asszonyfarsangot. 
Péntek este a Csabagyöngye Kulturális Központban a ByeAlex és a Slepp zenekaré volt a színpad (200 
fő), másnap pedig a családoknak érdemes volt ellátogatni a Jaminai Közösségi Házba, hiszen délután 
kettőkor indult a Jaminai Farsangoló. 
Szombaton a Csabagyöngyében is folytatódott a Farsang: először a VI. Békés Megyei Házipálinka 
Verseny eredményhirdetése volt,  ahol rekord számú nevezést jegyezhettünk. 
A Csabai Pálinka Klub által szervezett versenyre 130 nevezés érkezett, mely kiemelkedőnek számít az 
elmúlt évekhez képest. Gyümölcsfajtánként zajlott a vizsgálat, a zsűri elsősorban a „hibákat” kereste. 
A verseny célja minden évben, hogy minél jobb minőségű pálinkák készüljenek. A pontozás mellett 
szöveges értékelést is adtak az ítészek a pálinkafőzők részére, ezzel segítve őket az esetleges hibák 
elkerülésében. A zsűri – Fabulya Attila, Mokrán János, Laurinyecz László, Ignácz Tibor – idén is 
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kiosztotta az Arany, Ezüst és Bronz Demizson Díjakat – ebben a sorrendben -: Bondár Mihály birs, 
Pljesovszki Tibor szőlő és Mihály László ágyas, érlelt alma pálinkájáért. 2017 Házipálinkája címre és a 
fődíjra Lukácsi Sándor kökény pálinkája volt a legméltóbb. 
Szintén szombaton a Tűz-kör Dobkör közreműködésével a Télűző kiszebabégetés, ezt követően pedig 
Guzsalyas táncház került megrendezésre, amely során a Berbécs zenekar szolgáltatta a talpalávalót. 
A XV. Csabai Farsang felhőtlen jókedvvel ért véget, ugyanis a L’art pour L’art Társulat Halványlila gőz 
című vadonatúj önálló estjével intettünk búcsút a télnek. Az előadás során a Hangversenyterem 
nézőterén nem maradt üres hely, a pótsorral együtt kb. 430 fő számolhattunk. 
 
X. Határ Menti Karvezetői és Énekkari kurzus 
2017. február 23-26. 
Immáron 10. alkalommal került megrendezésre a  Körösvidéki Baptista Egyházkerület  és a  
Csabagyöngye Kulturális Központ közös rendezésében az ifjúságot és a felnőtt korosztályt egyaránt 
megszólító karvezetői és énekkari továbbképzés és találkozó. A klasszikus zene ismeretének és 
szeretetének, valamint az összetartozás jegyében rendezett program kiemelt kísérőrendezvénye 
szombat este a „Reformáció 500” Emlékhangverseny volt, melyen szólistaként felléptek Murvai 
Dénes, Kiss Edit, Fodré Lajos és Galambos Hajnalka énekművészek, valamint a Határmenti Kurzus 
Énekkara. A kurzus nagy tekintélyű szakmai vezetője ismételten Oláh Gábor karnagy volt. 
Díszvendégként Dr. Hafenscher Károlyt köszönthettük Békéscsabán.   
 
Tavaszi Táncest 
2017. március 18.  
A tavaszi táncest az idősebb korosztály számára nyújt kulturált szórakozási lehetőséget. A 
rendezvényen vacsora várta a vendégeket, ezalatt a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület versenyzői 
tartottak bemutatót standard és latin-amerikai táncokból. A vacsora után a Torony Band örökzöld 
dallamokkal játszott a táncolni vágyóknak.  
 
Tavaszi Fesztivál 
2017. március 10 – április 4. 
A csaknem egy hónapot átívelő rendezvénysorozat nyitóseseményére a Csabagyöngye Kulturális 
Központ hangversenytermében került sor, ahol Herczeg Tamás fesztiváligazgató és Szarvas Péter 
polgármester mellett Závogyán Magdolna, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős 
helyettes államtitkára is felszólalt. Az est folyamán a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar koncertjét 
élvezhette a közönség. 
Az intézményben a fesztivál ideje alatt képzőművészetet, komolyzenét, táncházat, könyvbemutatót, 
könnyűzenét láthattak és halhattak az érdeklődők. Kiemelendő Fenyő Miklós jubileumi koncertje, 
amin 700 ember vett részt, de ellátogatott hozzánk Földes László HOBO is, akinek Halj meg és nagy 
leszel című zenés kálváriája szintén nagy sikert aratott. 
A legfontosabb események között szerepelt a 25 éves Csabai Színistúdió gálaestje, illetve a negyed 
évszázadú közösség ereklyéiből, képeiből rendezett kiállítás. 
A központ mellett számos egyéb intézmény is helyszínéül szolgált a Tavaszi Fesztivál eseményeinek, 
többek között a Munkácsy Emlékház, a Lencsési Közösségi Ház, a Jókai Színház, a VOKE Vasutas 
Művelődési Ház. 
 
V. Viharsarki Vigadalom 
2017. március 25.  
Az este első felében a Viharsarok népi kultúráját mutatta be a békéscsabai Tabán Táncegyüttes és az 
öt vendég tánccsoport: a Berény Táncegyüttes Mezőberényből, a Harruckern Táncegyüttes Gyuláról, 
a Komlós Táncegyüttes Tótkomlósról, a Sírülő Táncegyüttes Gyergyóremetéről és a Bokréta 
Táncegyüttes Temesvárról. Az est második felében a „13” című táncszínházi előadást láthatta a 
közönség, mely az Aradi Kamaraszínház, a Tabán Táncegyüttes és a Juhász Zenekar közös 
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produkciója. A táncdráma az Aradi Vértanúknak állít emléket. Rendezője Tapasztó Ernő és rendező 
koreográfusa Farkas Tamás, Örökös Aranysarkantyús táncos és a Népművészet Ifjú Mestere.  
 
„Lövölde tér” – Kern András estje 
2017. április 11.  
Kern András Kossuth-díjas színművész legendás dalával fémjelzett teltházas békéscsabai koncertjén 
negyedszázad népszerű slágereivel és két nagyszerű művésztárssal – Hernádi Judittal és Heilig 
Gáborral állt színpadra tavaszi programcsemegeként a Csabagyöngyében. A dalokat Gátos Iván kiváló 
zenészekből álló, kibővített zenekara kísérte. 
A kitűnő művészek, a remek történetek, a fanyar humor mind dalban, mind prózában a siker 
garanciái, közönségünk régi vágya teljesült ezen est megvalósulásával.  
 
Békés Megyei Rendőrnap 
2017. április 23. 
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság rendezvényén bemutatók várták a gyermekeket, családokat. 
Meg lehetett nézni a rendőrség járműveit, a rendőrök felszereléseit, fegyvereit. A bűnmegelőzéssel 
és baleset-megelőzéssel foglalkozó szakemberek játékos feladványokkal, vetélkedőkkel, kerékpáros 
ügyességi pályával készültek. Bemutatkoztak a bűnügyi technikusok és a gyermekek kedvencükkel, 
egy rendőrkutyával is találkozhattak. A határvadász hivatás iránt érdeklődők a toborzó csoportoktól 
kaphattak információkat a jelentkezés feltételeiről és a képzésről, szolgálatellátásról. Az esemény 
közéleti együttműködéseink egyik kiemelkedő eseménye volt. 
 
Kiscsillag: Semmi konferencia 
2017. április 28. 
A Kiscsillag zenekar Magyarország vezető art-rock zenekara, akik ezúttal egy koncertszínházi 
produkcióval érkeztek intézményünkbe. Az előadáson a zenekaron kívül olyan élvonalbeli művészek 
szerepeltek, mint Falusi Mariann, Földes Eszter, Péterfy Bori, Pásztor Anna, Varga Líviusz. A 600 fős 
nézőtér teltházat jelentett. 
 
VIII. Békéscsabai Táncfesztivál – és 23. Táncgála 
2017. április 28 – május 01.  
A Modern Táncművészeti Alapítvány szervezésében megvalósuló rendezvény első napján a fesztivál 
megnyitójaként a GM Tánciskola mutatkozott be egy egész estés gálaműsorral, melyen társastáncos 
és mazsorettes bemutatókat láthattunk. Az előadás után, a Grandmother’s Jam koncertjén 
szórakozhatott a közönség. Április 29-én került megrendezésre az MDSSZ országos ranglista versenye 
és országos hip-hop versenye, melyre egész nap érkeztek a táncosok. A két verseny egyidejűleg ment 
a Hangversenyteremben és az Agóra teremben. Április 30-án a Táncfesztivál Nemzetközi 
Táncversenyét láthatták az érdeklődők. A továbbjutó versenyzők az esti 23. Táncvilágnapi Gálaest 
alatt mutathatták be versenyprogramukat újra, melynek végén ünnepélyes díjkiosztóra is sor került. 
Május elsején a Főtéren követhették figyelemmel a látogatók a XVII. Civil Kulturális Börzét, ahol a 
versmondáson keresztül a népdaléneklésen át, több fajta érdekes programmal is készültek a fellépők. 
Majd este a Viharsarki Néptáncesten tartottak bemutatót Békés megyei néptánccsoportok. Mindezek 
végeztével egy Guzsalyas táncházon vehetett részt a közönség, néptáncoktató segítségével 
sajátíthatták el a magyar néptánc lépéseit. A fesztivál sztárvendégei Molnár Nikolett levegőakrobata, 
valamint Hortobágyi Brigitta és Kiss Róbert, a Szegedi Kortárs Balett táncosai voltak. Intézményünk 
nem csak a rendezvény helyszínét biztosította, hanem lebonyolítási munkáinak egy jelentős részét is. 
 
„Éneklő Ifjúság” kórustalálkozó és minősítő hangverseny 
2017. május 3. 
Az „Éneklő Ifjúság” kórusminősítő hangverseny Békés megyének is hagyományosan rangos 
gyermek-ifjúsági amatőr művészeti eseménye. Évről évre bemutatkozási és megmérettetési 
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lehetőséget nyújt az általános és középiskolai kórusok számára, ezáltal biztosítva nemcsak a 
városi, hanem a megyei kórusmozgalom utánpótlását és fejlődését . 
A „mozgalom” mentorálását 2017-ben – hiányt pótolva, az értékmentés jegyében - a 
Csabagyöngye Kulturális Központ vállalta fel, ezzel is segíteni kívánva a korosztály hagyományos 
értékeken alapuló művészeti nevelését, élénkíteni a közösségi művészetek iránti fogékonyságot.  
Az Éneklő Ifjúság Kórustalálkozónak idén különös jelentőséget adott, hogy ebben az évben 
emlékeztünk meg Kodály Zoltán születésének 135., halálának 50. évfordulójáról. Rendezvényünk 
keretében a Csabagyöngye „Agóra” nagytermében 9 énekkar lépett dobogóra, ebből 8 kórus 
jelentkezett a minősítés kérésével is, összességében 400 fővel. A találkozó megrendezése ezúttal 
is a KÓTA országos kvalifikációs rendszerének előírásai szerint történt. A szakértői feladatokat 
háromfős zsűri látta el, valamennyien jó nevű zenepedagógus-karvezetők: Jámbor Zsolt 
(Kecskemét), Dr. Dohány Gabriella (Szeged), Almainé Szabó Gabriella (Szolnok).  
A program visszajelzései mind résztvevői, mind szakmai oldalról erősen pozitívnak értékelhetőek, így 
a jövő évben is elkötelezetten állunk az Éneklő Ifjúság megyei eseményének megrendezése mellett.  
 
Szentpéteri Csilla koncert 
2017. május 4. 
Az előadók néhány éve indították útjára „Láttad- e már a zenét?” című zenei műfajokon átívelő 
országos ifjúsági ingyenes koncertsorozatuk. Magyarországon még sosem volt ilyen típusú 
matinékoncert, ahol a zenén túl lélegzetelállító látványvilág kapcsolódik a zene hangulatához. A 
repertoárban elhangzottak klasszikus zeneszerzők kedvelt dallami a XXI. század kedvelt műfajaival 
ötvözve (jazz, blues, rock, latin). A zongoraművésznő két teltházas koncertet adott, az első koncert 
középiskolások részére szólt, ami délelőtt került megrendezésre iskolaidőben. A második koncertje 
ugyanazon napon este került közönség elé, ami már minden korosztályt érintett. 
 
Darts – Steel Egyéni és Páros Nemzeti Bajnokság III. forduló 
2017. május 6-7. 
Intézményünk 2. alkalommal adott otthont a 7 fordulós nemzeti bajnokságnak, melyet az AGÓRA és a 
Panoráma teremben rendezett meg a Békéscsabai Darts Sportegyesület. Az ország legjobb darts 
játékosait felvonultató verseny egyik érdekessége az volt, hogy a páros bajnokság megrendezése igazi 
kuriózumnak számított országszerte. A kulturális központ szakmai segítsége mellett olyan magas 
színvonalon lett lebonyolítva a verseny, hogy a klub külön gratulációt kapott a Magyar Darts 
Szövetségtől. 
 
Muzsikás koncert 
2017. május 11. 
A klasszikus zene és a népzene harmonikus együttműködését mutatta be a Muzsikás együttes és Fülei 
Balázs zongoraművész. A zenekar országjáró turnéja során a zene mellett a tánc is szerepet kapott, 
Farkas Zoltán és Tóth Ildikó táncművészek révén. 
 
Társasjátéknap 
2017. május 13.  
A VÁR-JÁTÉK áruház és a Csabagyöngye közös produkciójaként 2017-ben is két alkalommal került 
megrendezésre a Társasjátéknap, az intézmény Agóra termében. A több mint 200, változatos, 
különböző korosztályok számára kiállított társasjáték kipróbálása mellett a legkisebbek a 
babasarokban játszhattak, mini ugrálóvárban és trambulinon ugrálhattak. 
 
Bagdi Bella koncert  
2017. május 20. 
Bagdi Bella művésznő Sorsfordító  címmel önbecsülés önfejlesztő koncertet adott nálunk, ami ének 
formájában egy motivációs tréningnek adott helyet. A nézők jellemfejlesztő, önbecsülés-növelő 
felkészítésben vehettek részt. 
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Országos Rejtvényfejtő Verseny 
2017. május 20-21. 
A kétnapos, országos minősítésű versenynek a Csabagyöngye Agóra terme, illetve az Ificasinó adott 
otthont. Az általános iskolások mellett a felnőtt indulók kezdő, haladó, illetve mesterjelölt 
kategóriában mérhették össze tudásukat, de a már nagy gyakorlattal rendelkező, mester szintű 
versenyzők is megtalálták a kellően bonyolult rejtvényeket. 
A rendezvény lebonyolítását az intézményünkben működő Rejtvényfejtő Klub végezte a 
Csabagyöngye munkatársainak közreműködésével. 
 
Hétpróbás Tánciskola tanévzáró ünnepsége 
2017. május 23. és május 25. 
A Hétpróbás Tánciskola tanévzáró ünnepsége a tanulók magas létszáma miatt két napon, négy 
bemutató keretében került megrendezésre. A két nap alatt a tánciskola összes növendéke 
megmutathatta tánctudását a rokonoknak, ismerősöknek. A Csabagyöngye Kulturális Központ 
Hangversenyterme a bemutatók alatt végig telt házas volt. A néptánc iskola a Balassi Bálint Magyar 
Művészetek Házában tartja a próbáit, de tanévzáró rendezvényét már évek óta a kulturális 
központban tartja meg. 
 
20. Szupermaraton, Kerékpáros és Görkori Túra – start 
2017. május 20. 
A nagy hagyományokkal rendelkező sportrendezvényt évek óta kiszolgálja intézményünk, ez 2017-
ben sem volt másképp. Szerencsére az időjárás a kegyeibe fogadta a versenyt, így csak a verseny 
rajtját, és az azt megelőző regisztrációt kellett kiszolgálnunk. Dobogó felállításával, székek, 
paravánok, padok felállításával segítettük a tömegsport rendezvény zökkenőmentes elrajtolását. 
 
100 X Szép Fesztivál és  Városi Gyermeknap 
2017. május 28. 
A fesztivál az intézmény falain belül tevékenykedő, gyermekek, családok számára programokat 
biztosító csoportok bemutatkozásán túl a Kicsi Gesztenye Klub fellépését foglalta magába, melyre 
teltház mellett, 2017. május 27-én került sor a Hangversenyteremben. 
A 2017-es Városi Gyermeknap tematikája a kalózok világa volt, ezzel kapcsolatos élményfotózásban 
vehettek részt a gyermekek. Hagyományosnak tekinthető a pontgyűjtő tevékenység, mellyel 
ösztönözzük a családokat-gyermekeket minél több játék kipróbálására, minél több tevékenységben 
való részvételre. Az idén még a pontgyűjtő papírról is kalózcsizmába bújt mosolygós figura és az 
kalapja mosolygott rá a tulajdonosára. A pontokat kisebb-nagyobb „kincsekre” lehetett beváltani. A 
kisligetben Bartolák Anna festőműhelye mellett, az intézményi játékpark eszközeit használhatták a 
gyermekek, képzett animátorok segítő figyelme mellett. A színpadon délelőtt 10 órától délután fél 3-
ig követték egymást a programok, de a Csabagyöngye Kulturális Központ AGÓRA termében is voltak 
látványos bemutatók.  
 
Futball Bajnokok Ligája döntő vetítés 
2017. június 3. 
A hagyományokhoz hűen a Csabagyöngye Kulturális Központ idén is élőben vetítette a 2017-es 
Futball Bajnokok Ligája döntőt az élővíz-csatorna partján, a Csabagyöngye Teraszon. A látványt a 3x4 
méteres vászon maximalizálta, az olyan elmaradhatatlan kellékek, mint a frissen csapolt sör, jégkása, 
pattogatott kukorica, helyben készült hamburger és hot-dog pedig igazi mérkőzéshangulatot. A 
rendezvényen közel 300-an vettek részt. 
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Erkel Sándor Kórusfesztivál 
2017. június 2-3. 
Szép hagyományunk, a kórusének békéscsabai ünnepi hétvégéje kétévente júniusban, immáron 
hatodik alkalommal szerveződött.  
Találkozónk legfőbb célja a kezdetektől változatlan: névadónk karének iránti nemes 
elkötelezettségének szellemében az amatőr közösségi művészetek eme méltán közkedvelt műfajának 
népszerűsítése, a kórusmuzsika értékeinek, szépségének hirdetése, közösségi szerepének és erejének 
megmutatása, és nem utolsó sorban karénekeseink összetartozásának erősítése.  
Városunk kórusélete a működő csoportok számában, létszámában, színvonalában és eredményeiben 
egyaránt kiemelkedő mutatókkal büszkélkedhet: közművelődési feladatellátásában a Csabagyöngye 
Kulturális Központ is kiemelten pozícionálja ezt a területet, széleskörű és folyamatos 
közösséggondozással, szépszámú rendezvénnyel, a civil kezdeményezések iránt nyitott és támogató 
attitűddel igyekszik jól szolgálni mind az intézményében, mind egyéb szervezetek égisze alatt 
tevékenykedő énekkarok szakmai és közösségi céljait.  Ezen rendezvényünk is ezt  kívánta erősíteni.  
„Találkozás koncertünk” keretében színvonalas, világi és egyházi repertoárból egyaránt merített 
évadzáró produkciókkal öt kórus lépett dobogóra:  
a Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar, a Chopin Kórus, valamint Kutyejné Ablonczy Katalin 
vezényletével az Arrisus Ifjúsági Vegyeskar, a Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar és a Calandrella 
Kamarakórus.  
A hangversenyt követően valamennyi kórusénekest közösségi együttlétre, baráti beszélgetésre 
invitáltunk. 
A találkozó kísérőrendezvényeként szombaton az Evangélikus Kistemplomban exkluzív zenei 
élményként a világhírű The King’s Singers énekegyüttes koncertjét hallgathatta meg közönségünk, 
melyen vendégművészként fellépett Somogyi-Tóth Dániel orgonaművész.  
2017-ben a tervezettől eltérően, az előző évek eseményeihez képest kisebb volumenű programot állt 
módunkban megvalósítani. Az idei év eseménye a helyi kórusélet szereplőinek összekovácsolását 
tudta szorgalmazni, ezúttal a távolabbi vidékekről érkező, illetve külföldi kórus bevonását 
nélkülöznünk kellett. Ennek oka részben a nagy létszámú csoportos vendéglátás (szállás/étkezés) 
magas költségeire fordítható források hiánya volt, másrészt egyéb technikai jellegű.  
Az ingyenes közönségprogramként meghirdetett „Találkozás koncerten” 350 fő vett részt. A 
kísérőrendezvény King’ Singers koncertjén közel 500 fő látogatót jegyeztünk. 
 
V. Csabagyöngye Versenytánc Gála 
2017. június 07. 
A Nyíri Lajos Táncsport Egyesület és a Békéscsabai Társastánc Klub közös évzáró gálaestje. Az 
esemény folyamán az egyesület versenyzői standard és latin-amerikai táncokból tartottak 
lélegzetelállító produkciót. Utánuk a klubba járó gyermekek és felnőttek adták elő azokat a táncokat, 
melyeket az év folyamán megtanultak a tanfolyamokon. Bemutatót tartott a Békéscsabai 
Társastáncos Klub szenior csoportja is, standard formációs táncokból. Az estére a Nyíri Lajos 
Táncsport Egyesület öt trénere készítette fel a táncosokat. A gála végén a legeredményesebb és 
legszorgalmasabb táncos párok külön gratulációban és díjakban részesültek.  
 
Gerlai Falunap 
2017. július 22. 
Az Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat és Gerla önkormányzati képviselője 
felkérésére, a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ partnersége mellett 
szerveztük meg 2017-ben második alkalommal a falunapot. A színpadi produkciók (operett-, musical 
összeállítás, társastánc és néptánc bemutató, koncert és retro-disco) mellett paprikáskrumpli-főző 
verseny és gyermekprogramok, játszóház és ügyességi játékok színesítették a programot. Az egész 
napos rendezvényen körülbelül 1000 fő jelent meg jellemzően Gerláról, de örömmel tapasztaltuk, 
hogy a városból is jöttek ki a színvonalas programok, a falusias környezet és a garantált jó szórakozás 
miatt.  
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CSABAI NYÁR 
 
Főtéri Nyár 
2017. június 30 - augusztus 19. 
A Csabagyöngye Kulturális Központ által szervezett Csabai Nyár rendezvénysorozat 2017-ben június 
30-án kezdődött az intézmény Terasz helyszínén, s akárcsak tavaly, „kiülős”, könnyűzenei 
koncertekkel indítottuk a programkavalkádot. Az első három efféle produkcióról elmondható, hogy 
ifjú tehetségek álltak a színpadra, akik a pályájuk elején állnak még, ám tehetségüket bizonyították a 
békéscsabai közönségnek. Mi sem mutatja ezt jobban, minthogy az esős időjárás ellenére legalább 
100-an mindig ellátogattak a Teraszon megrendezett eseményekre, míg jó időben a 300 főt is 
megközelítette a nézőszám. 
A Szent István térre július 17-én költöztünk ki, amikor az Alföld Quartet zenéjét hallhatta a közönség, 
s újra bebizonyosodott, hogy a komolyzene és a szabadtér, a fesztelenebb környezet milyen jól 
megfér egymás mellett.  
A hetek napjain igyekeztünk minden korosztály számára kikapcsolódási lehetőséget nyújtani, így a 
komolyzenén kívül a kortárs könnyűzene, a jazz, a blues, a musical, a tánc műfajokat tekintve a 
néptánc mellett a salsa, a modern hip-hop tánc egyaránt megjelent. A másik oldalról, az előadók 
esetében ugyanez elmondható: a „régi motorosok” mellett ifjú, szárnyukat bontogató előadók is a 
színpadra léphettek. Ezen kívül, vasárnaponként az egészen kicsik is jólérezhették magukat a 
Vasárnap Játszóházak jóvoltából. 
A Csabai Nyár legnagyobb nézőszámát vonzó Fröccsöntő hétvégén a fesztiválhangulaté volt a 
főszerep: míg pénteken a PASO koncerten kb. 1000 ember táncolt a ska műfaj pattogós ütemére, 
addig szombaton a FISH!-en ugyanannyian tomboltak önfeledten a rock zenére. 
Július utolsó hétvégéjén a big band rajongóknak kedvezünk, hiszen a Csabai Nyár keretein belül idén 
is megrendezésre került a Big Band Találkozó. Kiváló zenészek, a Csabagyöngye Terasz révén 
hangulatos környezet várta az érdeklődőket, pénteken és szombaton egyaránt. 
A Csabagyöngye Teraszán augusztusi estéken is szerveztünk koncerteket, amelyekről elmondható, 
hogy a tavalyi évhez képest nagyobb nézőszámot vonzottak. A koncerteket követően közismert 
filmeket vetítettünk a közönségnek, a kezdetben 20-25 fős nézőszám a nyár végére 50-60 főre 
emelkedett. 
Kiemelendő továbbá, hogy a gyakran szeszélyes időjárás ellenére a Csabagyöngye Kulturális Központ 
által szervezett Csabai Nyáron minden program megrendezésre került. 
Államalapító Szent István Ünnepe 
2017. augusztus 20. 
A 2016-os évvel ellentétben ezúttal két színpadon valósítottuk meg az augusztus 20-i programokat: a 
kisebb, 8x6 méteres színpad új helyszínre került, amely színpadépítés, illetve hangtechnika 
szempontjából is kedvezőbbnek bizonyult, míg a 10x12 méteres nagyszínpad a Szent István téren 
került felállításra. 
A protokoll eseményeket követően gyerekprogrammal indítottuk a szórakoztató műsorokat, a 
Napsugár Bábszínház jóvoltából. A rossz időjárás ellenére kb. 80 fő tekintette meg az előadást. Az 
eső intenzitása azonban tovább erősödött, így a gyermekszórakoztató elemek  (arcfestés, kézműves 
foglalkozás) beköltöztek a Csabagyöngye Kulturális Központba, ám az ugrálóvárakat el kellett  
bontani. A délutáni programokat szintén az intézményben bonyolítottuk le, a Munkácsy Torta 
kóstolót és a ZENIT Gálát is beleértve. Utóbbi visszatérő eleme az augusztus 20-i programoknak: az 
XXXI. Zenei Ifjúsági Találkozó és Nemzetközi Fúvószenekari Verseny augusztus 17-én kezdődött, s így, 
a négy napos rendezvény Államalapító Szent István Ünnepén csúcsosodott, a gála révén. A 
Csabagyöngyében megrendezett események mind teltházzal zajlottak. 
19.00-kor a Margaret Island már szabadtéren zenélhetett a kisebb színpadon, amelyre 1300-an 
voltak kíváncsiak, míg Charlie koncertjén kb. 6.000 főt számlálhattunk. 
A zord időjárás ellenére tehát tisztességes nézőszám gyűlt össze az augusztus 20-i rendezvényeken. 
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ZENIT  - XXXI. ZENEI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ ÉS NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 
2017. augusztus 17-20. 
 
Ebben az évben került sor a 31. békéscsabai Nemzetközi Zenei Ifjúsági Találkozóra. A rendezvény 
központi helyszíne Békéscsaba főtere, a Szent István tér volt. 
A fellépő zenekarok a magyarországi településeken kívül Lengyelországból, Szlovákiából és 
Romániából érkezetek. A szerbiai, nagybecskereki csoport a rendezvény első napján jelezte, hogy 
betegség miatt nem tudják vállalni a fellépést. Az idei Zenit a fúvós zene világán belül talán színesebb 
volt mindegyik előzőnél.  
A Szóló Hangszeresek Találkozója idén is megrendezésre került, a legtehetségesebb fiatal muzsikusok 
a nagyszínpadon is megmutathatták tudásukat. Két kamarazenekar, egy szaxofon és egy klarinét 
quartet is a közönség elé lépett.  
Szép eleme volt az eseménynek Kis Gy. László tárogatóművész jelenléte, aki az egyik napon 
szólistaként, a másik napon egy együttessel zenélve népszerűsítette a tárogatót mint hangszert, és a 
tárogatómuzsikát.  
A Big Band is volt vendége az esti koncerteknek, illetve egy fúvósokkal felálló rockbanda is nagy 
közönséget vonzott. Néhány kisebb fúvósegyüttes mellett koncert fúvószenekarok is léptek színre a 
négynapos sorozat alatt. Ebben az évben először katona- és tűzoltózenekar egyaránt fújt a 
Találkozón.  
Színfoltja volt az idei Zenitnek a majorettek tánca, mindegyik napon lépett föl majorett csoport, 
némelyike zenekari kísérettel, ill. három csapat élőzene nélkül táncolt a programsor központi 
helyszínén, a Szent István téren. 
A vendégzenekarok Békéscsaba több pontján, illetve a megye néhány településén is felléptek. 
Összességében elmondható, hogy a közönség reakciói és a fellépők véleménye szerint is sikeres, jó 
hangulatú, remek színvonalú műsorokat tartalmazó esemény volt a fesztivál. 
A szakmai értékelő feladatok vezető szakértője Varga István klarinétművész, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem művésztanára volt. A találkozó gáláján számos elismerő oklevéllel és 
különdíjjal jutalmazták a csoportokat, illetve az egyéni tehetségeket.  
 
Citra - Indonéz táncbemutató és divatbemutató 
2017. szeptember 8. 
2017. szeptemberében a Békés Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Indonéz Nagykövetség 
által közbenjárásunkat kérte, hogy a Citra Kulturális Csoport nálunk léphessen fel. Az előadásuk 
hagyományos indonéz táncokból, indonéz énekekből és egy indonéz viseletekből tartott 
divatbemutatóból állt. Az előadás nagy sikernek örvendett a békéscsabai érdeklődők körében. 
 
Little G Weevil lemezbemutató koncert 
2017. szeptember 23. 
Little G Weevil – Szűcs Gábor – a legsikeresebb magyar blues-zenészek egyike, aki az Egyesült 
Államokban szerzett tapasztalatait mutatta be a békéscsabai közönségnek. Mellette színpadra lépett 
Daniel Harper, amerikai dobos, Premecz Mátyás orgonista, Borsodi László énekes, gitáros, és Pfeff 
Márton, basszusgitáros. Az est színvonalát emelte, hogy egy eredeti, Hammond orgonát hallhatott a 
közel 300 fős közönség. 
 
23. Nemzetközi Makettkiállítás és Verseny 
2017. szeptember 23-24. 
Békéscsaba legpatinásabb hobbi-klubja 2017-ben 23. alkalommal szervezte meg a Nemzetközi 
Makettkiállítást és Versenyt. Az intézményünkben harmadik alkalommal megrendezett makettes 
seregszemlére közel 1000 érdeklődő volt kíváncsi a 140 kiállító hozzávetőlegesen 220 munkájára. 
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Kísérőrendezvényként maketthajó úsztatás, airsoft fegyver bemutató és hobbi-börze színesítette az 
amúgy is sokoldalú kiállítás programját. 
 
SZENT MIHÁLY-NAPI CSABAISÁGOK  
2017. szeptember 24. -  október 1.  
Immár ötödik alkalommal csatlakozunk a magyar kulturális, természeti és gasztronómiai élményeket 
népszerűsítő rendezvényhez. Ezen a hétvégén a Csabagyöngye Kulturális Központ minden 
tagintézménye ismét részt vesz majd az eseményen, így a város teljes területét lefedjük 
programokkal, színesítve ezzel a kínálatot. 
Mezőmegyeren a IV. Szent Mihály-napi Birkapörkölt Főzőverseny, Jaminában a Szent Mihály Napi 
Forgatag, a Meseházban a Boldogságbetakarító Ünnep, a Lencsési Közösségi Házban Őszidő címmel 
Kertbarát Műhelykonferencia várta majd az érdeklődőket, valamint a Munkácsy Emlékház Eskűvői 
ruhák kiállításával készült. 
A központi épületben a V. CsaKK Halfőző Verseny 10 csapat részvételével zajlott le. Neves zsűritagok 
döntöttek a versenyző csapatok díjazottjainak sorrendjéről. 
„Békéscsaba Munkácsy és a kolbász városa,-  no meg a halé...”, tudhatta meg többszázezer ember, 
aki figyelemmel kísérte az M1 Itthon vagy! Magyarország szeretlek! című műsor egész napos 
körkapcsolását. 
 
Őszi Művészeti Hetek 
2017. október 1 – november 26. 
Ősszel a Csabagyöngye Kulturális Központban a klasszikus művészeteké a főszerep. Az Őszi Művészeti 
Hetek nyitókoncertje egy nemzetközi együttműködés keretében zajlott, hiszen a szlovén Nova 
Filharmonija a Zuglói Filharmóniával közösen léptek színpadra. A komolyzene vonalánál maradva 
fellépett Tóth Péter zongoraművész, a Budapesti Fesztiválzenekar, a Benedekfi testvérek, illetve 
bemutatkoztak a Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ifjú tehetségei is. A nemzetközi vizeken 
tovább evezve ellátogatott hozzánk a világhírű Szentpétervári Balett Társulat a Hattyúk tava című 
előadással, valamint a Whitney – Queen of the Night elnevezésű, rendkívül látványos show 
kereteiben Rebecca Frecleton angol énekesnőt is megcsodálhatta a közönség. 
A programsort a Csabai Szalon hagyományos kiállítása zárta. 
 
I. Csabai Csokifesztivál 
2017. október 14-15.  
Az eseményre az ország egész területéről látogattak el csokoládé és édességek gyártásával foglalkozó 
manufaktúrák. Képviseltette többek között magát a budapesti Csokoládé Múzeum, melynek 
standjánál csokoládé-szökőkútba mártogatott gyümölcsöket, ínyencségeket kóstolhattak a látogatók. 
De lehetett kóstolni még egészséges édességeket, gyümölcsborokat, marcipánt és minden fajtájú és 
alakú csokoládét. Minden látogató kapott csokifesztivál hangulat-CD-t. Ezen kívül még színes 
programok is vártak az érdeklődőkre, volt hangszersimgató, bohócműsor, kvízjáték és lufieső. Az I. 
Csabai Csokifesztiválra közel ötezren voltak kíváncsiak. 
 
Százholdas Pagony: interaktív, családi játszóház 
2017. október 21. 
A Csabagyöngye Agóra terme ezúttal a Micimackó mesékből jól ismert Százholdas Pagonnyá alakult, 
ahol a gyerekek találkozhattak Micimackóval, Malackával, Nyuszival, és a rajzfilm további 
szereplőivel, akiket a Békéscsabai Színistúdió növendékei személyesítették meg. A 3 órát átívelő 
rendezvényen bébihempergő, óriás ugrálóvár, trambulin, kézművesfoglalkozás, interaktív játékok 
várták a családokat, míg a mesebeli hangulatot igyekeztünk a helyszín dekorálásával fokozni. Az 
eseményre 200-an látogattak el, ami a „pagony” maximális befogadóképessége volt. 
 
 
 



 22 

Szentpétervári Balett Színház: Hattyúk Tava 
2017. október 29. 
A világszerte híres társulat duplaelőadásban mutatta be az örök klasszikust, mindkét alkalommal 
teltház előtt. A látványos díszleteket, a mértani pontosságú lépéseket a Hangversenyteremben 
tekinthette meg a közönség. 
 
HANGSZERT A KÉZBE  
2017. november 7-12. 
A közel egy hetes programsorozat egy olyan országjáró hangszerkiállítás, hangszersimogató és 
könnyűzenei oktatási bemutató volt egyszerre, amely ráirányította a fiatal korosztály figyelmét a 
zenélésre, a könnyűzene tanulásának lehetőségeire. 
A kiállításon megtekinthették és kipróbálhatták a látogatók a több száz hangszert és zenei eszközt, a 
rendhagyó énekórák, hangszeres bemutatók és rocktörténeti előadások pedig betekintést nyújtottak 
egy újfajta zeneoktatási megközelítésbe. 
 
Társasjátéknap 
2017. november 18. 
A VÁR-JÁTÉK áruház és a Csabagyöngye közös produkciójaként 2017-ben a második alkalommal 
került megrendezésre a Társasjátéknap, az intézmény Agóra termében. A változatos, különböző 
korosztályok számára kiállított társasjátékok kipróbálása mellett a legkisebbek a babasarokban 
játszhattak, mini ugrálóvárban és trambulinon ugrálhattak. A novemberei esemény rekordnak 
számító, 1000 főt is meghaladó látogatót produkált.  
 
Whitney – Queen of the Night 
2017. november 23. 
A Csabagyöngye Kulturális Központban idén nem először, külföldi előadókat fogadhattunk, ezúttal a 
tehetséges, angol énekesnőt, Rebecca Frecleton-t és vokalistáit, zenekarát. Rebecca rendkívüli 
módon képes ábrázolni a színpadon a túl korán eltávozott Whitney Houston-t, s egy 2 órás 
showműsor révén, rendkívüli látványvilággal adott felejthetetlen élményt a 700 fős közönségnek. 
 
Kéznyomat avató 
2017. november 30. 
2016-ban, a Szilveszteri Futógálán mázas nyomat készült két világklasszis versenyzőnk, Márton Anita 
súlylökő és Baji Balázs gátfutó tenyeréről. Ez a sportév a tehetségek révén újabb felejthetetlen 
sikereket hozott, s eljött az ideje, hogy kihelyezzük, és a békéscsabai polgárok előtt is rendszeresen 
láthatóvá tegyük klasszisaink kéznyomatát, így azok, november 30-án a Csabagyöngye Kulturális 
Központ aulájában kerültek elhelyezésre. 
 
48. B-A-S Országos Társastánc Bajnokság és Szenior Open Országos Bajnokság és U21 Standard 
Magyar Bajnokság 
2017. december 02. 
Az Országos Társastánc Bajnokság már negyvennyolcadik éve került megrendezésre Békéscsabán, 
U21 Magyar Bajnokságot második éve rendezett közösen a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület és a 
Csabagyöngye Kulturális Központ. A versenyhez szükséges teremberendezés és dekoráció 
elkészítése egy hetet vett igénybe. 240 négyzetméteres parketta került lerakásra, mely köré ötszáz 
fős lelátós nézőtér épült. A terem a régi báltermek hangulatát idéző díszítést kapott. A versenyeken 
22 kategóriában indultak párosok. Az Országos Társastánc Bajnokság és az U21 Magyar Bajnokság 
kiemelt, pontszerző versenynek számít, ahol a versenyvezető testület száma 15 fő. Tagjai: 11 
pontozóbíró, 1 versenyfelügyelő, 1 döntnök és 2 számláló. A számlálók biztosítják a pontozás és 
díjkiosztás zavartalan menetét egy számítógépes szoftverrel, mely rögtön látja a pontozóbírók által 
adott pontszámokat, folyamatosan mutatja a versenyzők számára, hogy ki mikor következik. A 
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győztes versenyzők között 74 darab kupa és 138 darab érem lett kiosztva. A versenyre közel 600 fő 
volt kíváncsi, akik 83 táncos pár versenyét követhette figyelemmel a nap folyamán.  
 
Mikulásfesztivál – kutyákkal... 
2017. december 10. 
A 2017-ban megrendezésre került Mikulásnap témáját a házikedvencek, azon belül a kutyusok adták, 
persze a már megszokott adomány gyűjtés mellett. A rendezvénnyel kapcsolatos kommunikációban, 
(rádió reklámokban, plakátokon, szórólapokon) megjelentek az ezzel kapcsolatos gondolatok, 
hívószavak, mint például: „Ajándékozz!”, „Adni jó!”, „Jószívű vagy!”. A Mikulásnap megszervezésében 
partnerünk volt a Dogland Terápiás Kutya Alapítvány, akik 9 terápiás kutyust ismertettek meg a 
gyermekekkel. A Mikulásnap programjai között bemutatkozott a Megyeri Kézműves Falu. A CSEÖH 
által megszervezett alternatív kincskeresés is nagyon népszerű volt a rendezvényre látogatók között. 
A színpadi produkciók közül kiemelendő a Csabai Színistúdió és Évi tündér műsora. 
 
Experidance Társulat – Cinderella mesemusical 
2017. december 6. 
Az Experidance Társulat szuperprodukciójának Budapesten kívüli premier előadását hosszas 
egyeztetések, technikai megbeszélések és több, kétnapos színpadi szerelés előzte meg. A gondos 
előkészületek mindenképpen szükségesek voltak, a fellépést közel 800 fő tekintette meg. A népszerű 
musical színészekkel, táncművészekkel és világszínvonalú látványtechnikával bemutatott darab nagy 
siker volt, a közönség hosszú percekig tapsolt az előadás végén. 
 
II. Józsa Mihály Vers- és Prózamondó Fesztivál 
2017. december 09. 
A vers- és prózamondó verseny első alkalommal 2016-ban került megrendezésre, Józsa Mihály 
színművész emlékére. 2017-ben 18 versenyző vett részt az eseményen. A fesztiválon diák és felnőtt 
kategóriákban lehetett nevezni, és csak amatőrök vehettek részt rajta. Mindkét kategóriában díjazták 
az első három helyezetett, valamint 4 különdíjat is kiosztott az ötfős zsűri. Az eseményt szervezője a 
Féling Színház és a Csabagyöngye Kulturális Központ.  
 
 
Adventi hangverseny - a Calandrella Kamarakórus és Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar 
közös hangversenye 
2017. december 9.   
A Vasutas Művelődési Házzal együttműködésben idén második alkalommal rendeztünk ünnepváró 
hangversenyt az Evangélikus Kistemplomban városunk két népszerű és kiemelkedő előadóművészeti 
közösségének közreműködésével. A teltházas estén 500 fő vendég hallgatta csodálattal a változatos 
repertoárral összeállított karácsonyi műsort, melynek  felkészítése és vezénylése Kutyejné Ablonczy 
Katalin és Döge Csaba karnagyok munkáját dicsérik. A programban zongorán kísértek Rázga Áron és 
Gál Csaba művésztanárok, valamint fuvolán szólót játszott Lenovics Laura.  
 
SPORTGÁLA 
2017. december 11. 
A békéscsabai sportolók fantasztikus évet zártak 2017-ben. A műsor során felidézhettük – többek 
között Márton Anita Európa-bajnok arany-, világbajnoki ezüstérmét, Baji Balázs és Bohus Richárd 
világbajnoki bronzérmét is. Az ünnepi műsor apropója Ónodi Henriett olimpiai aranyéremszerzésének 
25. évfordulója volt, köszöntésére a város másik két olimpiai bajnoka, Palotai Károly és Gedó György 
is Békéscsabára érkezett. 
Az ünnepélyes megnyitót követően, a Békéscsaba Sportjáért kitüntetések átadása után az olimpiai 
bajnokok kézlenyomatát örökítették meg. A műsort Hevesi Tamás zenei produkciója és a Baross Imre 
Artistaképző Szakgimnázium növendékeinek légtornász bemutatója színesítette. 
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XIV. Áldozatvédelmi konferencia 
2017. december 18. 
Áldozatvédelmi irodánk együttműködve a Békés Megyei Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Közhasznú 
Egyesülettel 15. alkalommal rendezte meg a szakembereknek szóló konferenciáját „Hogyan védjük 
meg gyermekeinket? ”, avagy mit tehetünk az erőszakkal szemben? címmel. 
A rendezvényen a kormányhivatal szociális területen dolgozó szakigazgatási szerveinek munkatársai, 
védőnők, rendőrök és olyan egyesületeket, illetve szervezetek tagjai vettek részt , akik az áldozatok 
segítésével foglalkoznak. 
 
 
XXVII. Női Férfi Ifjúsági-Junior-Masters-Felnőtt Fekvenyomó Magyar Bajnokság és IV. Para-
Erőemelő Magyar Bajnokság 
2017. december 16-17. 
A 2017-es év évzáró erőemelő és fekvenyomó versenyét rendezték meg Csabagyöngye Kulturális 
Központ Panoráma termében. A hétvége folyamán minden korosztálynak lehetősége nyílt 
megmérettetni magát, hiszen sor került az ifjúsági, junior, felnőtt és masters kategória 
fekvenyomásának lebonyolítására női és férfi kategóriákban is. A rendezvényre ellátogatott Szabó 
László, a paralimpiai bizottság elnöke. 
 
Csík János: A fény felé 
2017. december 20. 
A 2017-es év utolsó koncertjén Csík János mellett Őze Áron, Szokolay Dongó Balázs, Auksz Éva, 
Balogh Kálmán és Bognár András lépett a színpadra. Az emelkedett, ünnepélyes hangvételű 
előadáson többek között Pilinszky János, Márai Sándor, József Attila verseket s dalokat hallhatott a 
600 fős közönség. 
 

Karácsonyi játszóház 

2017. december 28. 

A két ünnep között, a kimozdulni vágyó családok részére játszóházat szerveztünk a Csabagyöngye 

Ificasinó termében, ahol mini ugrálóvár és trambulin, bébihempergő, kézművesfoglalkozás várta a 

gyerekeket. 

 

 

Munkácsy Kulturális Negyed 
 
A Modern Városok Program keretében támogatást nyert Munkácsy Kulturális Negyed tartalmi 
fejlesztése, a koncepció kiteljesedésének előremozdítása Békéscsaba és a Csabagyöngye Kulturális 
Központ kiemelt célja volt a 2017-es évben.  
A tervezett fejlesztés megvalósítása során olyan kulturális és idegenforgalmi terek, szolgáltatások 
kialakítása történik meg, amellyel a szorosan vett akcióterület integrált kulturális, művészeti 
központtá és egyben idegenforgalmi attrakcióvá fejlődik. Ennek köszönhetően Békéscsaba élhetőbbé 
és a látogatók számára még vonzóbbá válik.  
 
A Munkácsy-negyedbe a tervek szerint mintegy húsz békéscsabai intézmény, épület, egykori kúria és 
park tartozik majd; többek között a Csabagyöngye Kulturális Központ Munkácsy Emlékháza és a hozzá 
kapcsolódó Omaszta park. 
„A PINCÉTŐL A PADLÁSIG” című turisztikai attrakció- és szolgáltatásfejlesztés projektelem  , a XIX. és 
XX. századi békéscsabai kisnemesi és polgári élet bemutatására, múzeumpedagógiai és 
múzeumandragógiai feltételeinek korszerűsítésére irányul. Az egymáshoz kapcsolódó, egymást 
kiegészítő attrakciók és szolgáltatások innovatív, újszerű technikai megoldással kerülnének 
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megvalósításra, de illeszkedve a fejlesztések helyszíne, vagyis a Munkácsy Emlékházra jellemző 
sajátos értékekre. A fejlesztés a kúriaépület padlását is érinti majd, célja a használaton kívüli terület 
élményelemekkel történő megtöltése, és kiállítótérré alakítása. A terület tűz és balesetvédelmi 
felmérése a munkálatok előkészítése érdekében 2017-ben megtörtént. 
 
A 2017-es évben több egyeztető fórumot tartottak az érintett intézmények vezetői, önkormányzati, 
hivatali illetékesei, melyek alkalmával megvitatták a tervezési irányokat és az építészek bemutatták a 
munkaközi koncepció terveket.  Az akcióterület bejárása is megtörtént. A kivitelezési munkálatok 
megkezdésének várható időpontja a következő év második fele. 
 
 

Kiállítások 
 

A Csabagyöngye Kulturális Központ évente 30-35 kiállításnak ad otthont. A 2017-es évben, az öt 
állandó kiállító terünkben (Artérium, Békéstáji Galéria, Hungarikum klub, Kerengő és Panoráma 
terem) és az alkalmanként használt másik két térben (Alagsori kiállítótér és Előtér) közel ötven 
kiállítás valósult meg. 
A kiállítóink nagy része idén is Békés megyei alkotó, vagy kötődik a megyéhez. Természetesen 
vándorkiállításoknak és pályázatoknak is szívesen ad otthont a központ. A festészet, szobrászat, 
grafika és fotó kiállításon kívül ez évben sok tematikus kiállításnak is adott teret az épület, mint 
például a Puszta fiai pásztor és betyárvilág című kiállítás, vagy Rajtár Ilona gyöngyékszerei. Fontos 
megemlíteni a 2017-es év végén elinduló Békéscsabai Érték kiállítássorozatunkat, mely végig fogja 
kísérni az egész 2018-as évet. Próbálunk egyre több fiatal alkotót is megmutatni a közönségnek, 
ebben segítenek a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium és a BSC Szent Györgyi Albert 
Szakgimnázium, akikkel 2017-ben összesen 5 kiállítást is sikerült megvalósítani. 
 
Kiállító tereink (névsorrendben) 2017-ben nyíló kiállításai (időrendben): 
 
Artérium: 

 Kéri László, gyulai festő kiállítása (különleges képek, melyek sötétben mutatják igazi arcukat) 
2017. február 16. – 2017. március 9.  

 Vándorkiállítás békés megyei alkotók munkáiból, a Tavaszi Fesztivál nyitóünnepségén. 
2017. március 10. – 2017. április 6. 

 A Sorsfonó egyesület kiállítása: „A mi mesénk” címmel, az Élményszínház fennállásának 10 
éves évfordulója alkalmából. - playback színházi előadással a Gubis teremben. 
2017. március 10. – 2017. április 15. 

 Wiesznerné Kvasz Katalin amatőr festő kiállítása 
A kiállítás különlegessége, hogy első önálló kiállítása volt a hölgynek. 
2017. április 18. – 2017. augusztus 31. 

 „Minden egy mosollyal kezdődik…” - Pete Norbert amatőr fotós kiállítása 
Norbert, a Lencsési Közösségi Ház-Márvány Fotóműhelyének tagja. 
2017. szeptember 28. - 2017. november 30. 

 
 

BÉKÉSTÁJI GALÉRIA 
Január. 20.-án  a Magyar Kultúra Napja alkalmából nyílt meg a Társaság Kapcsolatok című kiállítása, 
amelyen a XII. Békéscsabai Nemzetközi Művésztelepen készült alkotások voltak láthatók. A kiállítás 
bezárását követően a kiállított képek Békéscsaba város tulajdonába kerültek. 
Február 28. Görgényi Tamás festőművész Erdő című kiállítása.  
Márc. 29. 25 éves a Békéstáji Művészeti Társaság. Könyvbemutató és kiállítás. 
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Május 4. Festők című kiállítás – Válogatás Megyeri-Horváth Gábor és festő szakos tanítványai 
munkáiból 
Május 18. Grín Igor Őszi napsütés főúri parkjaink ösvényein c. fotókiállítása 
Szeptember 22. A Békéstáji Művészeti Társaság 18 festményt adott át Békéscsaba városának, 
amelyek a XIII. Békéscsabai Nemzetközi Művésztelepen készültek.  
Október 18. A Magyar Festészet Napja alkalmából a Békéstáji Művészeti Társaság szervezésében 
Ezüst Györgyre (Békéscsaba, 1935 – Budapest 2017) emlékeztek. 
 
 
Hungarikum Klub: 

 Békés megye nemzetiségeinek népviselete (tótkomlósi szlovák, eleki német, battonyai szerb, 
eleki román, sárréti juhász) 
2017. január 11. - 2017. február 15. 
A kiállítás megvalósításához hozzájárult a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége. 

 „Kultúrák arcai” című maszk kiállítás, ahol többek között afrikai, görög, velencei maszkok 
reprodukcióit, és művészi álarcokat láthatott a nagyérdemű. 
2017. február 20. – 2017. március 16. 

 „25 éves a Csabai Színistúdió” – kiállítás az elmúlt 25 év képeiből, plakátjaiból, ereklyéiből. 
2017. március 17. – 2017. április 21. 

 „FIBRILLA” - Hídvégi Petra keramikus kiállítása 
2017. április 21. – 2017. június 2. 

 „Nyakék” - Rajtár Ilona gyöngyékszerei 
2017. június 6. – 2017. július 31. 

 „Hangoskép” - A Kolozsvári Sapienta Egyetem média szakos karának fotókiállítása 
A kiállítás érdekessége az volt, hogy a képekhez szerelt fülhallgatón keresztül a kedves 
közönség, „zajokat” hallva, más jelentést tulajdoníthatott a fotóknak. 
2017. szeptember. 29. – 2017. november 20. 

 A puszta fiai - Pásztor és betyárvilág bemutatása tárgyi hagyatékok tükrében 
A kiállítás a Guzsalyas Egyesület, a Körösök Völgye Vitézi Bandérium, A Körös-Szögi 
Hagyományőrző Csikós Egyesület, Harangozó Imre néprajzkutató és Szőke Péter népi 
iparművész tárgyaiból állt össze. 
2017. november 21. – 2017. december 8. 

 Békéscsaba 300 – Békéscsabai Érték Kiállítás sorozat I. tárlata 
ÓNODI 25 – Csabai lány a világ tetején 
Ónodi Henrietta olimpia aranyérem szerzésének 25. évfordulója alkalmából nyílt a kiállítás, az 
eredeti relikviáiból. 
2017. december 11. – 2018. január 2. 
 
 

Ifjúsági Kiállítótér: 

 Kiállítás a Békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium tanulóinak 
alkotásaiból 
2017. január 10. - 2017. február 2. 

 A Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (CSEÖH) „A mi családunk„ címmel 
gyermekrajz pályázatot hirdetett. A beküldött rajzokat a Csabagyöngye Kulturális Központ 
Ifjúsági kiállító terében láthatták. 
2017. február 2. – 2017. február 23. 

 Októberi Tűzvirágok 1956 „Egy mondat a zsarnokságról”  
’56-os vándorkiállítás 
2017. február 25. – 2017. március 30. 
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 FESTŐK - Megyeri-Horváth Gábor festőművész és festő szakos tanítványainak közös kiállítása 
(Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium) 
2017. május 4. – 2017. június 12. 

 A Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium végzős tanulóinak évvégi kiállítása 
2017. június 14. – 2017. augusztus 9. 

 „Tudom hogy van jogom” című kiállítás, fogadással és eredményhirdetéssel egybekötve 
Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat "Tudom, hogy van jogom! 2017" képzőművészeti és versírói 
pályázata a szociális ellátásban részesülők részére. A pályázat célja annak bemutatása, 
miként értelmezik, és hogyan jelenítik meg a különböző ellátotti jogokat a bentlakásos 
szociális intézményekben élők. 
2017. augusztus 10. – 2017. augusztus 28. 

 20 éves a Márvány Fotóműhely - A Márvány Fotóműhely éves kiállítása 
2017. augusztus 29. – 2017. október 31. 

 Krajcsovszki Tamás amatőr festő kiállítása 
2017. november 1. – 2017. december 20. 
 

 
 
Kerengő: 

 Belgyógyászok alkotásai 
2017. március 29. – 2017. április 29. 

 Berényi Nagy Péter „Tücsök Peti” gyermekillusztrációi 
2017. május 4. – 2017. július 30. 

 Haránt Ervin grafikus illusztrációi 
Többek között látható volt az Alföldvíz zrt. jól ismert „vizes embere” is. 
2017. június 3. – 2017. szeptember 28. 

 „Tegnap-Után” című kiállítás - Nagy Tibor grafikus és Péter Enikő közös kiállítása 
2017. október 1. – 2017. november 1.  

 „Otthon” - Kaczkó Magdolna festő kiállítása 
2017. november 3. – 2017. december 6. 

 Bácsfalvi Zoltán amatőr festő kiállítása 
2017. december 7. – 2018. január 11. 
 
 

Panoráma terem: 

 SZÜRRE ART ITÁSOK 
A BSC Szent Györgyi Albert Szakgimnázium Iparművészeti Tagozatának emlékkiállítása a 
szürrealizmus születésének századik évfordulóján 
2017. február 27. – 2017. március 21. 

 Fülöp Péter fotográfus óriásfotói 
2017. március 23. – 2017. május 9 

 Szembesítés - Olasz Attila szegedi festőművész kiállítása 
2017. május 13. – 2017. július 1. 

 Történelmünk néma tanúi - Recskó Béla festőművész kiállítása 
2017. július 7. – 2017. szeptember 10. 

 DE STILJ - Geometrikus Absztrakció Sikere 
A BSC Szent Györgyi Albert Szakgimnázium Iparművészeti Tagozatának jubileumi 
emlékkiállítása 
2017. szeptember 14. – 2017. október 13. 

 Vándorfény Galéria 
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Festmények alkotások vására, egy egész hétvégén át. Évente ismétlődő esemény a 
Csabagyöngye Kultuális Központban, melynek helyet ismét a Panoráma terem adott. 
2017. október 16. – 2017. október 17.  

 A Magyar Kard Napja – Szablya kiállítás 
Előadásokkal, könyvbemutatóval és filmvetítéssel egybekötött egész estés kiállításmegnyitón 
vehetett részt az, aki ellátogatott ide.  
2017. október 27. – november 17. 

 XVII. CSABAI SZALON 
Évente ismétlődő, Békéscsaba neves művészeinek alkotásából nyíló kiállítás. A kiállítás 
meghívásos alapon működik, melyet szeretettel fogadnak az alkotók, és küldenek be 
mestermunkákat. A 2017-es Csabai Szalonon 16 alkotó műveit tekinthette meg a közönség. 
2017. november 20. – 2018. január 10. 

 
 
Alagsori kiállítótér: 

 
A különleges kiállítóteret 2017-ben egyszer vette használatba a Csabagyöngye Kulturális 
Központ. 
 

 Kéri László, gyulai festő kiállítása - (különleges képek, melyek sötétben mutatják igazi 
arcukat) 
A tárlat érdekessége az volt, hogy a led fényben elhelyezett képek, mást mutattak, mint 
„rendes” állapotukban. 
2017. február 16. – 2017. március 9. 
 
 

Előtér, mint kiállítótér: 

 Kremfi bringakiállítás a Kerékpárt Bringaklub szervezésében. 
2017. április 24. – 2017. május 31.  

 
 

Sorozatok 

 
ARANY JÁNOS EMLÉKÉV PROGRAMJAI 
Verskommandó 

Arany János verseket hallhattak azok, akik 2017. április 11-én reggel Békéscsaba és 
Nagyszalonta között vonattal utaztak kedden reggel. A verskommandó című akciót a Csabai 
Színistúdió tagjai és a Csabagyöngye Kulturális Központ munkatársai szervezték a magyar 
költészet napja alkalmából. 
A békéscsabai vasútállomásról kedden reggel 6 óra után indultak útnak vonattal 
Nagyszalontára a Csabai Színistúdió tagjai, akik az út alatt verseket szavaltak útitársaiknak.  
Megálltak a határon, ott is mondtak pár verset, aztán elmentek Szalontáig, majd visszafele is 
szavaltak. 
Az úton elsősorban Nagyszalonta híres szülöttjének, Arany Jánosnak a verseit hallhatta a 
meglepett közönség, akik a fiataloknak meg is hálálták a nem hétköznapi élményt. 
A Csabai Színistúdió növendékei a három és fél órás kirándulás után élményekkel gazdagon 
tértek vissza Békéscsabára. 

Kaláka koncertek - Egy napon két koncertet is adott a zenekar. 
Június 9-én, Békéscsabán két díjtalanul megtekinthető koncertet is adott a Kaláka zenekar. 
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Az elsőre, Arany János versekkel tarkított gyermekkoncertre 15:30-tól kerül sor, 
Mezőmegyeren, a III. Kárpát-medencei Népzenei Találkozó és II. Kárpát Medencei Fazekas 
Találkozó  keretein belül, mely a családok minden tagjának garantált szórakozást nyújtottak. 
Este 19 órától a Csabagyöngye Kulturális Központ stégjénél kerül megrendezésre a zenekar 
Arany János műsora, melynek a költőfejedelem születésének 200. évfordulója adta az 
apropóját. 

Arany János felolvasói délutánok a partiumban 
2017. őszén - nem  az első alkalommal - a Csabai Színistúdió határ menti, romániai, 
magyarlakta falvakba látogatott, hiszen az ifjú tehetségek már évek óta visszatérő vendégek a 
Partiumban és Bihar megyében fellelhető községekben. A csabaiak látogatása mindig egyfajta 
missziós munkaként is funkcionál, hiszen a területen az élő, magyar műsorszámok 
ritkaságszámba mennek. 
Az Arany János Emlékév kapcsán 45-60 perces, irodalmi délutánokat tartottak, amelyek zenei 
elemeket is tartalmaztak 

 
 
A Mindennapi Élet Iskolái 
A Nyitott Akadémia számos előadói évente legalább két alkalommal tavasszal és ősszel - többek 
között dr. Almási Kitti, Pál Ferenc atya , Buda László, Bagdy Emőke és Vekerdy Tamás - előadást 
tartanak a Csabagyöngye Kulturális Központban. Ezek az alkalmak mindig teltházat produkálnak.  
Dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus körbejárta a válás körüli elengedési folyamatot, megmutatta, 
miként gyógyíthatjuk meg a kapcsolatban szerzett sérüléseinket, és segített abban, hogy átlássuk, mi 
befolyásol minket egy új kapcsolatba lépve. Elárulta, mitől lesz jó élmény az első randi, miért vágyunk 
annyira a pozitív visszajelzésekre, és hogyan tisztázhatjuk a párválasztás során valódi, belső 
vágyainkat. 
Vekerdy Tamás gyermeknevelési tanácsadásokkal látjt el a szülőket, míg Pál Ferenc atya a közösségi 
és családi konfliktusoktól, a személyes lelki egyensúly kérdésein és a párkapcsolati - házassági 
problémákon át a transzcendenciához fűződő kapcsolat problematikájáig terjed ki. 
 
Agykontroll tanfolyamok  
Évről évre megrendezésre kerül az intézményben, a megyében egyetlen helyszínként a felnőtt, kezdő 
agykontroll tanfolyam. Ehhez a kurzushoz kapcsolódóan külön alsótagozatos és tizenéves 
gyerekeknek hirdettünk gyerektanfolyamot. 
 
Motivációs előadás sorozat 
A Bihari Túrák Egyesület által 5 alkalommal, intézményünk Ifikaszinó termében voltak megszervezve 
a "Motivációs előadások" sorozat programjai, melyeken többek között élsportolók, mindannyiunk 
számára pozitív példával szolgáló előadók voltak meghívva és egytől egyig minden alkalommal telt 
ház hallgatta végig többek között Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor, Radics Tamás, Suhajda Szilárd 
lebilincselő prezentációját. 
 
„Dumaszínház” 
Szórakoztató közönségprogramjaink sorában az egyik legnagyobb látogatottságnak örvendenek a 
„Dumaszínház” humorestjei. Külső rendezésében 2017-ben 6 előadást fogadtunk népszerű, országos 
ismeretségű televíziós előadó művészek közreműködésével, többek között Kiss Ádám, Dombóvári 
István, Hadházi László, és Kőhalmi Zoltán szereplésével.  
 
Cseh Tamás Program – könnyűzenei koncertek 
2017. január – május 
A Csabagyöngye Kulturális Központ másodjára is sikeresen pályázott a Cseh Tamás Program 
klubtámogatói alprogramjában, így 2017 első félévében havonta legalább egy könnyűzenei koncertet 
valósítottunk meg a fent megjelölt időintervallumban. A paletta igen színes volt, a könnyűzenén belül 
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a punk rock, a modern dup step, de a blues stílus is megjelent. A feltörekvő zenekarokon kívül 
sikerült meginvitálnunk a Brains-t, amely az egyik leghíresebb magyar fesztiválzenekarrá nőtte ki 
magát, ellátogatott hozzánk az Ivan and the Parazol, illetve ByeAlex és zenekara. 
 
Guzsalyas táncházak 
2017. január 28., február 25., március 17., április 08., május 01. (Főtér), június 17. (Meseház) 
A táncház több részből áll, a program elején egy rövid népzenei koncert hallható. A felvezetés után a 
táncpedagógus egyszerűbb körtáncokat tanít, segít elsajátítani a moldvai, dél-alföldi, sárréti és 
gyimesi táncok alaplépéseit. Amennyiben kifejezetten gyerekprogramhoz kapcsolódik a táncház, ott 
népi játékokkal színesítik a táncoktatók a programot. A guzsalyas táncházakat egyaránt látogatják 
családok, baráti társaságok, de egyedül érkező érdeklődők is. Az egészen kicsiktől kezdve, a 
fiatalokon át az idősebbekkel bezárólag, minden korosztályból vannak látogatóink. Előfordult az is, 
hogy külföldi vendégeket invitáltak meg a táncházba, így ismertetve meg velük a magyar népzene és 
néptánc szépségét. A táncházak nagy része az Ifikaszinó teremben került megrendezésre, de a nyár 
folyamán volt a Főtéren és a Meseház udvarán is.   
 

 
Táborok 

 
Nyári táboraink szerkezete az elmúlt években szervesen illeszkedett a városi kínálatba. Sikerült olyan 
érdeklődési körök köré szervezni tábori tevékenységünket, melyeket máshol nemigen találnak meg 
az érdeklődők, s ezt a tevékenységünket szakmai színvonalban is magas szintre tudtuk emelni. 2017-
ben ismét megszerveztük legsikeresebb programjainkat, így a sakk tábort, a versenytánc táborokat, 
valamint drámaíró és a megyei színjátszó tábort. Új színfoltként az ostorkészítő táborunkkal és a DÖK 
táborral jelentkeztünk. 
 
 
Ostorkészítő tábor 
2017.06.26.-2017.07.02. 
A tábor célja, a hortobágyi karikás ostor eredeti módon történő elkészítése, hagyományőrzők, 
barantások, csikósok, karikás ostor kedvelők számára. Szőke Péter mutatta be az ostorkészítés 
lépéseit, majd az elkészült ostorok kipróbálásra kerültek 
 
 
Tánctábor a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület versenyzői számára  
2017. július 10-14.; 2017. július 17-21.; 2017. július 25-28. 
A 2017-es évben két öt napos társastáncos táborban és két intenzív napon vehettek részt a Nyíri 
Lajos Táncsport Egyesület táncosai. Az első héten, július 10-14. között a latin táncokkal foglalkoztak 
első sorban. Minden napot futással és erősítéssel kezdtek, majd azután kezdtek bele a tánclépések 
gyakorlásába. A második héten, július 17 –e és 21-e között a standard táncok kerültek előtérbe a 
tábor ideje alatt. Az ezt követő héten július 25-én és 27-én Juhász Ágnes és Sándor Judit meghívott 
vendégtrénerek tartottak intenzív foglalkozást az egyesület táncosai számára. Erre az alkalomra 
viszont más táncos egyesületekből is érkeztek érdeklődők, akik részt vettek a tanfolyamon. 
 
Csabai Színistúdió – Békés megyei színjátszó tábor 
2017. július 24-31. (Szeghalom-Várhelyi Ifjúsági- Sport és Szabadidőközpont) 
Három gyakorló színdarab született. A táborban 22 fiatal vett részt, akik 3 csoportra osztva dolgoztak, 
3 különböző előadáson. 
Az alapozó csoport rendezője Harcsa Boglárka mesterség tanár volt, aki George Orwell: Állatfarm 
című regényéből válogatott ki jeleneteket a gyerekek számára. A második csoport rendezője 
Kerepeczki Nóra színészmesterség tanár volt. Idén a csoport a természetes előadásmódot tűzte ki 
feladatául. A harmadik csoport rendezője Czitor Attila színművész volt, aki idén Kiss Csaba: A 
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szerelmes hal című egyfelvonásos színművét választotta a csoport gyakorlódarabjának, melyet A. P. 
Csehov novelláiból állított össze.  
 
Sakk táborok 
2017. július 3-7.; 2017. július 24-28.; 2017. július 31-augusztus 4. 
A nyár folyamán három alkalommal tartottunk általános iskolás korosztály számára sakktábort. A 
hétfőtől péntekig tartó táborok során délelőtt sakkozással, délután strandolással, fürdőzéssel 
töltötték az időt a gyerekek. A tábor végén háziversenyen mutathatták be a résztvevők a tudásukat. 
 
Drámaíró tábor - Féling Színház 
2017. július 31 – augusztus 5-ig 
A kurzusra elsősorban a színház és az írás iránt érdeklődők érkeztek. A hét folyamán színházi darabok 
történetét, szövegét fogalmazták meg a részt vevők. Az elsődleges cél az volt, hogy valamilyen 
drámai eseményt dolgozzanak fel művükben az alkotók, olyan karaktereket kellett előhívni, akik 
anyagi vagy lelki válságban vannak. Az egész napos foglalkozásokat Formanek Csaba író, színész és 
rendező vezette. A műhelymunka alatt készült saját alkotásokat a Féling Színház színészei a hétvégén, 
a szombati napon mutatták be a szövegíróknak és a családtagoknak, ismerősöknek.  
 
DÖK tábor 
2017. augusztus 7-11. 
A Békéscsabai Diákönkormányzat idén először szervezte meg a DÖK tábort, ahol különböző 
szakemberek által tartott képzéseken, tréningeken vettek részt a diákok. Csapatépítő feladatokon, 
játékokon keresztül szerettük volna nekik megtanítani, hogyan kell együtt gördülékenyen dolgozni, 
ezzel is már a jövő évi rendezvényekre előkészülve. Ezen kívül felvázoltuk a következő év programjait, 
illetve beszéltünk a szervezet működéséről. A táborlakóknak csak az 5 napi étkezést kellett 
megtéríteniük, a szállást és az utat a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosította. A 
táborban 19-en vettek részt. Az első estén az ismerkedésre fektettük a hangsúlyt, játékokkal, 
névtanulós feladatokkal készültünk. Következő nap délelőtt Fazekas Tamás, mentálhigiénés 
szakember tartott önismereti csoportmunkát. A harmadik napon a diákönkormányzat rendezvényeit 
szedtük össze, az utolsó napon pedig Pikó Tamás az Új Nemzedék közösségi tér vezetője tartott 
kommunikációs tréninget. Emellett természetesen volt idő strandolásra, kirándulásra és egyéb 
szabadidős programokra.  
 
 

Ifjúsági munka 
 

Az ifjúsági iroda alapfeladata a tavalyi évben sem változott: kapcsolattartás, információgyűjtés és 
továbbítás, a gyermek- és ifjúsági korosztály felkészítése a különböző helyzetekre, képzések, 
találkozók keretein belül.  
 
A diákiroda folyamatosan helyet biztosít ifjúsági civil szervezetek programjainak. 2017. év elején az 
Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért mentorai második alkalommal tartották meg az Egyetem Napot, 
ahol az egyetemi élet fontosabb részeibe nyerhettek belátást a diákok, részletes tájékoztatást 
kaphattak a jelentkezésről, pontszámításról. Az AFS Nemzetközi Cserediák Program önkéntesei is a 
diákirodában szervezték meg találkozásaikat. Keddenként a Békéscsabai Diákönkormányzat tartotta 
megbeszéléseit a diákirodában, minden hónap első szerdáján pedig az Önkéntes Klubnak is otthont 
adott az iroda. A középiskolások itt tartották különböző stábüléseiket az iskolai diáknapokra és a 
Garabonciás Napokra való készülésük során. 
 
2017. februárjában első alkalommal került megrendezésre az Álarcos Bál, ahol 120 középiskolás 
tanuló vett részt. A hónap során 3 év elteltével újra megrendezésre került a SuLink, azaz a Városi 
Ifjúsági Vetélkedő, ahol szintén magas létszámú résztvevő volt jelen.  
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A Patent Ifjúsági és Diákiroda, valamint a Békéscsabai Diákönkormányzat közös szervezésében 10 
éve kerül megrendezésre a Városi Ifjúsági Parlament. Ezen a napon a diákokat érintő kérdésekben 
tartjuk előadásainkat, és igyekszünk válaszokat adni nekik, valamint kikérni véleményüket az adott 
témában. A tematizált szekciókat többnyire a Diákönkormányzat tagjai tartják. A tagok ehhez 
felkészítő alkalmak során kapnak segítséget, ahol ön- és kortársismeretet, csoportvezetést, 
kommunikációt is tanulhatnak a szakemberektől. A 2017. évi VIP tavaszi és őszi ülésén 12 szekcióba 
lehetett jelentkezni, és közel 220 általános- és középiskolás diák jött el egy-egy alkalomra.  
 
A Garabonciás Napokat követően és az őszi VIP-et megelőzően tartottuk a DÖK-Castingot, ahol a 
jelentkező fiatalok személyes beszélgetés és közös munka során kerülhettek be a diákönkormányzat 
tagjai közé. A megfogyatkozott csoport így 53 fős létszámra tornázta fel magát és kezdett bele a 
közös munkába.  
 
2017. legfőbb programjai közé sorolható az év eleji Álarcos Bál, a SuLink 4., a tavaszi és őszi VIP, 
valamint a Lézengő Ifjúság Kulturális Eseménye (LIKE). Ezen felül júliusban került megrendezésre a 
felsőoktatási ponthatárok kihirdetése, azaz a “PontOtt Party” az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért és 
a DÖK közös szervezésében. A Diákönkormányzat az év során két alkalommal is városi sportnapot 
tartott. Februárban még csak röplabda, decemberben a Városi Mikuláskupán már 3 sportágban – 
röplabda, kosárlabda, focilabda – is összemérhették tudásukat a diákok. A rendezvényen 61 csapat és 
több mint 400 diák vett részt. 
 
Az év során képzéseken, országos ifjúsági találkozókon és programokon vettek részt a diákok, hogy a 
békéscsabai diákok érdekeit helyi és országos szinten tudják képviselni.  
 
A Csabagyöngye Kulturális Központnak együttműködési megállapodása van a békéscsabai 
középiskolákkal, így intézményünk rengeteg diákot fogadott be az elmúlt év során az érettségihez 
kötött, kötelező 50 óra közösségi szolgálat letöltésének segítségében.  
 
 

Önkéntes Program 
A közösségünk rendezvények során jegyszedői, ültetői, ruhatári és animátori feladatokat látnak el 
többek között, de olykor tagintézményinknek is segítenek különböző feladatvállalásokban. A 
közösség minden hónap első szerdáján ül össze, ahol folyamatos fejlesztés folyik, továbbá itt 
beszéljük meg az aktuális rendezvények feladatelosztásait. Az önkéntesek az előző évhez képest 
ledolgozott óraszáma lényegesen emelkedett, a 2015 és 2016-os évhez képest, a 2017-es évben 
1506,5  munkaórát teljesítettek önkénteseink. 
 
 

Közösségi művelődési szolgálat  
 
A 2017-ben a közművelődési szakfelügyelet vizsgálta a Csabagyöngye Kulturális Központ területi 
közművelődési szakmai szolgáltatását, mely az AGÓRA programban vállalt területi közművelődési 
szakmai szolgáltatásaihoz kapcsolódóan kötelező feladatellátás. 
A vizsgálatról szóló jelentés 2018 januárra várható. 
 
Tantó József program 
A Békéscsabai járásra kiterjedő együttműködésünk, a Tantó József program, mellyel az intézmény a 
területi tanácsadó feladatát kívánjak megvalósítani. Céljuk, hogy a települések vezetőivel egyeztetve 
– illetve az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. megyei irodájával együttműködve – 
olyan szolgáltatásokat nyújtsunk az ott működő önkéntesek, kulturális közfoglalkoztatottak 
bevonásával, amire a településen élőknek leginkább igénye, szüksége van. Itt a programszervezéstől 
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a közösségépítő eseményekig számtalan lehetőséget biztosítunk. Első lépésben a korábbi Közkincs-
kerekasztal programot felelevenítve kívántunk párbeszédet kialakítani a helyi közösségekkel, majd 
közös akciókat, programokat szervezni a településeken.  
A Tantó József népművelő nevével fémjelzett, több elemből álló együttműködési program 
tervezésének fázisára 2016-ban került sor. A gyakorlati megvalósítása ezt követően 2017. évben 
kezdődött el. Anyagi hátterének megteremtését nehezíti, hogy a megjelent EFOP pályázati kiírások 
nem tartalmazták a várt, területi feladatellátást segítő kitételeket. 
A megvalósítás részeként néhány példa: Csabaszabadiban lakossági fogadóórán vettek részt az 
intézmény munkatársai; Újkígyóson, a Békéscsabán tanuló középiskolások helyzete című 
ifjúságkutatás anyagából tartottak bemutatást; Telekgerendáson és Kétsopronyban a „Mondj egy 
szép történetet” akció keretein belül a nyugdíjas klubban mondtak verseket a közösségek tagjai. 
Szabadkígyóson és Telekgerendáson Arany János születése 200. évfordulója alkalmával megrendezett 
irodalmi esten köszöntővel és versolvasással készültek. 
 
Áldozatvédelmi Iroda 
A hagyományos tevékenységeink mellett a Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési 
Közhasznú Egyesülettel szorosan együttműködve valósítottuk meg egy a bűnmegelőzés és az 
áldozatvédelem fontosságáról szóló komplex programot. A projektben békés megyei bűnmegelőzési 
szakemberek, nevelési-oktatási intézmények és fenntartóik, valamint civil szervezetek működtek 
együtt, a gyermek- és fiatalkorú korosztály, az időskorúak és a családok áldozattá és elkövetővé 
válásának megelőzése érdekében.  
A megvalósítás során többek között interaktív osztályfőnöki és fogadóórák, kortársképzés iskolai 
mediátorok képzése valósult meg. 
 
Civil Iroda 
Továbbra is szerepet vállaltunk a nonprofit szektor működésének segítésében. Munkánk 
középpontjában a helyi és térségi civil szervezetek segítése érdekében együttműködések kialakítása 
állt. Több szervezetnek biztosítottunk térítésmentesen helyet központi épületünkben vagy 
telephelyeinken, emellett segítettük programszervezésüket, problémamegoldó tevékenységüket 
(Polgári Civil Egyesület, EBI, Megyeri Kézműves Faluért Egyesület, Nők Egyesülete, Egyensúly AE 
Egyesület, Turisztikai Egyesület, stb.). Míg ezek az együttműködések eredményesek voltak, sajnos a 
Jamina Szövetség irányában tett segítő próbálkozásaink nem vezettek eredményre. 
 
Békéscsabai Helyi Közösség  - Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) 
Intézményünk 2016 februárjában kezdeményezte, hogy Békéscsabán is teremtsük meg a lehetőségét 
a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) megvalósításának. A projekt keretein belül létrejött 
Békéscsabai Helyi Akciócsoport idén augusztus végén értesült a 400 millió forint értékű, a támogatás 
elnyeréséről, azóta aláírták az együttműködési megállapodást a támogatásban részesített projekt 
megvalósítására.  
A Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. látja el a helyi akciócsoport (HACS) munkaszervezeti 
feladatait. A Békéscsabai Helyi Akciócsoport tagjai által választott konzorciumvezető a Csabagyöngye 
Kulturális Központ.  
A TOP-7.1.1-16-00047 „Kreatív alkotó közösségek fejlesztése Békéscsabán” című projekt a Helyi 
Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) megvalósítását tűzte ki célul. 
A Stratégia jövőképe a következőképpen került megfogalmazásra: „Békéscsabán az újonnan 
kialakított és az átalakított szabadtéri és fedett közösségi terekben az önkifejezés, az alkotómunka, a 
kulturális és kreatív ipar eszközeinek segítségével egymásra találó korosztályok, az egymást 
megismerő városrészi közösségek erősítik az összetartozás érzését, a békéscsabai identitás 
megélését, a város népességmegtartó képességét.” 
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„Közös Kincseink(ért)” – térségi feladatellátó program 
- Közösségi művészeti találkozó  
- Közművelődési szakmai konferencia  

A területi közművelődési szolgáltatás funkció életünkben az Agóra intézménytípus projektgenerált 
elvárása.  
Közös Kincseinkért programunk életre hívásának alapja, hogy szükségesnek érezzük a békéscsabai 
járásban, ill. további békés megyei kistérségekben az önálló, településszintű kapcsolataink 
erősítésétét, a helyi társadalmi és közművelődési szokások, a helyi értékek jobb és behatóbb 
megismerését, ill. egymás közötti megismertetését, valamint további kulturális, közösségi 
együttműködések, kapcsolati hálózat generálását.  
2017. október 1-én, a mezőmegyeri Arany János Művelődési Házban megrendezett művészeti 
találkozó alkalmával a térség amatőr, első sorban előadó-művészeti csoportjait hívtuk vendégül 
bemutatkozásra, helyi értékeik, művelődési szokásaik megismertetésére, egy tapasztalatokban és 
élményekben gazdag közösségi napra, melyen közel 200 érdeklődő vett részt. 
2017. november 22-én a Csabagyöngye Kulturális Központ és az NMI Művelődési Intézet Békés 
Megyei Irodája közös szervezésében békés megyei hatókörű közművelődési szakmai napot 
hirdettünk a CSAKK-ban, amelyre a közművelődési intézmények, kulturális célú civil szervezetek, 
művelődő közösségek, valamint a települési önkormányzatok képviselőit invitáltuk. Tárgyalt szakmai 
témáink fókuszában a helyi és megyei értéktárak tevékenysége, eredményei, valamint „értékőr” 
szervezetek bemutatása állt, valamint a szakterületet érintő aktuális jogszabályi változásokról szóló 
tájékoztatás. A tájékoztató a kulturális alapellátás és közösségi művelődés kiterjesztésében, illetve 
minőségi működtetésében és fenntartásában részt vevők számára kínált hasznos ismeretszerzést, 
többek között az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkársága, az NMI 
Művelődési Intézet, valamint Békés megye területi feladatellátásban meghatározó kulturális szereplői 
képviselőinek megszólaltatásával. Az egész napos szakmai konferencián 80 főt regisztráltunk.  
 
Eszközkölcsönző  
Az Agóra-program részeként Békéscsabán és térségében nyújtottunk idén is eszközkölcsönző 
szolgáltatást, mely célja kulturális programok, civil szervezetek, oktatási intézmények és családi 
közösségek segítése volt. 2017-ben is inkább csak helybeli, békéscsabai szervezetek vették igénybe 
szolgáltatásainkat. 
 
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. 
 

 

Közösségek 

 

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

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

 

Békéscsabai Társastánc Klub és Nyíri Lajos Táncsport Egyesület 

A Nyíri Lajos Táncsport Egyesületnek tizenkét versenyző párosa van. A párosokat öt tréner készíti fel 

folyamatosan egész évben a versenyidőszakban elkövetkező megmérettetésekre. A versenyzőknek 

heti négy edzésük van, kettő standard táncokból és kettő latin-amerikai táncokból. A 2017-es 

esztendőben két párosunk is B kategóriás lett, a Szegfű-Susánszki páros latinból és a Kraszkó 

testvérek pedig standard táncokból. Szenior VI-os párosunk, a Králik házaspár pedig több nemzetközi 
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rendezésű versenyen részt vettek, voltak Olaszországban és Dubaiban is, ahol elhozták a szenior VI-es 

korosztályban, latin-amerikai táncokban az első helyezést. A trénerek nem csak profi táncosokkal 

foglalkoznak, a klub keretein belül vannak kezdő és haladó társastánc tanfolyamaink, gyermekek, 

felnőttek és szeniorok számára. A 2017-es évben, egy gyermek tanfolyam, három felnőtt tanfolyam 

és egy szenior csoporttal működik a klub, közel ötvenen járnak hozzánk tanfolyamra. Táncosaink 

2017-ben is felléptek több helyszínen, például a Városi Bálon, Gyulán, a Tavaszi Táncestünkön, a 

Csabai Nyár programjában, iskolai rendezvényeken. A 2018-as esztendőben kiemelt figyelmet 

szeretnénk fordítani a reklámtevékenységre és minél több bemutató szeretnénk tartani, hogy 

felkeltsük az érdeklődést a báltermi táncok iránt. 

 

Csabai Színistúdió 

A Csabai Színistúdió a Csabagyöngye Kulturális Központ 25 éve működő színjátszó csoportja. Tagjai 

általános- és középiskolás fiatalok, akik tánc, ének, beszédművelés, valamint színészmesterség 

képzésekben vesznek részt. Fellépéseikkel az egész országban szórakoztatják a közönséget.  

A Színistúdió a 2017. év során rengeteg felkérést kapott fellépésre, hol vidám műsorral, hol gyermek 

műsorral, hol pedig ünnepi műsorral léptek színpadra a növendékek. Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzata számos ünnepi fellépésre kérte fel a csoportot, többek között Trianon és Október 23-

a alkalmával, de volt, hogy verskommandó keretein belül emlékeztek meg Arany János születésének 

évfordulóján.   

A Magyar Szín-játékos Szövetség által meghirdetett Megyei Impro Fesztivál 2017. január 28-29-én 

került megrendezésre, ahol a fesztivál első helyezettjeként indítottuk az évet, így a Színistúdió 

továbbjutott Gödöllőre a márciusban szervezett Országon Impro Fesztivál döntőjére, ahol a II. helyet 

ítélte a csapatnak a zsűri.  

2017. márciusában a közösség új szervezőt kapott, így újult erővel kellett a közös munkával 

szembenéznie a csoportnak, a 25 éves jubileumi gálán már el is kezdődött a feladat. A gálán 

elhangzottak híres musical dalok, operett, és opera részletek is, mindezt koreográfiák színesítették, 

és a háttér kivetítés szervesen illeszkedett a programhoz. A meghívott énekesek a csapat múltbeli 

növendékei voltak, akik jelenlétükkel emelték az est fényét. 

Május hónapban a gyermekeké volt a főszerep, több felkérés érkezett gyereknap alkalmából, így 

kalóz-tematikára építettük műsorainkat. 

A Csabai Színistúdió hagyományszerűen, minden évben nyári tábort szervez növendékeinek. A 

táborban lehetőség nyílik új darabok megalkotására, a szakmai tudás elsajátítására.  

A tábort követően augusztusban a Főtéri Nyár keretein belül több alkalommal is színpadra állhattak a 

gyerekek. Szeptember 1-én tanévnyitó koncertet adtak a diákok Csabagyöngye stégén nem kis 

sikerrel. 

Szeptember 14-16. között a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet meghívására határontúl 

vendégszerepelt a Csabai Színistúdió. A 26 fős csapat Beregszászra és Eszenyre látogatott el, ahol az 

eddigi legsikeresebb, „újrahasznosított” darabjukat adták elő, a műsort kivétel nélkül álló- és vastaps 

zárta. Ungváron a hUNGary Fest 2017 szabadtéri színpadjára állhatott fel a társulat, ahol egy egyórás, 

magyar pop-rock és musical dalokból álló repertoárt adtak elő. A Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusa által megrendezett eseményen a siker már nem csak tapsban, hanem könnyekben is 

mérhető volt.  

2017. november 4-5. között Pápán került megrendezésre a SCHERZO XXI. Zenés Színpadok Országos 

Fesztiválja. A Csabai Színistúdió két műsorral is készült, a már több alkalommal is bizonyított 

vizsgaelőadásukkal, valamint a „Vigyázz a madárra!” című magyar zenékből álló tematikus 
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összeállítással. Pápán a szakmai zsűri a békéscsabai csapatnak ítélte a verseny legrangosabb 

elismerését, a „Legszínvonalasabban működő színházpedagógiai csapat – Miklós Tibor emlékdíjat”, 

emellett a „Legötletesebb scenica” díját is. Ám a díjeső itt még nem ért véget, hiszen a Színistúdió 

tagjai egyéni kategóriákban is kiválóan szerepeltek. Király M. Alexandra a „Legjobb női zenés színészi 

alakítás” díját, Tóth Gergő – zsinórban második éve – a „Legjobb fiú zenés alakítás” díját, Árvavölgyi 

Patrik a „Legjobb zenés fiú mellékszereplő” díját nyerte el. 

A XXI. SCHERZO-n szólóének versenyre is sor került, melyen a Csabai Színistúdióból négy növendék is 

indult, akik közül Kovács Laura a „Könnyűzene kategória” aranyérmét hozta el. 

A decemberi hónap minden év legelfoglaltabb hónapjának bizonyult. A csapatot több ízben felkérték 

kisebb-nagyobb műsorokra Mikulás és Karácsony alkalmából. 

 

Calandrella Kamarakórus 
A továbbra is kiemelkedő művészeti színvonalon működő kamarakórusunk, megerősített létszámú 
szólamokkal rendszeres heti próbáit pénteki napokon tartotta, Kutyejné Ablonczy Katalin 
vezetésével. 2017-re tematikus hangverseny programmal készültek a „Reformáció 500” emlékév 
programsorozatához kapcsolódóan. Januárban promóciós hang- és képanyagok készültek az 
énekkarral, majd a bemutatóra a Tavaszi Fesztivál keretében április 7-én került sor a Csabagyöngye 
Kulturális Központban. Ezzel a műsorral az őszi időszakban Gyulán, a Református templomban is nagy 
sikerrel léptek közönség elé.  
A nyári időszakban a kétévente megrendezésre kerülő Erkel Sándor Kórusfesztiválon, június 2-án a 
Találkozás koncert fellépői voltak, majd augusztusban a Jókai Színház művészeinek, Gulyás Attila és 
Gulyás Levente felkérésére részt vettek a Berény Napokon, ahol a felkérőkkel közös könnyűzenei 
koncertre került sor. 
A kórus szolgálatai az őszi időszakban jellemzően sűrűbbek voltak. Reformációs koncertjük egy 
szeletének bemutatásával felléptek a városi reformációi ünnepen, október 29-én.  
Megtisztelő felkérésnek tettek eleget azzal, hogy a magyar állam központi reformációi ünnepségének 
alkalmi kórusában énekeltek október 31-én, a Papp László Budapest Sportarénában.  
November hónapban egy teljes hétvégét töltött együtt az énekkar, mely a szolgálatok mellett 
csapatépítésre, közösségformálásra is nagyon jó alkalom volt. Meghívást kaptak a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Reformáció 500+ záró ünnepségére, így november 11-én a Deák téri evangélikus 
templomban koncerteztek, valamint november 12-én az albertirsai Tessedik Kórusfesztivál 
díszvendégei voltak.  
Az advent időszakában lélekemelő évzáráskénét közös hangversenyt adtak a Békéscsabai Evangélikus 
Kistemplomban a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekarral. 
 

Sakk szakkör 

Az év iskolai időszakában hetente két alkalommal vannak sakkfoglalkozások, az alsós gyerekek 

keddenként, a felsősök pedig szerdánként jártak. Az érdeklődők képességfejlesztésben, 

tehetséggondozásban részesülnek, a játékbeli gondolkodás és a játékosság szellemének kialakítása 

mellett. A kombinációs gondolkodás fejlesztése nem csak csoportos, hanem esetenként egyéni 

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

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

a korosztályukban versenyre járó diákok is tagjai a csoportnak. 

 

Rejtvényklub 

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

A foglalkozások során különféle rejtvénytípusokkal dolgoznak a résztvevők. Tagjainak száma közel 
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húsz fő. A tagság évek óta részt vesz a rejtvényfejtés népszerűsítésében. 2017-ben is megrendezték a 

két napos Országos Keresztrejtvényfejtő Versenyt, melyre több mint 200 fő nevezett. 

 

Rehabilitációs klub 

A klub elsősorban hipertóniás, szív- és érrendszeri és mozgásszervi betegségekkel küszködő 

személyek részére végzi tevékenységét, egészségmegőrző és az egészséges testi-lelki állapot 

visszaszerzésére törekvő feladatot ellátva. A jóga eszközével dolgozik, de nem tanfolyamszerűek a 

foglalkozások, hanem rendre a csoport hasznára váló gyakorlatokat végzik el. Közel harminc fővel 

folyik a munka, túlnyomórészt nők vesznek részt a foglalkozásokon. Az idősebb korosztály jelenléte a 

domináns, akik a munkaerőpiacon inaktív státuszúak. Az ő számukra fontos a közösségben való 

részvétel, és a fizikai, mentális állapot fenntartása, illetve javítása. 

 

Várandós torna 

A terhestorna azokat az egészségtudatos kismamákat várja, akik a számukra kifejlesztett speciális 

gyakorlatok segítségével védeni szeretnék leendő gyermekük és saját maguk egészségét. A szülés 

előtt álló kismamák testtarását, vérkeringését javító torna segíti a szüléskor megfelelő légzéstechnika 

elsajátítását, hozzájárul a terhességi túlsúly és a visszér betegség megelőzéséhez. A foglalkozások a jó 

közérzet, a fittség érzetét is elősegítik.  

 

Szíves és Hipertónia Klub  

A magas vérnyomás napjainkban népbetegség. Az intézmény egyik legrégebbi csoportja közösséget 

és ismeretszerzési lehetőséget kínál a magas vérnyomás betegek és a szívpanaszokkal élők számára. 

Az időjárási frontok hatásaitól a gasztroenterológia aktualitásain és az orvostörténet érdekességein 

keresztül, az ortopédiai betegségekig és a fizioterápiáig hallhattak előadásokat a részt vevők. A 

meghívott előadók többségében orvosok és egészségügyi szakemberek. A foglalkozások célja a 

résztvevők egészségmegőrzését segítő ismeretek terjesztése, tanácsadás, prevenció, valamint a 

közösségépítés. 

 

 

Békés Megyei Anime Társaság 

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

Megyei Anime Társaság klubja. A BAT rendszeres vetítéseket tervez, ennek célja, hogy a tagság 

jobban megismerhesse az anime világának történelmét, kultúráját. Az elmúlt évben is megrendezték 

a Batarashii névvel elkeresztelt nagyrendezvényüket, mely, mint mindig, most is sikeres volt. Az 

előadások, valamint az egész napos játéklehetőség mellett rengeteg verseny is szórakoztatta az 

érdeklődőket. 

 

Csaba Big Band 

A Big Band csaknem egyidős a Csabagyöngye 2013-ban átadott megújult épületével, hiszen a nyitás 
után, 2013. tavaszán alakult, a trombitás Illyés Miklós vezetésével. A zenekar intenzív munkával 
töltötte az elmúlt évet, szombat délutánonként rendszeresen próbált, annak ellenére, hogy a húszfős 
zenekar tagjai több helyen élnek az országban, és igen nehéz a próbákra „összetrombitálni” a 
zenészeket. 
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A 2017-es Tavaszi Fesztiválon a 40 éves Hat Szív emlékkoncerttel és a zenekar 4 éves születésnapi 
koncertjével szórakoztatta a műfaj szerelmeseit, valamint a nyári Big Band találkozó házigazdái 
voltak. 
 

Érmegyűjtők Köre 

A kör, bár évek óta működik Békéscsabán, 2015-ben talált otthonra a CsaKK-ban. Az új hely némi 
gyarapodást is hozott a csoport életében, hiszen 23 beiratkozott tag van, és átlagosan tíz klubtag 
jelenik meg egy-egy foglalkozáson. A csoportunk a Magyar Éremgyűjtők Egyesületéhez tartozik. A 
tagok látogatják a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének országos és regionális rendezvényeit is. 
 

Gerinctorna 

A gerinctorna foglalkozássorozat célja, hogy megelőzze, illetve megszüntesse a gerincbántalmakat, 
melyek a mai életmód következtében a lakosság nagyobb része körében az érett felnőttkor 
időszakában nagy valószínűséggel kialakulhat. A foglalkozásokon elsősorban a nyugdíjas korú nők 
vesznek részt, bár nincs korhatári, vagy nemre vonatkozó kitétel. 
 

Diákírók, diákköltők köre 

A klub célja az irodalom terén tehetséges középiskolás korú fiatalok iskolán kívüli képzése, anyanyelvi 
kompetenciafejlesztése, mentorálása. Verstani, fogalmazási és retorikai feladatok, gyakorlati példák 
megoldása, kortárs művek elemzése, kánonok és kortárs irodalmi folyóiratok, szellemi műhelyek 
bemutatása zajlik a foglalkozások során. Fontos az esztétikai készség fejlesztése, a kortárs 
költészettel való megismertetés. A Kör foglalkozásain kéthetente legalább egy-egy új verssel vagy 
novellával jelentkeztek a tanulók. A felolvasások során értékelték egymás munkáit, a stílust, 
beszédmódot. A papíralapú könyvek tanulmányozása mellett az internetes folyóiratokat is 
megismerték a klubtagok. 
 

Képzőművészeti kör 

A kör alapvető célkitűzése volt elindításakor a kreatív, érdeklődő, tehetséges gyerekeknek a 
képzőművészet terén újszerű lehetőséget biztosítani. A különböző életkorú gyerekek közösen 
alkothattak, az iskolai kötöttségektől eltérő alkotási formákkal ismerkedhettek meg, mely a 
szabadidő hasznos eltöltése mellett fejlesztő hatással is bírt. 
 
Nosztalgia Tízek Klubja 
A Nosztalgia Tízek Klubja az aktív nyugdíjas korúak számára kínált ez évben is igényes kulturális-
szabadidős programokat, és legfőképpen közösségi élményt.  
A közösség rendszeres találkozóira a Csabagyöngyében került sor, heti rendszerességgel, szerda 
délután. Örömmel elmondható, hogy városunkban ezen korosztály érdeklődése a Nosztalgia Tízek 
Klubja iránt is fokozott, az optimális kereteket jó ideje teljesen megtöltik - több mint 70 fő-, így új 
belépők csatlakozását is csak korlátozottan tudják fogadni. Egy-egy foglalkozás látogatottsága 
átlagosan 45 fő.  A kötetlen együttlétről a hangsúly jó ideje áttevődött a különböző műveltségi 
területek tartalmainak megosztására, majd minden alkalommal tematikus ismeretterjesztő előadás, 
művészeti bemutató, ünnepváró vagy egyéb értékes program színesítette a közösség találkozásait.  
A klubhelyiség falait átlépve több alkalommal szervezett külső helyszínen is közös programot a 
csoport. Ezek sorában emlékezetes többek között a Lonovics László festőművész műhelyében, a 
Molnár-házban, ill. az Izis Jógastúdióban tett látogatásuk. Két alkalommal egész napos városlátogató 
kirándulást is hirdettek, Gyomaendrőd, illetve Kecskemét ipari és helytörténeti nevezetességeivel 
ismerkedtek.  
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Csabai Pálinka Klub 
A csoport 2012-ben alakult. Rendezvényein a minőségi pálinka készítésével és a 2016-ban a városi 
értéktárba felvett békési kisüsti pálinka népszerűsítésével foglalkozik. Rendszeresen megjelennek a 
város országos hatáskörű nagyrendezvényein, kiállításokat, kóstoltatást tartanak például a 
Kolbászfesztiválon és a Sörfesztiválon is, de visszatérő vendégei a budapesti Utazás Kiállításnak is. 
Évről-évre felkérik a Klub tagjait hogy vegyenek részt a zsűribe a megye kisebb pálinkaversenyein, de 
a legrangosabb országos versenyeken is képviseltetik magukat. 2017-ban 6. alkalommal 
bonyolították le a Békés Megyei Házipálinka Versenyt.  
 
Chi kung – kínai lassú torna csoport 
A csikung ősi kínai energia torna és meditáció. Ezt az egészséges, belső harmóniát megteremtő 
mozgásformát műveli a 8-10 fős csoport. Az intézmény Kölyöksziget termében végzik 
tevékenységüket, relaxációs zenét hallgatva, de ha tehetik és az időjárás megengedi, szívesen menni 
ki a szabadba, a természet közelsége fontos számukra. 
 
Bridzs klub 
A bridzs játéknak nagy hagyománya van Magyarországon, közel 1000 ember játszik versenyszerűen. 
Ugyan a klubba járók nem profi versenyzők, de nagy szerelmesei ennek a társasjátéknak. 
Heti rendszerességgel ülnek össze intézményünkben. Hétfőnként a Ram-Room otthonos 
klubhelységünket használják, ahol a bridzs mellett, számos egyéb kártyajátékkal (huszonegy, 
kanaszta, pasziánsz, römi) remek hangulatban töltik el szabadidejüket. 
 
Csabagyöngye Egészségklub 
Az Egészségklub több mint három éve működik intézményünkben, havi rendszerességgel. 2017-ben a 
klubtagok száma elérte a 40 főt, a csoporthoz való csatlakozás pedig továbbra is ingyenese. A 
klubtagok olyan témákat jártak körbe, mint az egészség és a stressz kapcsolata, a jóga jótékony 
hatásai, a különböző gyógyító kristályok jellemzői. A közösség néhány alkalommal meghívott előadó 
bemutatóját is láthatta, hallhatta, például Viczián Hajnalka jógaoktatót, vagy Kovács Kálmánné Nóra 
kristálygyógyászt.  
 
Levendula Kreatív Klub 
2017. év folyamán a legtöbb foglalkozás témája a gyöngyfűzés volt. A novemberi foglalkozás során 
selyem rózsa készítési technikáját is elsajátították. 
 
KerékPárt Bringa Klub 
A KerékPárt Bringa Klub a 2014-es év nyarának elején alakult. Amíg tart a jó idő, minden hónapban 
szerveznek egy bringatúrát Békéscsabán és a Békéscsabához közel eső településekre. A bringa klubba 
folyamatosan lehet jelentkezni, mára már 26 tagot számlál a csoport. Nemcsak bicikli túrákat 
szerveznek, hanem minden évben rendeznek bringakiállításokat is. 2017-ben kerékpár túrát 
szerveztek Póstelekre, a nemzetközi CAC kutyakiállításra, a szabadkígyósi kastélyparkba, a 
csabagyöngye szőlőültetvényhez, képviselték a Klubot az Arany János emléktúrán, aminek a célja 
Nagyszalonta volt, majd a szezonzárás képpen a Critical Mass záróeseményeként egy éjszakai 
városnéző túrát vettek részt, aminek építészettörténeti vezetésére felkérték Mészáros Zsuzsát, a 
Munkácsy Emlékház művészettörténeti vezetőjét. Továbbá felkérést kaptak a Jaminai Közösségi Ház, 
Jaminap nevű rendezvényén egy egyedi építésű és extrém kerékpár kiállításra. Ilyen kiállítással 
gazdagították a városi gyereknapot is, valamint bemutatkoztak a Linamar sport rendezvényén.  Az év 
vége felé sikeresen kezdeményezték, hogy a múlt század elején, Békéscsabán gyártott KRENFI 
kerékpár, kerüljön be a békéscsabai helyi értéktárba. 
 
Igényes Zenei Élet (IZÉ) Klub 
A tagság minden héten egy alkalommal közös zenehallgatásra gyűlik össze, illetve havonta egyszer 
koncertvideók megtekintésére kerül sor. A foglalkozások igazi zenetörténeti, zeneismereti 
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ismeretterjesztő órákként is működnek, hiszen a részt vevők a zenehallgatáson túl sok-sok elemző 
beszélgetést folytatnak a hallgatott muzsikáról. 
A klub 2017 júniusában megszűnt. 
 
Fájdalom Nélkül Klub 
 A klub 2016. novemberében alakult. A foglalkozásokat vezető, több évtizedes tapasztalattal 
rendelkező gyógytornász kiváló szakértelemmel és jó empatikus képességgel irányította, felügyelte a 
résztvevők átmozgató tornáját, melynek célja a fájdalom mentesség elérése. A foglalkozásokon 
végzett gyógytorna számottevő segítséget nyújt a résztvevők mozgásszervi panaszainak 
enyhítésében. 
A klub 2017 második felében megszűnt. 

 

 

Intézményegységünkben működő 

- vele együttműködésben álló – 

önálló szervezetek 

 

Békés Megyei Szimfonikus Zenekar 
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar próbahelyszíne és éves produkcióinak koncertszervezője, illetve 
háttér-kiszolgálója kiemelt együttműködés keretében a Csabagyöngye Kulturális Központ. 2017-ben 
négy hangverseny-program színpadra állításában vettünk részt, örömünkre közösen megélve 
valamennyi sikerét.  
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar számára a fenntartó önkormányzat elvárása szerint 2017-ben is 
biztosítottuk a működéséhez nélkülözhetetlen próba-és koncerthelyszínt, háttér-kiszolgálást, 
valamint elláttuk éves koncerttervük négy hangversenyének rendezői feladatait. Intézményünk 
valamennyi érintett szervezeti egysége készséggel segítette művészeti programjaik sikerét, melyek a 
következők voltak:  

 Január 22. Magyar Kultúra Napi Gálakoncert, válogatás klasszikus magyar zeneszerzők 
műveiből. Közreműködött: a Békés Banda  

 Március 10. A Tavaszi Fesztivál Nyitóhangversenye. Közreműködött: Gyöngyösi Ivett 
zongoraművész 

 Augusztus 27. Nyárbúcsúztató szabadtéri koncert népszerű musical és zenekari művek 
válogatásával. Közreműködött: Kékkovács Mara, a Budapesti Operettszínház művésznője 

 November 20. A Mi Virtuózaink. A hangverseny szólistáiként a Békéscsabai Bartók Béla 
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola helyi ifjú tehetségei léptek színpadra és 
mutatkoztak be a nagyközönség előtt, nagyzenekari kísérettel. 

 
Békéscsabai Bartók Béla Kórusegyesület 
A Bartók Béla Vegyeskar, az önálló civil egyesületi működési forma lehetőségeit jól kihasználva egy 
nagyon sikeres évet bonyolított 2017-ben. Próbáit változatlanul heti rendszerességgel 
intézményünkben tartotta, Perlaki Attila karnagy művészeti vezetésével.  
Két egész estés, új koncertprogramot állítottak színpadra, a „Tavaszi varázst”, valamint a karácsonyi 
koncertet. Mindkettőt klasszikus és könnyűzenei darabok ötvözete jellemezte, így igényes és 
szórakoztató programmal álltak többek színpadra között a Tavaszi Fesztivál alkalmával, és advent 
idején a Csabagyöngyében, valamint Gyulán. Júniusban részt vettek az Erkel Sándor Kórusfesztiválon, 
majd a Keszthelyi Dalünnep nagyszabású énekkari találkozóján széles hazai mezőnyben mutatkoztak 
be, ahol  országos KÓTA minősítést, az értékes „Arany Dicsérettel” –t  is megszerezték.  
A városi kulturális eseményekhez kapcsolódó felkéréseket örömmel fogadták, ennek sorában 
júniusban a Nemzeti Összetartozás Napján szerepeltek,  a Békés Megyei Könyvtárban októberi 



 41 

koncertjükkel Kodály Zoltánra emlékeztek, továbbá karénekükkel színesítették a Békés Csabai 
Gyertyagyújtás ünnepi pillanatait.  
Folytatták a határainkon túlra nyúló, „Magyar emlékek nyomában” címmel elindított programjukat, 
melynek keretében szeptemberben egy hetet töltött a kórus Dalmáciában; a közösségépítő, 
ismeretterjesztő és kiránduló programjukban Omis és Trogir két-két történelmi helyszínén 
koncerteztek is.  
 
Szemián Sámuel Egylet 
A közösség 2009-ben jött létre azzal a célja, hogy szabadidős tevékenységet, sport és kulturális 
programokat, szakmai előadásokat szervezzen tagjai számára. Fontos számukra a 
környezettudatosság eszméjének terjesztése. A programok, előadások, látogatások, kulturális 
kirándulások a város érdeklődő közönsége számára is nyitottak. Az idén a 10. évfordulójuk kapcsán 
könyvet is megjelentettek. 
 
Chopin kórus 
A magyar-lengyel baráti társaság énekkarának otthona a Csabagyöngye.  Rendszerint heti két 
alkalommal – hétfőn és csütörtökön- a központi épületben tartották próbáikat.  Év közben változott 
karnagyuk személye, Rázga Józsefné egy évtizedes közös munka után 2017. szeptemberében átadta a 
karnagyi pálcát Szák Kocsis Péter zenepedagógusnak. A kórus ezt követően is a korábbi hagyományok 
mentén, ám új lendülettel folytatta munkáját, számos őszi és adventi fellépés sikerével.  
 
Csabatánc –Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes, Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért, 
Mindenki Néptánciskolája, Csaba Gyöngyei Néptánccsoport 
A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes a néptánc iránt elkötelezett fiatalokból áll, akiket Szarka Zsolt 
diplomás néptáncoktató tanít. Az együttes elsősorban Békéscsaba nemzetiségeinek néptánc 
kultúrájából építi fel műsorait.  Az együttes rengeteg helyen fellép országszerte.  A 2017-es 
esztendőben szerepeltek a Fölszálott a páva tehetségkutató műsorban, melyben a középdöntőig 
jutottak. Van egy szenior együttesük is, Csaba Gyöngyei Néptánccsoport néven, amely idősebb 
táncosokból áll, de még mindig vállalnak fellépéseket, első sorban a megyén belül.  A Csabatánc 
oktatói a felnőttek és idősebbek számára is tartanak néptáncórákat. Mindenki Néptánciskolája 
elnevezésű tanfolyamaikra csatlakozhatnak be az érdeklődők kezdő és haladó szinten. Az együttes és 
a tanfolyamosok hetente öt alkalommal járnak edzésre a Csabagyöngye tánctermeibe. A csoport a 
kulturális központban megrendezésre kerülő néptánc házak rendszeres látogatói. A Csaba Kulturális 
Egyesület a Táncműveszért segíti a táncegyüttes és tánciskola munkáját is. Valamint rendszeresen 
szerveznek a népi kultúrával kapcsolatos rendezvényeket és táncházakat. 
 
Oriens 2000 Alapítvány 
Az Alapítvány munkáját a 2017-es évben is 2 fő kulturális közfoglalkoztatott segítette, és már 
regisztrált önkéntes fogadószervezetként működött. Továbbiakban az Alapítvány ki tudta egészíteni 
programszerkezetét a Belvárosi Rehabilitációs III. ütem- Munkácsy- negyed program és a 
Transznacionális együttműködés pályázataiban való szervezésében és részvételében is. Munkácsy-
Negyed programon belül 2017-ben előkészületek folytak, miszerint 2018-ban az Alapítvány egy 
szakmai műhelykonferenciát kíván megszervezni januárban, ahogy a Wittenberg városvezetői is részt 
vesznek. Továbbá tavasszal egy családi rendezvény szervezése is megvalósul „szÉPÜL a VÁROS” 
Családi Nap címen, ahol egész napos, valamennyi korosztály adekvát megszólítására, illetve 
bevonására épülő nap Békéscsaba polgárainak. 
 A 2 fő kulturális közfoglalkozottak heti 40 órában teljesítenek szolgálatot a Csabagyöngye Kulturális 
Központban, ahol pályázati dokumentációban, adminisztrációban vesznek részt. Mindezek mellett 
részt vettek a Csabai Színistúdió munkálataiban is. 
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Sorsfonó Önismereti Egyesület  
A Sorsfonó Egyesület az önismeret, az életvezetés tudatosságának fejlesztése és az ehhez szükséges 
tudásbéli eszközök megszerzése tekintetében nyújtott segítséget az érdeklődők számára. A Sorsfonó 
Műhely, a Sorsfonó Társulat tréningekkel, és élményszínházi előadássorozattal várta a tagokat, a 
közönséget. Legnagyobb eseményük 2017. november 15-én volt, a Szereposztás Hajtmann Ildikóval, 
melyre közel 100 fő vásárolt jegyet. 
 
Varázsének – zenés gyermekfoglalkoztató csoport 
Az ismert előadóművész heti két alkalommal várja a 3 éves, vagy fiatalabb gyermekekből és 
anyukáikból álló rajongóit zenés programjára. A Kölyöksziget teremben megtartott alkalmakon a 
legismertebb gyermekdalok csendülnek fel hangosítás nélkül, közvetlen csendes, nyugodt légkörben. 
A Varázsének foglalkozás évről-évre nagy népszerűségnek örvend, alkalomról-alkalomra 10-15 
gyermek és hozzátartozója látogatja. 
 
 
KÖRÖS Makett Klub 
Az 1994-ben alakult patinás klub 2014. októberétől tartja foglalkozásait a Csabagyöngye Kulturális 
Központban. Összejöveteleiken a hobbi sajátosságaival, technikai újításokkal és mesterfogásokkal 
foglalkoznak, de nem ritkán a modellezett tárgyak valós történetére is kitérnek egy-egy történelmi 
áttekintés formájában. A 20 fős aktív tagsággal rendelkező csoport rendszeres résztvevője az 
országban és a környező országokban megrendezett versenyeknek. 2017. szeptemberében rendezték 
meg 23. alkalommal makettkiállításukat és versenyüket. 
 
Békéscsabai Darts Sport Egyesület 
Az egyesület együttműködési megállapodás alapján működik az intézményben. A heti két alkalommal 
megtartott edzéseken különböző versenyekre készülnek, de helyi, regionális és országos versenyeket 
is szerveznek. Az eredményes sportklub 15-20 aktív taggal rendelkezik. 2017. évben több verseny és 
bajnokságot is lebonyolítottak intézményünkben. Május elején rendezték meg a legnagyobbat, ez 
volt az Egyéni és Páros Darts Nemzeti Bajokság. Az egyéni bajnokság 7 fordulójából ez volt a 3. A 
páros verseny pedig igazi kuriózumnak számít a hazai darts életben. Megrendezték a Magyar Darts 
Liga 8 alkalomból álló régiós versenyét, illetve a 45 fordulós CSAKK Open amatőr, szabadidős 
versenyt. Jelentősebb eredményeik: női csapat országos 2. hely, utánpótlás csapat országos 5. hely, 
férfi II. osztály, 3. helyezés. 
 
Féling Színház 
A Féling Színház egy amatőr színjátszó csoport, melynek Steinwender József a vezetője. A csoportba 
középiskolások és felnőttek járnak, akik heti két-három alkalommal vesznek részt a foglalkozásokon. 
Színpadi szituációkat, improvizációs játékokat próbálnak ki, valamint színdarabokat tanulnak meg. 
Évente három-négy alkalommal mutatják be a rokonok, ismerősök, érdeklődők számára műsorukat. 
A Féling Színház minden évben két nagyobb eseményt rendez, a Józsa Mihály Vers- és Prózamondó 
Fesztivált valamint az Impro Fesztivál regionális fordulóját. 
 
Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület 
Az Egyesület több mint egy évtizede a Csabagyöngye Kulturális Központban működteti irodáját. 
Legfőbb célja a bűncselekmények áldozatainak segítése, a megelőzés szerepének erősítése. Kiemelt 
figyelmet fordít a potenciálisan legveszélyeztetettebb korosztályok, célcsoportok (fiatalok, nők és 
szépkorúak) tájékoztatására. 2017-ben tevékenysége fókuszában a békés megyei bűnmegelőzési 
szakemberek, nevelési-oktatási intézmények és fenntartóik, valamint civil szervezetek részére 
nyújtott komplex programok áltak, amelyek  a gyermek- és fiatalkorú korosztállyal, az időskorúakkal 
és a családokkal fogllkoznak  áldozattá és elkövetővé válásának megelőzése érdekében.  
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Az áldozatok részére olyan Telefonos Áldozatsegítő Szolgálatot működtetnek, melynek során 
megismerhetik, illetve igénybe vehetik azokat a szociális, mentális, gazdasági és egészségügyi 
szolgáltatásokat, melyek segítségével érdekeiket hatékonyabban tudják érvényesíteni. 
A belváros rehabilitáció III. üteméhez kapcsolódóan bűnmegelőzési erősítő mini projektet valósított 
meg Áldozatvédelmi Irodánk támogatásával. 
 
 
 

Szakmai együttműködések 

 

 

NMI  Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 

A Nemzeti Művelődési Intézet megszüntetésével egyidejűleg alapított új szakmai szervezettel - mely 

továbbra is a közművelődés országos szakmai-módszertani irányítását, a térségi közösségi művelődés 

folyamatainak működtetését, fejlesztését hivatott szolgálni-, illetve annak megyei irodájával  - a 

Csabagyöngye Kulturális Központ a korábbi években megalapozott kiváló és közös eredményekben 

mérhető szakmai kapcsolatát 2017-ben is gondozta, építette.  

Az Intézet által koordinált V. Kulturális Közfoglalkoztatási Programban ismét fogadó-együttműködő 
partnerként vettünk részt, mely hatékony segítséget jelentett az intézményi humánerő-forrás 
kiegészítésében, erősítésében.  
Május 20-án az NMI „Bűvös Bábos” amatőr művészeti mintaprogramjának eredményeit bemutató 
záró rendezvénynek voltunk házigazdái, mely bábszínházi szemle egész napos programjában szakmai 
előadások, valamint  gyermek bábcsoportok bemutatkozó előadásai szerepeltek.   

November 22-én együttes rendezésben valósítottuk meg a „Közös Kincseinkért” című békés megyei 

közművelődési konferenciát, melyen közel 100 főt - közművelődési intézmények, kulturális célú civil 

szervezetek, művelődő közösségek, valamint a települési önkormányzatok képviselőit - fogadtunk.  
A Csabagyöngye szakmai vezetése több alkalommal kapott felkérést közreműködésre az Intézet által 
gondozott kiemelt nagyprojektek szakmai munkájában, többek között konferencián szakmai előadói, 
valamint országos szakértői munkacsoportban történő tevékenységekre. 
2017. júniusában az „Agóra-műhely” együttműködési megállapodásainak megkötésére került sor 
Gyulán, hivatalosan rögzítve az Agórák, mint a hazai közművelődés csúcsintézményei és az NMI 
Művelődési Intézet jövőbeni szakmai-partneri összefogásának, és az ebből generálható 
fejlesztéseknek szándékát.   
Ezen szakmai munkacsoport, miniszteriális szakértőkkel kiegészülve az ősz folyamán egy kétnapos 
műhely-találkozón is értekezett Etyeken, melynek munkájában érdemi jelenléttel képviseltetett 
intézményünk.  
Az NMI régiós szakmai képzéseinek lehetősége nyomán a „Vállalkozásfejlesztés a közművelődésben” 
című, 40 órás ingyenes szakmai továbbképzésen intézményünkből 4 fő vett részt – melynek az NMI  
képzési helyszínül is a Csabagyöngyét választotta-, valamint térítéses formában OkJ-s közművelődési 
szakember képzettséget szerzett egy kollégánk.   
 

Filharmónia Magyarország 
A nemzeti hangversenyrendező cég regionális irodája által 2017-ben szervezett felnőtt és ifjúsági 
bérletes hangversenyeinek központi helyszíne a Csabagyöngye hangversenyterme volt.  
A két szervezet jó színvonalú szakmai együttműködésének eredménye, hogy egész évben élvonalbeli 
magyar előadók, neves művészek és zenekarok professzionális fellépését élvezhette a 
Csabagyöngyében a békéscsabai közönség, az alábbi hangversenyek alkalmával: 
- február 6. – Liszt Ferenc Kamarazenekar és Miklósa Erika  
- február 8. – Heavy Brass Guys Tubaquartet  (ifjúsági ea.) 



 44 

- április 5. – „Operakommandó” a Magyar Állami Operaház művészeinek közreműködésével (ifjúsági 
ea.)  
- április 16. – Budapesti Fesztiválzenekar 
- május 15. – Kodály Filharmonikusok Debrecen  
- október 1. – Nova Filharmónia (Szlovénia) és a Zuglói Filharmónia  
- október 31. – Budapesti Fesztiválzenekar 
- november 13. – Ewald Rézfúvós Kvintett (ifjúsági) 
- december 8. – Nemzeti Filharmonikus Zenekar 
 

Kulturális Központok Országos Szövetsége  
Az intézmény rendes tagja az országos hatókörű szakmai szövetségnek, egyben telephelye is, az 
elnöklés és operatív működtetés központjaként, így azzal szoros együttműködésben áll.  
A szövetség kínálta rendszeres információs rendezvényeken, szakmai műhelyeken és konferenciákon 
kollégáinknak lehetőséget biztosítottunk a részvétel által szakmai tudástáruk bővítésére, az országos 
szakmai hálózat kínálta kapcsolatok kialakítására, építésére, továbbá tapasztalatok cseréjére.  
2017. év kiemelten fontos momentuma volt a kulturális-közművelődési szektor jogi szabályozásának 
érdemi átalakítása, melynek folyamatában szakértői javaslataink megtételére, valamint 
véleményezésre a szövetség képviseletén keresztül nyílt módunk.   
 
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság – Közéleti kapcsolatok 
A közös munka többek között rendezvények lebonyolítását, közönségszervezést, valamint bűn-és 
baleset-megelőzési szakemberek biztosítását jelenti, amit minden évben egy együttműködési 
megállapodásban rögzítünk. 
Nálunk tartják minden évben Szent-György napja alkalmából rendőrnapjukat, ami az egész 
Csabagyöngye Kulturális Központ területét érinti. Ezen rendezvényen különböző bűn-és baleset-
megelőzési programokkal várják a családokat, többek között mobil KRESZ-parkkal,  ügyességi 
pályákkal, foglalkoztató tevékenységekkel, koncerttel. 
Továbbá nálunk kerül megrendezésre minden évben az Ünnepélyes állománygyűlésük, ahol a 
legkiválóbb munkatársaikat díjazzák. 
Mindezek mellett zárórendezvényeiket is nálunk tartják, ami minden nyár elején kerül 
megrendezésre. A legutóbbi a „Pusztán hatan-hat megye rendőrségi összefogása az alföldi 
időskorúak biztonságáért.” Című pályázati projekt keretein belül. 
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ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ 
 

A 2017-es célkitűzéseink teljesítése 
A 2017-es év a helyi közösségek éve volt az Arany János Művelődési Ház számára, a Kárpát-medencei 
Magyar Népzenei Találkozó és a Kárpát-medencei Fazekas Találkozó szervezőiből és a Mezőmegyeri 
Kézműves Falu alkotóiból ez év júliusában létrejött a Mezőmegyeri Kézműves Faluért Egyesület, 
amely immár bejegyzésre is került a cégbíróság által. Az egyesület tagjai segítségével második 
alaklommal rendeztük meg a Mezőmegyeri Kézműves Falu alkotótáborát, ahol az ifjúság a helybeli 
mesterektől sajátíthatta el a kézműves mesterségek fortélyait. 
A Kárpát-medencei Fazekas Találkozó programjai is bővült egy különleges technológiával a raku 
kerámia égetést lehetett a helyszínen kipróbálni. 
2017 Arany János Emlékév is volt egyben ezért névadónkhoz kapcsolódóan egy programsorozattal 
emlékeztünk meg a költő életművéről. 
A környéken talált régészeti leletek nyomán indulva intézményünk immár második alkalommal 
segítette a Csaba királyfi útján rendezvénysorozat megvalósítását együttműködve a Tűz-kör 
Közhasznú Kulturális Egyesülettel. 
 
Megemlékezés a II. Világháború mezőmegyeri áldozatainak emlékére 
2017. január 13. 
Az Arany János Művelődési Ház csoportjai minden évben önálló emlékműsorral róják le tiszteletüket 
a doni hősök emléke előtt. Az emlékműsorban, ebben az évben az Arany János Színkör tagjai, 
valamint a Mezőmegyeri Nyugdíjasklub tagjai közreműködtek verses összeállítással. A 
megemlékezést koszorúzás és gyertyagyújtás követte a II. világháború mezőmegyeri áldozatainak 
emlékművénél, a hősi halottak hozzátartozói virágok és gyertyák elhelyezésével tették tiszteletüket 
az emlékműnél. 
 
Magyar Kultúra Napja 
2017. január 20. 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából ebben az évben a Megyeri Teaházban Born Gergely 
művelődéstörténész „A kígyókirálytól Atilláig- a magyar ősmesék világa és tanulságaik” című 
előadását hallgathatták meg az érdeklődők. 
 
Nemzeti Ünnep 
2017. március 15. 
Mezőmegyeren hagyomány, hogy minden március 15-én 15 órától a helybeliek összegyűlnek a közös 
ünnepségre. Az ünnepségnek természetesen az Arany János Művelődési Ház ad helyszínt. A 
programban fellépnek a településrész óvodásai iskolásai, valamint a művelődési házban működő 
klubok tagjai és vendégeik. Ebben az évben az Arany Menyecskék népdalkör, valamint az Arany János 
Színkör műkedvelő színészei is szerepeltek. Vendégművészként Tóth Nikoletta énekművész énekelt. A 
megemlékezést követően koszorúzással zárult az ünnepség a Petőfi szobornál a Békés Megyei 
Károlyi-Huszár és Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjaival. 
 
Gyógyítók napja 
2017. március 19. 
Az egészséges életmód és a természetes gyógymódok jegyében tartunk minden évben kétszer 
márciusban és novemberben „Gyógyítók napját” az Arany János Művelődési Házban. A 
mezőmegyeriek ezeken az alkalmakon megismerkedhettek a természetes gyógymódokkal és a nép 
gyógyászat eszközeivel. A program ideje alatt az Egységműhely Egyesület népi gyógyászai, 
csontkovácsai várják az alternatív gyógyászat iránt érdeklődőket egészséges ételkóstolóval, 
ásványvásárral, teaházzal és hangfürdővel. Ezen a napon közel 100 ember vett igénybe díjmentesen 
valamely szolgáltatást. 
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Sárkányeregetés Mezőmegyeren 
2017. május 5-7 
A Mezőmegyeri Sárkánykészítő klub a Megyeri Teaház valamint a Közöspont Teaház tagjai minden 
évben a művelődési ház segítségével rendezik meg a Sárkányeregetést Mezőmegyeren. Ebben az 
évben sajnos a nagyon hideg időjárás és a sok csapadék nem kedvezett a rendezvénynek, ezért közös 
megállapodással, két héttel később tartottuk meg.  
A Mezőmegyeri Sárkánykészítő klub tagjai járják az országot a különbözős sárkányos fesztiválokat, 
ennek köszönhetően évről évre egyre több látogató érkezik az ország más tájáról külön erre az 
alkalomra. A program helyszínéül a mezőmegyeri ősgyep szolgál. 
A háromnapos rendezvényen, kiállítással, sárkánykészítéssel vártuk az érdeklődőket. Bemutatót 
tartottak a Megyeri Íjászok valamint a Tűz-kör Dobkör tagjai. A legapróbbak pedig a sárkánytojás 
keresésben bizonyíthatták a szemfülességüket. 
 
Megyeri Pünkösdölő és Gyermekmulatság 
2017. június 3. 
Mivel ez a programunk a Kárpát-medencei Népzenei és Fazekas Találkozót megelőző hétre esett 
ezért különleges programmal indult. Minden évben szokás, hogy az Arany János Művelődési Ház 
csoportjai a Csaba Kulturális Egyesület tagjaival közösen lovaskocsis felvonulással hívják meg a 
csabaiakat erre a rendezvényre. Így ezen a délelőttön is felkerekedtünk – az Arany Menyecskék 
Népdalkör tagjai az Arany János Színkör tagjai kiegészültek a Csabagyöngyei Néptáncegyüttessel 
valamint az Ókörös Trió kiegészülve a pásztorfurulya kör tagjaival és a vidám társaság együtt indult el, 
hogy meghívja a találkozóra a csabaiakat. 
Immár második alkalommal rendeztünk Pünkösdölőt az Arany János Művelődési Házban, ebben az 
évben a fiatal korosztály számára szerettük volna közelebb hozni a pünkösdi népszokásokat. A 
legifjabbakat népzene néptánc, népi játszóház várta. Szorgos kezek között készültek a pünkösdi 
királyok és királylányok és a legbátrabb fiúk és lányok a pünkösdi király és királylány választásra is 
benevezhettek. A vendégeink hintón járhatták körbe a falut Liker György lovász segítségével. 
A Mezőmegyeri Nyugdíjasklub tagjai palacsintakóstolóval várták az ifjú királyokat és királylányokat. A 
kemencében a Megyeri Főzőműhely jóvoltából ropogósra sült a pünkösdi rózsakalács. Az egész napos 
programot táncház zárta. 
 
III. Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó és az II. Kárpát-medencei Fazekas Találkozó 
2017. július 8-10. 
Az előző években nagy sikert aratott nemzetközi folk fesztiválunk megrendezésének idén még 
nagyobb lelkesedéssel kezdtünk neki. A Csaba Kulturális Egyesület tagjaival és az ötletgazda Futó 
Zsolttal tovább fejlesztettük a rendezvény alapgondolatát képzések és közösségi asztal is helyet 
kapott a programban. A helybeli Bartók Béla zeneiskola tanulói is felléptek, de közös alkotásra, 
festésre bíztattuk a gyerekeket Novák Atilla vezetésével, a legjobban sikerült alkotásokat díjaztuk. 
A rendezvény tiszteletére a Mezőmegyeri Kézműves Falu kézműveseiből valamint a művelődési ház 
tagjaiból alakult Arany Menyecskék népdalkör is fellépett a fesztiválzenekar kíséretével, a programot 
ismételten a helybeliekből álló Arany János Színkör népi komédiája zárta. 
A mezőmegyeri kézművesek Farkas Gábor helybeli fazekas mester segítségével szervezték meg a II. 
Kárpát-medencei Fazekas Találkozót. Az esemény különlegességét az adta, hogy a program kibővült a 
raku kerámiaégetéssel az Interkerám Kft támogatásával, a főzőverseny zsűrijének elnöki tisztségét 
pedig a kilencszeres kenuvilágbajnok olimpiai ezüstérmes sportoló és mesterszakács Wichmann 
Tamás látta el. A találkozóra kilenc fazekasmester fogadta el meghívásunkat A rendezvényen a 
meghívott fazekasok korongozóversenyen és főzőversenyen is összemérték az erejüket. A fazekasok 
munkáiból nyílott kiállítást a művelődési ház pincéjében tekinthették meg a vendégek. 
A háromnapos népdalos rendezvény alatt több mint 150 fellépő műsorát nézhették meg az 
érdeklődők, ezen kívül több néprajzi és népzenei tárgyú előadást is meghallgathattak. Minden évben 
ez a program vonzotta a legtöbb látogatót Mezőmegyerre, így volt ez ebben az évben is még a 
viharos idő sem vette el a kedvét az embereknek a fesztiválon való részvételtől. 
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Városi Nyugdíjas Piknik 
2017. június 17. 
A Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubjának több éve sikerrel működő rendezvénye ez, ahol a 
békéscsabai, valamint a környékbeli nyugdíjasklubokat egy kis délutáni összejövetelre várják. A 
Városi Nyugdíjas Pikniken már hagyomány, hogy a vendégklubok is rövid műsorral készülnek erre az 
alkalomra. A határon túlról is várnak vendégeket a Nagyszalontai Nyugdíjasklub és Magyarkanizsai 
Nyugdíjasklub tagjai is részt vesznek ezen a rendezvényen. De minden évben megrendezik ez 
alkalommal a nagymama szépségversenyt is a nagypapák legnagyobb örömére. 
 
Mezőmegyeri Kézműves Falu második alkotótábora 
2017. július 31-augusztus 4. 
Ebben az évben második alaklommal rendeztük meg a Mezőmegyeri Kézműves Falu éves 
alkotótáborát. Mezőmegyeren 23 kézműves alkotó él, ami országos arányosításban jelentős szám. A 
kézműves mesterségek népszerűsítése és a hagyományok továbbadása volt az alapgondolat, ami 
alapján 2016-ban megrendeztük az első nyári alkotótáborunkat. A nagy érdeklődésre való tekintettel 
ebben az évben is megrendeztük ezt a tábort. A tábor különlegessége hogy a különböző korosztályok 
családok együtt közös munkával alkotnak és tanulják meg az elfeledett szakmák fortélyait. Ebben az 
évben 10 féle szakmát próbálhattak ki az érdeklődők (nemezelés, fafaragás, bőrművesség, 
gyöngyszövés, csuhé tárgykészítés, fazekasság, bőrművesség, lemezdomborítás, hímzés, frivol csipke 
készítés). A szakmák mellett a népi ételkészítés és a kemencében sült cipók titkát is elleshették az 
érdeklődő gyerekek és felnőttek. 
 
Csaba királyfi útján programsorozat  
2017. szeptember 9-december 1. 
Intézményünk második alkalommal kapcsolódott be a rendezte meg a Csaba királyfi útján 
hagyományőrző programsorozat megvalósításába, amelyet a Tűz-kör Közhasznú Kulturális 
Egyesülettel szerveztünk együtt. Célunk ebben az évben is az volt, hogy szinte minden korosztály 
találjon magának megfelelő alkalmat a tartalmas kikapcsolódásra. A programsorozat Békéscsaba 
több helyszínén valósult meg. A programsorozatban egynapos rendhagyó történelemórát, három 
kiállítást, egy zenés előadást, két koncertet, egy történelmi vetélkedőt sikerült megvalósítanunk. A 
teljes programsorozatban közel 1500 embert sikerült elérnünk.  
 
IV. Szent Mihály-napi csabaiságok Birkapörkölt Főzőverseny - 
Közös kincseink amatőr népművészeti találkozó 
Október 1. 
Immár negyedik alkalommal rendeztünk birkapörkölt főzőversenyt Mezőmegyeren. Amíg a 
bográcsokban főtt a birkahús addig a jelenlévő vendégeket különböző programokkal szórakoztattuk. 
Felléptek a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes valamint az Arany Menyecskék Népdalkör tagjai is. 
A legifjabbakat játszóházakkal és bábszínházzal vártuk. Délután a szakértő zsűri értékelte a 
versenyzők által készített birkapörkölteket és a legjobbnak ítélteket értékes díjakkal jutalmazta. 
2017.október elsején rendeztük meg első alkalommal Közös kincseink című népzenei és művészeti 
találkozót Mezőmegyeren. De ezen a napon nyílt meg Kádár Ferenc fotós – Magyar bajusz című 
fotókiállítása is. A programban szinte minden korosztály talált magának megfelelő lehetőséget a 
szórakozásra, a legapróbbakat játszóház és bábműsor várta, majd a délután folyamán járási amatőr 
művészeti csoportok szórakoztatták a közönséget. A rendezvényre meghívást kapott az újkígyósi 
Tengelic Énekegyüttes, a Csabacsűdi Citerazenekar, valamint a Kamuti Néptáncegyüttes. Békéscsabát 
a Nefelejcs Népdalkör a házigazdákat pedig a Mezőmegyeri Nyugdíjasklub Énekkara képviselte. A 
közönség nagy tapssal jutalmazta fellépő vendégeinket, a rendezvényen több mint kétszáz ember 
vett részt. 
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Nemzeti ünnep 
2017. október 23. 
Az Arany János Művelődési Ház csoportjai minden évben emlékműsort szerveznek erre az alkalomra. 
A műsorban meghívott előadók és az Arany János Színkör tagjai közreműködnek. A verses zenés 
megemlékezést követően az emléktáblánál koszorúzással emlékeznek meg a forradalom áldozatairól 
és hőseiről. 
 
Történelmi vetélkedő általános iskolásoknak a honfoglalás koráról 
2017. november 23. 
Intézményünk a Tűz-kör Egyesülettel közös szervezésben egy általános iskolásoknak szóló történelmi 
vetélkedő megszervezését vállalta. 2017. november 23-án került sor a Csabagyöngye Kulturális 
Központ Arany János Művelődési Házában. 
A vetélkedőre 3 iskolából 7 csapat fogadta el meghívásunkat. Mivel az általános iskolás történelmi 
anyag kevéssé tér ki a honfoglalásra és a népvándorlás korára, ezért az előzetes felhívás mellett az 
iskoláknak Szalay Ágnes történész által összeállított kiegészítő anyagot is kiküldtünk. A gyerekeknek 
korosztályunknak megfelelő játékos feladatokkal kellett bizonyítaniuk felkészültségüket. A 
feladatokat a zsűri elnöke Szalay Ágnes történész értékelte. A program megvalósításában, az 
interaktív feladatokban kollégáink is közreműködtek. 
A legjobban szereplő csapatokat értékes könyvcsomagokkal jutalmaztuk. A legjobban szereplő 
iskolához pedig 2018-ban egy előre egyeztetett időpontban, egynapos élményprogrammal 
kitelepülnek a Tűz-kör Egyesületi tagjai, ahol az iskolások megismerkedhetnek a honfoglalás korának 
viseletével, az íjászattal és megtekinthetnek egy valódi jurtát is. 
 
Arany János Irodalmi Vetélkedő általános iskolásoknak 
2017 december 8. 
Névadónkra, Arany Jánosra emlékezve hirdettük meg ezt a csapatvetélkedőt. December második 
hetében meg is telt a művelődési ház nagyterme a versenyző diákokkal. Négy békéscsabai általános 
iskolából hét csapat jelentkezett a versenyre. A vetélkedőre 6-fős csapatokkal nevezését vártuk a 11-
14 éves korosztályból. A gyerekeknek a vetélkedőn számot kellett adniuk az iskolai órákon Arany 
János életéről és munkásságáról elsajátított ismereteikről ezen kívül játékos, kreativitást igénylő, 
feladatokat is kaptak. A legügyesebb csapatokat tárgyjutalommal jutalmaztuk.  
 
Mindenki Karácsonya 
2017. december 17. 
Decemberben közepén az ünnepi készülődés jegyében zajlik minden az Arany János Művelődési 
Házban. A Megyeri Kézműves Műhelyben mezőmegyeri kézművesek segítségével mindenki 
belekóstolhatott a karácsonyi ajándékkészítés rejtelmeibe. December 17- én karácsonyi játszóházzal, 
meleg teával, bejglivel vártuk a gyerekeket. 
Ezt követően a karácsonyi műsorban külön erre az alkalomra összeállított verses zenés összeállítással 
zártuk az évet. A műsorban felléptek a mezőmegyeri Tündérkert Óvoda óvodásai, a Mezőmegyeri 
Nyugdíjasklub Népdalkörének tagjai valamint a Csabai Színistúdió diákjai, a programot a Chopin Kórus 
komolyzenei összeállítása zárta. 
 
Arany János emlékév programjai 
Intézményünk 2017-ben az Arany János emlékév alkalmából 3 programmal emlékezett névadónkra. 
Szeptember 25-én a békéscsabai nyugdíjasklubok számára rendeztünk egy kiállítással egybekötött 
műveltségi vetélkedőt. A kiállításon Gerlai Ferencné tusrajzait tekinthették meg az érdeklődők, az 
alkotó Arany János műveihez készített illusztrációkat. 
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Sorozatok 
 
 
Megyeri Kézműves és Főzőműhely 
Egész évben minden hónapban a már elfeledettnek tűnő kézműves népi mesterségeket, technikákat 
elevenítjük fel egy-egy helybeli mesterember segítségével. Ebben az évben az érdeklődők 
belekóstolhattak például a házi sajtkészítés a textilfestés, vagy a kenyérsütés alapjaiba. A 
programokat kiegészítettük minden alkalommal egy-egy népi ételkóstolóval zárjuk, olyan ételeket 
készítünk, amelyeket a mai ifjúság már nem ismerhetett. A népi ételek elkészítését Farkasné Szegfű 
Anikó vezeti, aki szívesen avatja be az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket a kemencében sült 
finomságok elkészítésének titkaiba. 
 
Megyeri Teaház 
A Megyeri Teaház programunk történelmi néprajzi művelődéstörténeti és helytörténeti vagy az 
egészséges életmódhoz kapcsolódóan előadásokkal várjuk az érdeklődőket. Törekszünk arra, hogy a 
helybeli szakemberek közül minél több tarthasson nálunk előadást. Visszatérő vendégeink: Born 
Gergely művészettörténész, Jámbor Gábor természetgyógyász, fitoterapeuta, vagy Kovács Kálmánné 
a magyar népi gyógyászat kutatója. 
 
Rímszerda 
Az olvasni szerető közönség a könyvtárunkban tartja havonta egyszer ezeket az alkalmakat, ahol 
mindig egy-egy költőre íróra emlékeznek. A tagok saját maguk gyűjtik össze azokat a verseket, 
műrészleteket, amiket az adott hónapban témául megadott költő alkotott. Ezeket a délutánokat 
szeretik színesíteni dalokkal, életrajzrészletekkel, érdekességekkel. Ebben az évben több alkalommal 
volt vendég egy-egy kortárs költő, köztük Leel-Őssy Sándor költőt is vendégül láttuk 
rendezvényünkön.  
 
Kézműves Foglalkozások 
Intézményünk céljául tűzte a mezőmegyeri kézművesség népszerűsítését. Ennek első állomása volt a 
kézművesség megismertetése a legfiatalabbakkal. A Mezőmegyeri Tündérkert Óvoda óvodásai 
minden második héten jönnek a művelődési házba kézműves foglalkozásokra. Ezt kiegészítve 
Farkasné Szegfű Anikó óvodapedagógus a zene iránt érdeklődő gyerekeknek ingyenes Zeneovi 
foglalkozásokat tart minden második héten. Ezen kívül a nagyobb rendezvényeinkhez valamint a nagy 
ünnepkörökhöz kapcsolódóan ingyenes játszóházat szervezünk. A különböző eseményekhez 
kapcsolódóan nemez, csuhébáb, vagy népi hangszer-készítés kapcsolódik. A kézműves 
foglalkozásokat munkatársaink vezetik időnként kiegészülve a Mezőmegyeri Kézműves Falu egy–egy 
mesterével. 
 

 
Mezőmegyeri (Arany) Hírmondó 

 
A Mezőmegyeri Hírmondó intézményünk programújságja 750 példányban jelenik meg minden 
hónapban, munkatársaink hordják ki minden háztartásba. 
A hírmondó régebbi számai a honlapunkon is elérhetőek digitális formában. Az újság szerkesztését 
2016 tavaszától Farkasné Szagfű Anikó vette át. Ebben az évben két új rovat is indult, amellyel egyre 
több olvasót sikerült bevonzani. 
Az „Egészségsarok” vagy a „Bemutatkozik a Mezőmegyeri Kézműves Falu” rovatainkkal a helybeliek 
számára próbálunk érdekes, aktuális információkat nyújtani. 2017 végétől a Hírmondó külleme 
fokozatosan megújult, a neve pedig ezzel együtt Arany Hírmondóra változott. 
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Kiállításaink 
 
2017-ban 10 kiállításnak adtunk helyszínt. 
Januárban Péter Enikő álomidő című kiállítását nyitottuk meg. 
Februárban a Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó és Fazekas Találkozó anyagából 
nyitottunk meg egy fotókiállítást az M3 kreatív csoport fotósainak munkáiból. 
Májusban a nagyteremben Pálenkás György és a Sárkányos Klub kiállítását tekinthették meg az 
érdeklődők. Júniusban a népzenei találkozó idején két kiállítással vártuk az érdeklődőket: az II. 
Kárpát-medencei Fazekas Találkozó résztvevőinek kiállítását tekinthették meg vendégeink a 
pinceklubban, a Mezőmegyeri Nemezklub alkotóinak munkáit pedig a Tűz-kör jurtában. 
Szeptemberben, Csaba királyfi ünnepén, a Mezőmegyeri Kézműves Falu alkotói állítottak ki a Csaba 
Parkban, a Tűz-kör jurtában. Szeptemberben Gerlai Ferencné – kiállítása nyílt az Arany János 
emlékév alkalmából. 
Október elsején Magyar bajusz címmel nyílt Kádár Ferenc fotókiállítása a művelődési ház 
kistermében. Októberben a „Csaba királyfi útján” programsorozatban Szedlják István archaikus 
ötvös népi iparművész tanítványaival közös munkáiból nyílt kiállítás. Novemberben Nógrádi Csilla 
festő- Lovasfázis II. című kiállítását nyitottuk meg. Decemberben pedig Kaczkó Magdolna 
festőművész kiállítását nyitottuk meg. 
 
 

Saját közösségeink 
 

Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubja 
A Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubja több intézményünk legrégebbi csoportja. Vezetőjük Hricsovinyi 
Józsefné. A közel százfős tagsággal rendelkező klub kapcsolatrendszere nagyon szétágazó. Évente 
több alakalommal rendeznek zenés táncos rendezvényeket, ahol a tagok lépnek fel humoros vagy 
dalos műsorral. Számos környékbeli és határon túli nyugdíjas klubbal állnak kapcsolatban. Egyik 
legrégebbi rendezvényük a Városi Nyugdíjas Piknik, amit minden évben nagy sikerrel rendeznek meg. 
De évente több alkalommal Anyák napján, augusztus 20-án és Karácsonykor tartanak önálló 
rendezvényeket a tagság és meghívott vendégeik számára. Ebben az évben a Nagyszalontai Nyugdíjas 
Kórustalálkozón is szerepeltek. 
 
Biliárd klub 
A biliárd klub a művelődéséi ház legrégebbi csoportjai közé tartozik, de csak 2015-től működik klub 
formában. Vezetőjük Laczó Pál aki lelkesen szervezi a biliárdversenyeket és a klub életéhez 
kapcsolódó eseményeket. A klub a nyugdíjas férfiak számára biztosít kitűnő szórakozási és 
versenyzési lehetőséget a klub. 30 fős tagságuk jó kapcsolatot épített ki a békéscsabai és kamuti 
biliárd klubokkal. Idén több alkalommal zajlanak majd baráti versenyek a Házban, melyen helyben 
főzött ebéd is várja a versenyzőket. Az ebben az évben lezajlott páros biliárdversenyeken a 
mezőmegyeri klubtagok szépen szerepeltek, a hazai versenyeken a vendégjátékosok nem tudták 
legyőzni őket. 
 
Hagyományőrző Klub 
A Hagyományőrző klub 1998-ban jött létre, vezetője Lipták Györgyné. A klub létrejöttének célja a 
magyar és a szlovák hagyományok őrzése, a régi ételek hagyományos elkészítésnek továbbadása. 
Évente több alakalommal rendeznek intézményünkben gasztronómiai rendezvényeket, 
csigakészítést, lekvár főzést, vagy Haluska-napot a helybeli közösségnek. Minden év februárjában 
elkészítik a „tót herókát” és a magyar fánkot, valamint minden év májusában, Ivó napján Haluska-
napot rendeznek, ahol túrós, káposztás, valamint az erős túrós (brindzás) metélt tésztát főznek ezzel 
köszönve férfitársaikat.  
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Baba-mama klub 
A babákat és édesanyjukat, a helyi védőnő Balogh Edit praktikus tanácsokkal, orvosi előadásokkal, 
termékbemutatókkal vagy csupán játékkal várja ezeken a foglalkozásokon, melyek a Ház 
könyvtárában valósulnak meg. Évente több alkalommal tartanak ringató foglalkozásokat, valamint az 
anyukák számára nagyon hasznos babaruha börzéket. 
 
Arany János Színkör 
Az Arany János Színkör tagjai a 2015-ös és 2016-os évben helybeli színjátszókkal bővültek ki. Már 
hagyománnyá vált, hogy a Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozót egy-egy színművel zárja a 
társulat. 2016-ban Görög László – Zsiga bácsi című darabjával idézték meg a 30-as évek világát a 
főszerepben Pintér Tiborral. 2017-ben Kéri Ferenc- Meghalsz, Banya! című előadását adhatták elő 
három alkalommal a mezőmegyeri majd két alkalommal a csabai közönségnek. A mezőmegyeriek 
gyakran találkozhatnak a tagokkal a különböző ünnepségeken és megemlékezéseken. A próbáikat a 
művelődési ház nagytermében tartják. 
A színkört Zalai Erika vezeti.  
 
Gerinctorna 
Mezőmegyeren az idősebb korosztály számára kevés lehetőség van a rendszeres tornázásra. Pedig az 
idősebb korosztály számára nagyon fontos a különböző időskori torna lehetőségek biztosítása erre 
egyik kiváló alakalom az intézményünkben működő Gerinctorna csoport. A több éve működő 
csoport, tagjai fontosnak tartják testük állapotát, és ezzel a heti egy órás tornával is igyekeznek 
megőrizni egészségüket. A csoportot Lukács Katalin nyugdíjas testnevelő vezeti. 
 
Zumba 
A fiatal korosztály számára is nyújtunk tornázási lehetőséget. Itt a legsikeresebbnek a latin zenére 
végzett zenés-táncos torna a Zumba vált be leginkább. A főként fiatalokból álló csoport hetente 
egyszer tart nálunk foglalkozásokat. A tornát Csuta Éva vezeti. 
 
Nemezklub 
A Nemezklub Vezetője Gerlai Ferencné. A klub 2014 őszén jött létre célja a nemezelés 
hagyományának továbbadása az ősi magyar és turáni motívumok mintakincseinek megőrzése. Az 
eleinte nemezelő szakkörnek induló kezdeményezésből mára valódi közösség lett. Évente több 
alaklommal rendeznek kiállításokat a klubtagok által készített munkákat mutatják be. Ebben az évben 
két alkalommal mutatkoztak be kiállítással a nagyközönség előtt.  
 
Megyeri Íjászok 
A Megyeri Íjászok az Ifjú vitézképző és a rovás szakkör tagjainak összeolvadásából létrejött közösség, 
amely íjászattal, lemezdomborítással, bőrművességgel valamint a rovásoktatással is foglalkozik. A téli 
időszakban főleg a kézműves foglakozások valamint a rovás kerül előtérbe, a tavasz beálltával kinti 
foglalkozásaikon a bot és szablyavívás alapismereteit valamint az íjászatot tanulják meg az 
érdeklődők. A csapat jelenleg 12 fős tagsággal rendelkezik. 
Több alaklommal vesznek részt bemutatókat tartva a művelődési ház rendezvényein és más városi 
rendezvényeken. Az íjászkört Lengyel Balázs és Medovarszki János vezeti. 
 
Arany Menyecskék Népdalkör 
Az Arany János Művelődési Ház legfiatalabb csoportja 2016 márciusában jöttek létre a II. Kárpát-
medencei Magyar Népzenei Találkozó tiszteletére helybeli műkedvelő énekkarként. A népdalkör a 
Mezőmegyeri Kézműves Falu kézművesei és a művelődési ház dolgozóiból jött létre. Első 
fellépésükön a Csaba Banda kíséretével léptek fel. Vezetőjük jelenleg Farkasné Szegfű Anikó. Azóta 
elsősorban az Arany János Művelődési Ház rendezvényein lépnek fel. 
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Kézimunka Klub 
Ezt a klubot 2014-ben indítottunk újra útjára, akkor még Ledzényi Pálné Jutka néni vezetésével, ahol 
az érdeklődők a különböző hímzések és egyéb kézműves technikák elsajátítását tanulhatták meg. A 
hagyományos hímző technikák mellett olyan régi és új módszereket is elsajátíthattak, mint a 
szalaghímzés, frivol-csipkekészítés, vagy a riselés is. Több alaklommal is van lehetőségük kisebb 
kiállításokon bemutatni kézimunkáikat. Jutka néni halála után Jeszenszky Gézáné vette át a klub 
vezetését. 
 
Sárkánykészítő Klub 
A Megyeri Teaház és a Közös Pont Egyesület tagjai időszakosan működtetik a klubot februártól április 
végéig, ahol az érdeklődők beletanulhatnak a sárkánykészítés fortélyaiba. Az itt készült sárkányokat a 
Szent György - napi sárkányeregetés alkalmával a mezőmegyeri ősgyepen engednék fel. A klub 
működése időszakos márciustól április végéig működik minden évben. Pálenkás György és a 
Sárkánykészítő Klub sárkányaiból április 22-én nyílt kiállítás a művelődési ház nagytermében. A 
sárkánykészítő klub tagjainak segítségével valósítjuk meg minden évben a Mezőmegyeri 
Sárkányeregetést, ebben az évben 11. alkalommal. 
 
 

Külső közösségek 
 

Mezőmegyeri Kézműves Faluért Egyesület 
A Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó szervezői gárdájából valamit a kézműves falu 
mestereiből egy nagyon aktív kis csapat jött létre, akik szabadidőjükből is szívesen áldoznak a 
különböző rendezvények megszervezésére. Az ő közreműködésükkel létrejött egy kulturális 
egyesületet, amely olyan rendezvények szervezésével foglakozik, amely a Mezőmegyeri Kézműves 
Falu fejlődését a hozzá kapcsolódó programokkal erősítik. Az egyesület 2017 júliusától hivatalosan 
bejegyzett formában folytatja tovább munkáját. Vezetője Farkas Gábor fazekasmester. 
 
VII. kerületi Vöröskereszt 
A VII. kerületi Vöröskereszt több évtizede működik intézményünkben. Vezetője Laczó Pálné. Évente 
két alkalommal, tavasszal és ősszel tartanak ruhagyűjtést a rászorulók számára a művelődési ház 
nagytermében. Ezen kívül több alkalommal rendeznek közösségi rendezvényeket elsősorban a 
nyugdíjas tagság számára. Egy-egy ilyen alkalommal, rövid műsorral, ebéddel várják a rászorulókat. 
 
Lisztérzékenyek Békés Megyei Egyesülete 
A Lisztérzékenyek Békés Megyei Egyesülete 2017 júniusáig működött intézményünkben. Elsősorban 
családi, gasztronómiai rendezvényeket szerveztek évente három alkalommal tagságuk számára. A 
vezetőjük Hrabovszki Györgyné. Rendezvényeiket ingyenes terembiztosítással és a pályázatírásban 
segítettük. Az egyesület megszűnése ellenére a tagság klub formában folytatja tovább a munkát. 
Összejöveteleik számára továbbra is ingyenes helybiztosítással támogatjuk. 
 
Könyvtár 
Intézményünkben működik a Békés Megyei Könyvtár VII. Kerületi Fiókkönyvtára, melynek nyitva 
tartását a látogatók igényeihez igazította. 2015-től a könyvtár alkalmazottja vette át a fiókkönyvtár 
kezelését. A helyben tartott könyvek digitálisan rögzítve lettek a folyóiratokat pedig tékába rendezik- 
így az egyes újságok visszakeresése is lehetséges. Több változtatást sikerült bevezetnünk közös 
munkával sikerült elérnünk, hogy a könyvállomány heti rendszerességgel frissüljön, ami egyre több 
olvasót vonzott a könyvtárba. A könyvtári tagság továbbra is ingyenes, a havi könyvajánlók pedig 
egyre jobban meghozzák a kedvet a helybelieknek az olvasáshoz. Ebben az évben is több programban 
működünk együtt a könyvtárral, a Rímszerda közösségünk tagjai is itt tartják foglalkozásaikat minden 
hónapban. 
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Részönkormányzati munka 
Az Arany János Művelődési Ház jó kapcsolatot tart fenn az Észak- Kelet Békéscsabai 
Részönkormányzattal. Több rendezvényünk, mint például a Kárpát-medencei Magyar Népzenei 
Találkozó a Kárpát-medencei Fazekas Találkozó sem valósulhatott volna meg az ő támogatásuk 
nélkül. Több alkalommal vettek részt képviselőik az általunk rendezett a nemzeti ünnepeinkhez és 
emléknapokhoz kapcsolódó megemlékezéseken. Amennyiben a részönkormányzat nem tartott 
megemlékezést, a művelődési ház vállalta az ünnepi műsorok megtervezését és lebonyolítását. 
Reméljük, hogy a jó szakmai kapcsolat ebben az évben is sok közös program megvalósítására ad majd 
lehetőséget. 
 
 

Üzemeltetés 
Intézményünk jelenleg 2 állandó munkatársat egy telephely-felelőst és egy gondnokot foglalkoztat 8 
órában, ezen kívül két közmunkást. Intézményegységünk sűrű programjainak működésében 
nélkülözhetetlen a Nemzeti Művelődési Intézet által indított V. közfoglalkoztatási programban 
részvevő civil szervezetek által nálunk dolgozó 2 kulturális közfoglalkoztatott munkája. 
2017-ben a kisterem kapott új külsőt egy meszeléssel, munkatársaink segítségével. 
Kézműves szakköreink és foglalkozásaink megvalósításához alkalmas szakmai műhely jelenleg nem 
áll rendelkezésünkre, ezeket a foglakozásokat a kisteremben tartjuk. Szeretnénk a későbbiekben a 
külső raktárépületből korszerű kézműves műhelyt kialakítani, ahol az érdeklődők kipróbálhatják a 
nemezelést, a lemezdomborítást vagy a fazekasságot. 
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MESEHÁZ 
 
 

Állandó kiállítások 
 
A Meseházban három állandó kiállítás kapott helyet. Schéner Mihály, Kossuth-díjas, Akadémikus, 
Békéscsaba Díszpolgára, a Meseház megálmodójának gyűjteményes kiállítása. Ez a kiállítás nemcsak 
a gyermekek számára érdekes, hanem a képzőművészeti különlegességek iránt érdeklődőknek is 
kedvelt zarándokhelye. Ez a kiállítást állítottuk a Meseház védjegye. Aki egyszer látta, nem felejti el 
soha színekkel töltött hagyományokra építő berendezését. Éppen ezért törekedtünk arra, hogy több, 
szokatlan rendezvény helyszíne is legyen, hogy még többen tekintsék meg kiállítási tárgyait, akarva-
akaratlan. Így került be a Jazz-csütörtök programelem, valamint gyermekfilm vetítés és vetélkedők a 
Meseház Meseszobájába. 
A Meseház másik épületében, a ház megnyitása óta látható Lenkefi Konrád bábjaiból válogatott, a 
Napsugár Bábegyüttes fénykorát bemutató kiállítás. A fényképekkel és dokumentumokkal tarkított 
kiállítás bemutatása a legkisebbek számára kesztyűbáb használatával történik. Egy zoknikutya vezeti 
végig a kisgyermekes családokat. Csoportok számára választható kiegészítő foglalkozás a bábkészítés 
és ez évtől a bábmozgatás. 
Helytörténeti és néprajzi szempontból jelentős kiállításunk Ványai (Vachovics) János, hajdani csabai 
fazekasmester műhelye. Ebben a műhelyben nemcsak a mester régi munkaeszközei, szerszámai 
kaptak helyet. Ez a kiállítás ma is működő fazekas műhely, gyermekfoglalkozások helyszíne. A régi és 
az új egymás mellett van ebben a szobában. Modern fazekaskoronggal és égető kemencével is 
rendelkezünk. Ebben az évben kiemelt jelentőséget kapott a hagyományos agyagmívesség mai 
formában való alkalmazása.  
 

Rendezvények, események 
 
Apáról Fiúra 
Ez évben tíz alkalommal, minden hónap első szombatján rendeztük meg családi hagyományőrző 
programunkat. Célunk volt az évkör szokásain, hagyományain végig vezetni a családokat, látogatókat.  
Ez a tematika adta gyermekfoglalkozásaink vezérmotívumát is, amit az iskolák és óvodák számára 
ajánlottunk, havi rendszerességgel. A családi délután programelemeit élményközpontú 
tevékenységekből állítottuk össze. A Kalendáriumban az aktuális időszakhoz kötődő népszokásokat, 
érdekességeket gyűjtöttük csokorba, meséltük el, kezdeményeztünk beszélgetést a személyes 
emlékekről, végül nyomtatott formátumban is átadtuk a látogatóknak. Mindeközben a népszokást 
kiegészítő, hagyományos tevékenységi formák ihlette játszóházi foglalkozáson vettek részt a program 
látogatói. Festettünk tojás, állítottunk májusfát, Szent György napkor sárkányt készítettünk, Szent 
Mihálykor csuhéj állatokkal népesítettük be a Meseházat. Minden program kedvelt eleme a 
gasztronómiai kóstoló, ennek keretében népi étkekkel kínáltuk meg vendégeinket. Farsangkor 
fánkot, Húsvétkor sonkát, Karácsonykor mákos gubát tálaltunk, sütöttünk almát, főztünk málét, 
pattogtattunk kukoricát. A programot alkalmanként néptánc tanítással egészítettük ki. 
 
Jazz-csütörtök a Meseházban 
Az igényes kortárs zenét kedvelők nagy örömére, negyedik éve rendezünk koncerteket a Meseház 
tisztaszobájában, a Meseszobában. Ez a hely különleges hangulatával és színvonalas előadóival 
alkalomról-alkalomra több látogatót vonz. Célunk a program indításával az volt, hogy egy olyan réteg 
számára is bemutassuk a Meseházat, akiknek e nélkül eszükbe sem jutna felkeresni, mert nem 
tartoznak a klasszikus gyermekes, családos célcsoporthoz. A gondolat helyénvalóságát mutatja, hogy 
a zenei érdeklődés kapcsán látogatók nagy számban csatlakoznak az ekkor megismert hasonló jellegű 
rétegrendezvényhez, klubhoz (pl. retro-mozi, népi ének, kiállítások, Molnárház programjai). Az idei 
repertoár is színes, színvonalas képet mutatott: 
2017. január 14-én az Eichinger Tóth Quartet mutatkozott be vadonatúj zenei anyagával. 
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2017. január 19-én a világhírű kubai jazz-énekesnő Elsa Valle és Winand Gábor hozták el a napsütést 
a havas Meseházba.  
2017. március 22-én Szokolay Dongó Balázs és Ségercz Ferenc mesélte el Görgényi gyűjtőútja 
történetét és tanulságait, zenével illusztrálva.  
2017. március 30-án két régi jóbarát, Magyarország emblematikus szaxofonosai, Dresch Mihály és 
Grencsó István adtak nagy sikerű koncertet a Meseszobában.   
A nyári Muzsikáló Udvar koncertjeit követően, október 3-án Horányi Sándor, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem adjunktusa és Tóth Sándor, eMeRTon-díjas előadóművész, 
improvizációikat hallgatta meg a nagyérdemű közönség, amit Schéner Mihály műtárgyai ihletésére 
mutattak be.  
2017. október 19-én a Brothers in Art formáció koncertjét mutattuk be.  
2017. november 3-án Babos Gyula, Szalay Gábor és Hárs Viktor, mester és tanítványai felemelő 
koncertjét rendeztük meg. 
2017. december 7-én méltóképpen zártuk az évet a kiváló énekesnő, Micheller Myrtill és Pintér 
Tibor zseniális gitáros koncertjével.  
A Jazz-csütörtök koncertjeit a pályázati forrásainkon kívül, saját szakmai bevételünkből 
finanszíroztuk, illetve tavalyi maradvány bevételünk terhére is valósítottunk meg előadásokat 
valamint a Meseházi Alapítvány kapcsolati tőkéjét is igénybe vettük. 
 
Városi Művészeti Versenyek 
2017. április 5-én a Meseházban rendeztük meg Békéscsaba városának legrégibb versenyét, a Városi 
Mesemondó Versenyt, ami a Meseházzal egyidős. Három korcsoportban, szakmai zsűri segítségével 
valósítottuk meg a város legjobb mesemondóinak versenyét. A díjazottak mesekönyv jutalmat 
kaptak. A versenyt Soós Emőke bábművész nyitotta meg, nagy meglepetésre, egy interaktív meselánc 
elindításával. 
Huszonegyedik alkalommal került megrendezésre 2017. április 7-én a Városi Népdaléneklési 
Verseny, történetében először, a Csabagyöngye Kulturális Központban. A minősítő versenyt János 
Hajnalka népi ének tanár, a Békés Banda népzenei együttes énekesnője nyitotta meg. Több mint 200 
békéscsabai általános iskolás gyermek énekelt együtt a díjkiosztó ünnepségen. 
 
Bábos szakmai nap 
2017. május 20-án, a Nemzeti Művelődési Intézet bábos szakmai napjának adtunk otthont. A 
rendezvényre az ország egész területéről érkeztek bábcsoportok, nagyszerű lehetőség nyílt 
számunkra, hogy bemutassuk kiállításainkat, kötetlen, szakmai közönség előtt, fröccs és málnaszörp 
kíséretében, mellyel a Meseház járult hozzá a program sikeréhez. 
 
Múzeumi juniális 
2017. június 9-én a Munkácsy Emlékházban megrendezett múzeumi juniális keretében kézműves 
foglalkozást biztosítottunk a résztvevő gyermekcsoportok számára. 
 
Gyermeknap a Meseházban 
2017. június 10-én rendeztük meg hagyományos gyermeknapunkat, ami egyik mérföldköve az éves 
tevékenységünknek, amit a gyermek közművelődés területén végzünk. Ez a rendezvény már a nyári 
kedvet hordozza, a vakáció felé tekint. A szokásos vattacukor kóstoló mellet kézműves 
tevékenységekkel, udvari játékokkal és a Fénysugár bábcsoport előadásával kínáltuk meg a 
látogatókat.  
 
Népzene 24 
Az év során három alkalommal rendeztünk népzenei előadást, melynek címe a hagyományőrzés 
utolsó órájára, illetve annak tovább élésére utal. 
2017. április 1-én a Rákosmenti Szlovák Önkormányzat hagyományőrző csoportjai és a Meseházban 
működő hagyományőrző csoportok mutatkoztak be. Az estét közös vacsora zárta, ami a Nemzetiségi 
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Klubház udvarán, leginkább egy hajdani sátoros lakodalomra emlékeztetett, minden résztvevő nagy 
örömére. 
2017. június 17-én a Berbécs zenekar táncháza várta a néptánc helyi szerelmeseit, a programnak a 
Meseház foglalkoztató szobája adott otthont, a talpalávalót a Berbécs zenekar szolgáltatta. 
2017. augusztus 31-én a legszebb ünnepre, születésnapra gyűltünk össze a Meseház udvarán. A 
Berbécs zenekar működésének 20. évfordulóját ünnepeltük. Az esten részt vettek a zenekar régi 
tagjai, nagy sikert aratott a régi fényképekből összeállított vetítés és a hatalmas torta. Hajnalig tartott 
a mulatság. 
 
Főtéri nyár a Meseházzal 
2017. augusztus 6-án a Szent István térre települt ki a Meseház csapata. Ez alkalommal a szegedi 
Aranygyapjú Társulat bábelőadását hívtuk meg, Rúzsa Sándor, az alföldi betyár híres történetét adták 
elő. Ehhez az előadáshoz kapcsolódva hatalmas bajszokat és piros csókos szájakat készítettünk a 
gyerekekkel. 
 
Államalapító Szent István Ünnepe 
2017. augusztus 20-án a Meseház csapata rendezte a városi ünnepséghez szervesen kapcsolódó 
játszóházi programot. Erre a napra az alkalomhoz illő kézműves tevékenységekkel készültünk. 
Sógyurmából kenyeret, kiflit készítettünk, nemzeti színűre festettük a vállalkozó kedvűek arcát, 
megjelent a nemez, mint ősi magyar alapanyag, pillangó, kismadár, bagoly, levendula illatzsák és 
gyöngyfűzés volt terítéken.  
 
Meseházi Szüreti Mulatság 
2017. szeptember 9-én, 16. alkalommal rendeztük meg szüreti mulatságunkat. A program fő 
tevékenysége hagyományosan a kemencés lángos készítése. A kenyértésztát gyermekekkel és 
szüleikkel közösen gyúrtuk, nyújtottuk, majd a Meseház búboskemencéjében sütöttük meg. Tejföllel 
tálaltuk a szép kövérre nőtt lángosokat. A szüret másik hagyományos programja a must préselés, 
amit saját présünk segítségével, szülők és gyermekek közreműködésével valósítottunk meg. Nagy 
sikere volt kerti játékainknak, kézműves műhelyünknek.  
 
Népmese napja 
2017. október 2-án a hagyományok szerint, a Szent László Utcai Általános Iskola teljes alsó 
tagozatának részvételével rendeztük meg a Népmese Napját. Ez alkalommal megemlékeztünk 
Benedek Elek munkásságáról, népmese vetélkedőt rendeztünk, a Kecskeméti Animációs Filmstúdió 
mesefilmjeiből vetítettünk.  
 
Meseház Boldogság Betakarító Ünnep 
2017. október 3-án rendeztük meg a Meseházi Alapítvánnyal közösen Schéner Mihály legkedvesebb, 
általa kreált, de a Mihály naphoz szervesen köthető ünnepét. Ezen az ünnepen a Schéner 
gyűjteményben rendhagyó tárlatvezetést biztosítottunk látogatóink számára, mesével, zenével. 
Schéner Mihályra, a Kossuth-díjas képzőművészre költő barátja, Ágh István versével emlékeztünk. 
Ezen a napon került bemutatásra a Meseházi Alapítvány kiadásában megjelent Schéner: Játék 
Plasztika Rajz című könyv, mely a Mester gyermekközpontú munkásságának tanulmányait a 
műalkotások fotóival illusztrálja. Az esten Horányi Sándor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
adjunktusa és Tóth Sándor, eMeRTon-díjas előadóművész, improvizációikat hallgatta meg a 
nagyérdemű közönség, amit Schéner Mihály műtárgyai ihletésére mutattak be, melyek megjelentek 
egy vetítés keretében. 
 
Életek és ételek a Viharsarokban 
2017. október 9-én és 16-án a Munkácsy Mihály Múzeummal együttműködésben hagyományos 
étkezési szokásokról tartottunk kóstolóval egybekötött bemutatót, ahol az Erzsébethelyi Általános 
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Iskola tanulói sajátították el a tarhonya és a csigatészta készítését. A Békéscsabai Szlovák Klub tagjai 
segítették a fiatalokat visszaemlékezéseikkel és a gyakorlati megvalósításban. 
 
Szüreti kavalkád 
2017. november 15-én a Százszorszép Óvoda tematikus napjának megszervezését vállaltuk el. A 
nagycsoportosok élményközpontú interaktív foglalkozásán kézműves tevékenységgel és rendhagyó 
tárlatvezetéssel, valamint udvari játékokkal tettük teljessé a nap programját. 
 
Premier szaxofonisták tanszaki bemutatója 
2017. december 5-én rendeztük meg a Premier Művészeti Szakgimnázium szaxofonos növendékeinek 
nyilvános félévzáró bemutatóját, nagy sikerrel, melyre a helyi fúvós szakma is ellátogatott. Az év végi 
előadás a Meseház udvarán kerül megrendezésre kora nyáron.  
 
Tréfás Mesemondó Verseny 
2017. december 7-én 15. alkalommal rendeztük meg Tréfás Mesemondó Versenyünket. A versenyre 
a város általános iskoláiból, 3-4. osztályos tanulóinak legjobbjait nevezték tanáraik. Két csoportban, 
szakmai zsűri előtt adták elő a magukkal hozott tréfás mesét. Nemcsak népmesével, hanem 
bármilyen, akár a kortárs irodalom tréfás történeteivel is lehetett nevezni. A verseny során fontos 
szempont volt az értékelésnél, hogy a történet legyen tréfás, az előadásmód kifejező, a helyes kiejtés 
és a pontos szövegtudás is sokat nyomott a latban, de az összhang, a harmónia a döntő, mint a 
hajdani mesemondóknál, akik kicsiket és nagyokat is el tudtak varázsolni, meg tudtak kacagtatni 
történeteikkel, hiszen az ő emlékezetükre rendeztük ezt a versenyt. Az udvaron berendezett 
betlehemi istálló már a karácsony jegyében, a téli vakáció ígéretét hozta a vidám társaság elé. 
 
 

Muzsikáló Udvar 
 

A Meseház udvara a város legszebb nyári koncerthelyszíne. Úgy, mint minden évben, 2017-ben is 
törekedtünk arra, hogy színvonalas, de rétegműfajnak adjunk otthont, mivel az udvar 
befogadóképessége max. 200 fő. Nagyon nagy szerencsénk volt, hogy idén az időjárás kedvezett a 
szabadtéri programoknak. Májustól októberig három koncertet valósítottunk meg, a zenei ínyencek 
nagy örömére. A Muzsikáló Udvar koncertjei továbbra is ingyenesek voltak.  
2017. május 26-án a Chabanda együttes világzenéjét mutattuk be. A programot színesítette a 
Munkácsy Mihály Múzeummal közösen bemutatott szlovákiai Urpiner sörgyár kiállítása és termék 
bemutatója.  
2017. július 18-án Lewis Jordan afro-amerikai szaxofonos költő estjét mutattuk be, akit barátai, 
Grencsó Isván és Benkő Róbert kísértek. Vidéken csak a Meseházban lépett fel a kiváló zenész.  
2017. szeptember 8-án Dés András triója mutatkozott be a csabai közönségnek, óriási sikerrel. 
 
 

Időszaki kiállítások 
 

Kézkivirágzások címmel meghirdetett alkotópályázatunkra beérkezett munkákból összeállított 
kiállításunk február 3-ig volt látogatható. A kiállítás február 3-án díjátadó ünnepséggel zárult.  
2017. február 17-én Realizmus és szürrealizmus az alkotói folyamatban címmel képzőművészeti 
szabadegyetemi előadás keretében nyílt kiállítás a Nemzetközi Képzőművész Táborunk 
workshopjához kapcsolódóan. 
2017. március 27-én kínai stílusú tusrajzokból nyílt kiállítás a Békés Megyei Könyvtárban. A megnyitót 
megelőző „Tusmaraton” keretében Tombor Balázs három teljes napon át készítette alkotásait.  
2017. május 26-án nyílt meg a szlovákiai Urpin hegy lábánál lévő szlovák tulajdonú sörfőzde, a 
besztercebányai Urpiner gyár történetét bemutató kiállítás, melyet a gyár marketing igazgatója 
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Katarina Bicanova és Ando György, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója mutattak be a lelkes 
közönségnek. 
2017. június 12-én nyílt Kádár Ferkó fényképeinek tematikus válogatása „Ott kezdődik az embör, 
ahun a bajusz” címmel. A nagy népszerűségnek örvendő kiállítás néprajzi fotókat mutatott be, 
természetesen bajszos embereket ábrázolva. 
 
 

Molnárház 
 

2017. évben számos eseményt szerveztünk a Harruckern utcai Molnárházba. A kellemes környezet, a 
tündéri házikó számos művelődési lehetőséget nyújt. A mellékhelyiség hiánya nehézkessé tette a 
programok megvalósítását. 
2017. január 17-én batyus farsangot rendeztünk a Molnárházban, hagyományőrző maskarás 
jelleggel, énekkel, farsangi alakoskodással. 
2017. március 8-án Dinnyés József nőnapi köszöntőjét szervezte meg a Békéscsabai Hagyományőrző 
Kulturális Kör, a Meseházzal karöltve. 
2017. július 12-én került sor a Molnárház – Meseház programcsomag kipróbálására, előadással, 
kiállítások megtekintésével, tárlatvezetéssel egybekötve. 
2017. szeptember 14-én rendeztük meg a közművelődési felelősök évindító értekezletét, egyúttal 
bemutattuk a Molnárházat, felhívtuk a figyelmet a benne rejlő lehetőségekre. 
2017. október 17-én a Vöröskereszt helyi szervezete számára mutattuk be a Molnárház 
megmentésének történetét Kis Béla építész szakmai segítségével, Mácsai Sándor saját élményeivel 
egészítette ki az előadást. 
2017. december 13-án Luca napi népszokások adtak alkalmat a Békéscsabai Hagyományőrző 
Kulturális Kör összejövetelének megrendezésére. 
2017. december 19-én „Szállást keres a Szent Család” címmel a karácsonyi készülődés egyik legszebb 
hagyományát elevenítettük fel a Molnárházban. Ezt követően a tisztaszobában Vízkeresztig minden 
este mécses világított a bámészkodóknak. 
 
 

Kapcsolatok a helyi nemzetiségekkel 
 

A ház nyitása óta tartja nálunk foglalkozásait a Békéscsabai Szlovák Klub. A Nemzetiségi Klubházban 
jönnek össze hétről-hétre, hagyományőrző és anyanyelv ápoló programjaik megrendezése céljából. A 
klub tevékenységét 2017-tól mi állítjuk össze. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a több generációt 
megmozgató közös programok megrendezésének. Partnerünk a Szent László Utcai Általános Iskola. 
Ezen kívül fánk sütés, múzeumlátogatás, fröccsudvar, főzések és karácsonyi ünnepség megrendezése 
voltak a klubtevékenység jelentős momentumai. 
2017. április 28-án rendeztük meg a Békéscsabai Román Önkormányzattal együttműködésben az 
Országos Román Mesemondó Versenyt. A versenyen, a hagyományos kiírásnak megfelelően, a 
kétnyelvű iskolák és a nyelvet oktató intézmények tanulói több korcsoportban versenyeztek, a hazai 
románság szakmai zsűrije előtt. A versenyt személyesen megtekintette Románia konzulja. 
 
 

Kapcsolatok a határon túli magyarsággal 
 

15 éves hagyománya van kapcsolatainknak a határon túli magyarsággal. Az együttműködésre 
leginkább fogékony és rugalmas a Kovászna megyei terület, ami nem is csoda, hiszen Kovászna 
megye Békés megye testvérmegyéje. Főleg ebből a térségből kerültek ki partnereink. 
2017. március 22-én REKEGŐ címmel Ségercz Ferenc és Szokolai Dongó Balázs hagyományőrző 
pásztorfurulyásokat láttunk vendégül, akik görgényi gyűjtőútjukról tartottak élménybeszámolót, 
valamint a hozott anyag koncertjét mutatták be a Meseszobában, nagy sikerrel. 
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2017. tavasztól hosszú hétvégés workshopok keretében valósítottuk meg a Nemzetközi Képzőművész 
Alkotótábort, melynek szellemi atyja és a szakmai megvalósítás vezetője, idén is Novák Attila volt. A 
programon erdélyi képzőművészek vettek részt, valamint a Békés Megyei Amatőr Képzőművészek 
Szövetsége is képviseltette magát. A projekt keretében készült képzőművészeti alkotások kiállítását 
2018. februárjában mutatjuk be a Meseházban.  
2017. március 3-5. a Meseházi Családi Dalárda vett részt a Homoród-menti Népdalvetélkedőn, ahol 
kiemelt arany minősítést kaptak. A csoport helyi családokból áll, különlegessége, hogy több generáció 
énekel együtt. Szakmai vezetője János Hajnalka. 
 
 

Csoportos foglalkoztatás 
 

A Meseház kézműves foglalkozásait szívesen látogatják a környéken lévő iskolák, óvodák melyek 
pedagógusaival jó kapcsolatot építettünk ki. A város távolabb lévő iskolái is szívesen igénybe veszik 
szolgáltatásainkat, néha az időhiány miatt nem tudnak eljönni hozzánk, ezért kihelyezett 
játszóházakat szervezünk az előre megbeszélt témában. 
 
Minden hónapban kézműves ajánlót küldünk az iskoláknak, figyelembe véve az ünnepköröket, az 
adott hónap néprajzi szokásait. Ügyelünk arra, hogy a népi kézművesség anyagait, eszközeit 
használjuk, megismertetve a gyerekekkel az esetlegesen elfeledett technikákat. Olyan anyagokat 
használunk, melyek az iskolában nem találhatóak meg (agyag, nemez, vessző, csuhéj, gyékény 
szalma, termések, gyertyamerítés, népi textilek) bővítve ezzel tudásukat. 
 
Segítjük a pedagógusok munkáját az esetleges ötletadással, a Meseházi jelmeztár és játéktár 
használatával. Az idelátogató csoportokat a kiállítások megtekintése és a kézművességen kívül 
megismertetjük a népmesék világával is (mesemondó versenyek, csoportoknak meseolvasás) 
Osztálykirándulások kedvelt helyszíne a Meseház. Ilyenkor a csoportok igénybe veszik a kézműves 
tevékenységeket, az udvari népi játékokat, jelmezeket. Elmondható, hogy Békéscsabán kívül, a 
környező településekről is ellátogatnak hozzánk (Gyula, Mezőberény, Szarvas, Békés)  
Az ünnepekhez kötődően ajándékkészítő hetet szervezünk óvódás és iskolás csoportok számára 
minden nap más-más tevékenységet ajánlunk. (Húsvéti, Karácsonyi ajándékkészítő hét,) Vannak 
olyan kézműves foglalkozások, melyeket egész évben évszaktól, ünnepköröktől függetlenül igénybe 
vehetnek a csoportok. Figyelembe vesszük az esetleges külön kéréseket is. 
A kézműves foglalkozásokat minden alkalommal beépítjük a nagyobb létszámú gyermek és családi 
programokba is. Ilyenkor igyekszünk többféle tevékenységet is beiktatni (Gyereknap, Szüreti 
Mulatság)  
Nagyon kedvelt volt az elmúlt évben az agyagozás, a fazekas szakkör, agyagégető kemencével 
rendelkezünk, ezért minden csoport a munkáját kiégetés után el tudta vinni.  
Igyekszünk felkelteni a hozzánk látogatók érdeklődését tematikus, interaktív tárlatvezetéssel, 
melynek témája az adott év terveihez alkalmazkodik. 
 
 

Táborok 
 
A Meseház tematikus nyári táborai iránt nagy volt az érdeklődés, itt elsősorban a kézművességre 
helyeztük hangsúlyt, az iskolai kereteken kívüli tudásgyarapításon kívül. A Szent László emlékév 
kapcsán rendeztünk egy történelmi hagyományőrző kézműves tábort, 2017. július 24-28. 2017. 
augusztus 7-11-ig egy kézműves tábort, ahol a legfontosabb kézműves technikák magas szintű 
elsajátítására volt lehetőségük a táborozó általános iskolás gyermekeknek. Harmadik táborunkat 
minden évben megrendezzük, középpontban a csabai hagyományokkal. Ez évben augusztus 21-25 
közötti héten. 
 



 60 

Saját közösségeink 
 

Békéscsabai Szlovák Klub 
Az anyanyelv őrző és hagyományápoló klub heti rendszerességgel végezte tevékenységét. A szokásos 
formát színesítette a Szent László Utcai Általános Iskola 4. B osztályával való kapcsolattartás, aminek 
keretében az iskolások műsorokkal, beszélgetésekkel érkeztek, a klub tagjai régi szlovák konyhai 
fortélyokat mutattak be. Ezeket a napokat közös lakomázások koronázták meg. 
 
Alkotó Fiatalok Műhelye 
Heti rendszerességgel tartotta foglalkozásait a fiatalok számára, képzőművészeti alkotóműhelyünk, 
Novák Attila vezetésével. A kör programjában az alapvető technikák elsajátításán túl, önálló 
művészeti látásmód kialakítására, a valóság különféle stílusú ábrázolására irányuló foglalkozások 
teremtik meg a több mint 20 éve működő, szakmai tevékenységét illetően meg-megújuló műhely ma 
is érvényes aktualitását.    
 
Meseházi Kézműves Szakkör 
A Meseházban működő kerámiaégető kemence erőforrására alapoztuk szakkörünket. Az 
agyagozáson kívül különböző kézműves technikákat is szerettek volna kipróbálni a gyerekek. Ezért a 
szakkört kibővítettük a „cókmók szekcióval”, ahol a szakkör tagjai a háztartásokban is fellelhető 
anyagok felhasználásával hoztak létre különböző játékokat, használati tárgyakat. 
 
Thury Gábor retro-mozija 
A retro-mozi ez évben kéthetente tartotta foglalkozásait, melynek keretében a régi filmtár 
gyűjteményéből megmaradt, jelenleg Thury Gábor padlásán őrzött archív filmeket vetítettünk. Ezt 
kiegészítette Máthé Ferenc „filmaszkéta” által kiválasztott filmtörténeti jelentőségű alkotásainak 
megtekintése és azt követően, a klasszikus filmklub jellegű interaktív előadás. A filmklub a nyár 
folyamán, a Meseház udvarán rendezte meg programját.  
 
Fiatalok Népdalköre 
Heti rendszerességgel gyűltek össze a Nemzetiségi Klubházban óvónők és pedagógusok, hogy a 
magyar népdalkincsből merítsenek. A klub már több mint 10 éve működik, János Hajnalka 
vezetésével. Az egyre gazdagabb repertoárral bíró szívesen működött közre a Molnárházban 
megvalósított téli rendezvényeinken. A rendszeres találkozások pedagógusi tevékenységükre is 
inspirálóan hatnak. 
 
Meseházi Forgórózsa Hagyományőrző Alkotócsoport 
A heti rendszerességgel működő csoport sikeresen szerepelt a XV. Országos Textiles Konferencián, 
ahol II. helyezést értek el. Itt feldolgozott tájegységek a bakonyi fehérhímzések és a Kis-Küküllő vidéki 
hímzések. Másik nagy siker volt az évben a Mezőkövesdi Kis Jankó Bori pályázaton elért II. helyezés. 
Jelenleg is láthatók a csoport alkotásai Budapesten, a Népi Iparművészeti Múzeumban. Valósághű 
hímzéseiket a már ismert tradicionális mintakincs felhasználásával készítik. A kézimunkák mintáinak 
tervezője a csoport vezetője: Bogárné Szőke Erika, népi iparművész. 
 
Reiki klub 
A klub tagjai elsősorban baráti társaság, akiket ez évben is a reiki, valamint az általuk ismert és 
alkalmazott ezoterikus gyógymódok alkalmazása tart össze. Az év során heti rendszerességgel gyűltek 
össze, csoportjuk több mint 20 éve állandó látogatója intézményünknek. A klub jellemzője az 
egymásra figyelés, harmónia és a kitartás. 
 
Városi Bélyeggyűjtő Kör 
A világhírű magyar bélyegkiadás megjelenéseinek gyűjtésével foglalkoznak a kezdetek, azaz több 
mint 50 év óta. Ez évben kéthetente tartották foglalkozásaikat a Nemzetiségi Klubházban. A kör célja 
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a kör tagjainak bélyegújdonságokkal való ellátása, bélyegkiállítások, bélyegbemutatók rendezése, a 
bélyeggyűjtés – mint ismeretgyarapító és szórakoztató szabadidős tevékenység – népszerűsítése, 
valamint a kör működési feltételeinek biztosítása. 
 
Őszidő Nyugdíjas Klub 
A régi Békéscsabai Konzervgyár nyugdíjasainak klubja havonta egyszer, az utolsó kedden tartotta 
foglalkozásait. Hagyományőrző tevékenységük során az iskolás korosztállyal is felvették a 
kapcsolatot, kölcsönös patronálás tekintetében. A közeli iskola diákjaiból verbuválódott csoport 
néptánc műsorral, a klub tagjai palacsintával színesítették a délutánokat. Ezen kívül kirándulások, 
bográcsos főzések, színházlátogatás tették teljessé a klub szabadidős tevékenységét.  
 
Csaba Pávakör 
Nyugdíjas pávakörünk ez évben is óriási kedvvel és lendülettel tartotta foglalkozásait hétről-hétre. 
Szakmai programjuk és repertoárjuk fejlesztése érdekében, Majorosi Tímea népi ének tanártól kértek 
segítséget, aki örömmel vállalta el a csoport megújulásának lehetőségét is magában hordozó 
feladatot. A pávakör szívesen részt vesz különböző, főként a közelben megrendezésre kerülő népdal 
találkozókon, idén Békésre, Dévaványára és Újkígyósra látogattak el, mutatkoztak be régi-új 
ismerőseik előtt. 
 
Meseházi Családi Dalárda 
A három éve működő csoport ez évtől működik ezen a néven. Az egyedülálló kezdeményezés 
nagyszerűsége abban rejlik, hogy egyszerre szólítja meg a kisgyermekeket, a szülőket és a 
nagyszülőket. Énekes repertoárjuk idén a Békés megyei anyag elsajátítására irányult. Magyarországot 
ők képviselték az erdélyi Homoród-menti Népdalvetélkedőn, kiváló eredménnyel. A csoport szakmai 
vezetője János Hajnalka. 
 
 

Külső közösségek 
 

Körösvidéki Sporthorgász Egyesület 
A hatékonyan működő egyesület 20 éve tartja foglalkozásait a Nemzetiségi Klubházban. Az év 
elejének legfontosabb feladata a fogási naplók begyűjtése és az engedélyek kiadása volt. Ehhez 
biztosítottuk a feltételeket, szükség esetén technikai berendezéseinket. Ezt követően 
információnyújtással, a horgászok kérdéseinek megválaszolásában segítettünk, valamint postájukat 
továbbítottuk az egyesület központjába. 
 
Szlovák Nyelvi Társalgási Kör 
A Meseházi Alapítvány szervezésében működő kör számára biztosítottuk meglévő eszközeink, 
szótáraink és nyelvkönyveinkhez való hozzáférést, beleértve a fénymásolást és a szakmai 
kapcsolattartást az anyaországi intézményekkel. A Pozsonyban megrendezett nyári egyetemre való 
jelentkezésben és a programmal kapcsolatos információk beszerzésében is segítettük a klub tagságát, 
hogy a részvételük zavartalan legyen. 
 
Vöröskereszt 
A IV. kerületi Vöröskereszt, nemcsak a kerület számára nyújtott szolgáltatásainak biztosítottuk a 
helyszínt, hanem a városi alapszervezetek ünnepségeinek megrendezésében is segítségükre voltunk. 
Honfi Pálné, Marika a kerületi vezető, az ő kezdeményezésére kerül megrendezésre évről-évre a 
Nőnap és az Idősek Világnapja. Ezen alkalmakkor nemcsak ünnepi műsorral és vendéglátással vártuk 
a kerület lakosságát, hanem tartós élelmiszercsomagok átadására is sor került. 
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LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
 

 
Általános összegzés 

 
A Lencsési Közösségi Ház működésének célja, hogy kiszolgálja elsősorban a Lencsési lakótelepen élő, 
közel 12000 ember közösségi, közművelődési jellegű igényeit. Az 1991-es alapítást követően 
fokozatosan alakult ki a ház tevékenységének struktúrája, sikerült főleg rendezvényekkel és 
kisközösségek működtetésével kulturális hagyományokat teremteni. Az elmúlt év eseményei közül 
kiemelésre érdemes a két szabadtéri rendezvényünk, a Lencsési Gyermeknapi és a Szent István Napi 
Előzetes. A Galéria sorozat esetében a Márvány Fotóműhely 20 éves, jubileumi tárlata, mely 
apropóból a jeles alkalomról illően, egy rendezvénysorozattal emlékeztünk meg, a kiállítás anyagából 
illetve a közösség életéről egy színes katalógust jelentettünk meg. Az Egészségheti- 
rendezvénysorozat, a tizenötödik alkalommal lebonyolított „Csak tiszta forrásból…” című pályázat és a 
tizenkettedik alkalommal megrendezett Békéscsabai Digiporáma Fesztivál, valamint a 
Részönkormányzattal közös, 11 éves András napi Kolbászparádé, szintén említésre méltóak.  
A 2017-es munkatervünkben megfogalmazott célkitűzéseinket sikerült megvalósítani. Tevékenység 
bővülésként értelmezhető a Márvány Fotóműhely jubileumi rendezvénysorozata és a Csipkeverő klub 
fennállása 20 éves évfordulójának megünneplése, valamint az ismeretterjesztő előadások magas 
száma. 
A látogatottsági mutatókból kiderül, hogy az elmúlt év folyamán 1346 esemény zajlott le a közösségi 
házban 40661  fő részvételével. 
 
 

Rendezvények, események 
 

 
Magyar Kultúra Napja  
Január 21. 
A kultúra napján immár évtizedes hagyomány, hogy a Márvány Fotóműhely tagjainak bemutatkoznak 
előző évi legjobb alkotásaikkal. Ez évben volt a közösség 20 éves, mely alkalomból jubileumi tárlatot 
állítottak össze. Ennek anyagából színes katalógust is megjelentettünk.  
 
A Lencsési Pódium Estek Sorozat  
Január 21. 
A Sorozat keretében Pálfy Margit színművész volt a vendégünk, aki önálló irodalmi összeállítást adott 
elő rendkívül magas művészi színvonalon Csoóri Sándor, Nagy László és Szécsi Margit verseiből, 
„Üzenek lovat…” címmel. 
 
Farsangi bál 
Február 18.  
Hagyományos farsangi bál a közösségi házban működő csoportok tagjainak és hozzátartozóik 
részvételével, melynek mindig sikeres eleme a jelmezes felvonulás. 
 
A Csak tiszta forrásból” című fotópályázatot 
Március 15. 
A pályázatot tizenötödik alkalommal hirdettük meg, melyre 114, a Kárpát-medencében élő és alkotó 
magyar szerző 547 darab fekete-fehér fotója érkezett be. A zsűrizést követően ebből 50 alkotás került 
kiállításra. A megnyitóra március 15-én került sor, melyen dr. Ferenczi Attila, a József Attila Lakótelepi 
Településrészi Önkormányzat vezetője mondott köszöntőt, majd Takács Péter, a közösségi ház 
vezetője átadta a díjakat. Ünnepi műsort a Suttyomba Zenekar adott.  
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Lengyel Alkotmány és Külhoni Lengyelek Világnapja  
Május 6. 
 A Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesülettel és Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzatával közösen emlékeztünk meg a világnapról. „Arcok és guralok” címmel 
egy dokumentum kiállítást nyitottunk meg. Derenk település történetéről Virág József, a Lengyel 
Kutatóintézet és Múzeum igazgatóhelyettese tartott előadást, majd a Bartók Béla Művészeti 
Szakközépiskola diákjai adtak ünnepi koncertet.   
 
Egészséghét a Lencsésin  
Május 12-től 20-ig 
A Részönkormányzat anyagi támogatásával, tizedik alkalommal bonyolítottuk le, melynek keretében 
voltak díjmentesen látogatható bemutató tornák, továbbá rendhagyó óra a Lencsési Általános Iskola 
tanulóinak részvételével, melyen vendégünk volt Szigeti Csaba, az Egy város, ötkarika, ezernyi 
történet című könyv szerzője. Ismeretterjesztő előadást tartott dr. Török Julianna a baba-mama 
klubban, a paleolit diétába illeszthető süteményekről Szathmáryné Vantara Klaudia gasztroblogger és 
a szejtán elkészítéséről illetve felhasználásáról Stranszkiné Zsuzsa életmód tanácsadó a meditációs 
klubban. A Jóga Nap keretében Soós László miskolci jógaoktató tartott gyakorlati foglalkozással 
egybekötött foglalkozást, meditációt és előadást. A Természetjáró kör túrát szervezett Biharugrára, a 
Természetvédelmi Körzet látogatóközpontjába és a Nyugdíjas klubban egészségügyi totót 
bonyolítottunk le, valamint megrendeztük a Gyógyító ásványok című kiállítást, melyet Gulyás Péter, a 
Békscsabai Ásványgyűjtő kör titkára nyitott meg.  
 
Lencsési Gyermeknapi Előzetes 
Május 20. 
14-től 20 óráig rendeztük meg a Féja Géza téren. A programban szerepelt Kishalfogó verseny, 
ügyességi vetélkedők és szabadtéri játszóház. Felléptek a Lencsési Óvoda Mókus, Süni és Nyuszi 
csoportjai, a Lencsési Általános Iskola monderntánc csoportjai, és a közösségi házban működő angol 
szakkörös gyerekek majd Kalap Jakab színháza bemutatta az Ebengubák bábkoncert című zenés 
gyermekműsorát. A Nefelejcs Népdalkör gyermekműsorát a BABszínház Társulat különleges 
gólyalábas produkciója követte.  A rendezvény ideje alatt volt lovaglási és ingyenes arcfestési 
lehetőség, valamint légvár és óriáscsúszda üzemelt. A résztvevő gyerekek ingyenesen fogyaszthattak 
üdítőt és palacsintát, melyből mintegy 600 db-ot osztottunk ki a jelenlévő gyermekek között. Az 
utóbbit a Családsegítő Szolgálat munkatársai sütötték le, hozzájárulva ezzel a rendezvény sikeréhez.  
 
Nyári kézműves tábor 
Június 26-tól 30-ig és július 3-tól 7-ig  
Két turnust szerveztünk, melyen a résztvevők a szövés, fonás, batikolás, üvegfestés, zsugorfólia, 
gyöngyfűzés, varrás és a papírmunkák különféle technikáit sajátították el szakmai vezetők 
irányításával. A foglalkozásokat követően az elkészült alkotásokat hazavihették. Naponta 
megismerkedtek egy-egy magyar népmesével, népdallal vagy mondával, és mindkét hetet játékos 
vetélkedő zárta, ahol a táborban tanultakról, hallottakról kérdeztük vissza a gyerekeket majd a 
legjobbakat díjazásban részesítettük. A részvételi díj tízezer Ft/fő volt, mely összeg magában foglalta a 
napi egyszeri étkezés, a meleg ebéd biztosítását.  
 
Fotósuli tábor 
Június 26-tól 30-ig 
A hasonló néven futó tanfolyamaink sikerére alapozva, ifjabb korosztály számára, 12-18 éveseknek 
hirdettük meg tábor jelleggel a fotósulit. A foglalkozásokat a Márvány Fotóműhely tagjai tartották. A 
tíz, egymásra épülő témából álló tanfolyami tematikát az 5 napos tábori időtartamra vetítve sikeres és 
hasznos programot sikerült lebonyolítanunk, melyen megismerhették a résztvevők a digitális 
fényképezés alapjait, technikáit és fortélyait. A napközis jellegű tábor részvételi díja magában foglalta 
a napi egyszeri étkezés, a meleg ebéd biztosítását.  
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Ifihorgász tábor 
Július 3-tól 7-ig 
A horogkötéstől a halfogásig című, egy hetes programon az általános iskolák felső tagozatos 
gyermekeit vártuk. A résztvevők megismerhették a Körösökben előforduló halfajokat, a 
horgászatukhoz szükséges eszközök összeállítását,és használatát. Az Élővíz-csatornán ismereteiket ki 
is próbálhatták.  A napközis jellegű tábor részvételi díja magában foglalta a napi egyszeri étkezés, a 
meleg ebéd biztosítását. 
 
Vasárnapi teaparty 
Augusztus 13. 
A Főtéri nyár című rendezvénysorozat keretében ezen a vasárnapon a Szent István téren mi rendeztük 
a délutáni programot. A Márvány Fotóműhely szabadtéri tárlattal várta az érdeklődőket, a 
játszóházban szélforgót és csutkababát készíthettek a gyerekek és a Bábika népi játszótér játékait 
próbálhatták ki. a JALTE harcművészeti szakosztálya taekwondo bemutatót tartott, majd fellépett a 
Nefelejcs Népdalkör és a Taekbo Békéscsaba csoport tartott nyilvános edzést. A Természetjáró kör 
tagjai szellemi totóval várták az érdeklődőket. A téren megjelenteket teával kínáltuk és a Mohácsy 
Mátyás Kertbarát kör tagjainak termékeiből tartottunk kóstolót.  
 
Magyar Népdal Napja  
Szeptember 23.  
„Száll a madár ágról-ágra, Száll az ének szájról-szájra” címmel második alkalommal szerveztünk fél 
napos programot a Nefelejcs Népdalkörrel közösen. Bemutatkoztak a népdalokat éneklő, általános, és 
zeneiskolás diákok, valamint a népművészet ifjú mestere Debreczeni-Kiss Helga (citera-ének). Ezt 
követte Budai Ilona népdalénekes műsora. Fellépett a házigazda Nefelejcs Népdalkör, a Sárréti 
Népdalkör, és citerazenekar (Szeghalom), Szivárvány Citerazenekar (Mezőtúr), a Pásztorfurulya kör 
(Békéscsaba) fellépése.   A napot daltanulás, közös éneklés zárta. 
 
Őszidő 
Szeptember 30. 
Immár hagyományosan, harmadik alkalommal szerveztük meg a megyei kertbarát körök tagjainak és 
kiskerttulajdonosok részvételére számítva.  
Köszöntőt Takács Péter, a közösségi ház vezetője mondott, majd Hanó Miklós alpolgármester tartott 
előadást Turisztikai fejlesztések Békéscsabán és környékén címmel. Vendégünk volt dr. Kiss Gyula, 
aljegyző, aki beszélt a kiskerttulajdonosokat érintő aktuális jogszabályváltozásokról. Sor került a 
Legszebb konyhakertek - Magyarország című verseny békéscsabai nevezőinek köszöntésére, majd 
Nemesnyik István ügyvezető tartott előadást a csorvási Hunapfel Kft tevékenységéről. A Csongrád-
bokrosi pincészetét mutatta be Gulyás Ferenc borosgazda. A Mohácsy Mátyás Kertbarát kör tagjainak 
termékeiből összeállított kiállítást Huszár Endre, a kör vezetője nyitotta meg. A rendezvényt 
borbemutató és kóstoló, valamint állófogadás zárta. 
 
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország  
A Csabagyöngye Kulturális Központ - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag város 
alpolgármestere) által létrehozott országos  programhoz – harmadik alkalommal is meghirdette „A 
legszebb konyhakertek Magyarország” című programot/versenyt Békéscsabán, melynek helyi 
lebonyolítását a Lencsési Közösségi Ház vállalta. A program célja a lakosság ösztönzése arra, hogy 
saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen 
benne maga és családja számára minél több zöldséget, gyümölcsöt. 
A helyi versenyre 9 nevezés érkezett. A közösségi ház szakértő zsűrit hívott össze, melynek tagjai 
voltak Lukács Ágnes kertészmérnök, Kertész Éva botanikus és Diószeginé Farkas Viktória a közösségi 
ház munkatársa. A zsűri két alkalommal tartott szemlét, melyek alkalmával a benevezett kertekről 
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értékelő lapot töltöttek ki és fotódokumentációt készítettek, melyből 3 kertet terjesztettek fel az 
országos díjra, ebből egy versenyző kapott országos díjat. 
A Kertbarát kör Őszidő című rendezvényén tartottuk a helyiek köszöntését, ahol Takács Péter, a 
közösségi ház vezetője értékelte a versenyt és a jelenlévő nevezőknek emléklapot nyújtott át. 
 
Múzeumok Őszi fesztiválja 
Október 4. 
A Munkácsy Mihály Múzeum, a Munkácsy Emlékház és a Meseház települt ki nagytermünkbe és 
nyújtott ízelítőt a náluk folyó munkából, játékos foglalkozásokkal. A főként kézműves tevékenységek 
és ügyességi játékok mellett a gyerekek Munkácsy korabeli viseletekbe is felöltözhettek. A háromszor 
egy órában a lakótelepi óvoda és iskola diákjai közül összesen mintegy 243 gyermek volt a vendégünk. 
 
Lengyel Függetlenség Napja  
november 11. 
A Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesülettel és Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzatával közösen rendeztünk programot. A himnuszok, a köszöntő és a Chopin 
kórus műsorát követően Balázs István, a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum tudományos munkatársa 
megnyitotta a „Visegrádtól Visegrádig” című tárlatot, mely két héten át volt látható intézményünk 
nagytermében. 
 
Erzsébet-Katalin napi bál 
November 18. 
Minden évben megszervezzük a közösségi házban működő csoportok tagjai és hozzátartozóik 
részvételével. A vacsorát nyitótánc előzte meg, melyet Botta Tibor tanítványai mutattak be. A jó 
hangulatú bál programját névnapi köszöntők és tombolasorsolás színesítette, a zenét Kékegyi István 
(Bubu) szolgáltatatta. 
 
Békéscsabai Digiporáma Fesztivál 
November 26. 
Ez évben tizenkettedik alkalommal bonyolítottuk le ezt az országosan egyedülálló versenyt. A 
nevezési határidőre 9 alkotótól 11 pályamű érkezett be. A zsűri tagjai Csidér Bálint ES-Mafosz 
fotóművész (Szolnok), Szőke János A-FIAP fotóművész (Szeged), Gál Csaba, a Csaba TV főszerkesztője 
voltak. A nyilvános vetítéssel egybekötött zsűrizésen a pályázók közül is sokan megjelentek. A zsűri 
tagjai átadták, majd értékelték a megtekintett alkotásokat. 
 
András Napi Kolbászparádé 
December 3. 
A részönkormányzat támogatásával a Lencsési Közösségi Házban és a Féja Géza téren felállított 
sátorban tizenegyedik alkalommal szerveztük meg ezt a hagyományőrző programot. Ennek keretében 
zajlott a tizedik Lencsési Kolbászgyúró verseny a lakótelepen működő intézmények és civil szervezetek 
részvételével, melyen 9 csapat mérte össze tudását. A sátorban 650 adag székelykáposzta került 
lefőzésre, majd kóstoltatásra az érdeklődők számára 12 órától. A megjelenteket a nagyteremben a 
Melody együttes, a sátorban Kékegyi István (Bubu) szórakoztatta. A gyerekeket adventi játszóház 
fogadta, ahol Mikulás és angyalka figurákat készíthettek különféle technikákkal az érdeklődők.  
 
Mikulásváró délután 
December 5. 
A Baba-mama klubosainkat, a baba-mama tornásokat és az óvodás angol szakköröseinket invitáltuk 
meg erre az ünnepségre.  A Mikulás (Mészáros Mihály színművész) a szülők által előre behozott, 
névre szóló csomagokat osztotta ki, majd közösen énekeltek a gyerekekkel. Közreműködött Plavecz 
Jánosné nyugalmazott óvónő. 
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Advent a Lencsésin  
December 14. 
A Részönkormányzattal közösen tizenegyedik alkalommal rendeztük meg a lakóterület közösségi 
adventi programját, ahol dr. Ferenczi Attila, a részönkormányzat vezetőjének és Szigeti Antal plébános 
úr  ünnepi köszöntője után felléptek a közösségi ház angol szakkörösei, a Lencsési Óvoda Nyuszi 
csoportja, valamint a Kemény Gitárklub. 
 
A Karácsonyi koncert   
December 18.  
A Nyugdíjas klub hagyományos évzáró eseménye. a Chopin kórus adott az ünnephez illő műsort. A 
nyugdíjas klub tagjai a rendezvény végén egy-egy szerény ajándékcsomagot vehettek át. 
 

 
Szent István Napi Előzetes 

 
A lakóterület legnagyobb tömegeket vonzó szabadtéri programját immár 25. alkalommal rendeztük 
meg augusztus 19-én. A programot hagyományosan a Csorvási Majorett Csoport és Fúvószenekar, 
valamint lovas-hintó felvonulása nyitotta a Lencsési úton, a Gyöngy presszótól a Féja Géza térig, 
rendőri felvezetéssel. A téren felállított színpadon bemutatót tartott a majorett csoport, majd 
fellépett a Téglás Zenekar, a Belencéres Néptáncegyüttes és a Fitdance Center csoportjai. 
Lovasbemutatót tartott a Ramonda lovasiskola, és sor került a Részönkormányzat által kiírt, a 
„Lencsési a mi otthonunk” című pályázat eredményhirdetésére. Sztárvendégünk Fehérvári Gábor 
Alfréd, Freddie volt zenakarával, egy másfél órás élő koncerttel. A tűzijáték előtt dr. Ferenczi Attila a 
Lakótelepi Részönkormányzat vezetője mondott. Kiegészítő programként volt szabadtéri játszóház, 
arcfestés, egészségpont, és lovaglási lehetőség, népi játékok és az érdeklődők megtekinthették a 
Márvány Fotóműhely szabadtéri tárlatát. 

 
 

Kiállítások - Lencsési Galéria Sorozat 
 
A ház alapítása óta a 2016. év végéig 231 tárlat került megrendezésre. A beszámoló évében ez újabb 
tizenkilenccel gyarapodott. Időrendi sorrendben a következő voltak: A Magyar Kultúra Napja 
alkalmából a Márvány Fotóműhely 20 éves a Márvány Fotóműhely c. jubileumi kollekciója (1). és 
szintén a közösség jubileumi rendezvénysorozatának részeként A fotózás elmúlt évtizedeinek eszközei 
című összeállítás  (2). Februárban bemutatkozott Bácsfalvi Zoltán békéscsabai alkotó festményeivel 
(3) Kiemelten éresemény volt  a XV. „Csak tiszta forrásból…” című pályázat tárlata (4). Bemutatásra 
kerültek Galbicsekné Szajkó Magdolna három dimenziós origami alkotásai (5) és a Jászkun Fotóklub  
tagjainak képeiből összeállított tárlat. (6) A Lengyel Alkotmány Ünnep tiszteletére Arcok és guralok 
címmel tablókiállítás volt látható (7), az Egészséghét keretében pedig a Gyógyító ásványok (8) című 
látványos összeállítás. Ezt követően az Euro Foto Art Partnerek Nemzetközi Fotóművészeti tárlata (9) 
és Gyulaváriné Nagy Mónika és alkotóköre  (10) keresztszemes munkái valamint hagyományos őszi 
évadnyitó tárlatával az Aradi Fotóklub (11) alkotásai kerültek a termeink falára. Az előtérben a Nyári 
táboraink című kollekció (12) volt megtekinthető, melyet a két hét alatt készült alkotásokból, 
kellékekből és fotókból állítottunk össze. Továbbá Grin Igor békéscsabai fotográfus  (13) alkotásai  és  
Szuhai Tibor tenkei barlangfotós képei (14) volt látható. A Lengyel Függetlenség Napja alkalmából 
pedig a Visegrádtól Visegrádig (15) című összeállítást tekinthették meg az érdeklődők. Ezen túl 
kiállítottuk Nyíri Judit (16) békéscsabai alkotó gobelinjeit, Balla Árpád Zoltán (17) székelyudvarhelyi 
fotóművész fotóit és a 20 éves Csipkeverő klub (18)  alkotásaiból összeállított válogatást és az adventi 
időszakot egy minitárlat kísérte a folyosón Adventi készülődés (19) címmel. 
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A megnyitókon átlagosan 40-80 fő jelent meg, de volt, hogy az érdeklődők száma meghaladta a 100 
főt. 

 
Saját közösségek  

 
A közösségi ház tevékenységének mindig meghatározó része volt a kisközösségek, csoportok 
fenntartása. Támogatásunkkal nyugdíjas (130 fő), baba-mama (15 anyuka + gyermekeik), csipkeverő 
(8 fő), jóga (20 fő) meditációs (8 fő) ifi horgász (8 fő) és paleolit (12 fő) klub, Mohácsy Mátyás 
Kertbarát kör (27 fő), természetjáró kör (74 fő), Mesekuckó (50 fő) és a Márvány Fotóműhely (50 fő) 
és a Nefelejcs Népdalkör (10 fő) működött 2017-ben. Összejöveteleiket heti, kétheti vagy havi 
rendszerességgel tartják. Éves programjukat közösen, az intézmény munkatársainak a segítségével 
dolgozzák ki, melyeket előadások, szakmai bemutatók, tapasztalatcsere látogatások, kirándulások 
jellemeznek. Rendezvényeiket rendszeresen közzé tesszük a helyi médiában, ezek nyilvánosak és 
bárki által látogathatók. 
 
 
Nyugdíjas Klub  
tevékenysége rendkívül sokrétű. Ismeretterjesztő előadást tartott többek között dr. Farkasné Csató 
Katalin, Hajtmann Ildikó,  Ugrai Gábor, Brazda Zsolt és Kutyejné Ablonczy Katalin tanárok , Varga Edit 
fizioterapeuta , Dr. Sándor József  közjegyző, Dr. Tóth János ortopéd főorvos, Marti Miklós református 
lelkész, dr. Duray Balázs egyetemi docens, Dr. Wlassits Gábor nyugalmazott bíró, Bonnyai Sándor 
szociális önkéntes és Dr. Szécsényi Enikő laboratóriumi szakorvos jelölt.  
Egynapos kirándulást szerveztek Ópusztaszerre, Nyíregyháza – Sóstóra, a Mézgedi cseppkőbarlangba, 
Budapestre és egy négy napos kirándulást az erdélyi Csernakeresztúrra és környékére. 
Megemlékeztek a Költészet Napjáról, a Nőnapról, az Anyák Napjáról és az Idősek Világnapjáról. 
Közösen ünnepelték névnapjaikat, az év záró eseménye a Karácsonyi koncert volt. 
 
Mohácsy Mátyás Kertbarát kör  
programjait ismeretterjesztő előadások, tapasztalatcsere látogatások, metszési bemutatók, gyakorlati 
foglalkozások jellemzik. Működésükkel céljuk, hogy új információkkal segítsék a város kiskert-
tulajdonosait. Rendezvényeiket rendszeresen közzétesszük a Csabai Mérlegben, melyek nyilvánosak, 
bárki által látogathatók. A kör vendége volt többek között Mokrán János főzőmester,  Lukács Ágnes 
kertészmérnök, Pomázi Ferenc kertész, Nagy Péter és Sajben György borász, Fabulya Attila okleveles 
pálinkabíráló és dr. Sándor Csaba gyógyszerész, világutazó. Tevékenységük fontos részét képezi a 
szakmai fejlődés érdekében tett tapasztalatcsere látogatások, a tagok különféle szakmai 
rendezvényeken való részvétele. E célból a bicskei kertbarátokat látták vendégül, viszonzásul, amiért 
előző nyár folyamán a bicskeiek fogadták a Mohácsy Mátyás Kertbarát kör tagjait. Továbbá egy 
kétnapos kirándulást szerveztek Szekszárdra, ahol megismerkedtek a borvidékkel és 
nevezetességeivel. Több esetben tartottak nyilvánosan meghirdetett metszési bemutatót és a 
Vasárnapi teaparty illetve az Őszidő című programunkon aktív részvételükkel rendeztük meg a 
gyömölcskóstolót illetve a termékeikből összeállított kiállítást.  
 
Természetjáró kör  
Tevékenységük célja, hogy megismerkedjenek elsősorban a dél-alföld természeti és épített értékeivel. 
A kör első túrája januárban a tarhosi Libás Tanyára vezetett. Továbbá gyalogtúrát szerveztek többek 
között Szabadkígyósra, Póstelekre valamint a Maksári erdőbe. Újra felkeresték a Gyulai „Bermuda 
Háromszöget” a Gyulai Kert és Tanyatulajdonosok Egyesületének közreműködésével.  Budapesten a 
Nemzeti Múzeumban a Reformáció történeti kiállítást tekintették meg és Arany János születése 200. 
évfordulója tiszteletére egy nagyszalontai kiránduláson vettek részt március 15-én, ahol 
bekapcsolódtak a városi ünnepségbe is. Október elején egy három napos tapasztalatcsere 
kiránduláson a Délvidéken jártak, ahol a földrajzi és természeti nevezetességek mellett magyar 
történelmi emlékhelyeket látogattak meg. 
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A kirándulásokon 30-40 fő vett részt, kör tagjain kívül egy-egy programhoz 10-15 fő külső érdeklődő 
csatlakozott. 
 
Csipkeverő Klub  
A megyében egyedülálló közösségünk ez évben ünnepelte fennállása 20 éves évfordulóját. Ennek 
apropóján az év végén egy látványos, reprezentatív kiállítást rendeztek a tanácskozó termünkben, 
melyen dr. Ferenczi Attila tanácsnok mondott ünnepi köszöntőt. Tematikus foglalkozásokkal a díszítő 
csipkével való munka lehetőségeit dolgozta fel és az előző évi tevékenység folytatásaként tovább 
ismerkedtek a gyulai csipkével. Foglalkozásaik fő témáját a fehérnemű csipkedíszítésének lehetőségei, 
valamint a különféle nemzetek csipkéivel való ismerkedés adta. Ez évben is részt vettek szakmai 
pályázatokon és a nyár folyamán a Népművészeti Egyesület által szervezett népművészeti táborban. 
Az év folyamán felkérésre többször tartottak mesterség-bemutatót Békéscsabán, intézményünk 
programjain, Békésen a Jakab-napi vásárban, Gyulán a Körösvölgyi Sokadalomban és az Andrássy 
kastélyban.  
 
Jóga Klub  
Összejöveteleiket az aktív gyakorláson túl az egészségmegőrző programok, ismeretterjesztő 
előadások és szakmai táborokon való közös részvétel jellemzi.  
Évente egy alkalommal van egész napos program Jóga Nap címmel. Ez év májusában, az Egészséghét 
a Lencsésin című rendezvénysorozat keretében Tedd az elmédet egy kellemes hellyé címmel Soós 
László, a Miskolci Jóga Egyesület országos hírű mestere volt a vendégük. Az előadással, meditációval 
egybekötött gyakorlati bemutatót beszélgetés és ételkóstoló zárta. 
 
Meditációs Klub  
Tevékenységének célja az indiai és távol-keleti kultúrák megismerése, a testi, lelki, szellemi egyensúly 
megteremtése. Elsajátítják a természetes gyógymódokat és kezeléseket, ayurvédát és 
jógagyakorlatokat végeznek, megtanulják a meditációs technikákat és gyakorlatokat. A klub 
működését gyakorlati foglalkozások jellemzik. Ezen felül rendszeresen hívnak ismeretterjesztő 
előadásokra többek között az egészséges táplálkozással kapcsolatosan előadókat, így volt vendégük az 
Egészséghét keretében Stranszki Mihályné életmód tanácsadó, aki vegetáriánus ételkóstolót tartott 
és az érdeklődők megtanulhatták a szejtán elkészítésének és felhasználásának fortélyait. 
 
Paleolit klub  
A tagjaik közt vannak, akik évek óta követik ezt az életformát és vannak olyanok, akik most kezdték, 
vagy szeretnék elkezdeni és ehhez kérnek tanácsokat, szereznek tapasztalatokat. Összejöveteleiket 
rendszeresen látogatják érdeklődők is, melyeken jellemzően az ismeretterjesztő előadások és a 
gyakorlati foglalkozások váltják egymást. Ezeken bevált recepteket és tapasztalatokat cserélnek, a 
közösségi ház konyhájában rendszeresen készítettek különböző ételeket, melyet közösen 
sütöttek/főztek és fogyasztottak el. Ismeretterjesztő előadásaikat nyilvánosan is meghirdetjük. Ez 
évben vendégük volt dr. Szathmáryné dr. Vantara Klaudia gasztroblogger, aki paleo 
süteménybemutatót és kóstolót tartott az érdeklődőknek. 
 
Mesekuckó családi játszóház  
A nyári szünet kivételével minden hónap utolsó szombatján tartottunk, melyek közül rendhagyó volt a 
Szent István téri és a szilveszteri játszóház. Témájában januárban a Magyar Kultúra Napjára, 
februárban a farsangra, márciusban a tavaszvárásra, áprilisban a húsvéti ünnepkörre építve. 
Májusban a Lencsési Gyermeknapi Előzetes, augusztusban a Szent István Napi Előzetes keretében volt 
szabadtéri játszóház. Októberben őszi termésdíszeket és mécseseket, decemberben az András Napi 
Kolbászparádé kísérő rendezvényeként Mikulás és angyalka figurákat, majd december 30-án különféle 
technikákkal szerencsemalacot készíthettek az érdeklődők. 
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Baba-Mama Klub  
A kisközösség tagsága bizonyos időközönként kicserélődik, ugyanis a gyerekek 3 éves korukig járnak 
ebbe a csoportba. A szülők igényeinek és érdeklődésüknek megfelelő témakörökben hallgatnak meg 
ismeretterjesztő előadásokat. A szülők javaslatot is tehetnek témakörre illetve előadó személyére. 
Ebben az évben többek között dr. Török Julianna fül-orr-gégész volt a vendégük az Egészséghét a 
Lencsésin című programsorozat keretében és a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének 
munkatársai tartottak ismeretterjesztő előadásokat a kisgyermekek mozgásfejlődéséről. Áprilisban 
volt húsvéti játszóház, novemberben tökfaragás és a sütőtök konyhai felhasználásáról tartottak 
tapasztalatcserét, mely alkalommal receptcserét és ételkóstolót, decemberben Mikulás délutánt 
szerveztek, melyen Mészáros Mihály színművész közreműködött.  
 
Ifjúsági Horgászklub  
Tagjai meghatározott tematika mentén sajátították el a horgászattal kapcsolatos alapvető 
tudnivalókat, elméletben és gyakorlatban, ismerkedtek a Körösök élővilágával, az őshonos halakkal és 
azok horgászatával. Elsajátították azokat a technikai lépéseket, melyek a horgászat sikerességét 
segítik, az etetőanyagok elkészítését, az etetést, horogkötést, stb.. A téli időszakban videofilmeket 
néztek meg a halak életéről, halakról szóló könyveket, újságokat olvasnak. A foglalkozások segítik a 
sikeres horgászvizsgára való felkészülésüket, melyet legtöbbjük megszerzett az év folyamán, hogy 
más, engedélyhez kötött vizeken is kipróbálhassák horgásztudásukat. A nyár folyamán második 
alkalommal bonyolítottunk le - részben a klub tagságára alapozva - napközis jellegű horgásztábort.  
 
Nefelejcs Népdalkör  
A kör 2016 márciusa óta működnek a közösségi ház fenntartásában.  Tevékenységüket főleg 
népdalok, népdalcsokrok gyűjtése és tanulása jellemzi, rendszeresen megemlékeztek magyar 
zeneszerzők életéről, munkásságáról, farsangi, sárréti és csángó népdalcsokrokat tanultak meg. 
Rendszeresen felléptek városi rendezvényeken, többek között a közösségi ház által szervezett 
Lencsési Gyermeknapi Előzetesen és a Vasárnapi teaparty című programon a Főtéri Nyár keretében, 
Mezőmegyeren, az Életfában, a Városi Nyugdíjas Egyesület rendezvényén és vidékre is többször 
utaztak fellépésre, pl. Mezőberénybe a VI. Dalos Találkozóra. Népdalkörök, népzenei együttesek és 
egyéni szólisták részére szervezett programokon és versenyeken indultak. Közösen szerveztük 
szeptember 23-án a Száll a madár ágról ágra… című egész napos rendezvényt a Magyar Népzene 
Napja alkalmából.  
 
 

A Márvány Fotóműhely 
 

a megye egyik legaktívabb alkotói közössége. Fotóikkal rendszeresen beneveznek a különböző 
országos pályázatokra. Tevékenységüket szakmai előadások, műtermi fotózások, fotóséták, 
kirándulások jellemzik.  
Vendégük volt Nagy István szentesi fotóművész aki camera obscuráról tartott ismeretterjesztő 
előadást és gyakorlati foglalkozást valamint Szuhai Sándor az Erdélyi-Szigethegység barlangfotósa, 
akinek ismeretterjesztő előadása után kiállítását is megnyitottuk, továbbá Szőke János szegedi 
fotóművész, aki vezetésével portréfotózást tartottak a nagyteremben.  Emellett készültek 
alkotásokkal a MAFOSZ Szalonra, az Alföldi Fotószalonra, a hagyományos aradi kiállításukra, valamint 
a Magyar Fotográfia Napjára. Rendszeresen hirdetnek házi fotópályázatot, mely az építőkritika 
módszerével segíti tagjaikat a fejlődésben.  
A Magyar Kultúra Napján bemutatták a 20 éves a Márvány Fotóműhely című összeállításukat a 
Lencsési Közösségi Házban, mely alkalomból egy katalógust is megjelentettünk a közösségről. A 
jubileum tiszteletére egy rendezvénysorozatot szerveztünk, melynek a fenti kiállítson túl része volt A 
fotózás elmúlt évtizedeinek eszközei című minitárlat az intézményünk előterében, egy nyilvános 
portéfotózás a nagyteremben és egy tél témájú fotóséta a belvárosban.  
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Több kollekciójuk került bemutatásra, a Csabagyöngye Kulturális Központban, Nagyváradon, Aradon, 
Mezőberényben, Békésen. Fotós kirándulást Budapestre a Mai Manó Házba, Nagyváradra a Várba, a 
Bihar-hegységbe, a Gyula-Kétegyháza között fekvő Steigerwald Tanyára szerveztek. Fotósétát tettek 
az esti illetve a téli belvárosban, és Gyulán a Székely Aladár Fotóklub tagjaival.  
Az elmúlt évtizedekben jó kapcsolatuk alakult ki az Aradi Fotóklubbal, melynek eredményeképp ez év 
júliusában illetve szeptemberében kölcsönös bemutatkozási lehetőséget biztosítottak egymásnak az 
Aradi Clió teremben illetve nálunk a közösségi házban.  Említést érdemelnek szabadtéri kiállításaik, a 
Szent István Napi Előzetesen a Féja Géza téren és a Szent István téren a Vasárnapi teaparty c. 
rendezvényen, a Magyar Fotográfia Napján a Korzó téren, továbbá, hogy az Ati Pizzéria továbbra is 
rendszeresen fogadta a tagok tárlatait 1-1 hónap időtartamra. 
 
Összességében megállapítható, hogy kisközösségeink nagy aktivitással fejtik ki tevékenységüket. A 
tartalmi munkájukkal járó kiadásokat részben pályázati pénzekből, képviselői támogatásokból, 
részben a plusz bevételekből fedezzük. 

 
 

Külső közösségek 
 

Havonta egy-egy alkalommal biztosítottunk helyiséget a terület önkormányzati képviselőinek 
fogadóórákra és az igényeknek megfelelően a József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat 
üléseinek.  
Hetente itt tartotta fogadóóráit a Lakótelepi Tömegsport Egyesület.  
Díjmentesen adtunk helyet a Békés Megyei Karate Szövetség, a Városi Polgárőr- és a Lakótelepi 
Tömegsport Egyesület éves közgyűlésének, a Városvédő és Városszépítő Egyesület két 
összejövetelének. Ezt a rendezvények biztosításával vagy az azokon való közreműködéssel 
viszonozták.  
 
Az intézmény helyiségeit folyamatosan bérbe adtuk vásárokra, termékbemutatókra, oktatási, 
továbbképzési, gazdasági jellegű képzésekre, előadásokra, összejövetelekre. 
 
József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat 
Intézményünkben tartja üléseit megalakulása óta. Működéséhez részben mi biztosítjuk a hátteret. 
Anyagi támogatásával segítette a március 15-i ünnepi, az Egészséghét a Lencsésin programjait, a 
Gyermeknapi és a Szent István Napi Előzetes, a Magyar Népdal Napja valamint a XII. Békéscsabai 
Digiporáma Fesztivál megvalósítását, továbbá kiemelten az András Napi Kolbászparádé és az Advent a 
Lencsésin című rendezvényt.  
A választókerületi célelőirányzatából adott támogatást dr. Ferenczi Attila tanácsnok öt, Fülöp Csaba 
képviselő három, Hanó Miklós alpolgármester pedig egy programunkhoz.  
Ezen támogatások nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy rendezvény anyagi fedezetét elő 
tudjuk teremteni.  

 
 

Képzések 
 
Angol szakkör az év folyamán a nyári hónapok kivételével a Lencsési Óvoda gyermekeinek 
részvételével működött heti gyakorisággal két csoportban, kezdő és haladó szinten. A szakkör és 
vezetőjének aktivitását jellemzi, hogy a haladó csoport rövid műsorral bemutatkozott a Lencsési 
Gyermeknapi Előzetes című szabadtéri rendezvényünkön valamint felléptek az Advent a Lencsésin 
című programunkon. 
 
Jóga tanfolyamot az év folyamán két alkalommal indítottunk, egyszer a tavaszi és egyszer az őszi 
időszakban. A kurzusok 24 órásak voltak és 12 foglalkozásból álltak.  
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Angol nyelvi képzés felnőtteknek 
A tavalyi év folyamán indított kezdő és újrakezdő képzéseink júniusban fejeződtek be. 
Az ősz folyamán, októberben indítottunk egy újrakezdő és egy középfokú nyelvvizsgára felkészítő 
csoportot. Ezek a képzéseink 60 órásak. 
 
Fotósulit ebben az évben is kétszer indítottunk a tavaszi és az őszi évadban középiskolás diákok és 
felnőttek részvételével. A tíz alkalom során a résztvevők a digitális fotózás technikáját sajátítják el. A 
tematikus foglalkozások során elméleti ismeretek elsajátítása után gyakorlati foglalkozások keretében 
kipróbálták a fotózást és a képszerkesztés technikáit is megtanulták.  
 
Intim torna tanfolyamot szintén kétszer indítottunk az év folyamán, tavaszi és az őszi évadban. A 
gyakorlati tréning tíz egyórás foglalkozásból állt, melyet gyógytornász vezet. 
 
Tornák 
A nyári időszak kivételével hetente egyszer volt nyugdíjas-, baba-mama- (két korosztálynak), 
kismama-, szülésre felkészítő- továbbá kétszer egészségmegőrző- és alakformáló torna valamint 
taekbo, továbbá szeptembertől újra indult a taekwondo edzés óvodás korú gyermekek részre.  
eMagyarország pontunk 2004 szeptembere óta üzemel két gépállással, mely internetezési, valamint 
nyomtatási lehetőséget biztosít a nyilvánosság számára. A szolgáltatás hétköznapokon 10-től 16 óráig 
érhető el.  
 
 

Üzemeltetés 
 
Személyi ellátottságunk egy főállású vezetőből, két nyolc órás kulturális szervezőből áll. Október 
közepétől az egyik kulturális szervezői státuszból gondnoki státusz lett személyi változás miatt. 
Komoly segítséget jelentettek számunkra a közcélú foglalkoztatású munkatársak, akik több hónap 
időtartamban végeztek nálunk kisegítő feladatokat  
 
Tárgyi, technikai ellátottságunk jónak mondható. Az épület berendezése és bútorzata mennyiségileg 
és minőségileg is elegendő a látogatók kiszolgálására.  
 
Gazdálkodásunk az alapítás óta kiegyensúlyozott.  Az intézményi összevonást követően (2010. január 
1.) a Lencsési Közösségi Ház a Békéscsabai- majd a Csabagyöngye Kulturális Központon belül külön 
keretlappal rendelkezik. Erre rávezetésre kerül a fenntartó által nyújtott éves részarányos támogatás 
valamint az összes bevétel és kiadás. 2016-ban jelentősebb összegű pénzmaradvánnyal zártuk az évet, 
ami elsősorban a tartalmi tevékenységgel összefüggő, plusz saját bevételeknek volt köszönhető. 
Sajnos a Csabagyöngye Kulturális Központ pénzmaradványának egy része beszámításra került a 
fenntartó 2017-es évi támogatásába. A Lencsési Közösségi Ház esetében ez azt jelentette, hogy a 
pénzmaradványunk elveszett. Az elmúlt évi adatok teljes részletességgel még nem állnak 
rendelkezésünkre, a 2017-es év gazdasági lezárása még nem történt meg, de várhatóan a 
többletbevételeink miatt (a működési bevételek eredeti előirányzatát két és félszeresére teljesítettük 
2017. november 30-i zárással) pozitív szaldóval zárjuk a tavalyi évet.  
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JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ  
 
2017-ben is tovább folytattuk a megkezdett szakmai munkát, segítettük és fejlesztettük a Közösségi 
Házban működő csoportokat, új kezdeményezéseket, foglalkozásokat indítottunk be.  
A Közösségi Ház nyitva tartását az igényeknek, programoknak megfelelően igyekeztünk megoldani. 
Hétvégenként elsősorban a terembérlők vették igénybe a Ház szolgáltatásait és a látogatói 
létszámból, és a termek kihasználtságából is látszik, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend a 
településrészen lakok körében. Számtalan  családi esemény színhelyéül szolgálunk. 
Látogatóinkkal való kapcsolattartásban fontos szerepe volt a közösségi ház facebook oldalának, 
illetve a honlapunk működtetésének, valamint a Csabai Mérleg című lapban megjelent 
hirdetéseknek.  
A látogatottsági mutatóink alapján 2017-ben 2706 esemény valósult meg 21 577 fő részvételével. 
 
 

Rendezvények, események 
 
Békéscsabai Gazdák Nyugdíjas Egyesülete pótszilveszter 
2017. január 7. 
A Házban működő Egyesület tagjai által szervezett zenés, óévbúcsúztató rendezvény volt, vacsorával 
egybekötve, ahová az Egyesülettel kapcsolatban álló egyéb szervezetek tagjait is meghívták. 
 
Ökumenikus Imanap  
2017. január 20. 
Az ökumenikus nemzetközi imahét a keresztény egyházak világszerte közös imahete, amelyet évről 
évre januárban rendeznek meg. Ennek a részeként valósult meg ez az esemény, amely a Házban 
működő Újforrás Baptista Gyülekezet közreműködésével került megszervezésre.  
 
Remény-Lak Állatvédő Egyesület Jótékonysági Bálja 
2017. január 21. 
Megrendezésre került a Remény-Lak Állatvédő Egyesület első jótékonysági bálja, amelyet abból a 
célból valósítottak meg, hogy a bál bevételéből megvásárolhassanak egy tanyát, amelyet 
„menhelyként” szeretnének üzemeltetni.  
 
League of Legends stratégiai játék verseny 
2017. január 28. 
A tavalyi évhez hasonlóan került megrendezésre a LOL rövidítésű verseny. A rendezvényen 
elsősorban 14-24 év közötti fiatalok vettek részt, összesen 152-en. A játékban kipróbálhatták a 
résztvevők stratégiai érzéküket, kreativitásukat, ugyanakkor közösségépítő szerepe is volt a 
kezdeményezésnek. 
 
Batyus Bál  - Tündérkert Óvoda Szegfű utcai telephely 
2017. február 11. 
Évi két alkalommal együttműködés keretében helyet biztosítunk az óvoda közösségi 
rendezvényeinek. A bál jótékonysági célokat szolgált, a befolyt összegből az óvoda 
eszközállományának fejlesztésére fordították.  
 
Családi Farsang 
2017. február 18.  
A Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesületel közösen valósítottuk meg rendezvényünket. A 
Családi Farsang délután kézműves foglalkozással kezdődött, de helyet kapott fánksütés, 
jelmezverseny és táncház is. A program batyus bállal zárult.  
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Farsangi mulatság  
2017. február 25. 
A Csabai Kolbászklub tagjainak szervezésében valósult meg a zenés, táncos, vacsorával egybekötött 
mulatság. 
 
Batyus Bál  - Tündérkert Óvoda Tompa utcai telephely 
2017. március 17. 
A Tündérkert Óvodával való együttműködés keretében biztosítottuk a helyszínt a Tündérkert Óvoda 
Tompa utcai telephelyének jótékonysági báljára is. A bál teljes bevételét az óvoda csoportszobáiban 
lévő bútorzat lecserélésére fordították. 
 
Húsvéti Játszóház 
2017. április 9. 
A Békéscsabai Városi Nagycsaládos Egyesület szervezésében valósul meg évről-évre a Húsvéti 
Játszóház, melyen állatsimogató, kincskeresés, kézműves foglalkozás egyaránt helyet kap. Igen nagy 
népszerűségnek örvend, ezt mutatja a magas, közel 220 fős látogatói létszám is. 
 
Jam in Jamina  
2017. április 11., június 20. 
A jaminai és környékbeli zenészeknek adtunk lehetőséget a találkozásra, tanulásra, közös 
örömzenélésre. Egy profi zenészekből álló alapzenekar segítségével bárki kipróbálhatta magát 
színpadi körülmények között, vagy csak hallgathatta, hogy hogyan játszanak mások. 
Különböző zenei stílusok szólaltak meg változatos hangszerelésben.  
 
“Versek a magasból” - irodalmi délután 
2017. április 11. 
A Magyar Költészet Napja alkalmából rendezett irodalmi délutánt Kabai Gábor közreműködésével 
valósítottuk meg, aki gitáron megzenésített Ady Endre, Weöres Sándor, József Attila versekkel 
szórakoztatta a megjelenteket. A rendezvény végeztével a magasba felfüggesztett költemények 
elolvasására is lehetősége volt a látogatóknak. 
 
“Röpülj, madár” rajzpályázat eredményhirdetése 
2017. május 9. 
A Jaminai Közösségi Ház és a Stark Adolf Kertbarát Kör közös szervezésében valósult meg a 
rajzpályázat, amelyet a Madarak és Fák Világnapja alkalmából rendeztünk meg a békéscsabai 
általános iskolák és óvodák bevonásával.  A pályázatra 160 pályarajz érkezett be, amelyből az óvodás, 
általános iskola alsós és általános iskola felsős tagozatos növendékei közül 3-3 került díjazásra. 
 
Közösségek Hete a Jaminai Közösségi Házban 
2017. május 12-13. 
A Közösségek Hete jegyében a Ház két programot biztosított a látogató közönség számára. 12-én a 
Kárpát-medencei Népzenei- és Fazekas Találkozóról készült fotók, valamint a Mezőmegyeri Kézműves 
Falu portékáinak összeállításából nyílt kiállításunk, amelyen a Csaba Gyöngyei Néptánc Együttes 
morvai és mezőségi táncokkal mutatkozott be, 13-án pedig a Népi Díszítőművész Szakkör lelkes tagjai 
nyílt foglalkozást tartottak, ahová külsős érdeklődőket is vártak. 
 
Rajzszakkör Bartolák Annával 
2017. június 2., 9., 16. 
Pénteki napokon szerveztünk rajzszakkört Bartolák Anna vezetésével, ahol a szénrajz technikáját 
sajátíthatták el a látogatók. A részvételt ingyenesen biztosítottuk az érdeklődők számára. 
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Jaminai Baba - Mama Klub évadzáró rendezvénye, nyárköszöntője  
2017. június 30. 
Kisgyermekes családok részére szervezett játékos, vetélkedős családi nap a jaminai védőnők 
együttműködésével. A rendezvényen a gyerekek részt vehettek kreatív foglalkozásokon, volt 
trambulin, ugrálóvár, táncos tornabemutató, játéksarok a kisebbeknek. 
 
Csabai Nyár a Főtéren 
2017. július 16. 
A Csabai Nyár programsorozat keretében a Közösségi Ház biztosította a 0. nap programját, melynek 
keretében a Főtérre látogatók részt vehettek angol foglalkozáson, a Népi Díszítőművész Szakkör 
tagjaival hímezhettek, csuhébábot készíthettek, az Ízvadász Főzőklub tagjai által készített ételeket 
kóstolhattak, valamint a Salsa Műhely táncbemutatóján is kipróbálhatták magukat.  
 
Élésker Kft. Családi Nap 
2017. augusztus 12. 
Az Élésker Kft. által szervezett napon Jaminai Közösségi Ház kitelepült és kézműves foglalkozást 
tartott az érdeklődőknek.  
 
Jaminai Családi Nap 
2017. augusztus 27. 
A Jaminai Részönkormányzat képviselőinek támogatásából valósult meg a rendezvény a Bessenyei 
utcai Sportpályán. A Családi Nap sertéspörköltfőző versennyel kezdődött, majd zenei előadások és 
koncertek színesítették a programot. A nap folyamán fellépett Jimmy bohóc, volt ugrálóvár, 
sportprogram, lovaglási lehetőség, valamint kézműves foglalkozás és babajátszó is. 
 
Szent Mihály Napi Forgatag 
2017. szeptember 29. 
Az immár hagyományosnak számító őszi eseményünkön kora délután Harangozó Imre tartott 
előadást Szent Mihály, a halottak vőfélye címmel, melyet a településrész általános iskolás diákjai 
érdeklődve hallgattak 
A családokra gondolva a Mesekocsi Színház művészei mutatták be a Jaminai Közösségi Házban Az 
állatok nyelvén tudó juhász című zenés, interaktív mesejátékot. A darab érdekessége volt, hogy a 
résztvevő gyermekek maguk is aktív részesei lehettek az előadásnak. 
 
Kertbarát Vetélkedő 
2017. október 9. 
A Stark Adolf Kertbarát Kör és a Jaminai Közösségi Ház közös szervezésű kertbarát vetélkedője, ahol 
az Erzsébethelyi Általános Iskola diákjaiból összeállított csapatok mérhették össze tudásukat a 
kertműveléssel, zöldségtermesztéssel kapcsolatosan. A vetélkedőn 16 gyermek vett részt, akiket 
helyezéseik szerint díjaztunk. 
 
Jaminai Egészséghét 
2017. október 9-14. 
Az Egészséghét keretében lehetőség volt ingyenes tornákon való részvételre, gyümölcsöt osztottunk 
a jaminai óvodákban és a bölcsődében, valamint minden csoportfoglalkozás alkalmával is, a Jaminai 
Védőnők közreműködésével pedig ingyenes egészségügyi állapotfelmérést biztosítottunk az 
érdeklődőknek. A hetet Egészség szombattal zártuk, amelyet testébresztő tornával kezdtünk, majd 
Viberál Zsuzsanna gyermekorvos tartott előadást az őszi megbetegedésekről, megelőzésükről és a 
helyes lázcsillapításról. Ezen a napon került sor a Stark Adolf Kertbarát Körrel közösen szervezett 
“Kertek alatt” rajzpályázat eredményhirdetésére is. A látogatók az összejövetelen egészséges 
ételeket is megkóstolhattak. 
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Nők Egészsége, családok egészsége 
2017. november 20. 
A Jaminai Védőnők által szervezett program nők számára, ahol egészségügyi állapotfelmérések 
mellett különböző szakemberek által tartott előadások is helyet kaptak.  
 
Gazda Nyugdíjas Egyesület zenés bál 
2017. november 25. 
A Házban működő nyugdíjas klub és a településrészi önkormányzat tagjainak közös szervezésű zenés, 
táncos mulatsága volt, vacsorával egybekötve, 120 fő részvételével. 
 
Tökfaragás 
2017. október 28. 
A Békéscsabai Városi Nagycsaládosok Egyesületével való együttműködés keretében valósítottuk meg 
családi programunkat. Melynek központi eleme a tökfaragás volt. Több, mint 60 db tököt faragtak ki 
a résztvevők. 
 
Karácsonyváró Varázsmező 
2017. november 29. 
A foglalkozás alkalmával karácsonyi ajtódíszeket, adventi koszorúkat készíthettek az érdeklődő 
édesanyák kisgyermekeikkel együtt. 
 
Napkeletre nézzetek - betlehemes játék 
2017. december 2. 
A Napsugár Bábszínház művészei által prezentált betlehemes játékot tekinthettek meg a 
településrész családjai. A műsor után az adventi készülődéshez kapcsolódó kézműves foglalkozáson 
vehettek részt az érdeklődők. 
 
Karácsonyváró Játszóház 
2017. december 17. 
A Békéscsaba Városi Nagycsaládos Egyesület szervezésében valósult meg, ahol az érdeklődők 
karácsonyfadíszeket, asztaldíszeket készítettek, mézeskalácsot díszítettek. 
 

 
 

Sorozatok 
 

Kézműves foglalkozás, főzőiskola, XBox-videójáték általános iskolásoknak a nyári szünetben 
Június – augusztus hónapokban a nyári szünet alatt biztosítottunk különböző foglalkozásokat az 
Erzsébethelyi Általános Iskolai diákok számára. Kedd délelőttönként Xbox videójátékkal játszhattak a 
diákok, akik leginkább a táncversenyt részesítették előnyben, csütörtökönként kézműves 
foglalkozások keretében kishajót építhettek dióhéjból, karkötőt fonhattak, fülbevalót készíthettek. 
Péntekenként főzőiskolát tartottunk, ahol raffaello golyót, gyümölcssalátát, kókuszgolyót állíthattak 
össze a gyerekek, egy alkalommal pedig csapatverseny formájában különböző zöldség- és 
gyümölcslevekből készült koktélokat kóstolhattak.  

 
Panchinello zene- és művészetterápiás foglalkozás 
2017. szeptember 28., november 20., december 4., december 18. 
A foglalkozások alkalmával a Kesjárné Putnoki Kornélia által kifejlesztett szinti ovi elnevezésű 
módszer segítségével nyílik lehetőség a gyermekek értelmi-, érzelmi képességeinek fejlesztésére, 
valamint a koncentráció és figyelem is nagy mértékben fejleszthető e módszerrel. A foglalkozások 
során nem csak a zene, de a kreativitás is szerepet kapott. 



 76 

 
ReMekkElek Kreatív Játszóház 
2017. október 14., 28., november 11., 25. 
A játszóházat szombat délelőttönként Harangozó Marianna vezetésével tartottuk, ahol az érdeklődők 
tündérlakot és hobbitházat készíthettek természetes anyagokból (fakéreg, kavics, moha), de égetett 
cserepet, újrahasznosított műanyag dobozokat is felhasználhattak a remekművekhez. 

 
Varázsének Hevesi Imrével 
A foglalkozásnak helyet adva a kismamák és gyermekeik részére kétheti rendszerességgel továbbra is 
megtartottuk a zenés, énekes foglalkozásokat, melyeket Hevesi Imre vezetett. A program nagy 
népszerűségnek örvend a kisgyermekes anyukák körében. 

 
 
 

JamiNap - családi hagyományőrző program 
 
2017. szeptember 16. 
Helyszíne a Jaminai Közösségi Ház és az előtte lezárt kétsávos útszakasz volt. 
Célunk volt egy jó hangulatú, közösségépítő rendezvény megszervezése, ahol a résztvevő jaminai 
lakosok a különböző tevékenységeken és bemutatókon keresztül megismerik egymást, élményeket 
szereznek. További célunk még szélesebb körben bevonni a helyi lakosságot és önkéntes munkára 
ösztönözni őket. A helyi közösségeket, csoportokat, civil szervezeteket, intézményeket, vállalkozókat 
együttműködésre serkenteni, kapcsolataikat bővíteni, hálózatot építeni. A helyi kisközösségeket 
támogatni a megerősödésben és bemutatkozási lehetőséget adni nekik, ezáltal ismertségük 
növelését elősegíteni. A jaminai városrész kulturális életének élénkítése, színesítése. 
A program helyszíne változatlan maradt, ugyanakkor a színpad helyét megváltoztattuk, az udvari 
kerékpártárolóhoz került, így a félpályás útszakaszon lehetőség volt nagyobb mozgásteret igénylő 
programok megvalósításához. 
 
Megvalósult programok:  
Hevesi Imre zenés gyermekműsora 
A Tündérkert Óvoda Tompa utcai telephely óvodásainak műsora 
Salsa Műhely táncbemutató 
A kecskeméti Lóca Együttes zenés gyermekműsora 
A ZEPP zenekar koncertje 
Várkonyi András és barátainak zenés műsora 
 
Kísérő programok: 
KerékPárt Bringaklub kerékpárjai, tűzoltó autó, Körös Motoros Egyesület élménymotorozás,  
kézműves foglalkozás, nemezelés, szappankészítés, fafaragás bemutató, Dogland Terápiás Kutya 
Alapítvány bemutató, Író-olvasó találkozó Bauer Barbarával, KRESZ-kaland a Jaminai Polgárőrök 
közreműködésével. 

 
 

Kiállítások 
 
Márvány Fotóműhely kiállítás-megnyitó  
2017. január 20. 
A Márvány Fotóműhely kiállítását „Kedvenc pillanataink” címmel rendeztük meg. A kiállított 
fényképeken színeket, stílusokat, hangulatokat és érzéseket egyaránt lencsevégre kaptak a fotók 
készítői. 
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Tegnap után fotókiállítás megnyitó 
2017. június 22. 
Péter Enikő és Nagy Tibor ötletgazdák által megálmodott fotókiállítás, amelyen a hajdani és mai  
békéscsabai helyszínekről készült fotómontázsok kerültek kiállításra. 
 
Óriásterítő Komádi vászonhímzésekből kiállítás-megnyitó 
2017. augusztus 25. 
A Közösségi Házban működő Népi Díszítőművész Szakkör tagjai által készített, pályázatra benyújtott 
Komádi vászonhímzésekből készített óriásterítő előzetes bemutatójára került sor. Az elkészített 
anyagokból összevarrt terítőkből a Közösségi Ház is kapott egyet, amely a Ház belső falát díszíti.  
 
Rágyanszki Erzsébet kiállítás-megnyitó 
2017. október 20. 
A megnyitón az Erzsébethelyi Általános Iskola pedagógusának textilnyomattal készített festményei 
kerültek kiállításra. 
 
 
A Jaminai Evangélikus Templom számára készített oltárterítők kiállításának megnyitója 
2017. november 27. 
A Jaminai Evangélikus Templom felújítása előtt a Népi Díszítőművész Szakkör egyik tagjának támadt 
az az ötlete, hogy új oltárterítőket készítsenek az Egyház számára, a már felújított épületbe. Az 
elkészült terítőkből kiállítás nyílt a Közösségi Házban, majd azok az első istentisztelet alkalmával 
átadásra kerültek Nagy Zoltán lelkész számára.  
 
Prém Szabolcs kiállításának megnyitója 
2017. december 1. 
Prém Szabolcs kávéval festett képei kerültek kiállításra. Képein többségében kecses női alakok 
szerepelnek. A kiállítás érdekessége, hogy a művész képeire egy táblán kis kávéscsészéket ábrázoló 
matricákkal lehet szavazni. 
 
 

Saját közösségek 
 
Stark Adolf Kertbarát Kör 
A kertbarát kör 2017-ben is aktív szakmai programot biztostott tagjai számára. Többek között oltási 
bemutatókon, kertészi látogatásokon vettek részt, növényvédelmi előadásokat hallgattak. 
Gyermekeknek, fiataloknak, családoknak szóló programokat is megvalósítottak, melyek a kerthez, 
természethez kapcsolódó tevékenységeket hozta közelebb az érdeklődőkhöz.  
Bor, pálinka és kolbász versenyt is tartottak. 
 
Népi Díszítőművész Szakkör 
A Népi Díszítőművész szakkör kéthetente szombatonként tartotta hímző-varró foglalkozásait, 
kiscsoportos formában. Emellett 2017. július 29-31. között a szakkör tagjai tanulmányi kiránduláson 
vettek részt, Kalotaszentkirályon. A kirándulás célja az volt, hogy meglévő tudásukat átadva, a 
házigazdák tudását átvéve gazdagítsák hímzéssel kapcsolatos ismereteiket. 2017. november 17-20. 
Csíksomlyói Lány- és asszony Találkozón jelentek meg szakkörünk tagjai. A Találkozó alkalmával 
lehetőség nyílt érdekes előadások meghallgatására pszichológusoktól, lelki gondozóktól, a szünetek 
alatt pedig az egyes szakkörök mutatkozhattak be elkészített ajándéktárgyaikkal, viseleteikkel. 
Természetesen az ott tartózkodás ideje alatt volt alkalom kisebb-nagyobb kirándulások megtételére 
is. A népi díszítők segédkeztek a december 2-án megrendezett bábelőadás utáni kézműves 
foglalkozás lebonyolításában is. 
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Varázsmező Kézműves Foglalkozás 
A Varázsmező kézműves foglalkozás elsősorban 1-3 éves korú gyermekeknek szólt, de nyáron, a 
szünidő alatt szívesen láttuk a nagyobbakat is. A foglalkozásokat heti rendszerességgel, keddenként 
tartottuk. Minden alkalommal más-más technikát próbáltunk ki a résztvevő babákkal és szülőkkel. 
Egy-egy foglalkozás 1-1,5 óráig tartott, és alkalmanként kb. 6-8 fő vett részt rajta. Célunk volt, hogy 
tartalmas időtöltést biztosítsunk a babáknak-mamáknak, valamint hogy lehetőséget adjunk a 
kisgyermekes anyukáknak találkozásokra, tapasztalatcserékre. 
 
Baba-Mama Klub 
A nyári szünet kivételével kéthetente a jaminai védőnőkkel közösen működtettük a Baba-Mama 
Klubot, ahol tanácsadói szolgálatot láttak el a védőnők különböző témákban. Eközben a gyerekek 
fejlesztő játékokkal tartalmasan tölthették el az időt.  
 
Ízvadász Főzőklub  
2017-ben 20 alkalommal tartottak klubfoglalkozást a konyhában, átlagosan 9-11 fő részvételével. A 
foglalkozásokon a klubvezető segítségével különböző nemzetek ételeit készítették el a résztvevők. A 
foglalkozások végén a megfőzött ételek kóstolásával, kiértékelésével és közös vacsorával, 
beszélgetéssel zárták a találkozóikat. Emellett különböző főzési technikákat sajátítottak el, 
tapasztalatokat cseréltek. Ez évben is bővült az országok „látogatása”, amely a foglalkoztató konyha 
falán kihelyezett táblán nyomon követhető. 
 
Jóga Klub 
Heti 1 alkalommal Juhász Gabriella vezetésével a résztvevők megismerkedhetnek a jóga elméleti és 
gyakorlati alapjaival, frissítő, egészségmegőrző céljával.  
2015-ben indult a Jaminai Közösségi Házban egy kezdő jóga tanfolyam, aminek nagy sikere volt. 
Azóta a jóga oktatása klubszerűen működik heti rendszerességgel, folyamatosan be lehet kapcsolódni 
az összejövetelekbe. Az állandó tagok mellett folyamatosan jöttek új tagok is. A foglalkozásokon 
elsősorban a közép- és idősebb korosztály vett részt. 
 
Babajátszó 
Elsősorban kisgyermekes (1-3 éves gyerekek) családok részére biztosítottunk „játszóteret” heti 2 
délelőttön, ahol biztonságban, szabadon mászhattak, mozoghattak a gyerekek és játszhattak a 
szüleikkel, egymással. Ilyenkor használhatják az ugrálóvárat, csúszdát, és a különböző ügyességi 
fejlesztő játékainkat. Ebben az évben sikerült játékparkunkat fejleszteni két darab Bobo Car 
megvásárlásával. 
 
Táncos torna 
A zenés, táncos foglalkozásokra 5 éves kortól vártuk az érdeklődő, mozogni vágyó gyermekeket, 
minden csütörtökön. Az egyes alkalmak során labdajátékokat, különböző táncos koreográfiákat 
tanulhattak a látogatók. Egy alkalommal a táncos torna csoport bemutatót tartott a jaminai védőnők 
által szervezett nyárköszöntőjén. A foglalkozásokat Salló Szonja vezette. 
 
Gerinctorna  
A csoport az idősebb korosztály tagjaiból áll, akik a heti egy órás mozgás alatt átmozgatják testüket. 
Hát, derék, térd és egyéb mozgásszervi fájdalmak enyhítését segítik, kialakulásukat csökkentik. A 
foglalkozásokat Lukács Józsefné tartotta. 
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Önálló, külső közösségek 
 
Békéscsabai Gazda Nyugdíjas Egyesület 
Az egyesület heti találkozóin a tagok átélhették a közösségi élményeket, beszélgetéseket, lehetőség 
volt a szórakozásra, kártyázásra egyaránt. Kirándulást szerveztek Lillafüredre, és közösségi 
programokat (pl. negyedévente közös névnapok, születésnapok megtartása), zenés összejöveteleket 
tartottak. Igény szerint segítettünk programjaik szervezésében. A klub tagjai segítettek a Közösségi 
Ház nagyobb rendezvényeinek lebonyolításában (Családi Farsang, , Jaminai Családi Nap főzőverseny, 
JamiNap). 
 
Jaminai Szlovák Klub 
A klub 2016 év elején alakult, mint a Csabai Szlovákok Szervezetének jaminai csoportja. A civil 
szervezetnek sok olyan idősebb tagja van, akik Jaminában élnek és már gondot okoz a 
városközpontba történő utazás számukra. A Közösségi Ház nagytermében biztosítottuk részükre az 
összejövetelek helyszínét, a foglalkoztató konyhában lehetőségük van a közös főzésre is. Igen aktív 
közösség, akiknek néhány tagja a Gazda Nyugdíjas Egyesület alkalmain is részt vesz. Igény szerint 
segítettünk a klub programjainak szervezésében.  
 
Újforrás Baptista Gyülekezet 
A gyülekezet vasárnaponként a Jaminai Közösségi Házban tartotta Istentiszteletét, képzéseit, 
ünnepeit. 
 
Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete 
A Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesület közgyűlését 4 alkalommal tartották a Közösségi 
Házban, átlagosan 20 fő részvételével. Három alkalommal használták az udvart adományosztás 
céljából. 
Zártkörű programjaik: Szülinapi ünnepség november 19-én, december 3-án Mikulás ünnepség.  
 
Alakformáló torna  
A foglalkozásokon résztvevők hétfőnként erősítő, csütörtökönként erő- és állóképesség növelő 
tornafoglalkozásokon vehettek részt. Kizárólag nőknek, lányoknak szólt. A foglalkozásokat Borbola 
Gyöngyi és Püski Ilona tartotta. 
 
Senior Torna 
2017-ben is minden kedden tartottuk a speciális gyógytorna foglalkozásokat minden korosztály 
számára, elsősorban ízületi- és gerinc problémákra. A tornát Hugyeczné Majoros Csilla tartotta. 
 
Pilates Torna 
Minden hétfőn és szerdán a pilates tornagyakorlatok segítségével edzhették magukat a résztvevők. 
Közkedvelt sport a fiatal nők körében is, így sok fiatal is látogatja a tornát. A foglalkozást Gulyás 
Mihályné tartotta. 
 
Aviva torna 
Az AVIVA módszer elsősorban az alhas, a belső hasi és gátizmokat, valamint a farizmokat mozgatja 
meg speciális mozdulatsoraival és ezáltal éri el pozitív, gyógyító hatását. A tornát minden csütörtökön 
háromnegyed órás időtartamban tartottuk zárt csoportfoglalkozás keretében. 
 
Kezdő hastánc és meditációs fátyoltánc 
Keddenként meditációs fátyoltánc, csütörtökönként pedig kezdő hastánc tanfolyamot tartottunk 
Dukát Erika vezetésével. Mindkét foglalkozás a nőiesség kibontakoztatásának technikáit igyekszik 
elsajátíttatni. 
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Matróz Horgász Egyesület 
Éves rendes közgyűléseit tartotta a Közösségi Házban.  
 
Salsa Műhely Egyesület 
A Salsa Műhely táncpróbáinak a Közösségi Ház adott otthont több alkalommal. A próbák alkalmával 
az új táncformák elsajátítása mellett a szórakozás is fontos szerepet kapott. 
 
MOZDULJ MEG! csoport 
Összefogta a mozogni vágyó amatőr sportolókat. Rendszeres szabadtéri kocogás, futás, túrázás, 
kerékpározás a fő tevékenységük. Szeptembertől már nem a közösségi háztól indulnak. 
November 10-én Komlódi Edit tartott előadást, aki teljesítette az El Camino zarándokutat 
kerékpáron.  
 Egy héttel később Csirke István - aki évek óta aktívan kerékpározik, több neves versenyen is jó 
helyezést ért el - a kerékpározás, mint életforma lehetőségeiről mesélt az érdeklődőknek 
 
 

Településrészi részönkormányzati munka 
 
A közösségi ház igény szerint, előre egyeztetett időpontban helyet biztosított a részönkormányzat 
működéséhez, összejöveteleihez, szükség esetén segítette egyéb feladatainak ellátását. A helyi 
közösség számára a képviselőkkel kialakítható párbeszéd kiváló helyszínei a hónap első szerdáján 
megszervezett fogadóóráik. 
A Jaminai Egészségház felújításáról szóló fórumnak is helyet biztosítottunk, ahol a Városfejlesztési 
Kft. szakemberei, valamint a Fábián Ágnes képviselő asszony ismertették a várható változásokat, 
fejlesztéseket. 
 
 

Képzések 
 
Tortacenter cukrász tanfolyam 
A 2017-es évben öt alkalommal voltak kiscsoportos képzések, amelyen a torta készítés alapjaival, 
díszítésével ismerkedhettek meg a résztvevők. A Közösségi Ház konyhája kitűnő helyszín a képzésre.  
 
Görkorcsolya oktatás 
Laczkó Klára vezetésével péntekenként tartottuk kisgyermekek számára zenés, játékos görkorcsolya 
oktatásunkat, ahol a résztvevő gyerekek elsajátíthatták a görkorcsolyázás alapjait, emellett 
fejlesztésre került az egyensúlyérzék, a figyelem és a mozgáskoordináció is.  
 
Önvédelmi oktatás 
Heti egy alkalommal volt lehetőség a kung-fu, mint önvédelmi sport alapjait elsajátítani az oktatás 
keretein belül, Trényi Péter vezetésével.  
 
Ovis angol White Anikóval 
Minden héten szerdán és csütörtökön óvodás korú gyermekek számára biztosítottunk helyszínt a 
játékos, zenés angol tanulásra. A foglalkozások során fejlesztettük a gyermekek mozgáskészségét, 
figyelmét, ritmusérzékét, memóriáját egyaránt. 
 
English Clubs White Anikóval 
Három egymást követő szombati napon kisiskoláskorú gyermekek számára biztosítottuk a helyszínt a 
játékos, zenés angol tanulásra, valamint a nyelvvizsgára való felkészülésre is. A foglalkozások fő célja 
a szókincsfejlesztés mellett az önálló szövegalkotás- és beszéd készségének fejlesztése volt. 
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Vadászképző Kft. vadászképző tanfolyam 
2017. szeptember 22., 23., 24., 29., 30., október 1., október 6., 7., 8. 
A Debrecenben működő kft. a Közösségi Házban tartotta vadászképzésének elméleti tanóráit. 
 
Beszélő Babakezek babajelbeszéd tanfolyam 
2017. május 10., május 31., június 14., június 21. 
A tanfolyam alkalmával lehetőség nyílt a kisbabás szülők számára, hogy a még beszélni nem tudó 
gyermekük kommunikációját megtanulják értelmezni, és a tanfolyamon elsajátított módszereket 
alkalmazni tudják a babával folytatott mindennapi beszéd során.  
 
 

Előadások, ismeretterjesztés 
 
Az időskorúak közlekedés-biztonságának speciális kérdései - fórum 
2017. május 11. 
A Városi Baleset-megelőzési Bizottság, a Közlekedéstudományi Egyesület Békés Megyei Területi 
Szervezete és a Békés Megyei Kormányhivatal közösen rendezte meg a Szépkorúak Közlekedés-
biztonságának speciális kérdései fórumot a Közösségi Házban. Az előadások során a szakemberek 
ismertették a helyi autóbusz-közlekedés várható változásait, felhívták a figyelmet a látni és látszani-
elvre, ismertették az egyes közlekedési formák leggyakoribb balesetveszélyes helyzeteit, illetve a 
résztvevőknek lehetőségük nyílt a közlekedéssel kapcsolatos kérdéseik felvetésére is. Az előadások 
után minden látogatót megajándékoztak láthatóságot biztosító kerékpáros kiegészítőkkel. 
 
Irodalmi teadélután 
2017. szeptember 19., október 3., október 31. 
A teadélutánok alkalmával két alkalommal vendégünk volt Lánczi Ildikó, a szabadkígyósi Wenckheim 
kastély idegenvezetője, pedagógus, egy alkalommal pedig Herczeg Tamás, a Csabagyöngye Kulturális 
Központ igazgató-helyettese látogatott el hozzánk. Herczeg Tamás bemutatta kedvenc irodalmi 
műveit, Lánczi Ildikó pedig az asztrológia és irodalom kapcsolatáról tartott előadást. 
 
 

Táborok 
 
Panchinello tábor 
2017. június 26-30. 
A tábor legfőbb célja a résztvevő gyermekek szociális-, mentális-, érzelmi készségfejlesztése volt, a 
zene- és művészetterápiás eszközök felhasználásával. A tábort Kesjárné Putnoki Kornélia vezette. 
 
Tesz Vesz Tábor 
2017. július 3. – 7.  
A tábor során Adorján Lászlóné vezetésével és Harangozó Marianna közreműködésével a résztvevő 
gyermekek megtanulhatták, hogy a házban és a ház körül, a természetben milyen újrahasznosítható 
anyagokból lehet különböző használati tárgyakat, dísztárgyakat készíteni. 
 
Ovis angol tábor 
2017. július 17-21. 
White Anikó vezetésével a résztvevő óvodás korú gyermekek megismerkedhettek az angol és 
amerikai rajzfilmfigurákkal, mindezt játékos formában.  
 
English Clubs angol tábor 
2017. július 24-28. 
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A tábor során a kisiskolás korú gyermekek gyakorolhatták az angol nyelvű beszédet, különböző 
közlekedési eszközökkel utazhattak, délutánonként pedig a Jaminai városrészben kirándultak 
kerékpárral. A tábort White Anikó vezette. 
 
Kisművész Kreatív Főzőtábor 
2017. augusztus 14-18. 
A főzőtáborban résztvevők egyszerű és könnyen elkészíthető hideg- és melegételeket, desszerteket 
készítettek Szatmári Sándorné és Gajdács-Leszkó Georgina vezetésével. A tábor zárásaként 
megvendégelték a szülőket az általuk készített menüvel. 
 
 

Üzemeltetés 
 

A Közösségi Ház karbantartása napi szinten a termek, mosdók takarítását, havi szinten (szükség 
szerint sűrűbben) pedig az ajtók, ablakok tisztítását is jelentette, amit 1 fő takarító végzett a 
telephely felelős ellenőrzésével. Félévente a függönyök mosása is megtörtént.  
A házban felmerülő műszaki és egyéb jellegű problémákat igyekeztünk a legrövidebb idő alatt 
kijavítani, (pl. a munkatársakkal az égő cserék, ajtók beállítása, fal hibák kisebb javítása, festése, 
zárcsere, stb.). 
A 2017-es évben sikerült végre a beomlott aknát helyreállíttatni, amelynek keretében a beomlást 
megszüntették, és új aknafedőt tettek a régi helyére. 
További problémát jelent a szennyvízaknák telítettsége és időszakos dugulása, amelyet ebben az 
évben is duguláselhárítók közreműködésével oldottunk meg, egy alkalommal. 
Ebben az évben felmerült a zárak teljes cseréje, amelyre árajánlat is készült, de a megvalósítás 
elmaradt.  
A Ház működésében további és visszatérő probléma, hogy a villamos hálózat alul lett tervezve, és a 
konyhában működő villanytűzhellyel egyidejűleg nem lehet több villamos fogyasztót üzemeltetni, 
mert nem bírja el a biztosíték a terhelést. Nagy könnyebbség lenne, ha sikerülne orvosolni ezt a 
problémát, mert sokszor kapcsolódik le a biztosíték az előbb említettek miatt. 
A Ház bejárati ajtaján lévő, illetve a nagytermek ajtajának biztonsági fóliái a sok dekoráció, és azok 
nem szakszerű eltávolítása miatt megsérültek, foltosak és karcosak, amelyeknek a cseréje is 
szükséges lenne. Erre szeretnék lehetőséget a 2018-as évben. 
A Ház a bérlőket tekintve egyre nagyobb kihasználtságnak örvend, így egyre inkább szükség van 
további asztalokra és székekre, mert a jelenlegi asztal- és székállomány a rendszeres igénybevétel 
miatt meghibásodik vagy tönkremegy, olyan módon, hogy azokat javítani már nem tudjuk.  
 
A Ház működését, rendezvényeit, programjait és üzemeltetését (takarítás, ügyelet, karbantartás, 
kisebb javítási munkák, fűnyírás, stb.) 1 fő szakmai munkatárs, 1 fő kulturális szervező, 1 fő kulturális 
közfoglalkoztatott, valamint 1 fő takarító segítségével biztosítottuk.  
 
A Ház működésében 2018-ban problémát fog jelenteni a korábbiakhoz képest csökkentett dolgozói 
létszám. 
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MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ 
 
 
2017-ben 50 héten, változatlan nyitva tartással vártuk a látogatókat. A legnagyobb forgalom június 
hónapban volt.  Az előző évhez képest (11.859 fő) az idei évben 9.487 fő látogatónk volt, ami némi 
csökkenést mutat. Fizető vendégünk 1965 fő volt, a törvény biztosította ingyenes látogatónk pedig 
3295 fő. Múzeumpedagógiai programjainkon és egyéb rendezvényeinken, illetve táborainkon 
összesen 3512 fő érdeklődő volt jelen.  
A 2017-es évre kitűzött céljainkat úgy érezzük teljesítettük, a Munkácsy Kulturális Negyed 
tervezésében aktívan közreműködtünk, részt vettünk a pályázati egyeztetéseken, fórumokon.  
Tovább folytattuk a Szentendrei Skanzen által működtetett Múzeumok Oktatási és Képzési Központja 
keretében a megyei múzeumok koordinációját Mészáros Zsuzsa személyében. 
A Múzeumok Őszi Fesztiválja megadott témáiból hét programot valósítottunk meg, amelyekkel 
szerepeltünk az országos műsorfüzetben és honlapon.  
A médiák nyomon követték az év folyamán az Emlékházban zajló eseményeket, főként a kiállításokról 
tudósított a Csaba TV, a 7.TV  és felvételt készített az országos televízió, a Hazahúzó című műsorban 
szerepeltünk. Ezen kívül többször harangozták be helyi rádiók a programjainkat (Csaba Rádió, 
Rádió1). 
  

Állandó kiállítások 
Munkácsy Mihály Békéscsabán 
A képanyagunk változatlan – a Magyar Nemzeti Galériából kölcsönzött 21 db Munkácsy Mihály és 1 
db Szamossy Elek festmény. A kölcsönzési szerződés novemberben lejárt, a meghosszabbítást a 
Szépművészeti Múzeum főigazgatójával a Polgármesteri Hivatal végzi, ez folyamatban van. A 
magángyűjtőtől 1 db Munkácsynak tulajdonított Lang György portré az év folyamán rendelkezésre 
állt.  
A Munkácsy képek előírt 18-20 fok hőmérsékleten tartását sikerült az idei évben is biztosítani.  
A Munkácsy kultuszt képeslap kiállítással tovább népszerűsítettük, még 2017-ben is bemutattuk 
Békésszentandráson az anyagot, majd októberben visszaadtuk a válogatást Tumpek Zoltán 
tulajdonosnak. 
 
Az Omaszta-kúria 
A Békéscsabai Evangélikus Gyülekezet továbbra is a tulajdonosa az Omaszta család megmaradt 
bútorainak, festményeinek és tárgyainak. Nálunk minden darab leltárban van, gondozzuk azokat. Az 
idei évben nem volt gyarapodás. 
 

Kisnemesi Otthonok 16. Országos Találkozója 
 
2017. Március 30-31. között zajott le a hagyományoknak megfelelően az első napon előadások 
hangzottak el. Szente Béla igazgató úr köszöntőjében érintette a békéscsabai műemlékek felújításait. 
Első vendégünk Tiszadobról Bay Judit a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 
Kulturális és Turisztikai Főigazgatóság Kelet Magyarországi régiójának vezetője volt, ő az Andrássy-
kastély felújítását követő helyzetről, a kastély kiállításairól és jövőbeli terveiről beszélt. A békéscsabai 
Vasútállomás felújításáról az egyes részletek tervező építészei vetítettek, Terbe Erzsébet a 19. századi 
állomásépület munkálatairól, Bánszky Szabolcs a felvételi épület megújulásáról, míg Szloszjár György 
az állomás előtti térről. 
A kávészünet után Dombi Ildikó az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója „Mesél a kastély” címmel a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont 
hétköznapjait mutatta be.  
A műemlékek után egyéb értékekről is hangzottak el előadások, Kertész Éva, természettudományos 
főmuzeológus, botanikus Békéscsaba védett természeti területeiről, Gellért Mária nyugalmazott 
zenei könyvtáros pedig a kisnemesi otthonokban zajló zenei életről, benne Hollósy Kornélia énekesnő 
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művészetéről szóltak.  Ez utóbbi előadást élő zenei bemutató is követte, amelyben Gábriel Erika 
énekművész és Gál Csaba zongoraművész közreműködtek. 
A napot a hagyományos Csabai kolbász és borok kóstolója zárta a Pincében. 
Pénteken a környéken kirándultunk. Békéscsaba felújított Vasútállomásának bemutatására 
Botyánszki Jánost a MÁV Zrt. forgalomirányítás vezetőjét kértük fel. Ezután Gyulára utaztunk, ahol az 
Erkel Ferenc Emlékházat tekintettük meg, majd a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont kiállítását 
jártuk be igen szakavatott tárlatvezetőkkel. Az ebédet a Gyulavári Almásy-kastélyban fogyasztottuk 
el, majd ennek az épületnek az újdonságait ismertük meg Oroszné Árgyelán Ilonával, a Körös-Maros 
Alapítvány Gyulavári Almásy-kastély vezetőjével. 
A műemléki konferenciát ismét teltház és magas színvonal jellemezte, nem csak az előadók, hanem a 
hallgatóság soraiban is neves építészek, műemléki és múzeumi szakemberek vettek részt, mind a 
városból, mind az ország egyéb területeiről. Támogatónk volt a Békéscsabai Tavaszi Fesztivál, a helyi 
önkormányzat, a Kolbászklub, a Gyulai Almásy-kastély és a Békés Megyei Építész Kamara. Az 
építészek az idei évben is kreditpontokat kaptak az előadásokért és a részvételért. 
 
 

Rendezvények 
 
Műteremlátogató 
2017. január 23.  
A Magyar Kultúra Napja ünnepi sorozatának része a műteremlátogatás, amit az idei évben a Szent-
Györgyi Albert Szakgimnázium Alkotóházába, a Gyulai út 53-57-be szerveztünk. Az iskola munkájáról, 
a művészeti oktatásról Novák Attila beszélt. 
 
Csabai Farsang 
2017. február 22.  
A városi programsorozat részeként rendeztük meg az Ovis farsangot, amelyen a „Mackó bácsi ébredj 
fel” című mesejátékot tekinthették meg a gyerekek Gabi Nagyi Bábszínházától, utána a mesében 
szereplő állatok mintájára farsangi álarcot színeztek. A Kölcsey Óvoda két csoportját fogadtuk. 
 
Asszonyfarsang 
2017. február 24. 
Az Asszonyfarsang keretében azt a régi, csabai szokást elevenítettük fel, amikor a nők külön 
mulatoztak farsang idején. Jelen esetben a pincében gyümölcsborokat kóstoltunk, majd átkószáltunk 
a CSAKK koncertjére. 
 
Közösségek hete 
Május második hetében hirdették meg az országos hatókörű programot. Mi 10-én „Ilyenek voltunk, 
ilyenek vagyunk” címmel intézmény bemutatót tartottunk a csabai nyugdíjas klubok részvételével. 
Ekkor került bemutatásra egy csabai családtól birtokunkba került 3 darab Omaszta vonatkozású 
eredeti levél. A házismertetőn kívül a beszélgetésen egymás munkájával is ismerkedtek a közösségek.  
 
Múzeumok Világnapja  
2017. május 18. 
Kivételesen nem kiállítást rendeztünk, hanem egy buszos kirándulást szerveztünk a Tiszadobon 
felújított Andrássy-kastély megtekintésére. Visszaúton meglátogattuk Berettyóújfaluban a Bihari 
Múzeum kiállítását.  
 
Békés Megyei Múzeumok Juniálisa 
2017. június 9. 
Az Emlékház udvarán rendeztük meg a programot. Az iskolák tanárait és diákjait hívtuk meg, hogy 
ismerkedjenek a megyében működő múzeumok kínálatával, játékos foglalkozásaival, a településeiken 
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lévő látványosságokkal, érdekességekkel, hogy könnyebb legyen osztálykirándulásaik helyszínét 
tervezni! 
A múzeumok bemutatkozása mellett az iskolák műsorszámai szórakoztatták a résztvevőket. A 
békéscsabai iskolákon kívül egy budapesti intézmény diákjai is jelen voltak a kilenc múzeum 
programján. Békéscsabáról a műsorban az Esélypedagógiai Intézet, a lencsési, a gerlai, a Kazinczy, a 
Petőfi és a szlovák általános iskolák, a megyei múzeumok közül a Munkácsy Mihály Múzeum, a CsAKK 
Meseház, a Mesés Babaház, Biharugráról a Szabó Pál Emlékház és a Falumúzeum, Dévaványáról a 
Bereczki Helytörténeti Múzeum, Gyuláról az Erek Ferenc Múzeum Kiállítóhelyei, Mezőberényből az 
Orlai Petrics Soma Muzeális gyűjtemény, Berettyóújfaluból a Bihari Múzeum voltak az együttműködő 
partnereink. 
 
Múzeumok éjszakája 
2017. június 24. 
Az országos eseménysorral szinkronban rendeztük meg programunkat. A meghirdetett témakör a 
hagyományok őrzése volt. Az Emlékházban a 19. századi úri és népi szokások közül a pipázás 
hagyományát helyeztük a központba. A rendezvény címét egy szólás-mondásból kölcsönöztük: 
„Mulassunk pipaszó mellett!” Azért döntöttünk így, mert egy helyi magángyűjtő, Mester Gábor közel 
100 régi pipát és mindennemű pipázási kelléket ajánlott fel egy kiállításhoz. 22 órakor a megnyitón 
Szalay Ágnes történész beszélt a pipázás szokásainak hazai elterjedéséről, a pipakészítési módokat  
Lengyel Balázs ismertette.  Régi úri szokás szerint a hangulatot cigányzene emelte, Sztojka Zoltán 
Máté hegedűn és Sztojka Zoltán brácsán játszott. 
A program a Rokodál együttes koncertjével indult és a már hagyományos játszóházzal, amelyben a 
Békés Megyei Népművészeti Egyesület volt a segítségünkre, mézeskalácsot díszítettek  Bujdosó 
Enikővel, nemezeltek  Gulyás Imrénével, sakkozhattak másként  Varga Orvos Valériával. Illatzsákot 
készítettek Sárközi Mária vezetésével, a legapróbbak pedig népi játékokkal szórakozhattak Harangozó 
Mariannal. A nagyobbak nézhették a pipakészítést Lengyel Balázs és a csipkeverést Tóth Gézáné 
közreműködésével.  
A színpadon „Újragondolt hagyományok” címmel a BSZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola diákjai 
tartottak divatbemutatót. Majd Kéri Ferenc: Meghalsz banya! Az Indul a bakterház darabjának 
folytatását láthatta a közönség az Arany János Színkör előadásában. A felnőtteknek meghirdetett 
Szentivánéji Casinoban szimultán sakkot játszottak az érdeklődők Emődi Gyulával, pipapróbát és 
kártyabemutatót is tartottunk. Az udvaron vattacukor, bor, fröccs és üdítők voltak vásárolhatók. 22 
órától éjfélig szabadon megtekinthette a közönség a házban lévő tárlatokat. 
A Múzeumok éjszakája ismét az év leglátogatottabb programjának bizonyult. Több, mint félezer 
ember fordult meg nálunk az este folyamán. Sok önkéntes munkának köszönhetően alig 85 ezer 
forint költséggel tudtuk biztosítani a különböző korosztályoknak szóló, tartalmas szórakozást. 
 
Kulturális Örökség Napjai 
2017. szeptember 16-17.  
Az országos rendezők témaként az Aranykor emlékezetét adták az idei évben. Békéscsaba erősen 
polgárosodó korszakához az 1900-as évek elején épült banképületek is hozzátartoztak, ezért 
szombaton egy ilyen témájú városi túrát szerveztünk. A megtekintett négy épületből három ma is 
bankként működik. A központban álló létesítmények történetéről, építészeti elemzéséről Kiss Béla 
műemléki szakember tájékoztatott. A legszebb épület ma a Magyar Kincstárnak ad helyet. 
Beléphettünk a belső tereibe, az ott dolgozó vezetők tartottak előadást a használatáról, a 
felújításokról. 
Az örökség napok vasárnapja a gyermekeknek rendezett programból áll mindig, amely alkalmából 
sérült és egészséges gyermekeket, fiatalokat hívunk meg egyszerre, egy közös játékos délelőttre. 
Gyógylovagoltatásra a Cavallo Lovas Klubbot kértük fel, a zeneterápiás foglalkozást Paulik Lászlóra 
bíztuk, nagyon élvezték a sok-sok hangszer kipróbálását, a közös éneklést. A kreatív kézműveskedést 
a Bábika Bt. szolgáltatta, fémdomborítással könyvjelzők, illatzsákok, fonalgrafikák, aranyfüst fóliás 
mécses tartók készültek és régi idők játékai szórakoztatták a résztvevőket. 
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Ingyenes részvételt tudtunk biztosítani a gyerekeknek, az önkormányzat szociális bizottságának 40 
ezer forintos támogatása jóvoltából. 
Múzeumok Őszi Fesztiválja 
Szeptember végén indult az országos programsorozat.  25-én Szentendrén zajlott a 
Múzeumpedagógiai tanévnyitó, amelyen minden évben érdemes ott lenni, mert értesülünk az adott 
év lehetőségeiről, kiosztják a múzeumi Nívódíjakat. A múzeumok Őszi Fesztiválja megadott témáiból 
7 program megvalósítására adtunk be pályázatot, amelyre nettó hetvenezer forintot nyertünk. 
Szeptember 30-án a Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! témára Irodalmi kerékpártúra a szabadkígyósi 
Wenckheim-kastélyba címmel terveztünk programot. Az Emlékháztól indultunk a 13 kilométerre levő 
kastélyhoz. Ott Lánczi Ildikó kalauzolt bennünket. A termek bejárása közben a kastély építése, a 
Wenckheim család történetének megismerése mellett az irodalmi vonatkozásokra is felhívta a 
figyelmünket. Megtudtuk, hogy Jókai Mór az Egy magyar nábob című regényében igaz történet 
alapján írta meg a kastély egykori tulajdonosának, Wenckheim Józsefnek a jóval fiatalabb harmadik 
feleségével kötött házasságának történetét. Szó esett a Szeressétek Odor Emíliát című film 
forgatásáról és Bauer Barbara A leggazdagabb árva regényéről.  
Célunk volt, hogy a sportteljesítmény és a kulturális örökségi helyszín élvezete mellett irodalmi 
ismereteket is szerezzenek a résztvevők. Ez mindenki megelégedésére megtörtént. 
 
Október 04.-én az Utazó múzeum témakörben Kopogtatás a Lencsési lakótelep ajtaján elnevezésű 
programunkon a Lencsési lakótelep közösségi házába hívtuk a környék óvodáit és iskoláit. A 
Munkácsy Emlékház mellett a Munkácsy Mihály Múzeum és a Meseház múzeumpedagógus csapata 
vett részt, óvodásoknak és iskolásoknak szánt kézműves foglalkozásaikkal. Három turnusban jöttek a 
gyerekek, minden órában jutott legalább egy, vagy két tevékenység gyermekekként. Beöltözhettek 
19. századi ruhákba, amikhez ékszert készítettek. Mozgatható végtagú huszárt, hűtőmágnest, sípot, 
pörgettyűt állítottak össze. Kipróbáltak régi játékokat. Így ízelítőt kaptak tanárok, diákok a 
múzeumpedagógiai munkánkból. Közben a tanárokkal egyesével elbeszélgettünk a tananyaghoz 
köthető egyéb lehetőségekről. Már is sikerült becsalogatnunk néhány intézményt a teljes anyag 
megismerésére a múzeumainkba.  
 
Október 20.-án a Nyitott ajtó a múlt világára témakörben Pincétől a padlásig Lieb Misi nyomában a 
Munkácsy Emlékházban címmel rendhagyó tárlatvezetést szerveztünk családok és turisták részére. 
Bejárjuk az Emlékház kiállításait, és olyan helyeket is megmutattunk, amelyekre egy átlagos 
tárlatvezetéskor nincs lehetőség. Megnéztük a szabadkéményes konyha kürtőjét a padláson, s 
alkalom nyílt Munkácsy gyermekkorán kívül helytörténeti vonatkozások kiemelésére is, mint a 
nagyszámú szlovákság vallása, Tranoscius énekeskönyvük, a földművelés sajátosságai, a vidéki 
középnemesi réteg öltözködése. Végül lementünk a pincébe, ahol szó esett azokról a finomságokról, 
amiket ott hűtöttek a régi időkben. Az érzékek kielégítésére Csabagyöngye szőlőből készült bort és 
csabai kolbászt kóstoltunk. A résztvevők főként a Kolbászfesztiválról érkeztek. 
 
November 2-3-án a Múzeumi szünetelőn Ajtónyitó a múzeum és a könyvtár között címmel 
rendeztünk játszóházat. Kétnapos programunk a képek és a könyvek világába csalogatta a 
gyerekeket. A Békés Megyei Könyvtárral rendeztük közösen a foglakoztatót. Mindkét napon először 
az Emlékházban kezdtük a foglalkozásokat, majd átvonulva a könyvtárba, ott folytatódott a munka. 
Az első nap a felfedezés volt a közös téma. Olyan titkokat tárunk fel az életünkből, amely során 
ismereteket szerezhettek a festmények szignálásáról, a vakkeretezésről, a táblaképek és a 
falfestmények sajátosságairól, a képek és a régi könyvek restaurálásáról. A könyvtárban pedig a 
közönségnek láthatatlan helyiségeiben zajló munkába tekinthettek be. Jártunk a raktárakban, a 
tetőteraszon, a régi könyvek gyűjteményében és megnéztük a 3 D nyomtatót működés közben.  
Másnap a művészet témáit vettük sorra. Munkácsy festményeiről olvasható hangulatok mintájára 
szomorú és vidám képeket színeztünk. A könyvtárban pedig Palotai Boris történetét hallgattuk és 
játszottuk el. 



 87 

Voltak gyerekek, akik mindkét nap velünk tartottak, de a felnőtt kísérők számára is hasznos 
információk hangzottak el mindkét intézményben. Mi szervezők megtapasztaltuk, hogy több ponton 
tudunk múzeum és könyvtár közös nevezőre jutni. 
November 8.-án az Irodalmi találkozások előadója Zalai Erika, irodalmár volt. 
A magyar irodalom nagy alkotói által a nemesi életet idézte meg. A 200 éve született Arany Jánostól 
indultunk, majd Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula, Gárdonyi Géza mellett említésre került 
Erdős René, Tormay Cecil, Wass Albert is. Az évfordulók jegyében Szabó Magdáig jutottunk el. Vele 
több művén át ismerkedtünk, a Régimódi történet és a Für Elise voltak előtérben. Az idézetek a régi 
világot elevenítették fel, de az írók sajátos stílusára is rávilágított.  
 
November 11.-én  "Lúd lába a tálba..." címmel tertottuk meg az Őszbúcsúztató Márton napi 
múzeumi családi napunknak. Évek óta sikeres ez az őszi rendezvény, amit mindig megújuló 
tartalommal töltünk meg. A jeles naphoz kötődő hagyományokat elevenítettük fel. Igyekeztünk a 
családok minden korosztályának szórakozást nyújtani. Mézeskalács díszítés, lúdtollal írás, lámpások 
és ékszerek készítése, papírfűzés, mesesarok, régi táncok, a kesztyűnyelv tanulása és új borok 
kóstolója volt a kínálat. Közben libafinomságokat, tepertőt és lilahagymás zsíros kenyeret kínáltunk. 
Az a célunk, hogy az otthoni közegen kívül együtt szórakozzon a család, teljes mértékben 
megvalósult.  
 
Múzeumi konferenciák 
2017. november 15. 
Mészáros Zsuzsa Békés megyei múzeumi koordinátorként  Gyulára szervezett egy megyei szakmai 
napot A múzeumi szemléltetés hagyományos és új útjai címmel. Dombi Ildikó igazgató asszony 
elmondta az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum felépítését és saját működési területét. Dr. 
Virág Zsolt a Magyar Kastélyprogram Kft vezetője, a Nemzeti Kastélyprogram Miniszterelnökség 
miniszteri biztosa vetített előadásában 12 év műemlék-felújításainak sikereit tárta elénk .A gyulai 
kastély volt a kiinduló, ahol romos állapotból, egyetlen eredeti műtárggyal – egy Erkel által használt 
zongorával – 3000 négyzetméteren kellett attrakciót létrehozni. Szatmári Csilla a szegedi Móra 
Ferenc Múzeumból egy náluk bevált tárlatvezető módszert mutatott be a Guide now szenior 
fejlesztőjével, Szabó Gáborral. Költségkímélő, egyszerűen telepíthető, a látogató saját okos 
telefonjára tölthető alkalmazással biztosítja az azonnali hozzáférést a múzeumok anyagához, amely 
tartalom állandóan frissíthető. A hagyományos bemutató eszközt a szarvasi múzeumpedagógus 
kolléga, Horváth Mariann példázta. Az országban egyedülállóan egy 181 éves, működőképes száraz 
malom elindítását és az ehhez kötött programokat tárta elénk. Végül az Almásy-kastély bemutatása 
történt. Először Temesváry János műszaki vezető adott elő a 21. századi, sok technikát felsorakoztató 
rendszerről. Majd Szilágyi Sándor történész vezetett végig bennünket a modern installációkat 
megmutatva. Mindent kipróbálhattunk. 
Hat múzeumból érkeztek résztvevők az előadások meghallgatására. 
2017. december 5. 
 A vezető óvónők munkaközössége volt a vendégünk. Az ő számukra is bemutattuk a korosztálynak 
szóló múzeumpedagógiai sorozatunkat, a Művészeti ágak a Munkácsy Emlékházban. Bár sikeres az 
óvónők közt a rendezvényünk, kértük a vezetők támogatását, hogy minél több csoport eljuthasson 
hozzánk. Megtekintették a kiállítást, majd belső tanácskozásba kezdtek. Sikerült újabb, személyes 
kapcsolatot kialakítani velük. 
2017. december 12. 
“Én így csinálom” - Fókuszban a közösségek címmel szerveztünk egy találkozót a múzeumi 
koordinátorokkal, közösségfejlesztő mentorokkal, civil szervezetekkel, illetve olyan intézmények 
részvételével, ahol közösségfejlesztés folyik. A rendezvényt Hajnal Edit a Csabagyöngye Kulturális 
Központ osztályvezetője, - aki maga is több évtizedes közösségfejlesztő múlttal rendelkezik – 
köszöntötte és mondott néhány támpontot a témával kapcsolatos tapasztalatairól. Nagy Anikó békés 
megyei múzeumi koordinátor vetített a múzeum közösségeiről és a Közösségek hete 
rendezvényeiről. Zalai Erika előadásában megismertük a Mezőmegyeren zajló közösségépítés 
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lépcsőit, amelyet a kézműves mesterségek felélesztésével értek el. Pocsajiné Fábián Magdolna a 
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének elnöke az egyesület munkájáról, a több évtizedes 
közösségfejlesztő tapasztalatairól beszélt, hogy nem saját igazságunkat kell a közösségekre erőltetni, 
csak hagyni, hogy saját gondolataikat valósítsák meg és háttérként kell szolgálni őket. Zsótér Mária az 
ifjúsági korosztály közösségeiről beszélt, a kutatásokról, hogy a különböző korosztályoknak milyen 
közösségi igényeik vannak. 
Székely Andrea egy, a jaminai fiókkönyvtárban megalakult, az egészséges életmódra törekvő csoport 
közösséggé válását tárta elénk. Majd bemutatkozott a megyében működő Cselekvő közösségek négy 
mentora. Megismerhettük személyüket, egyéni munkamódszereiket a közösségépítés területén.  
 
Vendégek a Szalonban 
2017. december 21.  
A nyitva tartás utolsó napján került bemutatásra a Vörös Szalonban a Csabai Históriák sorozatunkban 
megjelent kiadvány, Odrincs Pálné Barlabás Valéria 90 éves a békéscsabai Postapalota (1927-2017) 
című történeti összefoglalója.  
A megjelentek köszöntése és két vers elhangzása után a kiadványt bemutatta Dr. Lovászi József a Dél-
alföldi Postatörténeti Alapítvány titkára. Majd a „150 éves az önálló Magyar Posta” országos 
jubileumi ünnepségekről szólt Tóth László a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány kuratóriumi elnöke. 
A szerző köszönetet mondott a kiadvány létrejöttétét segítőknek és kiosztásra kerültek az előfizetői 
példányok. Tárlatvezetéssel zárult az ünnepség. Jelenleg csak az a 140 példány készült el, ahányan 
előzetesen megrendelték. Terveink szerint pályázati pénzből szeretnénk utánnyomatni, hogy további 
vásárlói példányok is legyenek a birtokunkban. 
 
 

Időszaki kiállítások 
 
 „Új utakon Munkácsy nyomában” Munkácsy-díjasokat bemutató sorozatunk  
2017. január 20.  
A Magyar Kultúra Ünnepe alkalmából Bocz Gyula (1937-2003) Munkácsy-díjas szobrászművész 
kiállítását nyitottuk. Az anyagot a művész családja adta kölcsön. A megnyitón jelen volt a szobrász 
felesége, Polyák Dária, megnyitó beszédet Merényi György, művészettörténész mondott. Mindkét 
helyi tv hírt adott a rendezvényről. 
 
„Munkácsy születésnapjára” 
2017. február 21. 
Kiállítás sorozatunkban a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumból a névadó 19 darab munkáját 
mutattuk be a csabai közönségnek. A 1869-1936 között élt neves alföldi festőt Dr. Nagy Imre, a 
Tornyai János Múzeum igazgatója méltatta. 
 
Reformáció 500 
2017. március 14.  
A fontos évforduló alkalmára Mester Gábor magángyűjtő anyagából egy 77 darabból álló rézverettel 
borított evangélikus énekeket, bibliát tartalmazó régi könyvekből összeállított kiállítással 
tisztelegtünk. A megnyitón Kovács Pál nyugalmazott evangélikus lelkész beszélt a Tranoscius 
történetéről, az egyház kórusa pedig szlovák és magyar nyelven adott elő az énekeskönyvből. 
 
Békéscsabai Tavaszi Fesztivál 
2017. március 24.  
A programsorozat keretében Szalai József (1942) nagyváradi grafikus és festőművész kiállítását 
nyitottuk meg, egyben bemutattuk a nemrégiben róla készült albumot is. A művészt a könyv írója 
Banner Zoltán művészettörténész mutatta be. Szót kapott az album kiadója, Barabás Ferenc, a 
Typografika Kft. tulajdonosa. A Szalai festményeket Hajdu László magángyűjtő adta a tárlathoz. 



 89 

Április 28-tól a Békés Megyei Népművészeti Egyesület rendezésében megnyílt a XII. Országos 
Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat kiállítása, amely egészen október 22-ig volt 
megtekinthető összes termeinkben. A díjkiosztó ünnepséghez játszóházi foglalkozásokat, néptánc 
előadást is tartottak. 
 
Leitner Gábor festmény kiállítás 
Május 9 és június 7. között Leitner Gábor nagyváradi festő és grafikusművész anyagából nyítottunk 
kiállítást a Kisteremben. Leitner (1921 – 1991) Kolozsvárott, a Képzőművészeti Főiskolán tanult egy 
évet, azonban politikai okokból kizárták. Mivel hivatalosan mellőzött volt, így kiállításokon nem 
szerepelhetett. Főként ceruza-, pasztell- és zsírkrétarajzokat készített. Magyarországi gyűjtője, Hajdu 
László bocsátott 24 darab kisméretű, 1986 és 87-ben készült Leitner képet a Munkácsy Emlékház 
rendelkezésére. 
 
Gyermekrajz kiállítás 
Június 1-én rendeztük meg a hagyományos gyermekrajz kiállításunkat a Kisfestő szakkör egész éves 
munkáiból válogatott anyagból. Sütipartival búcsúztunk el a nyárra a tagoktól és szüleiktől. 
 
Párizsi magyar képzőművészek kiállítása 
Június 8-án a Munkácsy Mihály Múzeumban megrendezett békéscsabai származású Pátkai Ervin 
szobrászművész kiállításához csatlakoztunk a Párizsban élt magyar kortársai közül néhány művészt 
bemutató kamaratárlatunkkal. A 19 alkotásból álló válogatást Hajdu László magángyűjtő bocsátotta 
rendelkezésünkre. Olyan hírességek munkáit láthatta a helyi közönség, mint Joseph Kadar, Tót Endre, 
Szittya Emil, Nemes Judit, Kallós Pál, Konok Tamás, Vera Molnár, Anna Mark és Zsakó Zoltán.  
 
A Magyar Fotográfia Napja 
Augusztus 29-én kiállítással emlékeztünk meg a Magyar Fotográfia Napjáról. Helytörténeti tartalmú 
képeket kértünk be a békéscsabai amatőr fotósoktól és a kinyomtatott képekből állítottunk össze az 
udvaron egy napos tárlatot. A jeles napról Szalay Ágnes történész tartott előadást a megnyitón.  
 
Régi esküvői ruhák kiállítása 
Szeptember 29-én, Mihály napon, csatlakozva a Szent Mihály Napi Csabaiságok hétvégi 
programjához, régi esküvői ruhákból nyitottunk kiállítást a Vörös Szalonban. E névnappal kezdődött 
meg ugyanis az őszi esküvők, mulatságok ideje a régiségben. 1901-től láthatott a közönség egyházi és 
polgári esküvőkhöz, általában saját kézzel varrt női ruhákat, egy férfi viseletet, kiegészítőket, 
vőfélybotot és sok-sok korabeli fotót. A tárgyakat környékbéli családoktól kaptuk a tárlathoz, 
többnyire szlovák viseletek kerültek bemutatásra.  
 
A Magyar Festészet Napja 
Október 18.-án a Múzeumok Őszi Fesztiválja Mesterek és alkotók témaköérben Nyitott ajtó Szurcsik 
József Munkácsy-díjas festőművész modern világára címmel rendeztük meg a művésszel történt 
beszélgetéssel egybekötött kiállításmegnyitót. Az alkotóval képzőművész társa, Baji Miklós Zoltán 
beszélgetett. Megismertük alkotói szándékát, munkamódszerét, műhelytitkait, az egyéb művészeti 
területekre, például a zene világába tett kirándulásait. Szurcsik József, aki ma a képzőművészeti 
egyetem tanára, mesélt a rögös útról, ami idáig vezetett, kitartásra buzdítva hallgatóit. 
A felnőtt közönség mellett a művészeti gimnáziumaink tanulói is részt vettek a rendezvényen. Fő 
célunk volt, hogy ők ismerjék meg a kortárs művészek gondolatvilágát. A magával ragadó 
beszélgetésből sok inspirációt meríthettek. Még a képek előtt is folytatódott a kérdések sora.  
 
Alkotó nők 
November 24-én sorozatunkban Mira Marincas, a kolozsvári egyetem adjunktusa volt a vendégünk. 
Fotókiállítása kapcsán beszélgettünk vele alkotói munkájáról, a romániai képzés formájáról.  
 



 90 

 
Múzeumpedagógia, sorozatok 

 
Városismereti séta 
Június 2-án és 14-én az Andrássy Gimnázium történelem szakos osztályának felkérésére 
Templomtúrát szerveztünk, a görögkeleti, a katolikus, majd az evangélikus és a református 
templomok bemutatására. Megismerkedtek a fiatalok az egyházi felekezetek eltéréseivel, az 
építészeti jelképekkel és a helytörténeti vonatkozásokkal. A túrát Mészáros Zsuzsa vezette. 
 
Játszóházak családoknak 
Április 8-án Tavaszváró családi napot szerveztünk. Adorján Lászlóné vezetésével polgári ízlésű, 
anyaggal bevont lúdtojást és fémdomborítással díszített tojástartót készítettünk, közben pogácsát 
sütöttünk 
Május 28-án tartották meg a városi gyermeknapot, amelyhez mi egy kicsinyek részére szervezett 
lovagolással járultunk hozzá. 
Június 17-én a Bartók Béla zeneiskola cselló táborának diákjai és szülei voltak a vendégeink. A 
foglalkozást a klasszicizmus és a realizmus témája köré rendeztük. Megismerkedtek az Emlékház 
épülete és a Munkácsy kiállítás révén a képzőművészet stíluselemeivel, korhű jelmezeket öltve élték 
bele magukat a 19. század világába, majd a korszak zenéiből idéztek a végzett növendékek 
koncertjén. Végül egy közös darabot tanultak meg csellón, amit előadtak a megjelent szülőknek. Ezen 
a helyszínen, a közös munka révén sokrétű élményhez jutottak a résztvevők.  
Július 23-án a Főtéri Nyár rendezvénysorozatában tartottunk játszóházi foglalkozást. A ház 
korszakához kapcsoltuk a témánkat, legyezőkészítés, korhű jelmezek próbája és abban történt 
palotás tánc tanulása volt több turnusban a kínálatunk. Csillámtetoválást is kérhettek a résztvevők.  
Augusztus 20-án, a városi ünnepség alkalmából is játszóházi foglalkozással vártuk a főtéren a hozzánk 
látogatókat. Nemzetiszínű pártát készíthettek, jelmezekben fotózkodtak a standunknál.  
December 2-án tartottuk meg a hagyományos, karácsonyra készülő Téli családi napunkat. 
Díszcsomagoló zacskókat, ablakdíszeket és gipsz karácsonyfa díszeket készítettünk.  
 
Művészet – történet - Képes előadássorozat 
Az elmúlt évben indítottuk felnőttek részére ismeretterjesztő sorozatunkat, nagyrészt az előző 
csoport kérésére és részvételével. A művészettörténet korszakairól, stílusairól, történelmi és 
művészettörténeti érdekességek hangzottak el Szalay Ágnestől és Mészáros Zsuzsától, 2017-ben 
összesen tíz alakommal. A posztimpresszionistáktól a szecesszión, a fauve, az expresszionizmus, a  
kubizmus, a futurizmus stílusáig jutottunk el, de megismerkedtek Jankay Tibor, Schéner Mihály és a 
békéscsabai kortárs alkotók munkásságával is. Történelmi előadások során érdekességek hangzottak 
el a Titanicról, a Trianoni békekötésről, a zsidóüldözés elméletéről és a nácik műkincsrablásairól.  

 
 

Előadások külső helyszíneken 
 
Február 18-án  15.00 órai kezdettel  az asszonyfarsang hagyományáról tartott Szalai Ágnes előadást a 
Jaminai Közösségi Házban. 
 
Május 24-én Gyomaendrődön szervezett a Munkácsy Mihály Múzeum szakmai napot a megyei 
múzeumok részvételével. Mészáros Zsuzsát a Munkácsy Emlékház múzeumpedagógiai munkájának a 
bemutatására kérték fel.  
December 4-én az orosházi Nagy Gyula Területi Múzeumban a Munkácsy Mihály Múzeum által 
szervezett műhelygyakorlaton vettünk részt, amelyen Mészáros Zsuzsa vetített az Emlékházban folyó 
múzeumpedagógiai munkáról. Az óvodás korcsoportnak szervezett Művészeti ágak a Munkácsy 
Emlékházban – építészet, szobrászet, festészet, tárgykultúra - című sorozatunkat mutatta be. 
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Külsős rendezvények az Emlékházban 

 
A Boldogság klub tartotta az Emlékházban a foglakozásait az első félévben kéthetente péntekenként 
Szamosvári Anita vezetésével. 
Március 6-án nálunk tanácskozott a Városvédő és Városszépítő Egyesület vezetősége. 
Április 27-én a szomszédos Jókai kollégium kérésére a 25. éves jubileumi Jókai napok 
szavalóversenyének adtunk helyet. 
November 20 és 23 között a Foglalkoztató termünkben az NMI szervezett felnőttek részére népi 
kézműves képzést. Szövéssel, a fazekassággal, hímzéstechnikákkal és gyöngyfűzéssel ismerkedtek a 
résztvevők szakképzett mesterek segítségével. 
December 13-án az Emlékházban szervezte meg a Tűzkör Egyesület a Luca napi rendezvényét. 
Délelőtt gyermekcsoportoknak előadások hangzottak el a népszokásokról és kézműves 
foglalkozásokkal szórakoztatták a résztvevőket. A Magyar Televízió élő adásban közvetített az 
eseményről. Délután tréfás jóslásokon tudakolták jövőjüket a felnőtt résztvevők. 
 
 

Saját közösségek, táborok 
„Kisfestők” szakkör 
A Csabagyöngye Kulturális központ Munkácsy Emlékházában működő „Kisfestők” Gyermek 
Képzőművészeti Szakkör a valamikori Vágréti János festőművész által vezetett legendás városi 
szakkör pedagógiai szemléletét igyekszik ápolni, továbbvinni. A három éves kortól, általános iskolás, 
alsó tagozatos korú csoportot tanév ideje alatt, csütörtök délutánonként 16:30 órától 17:30 óráig 
Vágréti János egykori tanítványa és több éven nyári tábori segítője Baji Miklós Zoltán képzőművész 
vezeti. 
2017-ben 30 alkalommal tartottak foglalkozást, amelyeken a résztvevők a festés, az agyagozás és a 
kollázs technikával is sikeresen megismerkedtek. 
Több pályázaton és rajzversenyen részesültek díjazásban, többek között a Békéscsaba megyei Jogú 
Város által kiírt Lakókörnyezetem értékei, és a Békés Megyei Könyvtár Csodálatos természet 
témakörében kiírt pályázatokon. 
 
Rajzszakkör felnőtteknek 
A Munkácsy Emlékház Rajzszakköre 2016. október 1-jén kezdte meg működését. Vezetője Bartolák 
Anna rajztanár . 
A szakkör működésének első nagy ciklusa a 2017. november 22-ig tartó időszak, itt került sor ugyanis 
első kiállítási lehetőségükre. A résztevők a grafikus rajz, a tónusos rajz, a portéfestés és a csendéletek 
alkotásának technikáját sajátították el hétről-hétre. Az első kiállításukra 2017. november 22-én került 
sor a Békés Megyei Könyvtárban, mely nagy sikert aratott. 
 
Cuvée Klub 
Folyamatosan tartották havi borkóstolójukat, amit önállóan szerveznek meg. Alapvető célkitűzésük, 
hogy Békéscsabán népszerűsítsék a magyar pincészeteket. Tokajtól-Szekszárdig meglátogatják a 
borvidékeket a klubtagokkal.  
2017-ben több mint 300-an vettek részt az általuk rendezett eseményeken, illetve a Munkácsy 
Emlékház által felkért rendezvényeken, mint például az Asszonyfarsangon, vagy a Márton nap 
alkalmával tartott borkóstolókon. 
A klubfoglalkozások alkalmával, igyekeznek helyi termékeket választani a borok mellé. Illetve a 
klubtagok is elhozzák megmutatni az általuk készített, kolbászt, pogácsát. Talán ennek a 
közvetlenségnek tudható be, hogy összejöveteleinken 25-30-an vannak, mégis mindig kellemes, 
baráti hangulat lengi be a Munkácsy Emlékház borospincéjét. 
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Táborok 
 
Élet a kúriában 
Június 26-tól 30-ig két tábor munkája is zajlott az Eemlékházban. 
Gyermekeknek hirdettük meg az „Élet a kúriában” kreatív kézműves foglalkozásokra épülő 
programunkat, amely során megismerkednek a gyerekek a ház és kiállításai kapcsán a 19. század 
életmódjával és Adorján Lászlóné vezetésével a különböző tevékenységekhez készítenek tárgyakat. A 
társasági élethez legyezőt, ékszereket, az öltözködés kapcsán jelmezeket öltve árnyképet készítettek. 
Ismerkedtek a régi gyermekjátékokkal, pörgettyű, csocsó, rongybaba, emlékkönyv készült. A 
háztartási munkákat megismerve porcelán tányért és bevásárlótáskát festettek, szalvétagyűrűt, 
gyümölcsnyársat készítettek és étkezéshez terítettek. Eközben sokféle technikával ismerkedtek a 
fémdomborítástól a sablonfestésig. Az ebédszünetben helytörténeti ismereteket gyűjtöttek a 
játszótéri pihenés mellett. 
 
Ostorkészítő tábor felnőtteknek 
Ugyanekkor a felnőttekkel Szőke Péter foglalkozott az „Ostor, de karikás” címmel meghirdetett 
néprajzi témájú ostorkészítő táborban. Itt egy heti munkával készítettel el egy egyszerű bőrfonatú, 
fafaragott nyelű karikásostort. Délutánonként előadások hangzottak el a népi motívumok 
jelentéséről, a kaszálásról, a bőrhímzésekről, a pásztorkészségekről, pásztoröltözetekről. 
 
Boldogság tábor 
Július 3-tól 7-ig a 6-10 éves, augusztus 7-től 11-ig pedig a 11-14 éves korosztálynak szóló, Bagdi Bella 
által kidolgozott tematikájú Boldogságtábor megrendezéséhez adtunk helyet. Mindkét programsort 
Szamosvári Anita pedagógus szervezte és bonyolította le, terembérlet befizetésével. A 
foglalkozásokon sajátos meditációk, önismereti játékok, kézműves tevékenységek által fejlődtek a 
fiatalok a lelki egészség területén is. 
 
Kisfestő tábor 
Augusztus 21-től 25-ig került teltházas megrendezésre alkalommal a 6-14 éves korosztályt 
foglalkoztató Kisfestő táborunk. Öt nap alatt a grafikától a nyomtatási technikákon át a pasztell, az 
akvarell, a tempera, az üvegfestés, a festékfúvás, a sablonfestés, a montázs technikáival is 
ismerkedtek, míg a szobrászattal az agyag formázása kapcsán találkoztak. Szakmai vezetője 
délelőttönként az idén is Baji Miklós Zoltán képzőművész volt, aki a képkészítés tartalmát a róka 
mesékre fűzte fel. Délben a város egyéb gyűjteményeivel ismerkedtünk, a múzeumba, a 
templomokba, a szlovák-tájházba is ellátogattunk, a játszótéri pihenések mellett. A délutáni 
foglalkoztatásban Adorján Lászlóné volt a segítségünkre. 
 
 

Társadalmi kapcsolatok 
 
Békéscsabai iskolák 
Kiemelten jó továbbra is a kapcsolatunk 3 iskolával. A Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola a megnyitóinkon műsorral szerepel, mi pedig teremmel, vagy vendégeiknek 
tárlatvezetésekkel viszonozzuk a segítséget. A Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium Iparművészeti 
Tagozata többször divatbemutatóval járulnak hozzá rendezvényeinkhez, amit mi a pályázatainkba 
való bevonással viszonzunk. Az Evangélikus Gimnázium képzőművészeti tagozata a gyerekekkel 
kapcsolatos művészeti munkában segít, mi viszont elsősorban őket hívjuk a kortárs művészekkel való 
találkozásokra.  
 
Állatvédők Békéscsabai Egyesülete tanácskozása 
Laszkó Tímea az egyesület tagja, önkéntes munkát végez náluk. Az Ő felügyeletével tartotta a 
vezetőség tanácskozásait a Foglalkoztató Teremben az ősz folyamán. 



 93 

 
Békéscsabai Városvédők és Városszépítők Egyesülete 
Mészáros Zsuzsa egyesületi vezetőségi tag. Többször az Emlékházban tartották a vezetőségi 
értekezleteket, sok rendezvényünkön viszont nagy létszámban képviseli a tagság magát. Előadásokkal 
segítik a munkánkat, Kiss Béla vezette a banktúránkat is. 
 
Békés Megyei Népművészeti Egyesület 
Pályázati kiállításukat az idén is nálunk rendezték meg. Sok látogatót vonzanak ezek a tárlatok, akik 
természetesen az emlékház kiállításait is megtekintik. 
 
 

Üzemeltetés 

2017-ben 3 teljes munkaidőben dolgozó munkatárshoz november 1-től egy fő projektmunkatárs 
csatlakozott. Féléven át egy kulturális közfoglalkoztatott, egész évben pedig a Polgármesteri 
Hivatalból egy fő közfoglalkoztatott kolléganő segítette a munkánkat. A hátsó épület varrodájában 
két fő közfoglalkoztatott kolléganő dolgozik. A kertben a fűnyírást és az angolpark gondozását a 
kertészek végzik időszakonként. A fűzfa letört ágait külső céggel hozattuk helyre. A nagyobb 
programokon a CSAKK önkéntes gárdájából néhány fő és az iskolák közösségi szolgálatos diákjai 
nyújtottak segítséget. 
A szakmai munkánk anyagi fedezetét saját erőből, illetve a városi pályázatokon (KIOS 300.000 Ft, Szoc 
Biz. 40.000 Ft), és a Szentendrei Skanzentől (Múzeumok Őszi Fesztiváljára 70.000 Ft) nyert 
összegekből finanszíroztuk.  
Az idén felújíttattuk az utcai hirdetőtáblánkat. A légkondicionáló hűtőjét javították. A főépület elavult 
kazánját a tavasszal is és az ősz folyamán többször kellett javíttatni ahhoz, hogy a kellő hőfokot tudja 
biztosítani.  
 
 
 


