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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A Csabagyöngye Kulturális Központ 2017. évi stratégiai célkitűzései 

 

2017-es évünket elsősorban annak a ténynek kell meghatároznia, hogy 2016-ban az országban 

elsőként sikerült megvédenünk minőség címünket. A nyolc lehetséges témakörből hat területen - 

ismeretterjesztés, kiállítás, művelődő közösség, közösségi szolgáltatás, rendezvény, származtatott 

szolgáltatás – értünk el kiemelkedő teljesítményt1. Ez a minőségközpontú gondolkodás sokat segít 

bennünket abban, hogy mind programunk, mind szolgáltatásaink, mind közönségkapcsolati munkánk 

látogatóbarát legyen. Idei célunk, hogy amennyiben a kiíró lehetőséget biztosít rá, 2013-ban szerzett 

minőség díjunkat is megvédjük.
2
 Idén új önellenőrzési kategóriaként vezetjük be munkánkba a 

nagyobb projektek előtti kockázatértékelést, s új, korszerű eljárásokat vezetünk be 

közönségkapcsolati tevékenységünk során. 

Stratégiai jelentőségű lehet életünkben három, intézményünk által koordinált pályázat esetleges 

pozitív elbírálása, illetve a Modern Városok Programjában induló Munkácsy-negyed beruházás. A 

CLLD-pályázat (TOP-7.1.1-16) a kreatív ipar fejlesztését irányozza elő közösségi házaink (Lencsési, 

Jamina, Mezőmegyer) illetékességi területein, az iskolán kívüli tanulás új kezdeményezéseit az 

önkéntesség módszereivel segítő TOP/EFOP pályamunkánkat az ORIENS Alapítvánnyal közösen 

készítettük el, míg egy nem-formális tanulási formákat támogató EFOP projekt tervezése jelenleg 

folyik.
3
 

A 2017-es év egyik nagy kihívása számunkra, hogy központi épületünk alapozási szerkezetek feletti 

részeinek ez év végén lejár a garanciája, tehát egyrészt az esetleges hibás teljesítéseket addig teljes 

egészében fel kell tárnunk, és ki kell javíttatnunk, illetve a folyamatos problémát mutató 

egységeknél, részeknél ki kell harcolnunk a beruházó garanciális jogainak meghosszabbítását. További 

üzemeltetési feladat, hogy a kivitelezés során elmaradt, az alapszolgáltatásaink teljesítését 

akadályozó hiányosságok pótlásáról gondoskodjunk. Ez évben folytatjuk a termek akusztikai 

elhatárolásának munkálatait, és beruházunk az Agóra-terem nézőterének további emelhetősége 

érdekében.  

Szintén az épületet érintő kihívás az időnkénti eseménytorlódás, amikor az igények meghaladják a 

lehetőségeket. Az, hogy elvesztettük a főépület negyedik emeletét - a tervezett területi szolgáltató 

feladatunk helyett a Múzeum költözött ide, a mai napig megoldhatatlan feladat elé állítja 

intézményünket. Ezt tetézte a Kulturális Ellátó Központ átmeneti (immár két éve) elhelyezése, 

melynek eredményeként újabb közösségi tereket kellett kivennünk a rendszerből. A megoldással napi 

szinten küzdünk, rengeteg átrendezéssel, egyes tevékenységek folyamatos áthelyezésével, amely az 

átlagosnál magasabb élőmunkaerőt kíván, fokozza a bútorzat és az eszközök elhasználódását, növeli 

az épület amortizációját, kényelmetlenséget okoz közösségeinknek. 

Látogatottsági mutatóink terén szeretnénk megismételni az elmúlt évek teljesítményét, központi 

épületünkben fogadni az 1.000.000-dik látogatót, és a teljes intézményre vonatkozóan idén is 

megközelíteni a 300.000 fős vendégszámot. Idén sem kívánjuk növelni eseményeink számát, viszont 

                                                 
1
 A fennmaradó két terület - a táboroztatás és a felnőttképzés – csak érintőlegesen része tevékenységünknek, érdemben 

nem is minősülhettünk volna egyikben sem.  
2
 Ehhez szükséges, hogy az EMMI változtasson a kiíráson, és tegye ezt lehetővé. 

3
 Jelen munkatervünk csak az MVP-s fejlesztéseket tárgyalja, azon pályázatok feladatait, melyekben még nem született 

döntés, nem tartalmazza. 



5 

 

kivitelezésükben, a közönség igényeinek teljesítésében, az előadók színvonalában újabb 

előrelépéseket tervezünk.  

Kommunikációs tevékenységünkben még több országos csatornán szeretnénk láttatni az intézményt, 

és minél szélesebb körben szeretnénk megismertetni munkánkat. Sokrétű, sokszínű 2017-es évet 

tervezünk, melynek fókuszában az igényes, közönségbarát kultúra áll. 

 

Megyeren a 2017-es évben az előző években elindult kezdeményezéseinket szeretnénk folytatni, 

különös tekintettel a Kárpát-medencei Népzenei Találkozóra és a Kárpát–medencei Fazekas 

Találkozóra, valamint a Mezőmegyeri Kézműves Faluhoz kapcsolódó kezdeményezésekre. A Kárpát –

medencei Fazekas Találkozó programjait szeretnénk bővíteni több fazekasmester és több néprajzi 

tájegység kultúrájának bemutatásával, raku kerámia-égetéssel. 

A 2017-es év Arany János emlékév is egyben, ezért egy kulturális programsorozattal készülünk ebből 

az alkalomból.  

Emellett az előző évhez hasonlóan a Csaba-királyfi útján programsorozathoz csatlakozva 

előadássokkal és gyermekrajz kiállítással, valamint rendhagyó történelemórákkal kapcsolódva a 

Mezőmegyer környékén talált avarkori régészeti leletekhez. 

 

Jaminában továbbra is segítjük és fejlesztjük a közösségi házban működő csoportokat, az igényeknek 

megfelelően további új kezdeményezéseket, foglalkozásokat szeretnénk beindítani. Városrészi nagy 

rendezvényként újból tervezzük a JamiNap megrendezését.  

Február 28-ig saját és civil szervezetek kulturális közfoglalkoztatottaival együttműködve a közösségi 

ház üzemeltetése, az eddigi rendszeres és időszakos rendezvények lebonyolítása megoldott, a 

közösségi ház nyitva tartását az igényeknek, programoknak megfelelően tudjuk biztosítani. 

A közösségi házban jelenleg 1 fő szakmai munkatárs dolgozik. A március 1-jétől történő 

működtetésben a jelenlegi helyzet szerint sok bizonytalansági tényező van, több kérdés vetődik fel a 

működtetést illetően:  

Szakmai vezető, szakmai kolléga és plusz 2 fő kisegítő állandó munkatárs szükséges, akik az alábbi 

munkákat is el tudják végezni a szakmai munka segítése mellett: takarítás, ügyelet, karbantartás, 

kisebb javítási munkák, fűnyírás stb., ha ez nem lehetséges, akkor a központtal való együttműködést 

újból felül kell vizsgálni. 

Néhány beszerzés szükséges lesz a szolgáltatások minőségének fejlesztése érdekében (ülőpárnák, 

terítők, poharak vásárlása, nagy termek közötti karnis cseréje), karbantartási munkák közül sürgős 

megcsináltatni a bejáratnál levő vízelvezető aknát.  

 

Ahhoz, hogy a Lencsési Közösségi Házban a munkatervben szereplő nagyrendezvényeket meg tudjuk 

valósítani (Gyermeknapi és Szent István Napi Előzetes, Pódium Estek, Digiporáma Fesztivál, „Csak 

tiszta forrásból…”) szükség van a város Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága kiemelt 

támogatására, legalább a tavalyival azonos nagyságrendben és a Részönkormányzat támogatásaira. 

Fontos továbbá a saját bevétel tavalyit megközelítő szintjének az elérése, hisz számos programot 

ebből finanszírozunk, és ez igaz a képviselői és a szponzori támogatásokra is. 

 

A Meseház, mint közművelődési intézményegység, egyrészről Békéscsaba városának közművelődését 

szolgálja. Másrészt, az alapítás óta szerves része a Kossuth-díjas képzőművész, Békéscsaba 

díszpolgára, Schéner Mihály gyűjteményes kiállítása. Ennek a kiállításnak köszönhetően a Meseház 

tevékenységének jelentős hányada a kiállítás értő közvetítése, értékeinek bemutatása a kortárs 
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képzőművészet és a befogadó érdeklődők világában. Ebben az esztendőben a Schéner kiállítás 

bemutatására még nagyobb hangsúlyt helyezünk. Célunk, hogy ez év során, még több hazai és 

nemzetközi kulturális kapcsolódást hozzunk létre, ezzel is megerősítve a Meseház, Schéner Mihály 

állandó kiállításának helyszíne, szerepét a kortárs képzőművészeti életben. Ezen kívül új 

tevékenységként célunk a helyi amatőr képzőművészet szabadegyetemi programsorozatának 

megszervezése. Szeretnénk nagyobb figyelmet fordítani a köztünk lévő, de lassan feledésbe merülő 

értékek megmentésére, továbbörökítésére generációkon átívelő programok segítségével.  

 

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

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

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

környezetének megújulását, élmény- és látványelemekkel történő gazdagítását célzó munkálatok 

konkrét szakmai anyagokkal való ellátása az előkészületek és a megvalósulás folyamán. 

Célunk Munkácsy Mihály életének, művészetének a megismertetése, a 19. századi kisnemesek 

életmódjának bemutatása, az ezekkel kapcsolatos ismeretek további feltárása és minden korosztály 

számára élményt nyújtó feldolgozása az állandó kiállításaink során, de nem feledkezhetünk meg az 

Emlékház épületének belső és külső rendben tartásáról, állagának óvásáról, javításáról sem. 

Ugyancsak tovább folytatjuk a műemlékvédelem területén végzett, országosan többször is elismert 

munkánkat, a helytörténeti kutatásokat és a városismereti bemutatásokat. 

 

Közös pályázataink mellett mind az Arany János emlékév, mind a reformáció 500. évfordulója fontos 

kapocs lesz intézményegységeink éves programja között. 

 

 

II. INTÉZMÉNYSZERVEZÉS 

 

Az intézmény irányításának időszerű kérdései 

 

Intézményünk vezetői struktúrája másfél évtizedes. 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 a 

vezetői team alakítja ki, illetve fejleszti tovább munkaköri feladatként. A vezetés aktívan vesz részt a 

szervezeti szintű fejlesztésekben; irányítja, tervezi, szervezi azt, a vezetők a munkafolyamatok 

koordinálásában való aktív részvételükkel biztosítják a szervezet irányítási rendszerének 

működőképességét és folyamatos továbbfejlesztését.  

A szervezet működésének hatékonyságát és a hatékonyság eredményeinek mérését, illetve az ebből 

fakadó következtetések levonását fejlesztési munkánk alapjának tartjuk. A folyamat a 

rendezvényszervezés terén a tervezés fázisaival kezdődött – 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 
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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 tájékozódik és tájékoztat 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. A vezetés működési hatékonyságának folyamatos ellenőrzése önértékelő-értékelő 

megbeszélések sorozatával fejleszthető, melyeknek a kereteit a háromszintű vezetői értekezlet adja – 

Csabagyöngye-KEK közös vezetői értekezlet (havi 1-2), osztályvezetői értekezlet (havi 1), CsaKK 

szakmai vezetői megbeszélések (heti 1). 

A belső információmozgás rendszerének működtetése, felülvizsgálata intézményünkben két 

évtizedes tradíció alapján az első számú vezető felelőssége. A mai technikai adottságok ma már ezt az 

információáramlást digitális alapokra helyezték. A vezetői elképzelések támogatják ezeket az új 

eljárásokat, s célunk mindig az általunk elérhető legkorszerűbb és leginkább intézményspecifikus 

megoldások kidolgozása, használata. Ennek folyamatában idén tovább kell fejlesztenünk a digitális 

naptár eseménylapra, költségvetési munkára, statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó részeit, illetve 

ha találunk ehhez megfizethető programozót, internetes alapon szeretnénk kiterjeszteni minden 

intézményegységünkre. 

 

 

Szakmai kapcsolatrendszer 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 

megköveteli, hogy munkatársaink rendszeres résztvevői legyenek kulturális tárgyú konferenciáknak, 

szakmai műhelyeknek, szerepet vállaljanak azok előkészítésében, lebonyolításában vagy előadóként 

szerepeljenek a programokban. 

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

kezeljük az általuk szervezett eseményeken való részvételt. Képviseltetjük magunkat a Népművelők 

Egyesülete vándorgyűlésein, megyei rendezvényein és a Fesztiválszövetség programjain is. 

Kapcsolatot tartunk fenn a Színháztechnikai Szövetséggel, műszaki munkatársaink lehetőségeik 

szerint látogatják a bemutatókat, tanácskozásokat. 

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

idén is fedezetet biztosítunk, mert ezek a kapcsolatok folyamatos tanulási és összehasonlítási 

lehetőségeket adnak a vezetésnek és munkatársainknak. 

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

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

programjának kapcsán rövid idő alatt kiszélesedett. Ennek eredményeként a vezetés úgy döntött, 

hogy társadalmi kapcsolataink gondozására munkaköri leírásban is lefektetett részmunkakört létesít, 

melyet a Munkácsy Negyeddel kapcsolatos feladatok mellé rendel. 

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

szektorsemlegesen igyekszünk bárkinek segíteni ebben a szférában, előtérben és tiszteletben tartva 

törekvéseit. Az együttműködés körülményeit, a kölcsönösség formáit mindig éves megállapodás 
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formájában rögzítjük partnereinkkel, amit rendszeresen január végéig készítünk el. Az 

együttműködések közös pályázatok, projektek kialakításában, közös rendezvények meghirdetésében, 

egymás munkájának rendszeres segítésében realizálódnak.  

A partneri igények és elvárások megismerésében a személyes kapcsolatrendszerek kiaknázása 

jelentős pont, illetve a szakmai vezetői értekezleteken rendszeresen kell foglalkoznunk ezzel a 

kérdéssel. Itt artikulálhatók a partnerséggel kapcsolatos javaslatok, elképzelések.  

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

amit tagintézményeink végeznek közvetlen kapcsolatban a társadalom szinte minden rétegével. Így 

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

közösségfejlesztő munka egyik alappilléréről beszélünk. Kezelésükben, fenntartásukban a szakmai 

vezetők, telephelyfelelősök önállósággal rendelkeznek. 

 

 

Erőforrás-menedzsment 

 

Intézményünk működésének jelenlegi legnagyobb problémája a munkaerő-gazdálkodás. 

Leterheltségünk esztendők óta egész éves, nincsenek holt időszakaink, a központi épület a vasárnapi 

szünnapok ötven százalékát is nyitva tartással tölti. A kisházak minimális ellátó-létszámában nincs túl 

sok mód az átcsoportosításra, a feladat inkább annak meghatározása, hogy milyen háttérmunkákat 

lássunk el közfoglalkoztatásban, és hol van még mód főállásúak alkalmazására. Ez az egyik 

legnagyobb sakkjátszmánk. A központi épület legnagyobb gondja a közmunkásokból álló berendezői 

csapat szabályos működtetése. Ez sokszor meghaladja a műszaki vezető intézkedési lehetőségeit, 

ilyenkor a felső vezetés gyors reagálására és határozott döntéseire van szükség. Fontos feladat a 

hosszabb ideig nálunk szolgálatot teljesítő, főállású szerződtetésre is alkalmas közfoglalkoztatottak  

megtartása, időszakos – esetleg hosszú távú - felvételük megoldása. 

Humángazdálkodásunkban hangsúlyt fektetünk munkatársaink képzettségének fejlesztésére, és a 

teljesítménymenedzsment módszereinek alkalmazására. Segítjük őket abban, hogy 

tevékenységükhöz megfelelő háttérrel rendelkezzenek, és támogatjuk az intézmény első körébe 

tartozó partnereinket is, akik szinte napi munkatársakká válnak azzal, hogy rendszeres résztvevői az 

intézmény különböző közösségi és rendezvényi alkalmainak.  

A szakmai elismerésekkel rendszeresen méltatjuk munkatársaink eredményeit.  

 

 

 

A 2017. évi tervezett költségvetés  

 

Költségvetési mechanizmusok 

A költségvetési források felhasználását „könnyíti”, hogy pénzügyi lehetőségeink bár nem rosszak és 

stabilak is, de nemigen változnak, ezért belső arányai sem változnak. Fontosabb döntési 

mechanizmust a pénzmaradvány felhasználása igényel, melyet egy göngyölített kívánságlistával 

lényegében előre tervezünk, és a pályázati pénzek felhasználására van egy szakmai indokokra épülő 

elosztási stratégiánk. Előbbi igazgatói, utóbbi többnyire igazgatóhelyettesi feladatkör. A napi 

gazdálkodási kérdések döntéseiben a vezetés folyamatosan egyeztet a Kulturális Ellátóval és az 

üzemeltetési osztály illetékes munkatársaival. 
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A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ (továbbiakban: KEK) jóvoltából napi szinten tudjuk követni 

költségvetési helyzetünket, mely megkönnyíti stratégiai döntéseinket és a rövidtávú tervezési 

munkát. 

 

Kiadások 

Személyi juttatások előirányzata 

Ebben az évben a jelentően megemelt minimálbérre és garantált bérminimumra történő beálláson 

túl várhatóan egy 15%-os mértékű illetmény kiegészítés történik az év folyamán, mely a 

közművelődési és kulturális munkakörben dolgozó közalkalmazottakat érint majd. A 

háttérszolgáltatást nyújtó közalkalmazottak esetében munkáltatói eltérítés lehetőségével kíván élni a 

vezetőség, ezzel megszüntetve a béremelés következtében kialakuló bérfeszültségeket.  

A személyi juttatások előirányzatánál a korábbi évre engedélyezett 40 fő létszám 1 fővel 

megemelésre kerül, mivel a Jaminai Közösségi Ház nagy mértékben megemelkedett feladatellátása 

szükségessé teszi a korábbi egy fő közművelődési szakember kiegészítését. 

 

Munkaadói járulék előirányzata 

A munkáltatói járulék összege csökkenni fog az előző évhez képest, hisz az adótörvények változása 

miatt 5%-al kevesebb adóterhek terhelik a bért. Előző évhez képest viszont betervezésre került az 

intézménynél már évek óta foglalkoztatott közfoglalkoztatott státuszban álló munkavállalók után 

fizetendő 11%-os mértékű szociális hozzájárulás összege mint egy 2.900 ezer Ft összegben. 

Jelentős költségvetési tételt jelent ez évben is a rehabilitációs hozzájárulási adó megfizetése 2 fő 

tekintetében. Összege 1.929 ezer Ft. 

 

 Dologi kiadások előirányzata 

A dologi kiadásaink az előző évi mértékben kerültek alapvetően kalkulálásra, de a tervezésnél fontos 

volt figyelembe venni, hogy 2017. IV. negyedévében lejár a központi épület 5 éves fenntartási 

garanciája. Ez több, jelentős összeggel növeli majd meg az intézmény költségeit, melynek 

fedezeteként jelenlegi számításaink szerint – figyelembe véve a 2016. évi várható bevételi 

teljesítésünket is – nem fog rendelkezésre állni teljes egészében saját bevételei többletforrás. A 

várható költség 2 400 ezer forint lesz. 

A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ 2017. évi költségvetésének 69%-a a Csabagyöngye Kulturális 

Központot terheli, így erre a célra 29.494 ezer forint  összegű kiadás jelentkezik majd. 

Energia költségünket a korábbi években megszokotthoz képest növelni fogja a 2016. évben 

üzemeltetésre átvett Molnárház működtetése során jelentkező villamosenergia illetve vízfogyasztás 

költsége. Számításaink szerint ez mint egy 500 ezer forint lesz áfával együtt. 

Az energia felhasználásunk a telephelyekkel együtt – a továbbszámlázott Békéscsabai 

Gyermekélelmezési Intézmény fogyasztását figyelmen kívül hagyva – 25.948 ezer forint körül alakul 

majd. Ezen az összegen emelhet majd a szokatlanul hosszantartó december-januári hideg, mely 

várhatóan a kisházak energiaköltségén látszik majd meg. 

  

Felhalmozási kiadások előirányzata 

A igen tekintélyes számú városi és intézményi rendezvények kiszolgálása idén  érdekében 

szükségessé válik egy mobil nézőtér beszerzése, melyhez intézményünk - a várható 2016. évi 

maradványa terhére - 4.000 ezer Ft erejéig hozzájárulna. Ezen felül azonban szükségessé válik a 

fenntartó segítsége támogatás formájában is, 6.000 ezer Ft összegben. 
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2016. évben üzemeltetésre vett Molnárház működtetése további fejlesztést igényel egy külön 

melléképület építése tekintetében, ahol helyet kap majd egy mosdó és egy hideg tárolókamra is. A 

beruházás összege 1 700 ezer forint. 

A városi nagyrendezvények kiszolgálása munka- és balesetvédelmi szempontból már rég indokolttá 

tette nagy mennyiségű kültéri kábeltaposók beszerzését, ami biztonsági szempontból nem 

halogatható tovább. A beszerzés várható teljes összege 800 ezer forint lesz.  2017 évi felhalmozás 

kiadásaink tervezett  összege: 8.500 ezer forint. 

 

Bevételek  

Működési bevételek 

Működési bevételeink tekintetében - a 2016. évi várható bevételi túlteljesítést is figyelembe véve - 

89.000 ezer forint saját bevételi előirányzatot tervezünk. 

 

Önkormányzati támogatás  

Az igényelt támogatás összegét egyrészről a garantált bér összegére való beállás és járuléka okozza. 

Jelentős fejlesztésekre is szükség van, melyek csupán egy része valósítható meg saját bevételi többlet 

terhére. A dologi kiadások is számottevően emelkednek, melyet főként az Ellátó Központ 

költségvetésének intézményünket terhelő jövő évi összege teszi ki. Támogatásként 211.141 ezer 

forint került tervezésre. 

 

A Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ együttműködése 

A gazdasági feladatok ellátására 2015. április 1-től létrejött Békéscsabai Kulturális Ellátó Központtal 

intézményünk együttműködése zavartalan és kiváló, melyet jól körülhatárolt feladat-megosztási 

megállapodás alapján ellátott gazdasági feladatok jellemeznek. Az idei év változása, hogy az 

eddigiekben 4 fő közalkalmazott számára otthont adó Csabagyöngye Kulturális Központból, az Ellátó 

Központ dolgozói átköltöznek a Békés Megyei Könyvtár Kiss Ernő utcai épületébe. Reményeink 

szerint az intézménytől való fizikai elkülönülés nem fogja befolyásolni az eddig megszokott magas 

minőségű és határidőben történő feladatellátást. 

 

 

Minőségfejlesztés 

 

Az intézmény vezetése nem csak részt vesz a minőségfejlesztő munkában, hanem kezdeményezőként 

lép fel a területen. Ennek érdekében a minőségfejlesztő munka első feltételeként gondoskodik az 

intézmény funkcionális alkalmasságának fenntarthatóságáról. Ezen belül: 

• a szakmai és technikai kiválóságról, a legmodernebb szakmai ismeretek eljárások 

alkalmazásáról, az eszközpark folyamatos fejlesztéséről 

• a közönség és a fellépők legalaposabb, minden igényre kiterjedő kiszolgálásáról, 

• épületi adottságaink multifunkcionális lehetőségeinek minél szélesebb körű 

kiaknázásáról, 

• (emberi és fizikai) energiatakarékos, hatékony eljárásmódok, eredményes 

megoldások kidolgozásával, használatával a tevékenység fenntarthatóságáról és 

fejleszthetőségéről. 

Második feltételként gondoskodik a magas fokú, minőségi szervezettségről, mind a szakmai és a 

műszaki munkaközösség, mind az egyéni munkavégzés terén. Ennek biztosítékaként erősíti a 
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rendszerszemléletet és az adott művelődési alkalmakhoz rendelhető egyedi megoldások 

kidolgozottságát.    

Harmadik feltételként a munkában kizárólagossá teszi a minőségi produktumok nyújtásában való 

közreműködést. Ez a feltétel a művelődésszervezők és a műszaki személyzet együttműködésén 

alapul, s jelenti a lehetőségekhez mért legkiválóbb produkciók szerződtetését, legjobb programok 

legmagasabb szinten történő megvalósítását.  

Negyedik ismérvünk a mindenkori élmények garantálása. Ez a garancia kettős irányú. Egyrészt jelenti 

az intézményben megjelenő szolgáltatói oldal (bérlők, fellépők, művészeti vezetők, trénerek, stb.), 

másrészt a résztvevői oldal (látogatók) meghatározott, mérhető követelményszintek szerinti 

kiszolgálását, magas szintű találkoztatását.   

A munkafolyamatok minőségi végzése érdekében elkészült a „Rendezvényeink szervezése” című 

szakmai segédlet, és a technikai személyzet feladatait tartalmazó „Műszaki folyamatrendszerek a 

Csabagyöngye Kulturális Központban” című segédkönyv. 

 

Minőség díj 

2012-ben 4 tevékenységi területen szerezte meg a Ház a”Minősített Közművelődési Intézmény Cím”-

et, továbbá 2013-ban az országban elsőként „Közművelődési Minőség Díj”-ban részesült a 

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

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

rendezvény, származtatott szolgáltatás - minőségfejlesztési munkánk tekintetében. Intézményünk 

jellemzője, hogy folyamatos változáson és fejlődésen megy keresztül, így szükséges a szabályozási 

rendszerünk és tevékenységeink gyakoribb felülvizsgálata és aktualizálása. Pályázatunk sikerrel járt, 

és a Magyar Kultúra Napján a Budapesti Vigadóban átvehettük a Címet. Előző évi tapasztalataink 

alapján, ebben az évben szükségessé válik az Üzleti tervünk megújítása, továbbá tervbe van véve 

kollégáinkkal egy elégedettségi kérdőív kitöltése, ami az intézményi klíma eredményét vizsgálja, 

elemzi. Idei célkitűzésünk: amennyiben erre a korábbi díjunk lehetőséget ad, és ebben az évben újra 

meghirdetésre kerül a „Közművelődési Minőség Díj” megszerzésére irányuló pályázat, ismét 

benyújtását tervezzük az ország legrangosabb közművelődési szolgáltatójának megítélendő 

kitüntetés elnyerésére. 

 

 

Kockázatelemzés 

A minőségi feladatellátás érdekében kidolgoztunk egy szempontrendszert, melynek használatával, 

ettől az évtől a kreatív értekezleteket követően, az adminisztratív tervezési feladatok első lépéseként 

a készülő projektet az alábbiak szerint megvizsgáljuk. 

1. A projekt megszervezésének szükségessége  

2. Pénzügyi, költségvetési hatások 

3. Környezeti és egészségi következmények 

4. Az adminisztratív terheket növelő hatások 

5. Esélyegyenlőségi mutatók 

6. A projekt esetleges elmaradásának következményei 

7. A fejlesztés szervezeti, személyi hatásai 

A vizsgálat eredményét a projektért felelős munkatársnak szövegesen rögzítenie kell. 
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A közönségkapcsolatok fejlesztése 

Közönségszolgálati tevékenységeink közül központi feladatunk a közvetlen kapcsolattartás az 

intézmény látogatóival, kapcsolati névjegyzékek, e-mail címlisták készítése a látogatók által kitöltött 

űrlapok felhasználásával, az intézmény szervezett keretek közötti működését szolgáló elektronikus 

naptár valós idejű vezetése és a panaszkezelés. 

Információs feladataink a kapcsolatteremtő házigazda szerepkör betöltése és a klasszikus recepciós, 

„portai” tevékenység végzése: kulcskiadás, telefonközpont-kezelés, az információs pult rendjének 

biztosítása, a műszaki hibák kezelése, melynek pontosságán, színvonalán az idei évben szeretnénk 

tovább javítani. További tennivalóink az intézményegységek fogadótereinek rendben tartása, a 

reklámhordozó eszközök anyagainak folyamatos, eseményekhez kötött cseréje és a jegyárusítás.  

Az eseménylapok használata és a jelzett igények teljesítése terén a központi épületben változás 

történt, hogy e lapok is részévé váltak a digitális ügykezelésünknek. Ebben a feladatkörben végezzük 

a művészeti alkotások átvételét és visszaadását is, az átvételi elismervények kezelését és a naprakész 

látogatói statisztikák elkészítését. 

Rendtartási jellegű tevékenységeink, mely minden intézményegységre kiterjed, az intézmény nyitása 

és zárása, különös tekintettel az energiatakarékos kezelésre és a vagyonvédelemre, illetve az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, mellékleteinek és az egyes telephelyek 

Házirendjeinek betartása és betartatása.  

 

Pályázati munka 

 

Intézményünk működési szerkezetében mind az infrastruktúrafejlesztés, mind a 

programfinanszírozás területén jelentős szerepet töltenek be a hazai és az uniós pályázati alapok 

nyújtotta támogatások. A releváns pályázat, illetve projektalapú fejlesztési lehetőségek optimális 

kihasználása, realizálása érdekében pályázatfigyelő és projektíró tevékenységünk folyamatos, a 

hatékonyság érdekében - a két forrástípust elkülönítve - két munkatársunk koordinálja a területet. 

Hazai kulturális célú támogatási rendszerekből - kiemelten a Nemzeti Kulturális Alap, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma, valamint a Magyar Művészeti Akadémia - elsősorban közművelődési 

nagyrendezvényeinkhez, hagyományosan megrendezésre kerülő non-profit eseményeinkhez, az 

amatőr művészeti terület fejlesztési céljaira, valamint szervezetünkhöz kötődő civil közösségi élet 

működtetéséhez igyekszünk forrást teremteni. 

Uniós projektek vonatkozásában 2017-ben jelentős feladatokat és bevételeket remélünk az 

EFOP/TOP konstrukciók által. Két, 2016 őszén benyújtott - az önkéntességet, valamint az iskolán 

kívüli tanulás új kezdeményezéseit fókuszba állító – uniós nagyprojektünk támogatás esetén 

megvalósítási szakaszba kerülhet, továbbá 2017 első negyedévében egy újabb, az élethosszig tartó,  

informális, nem-formális tanulási formákat támogató EFOP projekt tervezésére és benyújtására is sor 

kerül. A városrehabilitációs TOP támogatások közösségi fejlesztésekre irányuló „soft” elemeinek 

kidolgozásában, megvalósításában az intézmény szintén aktív szerepvállaló.   

Korábbi pályázataink fenntartási kötelezettségeit szerződés szerint tervezzük és teljesítjük.  
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Üzemeltetés 

 

A létesítménygazdálkodás fogalma az összes olyan szolgáltatást, és a szolgáltatások irányítását 

magában foglalja, amelyek egy szervezet fő üzleti tevékenységének támogatásához és a működés 

elősegítéséhez szükségesek. Az ingatlangazdálkodás területén fő célkitűzésünk szolgáltatásaink 

igénybevevői és bérlői körünk tekintetében további kampányok kidolgozása, hogy a már elért 

látogatókon felül továbbiakat találjunk meg. Ehhez szükséges újabb lehetséges partnerek 

azonosítása, elsősorban a turizmusra építve. Feladat továbbá a jogszabály-változások lekövetése, 

intézményen belüli és partnerközpontú kommunikációja. Állandó partnereink esetében érdemes 

lenne egy adatgyűjtést végeznünk, mely nem a konkrét eseményekhez kapcsolódik, hanem 

szolgáltatásainkhoz általánosságban. Szélesebb körben, nagyobb gyakorisággal szükséges írásos 

formában visszajelzéseket gyűjtenünk és az ehhez kapcsolódó eljárásrendet kidolgozni. Esedékes 

Tartalomfejlesztési Stratégiánk felülvizsgálata is, melybe érdemes beépíteni a látogatói, partneri 

visszajelzéseket. Tudatosítanunk kell munkatársainkban, hogy a származtatott szolgáltatások 

igénybevevői, potenciális látogatói rendezvényeinknek, közösségeinknek. Az intézmény rendelkezik 

több olyan hirdetési felülettel is, melyek értékesítése a jövőben közvetlen bevételt hozhat, s egyben 

bővítheti a szolgáltatási kört. Ezek kiaknázása a jövőben fontos feladatunk és célunk. Az ellátás és 

eszközgazdálkodás területén a 2017. évben is szem előtt tartjuk a gazdaságosság fogalmát. Minden 

eszközmozgatás, szállítmányozás, valamint személyi szállítás valamennyi beérkező igény összesítését 

követően csak és kizárólag gazdasági áttekintés után az Igazgató engedélyével lehetséges. Továbbá 

ebben az évben intézményünk felülvizsgálja üzemeltetési, karbantartási szerződéseit, a lehető 

legkedvezőbb keretszerződések megkötése céljából.  

Felújítások, fejlesztések 

A felújítások, fejlesztések terén egy 17 milliós csomagot állítottunk össze, melyet pénzügyi 

lehetőségeink figyelembevételével, fontossági sorrendben igyekszünk megoldani. 

Első feladat a Táncteremben a parketta csiszolása, lakkozása, hiszen az elmúlt évek intenzív 

igénybevételének következtében felülete megkopott. Folytatjuk az épület egyik legnagyobb 

funkcionális hibájának felszámolását, a teremáthallási problémák csökkentését. Idén újabb 

hangszigetelő fal épül, ezúttal a Panorámaterem és a 119-es terem között.   

Amikor az új házunk épült, ígéretünk volt arra, hogy a Hangversenyterem emelésének vázszerkezete 

alkalmas lesz az Agórába történő beépítésre, de ez nem így lett. Így először 6-8 sort tudtunk meglévő 

dobogóinkból megoldani, majd 2014-ben saját erőből újabb négy sor emelésére alkalmas dobogót 

készíttettünk. Sajnos tudtuk, táncelőadásoknál még ez is kevés, de pénzügyi lehetőségeink nem 

engedtek újabb fejlesztéseket ezen a téren, különösen azért, mert a kivitelezés során sok más 

szolgáltatás sem közönségbarát módon valósult meg (ülőbútorok, fénytechnika, stb.). Idén viszont 

saját erőből folytatódik az emelt nézőtér fejlesztése is az Agóra teremben a jelenlegi 10 sorosról 18 

sorosra bővítésével, továbbá kültéren is használható színpad-, és dobogó elemek vásárlásával. 

Színházi standard az, hogy a 6-8. sortól emelkedik a nézőtér, ami nálunk azért lesz nehéz, mert így 

lényegében a teljes Agóra-terem emelt terület lenne, mely a közönség mozgását és a tűzvédelmi-

menekülési követelmények betartását nehezítené meg. Dolgozunk az optimális megoldáson. 

Szeretnénk befejezni a csónakház tetején a tetőterasz kialakítását, mellyel az öböl-beli vagy parkolói 

rendezvények számára biztosítunk színpadot vagy kiemelt nézőteret, vendéglátószektort. Ehhez 

szükséges a csónakháztető burkolásának befejezése a Polgármesteri Hivatal által biztosított burkoló 

elemekkel és a leszerelhető biztonsági korlát elkészíttetése.  
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Kültéri nagyrendezvényeinkhez, különösen az augusztus 20-i, március 15-i ünnepségekhez, illetve a 

Főtéri Nyár eseményeihez a botlásveszély kiküszöbölésére és a gyengeáramú kábelek védelmére 

legalább 25 m-es taposó kábelcsatornát kell beszereznünk. Ehhez kértük az Önkormányzat 

segítségét. 

A megrongálódott agórás székek helyett újakat kell beszereznünk, illetve szükséges nagyobb számú 

háttámla javítást és kárpitfelújítást is megrendelnünk. Az önkormányzat jóvoltából folytathatjuk a 

Molnárház alapvető komfortszintjének kialakítását, a mosdó és az eszköztároló helyiség kiépítését. 

Saját erőből helyre kell állíttatnunk a Jaminai Közösségi Ház  beomlott szennyvízaknáját is. 

Külön saját erős fejlesztési programként kezeljük egy 9 személyes szállítójármű lízingelését, illetve az 

energiatakarékos LED-es hatásvilágítási eszközparkunk folyamatos fejlesztését és új, professzionális 

mikroportok beszerzését. 

 

Intézményi kommunikáció, kreatív munka 

 

Az elmúlt években kialakított és jól működő együttműködések adják az alapját az intézmény idei 

megjelenéseinek is. 

Megmarad tehát a Csaba Rádióval és a Népújság Kft-vel kötött keretszerződés, ezen kívül a 

Békéscsabai Médiacentrummal kiépített állandó partnerséget is folytatni kívánjuk ebben az évben – a 

Csabai Mérleg, a 7.tv és a behir.hu felületein egyaránt.  Ez nem csak kedvezőbb anyagi kondíciókat 

jelent, mint ha eseti megrendeléseink lennének, de folyamatos jelenlétet is biztosít. Egy-egy nagy 

rendezvény kampánya is kedvezőbb áron kivitelezhető a folyamatos kapcsolatnak köszönhetően. 

Az intézmény kommunikációjának fontos eleme továbbá az 1000-1500 példányban megjelenő havi 

műsorfüzet, valamint a saját megállítótáblák és a 2014-ben megvásárolt Csabahír plakátoló felületek. 

Utóbbiak továbbra is értékesítési lehetőségeket kínálnak számunkra. 

Szeretnénk még nagyobb megjelenést az országos médiában, elsősorban turisztikai, programajánló 

műsorokban, valamint élő televíziós tudósítások formájában.  

Az online felületek térhódítását figyelembe véve a Csabagyöngye kiemelt figyelmet szentel ezeken a 

csatornákon történő kommunikációjának. Törekszünk folytatni az intézmény eddigi kiemelkedően 

sikeres kommunikációját a közösségi média felületein. Folyamatosan látogatott honlapunk, s jelen 

vagyunk a Facebook mellett a Twitteren, Instagramon is, valamint saját YouTube csatornát is 

működtetünk. 

 

M3 Kreatív Műhely 

Nemzetközileg is ismert fényfestő csapat tagjaiként kezdték a munkát a kulturális központban az 

intézmény megnyitásakor, mára azonban a kommunikációs feladatokat olyan fiatalok látják el, akik 

elméleti ismeretekkel is rendelkeznek szakmájukban, így nőtt ki egy alkotó közösségből az intézmény 

egyik szervezeti egységévé a műhely. 

Munkájuk mára az egész intézmény arculatát meghatározza. A kreatív ipari és intelligens műhely 

tevékenységét is ellátó csoport tagjai folyamatosan innovatív módon segítik munkánkat. Ebben az 

évben is változatlanul a MultiMédiás Műhely felel a kulturális központ teljes vizuális 

kommunikációjáért, itt készülnek tehát a plakátok, szóróanyagok, molinók, műsorfüzetek, előzetes és 

after videók, továbbá a Csabagyöngyeman is. Az intézmény országos szinten is kiemelkedően magas 

facebookos látogatottsága is a műhely munkáját dicséri. 

2017-ben tervezzük az intézmény termeit bemutató kisfilm-gyűjtemény elkészítését is, melyek az 

online felületeken biztosítják a Csabagyöngye infrastrukturális adottságainak és felszereltségének 
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szélesebb körű megismertetését. Egy-egy nagyrendezvény, fesztivál kapcsán pedig nagyobb számban 

tervezünk olyan akciókat, amelyek nem a megszokott marketing módszerekre épülnek, hanem a 

meghökkentésre, figyelemfelkeltésre alapoznak, ugyanakkor költséghatékonyan megvalósíthatók. 

 

Kreatív ipari, kiadói tevékenységek 

Az idei év elején egyik legfontosabb tevékenységünk a Calandrella kamarakórus és az Alföld Quartet 

közös produkciója kiajánlójának elkészítése és országos promotálása. Ennek első lépéseként egy 

teljes hang- és képfelvételt készítünk majd a kórus legújabb műsoráról. Az anyagból ajánlót gyártunk, 

mellyel célunk egy minőségi, utaztatható műsor eljuttatása minél több helyre, határon innen és túl. 

Könyvkiadás tekintetében az idei évre számos tervünk van. A minőségfejlesztésünkhöz kapcsolódó 

Műszaki folyamatrendszerek a Csabagyöngye Kulturális Központban című összegzést az év elején 

jelentetjük meg, előreláthatóan brosúra formájában. A jelenleg tördelés alatt álló anyagból 

elsősorban belső használatra készül a kiadvány, de a közművelődési intézmények körében is 

hasznosnak bizonyulhat az alaptevékenységhez kapcsolódó műszaki folyamatok bemutatása révén, 

egyfajta mintát nyújtva ezek sikeres működtetéséhez a mindennapi munka során. 

A Kulturális Központok Országos Szövetsége egy emlékkönyv kiadását célozta meg 2017-ben, 

melynek nyomdai előkészítésére mi kaptunk megbízást.  

Intézményünk az év első negyedében a 20 éves Békéstáji Művészeti Társaság kiadványának 

megjelentetésében is jelentős segítséget nyújt. 

A Csabai Színistúdió 25 éves fennállásának évfordulója alkalmából egy cd megjelentetését tervezzük 

ebben az évben. Elképzeléseink szerint az anyag régi és új stúdiósok dalaiból áll majd, melyek 

többnyire a közösség körébe tartozó, jogdíjmentes szerzemények lesznek.  

A megfelelő hatósági engedélyek megérkezése után a Megyeri Kézműves Falu projektjének 

továbblendítése a célunk.  

A hagyományoknak megfelelően 2017 végén is elkészítjük az intézmény karácsonyi dalának videóját. 
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III. CSABAGYÖNGYE KÖZPONT - CsaK 

 

Központunk ötödik évadát kezdi, és nyugodtan mondhatjuk, megtalálta a saját útját, saját arculatát. 

Természetesen nem hiba nélküli a működés, de az intézményegységek közötti kapcsolat jó, a 

közönség és a központi intézmény közti kapcsolat szintén jó és a partnerszervezeteinkkel kialakított 

együttműködésünkről is ez állítható. Rendezvényadottságaink olyanok, hogy a nagyvárosok kínálatát 

tudjuk színpadra állítani itt Békéscsabán. A teljesség igénye nélkül idén Miklósa Erika, Lisa Gerrard, 

Csík János, Fenyő Miklós, Kern András, Lovasi András, a Fesztiválzenekar, a Kaláka együttes, Dés 

László, Bozsik Yvette és a Budapest Bár is vendégünk lesz, de a menetrendszerű ádventi világsztár-

ajánlat még meg sem érkezett. A nálunk működő közösségek pedig ugyancsak nagyvárosi 

minőségben teljesítenek, gondoljunk csak a Békéstáji Művészeti Társaságra, a Békés Megyei 

Szimfonikus Zenekarra, a Csabai Színistúdióra, a Nyíri Lajos Táncsport Egyesületre, a Calandrella 

Kamarakórusra, a Bartók Vegyeskarra vagy a Csaba Big Band-re. Saját fejlesztésű 

rendezvénysorozataink, a ZENIT, a Garabonciás Napok, az Őszi Művészeti Hetek, a SCHERZO pedig 

külön, egyéni színek tudnak lenni az ország fesztiválpalettáján. 

 

 

Rendezvényszervezés – programterv   

 

XXIII. Országos Szólótáncfesztivál  

2017. január 13-15.   

A Balassi Táncegyüttes házigazdasága mellett idén 23. alkalommal kerül megrendezésre az Országos 

Szólótáncfesztivál Békéscsabán. A döntőbe jutott 70 versenyző páros és férfi szóló kategóriában 

méretettnek meg, az Aranygyöngyös-, illetve Aranysarkantyús táncos cím elnyeréséért. A 

táncosoknak két kötelező és egy szabadon választott táncot kell bemutatnia. A versenynapokat 

barátsági est és táncház zárja.  

A Csabagyöngye Kulturális Központ a fesztivál helyszíne és lebonyolításának közreműködő-partnere. 

 

 

A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE  

2017. január 19-23.   

 

Közösségi házaink, kiállítóhelyeink eseményei szerves részét képezik az ünnepi programsornak. 

A Meseházban január 19-én kerül megrendezésre a Jazz-csütörtök: Téli nyári este címmel Elsa Valle 

és Winand Gábor ad koncertet. Mezőmegyeren az Arany János Művelődési Házban január 20-án, 

pénteken a Magyar Kultúra Napja alkalmából nyílik a Megyeri Teaház, Born Gergely pedig A 

kígyókirálytól Atilláig - a magyar ősmesék világa és tanulságai címmel tart előadást. A Munkácsy 

Emlékházban ugyancsak 20-án nyílik Bocz Gyula, Munkácsy-díjas szobrász kiállítása, 23-án pedig 

műtermi látogatás kerül megrendezésre a Szent Györgyi Albert Szakgimnázium Alkotóházában. A 

Lencsési Közösségi Házban január 21-én kiállításmegnyitó lesz 20 éves a Márvány Fotóműhely 

címmel, majd szintén e napon kezdődik a Lencsési Pódium Estek idei sorozata. A Jaminai Közösségi 

Házban január 20-án a Márvány Fotóműhely 2016. évi díjnyertes munkáiból nyílik kiállítás. 

 

A városi ünnepi gálaestre a Csabagyöngye Központban kerül sor január 22-én. Az est programjában a 

Békés Megyei Szimfonikus Zenekar nemzeti zeneszerzőink műveiből ad koncertválogatást. Műsoron 
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Erkel: Ünnepi nyitány, Liszt: II. Magyar rapszódia, Weiner: I. Divertimento, Kodály: Galántai táncok. 

Vezényel Cser Miklós, közreműködik a Békés Banda. 

Január 23-án immár második alkalommal szervezzük meg a Csabagyöngye Közösségi Gálát, melynek 

keretében Zsédát fogadjuk. 

Intézményünk 2015-ben kitüntető díjakat alapított az egységeinkben 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 Gálánkon kerül sor, amelyre az intézmény tagintézményeinek összes közössége, 

csoportja meghívást kap. A közel 400 fős eseményen ötféle elismerés kerül kiosztásra, a Stark 

Emlékérem, a Csabagyöngye Közösségi Díj, a SIKER Díj, a Csabagyöngye TISZTELET Díj és az 

Önkéntes-díj. 

 

 

XIII. Békéscsabai Esküvő Kiállítás 

2017. január 21.-22.  

Tizenharmadik alkalommal rendezi meg a Körös-Trade Kft. a békéscsabai Esküvő Kiállítást, aminek 

január 21-én és 22-én már negyedszer a Csabagyöngye Kulturális Központ ad otthont. A házasságot 

és lakodalmat tervező menyasszonyok, vőlegények és családtagjaik ismét hatalmas kínálattal 

találkozhatnak, a közel ötven szolgáltató színes, változatos standokon mutatja be ajánlatait. 

 

Egyetem nap 2017 

2017. január 27.   

Az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért és diákirodánk szervezésében a továbbtanulással kapcsolatos 

fontos tudnivalókkal ismerkedhet meg a középiskolás korosztály. A rendezvényen szóba kerülő főbb 

témák az egyetemi felvétel, jelentkezés, érettségi felkészülés. Sok olyan kérdés is felmerül, amely 

túlmutat a hivatalos tájékoztatók száraz ismeretanyagán. 

 

Memento – „Farsangi rögtönzések” – Impro – Festival 

2017. január 28. 

A Magyar Szín-Játékos Szövetség 2017. évben már tizennegyedik, a Féling Színház Békéscsabán 

nyolcadik alkalommal rendezi meg a „FARSANGI RÖGTÖNZÉSEK” improvizációs fesztivált. A 

rendezvényen diák- és felnőtt színjátszók mutatják be színpadi rögtönzőképességüket. Az elmúlt évek 

gyakorlatához híven a négyfős csoportok több különböző improvizációs feladatot kapnak.  

 

Barakkba zárva – életre ítélve - köztéri installáció  

2017. január 31. - február 5. 

A kormány a 2015-2017 közötti időszakot Gulág Emlékévnek nyilvánította, melynek egyik 

kiemelkedő, rendhagyó tárlata a Barakkba zárva – Életre ítélve című köztéri barakkinstalláció eljut az 

ország nagyvárosaiba, így Békéscsabára is. A kiállítás közel 800 ezer magyar ember tragédiáját idézi 

meg, közülük sokan – 200 ezren – soha nem tértek vissza a szovjet kényszermunkatáborok 

embertelen poklából. Akik hazajöhettek és túlélték a túlélhetetlent, saját sorsukkal, helytállásukkal, 

életükkel mutatnak példát az utókor számára. Akkori élményeik, tapasztalataik, szubjektív emlékeik 

teszik megfoghatóvá, emberközelivé a távolodó történelmi kataklizmát. Az intézmény előtti téren 

felállított fa szerkezetű barakk-installáció belsejében a Szovjetunióban töltött kényszermunka 
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körülményei elevenednek meg, megkerülhetetlen, szembeszökő, de nem túlzó eszközeként az 

emlékezésnek és az emlékeztetésnek. 

 

 „Szerelmi mámor” 

2017. február 6.  

Valentin nap közeledtével stílusos programmal gyönyörködteti majd a békéscsabai közönséget a 

FILHARMÓNIA–Békéscsaba felnőtt bérletsorozatának vendége, a világhírű Liszt Ferenc 

Kamarazenekar, Rolla János művészeti vezetésével. Műsoron: J. S. Bach: III. Brandenburgi verseny, 

Boccherini: Éjszakai őrjárat Madridban, Grieg: Holberg szvit, Händel: Szerelmi mámor. Az est 

sztárvendége Miklósa Erika. 

   

 

Kultúrházak éjjel-nappal - „Mindennapi hagyományaink” 

2017. február 10-12. 

A Magyar Népművelők Egyesülete 2017. február 10-11-12-én rendezi meg a Kultúrházak éjjel-nappal 

rendezvénysorozatát. A tizennegyedik alkalommal megszervezett akció elsődleges célja az, hogy a 

közművelődési intézmények, függetlenül azok fenntartóitól, az ország figyelmének középpontjába 

kerüljenek. Mint minden évben, az idén is egy-egy téma köré épül a figyelemfelhívó kommunikáció, 

mely most a „Mindennapi hagyományaink” címet viseli, utalva ezzel arra, hogy a kultúrházak 

tevékenységükkel nagyon fontos szerepet játszanak a hagyományőrzésben és abban, hogy új 

hagyományok teremtődjenek a közösségek aktív részvételével. Központi intézményünk február 10-én 

Éjszakai bevetés címmel, hajnalig tartó, népszerű sport- és szabadidős játékokra épülő szolgáltatással 

csatlakozik az országos programhoz. 

 

Hollywood Békéscsabán – Hans Zimmer est – Vendég: Lisa Gerrard 

2017. február 14. 

Hans Zimmert (Oscar-díj, Golden Globe-díj, Grammy-díj, Bafta-díj) korunk egyik legnagyobb 

zeneszerzőjeként tartják számon.  Olyan filmek muzsikáit köszönhetjük neki, mint a Gladiátor, a 

Karib-tenger kalózai, az Eredet, a Da Vinci-kód, a Csillagok között, a Sólyom végveszélyben, a Batman 

vagy az Esőember. A 60 fős nemzetközi összetételű zenekar, a csodálatos látványvilág és Lisa 

Gerrard, a Gladiátor című film betétdalának énekesnője gondoskodnak majd arról, hogy ez a koncert 

a Csabagyöngye új évadának felejthetetlen estéje legyen.  

 

XV. CSABAI FARSANG  

2017. február 18 –28. 

Az idei Csabai Farsang programja mind műfajában, mind a célközönség tekintetében sokszínű. A 

koncertek, előadások között természetesen helyet kaptak a hagyományőrző, közösségépítő, illetve 

családi– és gyermekprogramok is. 

Február 18-án a gyerekeké a Farsang, hiszen szombaton 10 órától veszi kezdetét az Óz birodalma - 

mesedélelőtt. Az esti órákat illetően már az idősebbekre is gondoltunk: Csík János Úgy élni, mint a 

fák című koncertjével folytatódik a rendezvénysorozat. A következő hét első napján kiállítás nyílik, 

amely során izgalmas, kreatív, újszerű alkotásokat tekinthetnek meg az érdeklődők. 

Kedden délelőtt veszi kezdetét a SuLink elnevezésű diákrendezvény, ahol a középiskolások mérhetik 

össze tudásukat. A vidám, sportos ismeretterjesztő és közösségépítő esemény a Csabagyöngye Agóra 

termében kerül lebonyolításra. Az ezt követő napon a Munkácsy Emlékházban folytatódik a 
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programsorozat, itt kerül megrendezésre az Ovis farsang, majd péntek esti programként az 

Asszonyfarsang is. 

Február 24-én a Csabagyöngye Kulturális Központban a ByeAlex és a Slepp zenekaré a színpad, 

másnap pedig a családoknak érdemes ellátogatni a Jaminai Közösségi Házba, hiszen délután kettőkor 

indul a Jaminai Farsangoló. 

Hagyományosan a Csabai Farsang rendezvénysorozat keretein belül kerül megrendezésre a 2017-ben 

már negyedik alkalommal Békés megyei, azelőtt békéscsabai gazdák gyümölcspárlatainak versenye, a 

VI. Békés Megyei Házipálinka Verseny. A verseny zsűrijébe rangos szakemberek, okleveles 

pálinkabírálók és főzőmesterek foglalnak helyet. A nyilvános zsűrizésre február 18-19-én kerül sor, 

melyen a zsűri tagjai részletesen értékelik a tapasztaltakat, és válaszolnak a szakmába vágó 

kérdésekre. A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére február 25-én kerítünk sort, ahol kihirdetjük 

a 2017. év legjobb házipálinkája cím nyertesét és az arany, ezüst és bronz demizson díjas tételeket, 

valamint a különböző kategóriák legjobbjait. 

Szombaton hagyományosan a Tűz-kör Dobkör közreműködésével Télűző kiszebaba-égetés lesz az 

öbölnél, ezt követően pedig Guzsalyas táncház kerül megrendezésre, amely során a Berbécs zenekar 

szolgáltatja a talpalávalót. 

A XV. Csabai Farsang felhőtlen jókedvvel ér véget, ugyanis a L’art pour L’art Társulat Halványlila gőz 

című vadonatúj, önálló estjével intünk búcsút a télnek. 

 

Határ menti karvezetői és énekkari kurzus 

2017. február 24-26. 

A Csabagyöngye Kulturális Központ és a Körös-vidéki Baptista Egyházkerület közös rendezésében 

hagyományos, három napos szakmai találkozó otthona lesz a Csabagyöngye. Az esemény a 

kóruséneklés és karvezetés amatőr művészeti területén ténykedők számára nyújt hasznos szakmai 

továbbképzést Oláh Gábor karnagy vezetésével. A kurzus bemutatkozó, szombat esti hangversenye a 

„Reformáció 500” emlékév jegyében szerveződik, neves operaénekesek vendégszereplésével.  

 

Nőnapi táncest – a Torony Band-del 

2017. március 4. 

Rendhagyó nőnapi bálra invitálja ezen a napon a táncolni vágyókat intézményünk. 1910-es 

“születésnapját” tekintve a nőnap nem számít új keletű ünnepnek, és eleinte nem is a romantika, 

inkább az emancipáció szelleme lengte át. Az első nőnap óta azonban rengeteget változott a világ, és 

– a szebbik nem örömére – férfirészről megszokottá váltak a jeles naphoz kötött romantikus 

randevúk, meglepetések, virágcsokrok. Egy ilyen alkalom lehet a Nőnapi táncest is március 4-én, 

melynek a Panoráma terem ad elegáns otthont. A jó kedélyt és a slágereket a Torony Band muzsikája 

biztosítja, a rendezvényre előzetes asztalfoglalás szükséges. 

 

BÉKÉSCSABAI TAVASZI FESZTIVÁL  

2017. március 10-31.  

A 2017-es Tavaszi Fesztivál programja a hagyományokhoz hűen nagyszámú kulturális intézménnyel, 

civil szervezettel karöltve kerül megrendezésre. Az események centrumába ezúttal is a Csabagyöngye 

Kulturális Központ kerül, ugyanis a legkimagaslóbb programokat az érdeklődők itt tekinthetik meg. A 

számos produkció között olyan fellépőket találhatunk, mint Fenyő Miklós, az Alföld Quartett vagy az 

Ivan and the Parazol. A Fesztivál keretein belül idén is lesz jazzest, míg a képzőművészet szerelmesei 
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kiállítás-megnyitókon vehetnek részt. Visszatérő vendégünk a Bartók Béla Vegyeskar, kuriózumként 

pedig fellép a Hollandiában működő Bartók Rózsái formáció. 

 

március 10.  Békés-Békéscsaba Vándorkiállítás  

  A Tavaszi Fesztivál megnyitója, a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenye 

március 11. Kicsi Gesztenye – családi meseprogram 

március 13.  Az Alföld Quartett hangversenye  

március 15.  A Szkítia együttes koncertje 

március 16. Jazz Est 

március 17. Hatszív-nosztalgia és a Csaba Big Band koncertje 

március 18. Ivan & The Parazol 

március 19. Guzsalyas Táncház 

március 20. 25 éves a Csabai Színistúdió 

március 24.  FENYŐ  ’70  koncert 

március 25. Bartók Rózsái koncert 

  Viharsarki Vigadalom 

március 27.  20 éves a Békéstáji Művészeti Társaság - könyvbemutató 

március 28. A Bartók Béla Vegyeskar hangversenye 

március 30-31.  Kisnemesi Otthonok Találkozója 

 

 

Belgyógyász vándorgyűlés  

2017. március 30.- április 1.  

Intézményünk széleskörű szolgáltatásai lehetővé tették, hogy Békéscsaba is felkerüljön az ország 

konferencia-turizmusi térképére. A Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 48. 

Vándorgyűlésének ezúttal városunk kórháza lesz a házigazdája. A belgyógyászat az orvostudomány 

egyik alapterülete, de különböző ágai - kardiológia, diabetológia, gasztroenterológia, nephrológia – 

lényegében önálló szakiránnyá specializálódtak. Napjaink gyorsan változó kihívásaira, az egészség 

visszaadásának és megőrzésének kérdéseire keresik a választ az országrész orvosai. 

 

Lövölde tér - Kern András koncertje 

2017. április 6. 

Kern Andrásnak 30 éve, 1985-ben jelent meg a Lövölde tér című dala, amely azóta legendássá vált. A 

dalra épülő műsorban a közönség hallhatja a nagyon népszerű régi dalok mellett az újabbakat is, így 

elhangzik - többek között - a  Hé, 67!, a Pincér-rock, a Moszkva,  a Te majd kézen fogsz és 

hazavezetsz, a Semmi baj – és persze nem marad el a Lövölde tér sem! Vendégek: Hernádi Judit és 

Heilig Gábor. Az est műsora nem csak a remek dalokból áll, hanem elhangzik sok sok történet, teli 

humorral és a közreműködő művészektől megszokott kedves iróniával.  A kitűnő művészek, a remek 

történetek, a fanyar humor mind dalban, mind prózában a siker garanciái, és a közönség régi vágya 

teljesül ezen est megvalósulásával. 

 

Semper Reformanda 500 – A Calandrella Kamarakórus hangversenye 

2017. április 7. 

A Calandrella, a Reformáció 500. évfordulójának tiszteletére állította össze hangversenyét, melyen 

megszólal majd több dal a kórus készülő CD-jéről. Műsoron az Erős vár a mi Istenünk -korál-, Johann 
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Walter: Ein feste Burg ist unser Gott, Telemann: Ein feste Burg ist unser Gott, Mendelssohn: Wer nur 

den lieben Gott lasst walten, Gárdonyi Zoltán: Uram te voltál nékünk hajlékunk,                                                                                                                            

és Ola Gjeilo: Dark Night of the Soul, illetve Luminous Night of the Soul című opusai.  A korokon 

átívelő kórusprogramon közreműködik Somogyvári Tímea Zita (szoprán) Gál Csaba (zongora) 

valamint az Alföld Quartet.          

       

Filharmónia Békéscsaba – a Budapesti Fesztiválzenekar hangversenye 

2017. április 16. 

A Fischer Iván vezette Budapesti Fesztiválzenekart a világ tíz legjobb szimfonikus zenekara közt 

tartják számon. Húsvétvasárnapi hangversenyükön a Fesztiválzenekarhoz oboaművészként és 

karmesterasszisztensként egyaránt kötődő Victor Aviat vezényli az együttest. Hangversenyének 

szólistái a Végh Sándor Verseny győztesei, Sebők Erika (fuvola) és Clément Noël (angolkürt). A 

koncert színes programja, benne egy bécsi klasszikus és egy romantikus szimfóniával, illetve a 20. 

század derekán íródott kamarakoncerttel ideális lehetőség egy fiatal dirigensnek, hogy művészetének 

több oldalát is megmutassa a közönségnek. Műsoron Mozart: C-dúr („Linzi”) szimfónia, Honegger: 

Kamarakoncert fuvolára, angolkürtre és vonósokra, és Schumann: „Tavaszi” szimfónia.  

 

„Éneklő Ifjúság”  

2017. április 20. 

Az „Éneklő Ifjúság” kórusminősítő hangverseny megyénk egyik rangos gyermek-ifjúsági amatőr 

művészeti eseménye. Bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget nyújt az általános - és 

középiskolai kórusok számára, ezáltal biztosítva nemcsak a városi, hanem a Békés megyei 

kórusmozgalom utánpótlását és fejlődését. A „mozgalom” mentorálását 2017-ben – hiányt 

pótolva, az értékmentés jegyében - a Csabagyöngye Kulturális Központ vállalta fel.  A találkozó 

megrendezése az országos kvalifikációs rendszer előírásai szerint történik.  

 

Csabagyöngye Vasútmodell kiállítás 

2017. április 20-23.    

Évtizedes hagyománya és országos híre van a békéscsabai kiállításnak. A mai kor igényei szükségessé 

teszik az újítást, fejlődést. A korábbi helyszínt kinőve, a Csabagyöngye Kulturális Központ adottságait 

kihasználva neves kiállítók munkáival lesz megtöltve az Agóra terem. A kiállítók tervezett létszáma 

20-25 fő, 600 négyzetméternyi területen lesznek bemutatva a hobby szintet bőven túlszárnyaló 

munkák, gyűjtemények. Cél az iskolák műszaki érdeklődésű diákjait bevonzani, valamint 

óvodásoknak, kisiskolásoknak és családoknak kellemes kikapcsolódást, szórakozást nyújtani. 

 

Megy a gőzös, megy a gőzös... - Mesematiné a vasútról 

2017. április 22. 

Mesedélelőttünk ezúttal a vasút és a vonatok világáról szól, a modellező kiállítás köré építve a 

kézműves és játékfoglalkozásokat. Lesz Dotto vonat, bemutatkozik a KIT Makett Klub, a MÁV, de 

megszólalnak az LGT és a Starlight Express legismertebb, gyermekek által is élvezhető dalai. A nap 

vendége Paddington maci lesz. 
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Semmi konferencia – acoustic   

2017. április 24.   

A tervek szerint a Kiscsillag, az ország legnépszerűbb art rock zenekara újszerű, színházi elemeket, 

látványt felvonultató koncertszínháza látogat Békéscsabára, Földes Eszter rendezésében, Scherer 

Péter és a Kossuth-díjas Lovasi András előadásában. 

 

VIII. Békéscsabai Táncfesztivál és 23. Táncgála 

2017. április 28. – május 1. 

Idén a VIII. Békéscsabai Táncfesztivál programját négy naposra tervezi a szervező József Attila 

Lakótelepi Tömegsport Egyesület. A programsorozat április 28-án indul, és május elseje lesz a 

zárónap.  A fesztivál nagy része a főtéren kerül lebonyolításra, de a 23. Táncgála a hagyományokhoz 

híven a Csabagyöngye Kulturális Központ Hangversenytermében kap helyet. Pénteken a 

társastáncosok mutatkoznak be egy gálaest keretein belül, majd este élőzenés koncertet terveznek a 

Csabagyöngyébe.  Szombaton a Magyar Divat és Sporttánc Szövetség a ranglistaversenyeit tekintheti 

meg a közönség a kulturális központban, míg a főtéren street dance és hip-hop versenyek zajlanak. 

Vasárnapra néptánc napot terveznek, Kisegyüttesek Találkozóját, estére pedig a 23. Táncgálát. Május 

elsején a Békés Megyei Civil Szervezetek fognak bemutatkozni a Civil Börzében.  A főtéren majális 

várja a látogatókat, árusokkal, és a színpadon egy sokszínű programkínálattal. 

A Csabagyöngye Kulturális Központ a fesztivál lebonyolításának közreműködő-partnere. 

 

Nemzeti darts verseny – Délkelet Magyarország -  Steel NB III. és Steel Páros Kupa 

2017. május 6-7.  

A magyar darts első számú sorozata a Steel Egyéni Nemzeti Bajnokság, mely 2017-ben 7 fordulóból 

áll. Rangos és kiemelkedő esemény, melynek megrendezése megtiszteltetés és egyben szakmai 

elismerés is. Az ország legnagyobb dartsosai jelennek meg, a fordulókon 200-300 nevezői létszám 

várható. Másnap az év egyetlen Steel Páros Nemzeti Bajnoki fordulóját rendezhetjük meg, ahol a 

páros bajnoki cím sorsa dől el. 

    

A Körösparti Vasutas Koncertfúvószenekar koncertje 

2017. május 13. 

A fúvószenekar Békéscsaba kulturális életének markáns szereplője. Koncertjük sajátos jelentőségét az 

adja, hogy ez a műsor a zenekar  minősítő hangversenye lesz, illetve, hogy a magyar koncertfúvós 

zenekarok közül az egyik legjobbnak számító csoport karmesterének, művészeti vezetőjének, a 

zenekart egy esztendeje vezető Döge Csabának vizsgakoncertje lesz. Az előadásról hangzóanyag 

illetve videofelvétel is készül. A koncert a Vasutas Művelődési Házzal közös szervezésben valósul 

meg. 

 

Tavaszi Társasjátéknap 

2017. május 13. 

A VÁR-JÁTÉK játékbolt hetedik alkalommal szervez Társasjátéknapot a Csabagyöngye Kulturális 

Központtal közösen. A cél, hogy családok, baráti társaságok, ismerősök és ismeretlenek leüljenek 

egymással, és a közös játék során szórakoztató perceket, élményeket szerezzenek. 
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Filharmónia Békéscsaba – A Debreceni Kodály Filharmonikusok koncertje 

2017. május 15. 19:30 

A 20. század két nagy magyar klasszikusa szerepel a debreceni zenekar programjában, Weiner Leó és 

Dohnányi Ernő. Műsoron Weiner: Concertino zongorára és zenekarra, Dohnányi: Változatok egy 

gyermekdalra, Liszt-Weiner: h-moll szonáta. Vezényel: Kovács László, közreműködik: Várjon Dénes – 

zongora. 

 

Országos Rejtvényfejtő Verseny  

2017. május 20-21. 

A verseny a maga nemében az ország egyik legjelentősebb eseménye. Az első napon négy felnőtt 

kategóriában: kezdő, haladó, mester és mesterjelölt szinten, továbbá két gyermek korosztályban 

versenyeznek az egyéni résztvevők, majd a kétnapos esemény második napján négyfős csapatok 

mérik össze tudásukat.  Az intézmény Rejtvényfejtő Klubjának minden tagja részt vesz a versenyen 

vagy rendezői vagy versenyzői minőségben. A rendezvény a Rejtvényfejtők Országos Egyesületével 

együttműködésben valósul meg. 

 

100XSZÉP GYERMEKFESZTIVÁL és Városi Gyermeknap 

2017. május 22- június 3.      

A 100 X Szép Fesztivál a város közművelődési intézményeiben megrendezésre kerülő 

gyermekprogramokat foglalja magában a Lencsési Gyermeknapi Előzetestől a Meseházi Gyereknapig. 

Játszóházak, foglalkoztató alkalmak színesítik a kínálatot, melyeken az érdeklődők térítésmentesen 

vehetnek részt. 

A tervek szerint a fesztivál vendége lesz a Kossuth-díjas Kaláka együttes is. 

A 100 X Szép Fesztivál kiemelkedő eseménye a Városi Gyermeknap. Városunk legnagyobb 

gyermekrendezvénye május utolsó vasárnapján várja a látogatókat. 

Hagyomány, hogy a nagyrendezvény megvalósításában partnerünk a könyvtár és a múzeum, mely 

intézmények saját szervezésű programokkal vesznek részt a rendezvényen. A három épület között 

átjárhatóságot biztosítva megnő a rendezvény összefüggő területe, sőt, a Csabagyöngye Kulturális 

Központ és a Munkácsy Mihály Múzeum közötti közútszakaszt is birtokba veszik ilyenkor a 

rendezvény résztvevői. Színpadi produkciókon kívül ügyességi játékokban, kézműves játszóházban 

vehetnek részt a gyermekek, akik pontokat gyűjtenek minden kipróbált tevékenység után, melyeket 

különböző ajándéktárgyakra válthatnak be a rendezvény során.  

 

Erkel Sándor Kórusfesztivál 

2017. június 2-4. 

Az amatőr kóruszenei találkozó 2017-ben immáron hatodik alkalommal hívja közös éneklésre a hazai 

és határon túli énekkarokat, alkalmat kínálva mind az egyházi, mind a világi zene értékeinek 

hirdetésére, népszerűsítésére, a bemutatkozásra, munkájuk szakmai pozicionálására. Kiemelt cél 

továbbá a résztvevők egymás közötti kapcsolatépítése, valamint a közösségi művészetekben rejlő 

speciális közösségfejlesztő szerepek, társadalomfejlesztő hatások projekciója.   

A találkozón első sorban vegyes karok – 10-12 csoport - részvételét szorgalmazzuk. A külföldi 

vendégek részvétele a nemzetek közötti kulturális kötelékeket szélesítik, erősítik.  Bár 

megmérettetés, nem versenyeztetünk: fesztiválunk egyik erénye a támogató szándékú, erős szakmai 

visszacsatolás. Az elismert szakemberekből álló zsűri a karvezetőkkel történő konzultációk alkalmával 

részletesen kiértékeli az elhangzott produkciókat. A programhoz szorosan és szervesen kapcsolódik 
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minden alkalommal egy, az amatőr együttesek sorából kiemelkedő „prémium” zenei produkció. A 

„Reformáció 500” jegyében Händel egyik legnagyobb hatású művének Messiás.ma címen 

átdolgozott, a barokk és mai zenei crossover műfajú bemutatását megcélzó országos 

szuperprodukció békéscsabai előadása tervezett. Ezen rendező elvek mentén többek között 

találkozás koncertek, gálaest, baráti közös este, valamint pünkösdi egyházi énekszolgálat áll 

programtervünk fókuszában. 

 

A zsenik napja 

2017. július 5. 

Ez a nap Csontváry Kosztka Tivadar születésnapja, de az elhangzó előadásokkal, bemutatókkal, 

kiállítás-megnyitókkal szeretnénk emléket állítani a különleges képességű, sokszor külön világot élő 

művészeknek, tudósoknak. Három éve még a csillagok állása hozott össze számunkra egy Csontváry-

napot, idén már szándékoltan, az ALKOTÓ EMBERre koncentrálva szervezzük meg az eseményt. 

 

II. Nemzetközi Eurokegel Bajnokság 

2017. július 8-9.  

Intézményünk a Magyar Bábus Biliárd Egyesülettel közösen szervezi meg az európai bábus biliárd 

közösség legjobbjait felvonultató versenyt. A versenyzők a német, dán és magyar játékosok által 

kifejlesztett Eurokegel szabályrendszert fogják használni, az annak megfelelő méretű asztalokon, 

bábukkal és golyókkal. Egyszerre 8 asztalon, 32 versenyzővel zajlanak a küzdelmek, a 

csoportmérkőzések után egyenes kiesési rendszerben folytatódik tovább a küzdelem. A végén csak 

egy maradhat, a döntőt követően a legjobb kapja a legnagyobb kupát.   

  

Gerlai Falunap 

2017. július 15. 

Intézményünk 2017-ben második alkalommal szervezi meg a VI. kerület legjelentősebb közösségi 

eseményét. A fedett színpadon megrendezésre kerülő produkciók mellett hatalmas játszóházzal, 

főzőverseny megszervezésével és kitelepült büfével fogjuk várni a falu (mert az) apraja-nagyját. Az 

Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat, a kerület önkormányzati képviselője és a 

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ segítségével megvalósuló egész napos 

programra legalább 1000 érdeklődő fog kilátogatni reményeink szerint.  

 

CSABAI NYÁR  

2017. július 17 – augusztus 26. 

A 2017-es Csabai Nyár alapvető programstruktúrája az előző évekkel megegyező: hétfőnként a 

komolyzenéé és a táncé a színpad, kedden és szerdán pedig utcazenével töltjük meg a Szent István 

teret. Az érdeklődők minden csütörtökön musical előadást láthatnak és hallhatnak, míg pénteken a 

Csabagyöngye Kulturális Központ teraszán várjuk a közönséget, ahol ezúttal is „kiülős” koncertek 

kerülnek megrendezésre. 

Szombaton a főtéren folytatódik a Csabai Nyár, amikor utcabált szervezünk, vasárnaponként pedig 

újra a családoké, a gyerekeké a főszerep, hiszen intézményünk telephelyei idén is játszóházzal 

készülnek. 

A programsorozat első hétvégéje ezúttal is a Fröccsöntő 7vége lesz, a fiatalok nagy örömére ekkor 

kifejezetten kortárs könnyűzenei koncerteket szervezünk. Idén július 21-én, pénteken az egyedi 

stílust képviselő PASO, másnap pedig az országosan ismert rockzenekar, a FISH! csap a húrok közé. 
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Július utolsó hétvégéje a Big Band Találkozóé, ahol a házigazda Csaba Big Band vendégeként lép fel 

egy-egy budapesti és szegedi fúvós szekciókra épülő jazzformáció.  

Augusztus első hete a nosztalgia jegyében zajlik, a hét sztárvendége a Máté Péter emlékzenekar és 

Tabáni István, s ekkorra tervezzük a Torony Band utcabálját is. 

A ZENIT és az augusztus 20-i ünnep után a nyári programokat augusztus 26-án a Békés Megyei 

Szimfonikus Zenekar nyárbúcsúztató szabadtéri hangversenye zárja. 

 

ZENIT  -  XXXI. Zenei Ifjúsági Találkozó és Nemzetközi Fúvószenekari Verseny 

2017. augusztus 17-20.  

Békéscsabán 2017-ben harmincegyedik alkalommal kerül megrendezésre a Zenei Ifjúsági Találkozó 

és Nemzetközi Fúvószenekari Verseny, mely rendezvény a megye egyik legnagyobb hagyományokkal 

bíró kulturális fesztiválja. Békéscsaba lakói megszokhatták, hogy Szent István napjának közeledtével 

fúvós hangszerek muzsikája, mazsorett-csoportok tánca színesíti a város életét a főtértől a külvárosi 

közterekig. A nemzetközi versenyen ismét egy tucatnyi együttes várja széles repertoárral, kiemelkedő 

művészi színvonallal a zene- és látványszerető közönséget. A díjkiosztó és gálaprogram újra a Szent 

István napi műsort színesíti majd. A ZENIT célja egyrészt a fúvóstársadalom számára egy folyamatos, 

minden évben megrendezésre kerülő, zsűri által minősített megmérettetés biztosítása, ezzel együtt a 

tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, másrészt Békés megye zenekedvelő közönségének élőzenét, 

fúvósmuzsikát biztosítani. Fontos eleme az eseménynek a Szóló Hangszeresek Találkozója és a 

klarinéttáborral való újbóli együttműködésünk. 

 

Államalapító Szent István Ünnepe 

2017. augusztus 20. 

A Csabagyöngye Kulturális Központ célja továbbra is, hogy minden korosztály megtalálja a számára 

vonzó programot, ezért Államalapító Szent István Ünnepének műsorkínálatát a lehető legszínesebb 

előadásokkal kívánjunk feltölteni. Ezúttal két színpadon zajlanak a produkciók: a kisebb a Jókai 

Színház előtti területen, az Andrássy úton, a nagyobb fesztiválszínpad pedig a Szent István téren kerül 

felállításra. A délelőtti protokoll eseményeket követően, az egész napos programsorozat egy 

gyermeknek szóló előadással veszi kezdetét, majd különböző stílusú táncos produkciók, népzenei 

előadás, utcazene, a Margaret Island révén pedig kortárs könnyűzene várja az érdeklődőket. 

Terveink szerint idén augusztus 20-án végződik a már nagy hagyománnyal rendelkező Zenit, a Zenit 

Gálával. Az esti órákban zajló protokoll program, illetve a tűzijáték után Horváth Charlie és 

zenekarának nagykoncertjével zárjuk az ünnepet. 

A színpadi előadások mellett a térre látogató gyerekek kézműves foglalkozásokon, népi 

játszóházakon, arcfestésen, csillámtetováláson vehetnek részt, óriás légvárban ugrálhatnak, az 

idősebbek pedig az egész napos vendéglátást, illetve vásárt élvezhetik. 

 

 

Elszállt a nyár... – A Csabai Színistúdió tanévnyitó koncertje 

2017. szeptember 1. 

A minden évben megrendezett rendezvény egy egész estés musicalekből, slágerekből álló zenés 

műsor. Az utóbbi években a koncert helyszínéül a Csabagyöngye Kulturális Központ vízparti 

kisszínpadát választottuk, ami sikeresnek bizonyult a rendezvény számára. A csoport nyári táborában 

külön munkafolyamatot indít arra, hogy a tanévnyitó koncertre felkészülhessen. A dalok kiválasztása 

már itt elkezdődik, ezután következik az igazi munka, ami augusztusban áll össze. A dalok, vokálok 
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tanulása, koreográfia készítése, jelmez és kellékek bevonása a műsorba. A műsor egyaránt 

szórakoztató a fiatalok és az idősebbek számára is, hiszen általában olyan színes és sokféle dal 

összeállítást készítünk, amiben mindenki megtalálhatja a kedvencét. A csoportba járó gyerekek 

megmutathatják mit tanultak a tanévben, ezzel színpadi rutinjuk is fejlődik és nem utolsó sorban a 

szülőkhöz, barátokhoz is eljut a munka gyümölcse. A színpadi technika a fények és a vízparti hangulat 

egy látványos, zenés, esti kikapcsolódásra ad alkalmat és méltó megnyitása az iskolai tanévnek. 

 

 

Családi nap a Milleneumon 

Időpont: szeptember 9. 

Az intézmény játszótéri programja az iskolakezdés utáni időpontra tervezett családi nap. 

Hagyományosan kézműves foglalkozások, egészségügyi állapotfelmérés, tanácsadás, gyakorlati 

oktatás és játékos versenyek, vetélkedők segítségével szervez eseményt az egészségmegőrzés, az 

egészséges életmód érdekében. A rendezvény az egészség fenntartását, a káros szenvedélyek 

megelőzését szolgáló programelemek mellett a családoknak nyújt szórakoztató, kikapcsolódást 

segítő, közösségi programot. A helyszín a Millenium lakótelep nagyjátszótere. 

 

 

Óriás jurta – EFOP 

2017. szeptember 17-27. 

A történelmi tanulmányokat interaktív, játékos, szórakoztató formában kiegészítő, a honfoglaló 

magyarság mindennapjainak, életmódjának, öltözékének megismerését segítő foglalkozások 

megvalósítását tervezzük korhű környezetben. Látogatóinkat az AGÓRA termünkben egy különleges, 

20 méter átmérőjű, 6,6 méter magas, nomád életmódra berendezett óriásjurtával várjuk. Az 

általános iskolás és óvodás gyermekek mellett a családok különböző foglalkozások formájában 

ismerhetik meg őseink lakhelyét, a korabeli társadalom rétegződését. 

A „Mindennapi élet a honfoglalás korában” elnevezésű témanapunk a köznevelés 

eredményességének növeléséért beadott EFOP pályázatunk olyan része, melyet a nagyközönség 

számára is tudunk biztosítani. 

 

 

23. Nemzetközi Makettkiállítás és Verseny 

2017. szeptember 23-24. 

2017-ben is folytatódik a nagykorúságát már rég elért makettes seregszemle története, hiszen újra 

összejön az ország minden jelentősebb makettes csoportja, de a határon túlról is várnak a szervezők 

jelentkezőket. A KIT Makett Klub szervezésében megvalósuló rendezvényen a legalább 150 építő, 

legalább 200 munkája lesz kiállítva. A nagyszabású rendezvényt családoknak, gyermekeknek szóló 

kísérőprogramok fogják színesíteni. 

 

 

SZENT MIHÁLY NAPI CSABAISÁGOK - Itthon vagy – Magyarország szeretlek! hétvége 

2017. szeptember 23-30. 

Immár harmadik 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 
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programokkal, színesítve ezzel a kínálatot. A központi épületben a V. CsaKK Halfőző Verseny, 

Mezőmegyeren a Szent Mihály-napi Birkapörkölt Főzőverseny, Jaminában a Jaminai Népdal 

Találkozó, a Meseházban a Boldogságbetakarító Ünnep, a Lencsési Közösségi Házban Kertbarát 

műhelykonferencia várja majd az érdeklődőket, emellett a Munkácsy Emlékház rendhagyó 

tárlatvezetéssel és programokkal készül majd.  

A hétvége egyik meghatározó programeleme a 2017-ben ötödik alkalommal, szeptember 30-án  

megrendezésre kerülő CsaKK Halfőző Verseny. Az eseményen 18-20 csapat részvételével számolunk, 

akik a könyvtár és a kisliget közötti parkolóban készítik el a Biharugrai Halgazdaság által felajánlott, 

no meg a csapatok által hozott halból a finom ételeket. A gasztronómia területének szakembereit 

felvonultató zsűri minden évben, így várhatóan az idén is kemény munka után hozza meg döntését. A 

rendezvényt szórakoztató programok színesítik, a kicsik számára peca-matinét tervezünk, és 

vendégünk lesz a „Nagy Ho-Ho„ is. A csapatok a zsűrizést követően jókedvűen elfogyasztják az általuk 

elkészített ételeket, majd megvárják az eredmények kihirdetését. Az esti tűzgyújtás elmaradhatatlan 

eleme a programnak, így ismét látványos máglyát rakunk az élővízcsatorna közepén. 

Amennyiben lehetőség lesz rá, ismét megpróbálunk csatlakozni Tourizmus Zrt országos programjához 

és a Magyar Televízió egész napos műsorfolyamához. 

 

Garabonciás Napok 

2017. október 1.–5. 

A Csabai Garabonciás Napok 1992 óta kerül megrendezésre városunkban. A 2016-ban 25 éves 

jubileumát ünneplő diákrendezvény több tízezer fiatalnak szerzett örömteli órákat a negyed évszázad 

során. Az eseménysorozat ezúttal is a „Fáklyással” indul, és ebben az évben is reggeltől estig tartó 

programokon vehetnek részt a diákok. Délelőtt előadásokon, késő délután, estefelé pedig 

könnyűzenei koncerteken szórakozhatnak az arra látogatók. A középiskolákat képviselő stábok pedig 

különböző kampányprogramokkal várják egész nap diáktársaikat. A legmozgalmasabb eseménynek a 

Kampány Happening számít, ahol kampányfilmmel és tánccal készülnek már hetekkel, hónapokkal 

korábban az iskolák. A rendezvényen versenyek és vetélkedők is zajlanak, melyek során több 

kategóriában mérhetik össze tudásukat a jelentkező középiskolások. A rendezvény döntő eleme a 

diákpolgármester választás és az azt megelőző választási kampány, így öt teljes napon át forgatják fel 

idén is a várost diákjaink, és igazi választási hangulatot varázsolnak Békéscsabára. 

 

ŐSZI MŰVÉSZETI HETEK 

2017. október 1. – október 25. 

A két hónapos eseménysorozat programja a magas művészeteket helyezi előtérbe, kidomborítva 

intézményegységeinknek azt a sajátosságát, hogy egy helyen széles spektrumú szolgáltatásokat 

tudunk biztosítani, hiszen egyszerre vagyunk galériák, hangversenytermek, színházi pódiumtermek, 

táncházak, irodalmi szalonok, és művészeti csoportjainkon, alkotóműhelyeinken, művészetbarát 

közönségünkön keresztül be tudjuk mutatni azt a pezsgő közösségi életet, mely a műkedveléstől a 

félprofi együtteseken át a hivatásos művészetig gondozásunkban megnyilvánul. A programsorozat 

külön is foglalkozik a tehetséggondozással, azzal a ténnyel, hogy intézményünk egyik fontos nevelési 

színtere a város művészeti életének. 

Az őszi időszak közel két hónapos intervalluma alkalmas arra, hogy átgondolt műsorpolitikával, a 

közönséget nem túlterhelve, mégis a lehető legtöbb művészeti ágban, műfajban minőségi 

programokkal jelenjünk meg saját településünkön, s nem titkolt hosszú távú célkitűzéssel a hazai 

kulturális turizmus palettáján.  A program a Zene Világnapján kezdődik, s része lesz a XVII. Csabai 
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Szalon című meghívásos kiállítás. Október 16.-án Dés László és zenészbarátainak koncertjét láthatja a 

közönség, október 24-re pedig Bozsik Yvette társulatát hívtuk táncszínházi bemutatóra. 

Az októberi mesematinénk helyszíne a százholdas pagony, vendégünk Micimackó, aki elhozza 

barátait, és az irodalmi élmények kedvéért magát Milne-t, az írót, és tolmácsaként Karinthy Frigyest, 

a könyv fordítóját is. Természetesen a felhangzó dalok is mind a mesefigurákat idézik majd. 

Az október 31-et  megelőző napokban kapcsolódunk a város reformációs megemlékezéseihez. 

November 6-án egy kamaraoperát mutatunk be, 17.-én van tervben a Békés Megyei Szimfonikus 

Zenekar Ifjú Zenebarátok Világnapja alkalmából adandó hangversenye, és ebben az időszakban 

kerülhet sor a Demjén Ferenc koncertjére is. 

 

Őszi Társasjátéknap 

2017. október 21. 

A tavaszi Társasjátéknap folytatásaként őszre is tervezünk egy egész napos játékprogramot, melyen a 

VÁR-JÁTÉK „társas”-kínálatának teljes skálája térítésmentesen kipróbálható lesz. Köztük stratégiai, 

logikai és ügyességi társasjátékok, szórakoztató és családi kártyajátékok, kooperatív csapatjátékok, 

gyermek- és felnőtt társasjátékok. Ingyenes gyermekfelügyelet biztosított a bébi játszósarokban, 

valamint trambulin, kézműves foglalkozás, gombfoci és egyedül játszható új logikai játékok várnak 

kicsiket és nagyokat.  

 

II. Nemzeti Eurokegel Bajnokság 

2017. november 11-12.  

A Csabagyöngye Kulturális Központ a Magyar Bábus Biliárd Egyesülettel közösen szervezi meg az 

országos jelentőségű versenyt. Az EUROKEGEL szabályrendszert alapul véve fog versenyezni 32 

játékos, először 8, 4 fős csoport mérkőzései, majd a csoportok első két helyezettje folytatja a 

versenyt az egyenes kieséses szakaszban. A kétnapos rendezvény végén kiderül, hogy ki lesz az ország 

legjobb Eurokegel játékosa.  

     

Katalin napi táncest 

2017. november 25. 

Nosztalgia-táncestjeinknek már saját törzsközönsége van, mely szenior tánccsoportunkra és a közép- 

illetve az idősebb korosztályhoz tartozó rendszeres látogatóinkra épül.  A program megnyitóján a 

Nyíri Lajos Táncsport Egyesület versenyzői tartanak bemutatót, utána vacsora következik, majd a 

Torony Band változatos műsorára táncolhatnak a vendégek. 

 

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

II. Nyíri Lajos Emlékverseny 

2017. december 2.–3. 

2017. decemberében ismét kétnapos versenytánc-hétvégét szeretnénk rendezni. December 2-ára a 48. 

B-A-S Országos Társastánc Bajnokság és Senior Open Országos Bajnokság rendezési jogát már elnyerte 

a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület a Magyar Táncsport 

Szakszövetség által kiírt pályázaton. A II. Nyíri Lajos Emlékversenyt, mint klubközi táncversenyt idén is 

szeretnénk megrendezni, ezzel hagyományt teremtve, és méltó módon tisztelegve Nyíri Lajos emléke 

előtt. A két napon az ország minden pontjáról várjuk a versenyzőket. A szombati napon előreláthatólag 

22 kategóriát, a vasárnapi napon 35 kategóriát szeretnénk meghirdetni. A földszinti nézőteret közel 500 

férőhelyesre tervezzük, viszont idén a nézőtér emelésén változtatni szeretnénk, nem kétsoronként, 
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hanem soronként emelve azt a jobb láthatóság kedvéért. Figyelmet kell még fordítanunk a parketta 

szélén levő világítósor védésére. Az eddig használt dobogó cseréje is szükséges lesz. Egy modernebb és 

kevésbé balesetveszélyes dobogóra léphetnek már fel idén a legeredményesebb versenyzők. 

 

Mikulásfesztivál 

2017. december 4-9. 

 Az egyhetes nagyrendezvény keretei között bemutatjuk a nagyközönségnek az intézményben 

működő, gyermekekkel foglalkozó csoportjaink munkáját, melyen ingyenesen vehetnek részt az 

érdeklődők. A gyermek angol, a babatorna, a zenés foglalkoztató csipetcsapatokra az idén is biztos 

sokan kíváncsiak lesznek. 

A rendezvény fő programeleme a Mikulásnap lesz, melyet meg fog előzni a Mikulások felvonulása a 

városban, melynek célja kettős: egyrészt kisebb ajándékokat osztogatnak a Mikulások szerte a 

városban a gyermekeknek, másrészt a rendezvény szórólapját osztogatva népszerűsítik azt. 

Az idén két nagy térben lesz megvalósítva a Mikulásnap, egyrészt az összenyitott nagytermünkben, itt 

kapnak helyet a színpadi produkciók, a készműves tevékenységek, a jelmezes fotózás és egyéb 

ügyességi játékeszközök, másrészt az Ifikaszinó teremben, ahol a legkisebbek érezhetik jól magukat,  

ugyanis itt várja majd az „igazi” nagyszakállú és a manója a velük fényképezkedni vágyó gyerekek 

hadát. 

 

Ünnep – A Budapest Bár karácsonyi koncertje 

2017. december 13. 

A műsorban dalok szólalnak meg az együttes 2016-os új albumáról, köztük az Angyal táncol..., a 

Hóesés, a Happy Xmas, és a Christmas song. A zenekar tagjai: Farkas Róbert (hegedű, gitár, brácsa,), 

Farkas Mihály (cimbalom), Ökrös Károly (harmonika, zongora), Farkas Richárd (bőgő), Kisvári Ferenc 

(dob, ütőhangszerek). Vendégeik között várhatóan ott találjuk Behumi Dórit, Frenket, Németh Jucit, 

Kollár-Klemencz Lászlót, Rutkai Borit, és Szűcs Krisztiánt. 

 

Legyen hó! - Ünnepi Musical Gála 

2017. december 20.  

Egy csodálatos, emlékezetes ajándék készül a Csabagyöngye nagy karácsonyfája alá idén 

decemberben. Ezen az estén felcsendülnek a legszebb karácsonyi musical- és filmdalok, fényjátékkal 

és vetített képekkel idézzük fel az ünnepi készülődést, és természetesen színpadra állítjuk a műfaj 

legkiválóbb előadóit.  

 

Lights Off! – Szilveszteri bemelegítő 

2017. december 27. 

Az országjáró szuper-disco a zenés szórakoztatóműfaj egyik legkülönlegesebb, leglátványosabb hazai 

interpretátora. Két ünnep közötti előszilveszteri bulijuk igyekszik majd betölteni a Csabagyöngye 

földszinti termeinek multifunkcionális lehetőségeit. 

 

Téli szünidei játszóházak 

2017. december 29-30. 

Terveink szerint idén december 29-én a központi épületben, 30-án a Lencsési Közösségi Házban 

várjuk a két ünnep között kimozdulni kívánó családokat egy-egy jó kütyüzésre. 
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*  *  *  * 

 

Esküvők, családi események a Csabagyöngye Kulturális Központban 

Intézményünk megnyitása óta esküvők és lakodalmak, valamint egyéb családi események kedvelt 

helyszíne. Az épület mellett kialakított hangulatos terasz ideális színtere a szabadtéri esküvői 

szertartásoknak, az idei évre jelenleg négy ceremóniára szerződtünk le, a lakodalmakat illetően hat 

alkalomra van foglalásunk – a Casino, a Panoráma és az Agóra termekre egyaránt -, de január-

februárban az eddigi évek gyakorlata szerint várhatóak még foglalások.  

 

 

 

Munkácsy Kulturális Negyed  

 

A TOP-6.3.2-15-BC1 – Zöld város kialakítása „Belváros rehabilitáció III. ütem – Munkácsy-negyed 

program” projekt, és a Modern Városok Program részeként, a 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 7. 

a.) pontjában való intézkedés lehetőséget biztosít egy jól körülhatárolható, mind szellemiségében, 

mind megjelenítésében Munkácsy Mihály örökségéhez köthető turisztikai attrakciófejlesztés 

megvalósításához.  

2017-ben részt több program szervezésével is részt kívánunk venni a Negyed népszerűsítésében. 

Tavasszal folytatjuk a „Munkácsy Negyed konferenciá”-nkat, melynek témája a fejlesztések jelenlegi 

állása lesz, illetve igyekszünk átfogó képet adni a művész személyéhez kötődő új kutatásokról is.  

„szÉPÜL A VÁROSUNK” – címmel szeptemberben kétnapos szakmai és lakossági programot 

tervezünk, mely állna a „TÉR-KÉP” című kiállításból, ahol a „Zöld város” projektben tervezett 

infrastrukturális fejlesztések vizuális terveinek bemutatására kerülhetne sor, egy plenáris formában 

zajló műhely-konferenciából, melynek fókuszában a belváros rehabilitáció III. üteméhez kapcsolható 

konkrét fejlesztési tartalmak, valamint a határon innen és túli városrevitalizációs jó gyakorlatok 

megosztása állna, és egy egész napos, a teljes lakosságot megszólító családi témanapból. A program 

fókuszában az építészeti, tájépítészeti ismeretterjesztés, a környezettudatos szemlélet, a 

fenntartható fejlődés igénye szerepel, melyet lakossági tájékoztatókkal, bemutató előadással, 

konzultációkkal hoznánk közelebb Békéscsaba polgáraihoz. 

Kedvező döntések esetén elkezdődhet „A PINCÉTŐL A PADLÁSIG” címmel turisztikai attrakció- és 

szolgáltatásfejlesztés a Munkácsy Emlékházban, a XIX. és XX. Századi, békéscsabai kisnemesi és 

polgári élet bemutatására, az épület és parkjának felújításával. Célja, a múzeumpedagógiai és 

múzeumandragógiai feltételeink korszerűsítése, és az intézmény kvalitatív beillesztése a Munkácsy 

Kulturális Negyed arculatába. A fejlesztések eredményeképpen a látogatók a Munkácsy Emlékházban 

a XIX. századi polgári miliő felfedezése és a Munkácsy alkotások megismerése közben - az egyes 

élményelemek kipróbálásával - maguk is aktív részeseivé válhatnak a korabeli vidéki, kisnemesi kúriák 

életének. Az egymáshoz kapcsolódó, egymást kiegészítő attrakciók és szolgáltatások innovatív, 

újszerű technikai megoldással kerülnének megvalósításra, illeszkedve a fejlesztések helyszíne, vagyis 

a Munkácsy Emlékházra jellemző sajátos értékekre. Szezontól és időjárástól függetlenül is igénybe 

vehető garantált szolgáltatások növelnék a Munkácsy Emlékház látogatottságát, növelnék a 

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

programkínálat hozzájárul Békéscsaba turizmusának fellendüléséhez, a látogatók és a 

vendégéjszakák számának növeléséhez, munkahelyeket és beszállítói munkát teremthet, és 

lehetőséget ad a turisztikai szezon meghosszabbítására. 
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Sorozatok 

 

„Több, mint tanóra” 

Hagyományos ifjúsági ismeretterjesztő-sorozatunk keretében rendhagyó történelem órák, ünnepi 

programok keretében nemzeti történelmünk meghatározó évfordulóiról kívánunk megemlékezni.  

A tudásmegosztáson túl legfőbb célunk az új nemzedék történelmi identitásának erősítése, 

ünnepeinkhez kapcsolódó személyes érzület kialakítása.  

Tervezett eseményeink:   

- Rendhagyó történelemóra elismert szakértő közreműködésével március 15-ről (március 14.) 

- Trianoni emlékkoncert – Örökség zenekar (június 4.) 

- Az Aradi Tizenhármak, egy nemzeti gyásznap történelmi emlékezete (október 6.) 

- Az ’56-os forradalom diákszemmel – a Békéscsabai Diákönkormányzat emlékprogramja (okt. 23. ) 

 

Kiállítások 

A Csabagyöngye Központ megnyitásától kezdve szervez kiállításokat az intézmény számos kiállításra 

alkalmas terében, illetve folyosóin, foglalkoztató tereiben több művész számára is biztosít állandó 

megjelenési lehetőséget.  

Az épületben hét kiállítótér - Ifjúsági kiállítótér, Hungarikum klub, Kerengő, Artérium, Panoráma 

terem, Agóra, Békéstáji Galéria - fogadja egész évben a kiállítókat, illetve alkalmanként a 

kiállításokhoz igazítva olyan tereket is felhasználunk, amelyek jobban idomulnak az adott tárlat 

struktúrájához (pl. Kézzelfogható Alapítvány kiállítása a Klaszterben, amelyhez teljes sötét kellett). 

Kiállítótereink közül a legnépszerűbbnek a földszinti Hungarikum klub és Kerengő bizonyult.  

2017-ben szeretnénk folytatni a Hungarikum klub „fellendítését”. A terem adottságai és 

elhelyezkedése, s nem utolsó sorban zárhatósága esélyt ad arra, hogy a Békés megyei kézművesség 

és egyéb művészeti ágak tárgyi alkotásait bemutathassa. 2016-ban nagy sikernek örvendett a 

Méhészeti kiállítás, amit szeretnénk ebben az évben is vásárral összekötött méhészeti nappá 

duzzasztani.  

A festők, grafikusok, fotósok, diákok, amatőrök és elismert művészek egyaránt megfordulnak az 

intézményünkben. 2017-ben is szeretnénk kiállításainkat rendezvényeinkkel összhangba hozni, hisz 

így teljesebb képet kap a látogató egy bizonyos témáról. 

A minden évben megszervezett kiállítások, melyek idén is a közönség elé kerülnek: 

Tavaszi Fesztivál: Vándorkiállítás (2017. május 10) –Artérium 

Márvány Fotóműhely kiállítása (2017. augusztus 24) – Ifjúsági kiállítótér 

Őszi Művészeti Hetek: Csabai Szalon (2017. október 1.) – Panoráma terem 

Ezeken kívül számos művész jelezte szándékát a kiállító tereink betöltésére a 2017 –es évre. 

A Békéstáji Művészeti Társaság a nyári művésztelep kiállításával nyitja az évet a Békéstáji 

Galériában, melyen azokat a festményeket mutatják be a nagyközönségnek, amelyeket a városnak 

ajándékoznak. A húsz éves Társaság a Tavaszi Fesztivál idejére tervezi ünnepi albumának kiadását, és 

a születésnapról való megemlékezést. Ezután a tagságból Görgényi Tamás festőművész és Grin Igor 

fotográfus műveiből, későbbi időpontban pedig a testvérvárosok, illetve a Békéscsabáról 

elszármazott képzőművészek alkotásaiból mutatnak be anyagokat. 

 

Guzsalyas táncházak 

A Csabagyöngye Kulturális Központ 2016-17-ben a Halmos Béla programnak köszönhetően 

folytathatta közel három évtizedes táncház-hagyományait. A Nemzeti Kulturális Alap az eddigi 
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években is mindig támogatta intézményükben a táncházak rendezését, a 2016-os pályázat összesen 

tíz Guzsalyas táncház megvalósítását teszi lehetővé számunkra, melyből a tizenhetes évre még hat 

alkalom esik. Így a gyermekek és felnőttek számára is nyitott táncházainkat havi rendszerességgel 

szervezzük majd. Minden alkalommal diplomás táncoktató vezeti be a magyar néptánc alapjaiba az 

érdeklődőket. A programok alatt a Berbécs Zenekar moldvai és gyimesi népzenét játszik. A jövőben a 

táncházak programjának színesítése céljából tervezzük, hogy népi kézműves foglalkoztatót, 

népdalénekes produkciót is szervezünk az estekre. 

 

Cseh Tamás Program – könnyűzenei koncertek 

A 2017-es évre vonatkozóan továbbra is célunk kielégíteni a fiatal közönség művelődési, 

kikapcsolódási igényeit. A Cseh Tamás Program keretében – melynek támogatását ismét elnyertük -, 

2016 októberétől idén júniusig minden hónapban legalább egy könnyűzenei koncert kerül 

megrendezésre. Közülük kiemelendő ByeAlex és a Slepp, akik februárban érkeznek, míg az Ivan and 

the Parazol márciusban zenél intézményünkben. 

E két zenekar mellett helyet kapnak a feltörekvő együttesek, akiknek a tavalyi évben indult 

koncertsorozatunk, a CasinoLive keretin belül lesz alkalmuk fellépni. 

 

A Mindennapi Élet Iskolái 

Az előadások tematikája közösségi és családi konfliktusoktól, a személyes lelki egyensúly kérdésein és 

a párkapcsolati-, házassági problémákon át, a transzcendenciához fűződő kapcsolat problematikájáig 

terjed. Az előadások mindenkihez szólnak: bárki eljöhet, nem kell elvárásoknak megfelelni, elég a 

hallgató nyitottsága. A Nyitott Akadémia előadásai bérelt rendezvényekként is fontos elemei a Ház 

ilyen irányú szolgáltatásainak, de több, a témakörökkel behatóan foglalkozó céggel, szervezővel is 

szerződésben állunk. 

Az idei előadók közül kiemelkedik dr. Lukács Liza, Koter Margaréta, Surmanné Tascher Éva, Dr. 

Lenkey Gábor, Pál Ferenc atya. 

 

Dumaszínház 

A Dumaszínház havi rendszerességgel gondoskodik a békéscsabaiak szórakoztatásáról, s amilyen 

szívesen jönnek hozzánk, olyan szívesen tölti meg rendre a közönség is a nézőteret. A társulatból 

kerültek ki a Showder Klub és a Comedy Central bemutatja című sorozat fellépői, és a Rádiókabaré 

utolsó Humorfesztiváljának nyertesei közül is a döntő többség a „Dumásoknál” kezdte a pályafutását. 

Egy évben lényegében a teljes társulat megfordul nálunk, s ez idén sem lesz másképp. Egy roast-tal 

kezdődik januárban, de párosok épp úgy előfordulnak majd, mint önálló estek, Kiss Ádámtól Hadházi 

Lászlón és Litkai Gergelyen át, a Szomszédnéni Produkciós Irodáig. 

 

Motivációs előadás-sorozat 

Gyakoriság: kéthavonta, általában a hónap utolsó csütörtökjén, 18 órától 

Vezető: Kocziha Attila                                                                                      

A Bihari Túrák Egyesülettel közös szervezésben meghirdetendő előadások a pozitív szemlélet, az 

aktivitás és kezdeményezőkészség fontosságát hangsúlyozzák. Motiválnak az akaraterő, annak 

kitartásának fejlesztésére. A foglalkozások vendégei eredményes sportolók, sikeres emberek, mert aki 

a saját problémáit hatékonyan tudja kezelni, az önmaga elé kitűzött célokat el tudja érni, az a 

környezete és az embertársai felé is nyitottabb és együttműködőbb tud lenni. 
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Táborok 

 

2017-ben ismét megszervezzük legsikeresebb nyári foglalkoztatásainkat, így tervezünk sakk-tábort, 

versenytánc tábort és színjátszó-tábort is. Továbbra is folytatjuk dolgozóink gyermekei számára 

szervezett napközis jellegű táborunkat is, melynek megvalósítására az új Családbarát-pályázat 

lehetőségeit is ki kívánjuk használni.  

 

Versenytánc edzőtábor – standard, latin 

A Nyíri Lajos Táncsport Egyesület idén július 10-e és 31-e között szeretné felkészítő táborát 

versenyzői számára megrendezni. Idén lehetőség nyílik arra, hogy letegyük erre a három hétre a 243 

négyzetméteres táncparkettánkat az Agóra-teremben, melyet az Országos Társastánc Bajnokságon is 

szoktunk használni. Tervbe van véve, hogy a tábort más klubok számára is nyitottá tesszük, valamint 

az is, hogy a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület trénerein kívül, más profi edzők meghívásával fejlesztjük 

versenyzőink szakmai tudását. 

 

Sakktáborok 

július 17-től 21-ig, július 24-től 28-ig, július 31-tól augusztus 4-ig 

Ez év nyarán három alkalommal, minden esetben hétfőtől péntekig tervezünk napközis rendszerű 

sakktábort. Hat és tizennégy év közötti gyermekek vesznek részt a tábor munkájában. Az egymással 

való játék lehetőségén kívül előadás keretében sakkhoz kötődő egyéb ismereteket, érdekességeket is 

tanulhatnak a gyerekek, és társasjátékkal való közös játékra is sor kerül. A tábor programja a délelőtti 

sakkozásból, ebédelésből és a délutáni strandlátogatásból, fürdőzésből áll. 

 

Csabai Színistúdió – Békés megyei Színjátszó tábor 

A nyári Színjátszó tábor egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A táborban az aktív tagokon kívül a 

régi tagok is képviseltetik magukat, illetve segítenek egymásnak a felkészülésben. A 2017-es évi 

tábort július 24-31-ig tervezzük és a tábor helyszínéül ismét a Szeghalom-Várhelyi  Ifjúsági tábort 

választjuk majd. A tábor alatt szeretnénk a mostani évhez hasonlóan 3 csoportba beosztani a 

gyerekeket, hogy mindenki a saját lehetőségei szerint haladjon a fejlődésben. Szakmai vezetőknek a 

már bevált tanárokat szándékozzuk ismét elhívni. Kerepeczki Nóra, Czitor Attila (Békés Megyei Jókai 

Színház színművésze), Vadász Gábor (Békés Megyei Jókai Színház színművésze). A tábor területe 

alkalmas különböző sporttevékenységek gyakorlására: foci, kenuzás, kosárlabda,röplabda. 

A tábor utolsó napján már hagyományszerűen minden csoport bemutatja a héten elkészült műsorát.  

 

 

 

 

Ifjúsági munka, Patent Ifjúsági és Diákiroda 

 

 

Az iroda egyik alapfeladata az információgyűjtés és továbbítás, a kapcsolattartás az ifjúsági 

korosztállyal, annak szervezeteivel, a szakmai szervezetekkel, civil szervezetekkel.  

 

Ahogy az eddigi években is, 2017-ben is teret biztosítunk a velünk együttműködő közösségeknek: a 

Városi Diákönkormányzatnak, az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítványnak, és az 
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Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért csapatnak, de nem zárkózunk el a külsős diákok által 

kezdeményezett programok helyének biztosításától sem. 

 

Az ifjúsági ügyeket érintő feladatokat a Patent Ifjúsági és Diákiroda látja el. Tartjuk a kapcsolatot 

helyi, ifjúsági feladatokat érintő civil szervezetekkel, egyesületekkel, iskolákkal, de országos szinten is 

kapcsolatokat teremtünk. Lehetőség szerint igyekszünk minél több ifjúsági érdekképviseleti 

rendezvényen, képzésen részt venni regionális, megyei és országos viszonylatban.  

 

A Patent Diákiroda és a Békéscsabai Diákönkormányzat szokásához híven, idén is kitűzte maga elé a 

Városi Ifjúsági Parlament megrendezését. Ezen alkalmakkor a diákságot érintő fontosabb kérdések 

kerülnek elő, és szekciófoglalkozásokon DÖK tagok vagy ifjúsági szakemberek segítségével dolgozzák 

fel a különböző témákat a résztvevő diákok. A Diákönkormányzat tagjai ehhez felkészítő alkalmak 

során kapnak segítséget, ahol ön- és kortársismeretet, csoportvezetést, kommunikációt is 

tanulhatnak a szakemberektől. 

 

A Diákönkormányzat aktivitása mindig az aktuális tagoktól függ. 

Feladatai közé soroljuk a Városi Ifjúsági Parlament és a LIKE szervezését; az országos szintű 

érdekképviseleti rendezvényeken való részvételt; a békéscsabai diákok képviseletét helyi és országos 

szinten, mely feladatok ellátásának segítéséhez heti rendszerességgel tartunk gyűléseket a Patent 

Diákirodában. 

 

Éves programjaink: Féléves elnökség választása január 24-én, tapasztalatcsere negyedik állomása a 

nyíregyházi diákönkormányzattal január 27-28-án. Február 3-án először szervezzük meg a városi 

szintű ifjúsági álarcosbált. Három év után visszaemeljük kiemelt programjaink közé a SuLink városi 

ifjúsági vetélkedőt, ami február 21-én kerül megrendezésre. Tavaszi VIP március 8., LIKE április 6., 

majd évzáró és búcsúztató. Őszre tervezett programok: új elnökség választása, Casting, VIP, 

Mikulásjárás.  

 

A Csabagyöngye Kulturális Központnak együttműködési megállapodása van a békéscsabai 

középiskolákkal, intézményünk továbbra is folyamatosan fogadja a diákokat a kötelező 50 óra 

közösségi szolgálat letöltése végett. 

 

 

Önkéntes Program 

 

A Csabagyöngye Kulturális Központ 2011. október 10-e óta önkéntes fogadó szervezet. 2016-os 

évben indult az önkéntesek harmadik képzése, ami által 27 aktív főre bővült a körünk. A közösségünk 

rendezvények során jegyszedői, ültetői, ruhatári és animátori feladatokat látnak el többek között, de 

olykor tagintézményinknek is segítenek különböző feladatvállalásokban. Mivel Önkéntes Programunk 

országosan is érdeklődésre tart számot, ezért az év folyamán a munkát bemutató népszerűsítő filmet 

készítünk.  
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Közösségi Művelődési Szolgálat 

 

A Közösségi Művelődési Szolgálat 2017 évi kiemelt célja a projektfejlesztő és az öntevékeny 

állampolgári közösségeket támogató tevékenységeink további erősítése. Mivel az elmúlt évre 

tervezett kistérségi területi feladatellátási kezdeményezéseinket nem tudtuk elkezdeni, ezt az idei 

évre helyezzük át. Folytatódik a Központ és telephelyei között kialakult együttműködések 

támogatása, és nyertes pályázataink esetén új közösségi formák bevezetése. A térségi közművelődési 

tanácsadó munkánk végzése során továbbra is napi szinten együttműködünk a Nemzeti Művelődési 

Intézet Nonprofit KFT. Békés Megyei Irodájával. 

Területi feladatellátásunk és lakóterületi munkánk koordinációja fejleszti az intézményegységeink 

közötti együttműködéseket, és hozzájárul az AGÓRA program fenntartási időszaka szakmai 

célkitűzéseinek eléréséhez. 

A Szolgálat intézményen belüli, térségi hatású koordinációi: 

- a térség programajánlatokkal történő segítése; 

- kétirányú képzési program indítása egy településen az élethosszig tartó tanulást segítve, a 

program moduljait kihelyezve az adott területre, más - komolyabb infrastruktúrát, 

szolgáltatást, létszámot igénylők - részére pedig behozva a résztvevőket a központi 

intézménybe,   

- eszköz-kölcsönző, 

- civil szervezeteket segítő tanácsadó tevékenység. 

 

Tantó József program 

Tantó József (néprajzkutató, író) az 1922-es békéscsabai alakulástól kezdve, közel három évtizeden át 

látta el a Békésvármegyei Népművelési Bizottság titkári teendőit. Területi tanácsadó feladatunkat az 

ő nevével fémjelzett együttműködési programmal kívánjuk megvalósítani. 

Mivel az előző évben csak a tervezési fázisig sikerült eljutnunk, a munka oroszlánrésze az idei évre 

marad. Az Agóra-programban vállalt területi közművelődési szolgáltató funkciónk megvalósítása 

érdekében a békéscsabai Járási Hivatallal és a járásban található nyolc településsel együttműködve 

segítenénk azok kulturális alapellátásban végzett fejlesztőmunkáját. A NMI kapcsolatrendszerét is 

bevonva, a kulturális közfoglalkoztatásban dolgozók segítségével párbeszédet igyekszünk majd 

kialakítani a helyi közösségekkel, közös akciókat, programokat szervezünk a településeken.  

 

Áldozatvédelmi Iroda 

Előadások szervezésével, és tanácsadások megvalósításával továbbra is a pimer-prevenció áll 

tevékenységünk fókuszában, melyek megvalósításában  legfőbb partnerünk a Békés Megyei 

Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület. 

Áldozatvédelmi Konferenciánkat idén tizenötödik alkalommal szervezzük meg.  

  

Civil Iroda   

Az Iroda a Civil Törvény figyelembe vételével a Békéscsabán és a bevont kistérségekben (békéscsabai, 

békési, sarkadi, mezőkovácsházi) található nonprofit szervezetek működését segíti:  

- szakmai hátteret nyújt az egyesületek, alapítványok által végzett tevékenységek 

színvonalasabb végzéséhez; 

- gyűjti, rendszerezi, elemzi a szektor számára szükséges információkat, információs anyagokat 

készít és juttat el a célcsoportnak; 
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- szakmai tanácsadással (pályázati, szervezetfejlesztési, működési, pénzügyi, jogi) várjuk a 

hozzánk forduló egyesületeket, alapítványokat.  

 

Eszközkölcsönző  

Az Agóra-program részeként a Szolgálathoz kapcsolódik egy „Eszköz-kölcsönző”, mely kulturális 

programok, civil szervezetek, oktatási intézmények és családi közösségek számára biztosít 

szolgáltatásokat Békéscsaba és igény szerint a település vonzásköretében. 

 

Felnőttképzés 

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

helyszínei külső szervezetek, intézmények felnőttképző tevékenységének. Ezek közül a kisgyermekek 

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

felkészítések a leggyakoribbak. Az időnkénti nagy igénybevétel következtében sokszor küzdünk 

helyhiánnyal. 

 

 

 

Közösségeink 

 

 

Békéscsabai Társastánc Klub és Nyíri Lajos Táncsport Egyesület 

Időpont, gyakoriság:  hétfő, kedd, szerda, péntek 17:00 – 20:00 (versenytáncosok) 

hétfő, szerda 18:00 – 19:30 (szenior formáció) 

hétfő 17:00 – 18:00 és szerda 16:30 – 17:30 (verseny-előkészítősök) 

kedd 18:00 – 19:30 és csütörtök 18:00 – 21:00  (felnőtt tanfolyam) 

hétfő 17:00 – 18:00 (gyermektanfolyam) 

Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ és Balassi Bálint Magyar Művészetek Háza, VÍZMŰ 

tornaterem 

Vezető: Szente Béla, a Nyíri Lajos TSE elnöke 

művészeti vezetők: Meszlényi Viktória munkaközösség-vezető és Hajas Tibor, a Nyíri Lajos TSE alelnöke 

közösségszervező: Csikós Nóra 

 

1979-ben a Békéscsabai Társastánc Klub vezetését Nyíri Marika és férje Felczán Béla vették át, akik a 

mai napig igyekeznek Marika néni édesapjának emlékét megőrizni. 2016-ban került megrendezésre az I. 

Nyíri Lajos Emlékverseny, ezzel a versennyel az egyesület hagyományt szeretne teremteni, 

célkitűzéseink közé tartozik, hogy ezt a klubközi táncversenyt 2017-ben is megszervezzük. Ezt a tradíciót 

erősíti szenior-klubunk is, melynek tagjai nem csak bemutatóznak, hanem egyre többen lépnek közülük 

a versenyparkettre.  

A Nyíri Lajos Táncsport Egyesület 2001-ben alakult, a művelődési házban van a székhelye és itt zajlik az 

edzések nagy része is. Idén arra szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni, hogy a fiatalok körében 

népszerűsítsük a társastáncot, iskolákban való bemutatókkal, a város reprezentatív eseményein való 

fellépésekkel. Tavaly sikerült elindítanunk egy gyermek kezdő tánctanfolyamot. Szeretnénk idén ismét 

meghirdetni, hogy kellő számú utánpótlást tudjon kinevelni magának az egyesület. A versenyzők szakmai 

fejlődését elősegítendő, szeretnénk intenzív edzőnapokat, a szokásosnál hosszabb nyári tábort 

szervezni, melyre magasan kvalifikált edzőket hívnánk meg.  
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Tanfolyamainkon akár hobbiként is lehet foglalkozni a társastánccal, jelenleg 3 különböző szintű felnőtt 

tanfolyamra járnak az érdeklődők, de szeretnénk jövő szeptemberben még egy felnőtt, kezdő 

tanfolyamot indítani.   

 

Csabai Színistúdió 

Időpont: hetente 3 alkalom (Hétfő:15.00-17.00, Csütörtök: 15.00-18.00, Péntek: 15.00-18.00) 

Vezető: Szente Béla      Közösségszervező: Péter Enikő 

Jelenleg a Csabai Színistúdió két csoporttal működik, és 20 aktív fővel rendelkezik.  

A tavaly célunknak kitűzött létszámbővítés ismét megtörtént, a szeptemberi toborzásunknak 

köszönhetően sikerült létrehoznunk 2 csoportot, akiket egy időben két helyszínen két oktató taníthat 

a színész mesterségre. A folyamatos lemorzsolódás okán a jövőben is szeretnénk új tagokkal bővíteni 

a csoportot. A minden évben megrendezendő saját, önálló zenés estünk előre láthatóan március 20-

án kerül megrendezésre a Csabagyöngye Kulturális Központ Hangversenytermében. A műsor a Csabai 

Színistúdió 25 éves születésnapja is egyben, ezért a fő motívum a múltbeli diákok megszólítása, 

vendégként meghívása, illetve egy kis videó összeállítása, ami összefoglalja a csoport múltját és 

jelenét.  

2017 – ben is szeretnénk eljutni a SCHERZO -ra, ami ez évben Miskolcon kerül megszervezésre. Részt 

szeretnénk venni az ODE-n, pár év kihagyás után. 

2017-ban is szándékunk elmenni a szomszédos Partiumba, ahol minden évben nagy szeretettel 

fogadnak a március 15-ei programokon, és a karácsonyi ünnepi műsorukban egyaránt. A 2016 –os 

évben háromszor sikerült kijutnunk a szórvány magyarsághoz, ezt szeretnénk megtartani és 

különböző programokkal bővíteni azt. Meghívástól függően szívesen veszünk részt vagy 

közreműködünk nemzeti ünnepeink bármelyikén. A 2017-es évben is részt veszünk az Impró-fesztivál 

Békés megyei selejtezőjén remélve, hogy ismét részt vehetünk az országos döntőben.  

Természetesen a minden évben tervezett tábort is szeretnénk megismételni, mivel egyre nagyobb 

népszerűségnek örvend a rendezvény. 2017-ben a színjátszó tábor helyszínéül ismét a Szeghalom-

Várhelyi Ifjúsági tábort választjuk majd. A tábor alatt szeretnénk a mostani évhez hasonlóan 3 

csoportba kategorizálni a gyerekeket, hogy mindenki a saját lehetőségei szerint haladjon a 

fejlődésben. Továbbá egy-két hétvégés továbbképzést is tervezünk a nyár folyamán. Szakemberek 

bevonásával szeretnénk ez az intenzív hét keretében színháztörténet és musicaltörténeti tudásukat 

tovább fejleszteni, illetve színpadi mozgás és helyzetgyakorlatok segítségével segíteni a színpadon 

való tájékozódást. 

Interaktív tárlatvezetést is folytatjuk a jövőben, ezen belül közreműködünk a Múzeumok Nyári- és 

Őszi Éjszakáján, minden évben. A „Főtéri Nyár” keretén belül ismét fellépünk a főtéri nagyszínpadon 

egy zenés összeállítással, és a szintén minden évben megrendezésre kerülő nyárbúcsúztató 

sorozatunkat is folytatjuk. 

 

 

Calandrella Kamarakórus 

Időpont, gyakoriság: heti rendszeres, péntek 18.00-20.00 

Vezető: Kutyejné Ablonczy Katalin karnagy  Közösségszervező: Paulikné Tóth Krisztina 

A Calandrella Kamarakórus városunk kiemelkedő színvonalon működő, „Hangversenykórus” 

minősítéssel rendelkező énekegyüttese. 
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Az amatőr kórusmozgalom hazai felsőházába rangsorolt énekkar Kutyejné Ablonczy Katalin 

zenepedagógus, karnagy vezetésével 2017-ben is az igényes komolyzene népszerűsítését, illetve 

művészeti eredményeik gazdagítását tűzi ki legfőbb célul.  

A városi kulturális eseményeken történő közkedvelt fellépések, koncertprogramok, adventi 

énekszolgálat mellett önálló hangversenyeik repertoárját a „Reformáció 500” jeles évfordulójának 

szellemiségében állítják össze, tervezetten egy országosan is tájoltatható ünnepi műsor kínálatával.  

Az énekkar lehetőség szerint fesztiválokon, találkozókon is megméretteti magát, júniusban az Erkel 

Sándor Kórusfesztivál kínál erre jó alkalmat, továbbá egy külföldi rangos kórusünnepen történő 

részvétel tervezett.   

A Calandrella Kamarakórus előző évben a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekarral nagyszabású 

közös hangversenyt adott, mely Békéscsaba két nagyra becsült művészeti közösségét 2017-ben 

további együttműködésre, újabb közös produkcióra ösztönzi. 

Az év első időszakában az énekkar első CD lemezének felvételére is készül, mely újabb lehetőséget 

biztosít az énekkar város,- és országhatáron túli megismertetésében.  

 

Önkéntes Klub 

Vezető: Szekeres Kitti  

minden hónap első szerda 

A Csabagyöngye Kulturális Központban minden hónap első szerdáján ül össze a klub, ahol az aktuális 

rendezvények feladatelosztásai zajlanak, ugyanakkor közösségépítés és fejlesztés is zajlik. A tagok 

főként jegyszedői, ültetői és ruhatári pozíciókat látnak el, de gyerekrendezvényeken animátori 

feladatokat is végeznek. 

 

Nosztalgia Tízek Klubja 

Időpont, gyakoriság: heti rendszeres, szerda 14.00-16.30 

Vezető: Tóth Jánosné     Közösségszervező:  Paulikné Tóth Krisztina 

Az aktív nyugdíjas korú tagokból álló csoport heti rendszeres találkozóit gazdag kulturális-szabadidős 

tartalmakkal tervezi. A néhány év alatt igazi közösséggé összekovácsolódott csoport a kötetlen 

együttlétek helyett előnyben részesíti a szervezett programokat, így valamennyi foglalkozásuk 

alkalmával tematikus délutánra gyűlnek össze.  A változatosság jegyében ismeretterjesztő előadások 

(pl. egészségvédelemről, életmódról, képzőművészetről, helytörténetről, utazásról), művészeti 

produkciók (pl. zenés irodalmi délután, könyvbemutató, táncesemény), valamint külső 

élményprogramok (pl. aktuális attrakciók közös látogatása, kirándulás) és ünnepi együttlétek várják a 

szépkorú klubtagságot.  

 

Csaba Big Band 

Gyakoriság: próbák  esetenként, szombaton délutánonként 

Vezető: Ilyés Miklós                                                                                           Kapcsolattartó: Herczeg Tamás 

A zenekar folyamatosan tartja próbáit a Csabagyöngyében. A tervek között szerepel egy 

emlékkoncert megtartása, amely a Magyar Televízió 1977-es Ki Mit Tud nyilvános adásában 

középdöntőig jutott Hat Szív zenekarnak állít emléket. A Big Band négyéves születésnapját is 

koncerttel kívánja megünnepelni. A zenekar mintegy házigazdája lesz a III. Békéscsabai Big Band 

Találkozónak, és fel szeretne lépni a novemberi Budapesti Big Band Találkozón. 
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Diákírók, diákköltők köre 

Gyakoriság: iskolai időszakban kéthetente pénteken 15 órától 

Vezető: Kántor Zsolt                                                                                    Közösségszervező: Herczeg Tamás 

A klub célja az irodalom terén tehetséges középiskolás korú fiatalok iskolán kívüli képzése, anyanyelvi 

kompetenciafejlesztése, mentorálása. Fontos az esztétikai készség fejlesztése, a kortárs költészettel 

való megismertetés. Verstani, fogalmazási és retorikai feladatok, gyakorlati példák megoldása, 

kortárs művek elemzése, kánonok és kortárs irodalmi folyóiratok, szellemi műhelyek bemutatása 

zajlik a foglalkozások során. A papíralapú könyvek tanulmányozása mellett az internetes folyóiratok 

megismerése is feladata a klubnak, mely a nívós irodalmi művek megszerettetésére szintén törekszik. 

 

Képzőművész klub 

Gyakoriság: minden pénteken 16 órától 

Vezető: Scholtz Endre                                                                                 Közösségszervező: Herczeg Tamás 

A szakkörben az óvodás korosztálytól a középiskolásokig dolgozik együtt a csoport. A kisebb gyerekek 

látásmódját a tinédzserek gondolkodása, világlátása, művészi felfogása erősíti, gyarapítja. Az 

absztrakció, a művészeti fejlődés nem feltétlenül korosztály specifikus, ezért van mód a különböző 

korosztályok együtt munkálkodására. A nagyobbakat nem húzza vissza a kicsik jelenléte, míg a kicsik 

művészi látásmódját fejleszti a nagyobbak gondolkodása, a grafikában, festészetben való 

állásfoglalása. 

 

Csabagyöngye Egészségklub 

Időpont gyakoriság: havonta egy alkalom 

Vezető: Harsányiné Dr. Incze Edit          Kapcsolattartó: Forczek Győző 

A 2015. óta a Csabagyöngye Kulturális Központban működő Egészségklub az elkövetkezendő évben 

szintén minden hónap valamely szombatján szerveződik. A klubdélutánok témái kimeríthetetlenek, 

az egészség tárgykörébe tartozó kérdések mindig új és új feladatot állítanak az érdeklődők számára 

Az események továbbra is ingyenesek, melyeken korosztálytól és nemtől függetlenül bárki részt 

vehet. 

 

Rehabilitációs klub 

Gyakoriság: minden kedden 16 órától 

Vezető: Juhász Gabriella                                                                           Közösségszervező: Herczeg Tamás 

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

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

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

foglalkozások, hanem rendre a csoport hasznára váló gyakorlatokat végzik el. Húsz fő feletti 

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

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

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

 

Szíves és Hipertónia Klub  

Foglalkozások időpontja: minden hónap első keddjén 17 órától 



40 

 

Vezető: Mitykó György                                                                                Közösségszervező: Herczeg Tamás 

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

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

meghívott előadók többségében orvosok és egészségügyi szakemberek, emellett kulturális 

programok és évente két kirándulás bővíti a klub tevékenységét. A foglalkozások célja a résztvevők 

egészségmegőrzését segítő ismeretek terjesztése, tanácsadás, prevenció, valamint a közösségépítés.  

 

 

Gerinctorna klub  

Gyakoriság: szerdánként 15 és 16 óra között 

Vezető: Lukács Katalin                                                                                Közösségszervező: Herczeg Tamás 

 A klub mozgásszervi betegségek gyógyítására illetve megelőzésére szolgál. A mozgásszegény 

életmód következtében népbetegséggé váltak a mozgásszervi bántalmak. A foglalkozássorozat célja,  

hogy megelőzze illetve megszüntesse a gerincbántalmakat, melyek a mai életmód következtében a 

lakosság nagyobb része körében az érett felnőttkor időszakában nagy valószínűséggel kialakulhat. A 

rendszeres gerinctorna gyakorlatok ezenkívül sokat segítenek a helyes testtartás kialakításában és az 

ízületkímélő mozgáskultúra elsajátításában. 

 

Fájdalom Nélkül Klub  

Gyakoriság: minden kedden 16-tól 17 óráig 

Vezető: dr. Tóth Jánosné gyógytornász                                               Közösségszervező: Mitykó György 

Napjainkban rengetegen szenvednek mozgásszervi betegségekben, s ezek egyre fiatalabb korban 

jelentkeznek. Az efféle megbetegedések jelentős részénél gyógytornával javítható a személy 

állapota. Az élet testi-lelki jólétben való megéléséhez nyújt segítséget a klub, ahol gyógytornász 

vezetésével átmozgató tornát végeznek a résztvevők, melynek célja a mozgékonyság növelése, a 

fájdalmak enyhítése, és a mozgás örömének átélése. A foglalkozásokon való részvétel térítésmentes, 

kortól, nemtől függetlenül mindenkinek javasolt, akinek mozgásszervi panaszai vannak. 

 

Várandós torna 

Gyakoriság: minden hétfőn és csütörtökön 17 órától 

Vezető: Csarnainé Hegedűs Nóra                                                        Közösségszervező: Herczeg Tamás 

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

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

foglalkozások a jó közérzett, a fittség érzetét is elősegítik. A szülés előtt álló kismamák testtarását, 

vérkeringését javító torna segíti a szüléskor megfelelő légzéstechnika elsajátítását, hozzájárul a 

terhességi túlsúly és a visszér betegség megelőzéséhez. 

 

 

KerékPárt Bringa Klub 

gyakoriság: minden hónapban 

vezető: Solymosi Attila        Közösségszervező: Farkas Bernadett 

A KerékPárt Bringa Klub a 2014-es év nyarának elején alakult. Amíg tart a jó idő, a közösség minden 

hónapban szervez egy bringatúrát Békéscsabán és a Békéscsabához közel eső településekre. A bringa 
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klubba folyamatosan lehet jelentkezni, mára már 26 tagot számlálnak. A klubba bármilyen korú 

érdeklődő jelentkezhet.  De nem csak bicikli túrákat szerveznek, hanem minden évben rendeznek 

bringakiállítást is. 2015-ben a gyermeknap alkalmával extrém bringákat állítottak ki, veterán bringa 

kiállítást pedig már 2. alkalommal szerveztek. Tervezik, hogy pár taggal indulnak a Békéscsaba – Arad 

maratonon természetesen kerékpárral, valamint ebben az évben is szerveznek bográcsos főzéssel 

egybekötött túrát.   

 

Levendula Kreatív Klub 

Foglalkozások: minden hónap utolsó szombat 09:00-14:00 

Vezető: Kertészné Mile Ágnes      Kapcsolattartó: Szekeres Kitti 

A klub előző években átalakuláson ment keresztül, melynek köszönhetően a gyöngyfűzésen túl, új 

technikákkal ismerkedtek meg, így a „patchwork” elsajátítását is elkezdték. Az immár teljesen nyitott 

közösség tagjai között nem csak a városból, hanem már Szarvasról is érkeznek a foglalkozásokra, ami 

minden hónap utolsó szombatján esedékes. 

 

Csabai Pálinka Klub 

Minden hónap első hétfőjén, 18.00-21.00           Közösségszervező: Varga Gábor 

Vezetők: Lukácsi Sándor elnök, Kutyej Pál korelnök  

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 zsűriben a megye kisebb pálinkaversenyein, de 

a legrangosabb országos versenyeken is képviseltetik magukat. 2017-ben 6. alkalommal bonyolítják 

le a Békés Megyei Házipálinka Versenyt.  

 

KIT Makett Klub 

Minden héten szerdán, 17.30-19.00     Kapcsolattartó: Varga Gábor 

Vezető: Bodó Imre 

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 rendezik 

meg 23. alkalommal makettkiállításukat és versenyüket. 

 

 

Békéscsabai Darts Sport Egyesület 

Minden héten kedden és szerdán, 17.00-21.00    Kapcsolattartó: Varga Gábor 

Vezető: Filyó Tibor 

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, 2017-ben szinte minden hónapban lesznek kisebb-nagyobb megmozdulásaik. A z 

eredményes sportklub 15-20 aktív taggal rendelkezik.  
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Sakk szakkör 

Foglalkozások: minden kedden és szerdán 16-tól 18-ig 

Vezető: Emődi Gyula                                                                                 Közösségszervező: Herczeg Tamás 

Az év iskolai időszakában hetente két alkalommal vannak sakkfoglalkozások nagycsoportostól 

általános iskolából ballagó korosztályig a gyerekeknek. Az érdeklődők képességfejlesztésben, 

tehetséggondozásban részesülnek, a játékbeli gondolkodás és a játékosság szellemének kialakítása 

mellett. A sakkjáték minden eleme, a megnyitások, középjáték és végjáték tanulása egyaránt elméleti 

oktatás, és a játszmák elemzése alapján történik. 

 

Rejtvény Klub 

Időpont: minden páros csütörtökön délután 17-től 19 óráig 

Vezető:  Hankóné Zsilák Katalin                                                  Közösségszervező: Herczeg Tamás 

A klub célja a szórakozás, a meglévő tudás és műveltség felszínen tartása mellett új ismeretek 

nyújtása, a rejtvényfejtés technikájának csiszolása, új rejtvénytípusok megismerése. A foglalkozások 

során különféle rejtvénytípusokkal dolgoznak a résztvevők. Nemcsak rejtvényfejtésre, hanem új 

rejtvények elkészítésének megtanulására is lehetőség nyílik. A klub ez évben az Országos 

Rejtvényverseny mellett két másik esemény, az általános iskolások egyéni rejtvényfejtő versenyére 

és a Hírlap Kupa felelevenítésére is készül. 

 

Békés Megyei Anime Társaság 

Időpont: általában havi gyakorisággal, szombaton délután 14 órától 

Vezető: Novák Norbert                                                                 Közösségszervező: Herczeg Tamás 

A BAT rendszeres vetítéseket tervez, ennek célja, hogy a tagság jobban megismerhesse az  anime  

világának történelmét, kultúráját. Filmek, előadások, vetélkedők során szakmákról, zenékről, 

hagyományokról, érdekességekről tanulnak és adnak számot az érdeklődők. Sok játék és rajzverseny 

is szerepelnek a programban. A nagyobb rendezvényekre kétszáz fő feletti létszám is összegyűlik, 

nem csak a megyéből, hanem távolabbi településekről is érkeznek vendégek. Egy országos találkozó 

megszervezése is a programok között szerepel. 

 

Érmegyűjtők Köre 

Gyakoriság: kéthetente szombat délutánonként 

Vezető: Pádi Zoltán                          Közösségszervező: Herczeg Tamás 

A csoport önálló vezetéssel, tervezéssel működik, tagjai jórészt a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének 

békéscsabai és környékbeli tagjai. A tagság régi és külföldi érmék gyűjtésével, cseréjével, elemzésével, 

és az érmékkel kapcsolatos tudásanyag megismerésével foglalkozik. Éves szinten kb. 20-22 

foglalkozás van tervbe véve, a nyári és a téli szünet kivételével kéthetenkénti összejövetelekkel.  A 

taglétszáma 20-25 fő, közülük többen látogatják a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének országos és 

regionális rendezvényeit is.  

 

Igényes Zenei Élet Klub 

Gyakoriság: minden csütörtökön 18 órától 

Vezető: Kindli József                                                                                    Közösségszervező: Herczeg Tamás 
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 2017-ben a klub a progresszív rock műfajával foglalkozik. Az összejövetelek alkalmával az előadó 

vagy együttes megalakulásának, előéletének körülményeit vizsgálja, és a kimagasló teljesítményeket, 

népszerű időszakokat is. Zenész szakértők segítségével vizsgálja a zene összetettségét, stílusát, 

meghallgatásra kerülnek az előadó vagy együttes jellemző szerzeményei. Minden esetben a 

zenehallgatás mellett - amely hagyományos lemezről és CD-ről történik – PowerPoint bemutató 

zajlik. Ebben történik a képi bemutatás, az adatok, a történet ismertetése, hogy teljes körűvé váljék a 

témával kapcsolatos ismeretszerzés. 

 

Jazz-rock klub 

Gyakoriság: a tavaszi és az őszi időszakban havi egy, a hó utolsó szerdáján 18 órától 

Vezető: Ilyés Miklós                                                                                     Közösségszervező: Herczeg Tamás 

A klub tagjai a jazzkedvelő csabai lakosok köréből kerülnek ki. A swing korszakát tekintik át a klub 

tagjai, folytatják a beboppal való ismerkedést, és a műfaj nagy klasszikusait hallgatják meg. A 

közösség számára lemezhallgatást, az eladók életútjának, munkájának megismertetését, egy-egy 

műfaj ismérveinek áttekintését, jazztörténeti előadásokat kínálnak a foglalkozások. A klub hat 

előadást tervez erre az esztendőre, mivel élő koncertek is szerepelnek a programban, és a 

költségvetés ennél többet nem enged meg. 

 

 

 

 

Intézményegységünkben működő 

- vele együttműködésben álló – 

önálló szervezetek 

 

 

Békés Megyei Szimfonikus Zenekar  

Időpont, gyakoriság: projektek szerinti 

Vezető: Sándor Ottó egyesületi elnök / 

               Uhrin Viktor koncertmester   Kapcsolattartó: Paulikné Tóth Krisztina 

 

A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar működési helyszíne a Csabagyöngye Kulturális Központ. 

Kiemelt együttműködés alapján projektvezérelt időszaki próbáikhoz, valamint produkcióik sikeréhez 

kulturális rendezvényszervezői és háttér-kiszolgáló tevékenységgel járulunk hozzá.   

2017-ben – saját komolyzenei kínálatunk egyik alappilléreként - ismét négy hangversenyt szervezünk 

a zenekar közreműködésével: Magyar Kultúra Napi gálakoncert, Nyitóhangverseny a Tavaszi 

Fesztiválon, Nyárbúcsúztató szabadtéri koncert, valamint családi koncert az Ifjú Zenebarátok Napja 

alkalmából. A helyi és térségi zenetanárok alkotta szimfonikus zenekar vendégművészek, neves 

szólisták bevonásával témáiban és jellegében is különböző alkalmakkal ígér igényes zenei élményt 

békési közönsége számára.  

 

Bartók Béla Kórusegyesület 

Időpont, gyakoriság: heti rendszeres, szerda 18.30-21.00 

Vezető: dr. Jároli Józsefné elnök / 
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               Perlaki Attila karnagy, művészeti vezető Kapcsolattartó: Paulikné Tóth Krisztina 

 

Az önálló egyesületi formában működő Bartók Béla Vegyes kar immáron négy évtizedes 

hagyománnyal rendelkező kiemelt amatőr vegyes kórusa városunknak. A közösség művészeti 

vezetője és a közelmúltban több társadalmi és szakmai elismeréssel díjazott karnagya Perlaki Attila. 

Taglétszáma jelenleg meghaladja az 50 főt. Az elmúlt években megszerzett „lendület” és népszerűség 

megtartásán a Csabagyöngyében tartott rendszeres próbák alkalmával áldozatos munkával 

dolgoznak. Bemutatkozásaikat változatos formákban önálló hangversenyek alkalmával, városi 

rendezvényeken, kórustalálkozókon, ill. társadalmi eseményeken tervezik. Kiemelt produkcióval 

készülnek a Tavaszi Fesztivál tradicionális záróhangversenyének megtartására, nyári 

fesztiválnaptárjukban az Erkel Sándor Kórusfesztivál és a Keszthelyi Dalünnep jegyzett. A kórus 

külföldi csoportkirándulás alkalmával szeptemberben Omisba (Dalmácia) látogat, énekszóval egy 

újabb irányban határon túli magyar emlékek nyomába eredve. A karácsonyi ünnepvárást 

szokásaikhoz híven év végi hangversennyel kívánják lélekszépíteni.  

 

Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért, Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes 

Időpont, gyakoriság: hétfőtől péntekig minden hétköznap 18:00 – 21:00 

Vezető: Szarka Zsolt, a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes művészeti vezetője és Pintér Tibor, a 

Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért alelnöke 

Kapcsolattartó: Csikós Nóra 

A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes 1986-ban alakult, míg a Csaba Kulturális Egyesület a 

Táncművészetért 1996-ban. 2016-ban dupla, kerek évfordulójukat is itt, a kulturális központban 

ünnepelték. Az együttes elsősorban Békéscsaba nemzetiségeinek néptánckultúrájából építi fel 

repertoárját. A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes az egyesületnek köszönheti eredményes 

működését.  Az egyesület különösen odafigyel a felnőttek, idősebbek néptáncoktatására. Minden 

héten tartanak oktatást olyan felnőttek számára, akik szeretnének megtanulni a magyar néptáncot, 

de létezik idősebbekből álló néptánccsoportjuk is, akik szintén heti rendszerességgel járnak az 

intézményünkbe. Aktívan részt vállalnak a guzsalyas táncházak megszervezésében és az év folyamán 

is lelkesen adnak elő rendezvényeinken (Főtéri nyár, Békéscsabai Táncfesztivál…) Minden nyáron 

szerveznek tánctáborokat gyermekek és felnőttek részére. 

 

Chopin Kórus 

Időpont, gyakoriság: heti rendszeres, hétfő és csütörtök 18.00-20.00 

Vezető: Rázga Józsefné karnagy    Kapcsolattartó: Paulikné Tóth Krisztina  

A magyar-lengyel baráti társaság énekkara heti két alkalommal – hétfőn és csütörtökön- a központi 

épületben tartja próbáit. Karnagyuk, Rázga Józsefné mind a magyar, mind a lengyel kórusirodalom 

tárházából meríti és gazdagítja repertoárjukat. Közösségi életük igen mozgalmas, az énekkari  

fellépések mellett jeleskednek a két nemzet közötti kulturális kapcsolatok ápolásában is, melyet 

rendszeres csereprogramokkal biztosítanak.   

 

Szemián Sámuel Egylet 

Minden hónap utolsó hétfőjén, 14.00-16.00    Kapcsolattartó: Varga Gábor 

Vezető: Paluska Pál 
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A közösség 2009-ben jött létre azzal a célja, hogy szabadidős tevékenységet, sport és kulturális 

programokat, szakmai előadásokat szervezzen tagjai számára. 2017-ben nagyszabású fotókiállítást 

szerveznek, melynek helyszíne a Csabagyöngye Kulturális Központon belül az Artérium lesz. Fontos 

számukra a környezettudatosság eszméjének terjesztése. A programok, előadások, látogatások, 

kulturális kirándulások a város érdeklődő közönsége számára is nyitottak. 

 

Féling Színház – amatőr színjátszó csoport 

Vezető: Steinwender József     Kapcsolattartó: Péter Enikő 

A Féling Színház 23 aktív taggal működő közösség. Heti 2 alkalommal tartanak foglalkozást a 

Csabagyöngye Kulturális Központban. Évente átlagosan 2 darabot mutatnak be a intézményben és 

más helyszíneken. A Féling Színház és a Magyar Szín-Játékos Szövetség együtt szervezi meg minden 

évben a Megyei Impro Fesztivált. A Féling Színház 2016-ban indította el a Józsa Mihály Vers és 

Prózamondó versenyt amit minden év december elején tervez.  

 

Csikung – kínai lassú torna csoport 

Minden hétköznap, 18.00-19.00     Kapcsolattartó: Varga Gábor 

Vezető: Forgács Lajos 

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 

mennek a szabadba, hiszen a természet közelsége fontos számukra. 

 

Varázsének – zenés gyermekfoglalkoztató csoport 

Időpont, gyakoriság: minden kedden, 10.30-11.30 és 17.30-18.30 Kapcsolattartó: Varga Gábor 

Vezető: Hevesi Imre 

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 évrőlévre nagy népszerűségnek örvend, alkalomról alkalomra 10-15 

gyermek és hozzátartozója látogatja. 

 

Kids Club  

Időpont: minden kedden és szerdán délelőtt 10-től 11-ig 

Vezető: Balogh Anikó                                                                                   Kapcsolattartó: Herczeg Tamás 

A klub fő célja, hogy megszerettesse a gyerekekkel a nyelvtanulást, a játékok segítségével szinte 

észrevétlenül, tanulás nélkül tanulva. A foglalkozások változatossága es légköre miatt jókedvvel 

vesznek részt az angol és német órákon a gyerekek. A klubtagok az anyanyelvükhöz hasonló módon 

sajátítják el az idegen nyelvet, olyan közegben, ahol a kapcsolatépítés, a közösségi élmény is fontos. A 

klub, mely, ha igény mutatkozik rá, új csoportot is indít, szeretne jobban bekapcsolódni a Ház életébe, 

a gyermekeknek, családoknak szóló programon részt venni. 

 

Pici Maci Muzsika 

Gyakoriság: hétfőn délelőttönként 10-től 10 30-ig 
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Vezető: Bogdánné Száva Mariann                                                          Kapcsolattartó: Herczeg Tamás 

A foglalkozások a nyolc hónapostól négy éves korig terjedő életkorban nyújtanak fejlesztésre 

lehetőséget, gyermekeknek és szüleiknek közösen. A közös játék és éneklés során bővül a szülők 

dalkincse, játék repertoárja. Énekkel, mondókával fejleszthető a kisgyerekek zenei hallása, ének 

készsége. A zenei nevelés kedvező hatással van a babák értelmi, érzelmi, mozgás-, beszéd- és 

szocializációs fejlődésére. A családias légkörű félórás foglalkozáson énekek, ölbeli játékok, sétáltatók, 

ritmushangszerek, színes ejtőernyő, buborékfújók és sok-sok zene várja az érdeklődőket. 

 

Brumi torna 

Gyakoriság: csütörtök délelőttönként 10 45-től 11 30-ig 

Vezető: Bogdánné Száva Mariann                                                                  Kapcsolattartó: Herczeg Tamás 

A csoportba az egyévestől három éves korig terjedő korosztállyal járnak a szülők, nem csak 

édesanyák, hanem édesapák is.  A program minden alkalommal rövid bábjelenettel kezdődik és a 

teljes foglalkozás alatt a játékokhoz, mozgáshoz döntően népi mondókákból, népi gyermekdalokból 

történik válogatás. Az óvodai beiratkozás előtti életszakaszban mintegy a későbbi óvodai érzelmi, 

értelmi és művészeti nevelést alapozza meg a foglalkozás sorozat. 

 

Békés Megyei Polgári Összefogásért Egyesület 

Foglalkozások: havonta egyszer 

Vezető: Horváth László                                                                                    Kapcsolattartó: Herczeg Tamás 

Az Egyesület havi rendszerességgel, de nem állandó időpontokban tervezi tartani foglalkozásait. 

Közéleti előadások, kulturális és közösségépítő programok szerepelnek a tervek között, melyekhez az  

Egyesület igénybe szeretné venni a Ház egy-egy termét, illetve a szükséges technikai eszközöket. A 

CsaKK-val való együttműködés keretein belül a tagság továbbra is rendszeres látogatója kíván lenni az 

intézményben zajló programoknak.  

 

Sorsfonó Műhely 

Gyakoriság: minden hónap második szerdáján 17-től 19 óráig 

Vezető: Galambosné Varjó Blanka                                                                  Kapcsolattartó: Herczeg Tamás 

A Sorsfonó Önismereti Egyesület által gondozott nyitott playback színházi tréning alternatív színházi 

műfaj és művészetterápiás módszer egyben. A közönség soraiból kilépő néző megosztja saját 

történetét, és a játszók különböző improvizációs technikákkal, saját személyiségükön átszűrve 

visszatükrözik azt, a cselekményt követő érzelmi események kihangsúlyozásával. Cél az önismeret, 

életvezetési tudatosság fejlesztése, az ehhez szükséges eszközök tanítása. 

 

 

 

Sorsfonó Társulat 

Gyakoriság: alkalmanként, előre egyeztetett időpontokkal 

Vezető: Novák Magdolna                                                                               Kapcsolattartró: Herczeg Tamás 

A Társulat a Sorsfonó Önismereti Egyesület csoportjaként működik, tematikus előadásokat, 

tréningeket és oktatást tart. Kiállítást rendez a CsaKK-ban, rendhagyó könyvbemutatót, 

egészségnapot és drogprevenciós projektet tervez. A csoport a szociális és a kulturális szférában 
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egyaránt jelentkezik programokkal. A lelki egészség védelmét, a mentálhigiénés szakma által 

nyújtható segítséget kívánja biztosítani azoknak, akiket programjaival elér. 

 

Szülő-gyermek klub hallássérültek számára 

Gyakoriság: minden hónap utolsó péntekén 17 órától 

Vezető: Bognár Gyöngyi                                                                                   Kapcsolattartó: Herczeg Tamás 

Az újonnan létrejövő klub a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Békés Megyei Szervezete 

és a CsaKK közös gondozásában indul. Fontosnak, hogy a hallássérült gyermeket nevelő szülők 

tudjanak egymásról, közösségé formálódjanak, Egymással megoszthatják tapasztalataikat és ez már 

önmagában is nagy segítség számukra. A gyermekek számára még fontosabb, hogy ne érezzék 

egyedül magukat, ne legyenek kirekesztettek a közösségi lét adta lehetőségekből. 

 

 

Szakmai együttműködések, partnerszervezetek 

 

Filharmónia Magyarország  

Szervezeteink közötti szoros szakmai együttműködés elsődleges célja Békéscsaba és térsége 

komolyzenei kínálatának igényes fenntartása, minőségi szolgáltatása. A nemzeti hangversenyrendező 

cég békéscsabai irodája által szervezett felnőtt és ifjúsági bérletes komolyzenei koncertek helyszíne 

és kiszolgálója a Csabagyöngye Kulturális Központ. Az e célra akusztikailag kiválóan alkalmas  

hangversenytermünkben a sorozatok keretében az ország legkiválóbb szimfonikus,- és 

kamarazenekarait, elismert művészegyéniségeit hallhatja élőben a közönség Békéscsabán: 2017. első 

félévében többek között a Liszt Ferenc Kamarazenekar és Miklósa Erika, a Budapesti Fesztiválzenekar, 

valamint a Kodály Filharmonikusok Debrecen produkcióit. 

 

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 kapcsolatot a jövőben is folytatni, építeni kívánja.  

Az Intézettel történő szakmai együttműködés kiemelt területei 2017-ben:  

- V. Kulturális Közmunka Program (CSAKK mint fogadó szervezet) 

- térségi, ill. megyei szintű szakmai információs rendezvények, tudásmegosztás, tapasztalatcsere 

- térségi közművelődési feladatellátás, programszolgáltatás, projektszintű partnerségek 

- megyei, ill. régiós képzési programok megvalósítása intézményi szakmai humánerő és háttér-

infrastruktúra megosztásával 

 

Kulturális Központok Országos Szövetsége  

A Csabagyöngye Kulturális Központ folyamatos és rendes tagsággal bír a Kulturális Központok 

Országos Szövetségében, mely reprezentatív szakmai szervezetként átfogó képviseletet kíván 

gyakorolni az intézményi működési formában ellátott közművelődési tevékenységek törvényi, 

szervezeti, és tartalmi kérdéseiben egyaránt. Békéscsabai elnöklete, valamint operatív irányításának 
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szintén csabai mivoltából adódóan intézményünk tagsági aktivitása a Szövetség működésében 

jelentősen meghatározó, melyet továbbra is jó színvonalon kívánunk tartani.   

A szervezet nyújtotta országos információs és kapcsolati hálózatban történő részvétel, valamint a 

tudásmegosztás és kapcsolatépítés szimbiózisát megteremtő konferenciák, továbbképzések alkalmai 

aktuális és adaptálható tartalmaikkal számtalan szakmai „lépéselőnyt” biztosítanak, segítik az 

intézményi munka valamennyi területének mindennapjait, továbbá ösztönzik a fejlesztéseket, 

esetlegesen kooperatív kezdeményezéseket generálnak. Ezért törekszünk valamennyi 

kezdeményezésben, illetve szakmai eseményen „jelen lenni”.  Emellett igyekszünk saját jó 

gyakorlatainkat, szakmai innovációinkat, valamint helyi specifikumainkat mind szélesebb körben 

megismertetni, az „Agóra-műhely” partneri hálózatában továbbra is vezető szerepet betölteni, a 

Szövetség életében folyamatos érdemi jelenlétet tanúsítani.  Deklarált szakmai kvalifikációink mellett 

többek között az itt megnyilvánuló munkának is köszönhető, hogy intézményünk országos szintű 

megítélése és pozicionálása kiemelkedően jó! 

2017-ben a Kulturális Központok Országos Szövetsége a Csabagyöngye saját kezdeményezésű „Őszi 

Művészeti Hetek” programtematikáját minisztériumi szaktámogatással  - a Tavaszi Fesztivál mintájára 

– egységes célrendszerű és arculatú, különböző programokkal zajló országos rendezvénysorozattá 

kívánja fejleszteni. 

 

Oriens 2000 Alapítvány 

Elnök: Szegedi Balázs         Titkár: Szekeres Kitti 

Az Alapítvány 2017-ben is meg kívánja tartani az előző évben kialakított programszerkezetét. Ismét 

vállalják a kulturális közfoglalkoztatottak fogadását, amire nagy szüksége van a szervezetnek, hiszen a 

megnövekedett rendezvények és egyéb feladatok miatt szükség van az önkéntesek mellett állandó 

munkaerőre is. Az eltelt három év alapján remélhetőleg ismét közhasznú szervezetté válhat az 

Alapítvány, mely fontos lenne a forrásteremtés és a szakmai munka tekintetében is. 

 

Békés Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház 

Vezető: Herczegné Számel Annamária                                                          Kapcsolattartó: Herczeg Tamás 

Az intézmény negyedik emeletén irodával rendelkező CSEÖH működése számos ponton kötődik a 

CsaKK életéhez. A Mikulásfesztiválon partner szervezeteiket mozgósítva érzékenyítő programot 

tartanak, a Cipősdoboz akcióban az adománygyűjtésben és a csomagok rászorulókhoz való 

eljuttatásában közreműködnek. A gyermeknapon családi érzékenyítő kerekes székes akadálypálya és 

a vakpiac programot terveznek. Az Én családom címmel rajzkiállítást nyitnak az épületben, és egy 

további kiállítást hívnak meg. Az őszi időszakra egy konferenciát szerveznek. 

 

 

Békéscsabai Helyi Közösség - CLLD: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések 

Konzorciumvezető: Szente Béla      Kapcsolattartó: Hajnal Edit 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében közösségi 

szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében létrejött - a helyi civil-, 

vállalkozói- és közszféra szereplőiből álló - akciócsoport támogatottsága esetén intézményünk 

elkötelezett a helyi fejlesztési stratégia megvalósításában.  

A Békéscsabai Helyi Közösség akciócsoportjának konzorciumi vezetőjeként, a helyi szükségleteket és 

lehetőségeket feltárva, elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén kapcsolódhatunk a tervezett 
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fejlesztések megvalósításához, melyek közvetetten közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok 

kialakítását és elterjesztését szolgálják. 

Nyertes pályázat esetén  a stratégia célkitűzéseinek megvalósulása új lehetőségeket jelent 

intézményegységeink szakmai munkájának fejlesztésére. 

 

Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület 

Vezető: Zsankó László       Titkár: Hajnal Edit 

Programjai célja Békés megyében, kiemelten a gyermek és fiatalkorú korosztály, az időskorúak és a 

családok bűncselekmény áldozatává és elkövetővé válásának megelőzése, továbbá gyermek- és 

fiatalkorúakkal, és közösségeikkel foglalkozók fejlesztése. 

A tervezett tevékenységek között iskolai prevenciós programok működtetése, kortárssegítők és 

iskolai mediátorok képzése szerepel a hagyományos Áldozatvédelmi konferencia mellett. 

Az időskorúak bevonásával, intézményünkkel szorosan együttműködve tervezi gyermekek és fiatalok 

számára szervezett olyan szabadidőeltöltési programok lebonyolítását is, melyek fókuszában az 

áldozatvédelem és a bűnmegelőzés áll. 

Továbbra is Irodát biztosítunk számukra.  

 

Csabai Társaskör Egyesület 

Elnök: Vandlik-Varga Nelli 

Csabai Társaskör Egyesület 

Időpont, gyakoriság: alkalmanként 

Elnök: Vandlik-Varga Nelli     Kapcsolattartó: Vandlik-Varga Nelli 

Az Egyesület célja közösségi érdekeket képviselő projektek kezdeményezése, támogatása, az alulról 

építkező kulturális kezdeményezések segítése, öntevékeny folyamatok fenntarthatóságának 

biztosítása. Kiemelten fontos a helyi értékeket feltáró tevékenységek kezdeményezése, támogatása, 

önszerveződő közösségeinek segítése. Az Egyesület elsősorban pályázati lehetőségek felkutatásával, 

azok mentorálásával kívánja ellátni feladatát. Az új közösség tagjai kultúraközvetítésben dolgozó 

szakemberek, akik szabadidejükben is mások szabadidejének kitöltésével foglalkoznak. 2017-es 

terveik között családi programok szervezése, a fiatalok aktivizálása és rekreációs foglalkoztatások 

szerepelnek. Külön figyelmet fordítanak a társas együttlét új formáinak népszerűsítésére, és a tagok 

szakmai ismereteinek bővítésére. 

 

 

Békéscsabai Regionális Turisztikai Klaszter 

Vezető: Sztankó Attila      Kapcsolattartó: Halasiné Berta Anita 

A klaszternek, amely a korábbi években több városi turisztikai megmozdulásban is részt vett, 

projektfenntartó időszaka lejárt. További együttműködési formáink előkészítés alatt állnak. 
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ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ 

MEZŐMEGYER 

 

Mezőmegyer egy 1800 fő lakossal bíró kis településrésze Békéscsabának. Mezőmegyer falusias 

jellegeket őriz, hiszen egészen 1975-ig önálló településként működött. Munkánk során éppen ezt a 

falusias jelleget szeretnénk megőrizni, melyet a Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó és 

Fazekas Találkozó vendégei is nagyra értékelnek. A lakosság számához viszonyítva az egy főre jutó 

kézművesek száma országos szinten is jelentős, hiszen ezen a parányi településrészen 23 kézműves 

él. Ezt a különleges adottságot kihasználva fokozatosan építjük a Mezőmegyeri Kézműves Falu 

bázisát, hogy minél több ember megismerhesse a Mezőmegyeri Kézműves Portékákat esetleges 

eljöjjön belekóstolni valamely letűnt kézműves szakma rejtelmeibe. A településrész, így az intézmény 

munkáját is megnehezíti, hogy Mezőmegyeren nincs általános iskola csak óvoda. Az óvodások 

létszáma is fokozatosan csökken, míg 5 évvel ezelőtt még 3 csoport volt, 80 feletti létszámmal, ma 

már csak 40 óvodás jár az óvodába. A lakosság nagy része időskorú emberekből áll, sajnos kevés a 

fiatal, mint megyei szinten, itt is nagy az elvándorlás. A mezőmegyeriek többsége Békéscsabán 

dolgozik, mivel helyben nem nagyon van munkalehetőség. Látogatóink nagyobb részét az időskorúak 

teszik ki ennek elsődleges oka az időhiány és a településrész távolsága Békéscsaba belvárosától. A 

középkorú korosztály és a kisgyermekes családok elsősorban hétvégente látogatják programjainkat. A 

középiskolás ifjúság és a fiatal felnőttek pénteken és szombaton este jönnek a művelődési házba. 

 

 

Rendezvények, események 

 

Magyar Kultúra Napja 

2017. január 20. 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Born Gergely művelődéstörténész előadását hallgathatják meg az 

érdeklődők „A kígyókirálytól Atilláig- a magyar ősmesék világa és tanulságai” címmel. 

 

Kemence avató 

2017. február 25. 

A Magyar Nemzeti Egység Egyesület és a Csabagyöngye Kulturális Központ támogatásával a Budapest 

Bank Békéscsabáért Program keretein belül épült „A falu kemencéje”. Az ünnepélyes kemence 

avatón népzenei programokkal, népi játszóházzal, mulatságos jelenetekkel, ételkóstolóval 

kemencében sült kürtős kalács várjuk az érdeklődőket. 

 

Március 15. 

2017. március 15. 

Hagyományosan a Körösök Völgye Vitézi Bandérium betyárjaival, valamint a Károlyi- Huszár Honvéd 

Hagyományőrző és Kulturális Egyesület huszárjaival valamint az Arany Menyecskék Népdalkörrel 

ünneplünk a Petőfi szobornál, rossz idő estén a művelődési házban. Igyekszünk minél több helybelit 

bevonni az ünnep előkészületeibe, illetve közvetlenül az ünnepi műsorba. 

 

Megyeri Gyógyítónap 

2017. március 25. 
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Megyeri Gyógyító napot szervezünk az Egység Műhely Egyesület népi gyógyászai, valamint Jámbor 

Gábor mezőmegyeri természetgyógyász segítségével. Ezen a napon különböző népi gyógyászati 

technikákat lehet díjmentesen kipróbálni, valamint előadásokat meghallgatni. Egészséges 

ételkóstolóval és ásványvásárral és kiállítással várunk minden érdeklődőt. Ez a program a 

településrész idős korosztálya miatt különösen jelentős. 

 

 

XI. Szent György-napi Sárkányeregetés  

2017. április 22. 

Minden évben Szent György napján vagy ahhoz közeli hétvégén rendezzük meg a Szent György-napi 

Sárkányeregetést a mezőmegyeri Ősgyepen. A kétnapos rendezvényt a Megyeri Sárkányos klub 

tagjainak segítségével szervezzük meg minden évben. A programot több előkészítő nap előzi meg 

ahol a Megyeri Sárkányos klub tagjai a sárkányeregetésre készülnek elő. A hétvégi rendezvényre az 

ország minden részéből és külföldről érkeznek vendégek a sárkánykészítés és a siklóernyőzés 

szerelmesei. A rendezvényen a Körösök Völgye Vitézi Bandérium valamint a Tűz-kör dobkör is fellép. 

A program nagyban függ az időjárástól is, ezért minden alaklommal esőnapot is hirdetünk.  

Az idei rendezvényen a sárkánykészítés és sárkányreptetés mellett a hőlégballonozást is ki lehet majd 

próbálni. 

 

Megyeri Pünkösdölő 

2017. június 5. 

A Megyeri Pünkösdölő programunkat 2016-ban indítottuk útjára. Ebben az évben a Pünkösd 

időpontja a III. Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó és a II. Kárpát-medencei Fazekas 

Találkozó időpontját megelőző hétre esik ezért a nagyrendezvény beharangozójaként június 5-én, 

Pünkösd hétfőjén rendezzük meg. 

A program lovaskocsis felvonulással indul a Csabagyöngyei Táncegyüttes, az Ókörös Trió valamint az 

Arany Menyecskék és az Arany János Színkör tagjainak részvételével, délelőtt a várost járva 

népzenével néptánccal hívva meg a közönséget a rendezvényre. 

A Megyeri Pünkösdölőn bábszínházzal, többféle játszóházzal várjuk a gyerekeket, pünkösdi 

királyválasztással (erős ember vetélkedővel) és néptáncbemutatóval várjuk a felnőtteket. 

 

Gyermeknap  

2017. június 3. 

Minden évben május utolsó vasárnapja a gyermekeké, így van ez minden évben Mezőmegyeren is 

bár a Gyermeknap időpontját a városi gyermeknaptól eltérő időpontban június első hétvégéjére 

szervezzük. Ezen a napon többféle játszóházzal vetélkedővel, ügyességi és szellemi játékokkal várjuk 

az érdeklődő gyerekeket és szüleiket. A legügyesebb gyerekeket jutalmazzuk. A gyermeknap 

programot a Csabai Színistúdió műsora zárja. 2017-ben a Tündérkert Óvodával közös programot 

szeretnénk szervezni. 

 

 

III. Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó és a 

II. Kárpát Medencei Fazekas Találkozó 

2017. június 9-11. 

Az eddigiektől eltérően idén közel egy hónappal hamarabb kerül sor a találkozók megszervezésére. 
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A Kárpát–medencei Magyar Népzenei Találkozó szervezését és lebonyolítását a Csaba Kulturális 

Egyesület tagjai és önkéntesei végzik. A rendezvény hagyományainkhoz híven a Dohány utcai 

játszótér melletti pályán felállított színpadon kerül megrendezésre. A háromnapos program alatt 

többszáz határainkon túli és kismagyarországi fellépő mellett tudományos néprajzi előadásokkal, 

játszóházakkal, hajnalig tartó táncházzal várjuk az érdeklődőket. Természetesen a házigazdákból álló 

Arany Menyecskék Népdalkör is fellép majd. 

A II. Kárpát-medencei Fazekas Találkozó alatt kirakodóvásárral, korongozó versennyel, 

főzőversennyel fazekas kiállítással, várjuk az érdeklődőket. Terveink szerint 10 fazekas mestert 

szeretnénk meginvitálni a rendezvényre. A korongozó versenyen legjobban szereplő fazekast értékes 

jutalommal díjazzuk. A rendezvény ideje alatt a korongozást is ki lehet majd próbálni, az Interkerám 

Kft támogatásával pedig a látványos raku kerámia égetés folyamatát is meg lehet majd tekinteni a 

rendezvény ideje alatt. Természetesen hagyományaink szerint a háromnapos rendezvényt az Arany 

János Színkör előadása zárja majd a művelődési ház nagytermében, akik Rideg Sándor Indul a 

bakterház című regényének folytatásának szánt népi komédiáját adják majd elő, Kéri Ferenc tollából: 

„Meghalsz banya!”-címmel. 

 

IV. Szent Mihály-napi Birkapörkölt Főzőverseny 

2017. szeptember 30. 

Az évek során a Mezőmegyeri Birkapörkölt Főzőverseny az Arany János Művelődési Ház egyik 

legkedveltebb programja lett. 2016-ban 14 bográcsban főtt a birkahús reméljük ebben az évben ezt a 

mennyiséget is sikerül túlszárnyalni. A főzőversenyen a legjobban elkészített ételeket díjazzuk. A zsűri 

tagjai az ételkészítés mellett a terítést is díjazzák. 

Miközben készül a birkapörkölt a versenyzőket és az érdeklődőket különféle programokkal várjuk. A 

Néptáncbemutatótól a juhász botforgatásig, mindenki talál magának megfelelő szórakozási 

lehetőséget. A legapróbbakat bábszínház és az egész program ideje alatt tartó játszóházzal várjuk.  

S programot délutáni élőzenés táncházzal zárjuk. 

 

Mindenki Karácsonya 

2017. december 17. 

A Mindenki Karácsonya az Arany János Művelődési Ház csoportjainak közös karácsonyi ünnepsége. 

Minden évben nagy lelkesedéssel készülnek a különböző csoportok. Karácsonykor vendégszereplőink 

is vannak a Tündérkert Óvoda óvodásai valamint a Csabai Színistúdió diákjai. Minden évben 

különböző kézműves foglakozásokkal ételkóstolóval készülünk erre az alaklomra. Ebben az évben a 

Megyeri Kézműves Műhely karácsonyi meglepetésekkel is készül erre az alkalomra. 

Fellép az Arany Menyecskék Népdalkör, az Arany János Színkör is, de szép számmal vannak fellépők a 

helybeli ifjúság valamint a Mezőmegyeri Nyugdíjas Klub soraiból is.  

 

 

 

Sorozatok 

 

Az Arany János emlékév programjai az Arany János Művelődési Házban 

A 2017-es év az Arany János emlékév is egyben. Intézményünk névadójára szeretnénk megemlékezni 

ebben az évben több alkalommal is.  
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Áprilisban Arany János Versmondó versenyt az általános iskolásoknak, októberben Arany János 

irodalmi és műveltségi vetélkedőt a Békéscsabán működő nyugdíjaskluboknak, szeptemberben 

Arany János életét és munkásságát feldolgozó kiállítást szeretnénk rendezni. Decemberben pedig -

immár második alaklommal - Arany János Irodalmi vetélkedőt hirdetünk a békéscsabai általános 

iskolások számára. 

 

Megyeri Kézműves és Főzőműhely 

Egész évben minden hónapban a már elfeledettnek tűnő kézműves népi mesterségeket, technikákat 

elevenítjük fel egy-egy helybeli mesterember segítségével. Az érdeklődők belekóstolhatnak például a 

házi sajtkészítés, a szappanfőzés, vagy a kosárfonás alapjaiba. A programokat minden alkalommal 

egy-egy népi ételkóstolóval zárjuk, olyan ételeket készítünk, amelyeket a mai ifjúság már nem 

ismerhetett. Ebből a dologból nőtte ki magát a Megyeri Főző Műhely új programként, minden 

második hónapban, amely során a művelődési ház kemencéjében népi tájjellegű étkeket készít 

Farkasné Szegfű Anikó, valamint általa a kenyérsütés és a kalácskészítés rejtelmeibe is 

belepillanthatnak az érdeklődők. 

 

Megyeri Teaház 

A Megyeri Teaház programunkon 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. De terveink szerint 

olyan országosan elismert szakembert is szeretnénk vendégül, mint Agócs Gergely népzenetörténész 

vagy Somfai Kara türkológus.  

 

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. A Rímszerda vezetését 2017-től 

Gábriel Erika vette át, s minden második hónapban jelentkezik majd, a köztes hónapokban pedig 

könyvklubbal várunk minden olvasni szerető érdeklődőt. 

 

Ünnepi megemlékezések 

Minden évben több alkalommal készülünk ünnepi műsorral a különböző emléknapok alkalmával. 

Ebben az évben is így lesz a doni megemlékezés, március 15-e vagy október 23-a kapcsán. Ezeken az 

ünnepi alkalmakon, megemlékezéseken az ünnepi műsor a művelődési ház dolgozói, az Arany János 

Színkör, valamint az Arany Menyecskék Népdalkör közreműködésével helybeli civilszervezetek 

segítségével készül. A műsort minden alkalommal koszorúzás zárja az emlékműveknél. 

 

Kézműves Foglalkozások 

Intézményünk céljául tűzte ki a mezőmegyeri kézművesség népszerűsítését. Ennek első állomása volt 

a kézművesség megismertetése a legfiatalabbakkal. A Mezőmegyeri Tündérkert Óvoda óvodásai 

minden második héten jönnek a művelődési házba kézműves foglalkozásokra. Ez kiegészítve Farkasné 

Szegfű Anikó óvodapedagógus a zene iránt érdeklődő gyerekeknek ingyenes Zeneovi foglalkozásokat 

tart minden második héten. Ezen kívül a nagyobb rendezvényeinkhez valamint a nagy 
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ünnepkörökhöz kapcsolódóan ingyenes játszóházat szervezünk. A különböző eseményekhez 

kapcsolódóan nemez, csuhébáb, vagy népi hangszer-készítés kapcsolódik. A kézműves 

foglalkozásokat közfoglalkoztatott munkatársaink vezetik, időnként kiegészülve a Mezőmegyeri 

Kézműves Falu egy–egy mesterével. 

 

Csaba királyfi útján rendezvénysorozat 

A Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesület és a Csabagyöngye Kulturális Központ valamint az Arany 

János Művelődési Ház 2016-ban megrendezett hagyományőrző programsorozatát 2017-ben is 

szeretné megrendezni. A rendezvénysorozathoz elsősorban gyermekrajz-kiállítás megrendezésével, 

Szedlják István archaikus ötvös mester kiállításának megszervezésével, valamint a rendhagyó 

történelemórák és az előadások helyszínének biztosításával szeretnének részt venni. A 

programsorozat közösségteremtő erővel bír, hiszen a művelődési ház több klubja is részt vett a Csaba 

Királyfi Ünnepe programon. 

 

 

Kiállítások 

Kiállításaink ebben az évben is igazodnak az Arany János Művelődési Ház programjaihoz, nagyobb 

rendezvényeihez. Az előző évek hagyományát követve a Kárpát-medencei Magyar Népzenei 

Találkozó és a Kárpát-medencei Fazekastalálkozó programjaihoz kapcsolódva fotó és néprajzi tárgyú 

kiállításokkal, a Kodály-emlékév alkalmából egy Kodály-emlékkiállítással szeretnénk színesíteni 

programjainkat. Természetesen a pincehelyiségünkben a fazekastalálkozóra érkező fazekasmesterek 

tárlatával szeretnénk színesebbé tenni a találkozót. Ezen kívül gyermekrajz pályázatot is szeretnénk 

hirdetni és a beérkezett gyermekmunkákból kiállítást rendezni. A Csaba királyfi 

rendezvénysorozathoz kapcsolódva Szedlják István archaikus ötvös mester és tanítványainak 

munkáiból szeretnénk egy tárlatot rendezni. Az Arany János emlékév kapcsán szintén egy kiállítást 

szeretnénk rendezni a költő munkásságáról és életéről. Ezen kívül minden második hónapban egy 

helybeli alkotónak vagy kézműves mesternek szeretnénk lehetőséget nyújtani a bemutatkozásra. 

 

Mezőmegyeri Hírmondó 

A Mezőmegyeri Hírmondó a településrész egyetlen programújságja, amely minden hónapban 750 

példányszámban jelenik meg. Az újság az aktuális programokon kívül számos más hasznos 

információt is tartalmaz a lakosság számára. Az elmúlt két évben jelentős változtatásokat hajtottunk 

végre az újság szerkezeti és tartalmi megjelenését illetően. A helybeli lakosokat bevonva új külsőt 

kapott az újság, olyan rovatokat indítottunk be, amely a helybelieket is érdekeltté teszi a közös 

munkában, ilyen volt „Ledzy mama” rovata, ahol visszaemlékezéseket olvashattunk a régi megyeri 

életről, valamint a „Bemutatkozik a Mezőmegyeri Kézműves Falu” rovat, ahol minden hónapban egy 

kézművest mutatunk be a településrész 23 kézműves mestere közül. Sportrovatunkban a helybeli 

karate klub eredményeiről számolunk be valamint a Mezőmegyeren megvalósuló sport programokat 

mutatjuk be. Ebben az évben szintén új rovatként indult az „Egészség sarok” ahol Jámbor Gábor 

mezőmegyeri természetgyógyász egészségmegőrző tanácsait olvashatjuk el minden hónapban. 

Ebben az évben szintén új rovatokat szeretnénk beindítani minél több helybelit bevonva a közös 

munkába. 

Az újság digitális változatát ezentúl a művelődési ház honlapján pdf formátumban is elérhetik az 

érdeklődők. 
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Saját közösségek 

 

Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubja 

Időpont, gyakoriság: hetente  

Vezető:  Hricsovinyi Józsefné     Közösségszervező: Zalai Erika 

A Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubja több mint húsz éve működik intézményünkben. A több mint száz 

fős tagsággal rendelkező klub kapcsolatrendszere nagyon szerteágazó. Évente több alakalommal 

rendeznek zenés táncos rendezvényeket, ahol a tagok lépnek fel humoros vagy dalos műsorral. 

Számos környékbeli és határon túli nyugdíjas klubbal állnak kapcsolatban. Egyik legrégebbi 

rendezvényük a Városi Nyugdíjas Piknik, amit minden évben nagy sikerrel rendeznek meg. De évente 

több alkalommal Anyák napján, Gyermeknapon, augusztus 20-án, Karácsonykor tartanak önálló 

rendezvényeket a tagság és meghívott vendégeik számára. 

 

Biliárd klub 

Időpont, gyakoriság: hetente két alkalommal 

Vezető: Laczó Pál      Közösségszervező: Zalai Erika 

A nyugdíjas férfiak számára biztosít kitűnő szórakozási és versenyzési lehetőséget a klub. 30 fős 

tagságuk jó kapcsolatot épített ki a békéscsabai és kamuti biliárd klubokkal. Idén több alkalommal 

zajlanak majd baráti versenyek a Házban, melyen helyben főzött ebéd is várja a versenyzőket. 

 

Hagyományőrző Klub 

Időpont, gyakoriság: hetente csütörtökönként 

Vezető: Lipták Györgyné     Közösségszervező: Zalai Erika 

A Hagyományőrző klub 1998-ban jött létre. 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, 

lekvárfőzést, vagy Haluska-napot a helybeli közösségnek. Minden év februárjában elkészítik a „tót 

herókát” és a magyar fánkot, valamint minden év májusában, Ivó napján Haluska-napot rendeznek, 

ahol túrós, káposztás, valamint erős túrós (brindzás) metélt tésztát főznek ezzel köszöntve 

férfitársaikat. 

 

 

 

Baba-mama klub 

Időpont, gyakoriság: kéthetente csütörtökön 

Vezető: Balogh Edit      Közösségszervező: Zalai Erika 

A babákat és édesanyjukat, a helyi védőnő praktikus tanácsokkal, orvosi előadásokkal, 

termékbemutatókkal vagy csupán játékkal várja ezeken a foglalkozásokon, melyek a Ház 

könyvtárában valósulnak meg. Évente több alkalommal tartanak ringató foglalkozásokat, valamint az 

anyukák számára nagyon hasznos babaruha-börzéket. 
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Arany János Színkör 

Időpont, gyakoriság: hetente 

Vezető: Zalai Erika      Közösségszervező: Zalai Erika 

Az Arany János Színkör tagjai a 2015-ös és 2016-os évben helybeli színjátszókkal bővültek ki. Már 

hagyománnyá vált hogy a Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozót egy-egy színművel zárja a 

társulat. 2017-ben a Rideg Sándor Indul a bakterház című regényének folytatásának szánt népi 

komédiával Kéri Ferenc – Meghalsz banya darabjával készülnek. A mezőmegyeriek gyakran 

találkozhatnak a tagokkal a különböző ünnepségeken és megemlékezéseken. A próbáikat a 

művelődési ház nagytermében tartják.  

 

Gerinctorna 

Időpont, gyakoriság: hetente hétfőnként 

Vezető: Lukács Katalin      Közösségszervező: Zalai Erika 

Az idősebb korosztály számára nagyon fontos a különböző időskori torna lehetőségek biztosítása erre 

egyik kiváló alakalom az intézményünkben működő Gerinctorna csoport. A több éve működő csoport, 

tagjai fontosnak tartják testük állapotát, és ezzel a heti egy órás tornával is igyekeznek megőrizni 

egészségüket. 

 

Zumba 

Időpont, gyakoriság: hetente szerdánként 

Vezető: Borbola Gyöngyi     Közösségszervező: Zalai Erika 

A fiatal korosztály számára is nyújtunk tornázási lehetőséget. Itt a legsikeresebbnek a latin zenére 

végzett zenés-táncos torna a Zumba vált be leginkább. A főként fiatalokból álló csoport hetente 

egyszer tart nálunk foglalkozásokat. 

 

Nemezklub 

Időpont, gyakoriság: kéthetente 

Vezető: Gerlai Ferencné     Közösségszervező: Zalai Erika 

A 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 alkalommal rendeznek kiállításokat a klubtagok által készített 

munkákat mutatják be. 2017-ben hasonló aktivitással szeretnék a munkájukat végezni, terveik szerint 

ebben az évben fonónapot szeretnének megvalósítani ahol a kártolás, a rokkán fonás és a 

fonálkészítés ősi technikáját mutatnák be az érdeklődőknek.  

 

Megyeri Íjászok 

Időpont, gyakoriság: hetente két alkalommal 

Vezető: Lengyel Balázs      Közösségszervező: Zalai Erika 

A Megyeri Íjászok az Ifjú vitézképző és a rovás szakkör tagjainak összeolvadásából létrejött közösség, 

amely íjászattal, lemezdomborítással, bőrművességgel valamint a rovásoktatással is foglalkozik. A téli 

időszakban főleg a kézműves foglakozások, valamint a rovás kerül előtérbe, a tavasz beálltával kinti 
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foglalkozásaikon a bot- és szablyavívás alapismereteit, valamint az íjászatot tanulják meg az 

érdeklődők. A csapat jelenleg 12 fős tagsággal rendelkezik. Több alaklommal részt vesznek 

bemutatókat tartva a művelődési ház rendezvényein és más városi rendezvényeken.  

 

Arany Menyecskék Népdalkör 

Időpont, gyakoriság: hetente  

Vezető: Gábriel Erika      Közösségszervező: Zalai Erika 

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 kézműveseiből és a művelődési ház dolgozóiból jött létre. Első 

fellépésükön a Csaba Banda kíséretével léptek fel. Azóta elsősorban az Arany János Művelődési Ház 

rendezvényein szerepelnek. 

 

Kézimunka Klub 

Időpont, gyakoriság: kéthetente 

Vezető: Jeszenszky Gézáné     Közösségszervező: Zalai Erika 

Helybeli szakértőnk Ledzényi Pálné Jutka mama vezetésével indítottuk be ezt a klubot, még 2014-

ben, ahol az érdeklődők a különböző hímzések és egyéb kézműves technikák elsajátítását tanulhatják 

meg. A hagyományos hímző technikák mellett olyan régi és új módszereket is elsajátíthattak, mint a 

szalaghímzés, frivol-csipkekészítés, vagy a riselés is. Több alaklommal is van lehetőségük kisebb 

kiállításokon bemutatni kézimunkáikat. 2017-től Ledzényi Jutka néni halála miatt a szakkör szakmai 

vezetését Jeszenszky Gézáné veszi majd át. Jutka néni még az előző évben kérte fel őt a szakkör 

vezetésének továbbvitelére.  

 

Sárkánykészítő Klub 

Időpont, gyakoriság: februártól áprilisig hetente 

Vezető: Pálenkás György     Közösségszervező: Zalai Erika 

A Megyeri Teaház és a Közös Pont Egyesület tagjai időszakosan működtetik a klubot februártól április 

végéig, ahol az érdeklődők beletanulhatnak a sárkánykészítés fortélyaiba. Az itt készült sárkányokat a 

Szent György - napi sárkányeregetés alkalmával a mezőmegyeri ősgyepen engednék fel. A klub 

működése időszakos márciustól április végéig működik minden évben. 

 

 

Megyeri Kézműves Műhely 

Időpont, gyakoriság: havonta, változó időpontokban   Közösségszervező: Zalai Erika 

A Megyeri Kézműves Műhely 2015 óta része a művelődési ház életének. A kézművesség iránt 

érdeklődő látogatókból áll. Minden hónapban más, ma már elveszettnek hitt mesterség 

bemutatására vállalkoznak. A közösség vezetője Gerlai Ferencné.  
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Külső közösségek 

 

Mezőmegyeri Kézműves Faluért Egyesület 

Időpont, gyakoriság: havonta 

Vezető: Farkas Gábor      Kapcsolattartó: Zalai Erika 

A Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó szervezői gárdájából, valamint a kézműves falu 

mestereiből egy nagyon aktív kis csapat jött létre, akik szabadidejükből is szívesen áldoznak a 

különböző rendezvények megszervezésére. Az ő közreműködésükkel létrejött egy kulturális 

egyesület, amely olyan rendezvények szervezésével foglakozik, amely a Mezőmegyeri Kézműves Falu 

fejlődését a hozzá kapcsolódó programokkal erősítik. Az egyesület jelenleg bejegyzés alatt áll. 

 

Tűz-kör Kör Közhasznú Egyesület 

Időpont, gyakoriság: változó alkalmakon     

Elnök: Virók Anna        Kapcsolattartó: Zalai Erika 

A Tűz-kör Kör Közhasznú Egyesület több éve 2014-óta különféle rendezvényekkel vesz részt az Arany 

János Művelődési Ház életében. 2014-ben a Rímszerdák - a verskedvelők délutánjának elindításával 

indult, aminek 2016-ig Virók Anna az egyesület titkára volt a vezetője. 2015-ben a Budapest Bank 

Békéscsabáért Program támogatásával a Barangolások a Magyar Népművészetben című programmal 

mutatta be a településrész kézműves mestereit és népművészeti értékeit. 2016-ban a Csaba királyfi 

útján programsorozatban ami a Csabagyöngye Kulturális Központ támogatásával valósult meg. A 

programsorozatba fűzött előadásoknak és kiállításoknak rendhagyó történelemóráknak szintén a 

művelődési ház adott helyszínt. Ezen kívül az egyesület 2 közművelődési közfoglalkoztatottja is a 

művelődési ház munkáját segíti. 

 

Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért 

Időpont, gyakoriság:  

Képviselő: Pintér Tibor alelnök     Kapcsolattartó: Zalai Erika 

A Csaba Kulturális Egyesület tevékenysége 2015-óta része az intézmény életének. A Csaba 

Nemzetiségi Táncegyüttes több alkalommal lépett fel a művelődési ház rendezvényein. 2015-óta a 

Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó minden évben szervezésével egyre több programmal 

járultak hozzá a mezőmegyeri kulturális élet fellendüléséhez. 2015-től egy közművelődési 

közfoglalkoztatottja is segíti munkánkat. Az egyesület egyik főhadiszállása a megyeri Házban van (a 

másik a Csabagyöngye Központban). 

 

 

VII. kerületi Vöröskereszt 

Időpont, gyakoriság: havonta 

Vezető:Laczó Pálné      Kapcsolattartó: Zalai Erika 

A VII. kerületi Vöröskereszt több évtizede működik intézményünkben. Vezetője Laczó Pálné. Évente 

két alkalommal, tavasszal és ősszel tartanak ruhagyűjtést a rászorulók számára a művelődési ház 

nagytermében. Ezen kívül több alkalommal rendeznek közösségi rendezvényeket elsősorban a 

nyugdíjas tagság számára. Egy-egy ilyen alkalommal, rövid műsorral, ebéddel várják a rászorulókat. 
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Lisztérzékenyek Békés Megyei Egyesülete 

Időpont, gyakoriság: havonta, kéthavonta 

Vezető:  Hrabovszki Györgyné     Kapcsolattartó: Zalai Erika 

A Lisztérzékenyek Békés Megyei Egyesülete több éve működik intézményünkben. Elsősorban családi 

gasztronómiai rendezvényeket szerveznek évente három alkalommal tagságuk számára. A vezetőjük 

Hrabovszki Györgyné. Rendezvényeiket ingyenes terembiztosítással és a pályázatírásban segítjük 

munkájukat. 

 

Körösök Völgye Vitézi Bandérium 

Időpont, gyakoriság: januártól márciusig 

Vezető:  Húsvét Mihály     Kapcsolattartó: Zalai Erika 

A csoport télen a ház nagytermében tartja foglalkozásait, amint az idő megengedi, máris a szabadba 

mennek. Elsősorban baranta harcművészettel foglalkoznak. A Ház hagyományőrző rendezvényein és 

városi rendezvényeken is szívesen vállalnak közreműködést, mint például március 15-én vagy a Szent 

György-napi Sárkányeregetésen. 

 

Magyar Nemzeti Egység Egyesület 

Időpont, gyakoriság: változó időpontokban     

Elnök: Farkasné Szegfű Anikó                                                                         Kapcsolattartó: Zalai Erika 

A Magyar Nemzeti Egység Egyesület bár még fiatal egyesület hiszen 2015-ben jöttek létre, de 2016- 

tól már több rendezvény megszervezésében is segítséget nyújtottak mint az I. Kárpát-medencei 

Magyar Népzenei Találkozó megszervezésében, 2016-ban a Budapest Bank Békéscsabáért 

programban a Falu kemencéje elnevezésű programban egy hordozható kemence elkészítését 

vállalták, amihez a művelődési házban hamarosan kalács és kenyérkészítő tanfolyam kapcsolódik.  

 

Könyvtár 

Intézményünkben működik a Békés Megyei Könyvtár VII. Kerületi Fiókkönyvtára, melynek nyitva 

tartását a látogatók igényeihez igazította. 2015-ben a könyvtár alkalmazottja vette át a fiókkönyvtár 

kezelését. A helyben tartott könyvek digitálisan rögzítve lettek, a folyóiratokat pedig tékába rendezik, 

így az egyes újságok visszakeresése is lehetséges. Több változtatást sikerült bevezetnünk, közös 

munkával sikerült elérnünk, hogy a könyvállomány heti rendszerességgel frissüljön, ami egyre több 

olvasót vonzott a könyvtárba. A könyvtári tagság továbbra is ingyenes, a havi könyvajánlók pedig 

egyre jobban meghozzák a kedvet a helybelieknek az olvasáshoz. Több programban együttműködünk 

a könyvtárral, szeretnénk ezeket az alkalmakat bővíteni a könyvhét alkalmával - ingyenes könyvbörze 

megrendezésével. 

 

Részönkormányzati munka 

Az Arany János Művelődési Ház jó kapcsolatot tart fenn az Észak-Kelet Városrészi 

Részönkormányzattal. Több rendezvényünk, mint például a Kárpát-medencei Magyar Népzenei 

Találkozó a Kárpát-medencei Fazekas Találkozó, valamint a Mezőmegyeri Kézműves Falu első 

kézműves alkotótábora nem valósulhatott volna meg az ő támogatásuk nélkül.  
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Több alkalommal vettek részt képviselőik az általunk rendezett a nemzeti ünnepeinkhez és 

emléknapokhoz kapcsolódó megemlékezéseken. Amennyiben a részönkormányzat nem tartott 

megemlékezést a művelődési ház vállalta az ünnepi műsorok megtervezését és lebonyolítását. Bízunk 

abban, hogy a jó szakmai kapcsolat ebben az évben is sok közös program megvalósítására ad majd 

lehetőséget. 

 

Üzemeltetés 

Intézményünk jelenleg 2 állandó munkatársat egy telephely-felelőst és egy gondnokot foglalkoztat 8 

órában, ezen kívül egy takarító közmunkásként. Intézményegységünk sűrű programjainak 

működésében nélkülözhetetlen a Nemzeti Művelődési Intézet által indított IV. közfoglalkoztatási 

programban részvevő civil szervezetek által nálunk dolgozó 6 kulturális közfoglalkoztatott munkája. 

Fűtési költségeink évek óta jelentősek, az intézmény elavult fűtésrendszere és nyílászáróinak rossz 

állapotának következtében. Bízunk abban, hogy talán ebben az évben lehetőség nyílik majd a 

korszerűsítésre. 2016-ban a pincehelyiség kapott új külsőt egy meszeléssel, munkatársaink 

segítségével, terveink szerint 2017-ben a kistermet szeretnénk újra kifesteni. 

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. 

 

 

 

MESEHÁZ 

 

 

A Meseház a Békési úton lévő népi épületegyüttes összefoglaló neve. A Meseházban megtekinthető 

Schéner Mihály, Kossuth-díjas Akadémikus, Békéscsaba díszpolgára gyűjteményes állandó kiállítása, 

mely egyedi és méltán híres a hazai kulturális életben. Ez a gyűjtemény vívja ki a látogatók csodálatát 

és Békéscsaba városát illető elismerését, a különleges kiállítást illetően. Ennek a kiállításnak a 

hitvallását, miszerint „Vegyétek kezetek ügyébe a szívetek szerint valót.” erősíti a házban 

megtekinthető Lenkefi Konrád emlékkiállítás és Ványai János hajdani csabai fazekasmester műhelye. 

A kiállítások mellett kézműves műhellyel, népi kézműves mesterségek bemutatásával tesszük 

meghatározóvá a Meseház kulturális jelentőségét. Az épületegység, a régi csabai építészet épen 

maradt utcarészlete másik büszkesége a Nemzetiségi Klubház, ami a felnőtt közművelődés 

alkalmainak kedvelt helyszíne. A Meseház kulturális terei, kis méretükből és munkatársaink - a szó 

eredeti értelmében vett - házigazda szerepéből adódóan, az otthonosság érzetét keltik. Kiválóan 

alkalmasak különféle, úgynevezett rétegigényt kielégítő produkciók befogadására. Hatalmas diófák 

árnya teszi kellemessé a nyári napokat, estéket. A Meseház udvarán évről-évre megrendezésre 

kerülő Muzsikáló Udvar eseményei Békéscsaba kultúrtörténetének izgalmas állomásai. 

  

Állandó kiállítások 

 

Schéner Mihály állandó kiállítása  

1988-ban nyitotta meg kapuját a Meseház. Egy nagy tehetségű, garabonciás lelkű művész, Schéner 

Mihály álmodta meg, melyről így nyilatkozott: „El kell hinnünk a gyermek igazságát, a gyermek 
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világát, abban tükröződik a mi boldogságunk is, amit annyira nem találunk… Több évtizedes 

munkásságomnak egyik vezérfonala volt, hogy amit gyermekkultúrában alkotásaimmal elértem, azt a 

gyermekek szolgálatába állítsam. Mutassam meg ami orientálhatja őket, ami formai, strukturális és 

játékos pozíciókat adhat számukra.” Azonban a Meseház több mint a gyermeki képzelet 

teremtményeit, illetve a gyermekien tiszta világ tanulságait felsoroló példatár. Jelképe az alkotói 

felelősségnek, a tiszta, egyértelmű érték emberformáló erejének, az emlék és a jövő mostani 

pillanatába történő egybekapcsolódásának. A Meseház (…) eleven, élő otthon, ahol egymásra 

találnak az emberek, a különböző művészeti ágak, ahová belépve megtisztulhatunk életünk 

kompromisszum-porától, ahol a hely szellemének varázsa a gyermeklélek egyszerűségétől, a 

népművészet egyértelműségétől és az alkotó ember nagyszerűségétől válik teljessé. (Dr. Bereczky 

Lóránd) 

 

Lenkefi Konrád emlékkiállítás, a Napsugár Bábegyüttes bábjaiból  

A Meseházban megtekinthető Lenkefi Konrád, a Napsugár Bábegyüttes vezetőjének bábjaiból 

válogatott kiállítás, mely azon kívül, hogy bemutatja Békéscsaba egyetlen, ma már nem működő, 

amatőr bábcsoportja fennállása 50 évének legjelentősebb állomásait, Lenkefi Konrád munkásságának 

is emléket állít. A kiállításon bemutatott bábok tervezője és kivitelezője Lenkefi Konrád volt, és ő volt 

az előadások megálmodója, rendezője is. A bábokon kívül fényképek és eredeti bábtervek teszik 

egyedivé és személyessé a kiállítást. A Napsugár Bábszínház időről időre frissíti a kiállítás anyagát. 

 

Ványai (Vachovics) János, hajdani csabai fazekasmester műhelye 

A Munkácsy Mihály Múzeum raktárában őrzik a Ványai hagyatékot, mely az utolsó csabai fazekasnak 

állít emléket. Ebből az anyagból került kiválasztásra a fazekas műhelyben használt gépek és eszközök 

sokasága, mely tartós kölcsönzésben, állandó kiállításként tekinthető meg a Meseház repertoárjában. 

A mester hajdani cégtáblája, a használt fazekaskorongok, valamint az agyagőrlőn kívül, az agyag 

megmunkálásához szükséges apró szerszámok is megtekinthetők. A műhely igazi különlegességét az 

adja, hogy a kiállítás bemutatása mellett, egyeztetett időpontban, kipróbálható az agyagozás, a 

korongozás a látogató számára. Modern égetőkemencével is rendelkezünk, kézműves ajánlatunk 

repertoárján állandó jelleggel szerepel az agyagozás. Ez a kiállítás, annak ellenére, hogy 25 éve 

látható, teljes mértékben megfelel a mai kor interaktív múzeumok elvárásainak. 

 

 

Rendezvények, események  

 

Apáról fiúra családi hagyományőrző délutánok 

Minden hónap első szombatján.  

Megrendezése több mint 15 éve része a Meseház munkatervének, meghatározója a hagyományőrző 

tevékenységünknek. A minden hónap első szombatján megrendezésre kerülő programsorozat 

kiemelt nagyrendezvényeink egyike. A program gerincét az évkör szokásai adják, de mindig 

kiegészítjük valami újdonsággal. Az aktuális népszokások leírása, beszélgetéssel elmesélve, majd a 

hozzá kapcsolódó kézműves tevékenység és az ezt kísérő népi étel kóstoló az alapja. Ezt a 

tevékenységet az év során szeretnénk kiegészíteni a folklór verbális elemeivel, énekléssel, 

mesemondással, valamint egyszerű tánclépések elsajátításával és jó időben udvari játékokkal. 

Szeretnénk továbbá feladatlapokkal kiegészíteni a programot, melyet távozáskor mindenki magával 
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visz, hogy otthon újra átélhesse a családi hagyományőrző délutánok élményét. Ezek a feladatlapok 

gyűjthetők lesznek, az év végére elkészül mindenkinek a saját Kalendáriuma. 

 

Meseházi Gyermeknap  

2017. június 3. 

Gyermeknapunk 20 éve a városi gyermeknapot követő szombaton kerül megrendezésre, kifejezetten 

a párhuzamosságok kiküszöbölése miatt. Ebben az évben a Szent László Emlékévhez kapcsolódó 

tematikával szeretnénk egyedivé és felejthetetlenné tenni a programot. Helyszín továbbra is a 

Meseház udvara, ami ezen a napon királyi udvarrá alakul, benne Szent László népe – mi vagyunk. 

Többféle kézműves tevékenységgel és műsorral, vagy bábelőadással gazdagítjuk a programot, 

valamint agyag minden mennyiségben, a Meseház fő attrakciója, az agyagozás sem maradhat el. Ezen 

kívül nem szabad elfelejteni a Schéner gyűjteményben megjelenő királyi reliefeket, melyek 

hangsúlyozására remek alkalmat nyújt a gyermeknap délutánja. 

 

Meseházi Szüreti Mulatság 

2017. szeptember 9.  

A hagyományok szerint, szeptember első, vagy második szombatján kerül megrendezésre, az iskolai 

év kezdetétől függően. Ezen a napon a házban működő csoportok számára bemutatkozási 

lehetőséget biztosítunk, melynek célja új tagok toborzása is lehet. Hagyományos programeleme a 

Meseházi szüretnek a must préselése, ami a látogató szülők és gyerekek közös munkájának 

eredménye. Valamint minden évben ezen a napon befűtjük a Meseház búboskemencéjét. A kertben 

szorgos kezek, szülők és gyerekek, együtt gyúrják fateknőben a tésztát, amiből a búboskemencében 

sütjük a kenyérlángost. E nélkül az esemény nélkül már elképzelhetetlen a szüreti mulatság. 

Szeretnénk idén is kiegészíteni a programot szüreti énekek, borivó nóták tanulásával. 

 

„Nyitva van az aranykapu”  

Ezzel az összefoglaló címmel az év során három alkalommal rendezünk kampány jelleggel egyhetes 

kézműves programokat. Témájuk a Karácsonyi készülődés (december 11-15.), a Húsvéti készülődés 

(április 10-14.), valamint a szeptemberi szüreti mulatságot követő Nyitott hét (szeptember 11-15.). 

Ezek a hetek az óvodák és iskolák számára összeállított tematika szerint, a nálunk meglévő kedvező 

feltételeket kihasználva, az udvart is birtokba véve, rövid kirándulások lehetőségét adják, mint a 

májusi osztálykirándulások időszaka is. Fontosak ezek a lehetőségek, mert nemcsak a témában 

elmélyülni szándékozók számára nyújtanak élményt, hanem a gyors, könnyű sikerélményre vágyó 

gyermekek számára is. Ezekkel a programokkal is ösztönözzük a pedagógusokat arra, hogy 

látogassanak el a hozzánk tanítványaikkal együtt. Büszke vagyok rá, hogy ma már nem találni 

Békéscsabán egy diákot sem, aki még ne járt volna a Meseházban. 

  

Városi Mesemondó Verseny 

2017. április 12. 

Városi Népdaléneklési Verseny 

2017. április 14. 

Nagy öröm számomra, hogy idén is megrendezésre kerül a Békéscsabai Kulturális Játékok. Ennek  

keretében megvalósításra kerülő programok közül kettőnek is szervezője a Meseház. A Városi 

Mesemondó Verseny helyszíne is a Meseház, a kezdetek óta. Három kategóriában versenyeznek a 

gyerekek, 1. osztályosok, 2-3. osztályosok és 4-5. osztályosok. A Meseház udvarán megnyitott 



63 

 

verseny eredményhirdetésére ugyanott kerül sor. A zsűri az előre megadott szempontok szerint 

értékeli a mesemondók produkcióit és kiosztja a díjakat. Kategóriánként 1-3. díj, valamint különdíjak. 

A Városi Népdaléneklési Verseny 2017-ben a Csabagyöngye Kulturális Központban kerül 

megrendezésre. Itt is szakmai zsűri előtt énekelnek a gyerekek, szólóének és csoport kategóriában, 

négy korcsoportban. A legnagyobb létszámú résztvevőt megmozgató versenyre évente 200-250 diák 

nevez. A tavalyi tapasztalatok és vélemények alapján módosított nevezési feltételek alapján, idén 

iskolánként minden korcsoportban és kategóriában csak az iskolák legjobbjai vesznek részt. A 

versenyt követő megbeszélésen fogjuk értékelni a változás előnyeit, hátrányait. 

  

Molnárház  

A Harruckern utcában található Békéscsaba legöregebb lakóháza. Ez a ház egyben Békéscsaba 

legfiatalabb közművelődési színtere, melyet a Meseház működtet műszaki átadása óta. Az elmúlt év 

végén nyitottuk meg a ház kapuját az érdeklődők előtt. „Szállást keres a Szent Család” a régi 

hagyomány elvétve ma is él. Ennek a programnak adtunk lehetőséget, segítséget, hogy a Molnárház 

létezését, funkcióját hírül adja. Annyira szép helyszínt adott a ház a szálláskeresésnek, hogy felmerült 

az igény az ősi rítus, a regősök fogadásának lehetőségére is. Január 3-án a Regölést is megtartottuk és 

ez alkalommal felmerült az igény a farsangi hagyományok bemutatására is, melyre január 28-án kerül 

sor. Ezt követően látok esélyt arra, hogy az évkör dramatikus szokásainak otthont adjon a Molnárház. 

Fontosnak tartom, hogy itt nem a kulturális intézmény részéről történő szervezésről, hanem teljesen 

spontán kezdeményezésről van szó. Ez a folyamat minden népművelő álma és kíváncsian várom mi 

lesz a következő állomása, hogyan tudom segíteni az élő hagyomány létrejöttét. Ezen kívül a 

Molnárház berendezése is fontos feladat, valamint egy kiállítás elhelyezése, melyben előzetes tervek 

szerint a Munkácsy Mihály Múzeum lesz segítségünkre. Egy újabb feladat a Molnárház bemutatása a 

turisták számára, elkezdődött a turisztikai attrakció kidolgozása, ehhez szükséges több nyelvű 

ismertető anyag előkészítése. 

 

 

Értékőrző programok a Meseházban 

 

Elfelejtett praktikák 

(folyamatosan)  

Ezzel a címmel régi háztartási fortélyokat, családi recepteket gyűjtünk össze és továbbítunk a 

fiatalabb generáció felé. Egyik formája a személyes közreműködés, ami nyugdíjas klubjaink és partner 

iskoláink közös programjainak szervezésében nyilvánul meg. Például nyári táborozás élményközpontú 

állomása, mely mindkét fél számára értékes, mind az idős, mind a gyermek résztvevő gazdagabbá 

válik általa. A másik módja a fényképek, kézzel írott receptek, versek, jegyzetek digitalizálása lesz az 

év feladata, melyet folyamatosan, szabadidőnkben valósítunk meg. Ezen kívül nagyon fontos a 

személyes kapcsolattartás a legidősebbekkel, akiknek már nincs lehetőségük eljönni hozzánk, de 

olyan tudás birtokában vannak, ami hasznos lehet az utókor számára is. Ebben az évben az anyag 

gyűjtés lesz vállalt feladatunk, fényképezőgép, diktafon, kamera segítségével. A későbbiek során a 

felhalmozott érték archiválása, közkinccsé tétele egy újabb és még több időt igénylő munka. 
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Ünnepre hangoló  

(folyamatosan) 

Az aktuális jeles napok, események körüli időszak, amikor az ünnep külsőségeiben és tartalmában is 

megnyilvánul. Ez nemcsak az állandó csoportok számára jelent egy készülődést, hanem izgalmas 

lehetőség új és új látogatók számára is megmutatni a Meseház értékeit.  

Ilyen események: a farsang a Molnárházban (január 28.), anyák napja az Őszidő Nyugdíjas Klubban, a 

Szent László Utcai Általános Iskola diákjainak néptánc bemutatója (május 30.), március 15. 

megünneplése a Szlovák klubban, Húsvétkor tojásfestés a Fiatalok Népdalköre tagjaival (április 12.), a 

Költészet Napja alkalmából Arany Jánosról emlékezünk meg a Pásztorfurulya kör tagjaival (április 11.), 

Népmese napja a Szent László Utcai Általános Iskola teljes alsó tagozata részére (szeptember 29.), a 

Betlehemi jászol a Meseház udvarán álló góréban (november 24 - január 6.). Ezzel a 

programsorozattal szeretnénk a Meseházban működő csoportokat egymással jobban megismertetni, 

a közös gondolkodásnak, egymás segítésének alapjait megteremteni.  

 

Népzene 24.  

2017. június 2. 

Az utolsó órában lévő népzenegyűjtésre utaló elnevezésű programunk célja a zenei hagyományőrzés. 

Az elmúlt évek során volt hogy helyi és határon túli néptánc együttesek számára biztosítottunk 

fellépési lehetőséget, volt hogy népzenészeket hívtunk meg és táncházi mulatságot szerveztünk. 

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az országos és helyi szakmai szervezetekkel, így nyílik 

lehetőségünk arra, hogy bármilyen, olykor hirtelen adódó lehetőséget kihasználjunk. Nagy szerencse, 

hogy a Budapest és Székelyföld közötti félúton élünk, ahol előszeretettel pihennek meg az utazó 

muzsikusok. Ebben az évben szeretnénk meghívni Erdélyből adatközlőket. 

    

Tréfás Mesemondó Verseny  

2017. december 7. 

Hagyományos decemberi rendezvényünk 15. alkalommal kerül megrendezésre. Békéscsaba általános 

iskolái 3-4. osztályosainak legügyesebb mesemondóit várjuk, kizárólag tréfás mesékkel. Ez a verseny 

nem is egészen a versenyzésről szól, bár vannak helyezések és jutalom könyvek, hanem a téli 

szünetet megelőző, a Mikulást váró öröm és vidámság megmutatkozásáról. Ezen a napon már 

megérkezhet az évi első beigli, az apróbb ajándékok, melyet minden résztvevő megkap, és az őket 

kísérő pedagógusok meglepetés ajándékai. A közös játék és mese. Fontos számunkra ez a verseny, 

mert egy újabb, a Meseházhoz kapcsolódó kötelék kialakulásának lehetőségét adja, egy újabb 

élmény, ami tőlünk származik. Az eddigiekben bevált gyakorlatot szeretnénk idén is folytatni. 

 

 

Meseházi Boldogság Betakarító Ünnep  

2017. szeptember 28. 

Mihály napjához kötődően, ez évben Mihály napjának előestéjén kerül megrendezésre. Az ünnep 

megálmodója Schéner Mihály volt, ő költő barátainak segítségével takarította be a boldogságot. A 

szép szokást megtartva, a kortárs irodalom képviselőivel és maskarás versmondókkal szeretnénk 

megemlékezni Schéner Mihály munkásságáról, a Meseházhoz való kötődéséről. Tervezzük, hogy a 

tavasszal Schéner Mihályról megjelenő könyvet is ezen a napon mutatjuk be a nagyközönség 

számára. 
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Jazz-csütörtök a Meseházban  

(folyamatosan) 

Jazz-klubunk beköltözött a Meseszobába. Ennél jobb helyet nem találhattunk volna, a Schéner Mihály 

által kivirágzott Meseszobánál. Egy gond van csak, hogy a szoba kicsike. De hát miért lenne nagyobb 

egy Meseház Meseszobája? Egy duo formáció befér. Nagyon fontos, hogy rendszeresen megszólaljon 

a jazz a Meseházban, mert ennek hagyománya van. Az első koncertet 2002-ben rendeztük a Békési út 

24-ben és három éve gyűlünk össze a Meseszobában jazz-rajongók. A fellépők kiválasztása az év 

során folyamatosan zajlik. Nagyban meghatározza anyagi lehetőségünk és gyors alkalmazkodó 

képességünk. 2017. első fellépői január 19-én, Elsa Valle és Winand Gábor lesznek. A jazz-házaspár a 

napfényes Kubát mutatja be az estén. Továbbiakban szeretnénk meghívni Grencsó Istvánt, Tóth 

Viktort, Stefan Vargát, Ferencz Áront, Kozma Orsit, Váczi Esztert. 

     

Felcsík házhoz jön…  

2017. augusztus 10. 

Hagyományosan minden év augusztusában rendezzük meg táncházi programunkat. Ennek a 

programnak a különlegessége, hogy Erdélyből hívjuk meg a muzsikusokat és a táncoktatókat is. A 

másik különlegességét pedig az adja, hogy mindig a táncház helyszíne közeledik a közönséghez. A 

Borozótól a Szent István térig jobbnál-jobb helyszínek találhatók városunkban efféle félig-meddig 

spontán „házhoz jön” rendezvényekhez. Ez a program azt hivatott bebizonyítani, hogy bárki tud 

táncolni. Sőt, ha valakinek megjött a kedve, be is iratkozhat a Mindenki Néptánciskolájába. Persze 

van, aki csak a zenét hallgatja, figyeli a zenészeket és a táncolókat. Ebben az évben a felcsíki táncok 

mellett Dálnok falu népzenéjét szeretnénk bemutatni, dálnoki adatközlők meghívásával és 

tánctanítással.  

   

Muzsikáló Udvar 

2017. májustól októberig 

A Meseház, azon túl, hogy Békéscsaba egyik legszebb és legjobb adottságokkal rendelkező közösségi 

tere, számos attrakcióval rendelkezik, melyek sajátos arculatát adják. Ezek egyike a Meseház két 

épülete által közrefogott udvar. Ez az udvar nyári estéken zenés előadások, koncertek helyszíne. 

Sokak szerint a legszebb koncerthelyszín széles e határban. A koncertek megrendezése lehetőséget 

ad arra, hogy egy új korosztályt, közönséget hozzunk be a Meseházba, valamint különleges élménnyel 

ajándékozzuk meg a résztvevőt. A nyári időszak alatt városunkba látogató turisták is szívesen 

látogatják a Muzsikáló Udvar koncertjeit. Ez évi terveink megvalósítása pályázati források és 

együttműködések függvénye. Tervezett fellépők: a világzenét játszó Chabanda zenekar (május 20.), a 

Magyar Jazz Ünnepe alkalmából a Tóth Viktor Tercett (június 2.), Sárik Péter Triójának X Beethoven 

programja(szervezés alatt), Szabó Enikő nagyváradi színésznő és barátainak zenés verses műsora 

(július 28.), valamint a legifjabb jazz-zenész generációt képviselő Várallyay Petra Trio (szeptember 9.). 

A továbbiakban is ingyen látogathatók koncertjeink, kifejezetten abból a megfontolásból, hogy a 

kevésbé tehetős réteg is színvonalas előadásokkal ismerkedjen meg. Szakmai szempontokat 

figyelembe véve, meghívottjaink a magas művészetet képviselik, ezzel ízlést formálnak, szórakoztatva 

tanítanak. 
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Időszaki kiállításaink  

 

A már említett állandó kiállításokon túl, foglalkozató termünkben és a Nemzetiségi Klubházban, 

kisebb kamara kiállítások megrendezésére van lehetőségünk. 2017-ben a Kézkivirágzások 

Alkotópályázat pályamunkáinak bemutatásával kezdtük az évet. Ezt követi márciusban az Alkotó 

Fiatalok Műhelyének vázlatkiállítása. Májusban a Munkácsy Mihály Múzeummal közös kiállítást 

rendezünk, melynek témája szervezés alatt van. 2017. a Reformáció Éve. Az 500. évfordulóra A 

rézveretes Tranoscius című kiállításunkkal emlékezünk szeptemberben. Az évet Szent László trónra 

lépésének 840. évfordulója és 825 éve történt szentté avatására emlékezve, interaktív kiállítással 

zárjuk, melynek megvalósításában közreműködő partnereink a Munkácsy Mihály Múzeum és a Szent 

László Utcai Általános Iskola. A kiállítás célja, az uralkodó életének és művének széles körű 

megismertetése, a nevéhez és tevékenységéhez fűződő hagyományok ápolása és továbbadása. 

 

 

Kapcsolatok a helyi nemzetiségekkel 

 

A Nemzetiségi Klubház, elnevezéséből adódóan is, a nemzetiségi művelődés egyik jelentős helyszíne 

városunkban. Itt tartja foglalkozásait hétről-hétre a Békéscsabai Szlovák Klub, melynek szakmai 

programját 2017-től mi állítjuk össze és valósítjuk meg. A klasszikus nyugdíjas tevékenységen túl, a 

csabai szlovák hagyományok őrzése és örökítése lesz a legfontosabb tevékenység az év során. 

Törekszünk arra, hogy a legfiatalabb generáció is utat találjon ősei gyökereihez. Ennek elősegítésére a 

klub által patronált iskolai csoporttal közös foglalkozásokra kerül sor havi rendszerességgel. Ezek a 

foglalkozások hagyományaink szerint a tanórába beillesztve, vagy hétvégi, nyári tevékenységek, 

főzések, beszélgetések formájában nyilvánulnak meg. 

Békéscsaba Román Önkormányzata idén is megrendezi Országos Román Mesemondó Versenyét, 

melynek házigazdai és részben lebonyolítói tevékenységét is megvalósítjuk. 

A Meseház Roma Programja a Szent László Utcai Általános Iskolával való együttműködésre épül. Az 

iskola által megfogalmazott igények felmérése, valamint a részünkről érkező kezdeményezések, egy 

kölcsönösen elfogadott, az egész tanévet meghatározó, találkozásokban és programokban gazdag 

együttműködést eredményeznek. Ebben az együttműködésben, az iskolában és a Meseházban 

megvalósításra kerülő programokon túl, a város több kulturális helyszínén való megjelenés is 

szerepel. Pl. Molnárház, Jókai Színház, Munkácsy Mihály Múzeum, Gabonamúzeum, Csabagyöngye, 

Békés Megyei Könyvtár. 

    

 

Kapcsolatok határainkon túl 

 

Ez évben is, mint eddig minden évben, nagy hangsúlyt helyezünk a határon túli magyarsággal való 

kapcsolattartásra. Éves munkatervünk szinte minden elemében megtalálható valamilyen erdélyi, 

vajdasági, vagy Szlovákiai kapcsolódás. Ezek a kapcsolatok lehetnek zenei produkciók, színházi jellegű 

előadások, képzőművészeti, vagy történeti kiállítások, a folklór különböző elemeinek befogadása. 

Ezek a kapcsolatok a Meseház hírnevét is öregbítik, a nemzetközi kulturális palettán ismertségünket 

növelik. Továbbra is fenntartjuk a kapcsolatot a sepsiszentgyörgyi MUKKK Kulturális Egyesülettel, a 

Fabatka egyesülettel, a Kónya Ádám Művelődési Házzal, valamint a Horgosi Gubanc Táncegyüttessel, 
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a Bartók Béla Művelődési Egyesülettel. Több meghívásunk is van ezektől a szervezetektől, 

intézményektől, kiállítások, szakmai programok tekintetében, melyeknek szeretnénk eleget tenni az 

év során. Március 3-án a Szentegyházi Gyermekfilharmónia meghívására a Családi Dalárda (a Fiatalok 

Népdalköre bővített verzió) bemutatkozik a Homoród-menti Népdalvetélkedőn. Áprilisban Seres 

Sándor fotókiállítását mutatjuk be Sepsiszentgyörgyön, a Kónya Ádám Művelődési Házban.  

 

Nemzetközi Képzőművész Alkotótábor 

2017. július 3-7.  

Mint minden évben, idén is megrendezzük a Nemzetközi Képzőművész Alkotótábort, melynek 

vezetője Novák Attila, és meghívott hazai és határon túli alkotók vesznek részt a tartalmas, szakmai 

munkára és kapcsolatépítésre szánt hét alatt, aminek során megismerkednek szűkebb pátriánk 

nevezetességeivel. A táborozás során elkészített munkákból egyet-egyet minden résztvevő a 

Meseháznak adományoz, ami a következő időszakban megvalósításra kerülő kiállításon kerül 

bemutatásra, a hagyományok szerint a Békés Megyei Könyvtárban, 2017. október 20-án. 

    

 

Csoportos foglalkoztatás, táborok a Meseházban 

 

Békéscsaba egyetlen közművelődési színtere a Meseház, ahol a gyermek közművelődésre helyezett 

hangsúly ilyen jelentős. Nemcsak Békéscsabáról, hanem a világ bármely pontjáról fogadjuk a 

csoportokat, részükre kézműves foglalkozást biztosítunk. A kézműves foglalkozások a népi játékok 

témaköréhez, a hagyományőrzéshez kapcsolódnak. Kifejezetten törekszünk arra, hogy a helyi népi 

hagyományokat közvetítsük, az évkör tradícióinak eleget téve, de mindig új és új produktumot 

létrehozva. Ennek köszönhetően rendszeresen visszajáró csoportjaink is vannak, de havi ajánlónkkal 

új látogatókat is becsalogatunk az intézménybe.  Foglalkozásainkkal a tananyaghoz is kapcsolódunk, 

népismeret, rajz, irodalom és történelem tantárgyakhoz. A nyári vakáció ideje alatt táborokat 

szervezünk, melyek napközis jelleggel, komoly szakmai programmal működnek. Idén három tábort 

fogunk megvalósítani, melyek témája: Szent László, nagy király; Figura a bábok világából; és a Csabai 

Hagyományőrző Tábor. A táborok fő témája a kézművesség, de idei újításként kiegészítik különböző 

közösségfejlesztő játékok. 

 

 

Saját közösségeink 

 

Békéscsabai Szlovák Klub 

Minden héten hétfőn, 13-16 óráig.           Klubvezető és közösségszervező: Gyucháné Veres Krisztina 

 

A Békéscsabai Szlovák Klub Ancsin Pálné, Erzsike néni elhunytát követően is megtartja 

összejöveteleit.  Szeretnénk, ha a klub a megkezdett úton haladna tovább, a hagyományőrzés és a 

klasszikus nyugdíjas klubok tevékenységének útján. Meg szeretnénk erősíteni a partneri 

kapcsolatokat, illetve a fiatalabb generáció számára is felkelteni a klub iránt való érdeklődést. 

Munkatervünk része a több generációs hagyományőrző programok megvalósítása.  
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Alkotó Fiatalok Műhelye 

Minden kedden, 16-20 óráig. 

Vezető: Novák Attila                 Közösségszervező: Gyucháné Veres Krisztina 

 

Az Alkotó Fiatalok Műhelye több mint 20 éve tartja foglalkozásait a Meseházban. A Műhely 

lehetőséget nyújt a képzőművészetben való elmélyülésre, valamint a különböző szakmai fogások 

elsajátítására. Ez év márciusában a közelmúltban készített munkákból rendezünk vázlatkiállítást a 

Meseházban. Ezen kívül a nyár folyamán ismét részt veszünk a Megyei Amatőr Képzőművész Tábor 

programjában, valamint a Képzőművészeti Szabadegyetem foglalkozásain. 

 

Meseházi Kézműves Szakkör 

Minden kedden, 14-18 óráig.                                               Vezető és közösségszervező: Selmeci Ágnes 

A Meseházi Kézműves Szakkör gyermekek számára nyújt hasznos és élvezetes elfoglaltságot. A 

szakkör programjának egyik fő eleme az agyagozás, korongozás. Különféle megmunkálási formái az 

agyagnak, esetleg szobrászkodás. Ezt kiegészítik az időről időre megújuló, változatos kézműves 

tevékenységek sora, köztük olyan, lassan feledésbe merülő készségek elsajátítása, mint a gomb 

felvarrása, foltozás, kiegészítve különféle újrahasznosítási házi praktikával, mint pl. a zoknikutya 

készítése.  

 

Őszidő Nyugdíjas Klub 

Minden hónap utolsó keddjén, 14-17 óráig. 

Vezető: Ölyüs Imréné, Ica néni    Közösségszervező: Gyucháné Veres Krisztina 

 

Az Őszidő Nyugdíjas Klub a Békéscsabai Konzervgyár nyugdíjas klubja volt, majd a Konzervgyár 

eladását követően került hozzánk. A klasszikus nyugdíjas klub tevékenységet folytatják, 

munkatervükben kirándulás, fürdő látogatás és sok főzés szerepel. Abban a szerencsés helyzetben 

vagyunk, hogy nagyszerű helyet tudunk biztosítani a bográcsozásnak és a klubtevékenységnek, 

melyet örömmel használ az Őszidő Nyugdíjas Klub, a ház munkatársait időről időre 

megörvendeztetve gasztronómiai remekeivel. Ezen kívül Nagymamák és Unokák programjuk 

keretében iskolás csoportokat hívnak meg palacsintás vendégségbe. 

 

Meseházi Forgórózsa Kézimunka Alkotócsoport 

Minden szerdán, 14-18 óráig. 

Vezető: Bogárné Szőke Erika    Közösségszervező: Gyucháné Veres Krisztina 

A csoport célja a Kárpát-medence textilkultúrájának – különös tekintettel a hímző kultúrára – 

megismerése, megszerettetése és továbbéltetése. Célja továbbá egy olyan közösségépítés, ahol a 

tagok örömmel és tevékenyen töltik el idejüket. Ez évben az alkotócsoport a Kárpát-medence hímző 

kultúrájának feldolgozását folytatja. Céljuk a Békés megyei fehérhímzések és más tájegységek 

fehérhímzéseinek feldolgozása, Békés megyei szőrhímzések, Békés megyei szűcshímzések 

bemutatása. Jelenleg a Mezőkövesdi Kis Jankó Bori pályázatra készítik a szebbnél szebb hímzéseket, 

valamint készülnek a XVI. Országos Textiles Konferenciára és más megmérettetésre, hogy céljukat 

hiteles keretek között tudják megvalósítani. A már ismert tradicionális mintakincs felhasználásával 
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készítik valósághű hímzéseiket. A kézimunkák mintáinak tervezője a csoport vezetője: Bogárné Szőke 

Erika. 

 

Thury Gábor retro-mozija 

Kéthetente szerdán, 18-21 óráig. 

Vezető: Thury Gábor és Máthé Ferenc    Közösségszervező: Gyucháné Veres Krisztina 

A több mint tíz éve működő csoport a hajdani Békéscsabai Filmtár filmjeinek bemutatásával és 

klasszikus művészfilmek bemutatásával foglalkozik. Mindkét terület vezetője szakmai múlttal bír. A 

hagyományos filmklub jellegű tevékenység során beszélgetésekre és esztétikai hozzászólásokra is sor 

kerül. Nyári időszakban a Meseház kertjében rendezzük meg a filmklubot. Ez évben Tarkovszkij 

filmjeinek tematikus vetítését szeretnénk megvalósítani. Csaba Mozgó címen nyugdíjas klubjaink 

tagjainak vetítünk alkalomszerűen. 

 

Fiatalok Népdalköre 

Minden szerdán, 19-21 óráig. 

Vezető: János Hajnalka     Közösségszervező: Gyucháné Veres Krisztina 

Saját népdalkörünk ez évben nagy fába vágta fejszéjét. Teljes gőzzel készülünk a Homoród-menti 

Népdalversenyre, mely Szentegyházán kerül megrendezésre. Ezen a versenyen, melyet a híres 

Szentegyházi Gyermekfilharmónia szervez, egész falvak lépnek színre, a csoportban több generáció 

részvételével. Fontos, hogy a fellépők az adott falu viseletében jelenjenek meg. Mi Dél-Alföldi 

népdalokkal versenyzünk, az énekkar kibővített létszámmal, a tagok családját is bevonva lesz jelen a 

megmérettetésen. 

 

Csaba Pávakör 

Minden csütörtökön, 14-16 óráig. 

Vezető: Ölyüs Imréné     Közösségszervező: Gyucháné Veres Krisztina 

Nyugdíjas pávakörünk leginkább az éneklés öröméért jön össze hétről-hétre. Lévén sok hasonló 

érdeklődési körrel bíró kapcsolatuk, rendszeresen járnak fellépésekre is. Nagy öröm számukra, hogy a 

kiváló népdalénekes, Majorosi Tímea, elvállalta a csoport szakmai felkészítését. Ebben az évben az ő 

szakmai tanácsait figyelembe véve készülnek fel a minősítésre. 

 

Pásztorfurulya kör 

Minden kedden 15-18 óráig. 

Vezető: Pribojszki Ferenc                                                          Kapcsolattartó: Gyucháné Veres Krisztina 

A Meseházi Alapítvány működtetésében hetente gyűlik össze a csoport, a pásztorfurulya 

alapfogásainak elsajátítása céljából. A több mint egy éve, különböző korosztályú emberek 

részvételével létrejött kör igen jelentős fejlődésen ment keresztül. A tagok saját kedvükre zenélnek, 

de kérésünkre programjaink keretében is bemutatkoznak, szűk közönség előtt, például a 

Molnárházba szervezett hagyományőrző/bemutató esték keretében. Legközelebb január 28-án a 

Molnárházban, ahol tradicionális farsangi elemek kerülnek bemutatásra. 
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Reiki klub 

Minden csütörtökön, 18-21 óráig. 

Vezető: Leszkó Imre     Közösségszervező: Gyucháné Veres Krisztina 

Több mint 20 éve tartja foglalkozásait a Reiki klub a Nemzetiségi Klubházban. A csoport tagjai szinte 

már családnak számítanak. A klub programja keretében ismertetik és megvitatják a legújabb 

ezoterikus gyógymódokat, mind a fizikai, mind a lélekgyógyászat terén. Ezen kívül gyakorolják az őket 

összekötő gyógyítás, a reiki technikáját. A reiki japán eredetű kézrátételes gyógymód és önfejlesztő 

módszer, melynek legkönnyebben megtapasztalható formája a reiki kezelés. Ebben az évben is részt 

vesznek workshopokon, hogy tovább fejlesszék tudásukat.  

 

Békéscsabai Városi Bélyeggyűjtő Kör 

Kéthetente vasárnap, 9-11 óráig. 

Vezető: Dr. Szalay Tibor     Közösségszervező: Gyucháné Veres Krisztina 

A bélyeggyűjtés egyike a világ legnépszerűbb hobbijainak. A postai bélyegek gyűjtése, valamint a 

bélyegzőlenyomatok, levelezőlapok, elsőnapi bélyegzések, bélyeg megjelenések időpontjának 

nyilvántartása alap ismeretei egy bélyeggyűjtőnek. Számos hazai és külföldi bélyeggyűjtővel áll 

kapcsolatban a Bélyeggyűjtő Kör. Bár hazánkban fogyatkozik a bélyeggyűjtők száma, és az átlag 

életkor egyre nő, a mi körünk nagy erőket mozgósít arra, hogy a gyerekeket és a fiatalokat 

megismertesse a bélyegek csodálatos világával.    

 

 

Külső közösségek 

 

Körösvidéki Sporthorgász Egyesület 

Januártól májusig minden kedden 15-18 óráig. 

Vezető: Dr. Végh Zoltán     Kapcsolattartó: Gyucháné Veres Krisztina 

 

A Körösvidéki Sporthorgász Egyesület intézményünkben, mint bérlő van jelen, több mint 20 éve. 

Biztos bázis a Nemzetiségi Klubház, hiszen munkatársaink nemcsak a klubfoglalkozások ideje alatt, de 

teljes nyitvatartási időben át tudják venni a fogási naplókat, ezzel is gyorsítván a horgászengedélyek 

kiadásának folyamatát, csökkentve a várakozási időt. A Körösvidéki a város egyik legjobban működő 

horgászegyesülete. 

 

 

Szlovák Nyelvi Társalgási Kör 

Péntekenként, 9-11 óráig. 

Oktató: Lipták Zsolt     Kapcsolattartó: Gyucháné Veres Krisztina 

 

Hrájme sa po Slovensky címmel a Meseházi Alapítvány szervezésében működik a szlovák nyelvet 

gyakorló értelmiség köre, melynek helyszíne a Nemzetiségi Klubház. A csoport célja a 

beszédközpontú nyelvtanulás, melyet különböző témakörökben való szókincs bővítéssel és nyelvtani 

gyakorlással szeretnének elérni. Közös kirándulásokkal, főzésekkel tarkított baráti összejövetelek, 

mely tematika ebben az évben sem változik. 
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Vöröskereszt 

 

Igény szerinti gyakorisággal és időpontban. 

Kapcsolattartó: Honfiné Pálné, Marika   Kapcsolattartó: Gyucháné Veres Krisztina 

 

A Békéscsabai Vöröskereszt legjobban működő alapszervezete a IV. kerületé, ami mindig nálunk 

működött a Békési út 24. szám alatt. Jelenleg a Nemzetiségi Klubházban tartják ünnepeiket, a kerület 

és a Megyei Vöröskereszt is. Sajnos a Vöröskereszt is átalakulóban van, megváltozott az adományok 

kiosztásának szokása és sajnos a tagok is idősek, egyre többen betegek, mozgásukban korlátozottak. 

Bár szerepe nem olyan látványos, mint régen, de jelentősége a fenn felsoroltak miatt egyre nagyobb. 

Szívesen járnak hozzánk, mi örömmel és szeretettel várjuk őket.   

 

Üzemeltetés, felújítás 

A Meseház külső falai esztétikailag nincsenek jó állapotban. Az év során szükség lesz mind a Meseház, 

mind a Nemzetiségi Klubház homlokzati és az udvar felől látható elemeinek javítására, festésére. 

Ennek a folyamatnak szakszerű leírását Sisa Béla adta közre. Népi műemlékek külső festése: 

Szükséges egy alapos letisztítás, a régi mészrétegek lekaparása. Majd egy réteg híg mészhidrát 

felhordása. A második réteg sűrű mészhidrát. A harmadik réteg pici rézgáliccal és lenolajjal vegyített 

sűrű mészhidrát. Évente javasolt. 

Szintén szükséges az épületek belső tereinek esztétikai és tisztasági meszelése. A műemlék házakban 

kizárólag mész használata megengedett. 

A házak falazott kerítéseinek felújítása, vakolat javítása és pótlása feltétlen szükséges a fent 

részletezett meszelést megelőzően. Kívül és belül, a szomszéd ház kertjében található rész is. 

A Meseház udvarán található góré faszerkezetének kártevő mentesítése, felületi kezelése. 

Békési út 15. számú ház kalapdeszkájának cseréje. Az esővíz elvezető csatorna újra gondolása, az 

esővíz elvezetése a házfaltól. 

A Meseház pincéje tragikus állapotban van. Minden tavasszal feljön a talajvíz a pincébe, ott kb. 20-30 

cm magasságban áll. Ebből kifolyólag a téglafalak vizesek, lemállott róluk a vakolat. Sajnos hiába 

szellőztetjük az év során, nem tud kiszáradni teljesen. Vízmentesítése, szigetelése mihamarabb 

szükséges lenne. 

A Meseház külön álló vizesblokkjának bejárati ajtóinak cseréje indokolt. Az időjárás hatásai miatt 

állandóan javíttatnunk szükséges az ajtókat.  

  

 

 

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ  

 

 

A Lencsési Közösségi Házat 1991-ben alapította Békéscsaba Város Önkormányzata, szakmailag 

teljesen, gazdaságilag részben önálló intézményként. Az elmúlt 25 évben folyamatosan bővült a ház 

tevékenysége, ezzel párhuzamosan a látogatottsága. 

A tárgyi feltételek két alkalommal változtak jelentős mértékben, 2002-ben került átadásra a 

nagyterem és az új konyhai helyiség. 2006-ban pedig egy sikeres pályázatunknak köszönhetően épült 

meg a 40 m2-es tanácskozó terem. Jelenleg 350 m2-en tudjuk fogadni az érdeklődőket. 
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A fenntartó döntésének következményeként  2010. január 1-től a Békéscsabai-, 2012. november 1-től 

a Csabagyöngye Kulturális Központ intézményegységeként tevékenykedünk. Az összevonást 

követően feladatunk alapvetően nem változott. Alapítása óta Takács Péter vezeti a közösségi házat, 

igazgatói, illetve az összevonás óta osztályvezetői megbízatással. A Lencsési Közösségi Ház 

működésének célja, hogy kiszolgálja elsősorban a Lencsési lakótelepen élő, közel 12000 ember 

közösségi, közművelődési jellegű igényeit. Az alapítást követően fokozatosan alakult ki a ház 

tevékenységének struktúrája, sikerült főleg rendezvényekkel és kisközösségek működtetésével 

kulturális hagyományokat teremteni. 

 

 

Rendezvények, események 

 

Magyar Kultúra Napja 

2017. január 21. 

Évek óta hagyomány, hogy programokkal vagy sorozattal emlékezünk meg a Magyar Kultúra 

Napjáról. Az eseményeket rendszeresen színesíti  a Márvány Fotóműhely új kollekciójának 

bemutatása. Ez évben  a „20 éves a Márvány Fotóműhely” című jubileumi kiállítás megnyitójára kerül 

sor, majd a Lencsési Pódium Estek sorozatkeretében Üzenek lovat… címmel Pálfy Margit színművész 

mutat be egy összeállítást Csoóri Sándor, Nagy László és Szécsi Margit verseiből.  

 

Farsangi bál 

2017. Február 10. 

A fenntartásunkban működő csoportok tagjainak a részvételével a kezdetek óta megszervezzük a 

farsangi bált a közösségi ház összes termében. A hagyományoknak megfelelően lesz nyitótánc, 

jelmezes felvonulás és fellép a Nyugdíjas klub színjátszó köre. Zenét szolgáltat Szilágyi Mihály és 

zenekara. 

 

„Csak tiszta forrásból…”  

2017. március 15. 

Előző év októberében tizenötödik alkalommal hirdettük meg az országosan egyedülálló, fekete-fehér 

fotópályázatot. Az elmúlt évben 111 alkotó küldött be 501 fotót, hasonló mennyiségű pályázatra 

számítunk most is. A zsűrizést február 18-án bonyolítjuk le. A zsűri tagjai Szabó Béla EFIAP, E-

MAFOSZ/g, ES-MAFOSZ, ÖGPH fotóművész (Öttevény), Hidvégi Péter E-MAFOSZ/g, ES-MAFOSZ, 

HONES-MAFOSZ fotóművész (Budapest), és Váradi Zoltán fotóművész (Békéscsaba) lesznek. Az 

ünnepélyes díjkiosztóra és a díjazott valamint a zsűrizett alkotásokból összeállított kiállítás 

megnyitójára hagyományainknak megfelelően március 15-én kerül sor. A tárlat április 14-ig 

tekinthető meg, előzetes csoportos bejelentkezés alapján hétvégén is. 

 

Lencsési Pódium Sorozat  

szervezés alatt 

A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan lesz vendégünk Pálfy Margit színművész a sorozat 

keretében. Szándékaink szerint Mészáros János Elek meghívásával, a Napsugár Bábszínház egy 

előadásával és a Kemény Gitárklub önálló estjével folytatjuk. 
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Lengyel Alkotmány Ünnepe és a Lengyel Függetlenség Napja  

2017. május 6. és november 11. 

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal és a Lengyel-Magyar Baráti Társasággal közösen tartunk 

megemlékezést a Lengyel Alkotmány Napja illetve a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából.  

 

Egészséghét a Lencsésin  

2017. május 15-től 21-ig  

Ismét megrendezzük a József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat anyagi támogatásával. 

Az egy hetes rendezvénysorozat minden korosztály számára lehetőséget nyújt az egészség 

megőrzésével, a prevencióval és az egészséges életmóddal kapcsolatos programokon való 

részvételre. Ismeretterjesztő előadások, bemutató tornák, gyalogtúra, horgászverseny alkotják a 

programot. 

 

Lencsési Gyermeknapi Előzetes 

2017. május 20. 

A gyermeknapot megelőző héten szombaton rendezzük meg. A fellépők esetében hagyományosan 

felkérjük a lakótelepen működő oktatási intézmények csoportjait, helyi előadókat és lesznek 

országosan ismert sztárvendégeink. Az esemény kiegészítő programja a szabadtéri játszóház és 

terveink szerint ez évben is kiosztunk ingyenesen a jelen lévő gyermekek közt 600 db palacsintát és 

600 adag üdítőt. 

 

Nyári táborok 

2017. június 26-tól 30-ig és július 3-tól 7-ig 

Ez évben is két hét időtartammal tervezzük a kézműves tábort, melyre turnusonként 25-30 

gyermeket várunk. A résztvevők a szövés, fonás, batikolás, üvegfestés, gyertyamártás, bőrözés, 

gyöngyfűzés, varrás és a papírmunkák technikáit sajátíthatják el szakmai vezetők irányításával. 

 

Fotósuli Tábor 

2017. június 26-tól 30-ig 

Az első héttel párhuzamosan ismét meghirdetjük a Fotósuli tábort. Évente 2 alkalommal bonyolítunk 

le Fotósuli tanfolyamot, melyeken felnőttek  jelenlétére számítunk. A jelentős érdeklődésre való 

tekintettel a tíz, egymásra épülő témából álló tanfolyami tematikát 5 napos tábori időtartamra 

vetítve 12-18 éves gyermekek részére szervezünk nyári „kurzust”, melyet Barabás Ferenc, a Márvány 

Fotóműhely tagja vezet. 

 

 

Kézműves Tábor 

2017. július 3-tól 7-ig 

A kézműves tábor második hetével párhuzamosan újra hirdetünk horgásztábort. A résztvevők 

elsajátíthatják a horgászat alapvető elméleti ismereteit, amit az Élővíz-csatorna Féja Géza téri 

szakaszán a gyakorlatban is kipróbálnak. A foglalkozásokat Takács István, az Ifi horgász klub vezetője 

tartja.  
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Szent István Napi Előzetes 

2017. augusztus 19. 

Az intézményünk megalapítása óta minden évben az augusztus 20-a előtti szombaton rendezzük meg 

szabadtéri programunkat. Hagyománnyá vált, a lakóterület legnagyobb rendezvénye, melyet immár 

25. alkalommal bonyolítjuk le. A Féja Géza téren felállított színpadon fellépnek a lakótelepi oktatási 

intézmények csoportjai, helyi és országosan ismert előadók, emellett a Márvány Fotóműhely 

szabadtéri tárlata, játszóház, arcfestés és egyéb kísérő programok várják az érdeklődőket. A 

sztárvendégünk a jubileumi alkalommal A Dal tavalyi győztese, az Eurovíziós Dalfesztivál magyar 

résztvevője, Fehérvéri Gábor Alfréd, Freddie és zenekara lesz élő nagykoncerttel. 

 

Magyar Népdal Napja 

2017. szeptember 23. 

A Magyar Népdal Napja alkalmából egy egész napos rendezvényt tervezünk. A Nefelejcs Népdalkör 

közreműködésével a városi népdalos gyermekkórusokat, megyei népdalköröket, népdalénekeseket, 

országosan ismert népdalénekest hívunk meg. A fellépéseket közös éneklés és Bartók, Kodály 

munkásságáról való megemlékezés színesíti. 

 

Őszidő 

2017. október 30. 

Hagyományos kertbarát szakmai napot tartunk, melyre rangos szakembereket hívunk meg. 

Ismeretterjesztő előadások, borbemutató, gyümölcskóstoló és kiállítás megszervezését tervezzük, 

melyre meghívjuk a jaminai és a megyei kertbarát körök tagságát. 

 

Földünkért Világnap  

október hónap folyamán 

Hasonlóan a tavalyihoz, rendezvénysorozatot szervezünk, melynek központjában a környezet- és 

természetvédelem fog állni.  

 

Erzsébet-Katalin napi bál  

2017. november 17.  

Nyitótánc, vacsora, névnapi köszöntés, élő zene. A programot az intézményben működő csoportok 

tagjainak és hozzátartozóinak részvételével tartjuk.  

 

 

XII. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál  

2017. november 25.  

A pályázati felhívást április hónapban tesszük közzé, és a nyilvános vetítéssel egybekötött zsűrizést, 

díjkiosztó ünnepséget november 25-én tartjuk meg. Előző évben 12 alkotó 20 digiporámáját nézhette 

végig az közönség és a szakértő zsűri, mely után 1-2-3.  díjat és a Lencsési Közösségi Ház különdíját 

osztottuk ki. Az előző évtized eseményei alapján hasonló érdeklődésre számítunk most is.  

 

András-napi Kolbászparádé  

2017. december 2. 
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A Részönkormányzat anyagi támogatásával szervezzük meg idén is a programot. Tizedik alkalommal 

lesz kolbászgyúró verseny a lakótelepen működő intézmények és civil szervezetek csapatainak 

közreműködésével és negyedik alkalommal szervezzük meg a Lencsési Vendégváró és ünnepi 

sütemények versenyét. A Féja Géza téren felállított sátorban 600 adag székelykáposztát fogunk 

lefőzetni, mely 12 órakor sült kolbásszal együtt kerül kóstoltatásra az érdeklődők körében. Kísérő 

rendezvényként adventi játszóházzal várjuk a családokat. 

 

Advent a Lencsésin 

2017. december 13.  

Szintén a részönkormányzat anyagi támogatásával rendezzük meg a lakóterületi adventi programot, 

melyen fellép a közösségi ház angol szakköre, a lakótelepi óvoda egy nagycsoportja és lesz az 

alkalomhoz illő ünnepi műsor. A fellépő gyerekeket teával, szaloncukorral és pogácsával vendégeljük 

meg, az érdeklődőket pedig szerény ajándékkal, egy-egy díszes mézeskaláccsal várjuk. 

 

Karácsonyi koncert  

2017. december 18. 

A nyugdíjas klub hagyományos évzáró programját tervezzük. Az ünnephez illő műsorra mindig iskolai 

kórusokat, szólistákat, hangszeres fellépőket kérünk fel. A Szociális Bizottság és a közösségi ház 

támogatásával minden klubtag kap egy szerény ajándékcsomagot, melyet eljuttatnak beteg 

tagtársaiknak is. 

 

 

Kiállítások - Lencsési Galéria Sorozat 

 

Az elmúlt év során 14 tárlatot rendeztünk meg, az alapítás óta összesen 231-et. Kiállítási felületet 

adnak a közösségi házban a nagytermünk és a tanácskozó falai, valamint kisebb, tárgyi alkotásokat, 

gyűjteményeket bemutató tárlatoknak az előtérben elhelyezett üveges tárolók. Az előzőévekben 

megszokott változatosságra, minőségre és mennyiségre törekszünk ez évben is. A sorozat keretében 

bemutatkozik többek között a  

- 20 éves Márvány Fotóműhely,  

- a nagyváradi,  

- a szolnoki és  

- a kecskeméti fotóklubok,   

- Bácsfalvi Zoltán festő és  

- kamaratárlat keretében bemutatásra kerülnek a fényképezés elmúlt évtizedeinek eszközei. 

- Hagyományosan megrendezzük az Aradi Fotóklubbal  

- és a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal közös tárlatokat, valamint  

- a fennállása 20 évét ünneplő Csipkeverő klub mutatkozik be egy exkluzív összeállítással.  

 

 

Saját közösségek 

 

A fenntartásunkban 12 kisközösség működik, melynek taglétszáma a 15-től a 150 főig terjed. A 

csoportok összeállították első féléves programjukat, melyekben előadások, kiállítások, kirándulások, 

szakmai bemutatók, túrák, tanácsadások szerepelnek. 
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Nyugdíjas klub  

Gyakoriság: hétfői napokon 14-től 17 óráig 

Vezető: Valach Jánosné      Közösségszervező: Takács Péter 

Ismeretterjesztő előadást fog tartani különböző témakörökben többek között, Niedzilsky Katalin 

újságíró, Varga Edit fizioterapeuta, dr. Tóth János ortopéd főorvos, Marti Miklós református lelkész, 

Brazda Zsolt középiskolai tanár és Hajtmann Ildikó énektanárnő.  Egy vagy több napos kirándulást 

szerveznek Budapestre, Ópusztaszerre, Mezőkövesdre és Csernakeresztúr és környékére. 

Megemlékeznek a Költészet Napjáról, a Nőnapról, az Anyák Napjáról és az Idősek Világnapjáról. 

 

Kertbarát kör  

Gyakoriság: minden hónap első hétfői napján 17-től 19 óráig 

Vezető: Huszár Endre      Közösségszervező: Takács Péter 

Több alkalommal tervez tagjaik közt kertlátogatásokat, metszési bemutatót, továbbá szakmai 

kirándulást tesznek a Hungexpo-ra, a Budai Arborétumba, és Szelekovszky László természetvédelmi 

főtanácsos vezetésével Békés megyei kastélyokat látogatnak meg. Részt vesznek a Békéscsabai 

Házipálinka valamint a Gyomaendrődi bor-, pálinka- és szárazkolbász versenyen. Ismeretterjesztő 

előadást Mokrán János főzőmester, Lukács Ágnes kertészmérnök, Pomázi Ferenc kertész és tervezik 

méhész szakember meghívását. 

 

Csipkeverő klub  

Gyakoriság: két hetente, szerdai napokon 15-tól 18 óráig 

Vezető: Tóthné Kiss Szilvia     Közösségszervező: Nagy Emese 

Tagjai tematikusan egymásra épülő foglalkozások keretében tovább ismerkednek a gyulai csipkével 

majd a gömöri csipkével. Ez évben is részt vesznek szakmai pályázatokon, ellátogatnak Kiskunhalasra 

a Csipke Napokra, valamint a nyár folyamán részt vesznek a Népművészeti Egyesület által szervezett 

népművészeti táborban. Az év folyamán felkérésre többször tartanak mesterség-bemutatót 

Békéscsabán, valamint Gyulán, Budapesten. A közösség ez évben ünnepli fennállása 20 éves 

jubileumát, melyet egy reprezentatív kiállítással és rendezvénysorozattal ünnepelnek meg. 

 

Ifi horgászklub  

Gyakoriság: keddi napokon 16-tól 17 óráig 

Vezető: Takács István     Közösségszervező: Diószeginé Farkas Viktória 

A klub tevékenységét ezután is tematikusan felépítve a halakkal, vizekkel, horgászfelszerelésekkel 

való ismerkedés fogja jellemezni, a tavaszi hónapoktól bővítve ezeket gyakorlati foglalkozásokkal, 

vagyis horgászással az Élővíz-csatornán és a Bányatavakon. Májusban a Gyermeknapi Előzetesen 

horgászversenyt szervezünk.  

 

Nefelejcs Népdalkör 

Gyakoriság: csütörtöki napokon 16-tól 20 óráig 

Vezető: Bukvai Istvánné    Közösségszervező: Diószeginé Farkas Viktória 

Tagjai folyamatosan készülnek népdalversenyekre, -találkozókra és különböző fellépésekre. 

Folytatják a népdalcsokrok gyűjtését és tanulását. A közösségi ház rendezvényein rendszeresen 

fognak szerepelni. Szeptemberben újra megrendezzük velük közösen a Magyar Népdal Napját.  
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Baba-Mama klub 

Gyakoriság: minden hónap utolsó pénteki napján 10-től 12 óráig 

Vezető: Diószeginé Farkas Viktória     Közösségszervező: Takács Péter 

Az első félévben is heti, kétheti rendszerességgel tartja összejöveteleit, a csoportok jellegének 

megfelelő tematikával, ismeretterjesztő előadásokon főként kisgyermekekkel foglalkozó 

szakemberek, orvosok, dietetikusok, gyógytornászok meghívását tervezik, valamint tavasszal egy 

Baba-mama napot és egy napos, közös kirándulást Póstelekre.  

Paleolit klub  

Gyakoriság: két hetente, pénteki napokon 17-től 19 óráig 

Vezető: Luptovics Dezsőné     Közösségszervező: Nagy Emese 

Programjukban ismeretterjesztő előadásokat terveznek, vendégük lesz többek között Andor Ákos 

gyógyszerész, a NoCarb Noodle termékek gyártója és forgalmazója , Szendi Gábor, a paleolit 

táplálkozás szakértője és a húsvéti készülődés idején süteménykóstolóval Szatmáryné Vantara 

Klaudia gasztroblogger. Tapasztalatokat és recepteket cserélnek, illetve ezekből ünnepi paleolit 

menüket állítanak össze, kóstolókat tartanak hozott és a közösségi ház konyhájában, közösen 

elkészített ételekből. Rövidebb családi biciklitúrákat és kirándulást terveznek a környéken, valamint 

részt vesznek a budapesti paleo fesztiválon. 

 

Jóga klub 

Gyakoriság: pénteki napokon 18-tól 20 óráig 

Vezető: Juhász Gabriella     Közösségszervező: Nagy Emese 

A klub az egészségmegőrzésre helyezi a hangsúlyt, tevékenysége is e téma köré épül. Több 

alkalommal terveznek ismeretterjesztő előadást, jóga estet és az Egészséghét keretében Jóga napot. 

 

Meditációs klub 

Gyakoriság: pénteki napokon 18-tól 20 óráig 

Vezető: Diószegi István     Közösségszervező: Diószeginé Farkas Viktória 

Tevékenységüket a keleti kultúrák és a természetgyógyászat, a természetes gyógymódok 

megismerése jellemzi. A gyakorlati foglalkozásaikon túl e témakörökben terveznek ismeretterjesztő 

előadást, nyílt hétvégét és meditációs esteket.  

 

Családi játszóház (Mesekuckó)  

Gyakoriság: a hónapok utolsó szombati napja, 10-től 12 óráig 

Vezető: Mazán Erzsébet     Közösségszervező: Nagy Emese 

Havonta egyszer, szombati napon tartunk játszóházat, tematikájában az évszakoknak és az aktuális 

ünnepeknek megfelelő tartalommal.  

 

Természetjáró kör  

Gyakoriság: túra minden hónapban egy vagy két vasárnap 

Vezető: Zsibrita Mária     Közösségszervező: Takács Péter 

A kör első túrája januárban a tarhosi Libás Tanyára vezetett. Továbbá gyalogtúrát szerveznek többek 

között Szabadkígyósra, Póstelekre valamint a Maksári erdőben. Újra felkeresik a Gyulai „Bermuda 

Háromszöget”, a Gyulai Kert és Tanyatulajdonosok Egyesületének közreműködésével. Tervezik 

továbbá Budapesten a Nemzeti Múzeumban a Reformáció történeti kiállítás megtekintését és Arany 

János születése 200. évfordulója tiszteletére egy nagyszalontai kirándulást március 15-én. 
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Márvány Fotóműhely  

Gyakoriság: keddi napokon 18-tól 20 óráig 

Vezető: Katona Péter      Közösségszervező: Takács Péter 

Ez évben ünnepli fennállása 20 éves évfordulóját, melyről egy rendezvénysorozattal emlékezünk meg 

január hónap folyamán. Ennek keretében megnyitjuk a 20 éves a Márvány Fotóműhely című 

kiállítást, valamint A fotózás elmúlt évtizedeinek eszközei című tárlatot, mely régi gépeket és 

kellékeket mutat be, ezen túl lesz nyilvánosan meghirdetett portréfotózás és belvárosi  fotóséta. 

Tagjai készülnek alkotásokkal a MAFOSZ Szalonra, az Alföldi Fotószalonra, és több, különféle országos 

pályázatra, a hagyományos aradi kiállításukra, valamint a Magyar Fotográfia Napjára. Szakmai 

előadásokat terveznek a fotókról, a fotózásról, vendégük lesz többek között Szőke  János szegedi 

fotóművész.  Több klubkollekciójuk kerül bemutatásra, pl.  Békésen, Szentesen, Nagyváradon, 

Nagyszalontán, Aradon,  a Magyar Fotográfia Napján és a Szent István Napi előzetesünkön a Féja 

Géza téren. Rendszeresen tartanak képbírálatot és házi fotópályázatot, melyek mind a szakmai 

fejlődés szolgálják és segítik a felkészülést a pályázati anyagaik összeállításánál. Fotós kirándulást a 

Bihar hegységbe és Budapestre terveznek, június végén pedig egy 5 napos fotóstábort. 

 

 

Képzések, kapcsolatok 

 

Továbbra is helyet biztosítunk a Lakótelepi Tömegsport Egyesület fogadóóráinak és a Városi 

Polgárőrség Egyesület összejöveteleinek. Lehetőségeinkhez képest segítjük a József Attila Lakótelepi 

Részönkormányzat munkáját, illetve biztosítjuk az ehhez szükséges feltételeket (ülések, fogadóórák). 

 

Januárban és szeptemberben hirdetünk meg  

- jóga tanfolyamot hétfői napokon 18-tól 20 óráig. Vezeti: Juhász Gabriella jóga oktató. A 

képzés 24 órás és 12 foglalkozásból áll. 

- intim torna tanfolyamot szerdai napokon 18-tól 19 óráig. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné 

gyógytornász. A képzés 10 órás és 10 foglalkozásból áll. 

- Fotósulit szerdai napokon 17-től 17 óráig. Vezetik: a Márvány Fotóműhely tagjai. A képzés 10 

alkalomból áll.   

 

 

 

Angol kezdő és egy újrakezdő nyelvtanfolyam felnőtteknek 

szerdai illetve csütörtöki napokon 18-tól 20 óráig (május végéig). Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi 

nyelvtanár. 

 

Angol szakkör foglalkozásai  

hétfői napokon 17 órai és 17,30 órai kezdettel  

Folyamatosan tartjuk a (nyári szünet kivételével) két óvodás korú csoportnak az. Foglalkozásvezető 

Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár. 

 

Tornák 

nyugdíjas torna  
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keddi napokon 8,15-től 9,15 óráig, vezeti dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász 

baba-mama torna 

keddi napokon 9,30-tól 10,30-ig (egy éves kor felett) és 10,30-tól 11,30-ig (egy éves korig) , vezeti dr. 

Vitaszek Lászlóné gyógytornász 

szülésre felkészítő torna 

keddi napokon 16-tól 17 óráig , vezeti dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász 

kismama torna 

keddi napokon 17-től 18 óráig , vezeti dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász 

egészségmegőrző torna  

keddi és csütörtöki napokon 14,30-tól 15,30 óráig , vezeti dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász 

alakformáló torna 

keddi és csütörtöki napokon 18,30-tól 19,30 óráig , vezeti Kvasz Edit aerobic oktató 

taekbo edzés 

keddi és csütörtöki napokon 19,45-től 20,45 óráig , vezeti Máté Zsolt taekwondo mester 

 

eMagyarország pont - internet szolgáltatást 

A nyári időszak kivételével hétköznapokon 10-től 16 óráig 

 

A közösségi ház helyiségeit folyamatosan bérbe adjuk vásárokra, továbbképzésekre, 

termékbemutatókra, családi típusú összejövetelekre. 

 

Együttműködési megállapodásainkat megújítottuk a Lencsési Általános Iskolával, a Lakótelepi 

Tömegsport Egyesülettel, a Városi Polgárőr Egyesülettel helyiségek használata, programok 

részfeladatainak ellátása és biztosítása tárgyában. 

 

 

Üzemeltetés 

 

Ahhoz, hogy a munkatervben szereplő nagyrendezvényeket meg tudjuk valósítani (Gyermeknapi-, 

Szent István Napi Előzetes, Pódium Estek, Digiporáma Fesztivál, „Csak tiszta forrásból…”) szükség van 

a város Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottsága kiemelt, és a részönkormányzat 

támogatásaira, legalább a tavalyival azonos nagyságrendben. Fontos továbbá a saját bevétel tavalyit 

megközelítő szintjének az elérése, hisz számos programot ebből finanszírozunk, és ez igaz a 

képviselői és a szponzori támogatásokra is. 

A közösségi ház alapítása óta először 2013-ban bevezettük a kisközösségek részére a tagdíjat 1000.-

Ft/fő/év nagyságrendben. A befizetendő összeg elsősorban a közösségi ház általános fenntartási 

költségeihez való hozzájárulás. A tavalyi években anyagi helyzetünk lehetővé tette, hogy a beszedett 

összegek jelentős részét visszaforgassuk az adott klub utolsó negyedéves programjaira. 

 

A felújítás terén az épület régi szárnyában a nyílászárók javítása vagy cseréje lenne indokolt. Ezt az 

előző évben már terveztük és reméljük, hogy az év folyamán fenntartói támogatásból meg tudjuk 

oldani. 

 

A látogatottság tekintetében igyekszünk elérni vagy meghaladni a tavalyi mutatókat. 
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JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 

 

 

A Jaminai Közösségi Ház az elmúlt években megfelelő kihasználtságot ért el. Köszönhető ez egyrészt 

az intézmény jó elhelyezkedésének, másrészt, hogy falai között több szervezet is otthonra talált. Az 

együttműködésükre létrehozott ernyőszervezet viszont a jelek szerint nem minden szempontból 

tudja betölteni küldetését – a szövetség tagjai szívesebben végzik saját közösségükön belül a munkát, 

és hatékonyabbnak tűnik az épület intézményi háttér segítségével történő működtetése.  

A híd- és aluljáró-fejlesztés mobilabbá tette ugyan a lakosságot, de az avatóünnepségek óta nem 

tapasztaltunk látogató-csökkenést, sőt, a könnyebb közlekedési viszonyok miatt többen érkeznek „a 

városból” is különböző foglalkozásainkra, társasági eseményeinkre, rendezvényeinkre. 

Intézményünk erősen támaszkodik a részönkormányzat segítségére, és mi is igyekszünk támogatni a 

képviselők városrészi munkáját. 

 

 

 

Rendezvények, események 

 

Ökomenikus Istentisztelet 

2017. január 20. 

Az ökumenikus nemzetközi imahét a keresztény egyházak világszerte közös imahete, amelyet évről 

évre januárban rendeznek meg. Ennek a része ez az esemény.  

 

Remény-Lak Jótékonysági Bál 

2017. január 21. 

A Remény-Lak Állatvédő Egyesület első jótékonysági bálja. Az Egyesület a bevételt a hontalan kutyák 

elhelyezésére szánt tanya megvásárlására fordítja. 

 

 

Legends of the StormCorner és Hearthstone bajnokság 

2017. január 28. 

Továbbra is támogatjuk a fiatal szervező csapatot. 2015 és 2016-ban immár 6 alkalommal sikerült 

megrendezni e-Sport versenyeket a közösségi ház támogatásával (átlag 60-80 fő résztvevővel).  

A rendezvénysorozat célja, hogy hiteles és értelmes közösségi programot biztosítsunk ezeknek a – ma 

már pszichológiai szempontból – veszélyeztetett fiataloknak, hogy kimozduljanak a saját „világukból” 

valós közösséget alkotva. A játék elsősorban a 14-24 év közötti fiatalokat célozza meg.  

Együttműködő partnerek: Közös Pont Egyesület, Toplaptop Kft. 

 

 

Apa & Én kézműves családi foglalkozások 

Havi 1 alkalommal, szombat délelőtt várjuk az apukákat gyermekeikkel. Mindig az éppen aktuális 

időszaknak, közelgő jeles napnak megfelelő kézműves foglalkozást tartunk a résztvevőknek.  

 

Békéscsabai Tündérkert Óvoda - Batyus Bál 
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2017. február 11. 

Évi egy alkalommal együttműködés keretében helyet biztosítunk közösségi rendezvényeiknek. A 

rendezvény jótékonysági célokat is szolgál az óvoda támogatására.  

 

Farsang – Családi nap  

2017. február 18. 

A Csabai Farsang programsorozathoz kapcsolódva a hagyományos helyi kulturális értékekre építve, a 

farsangi ünnepkör jellegzetes szokásait és tevékenységeit bemutatva szervezzük a családi délutánt, 

elsősorban a gyerekekre fókuszálva.  

 

Húsvéti családi program játszóházzal  

2017. április 8. 

Délutáni program családok számára (nyuszi futtatás, tojásfestés, ajtódíszek készítése, locsolóvers 

tanulás, rajzolás-festés stb.)  

 

 

 

Baba - Mama Klub évzáró rendezvénye, nyárköszöntője  

június közepe 

Kis gyerekes családok részére szervezett játékos, vetélkedős családi nap a Jaminai Védőnők 

együttműködésével.  

 

Utazó Múzeumok  

június vagy szeptember  

Az utazó múzeum célja, hogy a múzeum kilépjen a falai közül, és kivigyen kiállítást, 

múzeumpedagógiai programot, múzeumi foglalkozást, gyakorlati bemutatót, előadást a látogató 

helyébe - óvodákba, iskolákba, művelődési központokba, bárhova, ahol felkeltheti az érdeklődést a 

múzeum iránt. 

A közösségi ház a jaminai közoktatási intézmények számára könnyen elérhető, így a 2016-ban 

elindult kezdeményezést a nagy érdeklődésre való tekintettel 2017-ben is folytatjuk a helyi 

múzeumok közreműködésével.  

 

Programok biztosítás a nyári szünetben kisiskolások számára  

június-augusztus 

Az Erzsébethelyi Általános Iskola nyári napközis táborával való együttműködés, ahol a gyerekek heti 3 

napon délelőttönként különböző programokra jelentkezhetnek a közösségi házba. Az idén is 

tervezzük a kézműves, Xbox és Főző Iskola programjainkat.  

 

Szent Mihály Napi Forgatag 

2017. szeptember 29. 

Az egy napos rendezvényen délelőtt az óvódás korosztály, délután pedig az iskolás korosztály részére 

szervezünk előadással összekötött kézműves és játék programot. Az előadások interaktív formában, 

mesékkel mutatják be a Szent Mihály Napi szokásokat.  

Este a felnőttek részére szervezünk előadást a témához kapcsolódóan.  
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Adventi készülődés  

november vége, december  

Heti kézműves foglalkozások az adventi időszakban, karácsonyra készülve. A foglalkozásokon (3 

alkalom) bemutatásra kerülnek ünnepeink, szokásaink is. A tárgyalkotáskor elsősorban természetes 

anyagokat használunk, a régi formák, kézműves technikák használatával, de fontosnak tartjuk, hogy a 

fel nem használt, újrahasznosítható anyagokból is, azokat átalakítva használható tárgyakat, díszeket 

készítsünk.  

 

Közösségek karácsonyi, év végi ünnepségei:  

Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete 

Új Forrás Baptista Gyülekezet 

Salsa Műhely Egyesület 

Jamina Szövetség 

Varázsének csoport 

Varázsmező csoport  

Helyet biztosítunk a saját és külső közösségeinknek, hogy külön rendezvényen készüljenek a 

karácsonyra.  

 

 

JamiNap - családi hagyományőrző program 

 

2017. június 3. 

Célunk a városrész helyi értékeinek feltárása, bemutatása, kapcsolatok építése, kiszélesítése 

különböző tevékenységeken és bemutatókon keresztül. További célunk a rendezvény szervezésébe is 

a helyi közösségeket, csoportokat, civil szervezeteket, intézményeket, vállalkozókat és őket 

együttműködésre serkenteni, kapcsolataikat bővíteni, hálózatot építeni. A helyi kisközösségeket 

támogatni a megerősödésben és bemutatkozási lehetőséget adni nekik, ezáltal ismertségük 

növelését elősegíteni.  

Tervezett program: 

 Helyi termelők kiállítása 

 Mesterség bemutató (nemezelés, gyöngyözés, bőrözés, kosárfonás, ötvösség, fafaragás, hímzés, 

agyagozás, kovács) 

 Közösségeink és helyi hagyományőrző csoportok, jaminai óvodák, és iskolák bemutatója 

 Kézműves kiállítás 

 Gasztronómiai bemutató kóstolással helyi termelőktől 

 Záró koncert  

 

 

 

 

Kiállítások 

 

„2016 évi pályázat helyezettjeinek fotói” – Márvány Fotó Műhely kiállítása  

január 20. –március  
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A Márvány Fotóműhellyel jó kapcsolat alakult ki az elmúlt években, igény merült fel a kiállításaik 

minél szélesebb körben, így Jaminában történő bemutatására. A Márvány Fotóműhely évente 

megrendezésre kerülő, tagjainak hirdetett pályázatán, helyezést elért fotókból rendezünk 2017-ben 

kiállítást.  

 

Archív I. Világháborús katona képek 

március - május 

Az archív fotókon keresztül megismerhetjük a két világháborúban résztvevő katonáiknak mindennapi 

életét. Azokat az embereket, akik képesek voltak arra, hogy a hazájukért, közösségükért, hazánkért, 

közösségünkért meghozzák a legnagyobb áldozatot: odaadják érte az életüket. 

Együttműködő partner: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális Gyűjteménye (Mezőberény) 

 

Filipinyi Ágnes kiállítása 

június -augusztus 

Az alkotó művész tűzzománc képei kerülnek bemutatásra, amelyeken élénk színeket használva 

mutatja meg saját egyéniségét. 

 

 

Helyi amatőr képzőművész kiállítása 

szeptember - október 

Szervezés alatt. 

 

 

Népi Díszítőművész Szakkör kiállítása 

november – december 

A közösségi házban működő szakkör dekoratív, mindennapi használtra is alkalmas tárgyait, hímzett 

ruháit mutatjuk be a látogatóinknak. A motívumok mai alkalmazásának bemutatásával még inkább 

kedvet kívánunk teremteni a népi kultúra továbbvitelére. 

 

 

 

Közösségeink 

 

Saját közösségek 

 

Stark Adolf Kertbarát Kör 

Időpont, gyakoriság: a hónap első hétfője 16 óra, havi 1 alkalom 

Vezető: Hankó János elnök    Közösségszervező: Koszecz Andrea  

A több mint 50 éve működő Stark Adolf Kertbarát Kör az egyik legrégebbi szervezet, amely 

Békéscsabán működik. Vezetője Hankó János, a tagokkal közösen éves programot szervez a tagok 

részére a közösségi ház támogatásával. A közösségi ház helyet biztosít a kertbarátkör találkozóinak, 

igény szerint végzi az adminisztratív és szervezési feladatokat (pl. találkozók jelenléti íve, bor, pálinka 

és kolbász verseny lebonyolítása, rajzpályázat szervezése, lebonyolítása, helyi önkormányzati 

pályázatok írása, és ezek adminisztrációs és elszámolási ügyeinek intézése).   
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Éves programjaikban szerepelnek szakmai kirándulások, tapasztalatcserék, bemutatók, aktuális kerti 

és szőlészeti tennivalók megbeszélése. A csoport együttműködik és közös foglalkozásokat is tart a 

Lencsési Közösségi Házban működő Kertbarát Körrel. 

 

Népi Díszítőművész Szakkör 

Időpont, gyakoriság: kéthetente szombat 15 óra, havi 2 alkalom 

Vezető: Baráth Éva szakmai vezető   Közösségszervező: Koszecz Andrea  

A szakköri foglalkozásokon a tagok hagyományos hímzés technikákat tanulnak, átadják egymásnak 

saját tapasztalataikat, illetve a foglalkozásokon tanultak segítségével otthon elkészülő anyagokat 

főképp saját használatra, ajándékozásra készítik. Tagjai a közép és az idősebb korosztályból kerülnek 

ki, így állandó, jó hangulatú baráti közösség alakult ki. A szakkör folyamatosan nyitott a fiatalabb 

korosztály számára, ezért is fontos a hagyományos technikákat a mai használatra átírni. A közösségi 

ház a szakkört pályázati források megszerzésével, az infrastruktúrális háttér biztosításával, közös 

programok szervezésével segíti. A szakkör az eddigi munkáját folytatja, céljuk a magasabb 

színvonalon végzett munka, és a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése ebben az évben. 

 

 

Varázsmező Kreatív Kézműves Klub 

Időpont, gyakoriság: minden kedd 10 óra, heti 1 alkalom 

Vezető: Császár Orsolya     Közösségszervező: Koszecz Andrea  

Tovább folytatjuk a kisgyermekes családoknak szóló kézműves játszóházunkat. Elsősorban 1-3 éves 

korú gyermekeket várunk a szülővel, nagyszülővel. A foglalkozások időtartama 1-1,5 óra, amelyen 

igyekszünk tartalmas időtöltést biztosítani a babáknak-mamáknak, valamint hogy lehetőséget adjunk 

a kisgyermekes anyukáknak találkozásokra, tapasztalatcserékre. 

Minden alkalommal más-más technikát használunk, festés, nyomdázás, különböző anyagok 

felhasználással egyszerű tárgykészítés vagy kifestőzés. A kézműveskedés mellett fontos szerepe van a 

zenének, éneklésnek, ritmikus játékoknak is. Az egyes foglalkozásokon lehetősége van a 

gyermekeknek kipróbálni különféle fejlesztő játékokat, egyszerű hangszereket és csörgőket.  

 

 

 

Baba-Mama Klub 

Időpont, gyakoriság: kéthetente hétfő 10 óra, havi 2 alkalom 

Vezető: jaminai védőnők    Közösségszervező: Koszecz Andrea  

Kéthetente a jaminai védőnőkkel közösen működtetjük a Baba-Mama Klubot, ahol különböző 

témákkal várjuk a kismamákat és tanácsadói szolgálatot látnak el a védőnők. Előadásokat szervezünk 

kisgyerekes témákban és június első felében egy közös családi napot szervezünk. Nyári szünet 

kivételével folyamatos a működtetés. 

 

Ízvadász főzőklub  

Időpont, gyakoriság: kéthetente csütörtök 16.30 óra 

Vezető: Szatmáriné Priskin Anita szakmai vezető Közösségszervező: Koszecz Andrea 
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A 2 heti rendszerességgel megtartott klubfoglalkozásokon a klubvezető segítségével különböző 

nemzetek ételeit készítik el a résztvevők. A foglalkozások végén közös vacsorával, beszélgetéssel 

zárják a találkozóikat. Emellett különböző főzési technikákat sajátítanak el, tapasztalatokat cserélnek. 

Ez évben is bővül az országok „látogatása”, amely a foglalkoztató konyha falán kihelyezett táblán 

nyomon követhető. 

 

Varázsének - Énekvarázs  

Időpont, gyakoriság: kéthetente hétfő 10 óra, havi 2 alkalom 

Vezető: Hevesi Imre zenész    Közösségszervező: Koszecz Andrea 

A foglalkozásnak helyet adva a kismamák és gyermekeik részére kétheti rendszerességgel továbbra is 

tartjuk a zenés, énekes foglalkozásokat, melyeket Hevesi Imre vezet.  

 

Jóga  

Időpont, gyakoriság: minden szerda 17.30 óra, havi 4 alkalom 

Vezető: Juhász Gabriella    Közösségszervező: Koszecz Andrea 

Heti 1 alkalommal Juhász Gabriella vezetésével a résztvevők megismerkedhetnek a jóga elméleti és 

gyakorlati alapjaival, frissítő, egészségmegőrző céllal.  

2015-ben indult a Jaminai Közösségi Házban egy kezdő jóga tanfolyam, aminek nagy sikere volt. 

Azóta a jóga oktatása klubszerűen működik heti rendszerességgel, folyamatosan be lehet kapcsolódni 

az összejövetelekbe. Az állandó tagok mellett folyamatosan jönnek új tagok is. A foglalkozásokon 

elsősorban a közép- és idősebb korosztály vesz részt, de egyre több fiatal is becsatlakozik a 

foglalkozásokba, amelyek családias, baráti légkörűek. 

 

Baba Játszó Tér 

Időpont, gyakoriság: minden szerda és péntek 10 óra, havi 8 alkalom 

Vezető: közösségi ház beosztott munkatársa  Közösségszervező: Koszecz Andrea 

Elsősorban kisgyermekes (1-3 éves gyerekek) családok részére biztosítunk „játszóteret” heti 2 

délelőttön, ahol biztonságban, szabadon mászhatnak, mozoghatnak a gyerekek és játszhatnak a 

szüleikkel, egymással. Ilyenkor használhatják az ugrálóvárat, csúszdát, és a különböző ügyességi 

fejlesztő játékainkat. Jó terep a kismamáknak ismerkedésre, közösségi létre, tapasztalatcserére.  

 

Csoda Műhely 

Időpont, gyakoriság: hetente csütörtök 16.30 óra, havi 4 alkalom 

Vezető: Várai Ildikó     Közösségszervező: Koszecz Andrea 

2016. júniusában indult a műhely, ahol decemberig kétheti rendszerességgel gyűltek össze a csoport 

tagjai. Februártól heti rendszerességgel tervezik a foglalkozásaikat, amelyeken továbbra is kéthetente 

a papírfonás technikával használati tárgyakat készítenek, és felváltva a további hetekben új 

technikákkal ismerkedhetnek meg a résztvevők (szalaghímzés, papírszobrászat, dekupázs stb.). 

Külső közösségek 

 

Békéscsabai Gazda Nyugdíjas Egyesület 
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Időpont, gyakoriság: minden szerda 14 óra, havi 4 alkalom 

Vezető: Petrás János     Kapcsolattartó: Koszecz Andrea  

Az egyesület heti találkozóin a tagok átélhetik a közösségi élményeket, beszélgetéseket, lehetőség 

van a szórakozásra, kártyázásra, biliárdozásra. Havi rendszerességgel szerveznek kirándulásokat 

(egészségmegőrzés jegyében sokszor gyógy- és termálfürdők látogatása), közösségi programokat (pl. 

közös névnapok, születésnap megtartása), zenés összejöveteleket. Igény szerint segítünk az 

előadásaik (pl. bűnmegelőzés, egészség témában), programjaik szervezésében.  

 

Jaminai Szlovák Klub 

Időpont, gyakoriság: minden kedd 14 óra, havi 4 alkalom 

Vezető: Tóth Mihály     Kapcsolattartó: Koszecz Andrea  

A klub 2016 év elején alakult, mint a Csabai Szlovákok Szervezetének jaminai csoportja. A civil 

szervezetnek sok olyan idősebb tagja van, akik Jaminában élnek és már gondot okoz a 

városközpontba történő utazás. A közösségi ház nagytermében biztosítjuk részükre a közös 

összejövetelek helyszínét, a foglalkoztató konyhában lehetőségük van a közös főzésre is. Igény szerint 

segítünk az előadások, programjaik szervezésében.  

 

Újforrás Baptista Gyülekezet 

Időpont, gyakoriság: minden vasárnap 10 óra, havi 4 alkalom 

Vezető: Krisán Zoltán     Kapcsolattartó: Koszecz Andrea  

A gyülekezet a Jaminai Közösségi Házban tartja Istentiszteletét, képzéseit, ünnepeit. 

 

Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete 

Időpont, gyakoriság: előre egyeztetett időpontban általában havi 1 alkalom 

Vezető: Törökné Lukács Beatrix    Kapcsolattartó: Koszecz Andrea  

Nagycsaládosok számára biztosítjuk az ingyenes, színvonalas programokat minden területen.  

 

Alakformáló torna  

Időpont, gyakoriság: minden hétfő és csütörtök 18 óra, havi 8 alkalom 

Vezető: Borbola Gyöngyi    Kapcsolattartó: Koszecz Andrea  

A foglalkozásokon résztvevők hétfőnként erősítő, csütörtökönként erő- és állóképesség növelő 

tornafoglalkozásokon vehetnek részt. Kizárólag nőknek, lányoknak szól. 

 

Gerinctorna  

Időpont, gyakoriság: hétfő 9 óra, havi 4 alkalom 

Vezető: Lukács Józsefné    Kapcsolattartó: Koszecz Andrea  

A csoport az idősebb korosztály tagjaiból áll, akik a heti egy órás mozgás alatt átmozgatják testüket. 

Hát, derék, térd és egyéb mozgásszervi fájdalmak enyhítését segítik, kialakulásukat csökkentik. 

 

Senior Torna 
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Időpont, gyakoriság:  kedd 17 óra, havi 4 alkalom 

Vezető: Hugyeczné Majoros Csilla   Kapcsolattartó: Koszecz Andrea  

2016-ban indult, speciális gyógytorna foglalkozások minden korosztály számára, elsősorban ízületi és 

gerinc problémákra.  

 

Önvédelmi Klub  

Időpont, gyakoriság: péntek 17 óra, havi 4 alkalom 

Vezető: Trényi Péter     Kapcsolattartó: Koszecz Andrea  

Kortól, nemtől függetlenül ajánlott foglalkozások, ahol a vezető segítségével alapvető önvédelmi 

kungfu technikákat sajátíthatnak el a résztvevők. 

 

Salsa Műhely Egyesület 

Időpont, gyakoriság: időszakosan 

Vezető: Szelezsán Angéla     Kapcsolattartó: Koszecz Andrea 

Az egyesület tagjai előre egyeztetett időpontokban a közösségi házban tartják táncpróbáikat és 

nagyobb összejöveteleiket. A közösségi ház rendezvényein évente kétszer ingyenesen fellépnek (pl. 

JamiNapon).  

 

Közös Pont Egyesület 

Időpont, gyakoriság: időszakosan 

Vezető: Koszecz Andrea       

Az egyesület 2017-ben is tervezi nagyobb rendezvényeinek a közösségi házban való megtartását, úgy 

mint a fiataloknak szóló League of Legends stratégiai e-sport versenyeket, vagy 

környezetvédelemmel, ökológiai gazdálkodással foglalkozó előadásait.  

 

Békéscsaba Jaminai Polgárőrség 

Időpont, gyakoriság: időszakosan 

Vezető: Breznyik András elnök    Kapcsolattartó: Koszecz Andrea 

A polgárőrség egyesülete a közösségi házban tartja közgyűléseit, közbiztonsági felügyeletet lát el 

nagyobb rendezvényeinknél (pl. Jaminap), illetve napi szinten is figyelik a közösségi ház biztonságát.  

 

Pilates Torna 

Időpont, gyakoriság: hétfő 17.15 óra és szerda 18 óra, havi 8 alkalom 

Vezető: Gulyás Mihályné    Kapcsolattartó: Koszecz Andrea  

A 2016 nyarán alakult csoportban a pilates tornagyakorlatok segítségével edzhetik magukat a 

résztvevők. Megnő az izmok és az ízületek állóképessége, csökken a sérülékenységük, illetve egy 

esetleges sérülésnél gyorsabb a regenerálódásuk. A módszer valóban egyfajta átmenetet képez a 

nyugati és a keleti mozgáskultúra között, ötvözve a keleti jóga jótékony hatásmechanizmusát a 

nyugati, kissé erőteljesebb, dinamikusabb mozgásritmikával. Közkedvelt sport a fiatal nők körében is, 

így sok fiatal is látogatja a tornát. 
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Jamina Szövetség 

folyamatos működés      

Elnök: Törökné Lukács Beatrix      Kapcsolattartó: Koszecz Andrea 

 

A Szövetség 2010-ben lett megalapítva jaminai civil szervezetek és kis közösségek által, az alábbi fő 

célkitűzésekkel:  

- a Szövetség segítse és összefogja a helyi civil szervezeteinek munkáját, érdekképviseletét elássa,  

- erősítse a civil szervezetek közötti, illetve az önkormányzat és a forprofit szektor közötti 

együttműködést, 

- biztosítson teret a közösségi programoknak, civilszervezeti összejöveteleknek, 

- keresse a Jaminai városrészen megfogalmazott társadalmi problémák, megoldását, karolja fel, és 

segítse a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló közösségeket, 

- Jamina lakossága számára tagszervezeteivel közösen programokat biztosítson, 

- segítse a Jaminai Közösségi Ház munkáját. 

A Szövetség székhelye lett az akkor újonnan átadott Jaminai Közösségi Ház (Békéscsaba, Orosházi út 

101.). 

A fenti célok az elmúlt években sajnos kis részben valósultak meg. Az elmúlt év tapasztalatai alapján 

szükséges átvizsgálni és újra gondolni a Szövetség tevékenységét, a Közösségi Házzal történt 

együttműködéseket és a jövőbeli közös munkát… 

 

 

Részönkormányzati munka 

 

A közösségi ház igény szerint, előre egyeztetett időpontban helyet biztosít a részönkormányzat 

működéséhez, összejöveteleihez, szükség esetén segíti egyéb feladatainak ellátását.  

A hónap első szerdáin pedig a városrész képviselőinek adunk lehetőséget, hogy fogadóóráikat 

megtartsák az intézményben. Fontosnak tartjuk, hogy szakmapolitikai és a helyi társadalmat érintő 

kérdésekben egyeztetni tudunk a részönkormányzat vezetőjével, s a részönkormányzati tagok 

szívükön viselik az intézmény sorsát. 

 

 

 

Képzések, táborok, előadások 

 

Képzések 

 

Cukrász tanfolyam 

általában havi 1 alkalom 

Továbbra is folytatjuk a kis csoportos foglalkozásokat, amelyen a torta készítés alapjaival, díszítésével 

ismerkedhetnek meg a résztvevők. A közösségi ház konyhája kitűnő helyszín a képzésre.  

 

Ovis Angol tanfolyam 

heti 2 alkalom szerdán és csütörtökön délután 
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Heti alkalommal elsősorban óvodásoknak, kisiskolásoknak szóló angol tanfolyam, ahol énekes, 

mondókás, játékos módszereken keresztül ismerkedhettek meg a gyerekek az angol nyelvvel.  

 

English Club  

Szombatonként középiskolásoknak angol nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam.  

 

 

Táborok 

 

Kiskertész tábor 

július 

Elsősorban 7-12 éves gyerekek a célcsoportunk.  

A táborlakók megismerkedhetnek a biológiai szemléletű kertészkedés alapjaival, a kert hasznos 

élőlényeivel és a gyógynövényekkel. A tábor résztvevői kirándulnak, felfedezik a környezetünket. A 

tábor célja természetismereti, kertészeti ismeretek átadása elméleti, gyakorlati formában, a 

résztvevők korosztályának megfelelően játékosan. 

 

 

Tesz Vesz Tábor 

július  

A lakókörnyezetünk és a természet számtalan olyan tárgyat és anyagot kínál, amit felhasználhatunk 

játékkészítésre, tárgyak alkotásra, meglévő dolgaink díszítésére, átalakítására. A tábor foglalkozásain 

festve, rajzolva, vágva, ragasztva, ügyeskedve újrahasznosítjuk környezetünk „kincseit” ezzel is védve, 

óvva természetet. Természetesen lesz idő játékra, mozgásra, barátkozásra. 

 

 

 

 

Üzemeltetés 

 

Napi üzemeltetési feladatokat a közösségi ház szakmai vezetője ellenőrzi. Fontos a tagintézmény 

folyamatos és rendszeres állapotellenőrzése, hibák, hiányosságok jelzése a központ felé – szükség 

esetén árajánlatok beszerzése. 

A tagintézmény rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges a napi takarítás rugalmas 

munkaidőben, a rendezvényekhez igazítva.  

Figyelni kell a javítást, felújítást igénylő munkákat, ezeket időben meghatározni és a hibákat minél 

hamarabb elhárítani vagy elháríttatni. Garanciális körbe tartozó hibák javíttatása az arra kötelezettel, 

ezt a központ műszaki vezetőjének mindig jelezni kell, és a központ a kötelezettel javíttat. 

Házirend elkészítése, módosítása évente szükséges. Tűzvédelmi Rend és egyéb szabályzatok a 

központ által kerülnek meghatározásra.  

Hibajavítási tevékenységünk alapvetően két féle módon zajlik, a nagyobb terjedelmű problémák 

javítása a központ műszaki vezetőjével egyeztetve és az ő intézkedése során történik, kis volumenű 

javításokat a közösségi házban dolgozó munkatársak által oldjuk meg a szakmai vezető 

felügyeletével.  

 



90 

 

 

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ 

 

A város ékszerdoboza húsz éve áll a település és a művészet rajongóinak szolgálatában. Feladata 

egyrészt, hogy Békéscsaba tanulóifjúsága megismerkedjen a művész életével, munkásságával, illetve 

a település XIX. századi kisnemesi-polgári hagyományaival, másrészt hogy térségben a kulturális 

turizmus egyik fontos állomásaként magas szintű ismeretterjesztő munkát végezzen, harmadrészt, 

hogy közösségi térként is szolgálja látogatóit. Mindezeket a feladatokat új aspektusba helyezi, hogy 

elkezdődött a Munkácsy Kulturális Negyed kialakítása.  Korszerűsíteni kell a Múzeumpedagógiai és 

múzeumandragógiai feltételeket, és biztosítani az intézmény kvalitatív beillesztését a teljes program 

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

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

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

 

 

 

Állandó kiállítások 

 

Munkácsy Mihály Békéscsabán 

Változatlanul a Magyar Nemzeti Galéria (Szépművészeti Múzeum) által kölcsönzött 21 darab 

Munkácsy Mihály és 1 darab Szamossy Elek a feleségét ábrázoló festménye, illetve 1 darab 

békéscsabai magángyűjtő állítólagosan Munkácsy korai időszakában, az asztalos mesteréről – Láng 

Györgyről - festett portréja alapján tudjuk Munkácsy életét, munkásságát, művészeti korszakait 

bemutatni a látogatóknak. Tervezzük a képek mellé rövid leírás csatolását. 

 

 

 

Az Omaszta-kúria 

A család megmaradt és kiállítás-kész állapotba hozott bútorait, arcképeit, tárgyait továbbra is a 

Békéscsabai Evangélikus Gyülekezet kölcsönzi a fontos helytörténeti bemutatóhoz. Megvásárlásuk a 

város által azért is fontos lenne, mert az országban csupán néhány helyen van ilyen eredeti kúria-

enteriőr. 

 

 

 

Rendezvények, események 

 

Magyar Kultúra Ünnepe  

2017. január 20-23. 

Hagyományosan egy időszaki kiállítás megnyitásával, idén Bocz Gyula szobrászművész 

emlékkiállításával és hétfőn egy műterem-látogatással járulunk hozzá a városi rendezvénysorozathoz. 

2017-ben a Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium Alkotóházába megyünk el, ahol a művésztanárok és 

diákjaik közös munkáját figyelhetjük meg a csodálatos környezetben.  
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Csabai Farsang  

2017. február 22. és 24. 

Évek óta szervezzük az Ovis farsangot, idén a foglalkozások mellett Gabi Nagyi Bábszínházától a 

Mackó bácsi ébredj fel című mesejátékra hívjuk a csoportokat. Pénteken a régi csabai 

hagyományokat felelevenítő Asszonyfarsangra kerül sor ahol gyümölcsborokat kóstoltatunk a 

pincében. 

 

Békéscsabai Tavaszi Fesztivál  

2017. március 24. 

Mi időszaki kiállítással egybekötött könyvbemutatóval csatlakozunk a rendezvényhez. Szalai József, 

kortárs festőművész kamara-kiállítása a Kisteremben és albumának bemutatója lesz a Vörös 

Szalonban. Vendégünk az album létrehozói, Banner Zoltán, művészettörténész és Barabás Ferenc, 

grafikus lesz. 

 

Kisnemesi Otthonok 16. Országos Találkozója 

2017. március 31. 

A vidéki műemlék konferenciák megritkult eseményeinek kitartó rendezvényére 2017-ben március 

30-31-én kerül sor a szervezésünkben. Első témánk lesz az Andrássy-kastély felújítása és kiállításai 

Tiszadobon. Előadó a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemellátó Nonprofit Kft.részéről érkezik. A 

békéscsabai Vasútállomás felújításáról a NISZ Zrt. építészei, Bánszky Szabolcs és Terbe Erzsébet, az 

állomás teréről a Garten Stúdiótól Szloszjár György, táj és kertépítész vezető tervező ad elő. 

Hallhatunk a Gyulai Kastélymúzeum működéséről is, a vezető, Dombi Ildikótól. A nemesi életmód 

területéről két előadás lesz,  a Zenei élet a kisnemesi otthonokban és Hollósi Kornélia énekesnő élete 

címmel Gellért Mária , ny. zenei könyvtárostól és Békéscsaba védett természeti értékeiről Kertész Éva 

, botanikustól. 

A pénteki kirándulás során a Vasútállomás megtekintésére Botyánszki Jánossal, a MÁV Zrt 

forgalomirányítás vezetőjével kerül sor. Gyulán megtekintjük az Erkel Ferenc Emlékházat és a Gyulai 

Almásy-kastély kiállítását. Végül a Körös-Maros Alapítvány által működtetett Gyulavári Almásy-

kastély újdonságait mutatja be Oroszné Árgyelán Ilona vezető.  

A Békés Megyei Építész Kamara közreműködésével az építészek kreditjei nőnek a részvétellel. Nem 

csak az előadók, hanem a közönség soraiban is sok szakember foglal ilyenkor helyet, terjesztve a 

térségünk jó hírét. 

 

Közösségek hete  

2017. május 8-14. 

Először hirdetik meg az országos rendezvényt. Olyan programokkal csatlakozhatunk amelyek 

központi gondolata a közösségi kezdeményezés, a társadalmi együttműködés, az aktív szerepvállalás, 

a nyitott, befogadó társadalom eszményének népszerűsítése. 

 

Múzeumok Világnapja  

2017. május 18. 

Mivel az adott időpontban az összes termeinkben a Népművészeti Egyesület kiállítása foglal helyet, 

az idén kirándulással ünneplünk: Tiszadobra, az Andrásy-kastélyba szervezünk busszal látogatást. 

 

Békés Megyei Múzeumok Juniálisa  
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2017. június 9. 

Az elmúlt évben Gyulára szervezett megyei program, az idén Békéscsabára hívja a térség múzeumait. 

Mindenki ízelítőt hoz saját intézménye látogató-csábító darabjaiból, illetve játszóházi 

foglalkozásaiból. Az iskolák műsorral mutatkozhatnak be egymásnak, közben pedig megtekintik a 

múzeumok kínálatait. Mindemellett a múzeumok is találkoznak, eszmét cserélnek ezeken az 

alkalmakon. 

 

Múzeumok Éjszakája  

2017. június 24. 

Az idei évre a hagyomány- és értékőrzés az országosan megadott témája az éjszakának, amely köré 

szerveződik helyi programkínálatunk. Kiállítási és bemutatkozási lehetőséget kapnak a 

hagyományőrző körök: a betyárok, íjászok, tánccsoportok, díszítőművészek. Neves népi énekesek 

műsora várja közönségünket: Török Tilla, Palmetta Zenekar, János Hajnalka és tanítványai. A nap 

eseményeinek színes kiegészítőjeként a gyerekprogram játszóháza és a divatbemutatók is e téma 

köré szerveződnek. Természetesen a népszerű, és saját karakterünket meghatározó jelmezpróba, a 

Szentivánéji Casino és a rendhagyó tárlatvezetések elmaradhatatlan részét képezik e hagyományos 

napnak. 

 

Kulturális Örökség Napjai  

2017. szeptember 16-17. 

Az országos rendezvény megadott témájához szombaton aktuális túrát, vasárnap pedig gyermek-

játszóházat szervezünk. Közkívánatra a héten megvalósítjuk a Banknézőt, a Bartók út elején, ahol az 

1913-ban épült Magyar Nemzeti Bank műemlék épületébe kérünk betekintést.  

 

 

 

 

Szent Mihály Napi Csabaiságok  

2017. szeptember 29. 

Az elmúlt korokban Mihály naptól kezdődött a kisfarsang, azaz az őszi esküvők időszaka. Ezt 

szeretnénk feleleveníteni, a keszkenők készítésével, esküvői szokások előadásával, illetve különböző 

korok esküvői ruháinak bemutatásával. Mihály nap lévén nem hiányozhat Munkácsy Mihály 

esküvőjének az említése sem. 

 

Múzeumok Őszi Fesztiválja  

2017. október 3.-november 11. 

A Szentendrei Skanzen a rendezvény meghirdetője - évek óta nyerünk pályázatukon, egy adott 

témakörben megvalósuló programsorozatra. Általában városi séták, Tanárok éjszakája, Utazó 

múzeum, Őszbúcsúztató Márton napi családi nap szerepel a kiírásban. Az idei évben is szeretnénk 

pályázni. Ez országos műsorfüzet és internetes megjelenést is jelent. 

 

Vendégek a szalonban 

E sorozatunkban kamara koncerteket fogaduk be, irodalmi előadásokat, könyvbemutatókat tartunk 

az év folyamán. Két saját szervezésű konkrét programunk már van. 
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A Zene Világnapján, október 1-én előadással készülünk “Legyen a zene mindenkié” címmel, Kodály 

Zoltán halálának 50 évfordulója tiszteletére  

December 16-án folytatjuk az Alkotó nők köre rendezvényt, amelyen, egy-egy képzőművészettel, 

zenével és irodalommal foglalkozó hölgyet mutatunk be. Ez hagyományosan a karácsonyi ünnepkört 

záró programunk is egyben. 

 

 

Időszaki kiállítások 

 

Magyar Kultúra Ünnepe 

2017. január 20. 

„Új utakon Munkácsy nyomában” sorozatunk első kiállítását a kultúra napi események kapcsán 

nyitjuk, a Munkácsy-díjas szobrász, Bocz Gyula (1937-2003) emlékkiállításával. Vendégünk lesz Polyák 

Dária, a művész özvegye és Merényi György, művészettörténész, aki a művészt méltatja. 

 

Munkácsy születésnapjára  

2017. február 21. 

Az idén ezt a jeles napot Tornyai János (1869-1836) a Magyar alföldi festészet kiemelkedő alakjának 

kamara-kiállításával ünnepeljük. Mesterének és példaképének Munkácsyt tartotta, akivel Párizsban 

találkozott. A Tornyai képeket Hódmezővásárhelyről kölcsönözzük. Megnyitó beszédet Nagy Imre, a 

Tornyai János Múzeum igazgatója tart. 

 

Magyar Fotográfia Napja  

2017. augusztus 29. 

Az elmúlt évben elhalasztott kiállítást pótolunk, Joseph Kadar világhírű fotóit mutatjuk be a 

Kistermünkben. A ma Hajdúszoboszlón élő művész valaha Párizsban, fotói által vált híressé. Saját 

gyűjteményéből válogatott darabok kerülnek a tárlatra. 

 

Magyar Festészet Napja  

2017. október 18. 

„Új utakon Munkácsy nyomában” Munkácsy-díjas kortárs képzőművészeket bemutató 

sorozatunkban Szurcsik József festőművésszel ismerkedhet meg a közönség. A kamarakiállítás 

megnyitóján egy beszélgetés zajlik a művésszel: életútjáról, művészi hitvallásáról. 

 

 

 

 

Múzeumpedagógia, sorozatok 

 

Jól bevált, eszközrendszerrel ellátott múzeumpedagógiai óráink továbbra is szerves része 

tevékenységünknek. Óvodásoknak és alsó tagozatos iskolásoknak „Művészeti ágak a Munkácsy 

Emlékházban” címmel építészetről, festészetről, szobrászatról lesznek tárlatvezetések 

foglalkozásokkal. 

Az általános iskolásokkal emellett a „Régi bálokra készülve”sorozatban korabeli kellékeket, ünnepi 

tárgyakat készítünk. Folytatódik Pincétől a padlásig, Élet a kúriában sorozatunk. Megajánljuk a 
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„Munkácsy témahét” projektet, amely során megismerik a gyerekek Munkácsy helyi és - vetített 

előadásokkal - országos emlékeit. 

Folytatjuk a középiskolásoknak szóló és az 500 éves reformáció, illetve Szent László éve tartalommal 

gazdagított Templomtúrák Békéscsabán projektet. Az evangélikus,a református és a katolikus 

templomokra írjuk meg az előadásokat amelyeket felnőtt csoportoknak is ajánlunk. 

Tervezzük az őszi szüneti játszóház megtartását is. 

Családi napok  

Április 8. - Tavaszváró, húsvéti kézműves foglalkozásokkal. 

November 11. - Márton napi őszbúcsúztató. 

December 2. - Téli családi nap karácsonyi asztali díszek készítése. 

Művészet-történet előadássorozat felnőtteknek 

Előadássorozatunk 2016-ban vette kezdetét a művészettörténeti korok, stílusok időrendjében, de 

nem csak művészeti jellemzőket, hanem történelmi érdekességeket is hallhatnak a résztvevők. Ha a 

tavasszal befejeződik a sorozat, szeretnénk a művészekről indítani egy új előadás folyamot, mert 

időközben egy szinte állandó kis közösség alakult ki az érdeklődőkből. 

 

 

Saját közösségek, táborok 

 

Kisfestő szakkör 

Csütörtökönként 16.30-17.30 óráig hetente egyszer tartjuk. 

Vezető: Baji Miklós Zoltán, képzőművész  Közösségszervező: Mészáros Zsuzsanna 

4-től 12 éves korú gyermekekkel folyik a munka. Rajzolást, több féle festészeti technikát, agyagozást 

próbálnak ki a foglalkozásokon a résztvevők. Városi és országos pályázatokra, kiállításokra készítenek 

munkákat nagy sikerrel. Szükséges egy ilyen városi szintű szakkört működtetni. Csak korlátozott 

számú gyermek tud a Foglalkoztató Teremben együtt dolgozni, sajnos a részvételi díjat nem tudjuk 

emelni, így támogatással tudjuk a szakkört működtetni. 

 

Rajzszakkör felnőtteknek 

Szombaton 10.00-13.00 óráig hetente egyszer tartjuk. 

Vezető: Bartolák Anna, rajztanár        Közösségszervező:  Mészáros Zsuzsanna 

Ez a szakkör azoknak nyújt szórakozást, akik munka mellett szeretnének egy kicsit kedvtelésből 

rajzolni, festeni, illetve készségükben fejlődni. Ehhez témákban és megoldásokban is segítséget 

kapnak. Egyenlőre saját eszközeikkel dolgoznak a tagok, így a szakkör ingyenes. 

 

Átmozgató torna 

Szerdán 16.00-16.45 óráig, hetente egyszer tartjuk 

Vezető: Nagy Istvánné          Kapcsolattartó: Mészáros Zsuzsanna 

Ülő munkát végzőknek, illetve nyugdíjasoknak szánjuk a tornát. 6-8 fő részére elegendő a hely, így 

csak az izületek átmozgatására van mód. Előző félévben a vezető elfoglaltsága miatt szünetelt, de 

februártól szeretnénk folytatni a tornát. 

 

Cuvée Klub 



95 

 

Péntekenként 18.00-21.00 óráig, havonta egyszer tartja borkóstolóit a pincében.  

Vezető: Laurinyecz László és Mokran Róbert   Kapcsolattartó: Mészáros Zsuzsanna 

Önállóan szervezik és bonyolítják a rendezvényeket, mindig a kedvező lehetőségek szerint alakítva a 

kóstolók programját. Többször hívnak borászt is egy-egy pincészet bemutatásához. 2017-ben például  

a Balla pincészetből érkezik vendég. 

 

 

Táborok 

 

Élet a kúriában 

2017. június 19-23. 

Adorján Lászlóné szakmai vezetésével a ház régi hangulatát felelevenítő foglalkozások zajlanak. Szóba 

kerül a háztartás, az ezüstpucolás, terítés, sütés. Emlékkönyv, ékszeres doboz ékszerek, legyezők 

készülnek. Jelmezes szituációs játékok során ismerkednek a ma is aktuális illemszabályokkal, legyező- 

és virágnyelvvel, a teadélutánok szokásaival. 

 

Kisfestő tábort  

2017. augusztus 28-31. 

Idén is tovább folytatjuk a jól bevált, iskolakezdés előtti héten rendezett táborunkat. A délelőtti 

foglalkozásokat BMZ vezeti, mindenféle festészeti, illetve szobrászati technikákkal ismerkednek a 

gyerekek. Délután modern technikákkal is foglalkozunk: montázs, kollázs, batik, mozaik. 

 

 

 

 

Együttműködések, vendégprogramok 

 

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

Évek óta jó a kapcsolatunk, pályázati kiállításaikhoz adunk szép környezetet a házban, mind a 

kiállítók, mind a közönség megelégedésére. 2017-ben a Vándorlegények Ifjúsági Kézműves Pályázat 

Kiállítása kerül megrendezésre az emlékházban április végétől szeptemberig. Cserében 

játszóházainkban kapunk tőlük segítséget 

 

Jobb Veled a Világ Alapítvány 

2017-ben indul az együttműködés keretében a Boldogságklubnak havonta egy alkalommal, valamint 

két gyermektáboruknak adunk helyet júliusban és augusztusban.  

 

Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület 

Évente 2-3 alkalommal tartott megbeszéléseit a Foglalkoztató Terembe tartják. Az egyesület a 

műemlékvédő munkában és az előadások, kirándulások szervezésében és részvételükkel segítik 

továbbra is a munkánkat. 

 

Csabai Kolbászklub 
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A kúriatalálkozó kolbászkészítési bemutatóját és esti kolbászkóstolóját a klub segítségével tartjuk. Mi 

két előadást vállaltunk a tagok részére az év folyamán, Munkácsy békéscsabai tartózkodásáról és a 

kúria hajdani életéről vetítünk az emlékház Vörös Szalonjában. 

 

Békés Megyei Építészkamara 

Évek óta részt vesz a tagság a kúriatalálkozón. Ebben az évben is kreditpont gyűjtő hely lesz a 

műemléki konferencia az építészeknek. Az előadásokhoz némi anyagi támogatást is remélünk a 

kamarától. 

 

 

 


