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A Csabagyöngye Kulturális Központ 2018. évi stratégiai célkitűzéseinek teljesítéséről 

 

Az elmúlt év egyik legfontosabb közművelődési történése a 1997. évi CXL. törvény végrehajtási 
rendeletének megjelenése volt. Az emberi erőforrások minisztere 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelete a 
közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 
követelményeiről pontosan meghatározta, hogy a különböző nagyságú településeknek milyen 
alapszolgáltatási szinteket kell biztosítania a lakosság felé. Ennek próbaéve a 2019-es esztendő lesz. A 
tavalyi évben még csak a törvény új stratégiai gondolkodásának első lépéseit igyekeztünk felvállalni, 
és saját belátásunk szerint már alapellátásra és önként vállalt feladatokra osztottuk szét 
tevékenységünket. 

2018-as munkánk egyik legfontosabb mozgatórúgója a „Családok éve” volt, melynek nem terveztünk 
külön eseményszálat, sokkal inkább úgy szerveztük rendezvényeinket, közösségeinket, hogy ez a 
központi gondolat minél inkább áthassa az intézmény egész életét. A család-centrikusság a korábbi 
években is az egyes számú szervezőerőnk volt, mind közösségi házainkban, mind a központi 
épületben, így ennek a célnak a teljesítése lényegében egy következő állomás volt a megkezdett 
úton. 

2017 novemberében két vizsgálatunk is volt, egy fenntartói pénzügyi, és egy főhatósági szakmai, 
melyeknek jegyzőkönyvei ajánlásokat tartalmaztak számunkra, s melyeket értékelnünk kellett, és 
intézkedési tervet készítettünk mindkettőre. A pénzügyi terv volt a könnyebb, a szakmai, mely a 
területi feladatellátásról szólt, a nehezebb. Ezek az intézkedési tervek jelentős hatással voltak 2018-
as működésünkre mind gazdálkodástechnikai, mind szakmai feladat-ellátási szinten. 

Stratégiailag meghatározóak voltak életünkben mind a TOP-os mind az MVP-s belvárosi fejlesztések, 
melyek központi épületünk környezetét és a Munkácsy Emlékház fejlesztését érintették, egyelőre 
még csak a tervezés szintjén. Az Emlékház kiköltöztetésének megnyugtató megoldását egyelőre még 
nem kellett megtalálnunk, de a Nemzeti Galériával újra kellett szerződnie intézményünknek a bérelt 
Munkácsy-képek hosszú távú sorsáról, mely sikeresen zárult.  

A CLLD-pályázat (TOP-7.1.1-16) a kreatív ipar fejlesztését irányozza elő közösségi házaink (Lencsési, 
Jamina, Mezőmegyer) illetékességi területein, melyek tervezési szakasza lezárult, és a közbeszerzés 
területére léptünk mindkét esetben. Az intézmény mellett működő ORIENS Alapítvány egy jelentős 
transznacionális pályázaton dolgozott, s működtettünk egy nagyobb EFOP-os pályázatot is, az iskolai 
nevelés segítésére.  

Garanciális időszakunk 2017 végén lejárt, s bár négy fontos területen sikerült egy éves hosszabbítást 
elérni, ez mégis egy új üzemeltetői-működtetői hozzáállást kívánt részünkről.  A felelősségi kérdések 
már egyedül ránk hárultak, a felmerülő hibák már nem voltak kezeltethetők a kivitelezővel. Ez 
innentől jelentős pénzügyi terhet és kockázati munkát rótt mind a fenntartóra, mind 
intézményünkre, s sajnos elkezdődtek a berendezések várható elhasználódásai is, melyek pótlásáért 
a kivitelezőnek már nem kell jót állnia.  

A 2017 év okozta szűkülő költségvetési lehetőségeink magukban hordozták annak kockázatát, hogy a 
bevételi kötelezettségeink is nehezebben voltak teljesíthetőek. Ez, ugyan kialakulásában vétlenek 
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voltunk, a korábbi, bár feszített, de még kiegyensúlyozott és tervszerű gazdálkodásunkat megingatta. 
A korábbi évben felgyűlt hét milliónyi költségvetési hiányunk kezelését egy újabb nehezített év csak 
még újabb pénzügyi kockázatokkal sújtotta.   Az elvont rendezvénytámogatás eredménye a kevesebb 
„befektetési” lehetőség volt, ami természetesen a bevételi kötelezettség teljesítését nehezítette, és 
nem mellesleg jelentősen csökkentette például az adventi időszak korábban kialakított minőségi 
kínálatát, melyet közönségünk rajtunk kért számon.  

Ugyanilyen kedvezőtlen hatása volt a közfoglalkoztatási lehetőségek csökkenésének, amikor az 
egyébként óriási élőmunkát kívánó technológiánk mozgatását és a teremrendezési feladatokat 
vállalkozóval kellett végeztetnünk, mert nem csak elfogytak a közfoglalkoztatottak, de aki maradt, az 
sem tudott minőségi munkát végezni. 

Látogatottsági mutatóink terén a határt súrolva sikerült megismételni az elmúlt évek teljesítményét: 
központi épületünkben 200.000, közösségi házainkban további 100.000 körüli látogatót fogadtunk. A 
nagyrendezvények és a közösségi foglalkozások száma pénzügyi problémáink miatt stagnált, 
szolgáltatási bevételeinket ugyan emeltük, de ez a közművelődési feladatok működési terének 
szűkítésével ment, és egy „csak bevételt!”-centrikussá váló gondolkodási iránnyá vált, mely az 
alkotást, a fejlesztést öli ki a kulturális szervezőmunkából. 

Az év nyarán, az országban elsőként pályáztunk arra, hogy megvédjük az intézmény 2013-ban 
megszerzett „Minőség Díj”-át, mely kulturális intézményi kategóriában a legmagasabb állami 
elismerés, s melyből évente egyet ad ki az EMMI. A novemberi auditációs eljárás során, minden 
nehézségünk ellenére sikeresen vettük az akadályokat, és teljesítettük a kiírás feltételrendszerét, így 
2019 januárjában újra az aranytábla birtokosaivá válhattunk. 

Az igazgatóhelyettes távozásából eredő váltás SZMSZ-módosítást, és az intézményen belüli szerkezeti 
átalakítást eredményezett, melynek eredményeként a központban folyó szakmai tevékenység és a 
területi-lakóterületi ellátás még plasztikusabban elvált egymástól, segítve ezzel a tevékenységi körök 
specializálódását. 

A hatodik évad során a központi épület terveiben az előző évekéhez hasonló széles spektrumú 
rendezvényszolgálat és a közösségekre építő szellemiség állt. Olyan kiemelkedő művészeti műhelyek 
mellett, mint a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar, a Békéstáji Művészeti Társaság, a Csabai 
Színistúdió, a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület, a tíz éves Calandrella Kamarakórus, a Bartók Vegyeskar 
vagy a Csaba Néptánc Együttes, vagy a Csabai Big Band, még nagyobb figyelmet kívántunk fordítani 
kisközösségeink otthonosságára, magas szintű kiszolgálására. Megtisztelő volt, hogy az ország öt 
intézménye között bennünket is felkértek az NKA 25. évfordulója kapcsán meghirdetett „Határtalan 
kultúra – megtartó közösségek, avagy ezerarcú közművelődés” programban való részvételre. Saját 
fejlesztésű fesztiváljaink, nagyrendezvényeink, a ZENIT, az Őszi Művészeti Hetek, a SCHERZO mellett 
számtalan sorozat és egyedi esemény várta majd a csabaiakat és a város vendégeit egyaránt, de a 
költségvetési hiány okozta kényszerű munkatervi változtatások szűkítették is a palettát, így elmaradt 
a főtéri nyár „mindennapos” eseménysorozata, csökkent a „kiülős” koncertek száma, elmaradt a 
Szent-Mihány-nap mindegyik intézményegységünket érintő eseménysora, szerény keretek között 
zajlott a Mikulásfesztivál és nem tudtunk decemberre egy nagyobb szabású, „karácsonyi ajándékként 
adható” programot beszervezni.  
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Az III. Kárpát–medencei Magyar Népzenei találkozó megszervezésébe a korábbiaknál szélesebb 
körben kapcsolódtak be a mezőmegyeri közösségek, nőtt az esemény látogatottsága, mint ahogy 
remekül sikerült a településrész másik védjegye, az ősgyepi Sárkányeregetés is. Új színfolt volt az 
augusztus 19-én rendezett „Családi- és sportnap”. A Mezőmegyeri Kézműves Falu tagjai egyre 
karakteresebben jelennek meg a városi eseményeken, és egyre több másik településre is eljutnak. 

A Meseház, megnyitása óta, egészen pontosan 30 éve áll a kultúra szolgálatában, a város 
közművelődésének meghatározó intézményeként.  2018 a Meseház életében az évfordulók éve volt. 
A Békéscsaba 300 – Meseház 30 jegyében építettük fel a Békési úti közösségi házaink munkatervét. 
Ezt a párhuzamot Schéner Mihály gyűjteményes kiállítása és új inspirációként a Harruckern utcai 
Molnár-ház jelenítette meg, melyek a csabai építkezés, korban eltérő, de igazán jellegzetes példái. Az 
országosan meghirdetett Mátyás király emlékévhez a Munkácsy Mihály Múzeum szakmai bázisára 
támaszkodva kapcsolódtunk. Ványai János születésének 110. évfordulója kapcsán fazekas hétvégét, 
kiállítást és megemlékezést szerveztünk. Az elmúlt évben ünnepeltük az Őszidő Nyugdíjas Klub 
fennállásának 35., és jazz-klubunk 15 éves évfordulóját. Külön kiemelendő a Népzene 24 eseménye, 
mely folkzenei hagyományaink megőrzésének egyik legtisztább, közösségi formáját képviselte, és a 
Jazz-piknik, mely egész napos eseménysorával teljesen új megvilágításba helyezte a jazzmuzsikát. 

A Lencsési Közösségi Házban a 2018-as évben két kisközösségünk létrejöttének, a Baba-mama- és 
Jóga klub 25 éves évfordulójáról emlékeztünk meg egy-egy, egész napos program keretében. A 
nagyrendezvények közül továbbra is hangsúlyt fektettünk a Gyermeknapi- és a Szent István Napi 
Előzetesre, mely hagyományosan a Lencsési lakótelep legnagyobb tömegeket vonzó programjai.  
16. alkalommal hirdettük meg a „Csak tiszta forrásból…” című fotópályázatunkat és 13. alkalommal a 
Digiporáma Fesztivált. Mindkét pályázatot sikeresen zártuk. A Lencsési Galéria keretében továbbra is 
prioritást biztosítottunk a helyi és országosan ismert fotóművészek és klubok tárlatainak.  
A Lencsési Közösségi Ház bekerült az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú 
(TOP-6.5.1-16.) programba. A munkálatok sajnos nem készültek el a tervezett időre, de az 51 millió 
forint rendelkezésre áll a lebonyolígtáshoz. 
 
A Jaminai Közösségi Ház az elmúlt években kereteihez képest kimagasló kihasználtságot ért el. 
Köszönhető ez egyrészt az intézmény jó elhelyezkedéséhez, másrészt, hogy falai között több 
szervezet is otthonra talált. Az együttműködésükre és tulajdonképpen a Ház működtetésére 
létrehozott ernyőszervezet, a Jamina Szövetség időközben feloszlott.  
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 érkeztek „a 
városból” is különböző foglalkozásainkra, társasági eseményeinkre, rendezvényeinkre. 
Intézményünk erősen támaszkodott a részönkormányzat segítségére, és mi is igyekeztünk támogatni 
a képviselők városrészi munkáját. 
 
A Munkácsy Emlékház 1994 óta áll a település lakossága, az ide látogató turisták, illetve minden 
művészet iránt rajongó szolgálatára. A gyönyörű, 8 szobás klasszicista Steiner- Omaszta kúriában 
nemcsak Munkácsy Mihály életével ismerkedhetnek meg az ide látogatók, hanem ízelítőt kapnak a 
település XIX. századi kisnemesi-polgári hagyományaiból is. A festő munkásságáról 21 eredeti 
alkotása – köztük vázlatok, tanulmányalakok, szalonképek, portrék – nyújt átfogó képet. 
Az Emlékház látogatókörében két csoport határozható meg markánsan: a nyugdíjas, 60 év feletti és 
az ifjúsági korosztály 12-18 év közötti, szervezett keretek közt idelátogató képviselői. Így 
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alapfeladatunknak tekintettük és tekintjük Munkácsy Mihály életének, művészetének a 
megismertetését a fiatalabb és a középkorú generációval, a 19. századi kisnemesek életmódjának a 
bemutatását, az ezekkel kapcsolatos ismeretek további feltárását és természetesen minden 
korosztály számára élményt nyújtó feldolgozását az állandó kiállításainkban. 
Tovább folytattuk 2018-ban is a műemlékvédelem területén végzett, országosan többször is elismert 
munkánkat, a helytörténeti kutatásokat, a városismereti bemutatásokat, és a Kúria-találkozók sorát. 

Összességében szakmailag nem kiemelkedő, de a „Minőség Díj” és a teljesítmények alapján mégis 
eredményesnek mondható évet zártunk, gazdaságilag viszont nem csak egy nagyon nehéz, de 
számunkra nehezen is értelmezhető esztendőt hagyunk magunk mögött.  

 
 

II. INTÉZMÉNYSZERVEZÉS 
 

1. Minőségfejlesztés 
 
A Csabagyöngye Kulturális Központ minőségre való törekvésének elsődleges célja a szakmai 
kihívásoknak való megfelelés annak érdekében, hogy az alapító okiratban meghatározott feladatokat 
minél hatékonyabban tudja megvalósítani, minőségorientált működésével a dél-alföldi régió 
kulturális életének példaértékű szolgáltatója legyen. 
2012-ben négy tevékenységi területen szerezte meg a ház a „Minősített Közművelődési Intézmény 
Cím”-et, tovább 2013-ban az országban elsőként „Közművelődési Minőség Díj”-ban részesült a 
CsAKK. A 2016-os évben újra felülvizsgáltuk magunkat immár hat tevékenységi területen:    
- ismeretterjesztés  
- kiállítás  
- művelődő közösség 
- közösségi szolgáltatás 
- rendezvény 
- származtatott szolgáltatás 
minőségfejlesztési munkánk tekintetében, amire ismét megkaptuk  a Minőség Címet.  
 
2018 májusában egy úgynevezett követő auditáció során ismételten fejlődő tendenciát mutatott 
intézményünk. Belső rendszerek és folyamatok változásai segítették a látogatóinkkal, bérlőinkkel 
folytatatott kommunikációnkat, ami által magasabb színvonalon tudjuk ellátni a rendezvényeinkre 
vonatkozó feladatokat is.  
Minőségfejlesztési munkánkban egyre több elégedettségi mérőlapot tudunk feldolgozni és elemezni 
közösségeink és bérlőink kitöltése által, így rálátást nyerünk arra, hogy miben lenne érdemes még 
fejlődnünk. A fejlesztési folyamatokat kollégáinkkal együttműködve tudjuk végrehajtani, mára 
minden szervezeti egységünk részt vesz folyamatirányítási fejlesztéseink kidolgozásában, mely 
nagyban hozzájárul a minőségfejlesztési munkánk sikerességéhez. Telephelyeink tekintetében új 
statisztikai rendszer bevezetése és fenntartása volt a feladatunk, ami teljesítésre került, így az 
intézményhálózat tekintetében egységes adatfeldolgozásra van lehetőségünk, ami nagyban segíti 
munkánkat. 
2018 szeptemberében újra beadtuk pályázatunkat a Minőség Díj elnyeréséhez, ami az országban 
egyedülálló, hogy 2013-ban elnyert Minőség Díjunkat megújítani kívántuk. 
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Mivel új intézménybe költöztünk, új rendszer szerint kezdtünk el dolgozni, így úgy döntött a 
vezetőség, hogy minősítsük újra intézményünket, ami igen csak sikert hozott ismét, hiszen 2019-ben 
a Magyar Kultúra Napján ismét átvehettük az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, és a 
Nemzeti Művelődési Intézet által kiírt Minőség Díjat.  

 
 

2. 2018. évi költségvetési beszámoló 

A 2018. év vonatkozásában elmondható, hogy a költségvetési gazdálkodás egyensúlyban tartását már 
a költségvetési keretszámok megismerésének pillanatában is kockázatosnak ítéltük meg. 

A jelentős –  14,6%-os – saját bevételi előírás növelése mellett, a tervezett garanciális épület 
karbantartási, javítási költségek alulfinanszírozásának kockázata valamint a feladatbővülések miatt 
kért, de nem biztosított létszámbővítés a vezetést egy nagyon megfontolt, ugyan akkor a folyamatos 
és biztonságos működést szolgáló karbantartások átütemezését jelentő gazdálkodás folytatására 
késztette egész évben. Mindezen intézkedések ellenére likviditási gondjaink jelentkeztek az év utolsó 
két hónapjában, melyet a kiadások visszafogásával illetve a kifizetések következő évre történő 
átütemezésével próbáltunk enyhíteni.  

A saját bevételi előírásunkat teljesíteni, sőt túlteljesíteni tudtuk, ezzel biztosítva, hogy az ez évre 
biztosított önkormányzati támogatás lehívása az engedélyezett összeget nem haladja meg. 

Komoly költségvetési hiányt okozott a nagyrendezvényekre korábbi években biztosított 18, később 
14 millió forintos önkormányzati támogatás teljes elmaradása. Mivel a rendezvények 
engedélyeztetése és jóváhagyása még 2017. évben megtörtént, intézményünk több előadó, több 
rendezvény tekintetében szerződésbe foglalt előzetes kötelezettségvállalást tett, melynek 
következményeként már nem volt lehetőség 2018. évben a rendezvények lemondására támogatás 
hiányában. Támogatás hiányában, az intézmény önerőből - saját bevételeinek terhére - kénytelen 
volt több, jelentős nézőszámot bevonzó rendezvényt ily módon, komoly kockázatokat vállalva 
finanszírozni. 

Az alulfinanszírozott költségvetés következtében a szigorú takarékossági intézkedések ellenére is 
2018. december 31.-ig ki nem fizetett szállítói tartozásállományunk keletkezett, mely meghaladta a 
3,5 millió forintot.  

A 2018. évi gazdálkodás alakulása az egyes előirányzatok tekintetében: 

 

megnevezés 

2018. évi eredeti 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi várható 
teljesítés 

BEVÉTEL        
Működési bevétel 102 000 107.750 106 271 
Közhatalmi bevétel       
Központi irányítószervi támogatás 195 418 225 831 225 583 

Felhalmozási bevétel   
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Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről   61 439 58 068 
Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről       
Működési célú átvett pénzeszközök   76 340 
Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök       
Maradvány igénybevétele   5 103 5 103 
Támogatási kölcsön igénybevétele, 
visszatérülése       

Bevételek összesen 297 418 400 299 395 365 

KIADÁS       
Személyi juttatások 125 770   161 713 
Munkaadókat terhelő járulékok, 
szociális hozzájár. adó 

27 017 
165 989 30 407 

Dologi kiadások        142 631 33 805 200 358 
ebből:    energia ks. (bruttó 

összeg) 24 458 195 781 23 458 
egyéb dologi kiadások 118 173 25 235 176 900 

Egyéb működési célú kiadások   170 546   
Egyéb felhalmozási kiadások       
Ellátottak pénzbeni juttatása       
Felújítások       
Beruházások 2 000   2 513 
Támogatási kölcsön nyújtása, 
törlesztése   4 724 374 

Kiadások összesen 297 418 400.299  395 365 
 
 

Személyi juttatások előirányzatának alakulása 
 
A korábbi évekhez hasonlóan a jelentősen megemelt minimálbérre és garantált bérminimumra 
történő beálláson túl, a  15%-os mértékű illetmény kiegészítés illetménybe építése határozta meg a 
személyi jellegű kifizetéseink idei összegét. A 2017. évben megállapított munkáltatói eltérítéseket 
továbbra is biztosítottuk dolgozóinaknak, mely intézkedéssel a vezetés az intézmény 
alkalmazottainak hosszú távú megtartását próbálta megoldani.  A 2018. év legnagyobb problémája, 
hogy a háttértevékenység ellátása korábban foglalkoztatott közmunkások a versenyszférában 
helyezkedtek el, az új jelentkezők pedig csak átmenetileg tudták biztosítani az elvárt minőségben a 
feladatellátását. Ez a negatív tendencia ahhoz vezetett, hogy az év utolsó hónapjaiban külső 
vállalkozó által igénybe vett szolgáltatásként tudtuk csak a teremberendezés, pakolás feladatát 
ellátni. Az így felmerült jelentős összegű vállalkozási díj komolyan veszélyeztette a likviditási 
helyzetünk egyensúlyban tartását.  
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2018. évben is 2.500 ezer forint összegű túlórát terveztünk, amely tervezés megalapozottnak 
bizonyult, hisz rendezvényeink rendszeresen a hétvégi pihenőnapokon, néhány esetben 
ünnepnapnapon kerültek megrendezésre.  
Meg kell említenünk, hogy az ez évben jelezett 1 fő létszámigényünk elutasításra került a fenntartó 
részéről, de a munkakör betöltése mindenképp szükséges volt, ezért az év közben keletkezett 
bérmegtakarításunk terhére 1 fő karbantartó került felvételre határozott idejű közalkalmazotti 
kinevezéssel. Az alkalmazott karbantartó a központi épület a már nem garanciális karbantartási, 
javítási feladatait tudta igen hatékonyan megoldani, ezzel komoly kiadási megtakarítást 
eredményezett számításaink szerint a foglalkoztatással járó bér és járulék terhek ellenére. 
  
Munkaadói járulék előirányzata: 
A munkáltatói járulék idei évre történő további - 2,5%-os - csökkenése mellett került megtervezésre, 
majd kifizetésre a béreket terhelő járulékok összege. A tavalyi évben is jelentős költségvetési tételt 
jelent ez évben is a rehabilitációs hozzájárulási adó megfizetése 2 fő tekintetében. Összege 2.484 
ezer Ft. 
 
 Dologi kiadások előirányzata:  
 
Az alap működési kiadások tervezése az előző évi szinten került a tervezés időszakában 
meghatározva, de ezen felül már gondolnunk kellett a garanciális épület fenntartási, karbantartási 
szerződéseink lejártával számos többletkiadással. Ezek a kiadások egyrészről a hűtés-fűtés műszaki 
berendezéseink kopásából, elhasználásából eredő nagy összegű kiadások, javítások voltak, 
másrészről  a épületek, műszaki berendezések időszakos felülvizsgálatai, bevizsgálásainak költségei 
tették ki. Az említett karbantartás, javítás jogcímek tervezéskor 16.000 ezer forintban kerültek 
megtervezésbe, de a jóváhagyott költségvetésiben csak, mint egy 9.000 ezer forintban támogatott 
kiadások voltak. Mivel jól látható volt, hogy a várhatóan felmerülő kiadások egy jelentős részére csak 
saját erőből tudunk majd fedezetet biztosítani, a szükséges karbantartások egy része átütemezésre 
került a következő év költségvetése terhére. Épület karbantartás javítás tekintetében közel 6.000 
ezer forintot fizetett ki a szolgáltatóknak intézményünk. Előre nem látható, váratlan kiadások is 
felmerültek e forrás hiányos költségvetési éven. Az év utolsó hónapjában leálló fűtés kapcsán 
szükségessé vált 1 db inverter panel azonnali cseréje illetve egy, a melegöviz ellátást biztosító 
kazánjavítás. E két azonnali intézkedést igénylő hibaelhárítás, javítás forrása már nem állt 
rendelkezésünkre, így a fenntartó hibaelhárítási alapból 1.705 ezer forint külön támogatást 
biztosított a vállalkozói díjak 2018. évi kiegyenlítésére. 
Komoly kiadás minden évben az épületek energiaköltsége. Ebben az évben a kedvező időjárásnak és 
a gazdaságos üzemeltetésnek tudjuk be, hogy az energiaköltségünk tovább csökkent az előző évihez 
képest. Az egyes dologi kiadások jogcímeinek értékelésénél előző évihez képest több esetben 
megtakarítás mutatkozik, még sem tudjuk az elért eredményt minden esetben pozitívumként 
értékelni. A kiadások jó részénél ugyanis a megtakarítás a kiadások kényszerű visszafogása miatt 
merültek fel, amelynek következtében olyan fontos, bevételt növelő kiadások, mint a például a 
reklámköltség, nem tudott hatékonyan, minden csatornán eljutni a lakossághoz. 
A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ 2018. évi költségvetésének 66,5%-a a Csabagyöngye 
Kulturális Központot terheli, így erre a célra 30.557 ezer forint  összegű szolgáltatási költség merült 
fel. 
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Felhalmozási kiadások előirányzata  
 
A 2018. évi fejlesztések tervezésekor a 2016. évben üzemeltetésre át vett Molnárház mosdójának 
kialakítása kapott támogatást a fenntartó részéről. A mosdó kialakítása az év végével megvalósult, de 
az év végi likviditási helyzetünk miatt a vállalkozó 1.000 ezer forintos számláját csak a következő 
költségvetési évben tudjuk kiegyenlíteni.  
A másik jelentős fejlesztés az elavult informatikai eszközeink és a hiányos informatikai 
adatbiztonságunk pótlása tekintetében lett méltányolva önkormányzati támogatás formájában. A 
szintén 1.000 ezer forint összegben finanszírozott fejlesztés 2018. december 31.-vel megvalósult. 
Ebben az évben sikerült a több mint 6 éves számítástechnikai eszközparkunkat is 3 db új laptoppal 
frissítenünk. 
  A 2018 évi felhalmozás célok összességében 2.513 ezer forintot költöttünk. 
 
Bevételek: 
 
Működési bevételek  
 
A működési bevételeink 102.000 ezer forintban történő előírása, erőteljes bérleti díj emelést tett 
indokolttá az év elején, melynek valódi érvényesítése a terem bérbeadás vonatkozásában  azonban a 
városunkban egyre nagyobb versenyhelyzet kialakulása miatt csak részben jelenhetett meg a 
ténylegesen realizált bevételekben.  A saját rendezvények megvásárlása kockázatos volt, ennek 
ellenére 106.271 ezer forint bevétel származott ilyen jogcímen.  
2018. évben örömteli eredményként értékeljük a hozzánk érkező hazai és európai uniós pályázati 
források komoly összegét. Pályázati forrásból 42.908 ezer forint bevételünk származott, míg a 
közmunka programban részt vevők és bér és járuléktámogatására érkezett átvett pénzeszköz 
összesen 21.530 ezer forint volt. 
 
Önkormányzati támogatás  
 
Az igényelt támogatás nagy részét a minimálbérre és a garantált bér összegére való beállás és annak 
járulékának lefedése teszi ki. A két összegszerűségében is kiemelendő támogatott kiadás a dologi 
kiadások között felmerülő Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ által kiszámlázott szolgáltatási dij 
valamint az épületek energia költsége.. A fejlesztésekre a korábban bemutatott célokra biztosított 
2.000 ezer forint került megítélésre a fenntartó, illetve a hibaelhárítási alap terhére további 1.705 
ezer forint érkezett.  
 
A Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ közötti 
együttműködés 
 
A gazdasági feladatok ellátásra 2015. április 1-től létrejött Békéscsabai Kulturális Ellátó Központtal 
intézményünk együttműködése továbbra is folyamatos és zavartalan. Az ez évben frissített feladat-
megosztási megállapodás alapján az ellátott gazdasági feladatok a jogszabálynak megfelelően 
kerülnek elszámolásra és biztosítva van a vezetői döntéseket megalapozó információk megbízható 
formában történő átadása is. 
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3. Pályázati munka 
 
2018-ban az elérhető és működésünkre nézve releváns hazai pályázati források feltérképezése, 
realizálása az előző évek gyakorlatának megfelelően folyamatos és aktív volt.  
A pályázati terület munkafolyamatait továbbra is két munkatárs koordinálta, hazai és Eu-s típusú 
megosztásban.  
Legfőképp a Nemzeti Kulturális Alap szakmai kollégiumaihoz nyílt módunk pályázni, összességében 
10 pályamunka benyújtásával, összesen 11 és fél millió forint nagyságrendű bevételi forrást 
realizálva. Az NKA-nál jellemzően kiemelt közművelődési nagyrendezvényeink, valamint a területi 
feladatellátásban fontos szerepű pályázataink – pl. Scherzo és Zenit-, „Közös Kincseinkért”, az Éneklő 
Ifjúság – nyertek, valamint egy teljes évadot átívelő könnyűzenei programsorozatunk, a Hangfoglaló.   
Az NKA 25 éves jubileumának jegyében, a Közművelődési Kollégium által meghívásos pályázati 
formában bonyolított konstrukció keretében egy nagysikerű közösségi tájoló programcsomagot 
valósítottunk meg, mely megtisztelő felkéréshez négy millió forintot biztosított a kuratórium.  
Örömünkre a nemzeti értéktár rendszerbe bevezetett „értékőr” pályázatunk – a Hungaricum klub 
helyi értékeket felvonultató kiállítás-sorozata – a Földművelésügyi Minisztérium által egy millió forint 
támogatást nyert.  
Kiemelt támogatási volumennel bírt a „Csoóri Sándor Alap a népi kultúra közösségteremtő 
műfajainak támogatása” című felhívás keretében a népi kultúrát és hagyományok őrzését (táncházak 
megrendezését, kiegészítő alkotó tevékenységeket) fókuszba állító nemzeti pályázati program, 
melynek kedvezményezetti körében intézményünk is 800.000,- forintos nyereménnyel szerepelt.  
A Csabagyöngye továbbá tanácsadással, valamint pályázatíró és pénzügyi lebonyolítói tevékenységgel 
segítette a kapcsolódó civil közösségek, egyéni alkotók pályázati tevékenységét. 
Összességében a hazai támogatási rendszerben némi beszűkülést tapasztaltunk gondozott 
területeink vonatkozásában. 
EFOP-3.3.2-16-2016-00304 azonosítószámmal a Kulturális intézmények a köznevelés 
eredményességéért című felhívásra – még 2016-ban - benyújtott pályázatunk közel 30 millió forint 
támogatásban részesült. 

A Kicsengetés után II. című projektünk 2018 februárjában kezdődött és megvalósítása másfél évig 
tart, azaz 2019. júliuság.  

A Csabagyöngye Kulturális Központ és 12 nevelési-oktatási intézmény között létrejött 
együttműködés keretében a tervezett foglalkozások megvalósításával hozzájárulunk a nevelési-
oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli 
kompetenciafejlesztéséhez, ismeret- és tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási 
formák alkalmazásához, továbbá a köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális 
szolgáltatások, tevékenységek és programkínálat fejlesztéséhez. 

A foglalkozások tématerületei általánosságban tudás- és személyiségfejlesztő kulturális foglalkozások, 
közösségi tanuláshoz kapcsolódó, hagyományokra és innovációra építő alkalmak voltak. 

A CLLD források lehívásának keretében, a Korszerű terek, építkező közösségek - Általános és speciális 
igényeket is kielégítő fedett közösségi terek fejlesztése című felhívás benyújtott pályázatunk 
infrastrukturális fejlesztéseket tartalmaz 111 millió forint összértékben.. 



12 
 

Az Arany János Művelődési Házban alkotóház funkció kerül kialakításra. A meglévő épület 
energetikai felújítása, korszerűsítése, átalakítása valósul meg a projektből. A volt LISZI helyisége(i)ben 
– a Lencsési lakótelepen - egy multimédiás labor („Digilabor”) létesül. 

Mindkét fejlesztés a kulturális és kreatív iparhoz kapcsolódó, a kreatív alkotótevékenységek 
műveléséhez szükséges, a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megjelöltek érdekében valósul 
meg. 

Pályázatunk a HACS által támogatottnak lett minősítve, de az Irányító hatósággal 2018 végéig 
szerződéskötésre még nem került sor. 

A kreatív ipar fellendítése érdekében, az infrastrukturális pályázatunk kiegészítéseként, közösségi 
kulturális programok kínálatának megújítására is megkezdődött a tervezés mind az alkotóház, mind a 
Digilabor tekintetében. A lakosság aktív bevonásával megvalósuló képzésekkel, eseményekkel, 
bemutatókkal történő fejlesztésre 25 milliós pályázatot terveztünk. 

Szintén a CLLD keretében előkészítettük a KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG - Újszerű, innovatív közösségi 
formák támogatása a kultúra eszközeivel című felhívásra 26 millió forintos pályázatunkat, mely olyan 
programelemeket tartalmaz, melyek a kulturális és közösségi identitást erősítik a  belvároson kívüli 
városrészeken. 

A CLLD olyan lehetőséget is biztosít, mely a közösségfejlesztő és kulturális programszervező 
szakemberek és önkéntesek képzését támogatja. Intézményünk olyan projektet előkészítésén is 
dolgozott, melyben az innovációkat megvalósítani képes szakemberek képzése: szakmai 
tanulmányutak, képzések, tanfolyamok, tréningek, kreatív műhelykonferenciák, tematikus 
tanulmányi látogatások, tapasztalatcserék valósulnak meg 17 millió forint értékben. 

A városrehabilitációs és egyéb területfejlesztési TOP támogatások közösségi fejlesztésekre 
kidolgozásában, megvalósításában szintén aktív szerepvállalt intézményünk.  

Korábbi pályázataink fenntartási kötelezettségeit szerződés szerint teljesítettük. 
 

 
4. Munkácsy Kulturális Negyed – MVP-projekt 

A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy Kulturális Negyed projekt 2018-ban a 
tervezési fázisába lépett. A Csabagyöngye Kulturális Központ fő célkitűzései között szerepelt továbbra 
is a Modern Városok Program keretében megvalósuló pályázat zavartalan lebonyolításában való 
segítségnyújtás, és az intézményre eső fejlesztések zavartalan lebonyolítása. 

A fejlesztés célja egy egységes, karakteres, a város mindennapjait meghatározó kulturális negyed 
létrehozása, amely erősíti a csabai identitást és több látogatót vonz Békéscsabára. A legújabb 
turisztikai attrakcióba mintegy 20 békéscsabai intézmény, egykori kúria és park tartozik majd, többek 
között a Csabagyöngye Kulturális Központ Munkácsy Emlékháza és a hozzá tartozó Omaszta-park. 

Az év elején, januárban egy nyitott konferenciát szerveztünk a lakosság és a szakmai érdeklődők 
számára a SZÉPÜL A VÁROSUNK programsorozat keretében, ahol a kulturális alapú városfejlesztésről 
és a Munkácsy Negyed megvalósításról hallhattak előadásokat az érdeklődők. A fejlesztések 
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turisztikai előnyeiről és pozitív hatásairól számolt be Békéscsaba testvértelepülésének, 
Wittenbergnek a polgármestere és neves építészek és művészeti szakemberek előadásai színesítették 
a programot. A konferencia kísérőprogramjaként a negyed látványterveiből rendeztünk kiállítást. 

Az Emlékházat érintő „A PINCÉTŐL A PADLÁSIG” című turisztikai attrakció- és szolgáltatásfejlesztés 
projektelem, a XIX. és XX. századi békéscsabai kisnemesi és polgári élet bemutatására, 
múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai feltételeinek korszerűsítésére irányul.  

Az év folyamán több helyszínbejárás, tájékoztató és tervegyeztető megbeszélés zajlott, melyek során 
a tervezők és az intézmény egyeztethette a felmerülő igényeket, kérdéseket.  A korszerűsítést igénylő 
biztonsági rendszer felmérése is megtörtént. Az év folyamán az Emlékház felújítási projektjéhez 
kapcsolódott a Wenckheim-kerékpárút program egy, az Emlékház udvarán létrehozandó 
pumpaponttal. 

Az infrastrukturális felújítás és az új állandó kiállítás tervei beadásra kerültek 2018 év végén, a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása után a kivitelezési munkálatok 2019. II. félévében kezdődhetnek 
meg a pályázat megvalósítását koordináló Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. tájékoztatása 
szerint. 

5. Üzemeltetés 
 

A 2018. év első félévében négy kiemelt fontosságú üzemeltetési feladata volt Intézményünknek, úgy, 
mint az informatikai hálózat fejlesztése, a jegyértékesítési rendszer problémájának megoldása, az új 
adatvédelmi törvényi előírásoknak való megfelelés, valamint a Minősített Közművelődési Intézmény 
Cím utólagos auditációja által rögzített fejlesztések megvalósítása. 
Az év elején városunkban, valamint a térségben egy online vírus, hacker-támadás fenyegette az 
intézményeket. Ennek megelőzésére, valamint az 5 év alatt elavulttá vált IT rendszerünk fejlesztése 
kapcsán a 2018. évi költségvetésünkben külön tételként tüntettük fel az informatikai rendszer 
fejlesztését. A megítélt támogatásból, mely bár 50 százaléka volt az előirányzott költségeknek, 
intézményünk az alábbi fejlesztési tételekre ruházott be: 10 db winchester beépítése a szerverbe, 7 
db korszerű wifi eszköz, 1 db 48 csatornás- és 1 db 8 csatornás switch a szerverhez. A védelem 
megerősítéséhez további eszközök beszerzése szükséges, mely a 2019. év feladata lesz.  
Az elmúlt évben egyre több vendégpanasz érkezett a jegyértékesítési rendszer működése kapcsán. 
Sajnos a rendszer nem tudta kezelni a nagymértékű értékesítést mind a helyszíni vásárlások mind 
pedig az online értékesítés kapcsán. Intézményünk nyilatkozatba foglalta, hogy a jelen szolgáltatóval 
kötött szerződését vagy felbontja, vagy új alapokra kívánja helyezni. Megkezdődtek az 
árajánlatkérések, tárgyalások más szolgáltatókkal is, melynél kiemelt fontosságú volt a 
felhasználóbarát szempont, valamint természetesen a gazdaságosság. 2018. május 25. napjával 
hatályba lépett hazánkban is az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályozása, a GDPR. 
Intézményünk 2 fő kollégát iskolázott be a törvény elsajátítására, majd az Adatvédelmi és 
adatkezelési Szabályzat elkészítésére. A szabály értelmében minden üzleti partnerrel történő 
kapcsolattartás a jövőben ennek megfelelően történik. 
Ugyancsak májusban a 2016-ban elnyert Minősített Közművelődési Intézmény Cím utóauditációja 
megtörtént. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a központi intézményegységben a 
vendégek, partnerek elégedettségmérése nem megfelelő, írott formában nem vagy csak kis 
százalékban bemutatható. A megállapítás hatására és a jövőbeni fejlődés kapcsán kialakításra került 
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az információs pultnál egy elégedettségmérést segítő digitális program. Vendégeink a jövőben egy 
tablet segítségével tudják értékelni szolgáltatásink minőségét, mennyiségét, kollégáink szakmai 
hozzáértését, barátságosságát. Amennyiben a kezdeményezés sikeres lesz, az elégedettségmérésnek 
ezt a formáját a többi intézményegységben is bevezetjük. 
 

6. Intézményi kommunikáció, kreatív munka 
 

Változatlanul a Csabagyöngye Kulturális Központ egyik „húzóága” a terület. 
Az M3 Kreatív csoport munkájának eredményeként az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is az 
intézmény arculatát meghatározó, minőségi vizuális anyagok készültek el változatos formában 
(plakát, műsorfüzet, szóróanyagok, molinó, videó, stb.), nemcsak saját rendezvényeink, hanem az 
együttműködésben megvalósított és a terembérleti események kapcsán egyaránt. 
A megjelenések alapját a 104.0 Rádió1 partnerrel, a Mediaworks Zrt-vel és a Békéscsabai 
Médiacentrummal kötött együttműködési megállapodások alkották. A Médiacentrum felületein – 
Csabai Mérleg, 7.tv, behir.hu – folyamatosan jelen volt a Csabagyöngye ebben az évben is. Ezeken 
felül szerepeltettük az intézményt a megye más médiumaiban, valamint országos platformokon is. 
Emellett új partnerként felvettük a kapcsolatot egy Erdélyben megjelenő napilap kiadójával, ezáltal 
egy új, potenciális látogatói kört célozva meg.  
Terembérlet formájában megvalósuló rendezvényeink számának növelése érdekében folytatódott a 
Rendezveny Helyszinek.hu-val kötött megállapodásunk, így az online rendezvénypiac kiemelkedő 
portáljának térképén továbbra is jelen van intézményünk. 
Lépést tartottunk a kommunikációs eszközök használatának változásaival is. Ennek megfelelően a 
hagyományos hirdetési felületek mellett az online megjelenésekre, a közösségi felületekre fektettünk 
nagyobb hangsúlyt. Az év végére Facebook-os kedvelőink száma meghaladta a tizenhatezer főt, 
amely szám kiemelkedően magas a hazai közművelődési intézmények között. 
Összességében úgy ítéljük meg, hogy az intézmény programjai minden korosztály számára jól 
hozzáférhetőek mind városi, mind megyei szinten. 
 
A kreatívipari tevékenyég  2018-as év eredményei:   
 
A Csabai Színistúdió szerepeltetése és menedzselése a tavalyi évben kiválóan sikerült, mely nagyban 
köszönhető nyertes pályázatainknak is. A Scherzo fesztiválon a közösség rekordszámú, 11 díjat nyert 
el a szakmai zsűritől. A darabot sajnos nem tudtuk tovább tájoltatni, nagyrészt a tagok 
továbbtanulása és iskolai kötelességei miatt. 
Az NKA 25 éves jubileuma alkalmából szervezett programsorozatban is aktívan részt vett a közösség, 
kiegészülve a Nyíri Lajos Táncsport Egyesülettel közös produkciót vittek színpadra. Ennek 
munkálataiban is nagy hangsúlyt kapott a kreatív ipar. 
2018-ban egy teljesen új, elsősorban gyermekeknek szóló arculaton kezdtünk el dolgozni. Csabi és 
Gyöngyi, a két plüssfiguránk megalkotásával kezdődött a projekt év végén. Az ehhez kapcsolódó 
további kreatív ipari tevékenység 2019 feladata lesz. 
A Rap-ből az angyal című karácsonyi videónk teljes mértékben saját produkcióként valósult meg, 
hiszen a Csabai Színistúdió tagjai szerezték hozzá a zenét és dalszöveget. A film elkészítését is a 
Csabagyöngye valósította meg Incze László volt munkatársunk közreműködésével. 2018-ban a film 
elsősorban a fiatalokat célozta meg, ezért is készítettünk egy vidám, lendületes és humoros klipet, 
melynek online megtekintése közel 12.000 főt produkált. 
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III. CSABAGYÖNYGE KÖZPONT 

 
1. BÉKÉSCSABA 300 

 
2017. december- 2018. december 
A 2018-as évben ünnepeltük Békéscsaba újjátelepítésének 300. évfordulóját. A jubileumi 
programsorozat fő célja a mai békéscsabai lakossághoz közelebb hozni lakóhelye múltját, bemutatni 
értékeit. Az év során folyamatosan zajló eseménysorozatban a Csabagyöngye Kulturális Központ is 
aktív szerepet vállalt: 
 

Hungarikum klub  
Békéscsabai Települési Értéktár – kiállítások 

 
Az eseménysorozathoz kapcsolódva 7 db kiállítás került megrendezésre az intézmény Hungarikum 
Klubjában. A terem adottságai és központi elhelyezkedése kiváló lehetőséget biztosított a települési 
értéktárhoz kapcsolódó kiállítások színvonalas megvalósítására.   
 
Ónodi 25 kiállítás 
2017.12.11-2018.02.02. 
A kiállítás-sorozat első tárlata a 25 évvel ezelőtti olimpiai aranyéremszerzésnek állított méltó emléket 
és a Városi Sportgála kísérő rendezvényeként nyitott meg 2017. decemberében. A megnyitón a már 
az Egyesült Állomokban élő békéscsabai olimpikon, Ónodi Henrietta is részt vett. Az érdeklődők az 
érmei, serlegei és olimpiai formaruhái mellett az a tornaszert (lovat) is élőben megcsodálhatták, 
amellyel a barcelonai olimpián aranyérmet nyert.   
 
Réthy Béla és a pemetefű   
2018.02.05-2018.03.16. 
A kiállítás anyagát a Sas Patika és a Keri Boltmúzeum bocsátotta rendelkezésünkre. Így nemcsak a 
pemetefű cukorka történetét, hanem a család által gyártott többi terméket (mézcukor, likőr, 
ruhafesték) is be tudtuk mutatni a látogatóknak. Ezen kívül számos családi kép, plakát és Réthy- 
ereklye kapott helyet a Hungarikum Klubban, emléket állítva a híres békéscsabai gyógyszerésznek. 
 
Csabai népélet és jellegzetes viseletek   
2018.03.27-2018.04.30. 
A csabai népéletet és a jellegzetes viseleteket idézi meg az a tárlat, amely a Békéscsaba300 kiállítás 
sorozat harmadik állomásaként jött létre. 
A kiállítás Mester Gábor magángyűjtő, a Balassi Táncegyüttes, illetve Szőke Péter népi iparművész és 
a Munkácsy Emlékház anyagából került összeállításra. Az érdeklődők egy korabeli konyharészletet 
tekinthettek meg, annak minden bútorával és berendezési tárgyával. 
A tárlatot Mácsai Sándor a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör elnöke nyitotta meg, aki 
értékeink megóvására hívta fel a jelenlévők figyelmét. A megnyitón a Bartók Béla Szakgimnázium 
növendékei működtek közre dél- alföldi táncok bemutatásával. 
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Stark Adolf és a Csabagyöngye   
2018.06.05-2018.07.31. 
A kiállítás a híres csabai szőlőtermesztőnek,Stark Adolfnak állított emléket, akinek egykori lakóháza 
helyén áll ma a Csabagyöngye Kulturális Központ. 
Nevéhez 7 fajta szőlő nemesítése köthető, de ezek közül leghíresebb a Csabagyöngye lett. Az 
érdeklődők a tárlat megtekintése közben egy korabeli borospincébe nyerhettek betekintést. A 
borkészítés eszközein kívül Stark Adolf eredeti permetezője és a jelenlegi Csabagyöngye ültetvény 
képei is bemutatásra kerültek. 
 
Haán Lajos-Haán200  
2018.08.13.-2018.09.30. 
Fő célkitűzésünk Haán Lajos lelkész és történetíró életének és munkásságának bemutatása volt 
születésének 200. évfordulójára emlékezve.  
A kiállításba pillantva egy időutazás részesei lehettek a látogatók: a korabeli Csaba látképe fogadta az 
érdeklődőket. Tovább haladva a kiállított dokumentumokon, levelezéseken keresztül került 
bemutatásra Haán Lajos evangélikus egyházi működése, tudományos munkássága és családi élete is.  
Továbbá igazi ritkaságok is helyet kaptak a vitrinekben, például a csabaiak evangélikus énekeskönyve 
a Tranoscius is. 
 
Csabai kamra és disznótoros hagyományok  
2018.10.04-2018.11.30. 
Békéscsaba sajátos, hagyományőrző háziipari terméke a Csabai kolbász, mely a csabai élet szerves 
része, s amelyhez népi munkafolyamatok és szokások százai kapcsolódnak. A kiállításon egy 
berendezett életképen keresztül ismerhették meg a látogatók a disznótorok során használt 
eszközöket és használati tárgyakat. Képekkel került megidézésre a disznótoros vacsora, mely régen 
nem egyszerű eszem-iszom alkalma volt, hanem komoly társadalmi és családi ünnep. Ilyenkor 
összejött a tágabb család és a kellemes együttlét erősíthette az év közben gyakran lazuló kötelékeket, 
az összetartozás szálait. Ma is ezernyi emlék kötődik ezekhez, a látogatók szívesen nosztalgiáztak a 
tárlatot nézve. 
 A Csabai Kolbászklub Egyesület és a CsabaPark volt segítségünkre a kiállítás megrendezésében. 
 
Tanyasi iskolák Békés megyében   
2018.11.06-2019.01.21. 
Békéscsaba külterületén az első letelepülők evangélikus vallásúak voltak, így az evangélikus 
egyháznak volt először iskolája a határban. Az iskolák története a 19. század közepéig nyúlik vissza, 
fénykorukat a két világháború között élték. Az itt folyó munkának és a tanyai tanítóknak állítottunk 
emléket egy osztályterem berendezésével. Az iskolapad, a tábla, a harmónium és a kiállított 
olvasókönyvek és bizonyítványok mind jelentős helytörténeti emlékek.  
 

Megemlékező események 

a CSABAGYÖNGYE szervezésében illetve lebonyolításával 

 
Békéscsaba 300: Mindenki, aki csabai 
2018. július 7-8. 
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A két napos, nagyszabású rendezvény a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, a 
Békéscsabai Jókai Színház, illetve a Csabagyöngye Kulturális Központ közös szervezésében került 
lebonyolításra, számos társszervező bevonásával. Helyszínül a Szent István tér szolgált, ahol július 7-
én, szombaton rendkívül sokan voltak kíváncsiak a számos, színes programra. Az időjárás azonban 
közbeszólt, s a legfontosabb műsorszám, a békéscsabai illetőségű művészeket felvonultató 
nagyszabású gála az ömlő eső miatt elmaradt. Másnap napsütéssel indult a programsor, a reggeli, 
szabadtéri istentiszteletet több mint százan tekintették meg, amely nézőszám az idő előre haladtával 
csak emelkedett. Az rossz idő ezúttal is megérkezett, s a Balassi Tánciskola előadását elmosta az eső, 
míg a Ghymes együttes koncertje a Csabagyöngyében került megrendezésre, ahova az ömlő eső 
ellenére kb. 300 fő látogatott el. 
 
Balassi Tánciskola: Vasárnap tánc 
2018. október 13. 
A program a július 8-án, a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt műsorszám pótlása volt. A 
bemutatóra több mint 700 néző volt kíváncsi. A rendkívül szépen berendezett színpad két szintből 
állt, amelyen 100 táncos szerepelt egyszerre, így a nem hétköznapi látvány garantált volt. 
 
300 ÉV – 300 HANG – ünnepi hangverseny  
2018. október 26. és október 27. 
Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából megalkotott önkormányzati programsor 
záró rendezvénye egy nagyszabású ünnepi hangverseny volt a felújított Evangélikus 
Nagytemplomban.  A klasszikus zenei koncert előkészületeit és lebonyolításának sikerét a kulturális 
központ első sorban szakmai és operatív partnerként koordinátori és háttér-kiszolgáló munkájával 
támogatta. A Kutyejné Ablonczy Katalin művészeti/projektvezető által szerkesztett komolyzenei 
hangverseny-programban többek között a városban működő énekkarok tagjaiból toborzott több száz 
fős „egyesített városi kórus” énekelt, akik számára a Csabagyöngye a felkészülés időszakában – 
márciustól októberig – heti rendszerességgel próbahelyszínt biztosított. A programban közreműködő 
hangszeres zenei együtteseket – Békés Megyei Szimfonikus Zenekar, valamint Körösparti Vasutas 
Koncert Fúvószenekar – igény szerint segítette intézményünk. A nagyívű műsor erre az alkalomra 
komponált ősbemutatót - Sutyinszki János tollából - éppúgy tartalmazott, mint klasszikus népszerű 
dallamokat. A műsor elején fellépő gyermekkar kedves színfoltja volt az eseménynek, továbbá 
méltatnunk kell a városunkból elszármazott, ma a Szegedi Nemzeti Színház neves énekművészeiként 
köszöntött Somogyvári Tímea Zita és Hanczár György szólisták közreműködését.  A térítésmentesen 
látogatható két koncerten összesen több mint 1.600 látogatót regisztráltunk. 

 
 
 
 

Rendhagyó történelemóra – helytörténeti műhelykonferencia 
 
November 21-én rendhagyó helytörténeti órára vártuk Békéscsaba diákságát és az érdeklődő 
lakosságot. A diákkonferencia fő célja az volt, hogy a fiatalok megismerjék és megszeressék a várost, 
ahol élnek és kötődés alakuljon ki, amely kötődés a későbbiekben odáig vezethet, hogy ezt a várost 
választják majd életük helyszínéül.  
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A több mint 100 fő részvételével zajló eseményen érdekes előadásokat hallhattak az érdeklődők a 
300 éves évforduló kapcsán. Ugrai Gábor történelemtanár és Szalay Ágnes történész Békéscsaba 
történetének érdekességeit ismertette, Varga Tamás közművelődési csoportvezető előadásában a 
város mai arcát és színes programjait mutatta be, Ando György a Munkácsy Mihály Múzeum 
igazgatója pedig a környék néprajzi érdekességeit emelte ki előadásában. 
A program zárásaként az előzetesen meghirdetett helytörténeti pályázat győztese kapott 
bemutatkozási lehetőséget egy előadás formájában. 

 
 

2. PROGRAMSZERVEZÉS 
 
Közösségi Gála 
2018. január 21. 
A Csabagyöngye Kulturális Központ 2015-ben kitüntető díjakat alapított az intézményben kiemelkedő 
tevékenységet végző, az intézményt segítő személyek, közösségek, társadalmi vagy gazdasági 
szervezetek elismerésére. A 2017. év díjazottjainak köszöntésére idén a Magyar Kultúra Napja és a 
Csabagyöngye 5. születésnapja alkalmából rendezett Közösségi Gálán került sor, amelyre az 
intézmény összes közössége, csoportja meghívást kapott. Az esten négyféle elismerés került 
kiosztásra: a Stark Emlékérem, a Csabagyöngye Közösségi Díj, a Csabagyöngye Tisztelet Díj és az 
Önkéntes Díj. A 350 fős közönséget az ünnepélyes díjátadó után Zséda előadása szórakoztatta. 
 
Díjazottjaink: 
STARK EMLÉKÉREM elismerésben részesült az intézményben működő közösség fejlődése, 
gyarapodása, hírnevének öregbítése érdekében folytatott kimagasló tevékenységéért, önzetlen 
áldozatvállalással végzett közösségi munkájáért: 
• Baji Miklós Zoltán, a Munkácsy Emlékház Kisfestő szakkörének vezetője 
• Ölyüs Imréné, az Őszidő Nyugdíjas Klub és Csaba Pávakör (Meseház) vezetője 
• Rázga Józsefné, a Chopin Kórus egykori vezetője 
• Vitaszek Lászlóné, a Lencsési Közösségi Ház egészségmegőrző közösségeinek vezetője 
Csabagyöngye Közösségi Díj elismerésben részesült a kulturális központban huzamosabb ideje 
kimagasló közösségi, szakmai munkát végző tevékenységéért: 
• Calandrella Kamarakórus 
• Baba-mama Klub (Lencsési Közösségi Ház) 
• Mezőmegyeri Biliárd Klub 
Csabagyöngye TISZTELET Díj elismerésben részesült a Lencsési Közösségi Háznak nyújtott kimagasló 
támogató segítségéért 
• Baráthné Kutasi Györgyi, az intézményegység angol tanfolyamainak vezetője. 
Csabagyöngye ÖNKÉNTES Díj elismerésben részesült az intézmény érdekében végzett áldozatos 
önkéntes munkájáért: 
• Megyeri Ágnes, a MOZDULJ MEG! Baráti Társaság vezetője (Jaminai Közösségi Ház) 
• Medovarszki János, az Arany János Művelődési Ház munkájának kiemelkedő segítője 
 
Magyar Kultúra Napja 
2018. január 22.  
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Békéscsaba Megyei Jogú Város ünnepi gálaestjén ezúttal a közönség helyi kötődésű előadóművészek 
-  Benedekfi István zongoraművész és a Békés Megyei Príma-díjas Alföld Quartet  - hangversenyét   
élvezhette, valamint hagyományosan átadásra kerültek a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetések. A 
program különlegességeként a műsorban ősbemutatóként csendült fel a zenész-komponista, 
Benedekfi István  „Aranyerdő-Ezüst mező” című  magyar motívumokat feldolgozó műve, mely 2014-
ben egy olaszországi felkérésre készült el, ám az Alföld Quartet kérésére vonósnégyesre a szerző ezen 
alkalomra írta át. 
 
Egyetem nap 2018 
2018. február 1. 
Az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért szervezésében a továbbtanulással kapcsolatos fontos 
tudnivalókkal ismerkedhetett meg a középiskolás korosztály. A rendezvényen szóba kerülő főbb 
témák az egyetemi felvétel, jelentkezés, érettségi felkészülés voltak. Sok olyan kérdés is felmerült, 
amely túlmutat a hivatalos tájékoztatók száraz ismeretanyagán. 
 
XIV. Békéscsabai Esküvőkiállítás 
2018. február 2-3. 
Tizennegyedik alkalommal rendezte meg a Körös-Trade Kft. a békéscsabai Esküvő Kiállítást, aminek 
február 2-án és 3-án már ötödször adott otthont a Csabagyöngye Kulturális Központ. A házasságot és 
lakodalmat tervező menyasszonyok, vőlegények, és családtagjaik ismét hatalmas kínálattal, neves 
tervezőkkel találkozhattak. Közel ötven szolgáltató színes, változatos standjaiknál mutaták be 
ajánlataikat az érdeklődőknek.  
 
Impro Fesztivál 
2018. február 3. 
A Féling Színház és a Magyar Szín-Játékos Szövetség közös szervezésében valósul meg a program 
évről-évre, melyhez a Csabagyöngye Kulturális Központ biztosítja a helyszínt. A rendezvényen 
középiskolás korú és felnőtt színjátszók négy-négy fős csapatai vesznek részt, akiknek különböző 
improvizációs helyzetgyakorlatot kell bemutatniuk, melyet a helyszínen tudnak meg a játékvezetőtől. 
2018-ban tizenhárom csapat nevezett. A Purchinella díjat (a harmadik helyezett), a békéscsabai Kor-
kór-kép csapata kapta, a Brighella díjat (második helyezett) az orosházi Az apokalipszis négy lovasa 
nevű csapat vihette el, míg a Békés megyei forduló győztese és az Arlecchino díj birtokosa, a 
békéscsabai Fröccs-Körös csapata lett. 
 
VII. Békés Megyei Házipálinka Verseny 
2018. február 3-4, február 10. 
A Csabagyöngye Kulturális Központ és a Csabai Pálinka Klub által szervezett versenyre 2018-ban is 
többen neveztek az előző évekhez képest, számszerűen 160 nevezés érkezett. A február 3-án és 4-én 
megtartott nyilvános zsűrizésen gyümölcsfajtánként zajlott a vizsgálat, a zsűri a hibák mellett az 
italok kiválóságát is kiemelte. A verseny célja minden évben, hogy minél jobb minőségű pálinkák 
készüljenek. A pontozás mellett szöveges értékelést is adtak szervezők a pálinkafőzők részére, ezzel 
segítve őket az esetleges későbbi hibák elkerülésében. A zsűri – Fabulya Attila, Adamik Anikó, 
Mokrán János, Laurinyecz László, Ignácz Tibor – idén is kiosztotta az Arany, Ezüst és Bronz Demizson 
Díjakat -: Misur Márton Gábor cseresznye, Misur Márton Gábor otelló szőlő és Bartik Ádám Irsai 
Olivér szőlő pálinkájáért. Az év házipálinkája címet Szalkai Lajos Golden alma pálinkája érdemelte ki. 



20 
 

A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére február 10-én került sor intézményünkben. 
 
 
XVI. Csabai Farsang 
2018. február 5-17. 
A 2018-as Csabai Farsangot stílszerűen egy kiállítás megnyitóval indítottuk, ami azért is kiemelendő, 
mert intézményünk marketing csoportjának, pontosabban a Light Scribblers elnevezésű, 
fényfestéssel foglalkozó csapatának tárlatáról van szó. Február 8-ra egy igazi dívát sikerült 
elcsábítanunk a Csabagyöngyébe, Udvaros Dorottya személyében, míg 10-én egészen más irányba 
eveztünk, hiszen a Subscribe adott kemény rock koncertet a Hangversenyteremben. Ugyanezen a 
napot rendeztük meg a harmadik interaktív játszóházunkat, amelynek témája ezúttal a „Narnia 
krónikái” volt, s az Agóra teremben varázslatos környezet várta a gyerekeket. A szombati nap 
azonban még mindig nem ért véget, hiszen ekkor zajlott a VII. Békés Megyei Pálinkaverseny 
eredményhirdetése – ahova rekordszámú nevezés érkezett -, illetve hagyományőrző programként, a 
Csabagyöngye Stégen télűző kiszebaba égetést tartottunk. Február 12-én újabb kiállítás nyílt – 
szintén a hagyományőrzést szem előtt tartva, - Busójárás címmel, ahol eredeti, mohácsi, farsangi 
maszkokat tekinthettek meg az érdeklődők. Két nap múlva a humor és a nevetés került főszerepbe a 
L’art pour L’art Társulat révén, akik egy válogatásműsorral érkeztek, míg 17-én Johnny Moonlight 
kedveskedett az idősebb korosztálynak, hiszen Szécsi Pál legjobb dalaiból énekelt. 
Intézményünk telephelyein szintén szerveztünk farsangi programokat, a Munkácsi Emlékházban Ovis 
farsangot és Asszonyfarsangot, a Jaminai Közösségi Házban pedig a Jaminai Farsangolót, ahol 
többek között jelmezkészítés, felvonulás, arcfestés, este pedig farsangi bál volt repertoáron. 
 
XI. Határ Menti Karvezetői és Énekkari kurzus 
2017. február 23-25. 
Február utolsó hosszú hétvégéjének hagyományos megrendezésű programja a Körösvidéki Baptista 
Egyházkerület és a Csabagyöngye Kulturális Központ közös rendezésében az ifjúságot és a felnőtt 
korosztályt egyaránt megszólító karvezetői és énekkari továbbképzés, valamint találkozó. A 
kórusmuzsika ismeretének és szeretetének, valamint a közösségi lét értékeinek jegyében szerveződő 
kurzus oktatása a az érdeklődők szép számának köszönhetően négy szakmai szekcióban valósult meg, 
valamint összkari gyakorlatok és vasárnapi záró ünnepi hangversenyek színesítették a 
programkínálatot. A találkozó tekintélyes szakmai vezetője ismételten Oláh Gábor karnagy volt, 
orgonán kísért Tóka Szabolcs orgonaművész. 
 
 
Tavaszi Fesztivál 
2018. március 2 – április 7. 
A 2018. évi Békéscsabai Tavaszi Fesztiválnyitó eseményének megrendezésére március 4-én került 
sor, amely alkalommal egy rendhagyó, kuriózumnak számító koncertet élvezhettek az érdeklődők, 
hiszen a Pribojszki Mátyás Band az amerikai blues duó, Bill Barrett és Lazy Brad Lewis társaságában 
lépett a Csabagyöngye Kulturális Központ hangversenytermének színpadára. Az esemény unikumát a 
megnyitón hagyományosan megszólaló klasszikus zenétől való eltérés, tehát a blues műfaj, illetve a 
duó révén a nemzetköziség, a blues hazáját képviselő két művész adta, amelyet a közönség jó szívvel 
fogadott. 
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Tovább folytatva a könnyűzenei koncertek listáját, fellépett nálunk Dés László, akinek „Nagy utazás” 
című, (betegsége miatt kicsit elhalasztott) produkcióját több mint 700 ember látta és hallhatta, s 
ezzel ez lett a 2018-as Tavaszi Fesztivál legnagyobb nézőszámát vonzó eseménye. Az est színvonalát 
Tóth Gabi énekesnő közreműködése emelte. 
Az alternatív zenét és a kortárs irodalmi szövegeket kedvelők számára felüdülés volt a Hiperkarma 
koncertje, amelyen több mint 200 néző vett részt. 
A komolyzenei előadásokra térve a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar, a Körösparti Vasutas 
Fúvószenekar, illetve a Bartók Béla Vegyeskar is nagysikerű koncerteket adott, az átlag nézőszám 
ezen alkalmak során is közelítette a 600 főt. 
A programsorozatban szerephez jutott az irodalom, a zene és a színjátszás egyvelege, Földes László 
HOBO Ady estje, „A föltámadás szomorúsága” című előadása révén. 
A több mint egy hónapot átívelő fesztiválon a táncos produkciók közül kiemelendő a VI. Viharsarki 
Vigadalom, amelyet a Tabán Néptánc Egyesülettel együttműködve valósítottunk meg, nagysikerrel, 
míg a kiállítások tekintetében Krnács Ágota képzőművész, Jelenések című elektrográfiai kiállítását 
emelném ki. 
A számos program közül előbb kihangsúlyozott események révén is érzékelhető, hogy a lehető 
legszínesebb programsorozatot igyekeztünk összeállítani mind a célközönség, mind a műfajok 
tekintetében, amely célunkat a tovább években is tartani szeretnénk. 
 
A Shaolin kung-fu szerzetesek misztikus ereje  
2018. március 23. 
Ez esetben igazi kuriózumról beszélhetünk, hiszen Kínából érkeztek hozzánk, s tartottak 
lélegzetelállító előadást kung-fu szerzetesek és tanítványaik. A fizika törvényeit meghazudtoló 
produkcióban a közönség olyan elemeket láthatott, mint például a kőtáblák fejjel való összetörése, s 
a lándzsákon, kardokon való fekvés, mindezt egy történelmi, kulturális előadással fűszerezve. A 
program a legnagyobb színpadon, a legnagyobb befogadóképességű termünkben került 
megrendezésre, s a pazar látvány világ és hanghatások tovább fokozták az izgalmakat. 
 
Feke Pál: Csak Rock ’n roll 
2018. április 19. 
A népszerű énekes dinamikus, rockos megszólalású, új produkciója elképesztő díszletekkel érkezett a 
Csabagyöngye Agóra-termébe. A 100 perces élő koncerten megszólaltak a legnagyobb magyar és 
külföldi slágerek lendületes, rockos hangszerelésben. A pörgős, “közönség-énekeltetős“, jó hangulatú 
előadásban közreműködött a zenei szakma kiválóságaiból álló 5 tagú rock zenekar, míg az este 
sztárvendégeként Szulák Andrea lépett színpadra. A kb. 450 fős nézőközönség nagy elégedettséggel 
hagyta el a koncert végén a termet, amelyhez a rendkívül énekhang mellett nagyban hozzájárult a 
fantasztikus látvány. 
 
„Éneklő Ifjúság” kórustalálkozó és minősítő hangverseny 
2018. április 28. 
Az „Éneklő Ifjúság” kórusminősítő hangverseny nem csak városunk, hanem egész Békés-megye 
rangos gyermek-ifjúsági amatőr művészeti eseménye. Elsődlegesen bemutatkozási és 
megmérettetési lehetőséget nyújt az iskolai kórusok számára, ezáltal biztosítva a megyei 
kórusmozgalom fennmaradását, utánpótlását és fejlődését. A kórusminősítés legfőbb célja, hogy 
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értelmet adjon a gyermek és ifjúsági amatőr kórusok rendszeres munkájának, fenntartsa a 
karéneklés értékes hagyományait és ösztönözze a kórusok szakmai színvonalának fejlesztését. 
A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA Ifjúsági és Zenepedagógiai Szakbizottsága 
2017/18-as tanévben is meghirdette az  „Éneklő Ifjúság” minősítéssel egybekötött 
hangversenysorozatát, ehhez a keretprogramhoz – annak országosan egységes szabály- és ajánlási 
rendszeréhez - illeszkedően valósította meg a Csabagyöngye Kulturális Központ Békés megyei helyi 
rendező szervezetként szakmai programját.  
Az Agóra nagyteremben rendezett „Éneklő Ifjúság” minősítő hangverseny és ifjúsági 
kórustalálkozó április 24-i eseményei 18 általános és középiskolai énekkar számára nyújtott 
bemutatkozási lehetőséget. A rekord számú jelentkezés folytán tárgynap két önálló koncert 
keretében bonyolítottuk programunkat, 10.00 valamint 14.00 órai kezdéssel.  A több, mint 700 
énekes diák Békés megye 11 településéről érkezett.  
Az értékelő zsűri személyében neves zenepedagógusokat köszönthettünk, akiknek szakmai tudása és 
ezen ifjúsági zenei mozgalom iránti elkötelezettsége kiemelkedő. Jámbor Zsolt (Kecskemét), valamint 
Dr. Dohány Gabriella (Szeged) és Almainé Szabó Gabriella (Szolnok) sok éves tapasztalattal működnek 
közre országszerte az Éneklő Ifjúság hangversenyein.  
A hangversenyek közismert népdalok együttes éneklésével kezdődtek, mely felemelő közösségi 
légkört teremtett a kórusok műsorainak bemutatásához, valamint egymás kölcsönös tisztelettel 
történő meghallgatásához. 
A fellépők közül összesen 15 kórus élt minősítési kérelemmel is, valamennyien a megérdemelt 
értékes kvalifikációval tértek haza.  
A színvonalas produkciók közül legkiemelkedőbb három énekkar teljesítménye volt, így nekik a 
zsűri megítélte a legmagasabb Arany Diplomával „A” kvalifikáció mellé az országos ifjúsági 
élmezőnybe soroló „Év Kórusa” címet. 
/Kodály Zoltán Gyermekkórus – Orosháza, Karvezető: Pörneki Attila; BSZC Trefort Ágoston Fiúkórusa 
– Békéscsaba, Karvezető: Tóth Olga; Arrisus Ifjúsági Vegyeskar – Evangélikus Gimnázium, Békéscsaba 
Karvezető: Kutyejné Ablonczy Katalin/ 
A hivatalos csoportokleveleken túl minden fellépő gyermek egy Emléklapot is kapott tőlünk, 
melynek elkészítésével a célunk az volt, hogy a közösségi művészetekben nyújtott teljesítménynek, 
eredményes szereplésnek és a találkozás élményének a gyermekek saját "emléktárában" is írásos 
nyoma maradjon. 
Minősítő kórushangversenyeinket délelőtt és délután is ünnepélyes díjkiosztó zárta.  Késő 
délután a közönségprogram befejezését követően az énekkarok vezetőinek egyéni konzultációs 
lehetőséget biztosítottunk, mely lehetőséggel, örömmel éltek a pedagógus kollégák. A zsűri 
tagjai a műsorszámokat elemezve adtak iránymutatást, fejlesztési javaslatokat a további munka 
színvonalának növelése érdekében. 
 
XXII. Scherzo –– Amatőr Zenés Színpadok Országos Fesztiválja, Szóló- és Duett Énekverseny 
2018. április 28-30. 
Az Amatőr Zenés Színpadok Országos Fesztiválja 1995 óta kerül megrendezésre. A fesztiválon aktív, 
amatőr színjátszó csoportok indulhatnak, a következő kategóriákban: Musical- és zenés játékok 
kategóriában valamint musical- és dalösszeállítások (dalfüzér) kategóriában. Az ország bármely 
pontjáról, akár határon túlról is jelentkezhetnek a művészeti csoportok. A fesztiválra csak azok 
kerülhettek be akiket a bemutatkozó videóik alapján az előzsűri beválogatott. Az eseményre nyolc 
amatőr színjátszó csapat pályamunkáit találta megfelelő színvonalúnak az előzsűri, akik kilenc 
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produkcióval mutatkoztak meg a fesztivál három napja alatt. A színielőadásokat háromfős szakmai 
zsűri bírálta el (Nagy Anikó színművésznő, Kovács Gábor Dénes rendező-tanár és Bakó Gábor táncos). 
A musical-kategóriát a Csabai Színistúdió nyerte, az „SST2” című előadásukkal, a dalfüzér kategóriát 
pedig a kalocsai Clap and dance csapata, a „Love in the dark” című táncjátékával. Emellett még húsz 
különdíj került kiosztásra egyéni teljesítmények alapján, valamint a fesztivál egyik legrangosabb 
elismerését, az abszolutórium díjat is a Csabai Színistúdió nyerte el. Az énekversenyen szóló- és duett 
produkciókkal indulhattak a jelentkezők két korcsoportban. Az énekversenyre több mint ötvenen 
jelentkeztek a fesztiválra érkező csoportokból, de indultak független jelentkezők is, akik művészeti 
iskolákból érkező növendékek voltak. Az énekes megmérettetés az egyik legnépszerűbb programja 
volt a fesztiválnak. 
 
24. Táncvilágnapi Gálaest 
2018. április 30. 
A IX. Békéscsabai Táncfesztivál döntőjének gálaműsora, melyet huszonnegyedik alkalommal 
rendeznek meg Békéscsabán. A Gálaműsor sztárvendégei ebben az évben a szarvasi Tessedik 
Táncegyüttes és a békéscsabai születésű Dowidat Sára táncművész voltak. A Gálán azok a produkciók 
versenyeztek, melyek a táncfesztiválon arany minősítést szereztek. Ezek közül a műsorszámok közül 
választotta ki a zsűri a legjobbat, a győztes táncprodukciót, mely elnyerte a fesztivál fődíját. 
 
Kowalski meg a Vega koncert 
2018. május 5. 
A zenekar koncertjét nagy várakozás előzte meg, hiszen több évvel ezelőtt jártak intézményünkben. A 
viszonylag magas jegyár tekintetében több mint 400-an voltak kíváncsiak a produkcióra, s ezzel a 
legnagyobb nézőszámot vonzó kortárs popkoncertként könyvelhettük el, amely a 
hangversenyteremben került megrendezésre. 
 
Virsky – Ukrán Állami Népi Együttes 
2018. május 12. 
A 84 főből álló együttes május 4. és 30. között turnézott Magyarországon, s nagy megtiszteltetés 
számunkra, hogy a Csabagyöngye Kulturális Központ szerepelt az állomások között. Egy ilyen nagy 
létszámmal rendelkező formáció fogadása, igényeinek kielégítése mindig nagy feladat, ám a 
produkció nagy elégedettségét fejezte ki irányunkba. A rendezvény a 870 fős multi funkciós 
termünkben került lebonyolításra, ahol a nézők olyan együttes előadását láthatták, amelyet a New 
York Times a következőképp véleményezett: „Lélegzetelállító, hihetetlen, a gravitációt meghazudtoló 
művészet!” 
 
A Magyar Népdal Napjához kapcsolódó baráti népdalköri találkozó – Nefelejcs 10! 
2018.május 26.  
A Hangversenyterem magyar népdaloktól volt hangos 2018. május 26-án, amikor a Nefelejcs 
Népdalkör jubileumi rendezvénye zajlott. A népdalkör a Magyar Népdal Napjához kapcsolódóan 
rendezte meg a népdalkör fennállásának tizedik évét ünneplő baráti népdalköri találkozót. Mintegy 
százan vettek részt az eseményen - a házigazda és szervező Nefelejcs Népdalkör mellett – Békés 
megyéből meghívott baráti népdalkörök tagjai, és a jelenlévő közönség. A rendezvény díjmentesen 
volt látogatható.  
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A rendezvényen fellépők köre: a Vésztői Bartók Béla Népdalkör, a szeghalmi Sárrét Népdalkör, a 
Vándor Zenekar, a Mezőberényi Népdalkör, a telekgerendási Borouka Pávakör, a Csaba Népdalkör, a 
békéscsabai Pásztorfurulya Kör és a békéscsabai Nefelejcs Népdalkör. Kísért a nagyszerű sárréti 
Vándor zenekar, Kerekes Mihály vezetésével. 
 
 
Labdarúgó Bajnokok Ligája döntő közvetítés 
2018. május 26. 
Az eseményt évről évre a Csabagyöngye melletti stégen vetítjük egy 3x4 méter vásznon, ám a 
bizonytalan időjárás végett ezúttal az Ificasinó terembe került. A legtöbb szurkolónak azonban nem 
szegte kedvét az eső, így kb. 150-en szurkoltak együtt kedvenc csapatuknak. 
 
Városi Gyermeknap 
2018. május 27. 
A 2018-as programot a Munkácsy Mihály Múzeum és az Aradi Vértanúk ligete felújítási munkálatai 
miatt a Csabagyöngye Kulturális Központ, a könyvtár és a két intézmény körüli tereken valósítottuk 
meg. A rendezvény alapját a színpadi produkciók, a kreatív-ügyességi tevékenységek képezték. Az 
öbölben a  színpadon fellépet a Csaba Gyöngyei néptáncegyüttes, a Bim-Bam zenekar és a Csabai 
Színistúdió. A gyermekek a Megyeri Kézműves Falu játszóházában kisebb-nagyobb ajándéktárgyakat, 
dísztárgyakat készíthettek, az intézmény AGÓRA termében gyességi játékokkal szórakozhattak az 
érdeklődők, de itt volt a csillámtetoválás és az arcfestés is. A Körös Makett Klub és a Békéscsabai 
Darts Sport Egyesület is bemutatkozott a nagyközönségnek. A kisliget melletti parkolóban 
ugrálóvárak várták a legkisebbeket.  
 
VI. Csabagyöngye Versenytánc Gála 
2018. május 31.  
A VI. Csabagyöngye Versenytánc Gála megrendezésére 2018. május 31-én, 18 órától került sor. A 
gálán felléptek a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület versenyzői, a Békéscsabai Társastánc Klub 
tanfolyamain részt vevő gyermekek és felnőttek, valamint a klub szenior formációja (akik 2014-ben és 
2015-ben is arany minősítést szereztek). A gála alkalmával mutathatták meg a táncosok a 
nagyérdemű számára,a sok edzéssel és gyakorlással eltelt órák csodálatos eredményeit. 
 
Országos Keresztrejtvényfejtő Verseny 
2018.június 2-3. 
A verseny a rejtvényfejtés legelismertebb országos jelentőségű eseményei közé tartozik. Négy felnőtt 
kategóriában – kezdő, haladó, mester és mesterjelölt szinten -, valamint két gyermek korosztályban 
versenyeztek az egyéni résztvevők, majd a kétnapos esemény második napján négyfős csapatok 
mérették meg magukat. A két napos versenyen 105 általános iskolás diák és 221 felnőtt vett részt, az 
ország 47 településéről. Az eredményhirdetést tombolasorsolás követte, így senki nem távozott üres 
kézzel. Az intézményben működő Rejtvényfejtő klub ismét kitett magáért, mind a szervezés, mind a 
lebonyolítás zökkenőmentesen zajlott, ezt igazolják a visszajelzések is.  A rendezvény a Rejtvényfejtők 
Országos Egyesületével együttműködésben valósult meg. 
 
Kiülős koncertek a Csabagyöngye Stégen 
2018. június 29 – augusztus 11. 
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A Csabagyöngye melletti teraszon a hagyományokhoz híven hangulatos, kiülős koncerteket 
szerveztünk. A koncertsorozatot Calidora-val, egy ifjú, tehetséges énekes, zeneszerző hölggyel 
kezdtük, akit július 6-án A Nyughatatlan együttes követett. A következő két „kiülős” hétvégén két 
megyei illetőségű zenekar, a Pankastic! és a Dirty Slippers játszott a stégen. Augusztus 3-án é 4-én 
rendeztük meg a Big Band Hétvégét: péntek este a budapesti Coda Nostra Big Band, míg szombaton 
a Csaba Big Band előadását élvezhette a közönség. Molnár György harmonikaművész révén, aki 
több versenygyőzelem után az 1999-es év szólistája, 2000-ben pedig az Országos Harmonikaverseny 
kategória győztese lett egy varázslatos harmonikakoncertet láthattak és hallhattak az érdeklődők. 
Kiülős koncertjeinket az Over 3 zenekar zárta, a fiatal békéscsabai együttes pedig méltó módon 
búcsúztatta a „stéges” szezont. 
Az eseményeken az átlag nézőszám meghaladta a 100 főt, a Pankastic! és big band koncerteken 
pedig több mint 300-an vettek részt. 
 
Gerlai Falunap 
2018. június 30. 
Az Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat és Gerla önkormányzati képviselője 
felkérésére, a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ partnersége mellett 
szerveztük meg 2018-ban is a Gerlai falunapot. A falunap mellett megrendezésre került az I. Katonai 
Hagyományőrző Fesztivál is a  Békés Megyei Károlyi-Huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális 
Egyesület és a Gerlai Wenckheim Társaság Egyesület közös szervezésében .  A falunapon a színpadi 
produkciók (néptáncbemutató, koncertek és retro-disco), lecsó főzőverseny, gladiátor harc, gyerekek 
számára hatalmas ugrálóvárak, és ügyességi foglalkoztatók uralták a terepet. A fesztiválon középkori 
lovagrend-bemutatók, haditechnikai bemutatók, 1848-49-es szabadságharcot felidéző harcászati 
bemutató, toborzó-kuruc- török táncok voltak láthatóak és a rendezvény zárásaként moldvai táncház 
és tánctanításban vehettek részt a látogatók. A fesztivál és a falunap együttesen több ezer főt 
mozgatott meg. A falunapnak évről évre nő a látogatottsága, a környező településekről és városokból 
(Doboz, Gyula, Sarkad, Békéscsaba) is sokan jöttek el Gerlára a színes programok és az újdonság 
ízeként kínált harcászati bemutatók miatt is.  
 
Főtéri Nyár (Fröccsöntő Hétvége, Pezsgő belváros) 
2018. július 20-21. és július 27-28. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2018-ban is megrendeztük a Szent István tér könnyűzenei „mini” 
fesztiválját, a Fröccsöntő Hétvégét. Ezen a hétvégén összesen 5 koncertet valósítottunk meg: négyet 
a téren, míg egyet a Csabagyöngye Kulturális Központ melletti stégen. A cél, az irányvonal 
hagyományosan a kulturált „bulizás”, kikapcsolódás és táncolás, s ennek tükrében kerültek 
kiválasztásra a zenekarok is. Tapasztalataink alapján a közönség vevő az efféle, szabadtéri 
rendezvényekre, amelyet a látogatószám és az esemény ideje alatt készült fényképek is bizonyítanak. 
Július 20-án, pénteken lehetőséget biztosítottunk a The Rollercoasters elnevezésű, fiatal, 
békéscsabai együttesnek, hogy a nagyközönség előtt is bemutatkozhassanak. Őket a Compact Disco 
követte, amikor már 1.000 fős tömeg gyűlt össze a téren, s töltötték meg élettel azt. Este tízkor a 
Csabagyöngye-stégen, Illyés József és Csík Gábor révén akusztikus koncerttel zártuk a pénteket, 
melyre kb. 200 fő látogatott el, s ez a késő esti érdeklődés kellemes csalódás volt számunkra. Július 
21-én egy Red Hot Chili Peppers dalokat játszó zenekar, a Blue Cold Jalapenos lépett a színpadra, 
hogy egy világhírű formáció szerzeményei is megszólaljanak Békéscsaba Főterén. A szombati 
sztárvendég az Ivan and the Parazol volt, akik a magyar és külföldi fesztiválok állandó, kedvelt 
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zenekara, s amelyet a Szent István téren kialakult hangulat bizonyított. A maximális látogatószám 
szintén kb. 1000 főre tehető. 
A Pezsgő Belváros egy új, a Fröccsöntő Hétvége tematikájához hasonló, tehát könnyűzenei „mini” 
fesztivál volt a Szent István téren. E hétvégén négy koncertet valósítottunk meg, s középpontban 
ezúttal is a zenére történő tánc, a bulizás volt. Július 27-én először Beatles nótákat hallhatott a 
közönség, egészen rendkívüli hitelességgel és minőségben a The BlackBirds zenekarnak 
köszönhetően. Őket követte Marót Viki és a Novakultúr Zenekar, ahol – az előzenekarhoz hasonlóan 
– az idősebb korosztály is táncra perdült, így ezen az estén, a közönség korosztályát tekintve igen 
széles spektrum vett részt. A Synema zenekar este tíz órakor a Csabagyöngye Kulturális Központ 
melletti stégen lépett fel, s újra eljött körülbelül 200 ember. A Synema pedig azon zenekarok közé 
tartozik, akik a térség zenei életét képviselik, így jó lehetőség volt számukra, hogy a kisebb klubok 
mellett nagyobb nézőszám előtt is fellépjenek. Július 28-án a magyar alternatív stílusú zenekarok 
egyik kiemelkedő alakja, a Magashegyi Underground lépett a színpadra. 
Összevetve elmondható, hogy mind a Fröccsöntő Hétvégén, mind a Pezsgő Belváros rendezvényre 
sikerült olyan zenekarokat meghívni, akiket a közönség ebben az időszakban rendszerint csak a nagy, 
nyári fesztiválokon láthat/hallhat, borsos jegyárak ellenében. Ezzel szemben Békéscsabán, szép, 
igényes környezetben, ingyen tekinthették meg az érdeklődők az említett fellépőket. A nézőszám 
tekintetében, a Szent István térre kb. 1000 fő látogatott ki pénteken, s szombaton egyaránt. 
Kiegészítésképp kiemelendő, hogy a Szent István téren több 380 V-os áramellátó pontra, illetve 
közvetlen csatlakozásra lenne szükség, mert akkor nem kellene rendkívül hosszú kábeleket és 
áramszolgáltatói megbízásokat alkalmazni. Ezzeljelentős mennyiségű pénzt spórolnánk, illetve az 
áramellátással kapcsolatos kockázatok is csökkennének. 
 
XXXII. ZENIT - Zenei Ifjúsági Találkozó 
2018. augusztus 17-19. 
A Zenit 2018-ban XXXII. alkalommal nyújtott zenei élményt Békés megye fúvósmuzsikát szerető 
lakosságának és teremtett alkalmat arra, hogy az ország több pontjáról érkezett zenekarok zsűri, 
illetve a ZENIT művészeti vezetője előtt fellépve összemérjék tudásukat, tehetségüket. Már tíz évvel 
ezelőtt is úgy minősíthettük a ZENIT, hogy Békés megye talán legnagyobb hagyományokkal bíró 
kulturális-közművelődési fesztiválja, és ez mára még inkább igazzá vált. A fúvószenei 
nagyrendezvények sorában a ZENIT azért is élvez elismertséget, mert évről-évre, folyamatosan 
biztosít megmérettetést a zenekarok számára, ezzel a rendezvénysorozaton részt vevő művészeti 
csoportok vezetői által is elismerten a tehetségfejlesztés, tehetséggondozás fontos színtere. A zsűri, 
illetve a művészeti vezető előtti zenélés fontos, hiszen a kiváló szakemberek instrukciói mindig 
fontosak a zenészek számára. Az értékelés, a versenyprogram erényeinek és hibáinak számbavétele 
sokat segít a zenekarok fejlődésében. A 32. ZENIT fellépői között megtalálhattuk a tótkomlósi, a 
csorvási és a békéscsabai fúvószenekarokat, mind a 3 csoport rutinos, visszajáró szereplője a 
fesztiválnak. A zenekarok mellett, azok fellépését színesítve, kiegészítve megmutatta tudását a 
mezőtúri Dalma Dance és a gyomaendrődi Színfolt mazsorett csoport is és esténként a Mindenhol 
Otthon, a PTE Brass Band és a Sunday Jam alkalmi formáció szórakoztatta a közönséget. A Vasutas 
Művelődési Ház adott otthont a Szóló Hangszeresek Találkozójának, a Zeneiskola pedig a ZENIT másik 
évek óta megrendezésre kerülő kísérőrendezvényének adott otthont, ott tartották meg a XIII. 
Klarinét, Szaxofon és Tárogató tábort. Mindkét eseményen komoly szakmai munka folyt, a legjobbak 
be is mutatkoztak a fesztivál programjában. 

 
Államalapító Szent István Ünnepe 
2018. augusztus 20. 
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Államalapító Szent István Ünnepének programjai idén két színpadon valósultak meg: a kisebb, 8x6 
méteres a Jókai Színház előtt, míg a 12x14 méteres fesztiválszínpad a Szent István téren került 
felállításra. A két színpad egy könnyebben kezelhető, jól tervezhető programsor összeállítását 
segítette, így a lebonyolítás alatt felmerülő akadályokat, esetleges csúszásokat is egyszerűbben 
tudtuk kezelni. A Csabagyöngye Kulturális Központ által szervezett programok 15.00-kor kezdődtek a 
kisebb színpadon, s a műsorok felváltva zajlottak a két helyszínen. Általánosságban elmondható, hogy 
a Jókai Színház előtt a gyermek– és családi programok, illetve fiatalokat célzó, míg a Szent István 
téren pedig a szélesebb korosztály számára tervezett előadások folytak. A produkciók közül 
kiemelendő Kőhalmi Ferenc bűvészbemutatója, aki a szerény mennyiségű eszközével is rendkívül 
színvonalas műsort tartott. A Lóci Játszik zenekar 19.00-tól lépett színpadra, s az országszerte egyre 
ismertebb, könnyed, jó hangulatú zenét játszó formáció koncertjén teljesen megtöltődött az 
Andrássy út e területe. Az esti tűzijátékra óriási létszámú tömeg gyűlt össze a Szent István téren, s 
amely a Piramis koncert végéig is a jelentős részben ott maradt. 
A kiegészítő programok, gyermekfoglalkoztatók, vendéglátó egységek egész nap működtek, nem 
hiába, hiszen a nap folyamán – a szép időnek is köszönhetően – számos család, gyermek látogatott ki 
a térre. 
Összességében tehát az augusztus 20-i programsorozat a tervek szerint zajlott, időbeli csúszás és 
elháríthatatlan akadályok nélkül, amely a háttérszemélyzet, illetve partnerek hozzáállásán, munkáján 
kívül az időjárás kegyességének is köszönhető. 
 
II. Csabai Csokifesztivlál 
2018. szeptember 22-23. 
A II. Csabai Csokifesztivál az intézmény legnagyobb termébe, az Agóra-teremben került 
megrendezésre. Az eseményre az ország minden pontjáról érkeztek a minőségi édességek 
gyártásával foglalkozó manufaktúrák. A csokoládé mindenféle formában és ízesítésben megtalálható 
volt, de ezen kívül kaphatóak voltak még egészséges édességek, marcipánból készült finomságok, 
nyalókák és gumicukor is. A kicsik szórakoztatására volt népi játszóház, babasarok, hangszersimogató 
zenesarok, gyermekeknek szóló koncert és lufi eső. A program közel négyezer fő érdeklődőt vonzott. 
 
24. Nemzetközi Makettkiállítás és Verseny 
2018. szeptember 22-23. 
Békéscsaba legpatinásabb hobbi-klubja 2018-ban 24. alkalommal szervezte meg a Nemzetközi 
Makettkiállítást és Versenyt. Az intézményünkben negyedik alkalommal megrendezett makettes 
seregszemlére több, mint 1000 érdeklődő volt kíváncsi a 150 kiállító hozzávetőlegesen 250 
munkájára. Kísérőrendezvényként maketthajó-úsztatás, airsoft fegyver bemutató és hobbi-börze 
színesítette az amúgy is sokoldalú kiállítás programját. 
 
Őszi Művészeti Hetek 
2018. október 1 – november 30. 
A 2018-as Őszi Művészeti Heteket október 1-én nyitotta meg Tóth Péter zongoraművész. Október 
11-én a programsorozat legnagyobb nézőszámot vonzó eseménye következett, hiszen Zorán 
koncertjét több mint 900-an tekintették meg. Október 19-én a Filharmónia szervezésében a Magyar 
Nemzeti Balett előadása került lebonyolításra telt ház előtt, másnap pedig a P.Mobil zenélt 
ugyanazon színpadon, több mint 500 embernek. 27-én a gyerekek nagy örömére egy nagyszabású 
musical, a Hófehérke volt látható a Csabagyöngye multifunkciós termében. November 6-án 
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nemzetközi vizekre eveztünk, a Habana Social Club révén a fülledt, kubai salsa hangulata elevenedett 
meg a Hangversenyteremben. November 12-én a Kiscsillag adott egy igazán különleges koncertet, 
„Dalok párban” címmel, ahol a zenekar legismertebb dalai hangoztak el a több mint kétórás 
műsoridőt meghaladóan. 16-án a Vasutas Fúvószenekar 70 éves jubileumi hangversenyét láthatta a 
közönség, másnap pedig szintén jubileumi előadás, a Tabán Táncegyüttes 25 éves fennállását 
ünnepelte. November 30-án egy igazi, klasszikus operaelőadást láthattak az érdeklődők a Filharmónia 
szervezésében, ugyanis a Magyar Állami Operaház révén Puccini Tosca című művének adott otthont 
intézményünk. 
 
Társasjátéknap 
2018. november 11. 
A VÁR-JÁTÉK Áruház és a Csabagyöngye közös produkciójaként idén egy alkalommal került 
megrendezésre a Társasjátéknap, az intézmény Agóra-termében. A változatos, különböző 
korosztályok számára kiállított társasjátékok kipróbálása mellett a legkisebbek a babasarokban 
játszhattak, mini ugráló várban és trambulinon ugrálhattak. A karácsony közeledtének is 
köszönhetően a látogatószám 1000 fő fölött volt, hiszen többen ajándékozási ötleteket is gyűjtöttek. 
 
Előre-legendák köszöntése 
2018. november 20. 
A Békéscsabai Előre Labdarúgó csapatának három legendáját, Pásztor Józsefet, Vágási Sándort és 
Árgyelán Jánost köszöntöttük a Csabagyöngye Panoráma termében, ahol szép számú, több mint 200 
érdeklődő vett részt. Az élménybeszámolókat követően a hétszeres világválogatott Détári Lajos 
mondott beszédet, amelyben a három Előre futballistát méltatta, majd meglepetésvendégként, videó 
üzenetben Nyilasi Tibor is bejelentkezett. 
 
A Baptista Teológiai Akadémia Kórusának és Szimfonikus Zenekarának koncertje 
2018. november 25. 
A több mint 110 éves múlttal rendelkező budapesti Baptista Teológiai Akadémia mintegy 60 fős 
szimfonikus zenekara és kórusa klasszikus zenei koncertélménnyel várta a közönséget,  már az 
adventi lelki töltekezés jegyében. A hangversenyen dallamos egyházzenei kompozíciók hangoztak el, 
Dr. Almási Kornél Zsolt, művészeti vezető, tanszékvezető egyetemi docens, a BTA Zenetudományi 
Intézetének igazgatójának dirigálásával. Az ingyenesen látogatható vasárnap délutáni rendezvényünk 
látogatószáma 450 fő volt.  
 
Nyírfácska Orosz Állami Népi Együttes 
2018. december 3. 
Egy újabb, külföldi népi együttes, akiknek mozgását, koreográfiáját megcsodálhatta a békéscsabai 
közönség. Az „Áll egy ifjú nyírfa a réten” című orosz népdal témájára létrehozott lánykörtánc már 
körülbelül 70 éve varázsolja el a nézőket különös, „úszó” lépteivel, ami olyan benyomást kelt, mintha 
a táncos lányok egy helyben állnának, a színpad pedig forogna alattuk. A későbbiekben ezt a speciális 
lépést a „Nyírfácska” együttes számos körtáncában alkalmazták. Érdekesség, hogy sajtóinformációk 
szerint a „Nyírfácska” együttes a fellépései évei alatt hosszabb távot tett meg körtáncai „úszó” 
lépéseivel, mint az Egyenlítő hossza. A program a multifunkciós termünkben kerül megrendezésre, s 
örömmel töltött el bennünket, hogy a Virskyhez hasonlóan a Nyírfácska műszaki stábja is a turné 
során az egyik legjobb helyszínnek ítélt bennünket. 
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III. Józsa Mihály Vers- és Prózamondó Fesztivál 
2018. december 08. 
Józsa Mihály színművész, aki a békéscsabai Jókai Színház társulatának (s egy évig intézményünk 
munkatársi gárdájának, illetve sok-sok évig a Csabai Színistúdió tanári karának)  tagja volt, 2014-ben 
elhunyt. Az ő munkásságának és személyének állít emléket a Józsa Mihály vers- és prózamondó 
fesztivál. A fesztiválra diákok (középiskolás korosztály) és felnőttek jelentkezhettek. A versenyre 
eddig mindkét évben nem csak a megyéből, de az ország távolabbi pontjairól is érkeztek jelentkezők. 
Az eseményt a Féling Színház szervezi. A résztvevőket szakmai zsűri bírálja el, akik a rendezvény 
végén érdekes könyvekkel, értékes könyvutalványokkal gazdagodtak. 
 
Mikulásnap 
2018. december 8. 
A rendezvényt ez évben is jótékonysági gyűjtés köré szerveztük meg. Ez alkalommal a Magyar 
Vöröskereszt Békés Megyei szervezete volt ebben partnerünk. Rászoruló családoknak, elsősorban 
tartós élelmiszert és játékokat gyűjtöttünk, majd ezeket még Karácsony előtt elszállítottuk a 
Vöröskeresztnek. A rendezvényen a színpadi programokon (Téglás zenekar, Ujj Anna, a Bim-Bam 
zenekar, Évi tündér) kívül a Táliber Alapítvány szájtáti próbahelyei, a Dogland Alapítvány terápiás 
kutyusai és a Megyeri Kézműves Falu kézműves játszóháza várta a gyermekeket. 
 
49. B-A-S Országos Bajnokság, Senior Open Országos Bajnokság és II. Nyíri Lajos Emlékverseny 
2018. december 15. 
A Csabagyöngye Kulturális Központ és a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület közös rendezésű, országos 
hatókörű ,társastáncos eseménye. A bajnokságon csak a legmagasabb kategóriás (B, A és S osztályos) 
párok léphetnek parkettre, junior, ifjúsági, felnőtt és senior korosztályokban. A rendezvény 
különlegessége, hogy már lassan fél évszázada minden évben Békéscsaba városában zajlik a 
megmérettetés, ezáltal kuriózumnak számít a társastáncos versenyek között. A terem közepén egy 
több mint 240 négyzetméteres parketta épült fel, s a terembe ötszáz fő férőhelyes lelátós nézőtér 
került beépítésre.  A megmérettetésre több mint száz nevezés érkezett. A verseny délelőtt 11:00 
órától este 18:00 óráig tartott. A magas kategóriás táncosok mellett bemutatkozhattak a D osztályos 
táncosok is a II. Nyíri Lajos Emlékversenyen, mely egy klubközi táncverseny. A rangos társastáncos 
megmérettetés alatt szinte végig teltházas volt a nézőtér, a legjobban az S osztályos latin táncok 
döntőjére volt kíváncsi a közönség. A verseny alatt többszáz kupa, érem, virágcsokor és értékes 
ajándék került kiosztásra a legjobb eredményeket elérő táncosok között. A Nyíri Lajos Táncsport 
Egyesület senior IV-es párosa, a Králik házaspár is megmérettetett a versenyen, akik standard 
táncokban második helyezést, latin táncokban első helyezést értek el. 
 
Karácsonyi játszóház - A nagy ugrálás! 
2018. december 29. 
A két ünnep közötti időszakban a Csabagyöngye Kulturális Központ olyan játszóházat szervezett, 
amely felfrissülést nyújtott a gyerekeknek a jellemzően négy fal között töltött időszakban. Az Agóra 
termünk teljes egészében az aktív kikapcsolódás, a kalandos játékok, az energia levezetésének 
szolgálatában állt. A szolgáltatások közül kiemelendő a Dínó csúszdás-óriáskastély, hiszen ekkora 
ugrálóvár még soha nem került felállításra intézményünkben. A rendezvényt két időintervallumban 
bonyolítottuk le, hogy a lehető legtöbb családnak lehetősége legyen ellátogatnia. Mindkét esetben 2 
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óra hosszát tölthettek a játékok között, belépőjegyet egyik alkalommal sem kértünk, s az összes, a 
teremben lévő szolgáltatás ingyenes volt. 
 
 
 

3. SOROZATOK 
 

Kiállítások 
 
A Csabagyöngye Kulturális Központ megnyitásától kezdve szervez kiállításokat az intézmény számos 
kiállítóterében, s mind több művész számára biztosít megjelenési lehetőséget. 
Intézményünk jelenleg hat kiállítótérben (Ifjúsági kiállítótér, Hungarikum, Kerengő, Artérium, 
Panoráma terem és Békéstáji Galéria) fogadja egész évben a kiállítókat, illetve alkalmanként a 
kiállításokhoz igazítva olyan tereket is felhasználunk, amelyek jobban idomulnak az adott tárlat 
struktúrájához. Kiállítótereink közül a legnépszerűbbnek 2018-ban a földszinti Kerengő bizonyult. 
2018-ban a Hungarikum adott teret a "Békéscsaba 300" Békéscsabai Érték kiállítás-sorozatnak. A 
terem adottságai és elhelyezkedése, s nem utolsó sorban zárhatósága esélyt ad arra, hogy 
bemutathassa a közönségnek a hivatalosan is "Békéscsabai Értékként jelölt" személyeket, tárgyi 
hagyatékokat. 2017 decemberében nyílt meg az első tárlat Ónodi 25 címmel, tisztelgésképp Ónodi 
Henrietta olimpiai aranyéremszerzésének 25. évfordulója alkalmából. 2018-ban további értéket 
mutatott be intézményünk, többek között: „Réthy Béla – Pemetefű” gyógyszerészeti kiállítás, „Csabai 
népélet – jellegzetes népviseletek”, „Stark Adolf emlékkiállítás”, „Haán Lajos és Családja” kiállítás, 
„Disznóvágás Békés megyében”, „Tanyasi iskolák”. 
Festő- és, grafikusművészek, fotósok és tehetséges diákok egyaránt megfordultak az 
intézményünkben.  
2018-ban két nagyszabású közös projektet valósítottunk meg a BSzC Szent Györgyi Albert 
Szakgimnázium Iparművészeti Tagozatával: a „Zsolnay 165” és a „Novembergruppe100 – az 
expresszionizmus nyomában” című kiállításokat, melyek mindegyikének a Panoráma terem adott 
otthont. 
A „Zsolnay 165” kiállítással a Zsolnay porcelángyár alapításának 165. évfordulója és Zsolnay Vilmos 
emléke előtt tisztelegtünk, a kiállítás a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. márkajegy használati 
engedélyével és a gyár vezetőségének egyöntetű elismerésével valósult meg.  A Zsolnay 
Porcelánmanufaktúra Zrt. több mintát is rendelkezésünkre bocsátott, melyek diákok általi 
újragondolása a neves művészettörténeti szakíró, Merényi György elismerését is kivívták. 
A „Novembergruppe 100 – az expresszionizmus nyomában” című kiállítással az 1918-ban alakult 
utolsó expresszionista művészeti csoport, a Novembergruppe emléke, és az expresszionizmus nagyjai 
előtt tisztelegtünk. 
Az Ifjúsági kiállító terünk „Az űrkorszak kezdete” című, a NASA anyagából és engedélyével 
megvalósult fotókiállításunkat követően főként a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium 
diákjainak és tanárainak adott kiállítóteret. 
A Magyar Fotográfia Napja alkalmából az elmúlt esztendő alkotásaiból mutatott be válogatást a 
Márvány Fotóműhely. 
A Békéstáji Galéria tárlatait idén is nagy sikerrel mutatta be a Békéstáji Művészeti Társaság. 
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A csabai festők eladásra szánt műveiből immár 18. alakommal került megrendezésre a Csabai Szalon, 
melynek reprezentatív kiállítási anyaga igazi csemegét jelentett a műértő és művészetkedvelő 
közönség számára. 
Számos művésznek rendeztünk egyéni kiállítást, így bemutatásra kerültek Batke László festőművész 
absztrakt expresszionistákat idéző izgalmas nonfiguratív festményei, vagy Drienyovszki János 
szobrászművész japán esztétika inspirálta letisztult formavilágú alkotásai. 
A Csabagyöngye Kulturális Központ szervesen kapcsolódott a 2018-as emlékévek, így a Mátyás király 
emlékév, vagy a Semmelweis emlékév eseményeihez is. 
Az Újkigyósi Művésztelep 2018-ban Mátyás királyhoz kapcsolódóan rendezte meg művésztáborát, az 
ott készült alkotások a „Mátyás király és kora” című tárlaton voltak megtekinthetők intézményünk 
Artériumában.  
Főleg fiatal alkotók részvételével nyílt meg a Semmelweis 200 című tárlat, mely, a gyermekágyi láz 
kóroktanát megalapozó orvosgéniuszunk, Semmelweis Ignác előtt állított emléket születésének 
bicentenáriuma alkalmából. A tárlat szakmai és műkedvelő körökben egyaránt elismerést szerzett, s 
meghívást kapott a Békés Megyei Központi Kórháztól, mely intézmény a tárlat bemutatásával kívánja 
ünnepelni a Pándy Kálmán Kórház új nőgyógyászati-gyermekgyógyászati tömbjének megnyitását. 
2019-ben a Békés Megyei Könyvtár is szeretné több megyei fiókkönyvtárában bemutatni a kiállítást. 
 
Dumaszínház 
Szórakoztató közönségprogramjaink sorában az egyik legnagyobb látogatottságnak örvendenek a 
„Dumaszínház” humorestjei. Külső rendezésben 2018-ban négy „Stand-up” előadást fogadtunk – a 
nagy érdeklődésre való tekintettel volt, hogy dupla előadásban - népszerű, országos ismeretségű 
televíziós művészek közreműködésével, többek között Kiss Ádám, Aranyosi Péter, és Kovács András 
Péter szereplésével. 
 
Népi táncházak 
A Csoóri Sándor Program támogatása segítségével három alkalmas magyar népi táncház 
megszervezésére nyílt módunk. Az első alkalom 2018. február 9-én került megrendezésre a 
Csabagyöngye Kulturális Központban. Az esemény elején egy rövid ismertető előadásban hallhatott a 
közönség a magyar népi farsangi hagyományokról, majd ezután következett a táncház, mely alatt a 
Ludas Zenekar húzta a talpalávalót. A második táncházat 2018. május 4-én tartottuk az intézmény 
Ifikaszinó termében, ez alkalommal a Juhász Zenekar muzsikált. A harmadik táncházra 2018. június 9-
én került sor az Arany János Művelődési Házban.  A rendezvényen a Fonó Zenekar szolgáltatta a 
zenét. A táncházak megszervezésében a Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért tagjai is 
segítető szerepet vállaltak. 
 
Hangfoglaló Program – könnyűzenei koncertek 
Intézményünk immár harmadik alkalommal pályázott sikeresen a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló 
Programjának klubtámogató kiírásában. A program nagy jelentőségű, hiszen a kortárs könnyűzenei 
koncertek megvalósításához, azok rentábilis lebonyolításához elengedhetetlen a pénzügyi támogatás, 
mert pusztán a jegybevétel nem fedezi a koncertek költségeit. A pályázatnak köszönhetően 
látogatott el hozzánk a Youtube-on már több milliós nézettséget elért Bagossy Brothers Company, a 
városunkban először színpadra lépő Hiperkarma, vagy a „hazajáró” Pribojszki Mátyás Band. A kilenc 
klubkoncert során az átlag nézőszám meghaladta a 100 főt, a legnagyobb tömeget vonzó koncertet 
pedig a FISH! adta, amire több mint 200-an voltak kíváncsiak. 
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NKA25 -„Határtalan kultúra – megtartó közösségek, avagy ezerarcú közművelődés” 
A Csabagyöngye Kulturális Központ ünnepi programsorozata a Nemzeti Kulturális Alap 25 éves 
jubileumának alkalmából. 
A Nemzeti Kulturális Alap 25 éves jubileumának alkalmából a „25 év, 25 nap, 25 esemény” című 
fesztiválon, az ősz folyamán a Nemzeti Kulturális Alap szerteágazó tevékenységével ismerkedhettek 
meg az ország számos pontján.  
Ennek részeként, meghívásos pályázat nyerteseként „Határtalan kultúra – megtartó közösségek, 
avagy ezerarcú közművelődés” címmel a Csabagyöngye Kulturális Központ öt településen kínált 
kulturális-közösségi eseményt, mely az intézmény szakmai gondozásában tevékenykedő művészeti és 
alkotó csoportok közreműködésével valósult meg. Programunk a közművelődés sokszínű arcát, 
közösségformáló erejét, a társadalomban betöltött katalizátor szerepét kívánta reprezentálni, 
valamint nem utolsó sorban ráirányítani a figyelmet a Nemzeti Kulturális Alap két és fél évtizedes 
támogatói kiválóságára, a hazai kulturális szektorban nélkülözhetetlen mecenatúrájára. 
Ingyenesen látogatható  közösségi programunkkal a békéscsabai helyszínen túl (október 8.) a békési 
térség 3 kistelepülésének  – Kétegyháza (szeptember 28.), Gerendás (október 5.), Kétsoprony 
(október 19.) – kulturális kínálatát gazdagítottuk.  A Csabagyöngye csapata utolsó állomásként 
november 9-én délután a partiumi, határ menti kisváros, Nagyszalonta magyar ajkú lakosságát az 
RMDSZ Magyar Házában is a gazdagon összeállított programcsokrával várta. Valamennyi kitelepülés 
alkalmával a programelemeink azonosak voltak:  A Lencsési Közösségi Házban működő Márvány 
Fotóműhely alkotásaiból „Fókuszban az ember” tematikával mini képgalériát tekinthettek meg az 
érdeklődők. A Megyeri Kézműves Falu népi kismesterei bemutatóval és kézműves foglalkozással 
alkotásra csábították a vendégeket. A közönségnek remek színpadi szórakoztató program is 
kínálkozott, a Csabai Színistúdió és a Nyíri Lajos TáncSport Egyesület ifjú művészeinek közös zenés 
szerkesztett műsorát valamennyi korosztály nagy tetszéssel és visszatapsoló elismeréssel fogadta.  
A programban közreműködőként résztvevő alkotók, fiatal táncosok és színjátszók, ill. a szakmai 
munkatársak is egyaránt szívesen gondolnak vissza a különböző települések programhelyszínein 
szerzett élményeikre, melyek a műfajok és közösségek egyvelegével újszerű és eredményes 
együttműködést eredményezett. A Csabagyöngye Kulturális Központ reménye és szándéka,  hogy a 
jelen találkozásai a jövőben további hasonló közösségi kezdeményezéseket generáljanak, erősítve a 
Csabagyöngye Kulturális Központ törekvéseit a területi kulturális feladatellátás minőségi 
kiterjesztésében. 
 
Esküvők, családi események a Csabagyöngye Kulturális Központban 
A Csabagyöngye Kulturális Központ kiváló helyszín lakodalmak befogadására, valamint 
házasságkötésre a Körösre nyúló, kialakított teraszával. Három különböző méretű terem közül tud az 
ifjú pár választani, 2018. májusától kezdődően, szeptember közepéig bezárólag kilenc esküvői 
vacsorának adott helyet a Kulturális Központ 
 
Agykontroll  
Az Agykontroll nevű önfejlesztő technikát több mint 20 éve rendezik meg a szervezők 
intézményünkben. A technikát hazánkban meghonosító Domján László és Domján Gábor vezetik 
felváltva a képzéseket. 2018-ban Domján Gábor tartotta a tanfolyamot, melyet 65 fő végzett el 
először és 70 fő ismételte meg. 
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A mindennapi élet iskolái 
A Nyitott Akadémia számos előadói évente legalább két alkalommal, tavasszal és ősszel előadást 
tartanak a Csabagyöngye Kulturális Központban, többek között dr. Almási Kitti, Pál Ferenc atya, Buda 
László. A jellemzően pszichológiai jellegű előadások rendszerint teltházat produkálnak.  

„Irigység, kibeszélés, rosszindulat – értsük meg, hogy ne gyengítsen!” című témát járta körbe dr. 
Almási Kitti klinikai szakpszichológus, míg Pál Ferenc atya „Az egyensúlyvesztéstől az új egyensúlyig” 
címmel tartott előadást, Buda László pedig az „Önelfogadás, önszeretet, öngyógyítás” gyakorlatát 
mutatta be a látogatóknak. Ezen kívül az év során Böjte Csaba atya, és Dr. Kádár Annamária 
előadásaira látogathattak el a résztvevők. 

Az ősz folyamán a Csabagyöngyében további két népszerű előadást kínáltunk, Vujity Tvrtko és dr. 
Csernus Imre önálló estjeit.  

2018. április 6-án „Az Öreg Hölgy szeretői”, 2018. május 11-én, „Megtorlás a Viharsarokban” című 
filmvetítésekre került sor, ahol ismét teljes teltháznak örvendhettünk. 

A Bihari Túrák Közhasznú Egyesület intézményünk rendszeres vendége, havi egy alkalommal 
invitálják vendégeiket motivációs előadásaikra. A programoknak olyan vendégei vannak, mint például 
a Duna TV HAZAJÁRÓ című Magyar Örökség-díjas és Prima Primissima közönségdíjas turisztikai-
honismereti magazinműsor-sorozatának két főszereplője, Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor, vagy 
például Szudár Erika, békéscsabai ultramaraton futó, író- és angoltanárnő. Főbb témáik közé tartozik: 
aktív, sportos, egészséges életet élve új és új célok kitűzésével korábban nem hitt eredményeket 
elérni akár a sport terén, de az élet más területein is; gyalogtúrák, kirándulások és csapatépítő 
táborok programjain való részvétel, és azoknak pozitív hatása, környezettudatos életvitel. 

 
 

4. TÁBOROK 
 
A Nyíri Lajos Táncsport Egyesület társastánc tábora  
A Nyíri Lajos Táncsport Egyesület minden évben szervez tánctábort az aktívan versenyző párosai 
számára, akik így szünet idejében is tudnak készülni a következő versenyszezonra. Az idei évben a 
három napos alapozó tábor segített visszahozni a táncosok kondícióját és ráhangolta őket az újabb év 
versenyszezonjára. A tábor ideje alatt a latin táncok gyakorlásán volt a hangsúly. A táborban a 
gyermek korosztálytól kezdve, a fiatal és senior táncosok is részt vettek a felkészítésen, melyet 
Meszlényi Viktória szakmai vezető tartott. 
 
Féling Színház tábor - A színházi extázis útja  
A workshopon a színészi hatás és jelenlét határvidékeit kutatták a résztvevők. A foglalkozás témája a 
szenvedély avagy annak színpadi ábrázolása, beleértve ennek finom tartományait is. Kutatták az 
„elragadtatás” forrásait magukban és átjárókat a külső "valóságba", partnereik és a nézők felé. A 
tréning célja, hogy erősebbé, sugárzóbbá tegye a résztvevők színpadi jelenlétét, inspirációt és 
energiát  merítsenek a szabad alkotáshoz. A résztvevők egyéni és csoportos etűdökön is 
dolgozhattak, melyeket a kurzus során folyamatosan tovább fejlesztettek. A workshopon elsősorban 
színpadi tapasztalattal rendelkezők vettek részt, de érkezett néhány tapasztalatlanabb résztvevő is. 
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Sakktáborok  
Sakktáborok 2018. július 16-20., július 23-27., július 30. - augusztus 3. Ez év nyarán három 
alkalommal, minden esetben hétfőtől péntekig terveztünk napközis rendszerű sakktábort. Közel 
ötven, hat és tizennégy év közötti gyermek vett részt a tábor munkájában. Az egymással való játék 
lehetőségén kívül előadás keretében sakkhoz kötődő egyéb ismereteket, érdekességeket is tanultak a 
gyerekek, és társasjátékkal való közös játékra is sor került. Ebéd után a strandon töltötték 
szabadidejüket, ahol a délelőtti szellemi munkát a mozgás váltotta. 
 
Színistúdiós tábor 
A Csabai Színistúdió hagyomány szerűen, mint minden évben, nyári tábort szervezett növendékeinek. 
A táborban lehetőség nyílt új darabok megalkotására, a szakmai tudás elsajátítására. Az előző 
évekhez hasonlóan, 2018 júliusában a tábor helyszínéül ismét a Békés megyei, Szeghalom-Várhely 
Ifjúsági Tábort választottuk. A tábor alatt 2 csoportot hoztunk létre, két kisebb darabot sikerült 
színpadra tenni, ami stílusában eltérő volt egymástól. 
 
 
 

5. KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLAT 
- alapszolgáltatás - 

 
 
Önkéntes program 
 
Az intézmény 2011. október 10-től a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztály által 
regisztrált önkéntes fogadó szervezet. A kezdetek óta két képzésen vettek részt és készültek fel az 
önkéntesek az agórában elvégzendő kulturális közművelődési feladatokra. 2015-ben hétszázötven 
munkaórát dolgoztak le, 2016-ban már ezeregyszázat. Az önkéntesek nem csak egy szolgáltató 
csoport, hanem ők maguk is egy összetartó közösséget alkotnak. A havi egyszeri találkozókon nem 
csak munkamegbeszélés, hanem közösségépítés és folyamatos fejlesztés is zajlik. Az önkéntesek által 
ellátott feladatkörök: fesztiválokhoz, rendezvényekhez kötődő animátori feladatok: jegyszedés, 
ültetés, forgatókönyv alapján előkészítésben segítő, reklám anyagok, információs kiadványok 
terítése, csoportkísérés, közösségi térben kortárssegítői ügyelet ellátása. 
 
Ifjúsági Munka – Diákönkormányzat 

 
Az ifjúsági iroda alapfeladata a tavalyi évben sem változott: kapcsolattartás, információgyűjtés és 
továbbítás, a gyermek- és ifjúsági korosztály felkészítése a különböző helyzetekre, képzések, 
találkozók keretein belül.  
A diákiroda folyamatosan helyet biztosított ifjúsági civil szervezetek programjainak. 2018. év elején 
az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért mentorai negyedik alkalommal tartották meg az Egyetem Napot, 
ahol az egyetemi élet fontosabb részeibe nyerhettek belátást a diákok, részletes tájékoztatást 
kaphattak a jelentkezésről, pontszámításról. Az AFS Nemzetközi Cserediák Program önkéntesei is a 
diákirodában szervezték meg találkozásaikat. Keddenként a Békéscsabai Diákönkormányzat tartotta 
megbeszéléseit a diákirodában, minden hónap első szerdáján pedig az Önkéntes Klubnak is otthont 
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adott az iroda. A középiskolások itt tartották különböző stábüléseiket az iskolai diáknapokra és a 
Garabonciás Napokra való készülésük során. 
2018 januárjában második alkalommal került megrendezésre az év eleji Bál, ahol 160 középiskolás 
tanuló vett részt. A rendezvényt követően azt a következtetést vontuk le, hogy évről-évre egyre 
látogatottabb a városi DÖK-bál, így 2019-ben még nagyobb helyen valósítjuk majd meg az eseményt. 
2018 februárjában első alkalommal került megrendezésre a Békéscsabai Iskolán Kívüli Tannap, azaz a 
BIKT. A rendezvény célja az iskolák közötti sztereotípia lebontása. A nap folyamán vetélkedővel, 
csoportmunkával és ismeretterjesztő előadásokkal vártuk a közel 200 résztvevő általános- és 
középiskolás diákot. 
A “Gara mentorprogram” 2018. év elején indult el először, ahol az előző év jelöltjei, kampányfőnökei, 
elektorai számoltak be és adták át tudásukat, tapasztalataikat a következő év résztvevőinek. A 
csoportfoglalkozásokat a Békéscsabai Diákönkormányzat tagjai tartották, akik tematikusan építették 
fel a témákat a 2 hónapos programra, ahová 40-50 fő nyert betekintést. 
A Patent Ifjúsági és Diákiroda, valamint a Békéscsabai Diákönkormányzat közös szervezésében 12 éve 
kerül megrendezésre a Városi Ifjúsági Parlament. Ezen a napon a diákokat érintő kérdésekben tartjuk 
előadásainkat, és igyekszünk válaszokat adni nekik, valamint kikérni véleményüket az adott témában. 
A tematizált szekciókat többnyire a Diákönkormányzat tagjai tartják. A tagok ehhez felkészítő 
alkalmak során kapnak segítséget, ahol ön- és kortársismeretet, csoportvezetést, kommunikációt is 
tanulhatnak a szakemberektől. A 2018. évi VIP tavaszi és őszi ülésén 12 szekcióba lehetett 
jelentkezni, és közel 220 általános- és középiskolás diák jött el egy-egy alkalomra. Az őszi ülés 
némileg változott, hiszen a TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 pályázat keretein belül “Pályaorientációs 
napot” tartottunk, ahol a diákok még több információt tudhattak meg a felsőfokú intézményekről és 
a pályaorientációról. 
A Garabonciás Napokat követően és az őszi VIP-et megelőzően tartottuk a DÖK-Castingot, ahol a 
jelentkező fiatalok több körös személyes beszélgetések és közös munka során kerülhettek be a 
diákönkormányzat tagjai közé. A megfogyatkozott csoport így 45 fős létszámra tornázta fel magát és 
kezdett bele a közös munkába.  
2018. legfőbb programjai közé sorolható az év eleji Bál, a tavaszi és őszi VIP, a Békéscsabai Iskolán 
Kívüli Tannap (BIKT), valamint a Lézengő Ifjúság Kulturális Eseménye (LIKE). Ezen felül júliusban került 
megrendezésre a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése, azaz a “PontOtt Party” az Egyesület 
Békéscsaba Ifjúságáért és a DÖK közös szervezésében.  
Az év során képzéseken, országos ifjúsági találkozókon és programokon vettek részt a diákok, hogy a 
békéscsabai diákok érdekeit helyi és országos szinten tudják képviselni.  
A Csabagyöngye Kulturális Központnak együttműködési megállapodása van a békéscsabai 
középiskolákkal, intézményünk rengeteg diákot fogadott be az elmúlt év során az érettségihez kötött, 
kötelező 50 óra közösségi szolgálat letöltésének segítségében. 
 
Civil Iroda   
Az Iroda az Agóra programban foglaltak alapján a Békéscsabán és a bevont kistérségekben 
(békéscsabai, békési, sarkadi, mezőkovácsházi) található nonprofit szervezetek működését igyekezet 
segíteni szolgáltatásaival::  
- 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.  
  
 
 
„Közös Kincseink(ért)” – területi közművelődési feladatellátó program 
 

- Közösségi művészeti találkozó 2018. október 6. 
A területi közművelődési szolgáltatás funkció életünkben az Agóra intézménytípus projektgenerált 
elvárása.  
Közös Kincseinkért programunkkal második alkalommal „jelentkeztünk”, mivel szükségesnek érezzük 
a békéscsabai járásban, ill. további békés megyei kistérségekben az önálló, településszintű 
kapcsolataink erősítésétét, a helyi társadalmi és közművelődési szokások, a helyi értékek jobb és 
behatóbb megismerését, ill. egymás közötti megismertetését, valamint további kulturális, közösségi 
együttműködések, kapcsolati hálózat generálását.  
A Közös Kincseink művészeti találkozó Békés megye területén tevékenykedő amatőr művészeti 
csoportok, előadóművészeti műhelyek egész napos, a résztvevők aktivitására épülő közösségi 
rendezvényként a Nefelejcs Népdalkör és a Csabagyöngye Kulturális Központ közös szervezésében 
valósult meg. Ezúttal hangsúlyosan a népi kultúra köré szerveződtek a produkciók, népdal csoportok 
és dalárdák, néptáncosok és hangszeresek, valamint gyermek mesemondók váltották egymást a 
színpadon.  Több generáció képviseltette magát a fellépők sorában, így a Nefelejcs Népdalkör, a 
Csaba Népdalkör, a Családi Dalárda, Nagy Benedek Izabel és Gaál Franciska gyermek mesemondók, a 
Hétpróbás Néptánciskola növendékei, Debreczeni-Kis Helga citerás, a Csaba Gyöngyei 
Néptánccsoport, a Szivárvány Citerazenekar, a Hétszínvirág Tánccsoport, a csabai Pásztorfurulyakör 
és a sárréti Vándor Zenekar. A nap kiemelkedő eseményeként az aradi vértanúkról megemlékezve a 
fellépők és a közönség közösen énekelték el a "Jaj de szépen süt az őszi nap sugára..." kezdetű dalt. A 
délután két fő meglepetése Krajcsó Bence virtuóz citerajátéka és a Téglás Zenekar koncertje volt. A 
program végén minden fellépő oklevélben részesült, majd közös énekléssel búcsúztak egymástól a 
résztvevők. Kísérőprogramként a kosárfonás népi kismesterséggel ismerkedhettek meg és 
próbálhatták ki az érdeklődők, valamint mézkülönlegességeket kóstolhattak. Az esemény lehetővé 
tette, hogy a térség magyar népzenét, néptáncot és népművészetet művelő csoportjai és szóló 
előadói megismerhessék egymást, a köztük lévő baráti kapcsolat tovább mélyülhessen. 
 

- Közművelődési szakmai konferencia 2018. november 29. 
A Csabagyöngye Kulturális Központ és az NMI Művelődési Intézet Békés Megyei Irodája közös 
szervezésében, partnerségben a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével békés megyei 
hatókörű közművelődési szakmai napot hirdettünk a CSAKK-ban, amelyre a közművelődési 
intézmények, kulturális célú civil szervezetek, művelődő közösségek, valamint a települési 
önkormányzatok képviselőit invitáltuk.  
Szakmai információs napunk a közösségi művelődés kiterjesztésében és minőségi működtetésében 
részt vevők napi munkáját kívánja segíteni, aktuális szakmai információk, jó gyakorlatok 
megosztásával. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló találkozó a tudásmegosztáson 
túl a megyei feladatellátók személyes és szakmai kapcsolatainak bővítését, erősítését szolgálta. 
Programunk első részében példaértékű helyi és térségi közösségi minták és kezdeményezéseik 
megismerését kínáltuk közösségvezetők tolmácsolásában, míg kora délután két szekcióban, többek 
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között az intézményi működést szabályzó jogi környezet változásaiból generált főbb feladatok és 
megvalósítási módozatairól tanácskoztunk, valamint civil ügyek konzultációjára nyújtottunk 
lehetőséget.  Eseményünk keretében egy igen értékes szakmai kiadvány, Dr. Erdész Ádám - Körök, 
egyletek: A civil társadalom története a dualizmus kori Békés megyében című könyve is bemutatásra 
került, melynek felvezető előadását a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató asszonya, Závogyán 
Magdolna prezentálta. Az egész napos szakmai konferencián közel 100 főt regisztráltunk. 
 
Áldozatvédelmi Iroda 
Előadások szervezésével, és tanácsadások megvalósításával továbbra is a pimer-prevenció állt 
tevékenységünk fókuszában. 
A megye számos településéről vettek rész az Áldozatvédelmi Konferenciánkon, melynek központi 
témája a „biztonság” volt. 
2018-ban bűnmegelőzési sétákra is hívtuk az óvodásokat a belvárosba, ahol életkori sajátosságaiknak 
megfelelő módon készítettük fel őket a biztonságos és helyes viselkedésformákra, közlekedésre. 
A megvalósításban legfőbb partnerünk a Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület 
volt. 
 
Eszközkölcsönző  
Az Agóra-program részeként Békéscsabán és térségében nyújtottunk idén is eszközkölcsönző 
szolgáltatást, mely célja kulturális programok, civil szervezetek, oktatási intézmények és családi 
közösségek segítése volt. 2018-ben is inkább csak helybeli, békéscsabai szervezetek vették igénybe 
szolgáltatásainkat. 
 
Felnőttképzés  
Az AGÓRA program adta lehetőségeink, jól felszerelt, többfunkciós termeink továbbra is megfelelő 
helyszínei voltak külső szervezetek, intézmények képzéseinek. Ezek közül a kisgyermekek idegen 
nyelvi képzése, a pénzügyi továbbképzések, és a művészeti neveléshez kapcsolódó felkészítések 
voltak a leggyakoribbak. 

 
6. Közösségek a CsaKK szervezésében 

 
Békéscsabai Társastánc Klub és Nyíri Lajos Táncsport Egyesület 
A Békéscsabai Társastánc Klub az egyik legrégebb óta fennálló társastáncos klub az országban. 
Gyökerei egészen 1961-ig nyúlnak vissza. A klub alapítója Nyíri Lajos békéscsabai táncpedagógus volt, 
aki az A osztályos országos társastánc bajnokság „szülőatyja” és akiről később a társastáncos 
egyesületet elnevezték.  A Nyíri Lajos Táncsport Egyesület munkájában a mai napig aktívan részt vesz 
Nyíri Mária (Nyíri Lajos lánya) és férje Felczán Béla, akik annak idején elsőosztályú társastáncos 
párost alkottak.  
A klub jelenleg kettő felnőtt tanfolyamot tart, különböző tudás szinten levő érdeklődők számára, a 
kezdőktől egészen a már évek óta járó, haladóbb táncosokig. Egy haladó gyermek tanfolyamunk van 
jelenleg, akik már évek óta a klubba járnak és lassan versenyeken is részt fognak venni. Van még egy 
12 fős szenior formációnk, melyre nyugdíjas korú táncosok járnak. Évek óta összetart a csapat és 
2014-ben és 2015-ben is arany minősítést szereztek. A Nyíri Lajos Táncsport Egyesületnek jelen 
pillanatban 22 versenyzője van. Senior IV-es párosunk (Králik házaspár) idén már latin táncokban is 
eredményesen versenyezett. 
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Calandrella Kamarakórus 
A továbbra is kiemelkedő művészeti színvonalon működő kamarakórusunk, megerősített létszámú 
szólamokkal rendszeres heti próbáit pénteki napokon tartotta, Kutyejné Ablonczy Katalin 
vezetésével. 
A kórust januárban kiemelkedő közösségi és magas színvonalú művészeti munkájáért Közösségi 
díjban részesítette intézményünk, melyet a Közösségi Gála keretében vehettek át.  
2018-as fellépéseik között kiemelnénk Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából 
meghirdetett programsorozat nyitó rendezvényén tett közreműködésüket, valamint Pünkösd idején 
Pestszentimrén adott koncertjüket. Június 9-én emlékezetesen szép hangversennyel ünnepelték meg 
a kórus 10 éves fennállását az Evangélikus Kistemplomban, az Alföld Quartet zenei kíséretével. Egy 
egészen különleges koncert részesei lehetettek a 300 Év-300 Hang című nagyszabású hangverseny 
karénekes résztvevőiként október végén, melyre a felkészülés több hónapon keresztül zajlott.  
Decemberben önálló karácsonyi koncerttel örvendeztették meg közönségüket, az Evangélikus 
Kistemplom falai közé meghitt zenés adventet varázsolva. A közösség egyesületi formában számos 
éves feladatot valósított meg önállóan, intézményünk a jubileumi és adventi koncert társszervezői 
tevékenységében, valamint pénzügyi lebonyolítói feladatokban vette ki részét.    
 
Nosztalgia Tízek Klubja 
A Nosztalgia Tízek Klubja heti egy alkalommal, szerda délutánonként tartja gazdag és változatos 
tartalmú foglalkozásait a Csabagyöngye Kulturális Központban.  A csoport az aktív nyugdíjas korúak 
számára kínál igényes kulturális-szabadidős programokat, és legfőképpen közösségi élményt 
immáron 5 éve.  Tagsága mára közel 80 fő, ebből egy-egy alkalommal 40-50 fő találkozik. A kötetlen 
együttlétet mára már majd minden alkalommal tematikus ismeretterjesztő előadás, művészeti 
bemutató, ünnepváró vagy egyéb értékes program színesíti. Éves programpalettájukra tekintve 
merítenek irodalmi, zenei, honismereti témákból éppúgy, mint az egészségvédelem, 
művészettörténet, vagy más nemzetek kultúrájának világából. A programok egy részében külső 
meghívott előadók működnek közre, de figyelemre méltó a tagok személyes előadói aktivitása is. 
2018-ban is előadásokkal, ünnepi programokkal, néhány alkalommal kirándulással töltötték hetente 
egy-egy délutánjukat a klubtársak.  
Ízelítő tematikus előadásaikból:    
- Helytörténet - „Békéscsaba 300” – dr. Hudák Györgyné  
- Mozgásművészet - Társastáncról humorral- Krajcsó György 
- Természettudomány-  Éghajlatváltozás – Duray Balázs 
- Irodalom - Barátság a magánéletben és az irodalomban – dr. Rück Andrásné  
- Zeneművészet – Operatörténeti sorozat folytatása – Hajtmann Ildikó  
- Különleges mesterség bemutatása - Könyvkötészet  – Bíró Bertold  
- Művészettörténet, képzőművészet – „Picasso” - Megyeri Horváth Gábor 
Továbbá külső programként a műterem-látogatás éves hagyományának keretében Gombos Ildikó 
festőművész alkotói munkájával ismerkedtek meg a közösség tagjai. Több, egész napos kirándulást is 
megvalósítottak, történelmi-városismereti programmal 2018-ban Kolozsvárott, Sarkadon és 
Debrecenben járt a kis csapat. 
 
Fájdalom Nélkül Klub 
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A foglalkozásokon végzett gyógytorna számottevő segítséget nyújtott a résztvevők mozgásszervi 
panaszainak enyhítésében. 
A foglalkozásokat vezető több évtizedes tapasztalattal rendelkező gyógytornász kiváló 
szakértelemmel, jó empatikus képességgel irányította, felügyelte a résztvevők átmozgató tornáját, 
melynek célja a fájdalmak csökkentése és a fájdalommentesség elérése.  
 
Hipertónia és Szíves Klub  
A 2018-ban tartott előadások témái széles spektrumon mozogtak: Dr. Kolcsár Sándor a migrénről, Dr. 
Gaál Anita az ételallergiáról, Dr. Berkesi Erika a vesebetegségekről, Dr. Mázor Melinda az érrendszeri 
betegségek bőrgyógyászati szövődményeiről, Dr. Fábián Ágnes a mentális zavarokról, Mitykó György 
pedig orvostörténetről tartott érdekfeszítő előadást.  
 
Békés Megyei Anime Társaság 
A Békés Megyei Anime társaság azzal a céllal jött létre, hogy a japán kultúra és az anime világának 
szerelmesei bizonyos időközönként találkozókat szervezve élvezhessék a hasonló érdeklődési körrel 
rendelkezők társaságát és még többet megtudhassanak erről a virtuális világról az érdeklődők. A 
kezdetekben még csak heti rendszerességgel találkoztak, összeültek, játszottak, és eszmecserét 
folytattak, majd pár év elteltével már egy nagyobb volumenű rendezvény évenkénti 
megszervezésébe is belekezdtek. A Klub 2018-ban is kisebb-nagyobb szünetekkel kéthetente 
megmozdulást szervezett vetítés címszóval, ahol a klub tagjai találkoznak, beszélgetnek és anime-ket, 
amv-ket néztek mindeközben. A tavalyi évben nem került megrendezésre a BAT saját szervezésű 
nagyobb rendezvénye a Batarashii, helyette májusban megtartották a társaság 10. évfordulójára 
szervezett születésnapi találkozót, melyen 70 fő volt jelen. 
 
Csaba Big Band 
A Csaba Big Band együttes 2013 tavaszán kezdte el munkáját, amikor is a zenekar két tagja Illyés 
Miklós és Kajári János szervezésében a Csabagyöngye Kulturális Központ művészeti csoportjaként 
megalakultak. Tagjai békéscsabai, gyulai, gyomaendrődi, békési, budapesti muzsikusok. A Csaba Big 
Band zenészei már több rangos helyi és országos eseményen vettek részt. Rendszeresen fellépnek a 
Békéscsabai Tavaszi Fesztiválon, illetve a ZENIT-en Békéscsabán. A 2018-as év elején kitűzött 
munkaterv meg valósult majdnem teljes egészében, hiszen az együttes tiszteletét tette a Tavaszi 
Fesztiválon, ami egyben a zenekar 5 éves jubileumi koncertje is volt, augusztusban a Big Band 
találkozó házigazdájaként is tevékenykedtek és az év végéhez közeledve külföldi terveik is 
megvalósultak, hiszen játszottak Nagyváradon és végül decemberben a jótékonysági koncertjükkel 
zárták az évet. 
 
Csabai Színistúdió 
A Csabai Színistúdió a Csabagyöngye Kulturális Központ 25 éve működő színjátszó csoportja. Tagjai 
általános- és középiskolás fiatalok, akik tánc, ének, beszédművelés, valamint színészmesterség 
képzésekben vesznek részt. Jelen vannak az ország legmeghatározóbb szakmai megmérettetésein, 
melyekről sorra jelentős díjakat hoznak el (Scherzo Amatőr Musical Színpadok Fesztiválja, Megyei 
Impro fesztivál). Ezen kívül fennállásuk óta több elismerésben is részesültek úgymint Csokonai Vitéz 
Mihály Közösségi Díj, Megyei Príma Díj, Békéscsaba Kultúrájáért Kitüntetés, valamint Miklós Tibor 
Emlékdíj. Fellépéseikkel az egész országban szórakoztatják a közönséget. Jelenleg műsoraik közt 
szerepelnek a „Senki sem tökéletes” musical-comedy, az „SST2” musical-comedy, az „Egy vérből 
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vagyunk” tematikus magyar számokból összeállított műsor, a „Hajóra fel kiskalózok” interaktív zenés 
gyermekműsor, ezen kívül a megrendelő igényei szerint alakítjuk ki műsoraink tematikáját, legyen az 
prózai vagy zenés összeállítás.  
Szakmai tanáraik:  
Czitor Attila színművész (a Jókai Színház művésze),  
Szepsi-Szente Éva beszédművelés tanár, előadóművész, 
Horváth-Molnár Katalin énektanár, előadóművész),  
Kerepeczki Nóra előadóművész,  
Kontos-Harcsa Boglárka koreográfus, előadóművész. 
A csoport művészeti vezetője Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója. 
A közösség szervezője Fazekas Lili. 
A Csabai Színistúdió egy összevont csoporttal működik, 24 aktív fővel rendelkezett 2018 nyár végéig. 
majd a tanév kezdetétől 13 főre csökkent, melyet új felvételivel igyekeztünk pótolni.  
2018. április 27-29. között került megrendezésre a SCHERZO XXII. Amatőr Musical Színpadok 
Fesztiválja, amely a Csabagyöngye Kulturális Központban valósult meg. A fesztiválon több díjjal is 
jutalmazták a Csabai Színistúdió „SST2” című előadását. 

Musicalek, zenés játékok kategória – 1. helyezés 
Abszolutórium díj 
Legjobb énekesnő – Király M. Alexandra  
Legjobb táncos – Józsa Bence 
Legjobb női szereplő – Kovács Laura 
Legjobb férfi szereplő – Józsa Bence 
Szcenika-díj (csapatdíj) 
Színészmesterség díj 
Nagymenő díj – Józsa Bence  
Arany minősítés  
Szóló- és Duett énekverseny:  
Attraktivitás díj – Király M. Alexandra és Kovács Laura 
 Józsa Bence és Tóth Géza Gergő – 2. helyezés 

 
A „Főtéri Nyár” keretén belül ismét fellépett a Csabai Színistúdió a főtéri nagyszínpadon egy zenés 
összeállítással. 
 
KerékPárt Bringa Klub 
A KerékPárt Bringa Klub a 2014-es év nyarának elején alakult s a 2018-as évben, amíg tartott a jó idő, 
minden hónapban szervezett egy bringatúrát Békéscsabán és a Békéscsabához közel eső 
településekre, illetve egyedi építésű és extrém, illetve veterán kerékpár kiállításokat szerveztek. 
2018-ban a januárt, egy 1 hónapos KRENFI kerékpár kiállítással kezdték annak tiszteletére, hogy a 
kerékpár bekerült a helyi értéktárba. Április 21.én egy egyedi építésű és extrém bringa kiállítás 
szervezésére kaptak felkérést a Jaminai Közösségi Ház Jaminap nevű rendezvényén, melyen néhány 
extrém kerékpárt ki is lehetett próbálni. A május végi Gyermeknapon szintén egyedi bringákkal 
színezték a rendezvényt.  
Június 2.-án Gyulára szerveztek kerékpártúrát és ellátogattak az Almássy kastélyba és a várba, július 
7.én felkérést kaptak egy kerékpár kiállítás szervezésére a „Békéscsaba 300” rendezvény keretein 
belül, s szintén júliusban egy szanazugi túrán is részt vettek. 
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Képzőművész Klub 
A klubot Scholtz Endre festőművész alapította és vezeti a mai napig, aki rendkívül termékeny alkotó, 
az évek során több ezer képet festett. A kör alapvető célkitűzése volt elindításakor a kreatív, 
érdeklődő, tehetséges gyerekeknek a képzőművészet terén újszerű lehetőséget biztosítani, rávezetni 
őket egy teljesen más gondolkodásmódra. A különböző életkorú gyerekek közösen alkothattak, az 
iskolai kötöttségektől eltérő alkotási formákkal ismerkedhettek meg, mely a szabadidő hasznos 
eltöltése mellett fejlesztő hatással is bírt. 
 
Rejtvényklub 
A Rejtvényklub a rejtvényfejtést kedvelők számára nyújt közösségi elfoglaltságot és játéklehetőséget. 
A foglalkozások során különféle rejtvénytípusokkal dolgoznak a résztvevők. Tagjainak száma közel 
húsz fő. A tagság évek óta részt vesz a rejtvényfejtés népszerűsítésében. 2018-ben is megrendezték a 
kétnapos Országos Keresztrejtvényfejtő Versenyt, melyre több mint 200 fő nevezett. 
 
Gerinctorna 
A gerinctorna foglalkozássorozat célja, hogy megelőzze, illetve megszüntesse a gerincbántalmakat, 
melyek a mai életmód következtében a lakosság nagyobb része körében az érett felnőttkor 
időszakában nagy valószínűséggel kialakulhat. A foglalkozásokon elsősorban a nyugdíjas korú nők 
vesznek részt, bár nincs korhatári, vagy nemre vonatkozó kitétel. 
 
Rehabilitációs klub 
A klub elsősorban hipertóniás, szív- és érrendszeri és mozgásszervi betegségekkel küszködő 
személyek részére végzi tevékenységét, egészségmegőrző és az egészséges testi-lelki állapot 
visszaszerzésére törekvő feladatot ellátva. A jóga eszközével dolgozik, de nem tanfolyamszerűek a 
foglalkozások, hanem rendre a csoport hasznára váló gyakorlatokat végzik el. Közel harminc fővel 
folyik a munka, túlnyomórészt nők vesznek részt a foglalkozásokon. Az idősebb korosztály jelenléte a 
domináns, akik a munkaerőpiacon inaktív státuszúak. Az ő számukra fontos a közösségben való 
részvétel, és a fizikai, mentális állapot fenntartása, illetve javítása. 
 
Sakk szakkör 
Az év iskolai időszakában hetente két alkalommal vannak sakkfoglalkozások, az alsós gyerekek 
keddenként, a felsősök pedig szerdánként jártak. Az érdeklődők képességfejlesztésben, 
tehetséggondozásban részesülnek, a játékbeli gondolkodás és a játékosság szellemének kialakítása 
mellett. A tehetséggondozás, a gondolkodás fejlesztése nem csak csoportos, hanem esetenként 
egyéni formában is zajlott. A sakktudás szempontjából nagyon eltérő a részt vevők helyzete, hiszen 
év közben is csatlakoztak olyan kisiskolások, akik a játék alapjaival kívántak megismerkedni, 
ugyanakkor a korosztályukban versenyre járó diákok is tagjai a csoportnak. 
 
Bridzs klub 
A bridzs játéknak nagy hagyománya van Magyarországon, közel 1000 ember játszik versenyszerűen. 
Ugyan a klubba járók nem profi versenyzők, de nagy szerelmesei ennek a társasjátéknak. Heti 
rendszerességgel ülnek össze intézményünkben. Hétfőnként a Vágréti termet használják, ahol a 
bridzs mellett, számos egyéb kártyajátékkal (huszonegy, kanaszta, pasziánsz, römi) remek 
hangulatban töltik el szabadidejüket. 
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Nefelejcs Népdalkör 
Idén ünnepelték megalakulásuknak tízedik évfordulóját, melyről egy népdalkör találkozó keretében 
emlékeztek meg a Csabagyöngye Kulturális Központban. Profiljuk: különböző magyar nyelvű 
tájegységek dalaiból összeállított népdalcsokrok tanulása, együtt éneklése, azoknak minél szélesebb 
körben való terjesztése. A csoport – hagyományt teremtő szándékkal - évente szervezője magyar 
népzenei rendezvénynek a város különböző körzeteiben: Jaminában, Lencsési lakótelepen. Legutóbb 
immár a negyedik alkalommal a belvárosban, a Csabagyöngye Kulturális Központban. Minden 
alkalommal színesítették a műsort a műfaj meghívott neves hangszeres, és énekes előadói is. 
A népdalkör rendszeresen fellép fesztiválokon, civil szervezetek rendezvényein, és baráti 
találkozókon, évente mintegy tíz-tizenkét alkalommal. 
Várják tagjaik közé mindazokat, akik nyitott lélekkel szeretnének minél több népdalt megismerni, 
együtt énekelni, és megtapasztalni ennek lélekemelő hatását. 
 
Lisztérzékenyek klubja 
2018-ban is aktívan működött a csoport. Februárban Békésre látogattak a már több mint 20 éve 
működő gluténmentes termékeket gyártó Diéta Bt.-hez, márciusban a Csabagyöngye Kulturális 
Központban tartottak Sütődélutánt, ahol a Hunorganic Kft, a Glutenix, a Naturbit és Mimen 
termékcsaládok gyártója volt a vendég. Májusban a Csabagyöngyében Dr. Csefkó Klára belgyógyász, 
gasztroenterológus szakorvos tartott számukra előadást a lisztérzékenységgel kapcsolatos legújabb 
kutatásokról. 
Szeptemberben Székesfehérvárra, a piacvezető magyar gm termékeket gyártó Hunorganic Kft.-hez - 
szerveztek 40 fős autóbuszos üzemlátogatást, s a hónap közepén részt vettek a Városháza előtt, a 
Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében megrendezett  Egészségfesztiválon. Október 6-án Gyulára 
látogattak, ahol a Gyermekkórház adott helyszínt a Sütődélutánunknak, majd 20-án, a 
Kolbászfesztivál napján a Csabagyöngyében fogadták Budapestről a budai és az újpesti lisztérzékeny-
csoportokat. November 10-én tartották a Lisztérzékeny-Bált a Kornélia Étteremben, míg december 
15-én a Lisztérzékenyek Karácsonyi ünnepsége került sor főhadiszállásukon, a Csabagyöngye 
központjában. 
 
Csabai Pálinka Klub 
A csoport 2012-ben alakult, s foglalkozásait havi rendszerességgel tartja. Rendezvényein a minőségi 
pálinka készítésével és a 2016-ban a városi értéktárba felvett csabai 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. 
2018-ban 7. alkalommal bonyolították le a Békés Megyei Házipálinka Versenyt.  
 
Csikung – kínai lassú torna csoport 
A csoport résztvevői Forgács Lajos vezetésével gyakorolják minden hétköznap a csikung ősi kínai 
energia tornát, ezt a meditatív, egészséges, belső harmóniát megteremtő mozgásformát.  A változó 
létszámú csoport 8-10 fővel, az intézmény Kölyöksziget termében végzi tevékenységét, relaxációs 
zenét hallgatva, de ha tehetik és az időjárás megengedi, szívesen menni ki a szabadba, hisz a 
természet közelsége igen fontos számukra. 
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Körös Makett Klub 
Az 1994-ben alakult patinás klub 2014. októberétől tartja foglalkozásait a Csabagyöngye Kulturális 
Központban. Összejöveteleiken a hobbi sajátosságaival, technikai újításokkal és mesterfogásokkal 
foglalkoznak, de nem ritkán a modellezett tárgyak valós történetére is kitérnek egy-egy történelmi 
áttekintés formájában. A 20 fős aktív tagsággal rendelkező csoport rendszeres résztvevője az 
országban és a környező országokban megrendezett versenyeknek. 2019. szeptemberében rendezték 
meg 25. alkalommal makettkiállításukat és versenyüket. 
 
Csabagyöngye Egészségklub 
Az Egészségklub több mint 4 éve működik intézményünkben, havi rendszerességgel. 2018-ben a 
klubtagok száma elérte a 40 főt, a csoporthoz való csatlakozás pedig továbbra is ingyenes. A 
klubtagok olyan témákat jártak körbe, mint az egészség és a stressz kapcsolata, a jóga jótékony 
hatásai, a különböző gyógyító kristályok jellemzői. A közösség néhány alkalommal meghívott előadó 
bemutatóját is láthatta, hallhatta, például Viczián Hajnalka jógaoktatót, vagy Kovács Kálmánné Nóra 
kristálygyógyászt.  
 
 

7. Intézményegységünkben működő 
- vele együttműködésben álló – 

önálló szervezetek 
 

Érmegyűjtők Köre 
A kör, bár évek óta működik Békéscsabán, 2015-ben talált otthonra a CsaKK-ban. Az új hely némi 
gyarapodást is hozott a csoport életében, hiszen 23 beiratkozott tag van, és átlagosan tíz klubtag 
jelenik meg egy-egy foglalkozáson. A csoportunk a Magyar Éremgyűjtők Egyesületéhez tartozik. A 
tagok látogatják a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének országos és regionális rendezvényeit is. 
 
Várandós torna 
A terhestorna azokat az egészségtudatos kismamákat várja, akik a számukra kifejlesztett speciális 
gyakorlatok segítségével védeni szeretnék leendő gyermekük és saját maguk egészségét. A szülés 
előtt álló kismamák testtarását, vérkeringését javító torna segíti a szüléskor megfelelő légzéstechnika 
elsajátítását, hozzájárul a terhességi túlsúly és a visszér betegség megelőzéséhez. A foglalkozások a jó 
közérzet, a fittség érzetét is elősegítik. 
 
Dogland Terápiás Kutya Alapítvány 
A Csabagyöngye Kulturális Központ a Dogland Terápiás Kutya Alapítvánnyal együttműködve, az 
alapítvány terápiás kutyáinak közreműködésével kutyás foglalkozásokat tartott hét és tizennégy év 
közötti életkorú gyermekek számára. Cél az állatok iránti szeretete és felelős állattartásra való 
nevelés. A foglalkozásokon a gyerekek hétről hétre megtanulhattak „kutyául”: megismerhették a 
különböző kutya fajtákat, azok tulajdonságait, betekintést kaptak a segítő kutyák világába, és 
különféle kutyás sportokat, mozgásos feladatokat próbálhattak ki. A foglalkozások vizsgázott terápiás 
kutyákkal bevonva zajlottak! Az alapítvány több gyermek rendezvényünkön is jelen volt. Foglalkozás 
vezetők: Gulyás Bianka, gyógypedagógus, kutyás terapeuta és Palyik-Lukács Anett, pedagógus, agility 
versenyző. 
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Szemián Sámuel Egylet 
A közösség 2009-ben jött létre azzal a céllal, hogy szabadidős tevékenységet, sport és kulturális 
programokat, szakmai előadásokat szervezzen tagjai számára. Fontos számukra a 
környezettudatosság eszméjének terjesztése. A programok, előadások, látogatások, kulturális 
kirándulások a város érdeklődő közönsége számára is nyitottak. 
 
Békéscsabai Darts Sport Egyesület 
Az egyesület együttműködési megállapodás alapján működik az intézményben. A heti két alkalommal 
megtartott edzéseken versenyekre készülnek, de sokan egyéni edzésekre is jönnek edzőtermükbe. Az 
eredményes sportklub húsz aktív taggal rendelkezik. 2018. évben több versenyt és bajnokságot is 
lebonyolítottak intézményünkben. Július 28-29-én rendezték meg a legnagyobbat, ez volt az Steel 
Egyéni Nemzeti Bajokság 5. fordulója, melyet mind a helyszín, mind a rendezés tekintetében az 
ország egyik legjobb versenyeként tartanak számon. 
 
Varázsének – zenés gyermekfoglalkoztató csoport 
Mindenki ”mosolygós” Imi bácsija, özvegy Varró Jánosné heti két alkalommal várja a 3 éves, vagy 
fiatalabb gyermekekből és anyukáikból álló rajongóit zenés programjára. A Kölyöksziget teremben 
megtartott alkalmakon a legismertebb gyermekdalok csendülnek fel hangosítása nélkül, közvetlen 
csendes, nyugodt légkörben. A Varázsének foglalkozás évről-évre nagy népszerűségnek örvend, 
alkalomról-alkalomra 10-15 gyermek és hozzátartozója látogatja. 
 
Békés Megyei Szimfonikus Zenekar 
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar próbahelyszíne és éves produkcióinak koncertszervezője, illetve 
háttér-kiszolgálója kiemelt együttműködés keretében a Csabagyöngye Kulturális Központ. 2018-ban 
négy hangverseny-program színpadra állításában vettünk részt, közösen megélve valamennyi sikerét:  

- Január 8. Újévi koncert. A rendkívül hangulatos „crossover” produkció vendégei a Kossuth-
díjas Hot Jazz Band muzsikusai voltak, az este műsorában a ’20-as, ’30-as, ’40-es évek amerikai 
és magyar jazz slágerei klasszikus nagyzenekari hangzásban kerültek műsorra.   
-  Március 12.  A Békés Megyei Szimfonikusok Kamarazenekarának hangversenye a Tavaszi 
Fesziválon. A programban Vivaldi, Bach, Mozart és Grieg művek szólaltak meg, Bereczki 
Julianna, Kaczkó Gabriella, Kis Anna Rozália, valamint Uhrin Viktor szólisták közreműködésével.  
- Augusztus 26. A hagyományosan közkedvelt Nyárbúcsúztató koncert ezúttal operett-gálát 
kínált. A program a mostoha időjárásnak köszönhetően nem a tervezettek szerinti szabad 
téren, hanem intézményünk Hangversenytermében valósult meg. Közreműködő 
vendégművészek: Farkas Erzsébet - szoprán, Berkes János - tenor  
- Október 26. és 27. 300 ÉV – 300 HANG … a zenekar Békéscsaba újratelepítésének 300. 
évfordulója alkalmából rendezett nagyszabású, közösségi összefogással megvalósult ünnepi 
hangversenyein megtiszteltetéssel fogadta és teljesítette a programban történő közreműködés 
felkérését. 

 
 
Békéscsabai Bartók Béla Kórusegyesület 
A Bartók Béla Vegyeskar önálló civil egyesületi működési formában, ám intézményünkkel szoros 
kapcsolatban működik.  Heti egy alkalommal, szerdán tartják összkari és szólampróbáikat a 
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Csabagyöngye Kulturális Központban, Perlaki Attila karnagy vezetésével.  Intézményünk a próbák 
operatív feltételeinek biztosításával, pénzügyi lebonyolító segédlettel, valamint a CSaKK-ban 
megrendezett hagyományos nagyszabású egész estés hangversenyeik szervezésével támogatta 2018-
ban is az énekkart.  Ilyen esemény volt a Tavaszi Fesztivál idején áprilisban a „Musicalvarázs” című 
előadás, míg decemberben a „Karácsonyi koncert”. Mindkét produkciót élő kamarazenekari kísérettel 
állították dobogóra, mely még nagyobb élményt jelentett kiemelkedően nagyszámú (törzs) 
közönségüknek. A Musicalvarázs műsorával még két másik helyszínen is felléptek, Gyulán és a 
Városházi Esték keretében. Megtisztelő felkérésnek eleget téve májusban Budapesten az Erkel 
Színház „Carmina Burana” produkciójában is énekeltek a kórustagok.  Intenzív felkészülési 
időszakokban tavasszal és ősszel, egy-egy alkalommal „edzőtáboroztak” Gyomán, erősítve ezzel a 
közösségi összetartozásukat is.  
 
Chopin kórus 
A magyar-lengyel baráti társaság énekkarának otthona a Csabagyöngye.  Rendszerint heti egy 
alkalommal, hétfőn a központi épületben tartották próbáikat.  2018-ban Szák Kocsis Péter karnagy 
vezetésével, első sorban a lengyel zeneirodalom klasszikus kórusműveivel és népdalaival, számos 
alkalommal léptek közönség elé.  A Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesület égisze alatt helyi 
ünnepekre, nemzetiségi programokra készültek, így énekeltek többek között májusban a Hármas 
Lengyel Ünnep programjában, ősszel Lengyelország függetlenségének 100. évfordulójának 
megemlékezésén, valamint meghívást kaptak egy fellépésre advent idején a budapesti Lengyel 
Katolikus Templomba.   
Városi összefogással szervezett eseményeken rendszerint örömmel működött közre az énekkar, így 
októberben a 300 Év 300 Hang tricentenáriumi hangversenyen, decemberben a Városi Nemzetiségi 
Napon, valamint az Evangélikus Kistemplombeli kóruskarácsony műsorában. 
 
Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért, Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes 
A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes 1986-ban alakult, míg a Csaba Kulturális Egyesület a 
Táncművészetért 1996-ban. A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes az ország szinte minden pontján 
megmutatkozott már és tartott néptáncos bemutatókat. Az idei évben a népszerű „Fölszálott a páva” 
című televíziós vetélkedő döntők döntőjébe is eljutottak. A csoportot elsősorban középiskolás fiatalok 
alkotják, akik már gyermekkoruk óta táncot tanulnak, de vannak felnőtt korú, aranysarkantyús 
táncosok is közöttük. A táncegyüttes mellett az egyesület nagy gondot fordít a néptánc 
hagyományainak megőrzésére a hétköznapi emberek számára is. Heti három alkalommal tárt 
kapukkal várja a „Mindenki néptánc iskolája” a néptánc iránt érdeklődőket minden korosztályban. 
Évente több alkalommal rendeznek mindenki számára nyitott táncházakat és fellépnek a 
Csabagyöngye Kulturális Központ rendezvényein is (Főtéri Nyár, Halfőző verseny, Mikulás nap). A 
közösség senior-csoportja a szintén számos rendezvényen bemutatkozó Csaba GYÖNGYEI csoport. 
 
 
 
 
 
Csabai Társaskör Egyesület  
Az egyesület közművelődési tevékenységet folytató közösség, tagjai népművelők, szervezési 
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szakemberek. Tevékenységükkel több városunkban folyó pályázathoz is kapcsolódnak, így szerveztek 
zenés programokat, e-sport eseményeket Jaminában és a város más pontjain is. 

 
Féling Színház 
Az amatőr színjátszó társulat 1978-ban alakult. Tagjait közép- és felsőoktatásban résztvevő diákok, 
érdeklődő felnőttek alkotják. Foglalkozásaikon színházi helyzetgyakorlatokkal és színdarabokkal 
foglalkoznak. A darabokat előadásra szánják, melyeket többek között a Csabagyöngye Kulturális 
Központban mutatnak be. A közösség általában évi két új színművel jelentkezik. Előadásait 
Békéscsabán, Temesváron, Bánffyhunyadon, Bezdában, Brassóban és  Péterrévén is rendszeresen 
bemutatja.  
Együttműködésben hoz létre bemutatókat a győri Hold Színházzal és egyetemista tagjai révén már 
Budapesten is megalakult működő "tagozata". 
 
Mindenhol Otthon Zenekar 
Az együttes három taggal indult 2016-ban, de az eltelt két évben több zenész is csatlakozott a 
csapathoz, így ma már hat fős a zenekar. Elsősorban balkán népzenei feldolgozásokat játszik, de egy 
ideje saját számok is felkerültek a palettára. Az együttes sűrűn vállal fellépéseket, az utóbbi évben 
fellépett többek között a békéscsabai Balkán táncházban, a Zenit Fesztiválon és Békés Megye 
tiszteletére rendezett Megye Napi eseményen. 
 
Oriens 2000 
Az ORIENS 2000 Alapítvány 1992-ben alakult. A szervezet kiemelt céljai a helyi társadalom 
jelenségeinek feltárása, civil kezdeményezések támogatása, közösségfejlesztés, valamint az európai 
népek rendszeres találkozóinak, véleménycseréjének megteremtése. 
Céljai között szerepel még a kulcskompetenciák fejlesztésének támogatása, a kulturális értékek 
bemutatásának elősegítése, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, helyi amatőr művészeti csoportok, szerveződések munkájának segítése. 
Az Alapítvány 2017 év végén elnyerte az EFOP-5.2.2-17-2017-00107 azonosítószámú, „Kulturális 
intézmények és civil szervezetek szakembereinek együttműködése a fiatalok közéleti 
szerepvállalásáért” című pályázatot, melyet 2018. februárjában elkezdtünk megvalósítani. A pályázat 
célja, hogy az ifjúságot bevonjuk a kulturális szférára, erre kerestek módszertant, jó gyakorlatokat a 
szakemberek együttműködésével. A 2019. novemberéig tartó pályázatban 12 műhelymunkát, 8 
tanulmányutat, 2 tréninget és 2 konferenciát kell megvalósítanunk. 2018-ban 6 műhelymunkát, 4 
tanulmányutat, egy konferenciát és egy tréninget valósítottak meg. 
Ezen kívül az Alapítvány részt vett a „Helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén” tárgyú, 
TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projektben is, amit 2021-ig kell megvalósítaniuk. A 
pályázat során pályaorientációs napon és érzékenyítő programon vehettek részt az arra látogatók. 
 
Világfa Zenekar 
A Világfa Zenekar szövegközpontú dalaival egy spirituális utazásra viszi magával a közönséget. Oda, 
hol az ég egyesül a földdel, s a jelenben megszülető múlt megnyitja a titokzatos láthatatlan világot. A 
Világfa maga az ember. Ősemlékezetével, több dimenziós lényével ő az átjáró szellemi és a fizikai 
síkok között. A Világfa Zenekar különös atmoszférájú koncertje lehet magával ragadó zenei élmény és 
ugyanakkor transzcendentális beavatás egyben. 
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8. Szakmai együttműködések 
 
Nemzeti Művelődési Intézet  
A Nemzeti Művelődési Intézettel, mint a közművelődés országos szakmai-módszertani irányítását 
végző, a térségi közösségi művelődés folyamatainak működtetését, fejlesztését támogató 
szervezettel, ill. annak helyi munkatársaival hagyományos jó szakmai kapcsolatunkat az előző évek 
gyakorlatának mintájára tovább ápoltuk, építettük.  
Közös szakmai eseményt mindkét félévben rendeztünk, június 7-én, valamint november 29-én 
aktuális szakmai témákban hirdettünk békés megyei hatókörű közművelődési szakmai konferenciát 
intézményünben, melyek keretében kiemelt témaként többek között a jogszabályi környezetünk 
változásaiból adódó feladatokhoz kívántunk előadásainkkal információt és segítséget nyújtani, 
valamint folytatattuk a térségünkben jelentősebb szerepet betöltő kulturális szervezetek, közösségek 
bemutatásának sorozatát.  
Az NMI főmunkatársai által koordinált, országos hálózatot alkotó „Agóra-műhely”munkacsoport 
találkozóin rendszeresen részt vettünk, ennek keretében tanulmánynapokat töltöttünk 
Szombathelyen, Debrecenben és Budapesten, valamint három fős képviselettel egy  több napos 
felvidéki szakmai  utazó-program keretében nyílt lehetőségünk az NMI-s és Agórás  kollégákkal 
történő kapcsolatépítésre.  A műhely gondozásában aktív tervező szakaszba lépett egy korábban 
megálmodott közös közművelődési nagyprojekt.  
A Csabagyöngye szakmai vezetése több alkalommal kapott felkérést közreműködésre az Intézet által 
gondozott kiemelt nagyprojektek szakmai munkájában, többek között konferencián szakmai előadói, 
valamint országos szakértői munkacsoportban történő tevékenységekre. 
Az NMI régiós kulturális képzéseinek megvalósításában a bérleti viszonyon túl elismert 
szakmaiságunkkal, intézményi jó gyakorlataink megosztásával, napi szakmai munkánk bemutatásával 
készséges partneri segítséget nyújtottunk egész évben, ami a „látóutas” tapasztalatszerző 
programjaik vonatkozásában is elmondható.  
Az Intézettel történő, a területi feladatellátás vonatkozásában (is) meghatározó együttműködésünket 
az összehangoltság, kollegalitás és proaktivitás jellemezte leginkább. 
 
Kulturális Központok Országos Szövetsége  
Az intézmény rendes tagja az országos hatókörű szakmai szövetségnek, egyben továbbra is 
telephelye, az elnöklés és operatív működtetés központjaként, így azzal szoros együttműködésben 
áll.  
A Szövetség kínálta rendszeres információs rendezvényeken, szakmai műhelyeken és konferenciákon 
kollégáinknak lehetőséget biztosítottunk a részvétel által szakmai tudástáruk bővítésére, az országos 
szakmai hálózat kínálta kapcsolatok kialakítására, építésére, továbbá tapasztalatok cseréjére.  
2018-ban két országos konferencián, tavasszal a Művészetek Házában Gödöllőn ill. ősszel a Lakitelki 
Népfőiskolán és annak térségében több működési terület képviselőjének nyílt alkalma országos 
trendekkel, helyi kulturális sajátosságokkal ismerkedni, mely kitekintés és „egymástól tanulás”  
szakmaképüket előnyösen formálta. 
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Filharmónia Magyarország 
A Csabagyöngye és a Filharmónia közötti hagyományosan jó színvonalú szakmai együttműködés 
eredményeként 2018-ban is nívós komolyzenei és klasszikus művészeti tartalmú előadások kerültek 
színpadra. A nemzeti hangversenyrendező cég regionális irodája által 2018-ban szervezett felnőtt és 
ifjúsági bérletes hangversenyeinek központi helyszíne a Csabagyöngye Hangversenyterme volt. A 
2018/19-es évad őszi szezonjának különösen magas minőségi kínálatát a Magyar Nemzeti Operaház 
(MAO) tájoló produkciói adták, ennek keretében térségünkben kuriózumként megjelenő klasszikus 
balett-est és nagyopera előadás is megtekinthető volt.  
Az ifjúsági bérlet az előző évek viszonyításában újabb sikereket ért el, az igényes és a korosztály 
megszólítására alkalmas műsorok látogatottsága és tetszése ez évben is dinamikusan nőtt.  
2018. májusában az országos Con Spirito Egyházzenei Fesztivál központi helyszíne Békéscsaba volt, 
ennek keretében Scholz Anna és Kamp Salamon zenetudósok ismeretterjesztő előadásait, valamint 
egy kapcsolódó mini-kiállítást fogadtunk a Csabagyöngyében.  
Időpontok és művészeti események:  

- február 26. :: Kodály Filharmonikusok Debrecen 
- április 11. dupla előadással::  Rozsdamaró zenekar ifjúsági koncertje 
- szeptember 8. :: Szimfonikus est a Magyar Állami Operaház zenekarával 
- október 19. :: Klasszikus és modern balett-est a MAO táncművészeinek közreműködésével 
- november 30. :: Puccini: Tosca – opera előadás a MAO művészeinek közreműködésével 

 

Békéscsabai Helyi Közösség - CLLD: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések 

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 támogatásban részesült. A támogatott 
projekt célja a kreatív ipar fellendítése Békéscsabán, elsősorban a kultúra és a közösségépítés 
eszközeivel. 

Intézményünk a Békéscsabai Helyi Közösség akciócsoportjának konzorciumi vezetőjeként a helyi 
szükségletek és lehetőségek megvalósítása érdekében a helyi közösségi fejlesztési stratégia (HKFS) 
megvalósításában közreműködik.  

A nyertes pályázat munkaszervezete a Városfejlesztési Nonprofit Kft., mely megjelentette helyi 
felhívásait, melyek új lehetőségeket jelentenek intézményegységeink szakmai munkájának 
fejlesztésére. 

Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület 
Programjai célja 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. Hatóköre kiterjed a megyére. 
Tevékenységei között legjelentősebb a hagyományos Áldozatvédelmi konferencia volt. 
Intézményünkkel szorosan együttműködve valósított meg gyermekek számára szervezett ovis sétákat 
melyek fókuszában az áldozatvédelem és a bűnmegelőzés állt. 
Továbbra is Irodát biztosítunk számukra.  
 
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság  



49 
 

A közös munka többek között rendezvények lebonyolítását, közönségszervezést, valamint bűn-és 
baleset-megelőzési szakemberek biztosítását jelenti, amit minden évben egy együttműködési 
megállapodásban rögzítünk. Nálunk tartják minden évben Szent-György napja alkalmából 
rendőrnapjukat, ami az egész Csabagyöngye Kulturális Központ területét érinti. Ezen rendezvényen 
különböző bűn-és baleset-megelőzési programokkal várják a családokat, többek között mobil KRESZ-
parkkal, ügyességi pályákkal, foglalkoztató tevékenységekkel, koncerttel. Ezen kívül a 
Csabagyöngyében kerülnek megrendezésre azok az ismeretterjesztő bemutatók, kvízek, ahova a 
középiskolás diákokat hívják meg. Ezek mellett zárórendezvényeiket is nálunk tartják, ami minden 
nyár elején kerül megrendezésre. 
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IV. ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ 

 
A 2018-as célkitűzéseink teljesítése 

A 2018-es év a helyi közösségek éve volt az Arany János Művelődési Ház számára. Sikerült az eddigi 
együttműködéseinket megerősíteni, valamint új rendezvényeket is megvalósítani. 
A Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó és a Kárpát-medencei Fazekas Találkozó mellett a 
Mezőmegyeri Kézműves Falu Egyesület tagjai segítségével, harmadik alaklommal rendeztünk 
alkotótábort, ahol az ifjúság a helybeli mesterektől sajátíthatta el a kézműves mesterségek fortélyait. 
A Mezőmegyeri Kézműves Falu kézművesei a Csabagyöngye Kulturális Központ NKA 25 –Határtalan 
Kultúra, Megtartó közösségek ezerarcú közművelődési program kapcsán 4 magyarországi és 1 
határainkon túli településen mutatkozhattak be. 
A környéken talált honfoglalás kori régészeti leletek nyomán indulva intézményünk első alkalommal 
segítette az Árpád vezér útján rendezvénysorozat megvalósítását együttműködve a Tűz-kör 
Közhasznú Kulturális Egyesülettel, amelyhez idén dobos találkozó valamint a Magyar Ízek 
Főzőverseny is kapcsolódott. 
A Mezőmegyer Sportjáért Egyesülettel közös szervezésben első alkalommal rendeztünk augusztus 19-
én a Családi és Sport Napot.  
Régi hagyományokat felélesztve, egy új kézműves közösséget, egy Fafaragó szakkört is sikerült 
elindítanunk. 
 

1. Rendezvények, események, fesztiválok 
 
Megemlékezés a II. Világháború mezőmegyeri áldozatainak emlékére  
Január 14. 
Az Arany János Művelődési Ház csoportjai minden évben önálló emlékműsorral róják le tiszteletüket 
a II. világháborúban elhunyt katonák emléke előtt. Az emlékműsorban, ebben az évben az Arany 
János Színkör tagjai közreműködtek verses összeállítással. A megemlékezést a hősi halottak 
hozzátartozóinak részvételével koszorúzás és gyertyagyújtás követte a II. világháború mezőmegyeri 
áldozatainak emlékművénél. 
 
 A Magyar Kultúra Napja 
Január 19. 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából ebben az évben a Megyeri Teaházban Bauer Barbara író volt a 
vendégünk, aki a legújabb regénye, a „Porlik, mint a szikla” megjelenésének körülményeiről 
beszélgetett a vendégekkel. A könyvbemutatót dedikálás követte. 
 
Február - Farsang  
A farsangi ünnepkörhöz Born Gergely – Farsang és ősvallás című előadásával kapcsolódtunk. A 
mezőmegyeri óvodásokkal a havi kézműves foglalkozásokon farsangi álarcokat készítettünk. Ezen 
kívül 3 civil szervezet; a Mezőmegyeri Tündérkert Óvoda Alapítványa, az Együtt Mezőmegyerért 
Egyesület és a Mezőmegyer Sportjáért Egyesület tartotta nálunk éves farsangi bálját. 
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Gyógyítók napja 
Március 10. 
Az egészséges életmód és a természetes gyógymódok jegyében tartjuk programunkat az alternatív 
gyógyászat iránt érdeklődőknek. A mezőmegyeriek megismerkedhettek a természetes 
gyógymódokkal,a népi gyógyászat eszközeivel, és egészséges ételkóstolóval, ásványvásárral, 
teaházzal és hangfürdővel is vártuk őket. A program ideje alatt az Egységműhely Egyesület népi 
gyógyászai, csontkovácsai is fogadták az érdeklődőket. 
Ezen a napon közel 100 ember vett igénybe díjmentesen valamilyen szolgáltatást. 
 
Nemzeti ünnep 
Március 15. 
Mezőmegyeren hagyomány, hogy minden március 15-én 15 órától a helybeliek összegyűlnek a közös 
március-15-ei ünnepségre. Az ünnepségnek természetesen az Arany János Művelődési Ház ad 
helyszínt. A programban fellépnek a településrész óvodásai, iskolásai, valamint a művelődési házban 
működő klubok tagjai és vendégeik. Ebben az évben játszóházzal kezdődött a családok számára 
meghirdetett rendezvényünk. Az ünnepi műsorban a Nefelejcs népdalkör, valamint az Arany János 
Színkör műkedvelő színészei is szerepeltek. Az ünnepi beszédet Szente Béla igazgató mondta. 
Vendégművészként Tóth Nikoletta énekművész énekelt. 
A megemlékezést követően koszorúzással zárult az ünnepség a Petőfi szobornál. Az intézmény 
koszorúját Herczeg Tamás tanácsnok helyezte el a Békés Megyei Károlyi-Huszár és Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület tagjaival. 
 
Sárkányeregetés Mezőmegyeren 
Április 28-29. 
Néhány megyeri magánszemély, a  Sárkánykészítő klub és a Megyeri Teaház tagjai minden évben a 
művelődési ház segítségével rendezik meg a Sárkányeregetést Mezőmegyeren. Ebben az évben az 
időjárás kegyes volt a rendezvényhez. A Mezőmegyeri Sárkánykészítő klub tagjai járják az országot a 
különbözős sárkányos fesztiválokat, ennek köszönhetően évről évre egyre több látogató érkezik az 
ország más tájáról külön erre az alkalomra, és a környező országokból is (Ausztria, Románia, 
Szlovákia). A program helyszínéül most is a mezőmegyeri ősgyep szolgált. 
A háromnapos rendezvényen kiállítással és sárkánykészítéssel vártuk az érdeklődőket. Bemutatót 
tartottak a Megyeri Íjászok valamint a Tűz-kör Dobkör tagjai. A legapróbbak pedig a sárkánytojás 
keresésben mérhették le szemfülességüket és sárkányokat is készíthettek. A Sárkányeregetés 2018-
ban kiemelkedően sok vendéget vonzott. Közel 300 látogatója volt a rendezvénynek.  
 
Pünkösdi Gyermekmulatság 
Június 1. 
Minden évben szokás, hogy az Arany János Művelődési Ház csoportjai a Csaba Kulturális Egyesület 
tagjaival közösen lovaskocsis felvonulással hívják meg a csabaiakat erre a rendezvényre. Így ezen a 
délelőttön is felkerekedtünk – az Arany Menyecskék Népdalkör tagjai, az Arany János Színkör tagjai 
kiegészültek a Csabagyöngyei Néptáncegyüttessel valamint az Ókörös Trió, és a pásztorfurulya kör 
tagjai - s a vidám társaság együtt indult el, hogy meghívja a találkozóra a csabaiakat. 
Immár harmadik alkalommal rendeztünk Pünkösdi Gyermekmulatságot mellyel ez évben a fiatal 
korosztály számára szerettük volna közelebb hozni a pünkösdi népszokásokat. A legifjabbakat 
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népzene néptánc, népi játszóház várta. Szorgos kezek között készültek a pünkösdi királyi fejdíszek, így 
a pünkösdi király és királylány választásra is benevezhettek. 
A vendégeink hintón járhatták körbe a „falut” Liker György lovász segítségével. 
A Mezőmegyeri Nyugdíjasklub tagjai palacsintakóstolóval várták az ifjú királyokat és királylányokat. A 
kemencében a Megyeri Főzőműhely jóvoltából ropogósra sült a pünkösdi rózsakalács. 
A Fénysugár Bábegyüttes, valamint a Lóca zenekar műsorát élvezhették a vendégek. Az egész napos 
programot táncház zárta. 
 
IV. Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó és a III. Kárpátmedencei Fazekas Találkozó 
Június 8-10. 
Ebben az évben rekord mennyiségű vendéget fogadtunk a Kárpát-medencei Népzenei Találkozó 
alkalmával, bár az időjárás ismételten nem kedvezett a rendezvénynek a lelkes közönség hangulatát 
nem ronthatta el. A Csaba Kulturális Egyesület által szervezett találkozó szakmai konferenciával és 
nemzetközi fotóstalálkozóval bővült.  
A rendezvény tiszteletére a Mezőmegyeri Kézműves Falu kézműveseiből valamint a művelődési ház 
tagjaiból még 2016-ban alakult Arany Menyecskék népdalkör is fellépett a fesztiválzenekar 
kíséretével, a programot ismételten a helybeliekből álló Arany János Színkör mesejátéka zárta. 
III. Kárpát-medencei Fazekas Találkozóra nyolc fazekasmester fogadta el meghívásunkat.  A 
rendezvényen a meghívott fazekasok korongozóversenyen és főzőversenyen is összemérték az 
erejüket. A fazekasok munkáiból nyílott kiállítást, - aminek eddig a művelődési ház pincéje adott 
otthont - most a rendezvényterületen kialakított rendhagyó szekérre épített tárlaton tekinthették 
meg a vendégek. A vasárnapi napon az immár hagyománynak tekinthető Aranyfazék főzőversenyen 
mérhették össze erejüket a gasztronómiában jártas helybeliek és a főzőedényeket kifejlesztő 
fazekasok. 
A háromnapos rendezvény alatt több mint 100 fellépő műsorát nézhették meg az érdeklődők, ezen 
kívül számos néprajzi és népzenei tárgyú előadást is hallhattak. A rendezvényről dokumentumfilm 
készült, amely a 2019-es népzenei találkozó alkalmával kerül majd bemutatásra. 
 
Városi Nyugdíjas Piknik 
Július. 7. 
A Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubjának több éve sikerrel működő rendezvénye ez, ahol a 
békéscsabai, valamint a környékbeli nyugdíjasklubokat egy kis délutáni összejövetelre várják. A 
Városi Nyugdíjas Pikniken már hagyomány, hogy a vendégklubok is rövid műsorral készülnek erre az 
alkalomra. A határon túlról is érkeztek vendégek: a Nagyszalontai Nyugdíjasklub és Magyarkanizsai 
Nyugdíjasklub tagjai. A vendégeket a Joker zenekar tagjai szórakoztatták. 
 
 
Mezőmegyeri Családi- és Sportnap 
Augusztus 19. 
Első alkalommal rendeztünk családi és sport napot a Mezőmegyer Sportjáért Egyesülettel közös 
szervezésben, az Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat támogatásával. A 
rendezvényt a mezőmegyeri sportpályán felállított sátorban és környékén tartottuk. A 
sportfeladatokat a Mezőmegyer Sportjáért Egyesület tagjai szervezték, de a program 
megvalósításában nagy szerepet vállaltak az Arany János Művelődési Ház csoportjai is. Az eseményre 
kilátogató helybelieket gyermekprogramok sportvetélkedők, arcfestés, légvár, lovaskocsizás várta. Az 
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Arany Menyecskék Népdalkör rögtönzött fellépéssel, a Csabagyöngyei Néptáncegyüttes fellépéssel az 
Arany János Színkör tagjai kabaréval készültek erre az alkalomra. A Mezőmegyeri Kézműves Falu 
kiállítását is meg lehetett tekinteni és a Mezőmegyeri Sárkánykészítő klub tagjai segítségével 
sárkányokat is lehetett készíteni a helyszínen. A sportnapra kilátogatókat ebéddel láttuk vendégül. Az 
ebédhez a Karaván Együttes zenélt, este pedig Johnny Moonlight romantikus dallamaival zárult a 
rendezvény. 
A rendezvényen több mint ötszáz helybeli vendég vett részt. 
 
Árpád vezér útján - programsorozat  
2017. szeptember 8-december 14-ig. 
Intézményünk első alkalommal rendezte meg az Árpád-vezér útján elnevezésű, hagyományőrző 
programsorozatot, amelyet a Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesülettel valósítottunk meg. Célunk 
ebben az évben is az volt, hogy szinte minden évben korosztály találjon magának megfelelő alkalmat 
a tartalmas kikapcsolódásra. A programsorozat Békéscsaba több helyszínén valósult meg. A 
programsorozatban egynapos rendhagyó történelemórát, három kiállítást, egy zenés előadást, két 
koncertet, egy országos rajz és alkotópályázatot, valamint egy történelmi vetélkedőt sikerült 
megvalósítanunk. Árpád-vezér ünnepe ebben az évben a Magyar Ízek Főzőversennyel egészült ki. A 
főzőverseny megrendezéséhez a Mezőmegyeri Kézműves Faluért Egyesület tagjai nyújtottak 
segítséget. A programhoz egy nemzetközi dobos találkozó kapcsolódott. Első alkalommal a hollandiai 
Bana la wo dobkör tagjait láttuk vendégül. Októberben ez a programsorozat Born Gergely 
előadásával folytatódott, majd decemberben az általános iskolások számára szervezett történelmi 
vetélkedővel, amit az országos rajz és alkotópályázattal zártunk.  
A vetélkedőre, melyre a Munkácsy Emlékházban került sor, 3 iskolából 4 csapat fogadta el 
meghívásunkat. Mivel az általános iskolás történelmi anyag kevéssé tér ki a honfoglalásra és a 
népvándorlás korára, ezért az előzetes felhívás mellett az iskoláknak Szalay Ágnes történész által 
összeállított kiegészítő anyagot is kiküldtünk. A gyerekeknek korosztályunknak megfelelő játékos 
feladatokkal kellett bizonyítaniuk felkészültségüket. A feladatokat a zsűri elnöke Szalay Ágnes 
történész értékelte. A legjobban szereplő csapatokat értékes könyvcsomagokkal jutalmaztuk. A 
legjobban szereplő iskolához pedig 2019-ben egy előre egyeztetett időpontban, egynapos 
élményprogrammal kitelepülnek az egyesület tagjai, ahol az iskolások megismerkedhetnek a 
honfoglalás korának viseletével, az íjászattal és megtekinthetnek egy valódi jurtát is. 
A teljes programsorozatban közel 1500 embert sikerült elérnünk.  
 
Fut –teker Mezőmegyer 
Október 7. 
Ez a rendezvény az Arany János Művelődési Ház a Mezőmegyer Sportjáért Egyesület valamint a Be 
Active Egyesület közös programja. Immár harmadik éve mérhetik össze tudásukat futásban és 
kerékpározásban a sportok kedvelői. A közös bemelegítést követően a résztvevők a különböző 
korosztályokban versenyezhettek. Minden korosztályban az első három helyezést elérő versenyzőt 
éremmel és oklevéllel jutalmaztuk.  
 
Október 23. – ünnepi megemlékezés 
Október 19. 
Az ’56-os megemlékezést ebben az évben az ünnepet megelőzőleg október 19-én tartottuk meg. Az 
ünnepségen a békéscsabai 56-os eseményekről Vánsza Pál a POFOSZ titkára beszélt. 
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Az Arany János Művelődési Ház csoportjai minden évben emlékműsort szerveznek erre az alkalomra. 
A műsorban meghívott előadók és az Arany János Színkör tagjai közreműködnek. A verses zenés 
megemlékezést követően az emléktáblánál koszorúzással emlékeztünk meg a forradalom áldozatairól 
és hőseiről. 
 
Környezettudatos nap 
Október 28. 
Első alkalommal szerveztünk környezettudatos napot az Arany János Művelődési Házban, melyen az 
újrahasznosítás állt a fókuszban. Délelőtt bolhapiacot szerveztünk a helybelieknek, ahol gazdát 
cserélhettek a már nem használt, de még jó állapotú használati tárgyak, eszközök. Délután pedig a 
Megyeri Kézműves Műhely foglalkozásán dísztárgyakat készíthettünk újrahasznosított dolgokból, 
valamint a papírfonás rejtelmeibe is beletekinthettünk. 
 
Luca –nap  
December 13  
A Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesülettel közösen szerveztük meg a Luca-napi hagyományőrző 
programot, december 13-án, amelynek ezúttal a Munkácsy Mihály Emlékház adott helyet. A 
programra az Erzsébethelyi Általános Iskola fogadta el meghívásunkat. Az általános iskolás gyerekek 
varázspálcát és fekete macskát készítettek. A fotósarokban boszorkánynak öltözve készítettünk 
képeket a gyerekekről. A fekete cica simogatóban Dormi cica várta kis barátait. Gerlai Ferencné 
fafaragó a Luca- székének készítéséről, valamint a Luca-napi népszokásokról is mesélt a gyerekeknek. 
Ifj. Medovarszki János- az Arany János Színkör egyik tagja segítségével a Luca-naphoz kapcsolódó 
népszokást a „kotyolást” is bemutattuk. Mivel Luca-napon szokás volt a jövendőmondás is a 
felnőtteket délután kártyajóslással és jövendőmondással vártuk. 
 
Mindenki Karácsonya 
December 16. 
Decemberben közepén az ünnepi készülődés jegyében zajlik minden az Arany János Művelődési 
Házban. A Megyeri Kézműves Műhelyben mezőmegyeri kézművesek segítségével mindenki 
belekóstolhatott a karácsonyi ajándékkészítés rejtelmeibe. 
Az előtérben a Mezőmegyeri Kézműves Falu alkotóinak karácsonyi vására fogadta a vendégeket. 
December 16- án karácsonyi játszóházzal, meleg teával, kaláccsal vártuk a gyerekeket. Ezt követően a 
karácsonyi műsorban külön erre az alkalomra összeállított verses zenés összeállítással zártuk az évet. 
A műsorban felléptek a mezőmegyeri Tündérkert Óvoda óvodásai, a Mezőmegyeri Nyugdíjasklub 
Népdalkörének tagjai valamint az Ókörös Trió együttes.  
 

2. Sorozatok 
 
Megyeri Kézműves és Főzőműhely 
2014-óta hagyomány az Arany János Művelődési Házban, hogy alkalmanként régi szakmák 
rejtelmeiben elfeledett mesterségeket mutatunk be, vagy pedig az új kézműves technikák fortélyait 
kutatjuk. Kézműves és Főzőműhelyeink alkalmanként egy-egy nagyobb rendezvényhez is 
kapcsolódhatnak. Ebben az évben a házi marcipánkészítés, a húsvéti kézműves hagyományok, a 
quilling-technika, a papírfonás, valamint a mandalakészítés titkaiba nyerhettünk betekintést. A 
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főzőműhelyben pedig erdélyi krumplis kenyeret, fonott húsvéti kalácsot, rózsakalácsot, köles levest 
valamint honfoglalás kori ételeket készíthettek az érdeklődő gyerekek és felnőttek. 
 
Megyeri Teaház 
A Megyeri Teaház programunk keretében történelmi, néprajzi, művelődéstörténeti és helytörténeti, 
vagy az egészséges életmódhoz kapcsolódóelőadásokkal várjuk az érdeklődőket. Törekszünk arra, 
hogy a helybeli szakemberek közül minél több tarthasson nálunk előadást. Ebben az évben Bauer 
Barbara író, Jámbor Gábor természetgyógyász, Born Gergely művelődéstörténész, Kovácsné Virányi 
Ágnes mezőgazdász, Lipták Jánosné és Simon Rózsa gyógyítók tartottak előadást. 
 
Rímszerda 
Az olvasni szerető közönség 2014-től 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 
dalok, életrajzrészletek, érdekességek színesítik. A Rímszerda közösség vezetését 2018-tól Maczala 
Lászlóné vette át. 
 
Kézműves Foglalkozások 
A Mezőmegyeri Tündérkert Óvoda óvodásai minden második héten jönnek a művelődési házba 
kézműves foglalkozásokra, mivel intézményünk elsődleges céljául tűzte a mezőmegyeri kézművesség 
népszerűsítését. Ennek első állomása volt a kézművesség megismertetése a legfiatalabbakkal. Ezen 
kívül a nagyobb rendezvényeinkhez valamint a nagy ünnepkörökhöz kapcsolódóan ingyenes 
játszóházat szervezünk. A különböző eseményekhez kapcsolódóan nemez, csuhébáb, vagy népi 
hangszerkészítés kapcsolódik. A kézműves foglalkozásokat munkatársaink vezetik, időnként 
kiegészülve a Mezőmegyeri Kézműves Falu egy–egy mesterével. 
 
Zeneovi 
Immár második éve, hogy kollégánk - Farkasné Szegfű Anikó ének-zene műveltségi területes 
óvodapedagógus - segítségével a zene iránt érdeklődő gyerekeknek ingyenes Zeneovi foglalkozásokat 
tart minden héten. A foglalkozásokra a mezőmegyeri óvodában kerül sor, ahol énekes-táncos 
feladatokkal fejleszti a gyerekek ritmus és zenei érzékét. Ezen kívül évente két alkalommal március 
15-én és júniusban a népzenei találkozó alkalmával műsorral is fellépnek a Zeneovisok, a 
mezőmegyeri családok nagy örömére. 
 

Táborok 
 
A Mezőmegyeri Kézműves Falu harmadik alkotótábora 
Július 2-től július 6. 
A kézműves mesterségek népszerűsítése és a hagyományok továbbadása volt az alapgondolat, ami 
alapján 2018-ban rendeztük meg a harmadik nyári alkotótáborunkat. A tábor különlegessége, hogy a 
különböző korosztályok, családok együtt közös munkával alkotnak és tanulják meg az elfeledett 
szakmák fortélyait. Ebben az évben 10 féle szakmát próbálhattak ki az érdeklődők (nemezelés, 
fafaragás, bőrművesség, gyöngyszövés, csuhé tárgykészítés, fazekasság, bőrművesség, 
lemezdomborítás, hímzés, frivolcsipke készítés). A szakmák mellett a népi étel készítés és a 
kemencében sült cipók titkát is elleshették az érdeklődő gyerekek és felnőttek. 
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Honfoglaló tábor 
Augusztus 25-31. 
A helybeli gyerekek nagy örömére 2018-ban a művelődési ház dolgozói, a Mezőmegyeri Kézműves 
Faluért Egyesület tagjaival valamint a Megyeri Íjászokkal közösen a honfoglaló tábort szerveztünk, 
ahol őseink világába kalauzoltuk el a 7-14 éves gyerekeket. A művelődési ház udvarán jurtát 
állítottunk, nemezeltünk, bőrtárgyakat készítettünk, az íjászokkal közösen pedig kipróbálhattuk az 
íjászatot, valamint a szablyavívást is. A jurta felépítéséről valamit az ősmagyarok hitvilágáról Gerlai 
Ferencné nemezes – népi iparművész mesélt a gyerekeknek. 
 

Arany Hírmondó 
 
2018-tól ingyenes tájékoztató kiadványunk nevét „Mezőmegyeri” helyett Arany Hírmondóra 
változtattuk. Ebben az évben két új rovat is indult, amellyel egyre több olvasót sikerült megnyernünk. 
Az „Egészségsarok” és a „Bemutatkozik a Mezőmegyeri Kézműves Falu” rovatainkkal a helybeliek 
számára próbálunk érdekes, aktuális információkat nyújtani. 
Az Arany Hírmondó intézményünk programújságja 700 példányban jelenik meg minden hónapban, 
melyeket munkatársaink hordanak ki házhoz. A hírmondó régebbi számai a honlapunkon is 
elérhetőek digitális formában. 
 

Kiállításaink 
 

2018-ban 11 kiállításnak adtunk helyszínt. 
Márciusban Baráth Éva népi viseletkészítő, májusban Grúber József természetfotó kiállítását 
láthatták az érdeklődők. A Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó alatt egy nemzetközi 
fotókiállításnak, a Márvány fotóműhely kiállításának, valamint a Fazekas találkozó tárlatának 
adtunk otthont. Szeptember 8-án, Árpád vezér ünnepén, Éber Tamás bőrműves mester a 
Mezőmegyeri Fafaragó Klub, valamint a Mezőmegyeri Nemezklub kiállítása nyílt, a művelődési ház 
nagytermében pedig az M3 kreatív csoport fotókiállítása volt látható. Novemberben Boldog Gusztáv 
természetfotó tárlatát, december 6-án Kolarovszki László fafaragó munkáit láthatták a művelődési 
ház vendégei. Kiállításaink sora 2018-ban az Árpád vezér útján rajz és alkotópályázat anyagának 
bemutatásával zárult. 
 

3. Saját közösségeink 
 

Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubja 
A klubként 1995-óta működő Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubja intézményünk egyik legrégebbi 
csoportja. Vezetőjük Hricsovinyi Józsefné. A közel nyolcvanfős tagsággal rendelkező klub 
kapcsolatrendszere 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 és 
karácsonykor) tartanak önálló rendezvényeket a tagság és meghívott vendégeik számára.  
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Biliárd klub 
A magyar biliárd sport népszerűsítésére jött létre a biliárd klub, amely egyidős a művelődési házzal, 
de csak 2015-től működik klub formában. Vezetőjük Laczó Pál, aki lelkesen szervezi a 
biliárdversenyeket és a klub életéhez kapcsolódó eseményeket. A klub a nyugdíjas férfiak számára 
biztosít kitűnő szórakozási és versenyzési lehetőséget. 30 fős tagságuk jó kapcsolatot épített ki a 
békéscsabai és a kamuti biliárd klubokkal. 2018-ban több alkalommal zajlottak baráti versenyek a 
Házban, melyen helyben főzött ebéd is várta a versenyzőket. A lezajlott páros biliárdversenyeken a 
mezőmegyeri klubtagok szépen szerepeltek, a hazai versenyeken a vendégjátékosok nem tudták 
legyőzni őket. 
 
Hagyományőrző Klub 
A Hagyományőrző klub 1998-ban jött létre, vezetője Lipták Györgyné. A klub létrejöttének célja a 
magyar és a szlovák hagyományok őrzése, a régi ételek hagyományos elkészítésnek továbbadása. 
Évente több alakalommal rendeznek intézményünkben gasztronómiai rendezvényeket, 
csigakészítést, lekvár főzést, vagy Haluska-napot a helybeli közösségnek. A klub 2018 januárjában egy 
záró ebéddel fejezte be működését. A megszűnés oka, hogy a tagság idős kora és rossz egészségi 
állapota miatt már nem tudták megtartani éves rendezvényeiket sem. 
 
Baba-mama klub 
A babákat és édesanyjukat, a helyi védőnő Balogh Edit praktikus tanácsokkal, orvosi előadásokkal, 
termékbemutatókkal vagy csupán játékkal várja ezeken a foglalkozásokon, melyek a Ház 
könyvtárában valósulnak meg. Évente több alkalommal tartanak ringató foglalkozásokat, valamint az 
anyukák számára nagyon hasznos babaruha-börzéket. 
 
Arany János Színkör 
A nagy múltra visszatekintő 2014-ben újraindított Arany János Színkör 2018-ban különleges feladatra 
vállalkozott. A Mátyás-emlékévhez kapcsolódva, a helybeli gyerekeket bevonva, egy zenés táncos 
mesejátékot adtunk elő Mátyás királyról. A mesejátékban a gyerekek és felnőttek az Arany Színkör 
régi és új tagjai együtt szerepeltek. A mesejátékot immár hagyományosan a Kárpát–medencei 
Magyar Népzenei Találkozó záró napján adtuk elő, ezt követően a Munkácsy Emlékház Múzeumok 
Éjszakája című rendezvényén láthatták az érdeklődők. Augusztusban a színkör két tagja, Medovarszki 
János és Lengyel Balázs, a Családi és sport napon kabaréjeleneteket adott elő. A mezőmegyeriek 
gyakran találkozhatnak a színkör tagjaival a különböző ünnepségeken és megemlékezéseken. A 
próbáikat a művelődési ház nagytermében tartják. A színkört Zalai Erika vezeti.  
 
Nemezklub 
A Nemezklub vezetője Gerlai Ferencné. A klub 2014 őszén jött létre, célja a nemezelés 
hagyományának továbbadása az ősi magyar és turáni motívumok mintakincseinek megőrzése. Az 
eleinte nemezelő szakkörnek induló kezdeményezésből mára valódi közösség lett. Évente több 
alaklommal rendeznek kiállításokat a klubtagok által készített munkákat mutatják be. Ebben az évben 
két alkalommal mutatkoztak be kiállítással a nagyközönség előtt.  
 
Megyeri Íjászok 
A Megyeri Íjászok az Ifjú vitézképző és a rovás szakkör tagjainak összeolvadásából létrejött közösség, 
amely íjászattal, lemezdomborítással, bőrművességgel valamint a rovásoktatással is foglalkozik. A téli 
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időszakban főleg a kézműves foglakozások valamint a rovás kerül előtérbe, a tavasz beálltával kinti 
foglalkozásaikon a bot és szablyavívás alapismereteit valamint az íjászatot tanulták meg az 
érdeklődők. A csapat jelenleg 12 fős tagsággal rendelkezik. Több alaklommal vesznek részt 
bemutatókat tartva a művelődési ház rendezvényein és más városi rendezvényeken. Az íjászkört 
Lengyel Balázs és Medovarszki János vezeti. 
 
Arany Menyecskék Népdalkör 
Az Arany János Művelődési Ház egyik legfiatalabb csoportja 2016 márciusában jöttek létre a II. 
Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó tiszteletére helybeli műkedvelő énekkarként. A 
népdalkör a Mezőmegyeri Kézműves Falu kézművesei és a művelődési ház dolgozóiból áll. Első 
fellépésükön a Csaba Banda kíséretével léptek fel. Vezetőjük jelenleg Farkasné Szegfű Anikó. Azóta 
elsősorban az Arany János Művelődési Ház és a Csabagyöngye Központ rendezvényein szerepelnek. 
 
Kézimunka Klub 
A kézimunka klub Baráth Éva népi hímző vezetésével, kéthetente működik a művelődési ház 
kistermében, 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. Évente több alaklommal 
van lehetőségük kiállításokon bemutatni kézimunkáikat.  
 
Sárkánykészítő Klub 
A Megyeri Teaház és a „Sárkányosok” 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 engedik fel. 
 
Asztalitenisz klub 
Az asztalitenisz klub 2018 szeptemberében jött létre Tóth Zoltán helyi vállalkozó kezdeményezésére. 
A foglalkozásaikat hetente két alkalommal pénteken és szombaton este tartják a művelődési ház 
nagytermében. A klub közel harmincfős létszáma mindössze 3 hónap alatt jött össze, elsősorban 
helybeli fiatalokból. 
 
Fafaragó klub 
A fafaragó klub Gerlai Ferencné fafaragó kezdeményezésére alakult helybeli kézművesekből. A klub 
létrejöttének apropóját az adta, hogy a kézműves alkotótáborban egyik legnépszerűbb foglalkozás a 
fafaragás volt, így önálló klubot alakítottunk, ahol kéthetente beletanulhatnak az érdeklődők a 
fafaragás és népi bútorfestés folyamatába. A klubhoz később Kolarovszki László helybeli fafaragó is 
csatlakozott Jelenleg kilencfős állandó tagsággal rendelkeznek.  

 
4. Külső közösségek 

 
Mezőmegyeri Kézműves Faluért Egyesület 
A Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó szervezői gárdájából valamit a kézműves falu 
mestereiből egy nagyon aktív kis csapat jött létre, akik szabadidejükből is szívesen áldoznak a 
különböző rendezvények megszervezésére. Az ő közreműködésükkel alakult egy kulturális 
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egyesületet, amely olyan rendezvények szervezésével foglakozik, amely a Mezőmegyeri Kézműves 
Falu fejlődését a hozzá kapcsolódó programokkal erősítik. 
Az egyesület 2017 júliusától hivatalosan, bejegyzett formában folytatja munkáját. Vezetője Farkas 
Gábor népi iparművész fazekasmester. A Mezőmegyeri Kézműves Falu tagjai ebben az évben hat 
alkalommal tudtak bemutatkozni a Csabagyöngye Kulturális Központ egy-egy intézményegységének 
rendezvényeihez kapcsolódva. Kézműves foglalkozásokkal, mesterség bemutatókkal vagy 
kiállításokkal színesítik a rendezvények palettáját. Ebben az évben két gyermektábort valamint egy 
főzőversenyt sikerült az ő közreműködésükkel megvalósítani. A kézművesek közössége egyre bővül, 
jelenleg 25 kézműves kapcsolódik munkájukhoz. 2018-ban immár harmadjára szervezték meg a 
Csabagyöngye Kulturális Központ földszintjén hagyományos karácsonyi kézműves vásárukat. 
 
Békés Megyei Károlyi-Huszár és Honvéd Hagyományőrző Egyesület 
A Békés Megyei Károlyi-Huszár és Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjai 2018-tól működnek 
intézményünkben. Havonta egyszer hagyományőrző honvédelmi gyakorlataik illetve közgyűléseik 
során használják, a művelődési ház nagytermét. Megemlékezéseinknek nemzeti ünnepeinknek 
állandó résztvevői. Vezetőjük Mayerhoffer Miklós 
 
Gerinctorna 
Az egészséges életmódra való törekvés egyre népszerűbb már az idősebb korosztály számára is. 
Mezőmegyeren az idősebb korosztály számára kevés lehetőség van a rendszeres tornázásra erre 
kiváló alakalom nyílik az intézményünkben működő Gerinctorna csoportban. A több éve működő 
csoport, tagjai fontosnak tartják testük állapotát, és ezzel a heti egy órás tornával is igyekeznek 
megőrizni egészségüket. A csoportot Lukács Katalin nyugdíjas testnevelő vezeti. 
 
Zumba 
A fiatal korosztály számára is nyújtunk tornázási lehetőséget. Itt a legsikeresebbnek a latin zenére 
végzett zenés-táncos torna a Zumba vált be leginkább. A főként fiatalokból álló csoport hetente 
egyszer szerda esténként tart nálunk foglalkozásokat. A tornát Csuta Éva vezeti. A csoport 
legfiatalabb tagjait a Családi és sport napon is láthatták az érdeklődők. 
 
VII. kerületi Vöröskereszt 
A VII. kerületi Vöröskereszt több évtizede működik intézményünkben. Vezetője 2018 decemberéig 
Laczó Pálné volt. Az ő munkáját 2018 decemberétől Szlávik Judit vette át. Évente két alkalommal, 
tavasszal és ősszel tartanak ruhagyűjtést a rászorulók számára a művelődési ház nagytermében. Ezen 
kívül több alkalommal rendeznek közösségi rendezvényeket elsősorban a nyugdíjas tagság számára. 
Egy-egy ilyen alkalommal, rövid műsorral, ebéddel várják a rászorulókat. 
 
Lisztérzékenyek klubja 
A Lisztérzékenyek Békés Megyei Egyesülete 2017 júniusáig működött intézményünkben. Elsősorban 
családi, gasztronómiai rendezvényeket szerveztek évente három alkalommal tagságuk számára. A 
vezetőjük Hrabovszki Györgyné. Rendezvényeiket ingyenes terembiztosítással és a pályázatírásban 
segítettük. Az egyesület megszűnése ellenére a tagság klub formában folytatja tovább a munkát. 
Összejöveteleik számára továbbra is ingyenes helybiztosítással támogatjuk. 
 
 



60 
 

Könyvtár 
Intézményünkben működik a Békés Megyei Könyvtár VII. Kerületi Fiókkönyvtára, melynek nyitva 
tartását a látogatók igényeihez igazította. 2018-tól a könyvtár alkalmazottja vette át a fiókkönyvtár 
kezelését. A könyvtár alkalmazottja heti egy alkalommal rendezi a kölcsönzéseket, a fennmaradó 
időben ezt a munkát a művelődési ház munkatársai végzik. A helyben tartott könyvek digitálisan 
rögzítve lettek, a folyóiratok pedig tékába vannak rendezve, így az egyes újságok visszakeresése is 
lehetséges. A könyvtári tagság továbbra is ingyenes, az Arany Hírmondóban megjelenő havi 
könyvajánlók pedig egyre jobban meghozzák a kedvet a helybelieknek az olvasáshoz. Ebben az évben 
is több programban működünk együtt a könyvtárral, a Rímszerda közösségünk tagjai is itt tartják 
foglalkozásaikat minden hónapban. 
 

Részönkormányzati munka 
Az Arany János Művelődési Ház jó kapcsolatot tart fenn az Északi és Keleti Városrészi Településrészi 
Önkormányzattal. Több rendezvényünk, mint például a Családi- és Sportnap vagy a Kárpát-medencei 
Magyar Népzenei Találkozó és Kárpát-medencei Fazekas Találkozó sem valósulhatott volna meg az ő 
támogatásuk nélkül. Több alkalommal vettek részt képviselőik az általunk rendezett a nemzeti 
ünnepeinkhez és emléknapokhoz kapcsolódó megemlékezéseken. Amennyiben a részönkormányzat 
nem tartott megemlékezést, a művelődési ház vállalta az ünnepi műsorok megtervezését és 
lebonyolítását.  
 

5. Üzemeltetés 
Intézményünk jelenleg 2 állandó munkatársat egy telephely-felelőst és egy gondnokot foglalkoztat 8 
órában, ezen kívül két közmunkást, akik munkája az intézményegységünk sűrű programjaink  
működésében nélkülözhetetlen. 
Kézműves szakköreink és foglalkozásaink megvalósításához alkalmas szakmai műhely jelenleg nem 
áll rendelkezésünkre, ezeket a foglakozásokat a kisteremben tartjuk. A művelődési ház jövőbeli 
felújítását követően könnyebben megvalósíthatóak lesznek a kézműves alkotómunkához kapcsolódó 
munkafolyamatok. 
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V.  JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ  
 
2018-ban tovább folytattuk közművelődési fejlesztő tevékenységünket, segítettük és gondoztuk a 
Közösségi Házban működő csoportokat, új kezdeményezéseket, foglalkozásokat indítottunk be.  
A Közösségi Ház nyitva tartását az igényeknek, programoknak megfelelően igyekeztünk kialakítani. 
Hétvégenként elsősorban a terembérlők vették igénybe a Ház szolgáltatásait és a látogatói 
létszámból, és a termek kihasználtságából is látszik, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend a 
Közösségi Ház. 
Látogatóinkkal való kapcsolattartásban fontos szerepe volt a közösségi ház facebook-oldalának, 
illetve honlapunk működtetésének, valamint a Csabai Mérleg című lapban megjelent hirdetéseknek.  
2018-as működésünket nagyban befolyásolta, hogy ősztől az egyik nagytermünkben óvodai csoport 
működött. 
 
 

1. Rendezvények, események, társasági alkalmak 
 
Ökumenikus Imanap  
2018. január 23. 
Az ökumenikus nemzetközi imahét a keresztény egyházak világszerte közös imahete, amelyet évről 
évre januárban rendeznek meg. Ennek a részeként valósult meg ez az esemény, amely a Házban 
működő Újforrás Baptista Gyülekezet közreműködésével került megszervezésre.  
 
Menjen? Ne menjen? - beszélgetés szakemberek bevonásával az iskolakezdésről 
2018. január 26. 
A programot gyermekpszichológus, valamint fejlesztő pedagógus és óvodapedagógus bevonásával 
valósítottuk meg, melynek fő célja az volt, hogy az iskolakezdés előtt álló kisgyermekes szülőknek 
támpontot, és segítséget adjunk ahhoz, hogy mire figyeljenek az iskolaérettség kapcsán, mikor 
érdemes a gyermeket iskolába beíratni, mit tegyünk, ha szakemberhez kell fordulnunk? A kérdéseket 
kötetlenebb formában vitattuk meg, természetesen lehetőséget biztosítva az egyéni kérdéseknek is. 
 
Matróz Sporthorgász Egyesület közgyűlés 
2018. február 4. 
Az egyesület minden év elején megtartja közgyűlését, amely során értékelik az elmúlt év eseményeit, 
megbeszélik az előttük álló feladatokat, valamint megállapításra kerül az összejövetel alkalmával az 
éves tagdíjak mértéke is. 
 
Tündérkert Óvoda Szegfű utcai telephely - Batyus Bál 
2018. február 10. 
Évente, együttműködés keretében, helyet biztosítunk az óvoda közösségi rendezvényeinek. A bál 
jótékonysági célokat szolgált, a befolyt összeget az óvoda eszközállományának fejlesztésére 
fordították.  
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Jaminai Farsang 
2018. február 17.  
Farsangi programunkat 15 órai kezdett tartottuk, a Macskák világnapja jegyében. A délután folyamán 
volt lehetőség kézműves foglalkozás keretében farsangi álarcot és bohócdíszt készíteni, valamint 
minden érdeklődőt fánkkal és teával vendégeltünk meg. Az eseményre a legkisebbeknek 
babajátszóval készültünk, a Közösségi Ház saját csoportjaként működő Táncos tornások pedig 
táncbemutatót tartottak. Természetesen nem maradt el a jelmezverseny sem. A délutáni 
programokat a Csaba Gyöngyei Néptánc Együttes tagjainak táncbemutatójával, valamint táncházzal 
zártuk. A farsangi batyus bálra 19 órától került sor, amelyen retro discoval vártuk a vendégeket. Igen 
sikeresnek bizonyult a fél napos program, hiszen a látogatói létszám 107 fő volt.  
 
Mackó-Kuckó Óvoda Farsangi Bál   
2018. február 24. 
A Mackó-Kuckó Óvoda első alkalommal rendezte meg farsangi jótékonysági bálját, amelyet abból a 
célból rendeztek meg, hogy a befolyt összegből az óvoda fenntartási költségeihez hozzájáruljanak. A 
bálra szép számban érkeztek a vendégek, eredményesen zárult a kezdeményezés. 
 
Átkarolva Egyesület jótékonysági bál   
 2018. március 3. 
Az Átkarolva Egyesület jótékonysági bált rendezett, melynek bevételét a szervezet által végzett 
közösségi-társadalmi tevékenység fejlesztésére fordították.  
 
Remény-Lak Állatvédő Egyesület Jótékonysági Bál   
 2018. március 17. 
Megrendezésre került a Remény-Lak Állatvédő Egyesület második jótékonysági bálja, amelyet abból a 
célból valósítottak meg, hogy a bál bevételéből megvásárolhassanak egy tanyát, amelyet 
„menhelyként” szeretnének üzemeltetni.  
 
Dogland Terápiáskutya Alapítvány kutyás foglalkozás 
2018. március 19. - március 26., április 9. 
A Dogland Alapítvány a Közösségi Házban tartott játékos kutyás foglalkozásokat, elsősorban 
gyermekek számára. A foglalkozások a kutyák és emberek közötti kapcsolat és bizalom erősítését 
szolgálják elsősorban. 
 
Húsvéti kézműves foglalkozás 
2018. március 20. 
Húsvét ünnepéhez kapcsolódóan kézműves foglalkozást tartottunk Adorján Lászlóné vezetésével, 
amelyen folton-foltos tojást készítettünk. 
 
Lakossági tájékoztató a Franklin utcai lakások lakói számára 
2018. március 21. 
Békéscsaba város önkormányzatának munkatársai, valamint a Jaminai Településrészi Önkormányzat 
képviselői lakossági tájékoztatót tartottak a Franklin utcában található szociális lakásokban élők 
számára. 
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Raktárszövetkezet közgyűlés 
2018. március 22., június 5., december 14. 
A Csabai Raktárszövetkezet évente három alkalommal rendezi meg közgyűlését, amelyet az elmúlt év 
beszámolójának, valamint a következő év célkitűzéseinek ismertetése után közös vacsorával zárnak.  
 
Tündérkert Óvoda Tompa utcai telephely - Batyus Bál 
2018. március 24. 
A Tündérkert Óvodával való együttműködés keretében biztosítottuk a helyszínt a Tündérkert Óvoda 
Tompa utcai telephelyének jótékonysági báljára is. A bál teljes bevételét az óvoda csoportszobáiban 
lévő bútorzat lecserélésére fordították. 
 
Húsvéti Játszóház 
2018. március 25. 
A Békéscsabai Városi Nagycsaládos Egyesület szervezésében valósul meg évről-évre a Húsvéti 
Játszóház, melyen állatsimogató, kincskeresés, kézműves foglalkozás egyaránt helyet kap.  
 
Húsvéti istentisztelet 
2018. március 30.  
Az Újforrás Gyülekezet tagjai rendhagyó istentiszteletet tartottak a Húsvét ünnepéhez kapcsolódóan, 
amelyre a városban működő egyéb felekezetek tagjait is meghívták. 
 
Százlábú Egyesület közgyűlés 
2018. április 20., december 15. 
A Százlábú Egyesült évente két alkalommal rendezi meg közgyűlését, amelyen elhangzik a tárgyévre 
tervezett programok ismertetése. A decemberi klubest folyamán az előző évben tett kirándulásokról, 
programokról szóló élménybeszámolók is ismertetésre kerülnek, egy kellemes batyus jellegű vacsora 
keretein belül. 
 
Polgárőr Közgyűlés 
2018. április 11. 
A Jaminai Polgárőr Egyesület szervezésében valósult meg az összejövetel, amelyre a környező 
települések Polgárőr Egyesületei kapnak meghívást. Az eseményen ismertetésre kerültek az elmúlt év 
tapasztalatai, valamint a tárgyév feladatai is. A gyűlést közös ebéddel zárták a résztvevők. 
 
JamiNap - családi hagyományőrző program 
2018. április 21. 
2018. április 21-én szombaton a Jaminai Közösségi Házban és környékén megtartottuk a már 
hagyománynak számító, negyedik JamiNapot. Célunk volt egy jó hangulatú, közösségépítő 
rendezvény megszervezése, ahol a résztvevő jaminai lakosok a különböző tevékenységeken és 
bemutatókon keresztül megismerik egymást, és élményeket, ismereteket kaphatnak. 
 
Az eseményt a Ház udvarán, valamint az Orosházi út Bem utca és Győri utca közötti lezárt félpályás 
szakaszán valósítottuk meg. A rendezvényre látogató felnőtteknek és gyermekeknek lehetőségük 
nyílt népi játszótéren különböző népi fajátékok, kosaras hinta kipróbálására, de megtekinthették a 
Népi Díszítőművész Szakkör hímző-, a Megyeri Kézműves Falu mesterség-, valamint a Stark Adolf 
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Kertbarát Kör tagjainak kertészeti bemutatóját is. Kézműves foglalkozáson is részt vehettek Futóné 
Tóth Krisztina vezetésével, valamint a gyermekeknek pedig csillámtetoválással is készültünk.  
A JamiNapon Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatójának nyitóbeszéde után a 
Tündérkert Óvoda növendékeinek műsora következett, ezt követően a Szélkakas Társulat a Piroska és 
a farkas zenés, élő, kesztyűbábos mesejátékát láthatták a nézők. Természetesen a programból nem 
maradhatott ki Hevesi Imre zenés gyermekműsora sem, amelyet a Táncos torna csoport 
táncbemutatója követett. A Mackó-Kuckó Óvoda növendékeinek, valamint az Erzsébethelyi Általános 
Iskola diákjainak műsorát követően a napot Varga Feri és Balássy Betty zenei műsorával zártuk.  
Az esemény ideje alatt a Gazda Nyugdíjas Egyesület tagjai csörögefánkkal és teával kedveskedtek a 
résztvevőknek. 
 
E-sport Bajnokság 
2018. április 28., augusztus 4., szeptember 22. 
Online sportjátékok versenyét rendezték meg a Közösségi Házban, ahol hálózatra kapcsolt 
számítógépek segítségével mérhették össze tudásukat az érdeklődő fiatalok. A verseny végén a 
legeredményesebb versenyzők díjjal térhettek haza. 
 
Gazda Nyugdíjas Egyesület vacsora 
2018. május 18. 
A Gazda Nyugdíjas Egyesület vezetősége a nyugdíjas klubba járó idősek számára minden évben 
megszervezi az egyesületi vacsorát, amelyre a környező települések nyugdíjas klubjainak, 
népdalköreinek tagjait is meghívják. 
 
Stark Adolf Kertbarát Kör kertbarát vetélkedő 
2018. május 22., december 11. 
A Kertbarát Kör tagjai, valamint a Közösségi Ház munkatársai által szervezett vetélkedő, amelyet 
általános iskolás diákok számára hirdettünk, kertészeti témakörben, a kertművelés népszerűsítése 
céljából. A feladatok összeállításánál szerepet kapott a megfigyelőképesség, a logika, a memória 
fejlesztése, valamint a kooperációs készségek fejlesztését is szem előtt tartottuk. 
 
Kézműves foglalkozás, főzőiskola, XBox-videójáték általános iskolásoknak a nyári szünetben 
Június és augusztus hónapban    
A nyári szünet alatt biztosítottunk különböző foglalkozásokat az Erzsébethelyi Általános Iskolában 
napközis táborozó diákok számára. Kedd délelőttönként XBox videójátékkal játszhattak a diákok, akik 
leginkább a táncversenyt részesítették előnyben, csütörtökönként kézműves foglalkozások keretében 
újrahasznosított anyagokból hamis szélcsengőt, virágkaspót, szélforgót készíthettek. Péntekenként 
főzőiskolát tartottunk, ahol raffaello-golyót, gyümölcssalátát, kókuszgolyót állíthattak össze a 
gyerekek. 
 
Részönkormányzati vacsora 
2018. június 8. 
A Jaminai Településrészi Önkormányzat minden évben megrendezi vacsoráját, amely alkalmával 
megköszönik a részönkormányzat munkájában közreműködők segítségét. 
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Jaminai Baba - Mama Klub évadzáró rendezvénye, nyárköszöntője  
2018. június 15. 
Kisgyermekes családok részére szervezett játékos, vetélkedős családi nap a jaminai védőnők 
együttműködésével. A rendezvény bábelőadással kezdődött, majd a gyerekek részt vehettek kreatív 
foglalkozásokon, volt trambulin, ugrálóvár, táncos torna bemutató és játéksarok a kisebbeknek. 
 
Jaminai Családi Nap 
2018. augusztus 26. 
A Jaminai Részönkormányzat képviselőinek támogatásából valósult meg a rendezvény a Bessenyei 
utcai Sportpályán amelyre elsősorban a jaminai lakosokat, valamint a békéscsabaiakat invitáltuk. A 
15 órától kezdődő nap főzőversennyel indult, melyen az előzetesen jelentkező csapatokkal immár 
második alkalommal kerestük a legfinomabb sertéspörköltet Jaminában. A nap végén a verseny 
győztesének kihirdetésével a vándorserleg tovább folytatta útját. Délután az apróknak és nagyoknak 
szóló programokat Jimmy bohóc konferálta, aki mellette gyermekműsorral és lufik hajtogatásával is 
tarkította a napot. A gyermekprogramok széles kínálatát - ugrálóvár, óriáscsúzda, gladiátor-ring, 
csillámtetkó, babafoglalkoztató, játszóház - a Bim Bam zenekar és Ujj Anna zenés, interaktív műsora 
színesítette. Délután Johnny Moonlight nosztalgikus táncdal-slágereit követően a Csabai Színistúdió, 
majd a Puskás Band adta elő műsorát. 
A helyszín adottságait kihasználva hetesrugó célzóverseny, a Dogland Terápiás Kutyákkal játékos 
foglalkozás és lovagoltatás is várta a családokat.  
A Jaminai Családi Napot a Mediterrán együttes 19.30-tól kezdődő koncertje zárta - utcabál jellegű 
hangulatot teremtve. 
A helyszínre kitelepült a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház is, és érzékenyítő foglalkozásokat 
tartottak. 
A Jaminai Településrészi Önkormányzat az Erzsébethelyi Általános Iskola kollektívája részére 
oklevelet adott át a délután folyamán a Jamina városrészben végzett kiemelkedő közösségépítő 
munkájáért. 
A díjtalan rendezvény látogatóinak száma 900 fő körül alakult. 
 
Panchinello zene- és művészetterápiás foglalkozások 
2018. szeptember-december 
A foglalkozások alkalmával a Kesjárné Putnoki Kornélia által kifejlesztett szinti-ovi elnevezésű 
módszer segítségével nyílik lehetőség a gyermekek értelmi-, érzelmi képességeinek fejlesztésére, 
valamint a koncentráció és figyelem is nagymértékben fejleszthető e módszerrel. A foglalkozások 
során nem csak a zene, de a kreativitás is szerepet kapott. 
 
Egészség Kedd 
2018. október 30. 
A rendezvényt az egészség jegyében szerveztük, a délelőtt folyamán a kisgyermekes családoknak, 
délután pedig a nyugdíjasoknak kedveztünk a programokkal. Délelőtt kézműves foglalkozáson és 
egészséges ételek kóstolóján vehettek részt az érdeklődők, délután pedig egészségügyi szakember 
tartott előadást az egészséges táplálkozásról, majd egészségügyi méréseken is részt vehettek a 
Szlovák Klub nyugdíjasai. 
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Tökfaragás és Civil Kulturális Börze 
2018. október 27. 
A Békéscsabai Városi Nagycsaládosok Egyesületével való együttműködés keretében valósítottuk meg 
a Halloween ünnepéhez kapcsolódó tökfaragást, ahol több, mint 60 db tököt faragtak ki a résztvevők, 
a hagyományoktól eltérően a programot a Civil Szövetség közreműködésével, a Civil Kulturális Börze 
keretein belül rendezték meg, ahol elsősorban hátrányos helyzetű jaminai lakosok számára 
szerveztek előadásokat, zenei programot, valamint ételosztást. 
 
„A kert ősszel” - Rajzpályázat díjátadó ünnepsége 
2018. november 26. 
A Stark Adolf Kertbarát Körrel közösen rajzpályázatot hirdettünk óvodás és általános iskolás korú 
gyermekek számára A kert ősszel címmel. Az eddigiektől eltérően a pályázatot a Jaminában működő 
intézmények növendékei számára írtuk ki. A pályázatra összesen 106 munka érkezett, melynek 
díjazottjait rajz- és kreativitást fejlesztő eszközökkel jutalmaztuk. 
 
Mezőker Kft. csapatépítő vacsora 
2018. november 17.  
Évi egy alkalommal a Közösségi Ház ad otthont a Mezőker Kft. zenés, csapatépítő vacsorájának. 
 
Remonda Szabadidős-, Lovas- és Sportegyesület rendezvényei  
2018. november 10., december 31. 
Az Egyesület a Közösségi Házban tartotta díjátadó estjét, valamint jótékonysági szilveszteri bálját is. 
 
Karácsonyváró Játszóház 
2018. december 16. 
A Békéscsaba Városi Nagycsaládos Egyesülettel közös szervezésben valósult meg az adventi program, 
ahol az érdeklődők karácsonyfadíszeket, asztaldíszeket készítettek, mézeskalácsot díszítettek. A 
rendezvényen fellépett Berényi Nagy Péter is, valamint a már hagyománynak számító közös 
gyertyagyújtás sem maradhatott el.  

 
2. Származtatott szolgáltatások 

 
A Közösségi Ház évről-évre egyre nagyobb kihasználtságnak örvend, ebben az évben bővelkedtünk 
születésnapi rendezvényekben, de két esküvőre is biztosítottuk a helyszínt, halotti torokra is igénybe 
vették a termeket, valamint több ballagási rendezvényt is tartottak a Házban. A KÁNKER Kft., az Olcsó 
Vásár Kft., valamint a Kiárusítás Kft. munkatársai rendszeresen tartanak vásárt a Közösségi Házban, 
ahol háztartási cikkeket, ruhaneműket, szerszámokat kínálnak megfizethető áron. Ezeknek a 
vásároknak a száma az idei év második felben megszaporodott – a „Tégla Közösségi Ház” bezárása 
miatt. A lakókörzet életmódi jellemzőihez szorosan illeszkednek az ilyen elérhető árú holmikat kínáló 
közösségi vásárok. 
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3. Sorozatok 

 
Kiállítások 

 
Kaczkó Magdolna „Otthon” című kiállítása 
2018. január 20. 
Kaczkó Magdolna békéscsabai kötődésű amatőr festő, aki jelenleg Pécsett él családjával. A kiállítás 
anyagát képező olajfestmények mind a gyermekkorát, valamint az élete során tett utazásait 
örökítették meg.  
 
Blahut Károly fotókiállítás 
2018. március 6. 
Blahut Károly a Márvány Fotóműhely egyik igen aktív tagja. Fotóin a természet, az utazások során 
elkapott pillanatok, portrék egyaránt megjelentek.  
 
Játék a színekkel – a Népi Díszítőművész Szakkör kiállítása 
2018. május 9. 
A Közösségi Házban működő Népi Díszítőművész Szakkör tagjai mertek egy nagyot álmodni, és a 
hagyományos módon elkészítendő Komádi vászonhímzést színessé varázsolták. Az alapötletet a 
mandalák adták, amelyeknek színei mind-mind hatással vannak fizikai- és érzelmi állapotunkra, ezért 
ültették át a hímzés világába is ezt a „hiedelmet”. A kiállítást a Közösségek Hete jegyében valósítottuk 
meg. 
 
Hurguly-Szabó György kiállítása 
2018. október 18. 
A művész egyedi festményeket, valamint pirográf technikával készült képeket egyaránt készít. 
Kiállítási anyaga igen színesnek és rendhagyónak volt mondható. 
 
Nátorné Guller Ágota Színes világ című kiállítása 
2018. november 26.  
Az amatőr festő másfél éve kezdett el festeni, önképzéssel. Képein visszatükröződnek a családi 
nyaralások pillanatai, de a kedvenc tájak is, ugyanakkor csendéleteket is nagy előszeretettel fest 
vászonra. 
 

4. Saját közösségek 
 
Stark Adolf Kertbarát Kör 
A közösségi ház 2018-ban is helyet biztosított a kertbarát kör találkozóinak, igény szerint segítette a 
kört az adminisztratív és szervezési feladatok ellátásával (pl. találkozók jelenléti íve, bor, pálinka és 
kolbász verseny lebonyolítása, rajzpályázat szervezése, lebonyolítása, helyi önkormányzati pályázatok 
írása, és ezek adminisztrációs és elszámolási ügyeinek intézése).   
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2018-ban megvalósult programok: 
Február 12. Az éves program elfogadása. Előadás: kerti aktualitások a növényvédelemben, 
előadó: Szőke János okleveles növényvédelmi üzemmérnök. 
Március 12. Előadás a tavaszi vetés és ültetések előtti teendőkről, előadó: Hankó György 
szakmérnök, és Szőke János. 
Április 9. Előadás a kertben található szakmai finomságokról és a növényvédelmi 
aktualitásokról. Előadók: Hankó György és Szőke János. 
Május 14. A kertbarát tagok által készített borok, pálinkák, kolbászok versenye. 
Június 11. Látogatás a kevermesi gazdaságban, illetve a lőkösházi Bréda Kastélyban. 
Július 9. Szakmai kirándulása a kétsopronyi kemencés tanyán. 
Július 19-20-21. Szakmai kirándulás a szerbiai Temerinbe. 
Szeptember 3-5. Tanulmányi kirándulás Pécsre. 
Szeptember 10. Látogatás a mezőberényi bioszőlészetben. 
Október 15. Előadás az őszi kertészeti teendőkről. Előadók Hankó György és Szőke János. 
November 12. Gyümölcsfák és egyéb növények ültetéséről szóló előadás. Előadók: Hankó 
János és Szőke János.  
December 10. Évzáró vacsora alkalmával beszámoló a 2018-es évről. 

 

Népi Díszítőművész Szakkör 
A Népi Díszítőművész szakkör kéthetente szombatonként tartotta hímző-varró foglalkozásait, 
kiscsoportos formában. 2018. november 17-20. között a Csíksomlyói Lány- és asszony Találkozón 
jelentek meg szakkörünk tagjai. A Találkozó alkalmával lehetőség nyílt érdekes előadások 
meghallgatására pszichológusoktól, lelki gondozóktól, a szünetek alatt pedig az egyes szakkörök 
mutatkozhattak be elkészített ajándéktárgyaikkal, viseleteikkel. Természetesen az ott tartózkodás 
ideje alatt volt alkalom kisebb-nagyobb kirándulások megtételére is.  
 
Baba-Mama Klub 
A nyári szünet kivételével kéthetente a jaminai védőnőkkel közösen működtettük a Baba-Mama 
Klubot, ahol tanácsadói szolgálatot láttak el a védőnők különböző témákban. Eközben a gyerekek 
fejlesztő játékokkal tartalmasan tölthették el az időt. Az orvosi rendelő megújulásával a védőnők a 
Baba-mama foglalkozásokat a rendelőben lévő multifunkciós termükben folytatták. 
 
Ízvadász Főzőklub  
2018-ben 20 alkalommal tartottak klubfoglalkozást a konyhában, átlagosan 9-11 fő részvételével. A 
foglalkozásokon a klubvezető segítségével különböző nemzetek ételeit készítették el a résztvevők. A 
foglalkozások végén a megfőzött ételek kóstolásával, kiértékelésével és közös vacsorával, 
beszélgetéssel zárták a találkozóikat. Emellett különböző főzési technikákat sajátítottak el, 
tapasztalatokat cseréltek. Ez évben is bővült az országok „látogatása”, amely a foglalkoztató konyha 
falán kihelyezett táblán nyomon követhető. 
A rendezvényeink megvalósításában hasznos közreműködőink. 
 
Jóga Klub 
Heti 1 alkalommal Juhász Gabriella vezetésével a résztvevők megismerkedhetnek a jóga elméleti és 
gyakorlati alapjaival, frissítő, egészségmegőrző céljával.  
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2015-ben indult a Jaminai Közösségi Házban egy kezdő jóga tanfolyam, aminek nagy sikere volt. 
Azóta a jóga oktatása klubszerűen működik heti rendszerességgel, folyamatosan be lehet kapcsolódni 
az összejövetelekbe. Az állandó tagok mellett folyamatosan jöttek új tagok is. A foglalkozásokon 
elsősorban a közép- és idősebb korosztály vett részt. 
 
Táncos torna 
A zenés, táncos foglalkozásokra 5 éves kortól vártuk az érdeklődő, mozogni vágyó gyermeket, minden 
csütörtökön. Az egyes alkalmak során labdajátékokat, különböző táncos koreográfiákat tanulhattak a 
látogatók. A csoport több alkalommal bemutatót tartott a ház rendezvényein. A foglalkozásokat Salló 
Szonja vezeti. 

 
5. Önálló közösségek 

 
Békéscsabai Gazdák Nyugdíjas Egyesülete 
Az egyesület heti találkozóin a tagok átélhették a közösségi élményeket, beszélgetéseket, lehetőség 
volt a szórakozásra, kártyázásra egyaránt. Kirándulást szerveztek a környező gyógyfürdőkbe, és 
közösségi programokat (pl. negyedévente közös névnapok, születésnapok megtartása), zenés 
összejöveteleket tartottak. Igény szerint segítettünk programjaik szervezésében. A klub tagjai 
segítettek a Közösségi Ház nagyobb rendezvényeinek lebonyolításában (Családi Farsang, Jaminai 
Családi Nap főzőverseny, JamiNap). 
 
Jaminai Szlovák Klub 
A klub 2016 év elején alakult, mint a Csabai Szlovákok Szervezetének jaminai csoportja. A civil 
szervezetnek sok olyan idősebb tagja van, akik Jaminában élnek és már gondot okoz a 
városközpontba történő utazás számukra. A Közösségi Ház nagytermében biztosítottuk részükre a 
közös összejövetelek helyszínét, a foglalkoztató konyhában lehetőségük van a közös főzésre is. Igen 
aktív közösség, akiknek néhány tagja a Gazda Nyugdíjas Egyesület alkalmain is részt vesz. Igény 
szerint segítettünk a klub programjainak szervezésében, de a klub tagjai is segédkeztek egy-egy 
nagyobb rendezvényünk alkalmával.  
 
Újforrás Baptista Gyülekezet 
A gyülekezet vasárnaponként a Jaminai Közösségi Házban tartotta Istentiszteletét, képzéseit, 
ünnepeit. 
 
Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete 
A Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesület közgyűlését 4 alkalommal tartották a Közösségi 
Házban, átlagosan 20 fő részvételével. Három alkalommal használták az udvart adományosztás 
céljából. 
Zártkörű programjaik: Születésnapi ünnepség november 28-án, december 2-án Mikulás ünnepség.  
 
Alakformáló torna  
A foglalkozásokon résztvevők hétfőnként erősítő, csütörtökönként erő- és állóképesség növelő 
tornafoglalkozásokon vehettek részt. Kizárólag nőknek, lányoknak szólt. A foglalkozásokat Borbola 
Gyöngyi tartja. 
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Gerinctorna  
A csoport az idősebb korosztály tagjaiból áll, akik a heti egy órás mozgás alatt átmozgatják testüket. 
Hát, derék, térd és egyéb mozgásszervi fájdalmak enyhítését segítik, kialakulásukat csökkentik. A 
foglalkozásokat Lukács Józsefné tartja. 
 
Senior Torna 
2018-ben is keddenként tartottuk a speciális gyógytorna foglalkozásokat, elsősorban ízületi- és gerinc 
problémákra. A tornát Hugyeczné Majoros Csilla tartja. 
 
Pilates Torna 
Minden hétfőn és szerdán a pilates tornagyakorlatok segítségével edzhették magukat a résztvevők. 
Közkedvelt sport a fiatal nők körében is, így sok fiatal is látogatja a tornát. A foglalkozást Gulyás 
Mihályné tartja. 
 
Aviva torna 
Az AVIVA módszer elsősorban az alhas, a belső hasi és gátizmokat, valamint a farizmokat mozgatja 
meg speciális mozdulatsoraival és ezáltal éri el pozitív, gyógyító hatását. A tornát minden csütörtökön 
háromnegyed órás időtartamban tartottuk zárt csoportfoglalkozás keretében. 
 
Matróz Horgász Egyesület 
Éves rendes közgyűléseit tartotta a Közösségi Házban.  
 
Varázsének Hevesi Imrével 
A foglalkozásnak helyet adva a kismamák és gyermekeik részére kétheti rendszerességgel továbbra is 
megtartottuk a zenés, énekes foglalkozásokat, melyeket Hevesi Imre vezetett. A program nagy 
népszerűségnek örvend a kisgyermekes anyukák körében. 
 

 
Településrészi részönkormányzati munka 

 
A közösségi ház igény szerint, előre egyeztetett időpontban helyet biztosított a Jaminai Településrészi 
Önkormányzat működéséhez, összejöveteleihez, szükség esetén segítette egyéb feladatainak 
ellátását. A helyi közösség számára a képviselőkkel kialakítható párbeszéd kiváló helyszínei a hónap 
első szerdáján megszervezett fogadóórái. 
 
 

6. Képzések, előadások, táborok 
 

Képzések  
 
Rajzszakkör 
2018. január 06, 25, február 16, április 6, április 13, április 20, május 11. 
A Közösségi Házban Rágyanszki Erzsébet, az Erzsébethelyi Általános Iskola rajztanárának vezetésével, 
péntekenként tartottuk a rajzszakköröket, ahol a résztvevők új, tanórai keretek között nem tanult 
technikák elsajátításával készíthették el munkáikat. 
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Szabás-varrás tanfolyamok 
2018. február 3-március 2., április 7-május 26., szeptember 15-november 3. 
A Jaminai Közösségi Házban a korábbi években már tartottak szabás-varrás tanfolyamot, és az oktató 
hölgy újra beindította képzéseit az érdeklődők számára a 2018-as évben. A képzéseket három 
turnusban valósította meg, összesen 19 alkalommal. A tanfolyam anyagát képezték a gépi varrás 
alapjai, a szabásminták készítése, valamint egy komplett ruhadarab elkészítése egyaránt. 
 
Harisnyavirág-készítő tanfolyam 
2018. szeptember 22-október 13. 
A tanfolyamot újonnan indítottuk, ezelőtt ilyen jellegű képzés nem volt a Házban. A foglalkozások 
ideje alatt a résztvevők elsajátíthatták a harisnyából, drót segítségével készíthető virágok 
előkészítését, összeállítását, az elkészült munkadarabot pedig mindenki hazavihette a képzés 
végeztével. A tanfolyami oktató tervei szerint indít egy haladó tanfolyamot is a közeljövőben. 
 
Óvodai dajka képzés 
2018. március 4-június 27. 
A Közösségi Ház adott otthont az óvodai dajka-képzésnek, ahová a környező településekről is 
érkeztek hallgatók. A képzés OKJ-s vizsgával zárult, ahol minden résztvevő sikeres vizsgát tett.  
 
Tortacenter cukrász tanfolyam 
A 2018-es évben öt alkalommal voltak kiscsoportos képzések, amelyen a tortakészítés alapjaival, 
díszítésével ismerkedhettek meg a résztvevők. A Közösségi Ház konyhája kitűnő helyszín a képzésre. 
Cukorvirág készítés, tortahab díszítés, mézeskalács díszítés, valamint grillázs készítése is szerepelt a 
tanfolyamok anyagában.  
 
Ovis angol  
Minden héten szerdán és csütörtökön óvodás korú gyermekek számára biztosítottunk helyszínt a 
játékos, zenés angol tanulásra. A foglalkozások során fejlesztettük a gyermekek mozgáskészségét, 
figyelmét, ritmusérzékét, memóriáját egyaránt. 
 
English Clubs  
Három egymást követő pénteki napon kisiskoláskorú gyermekek számára biztosítottuk a helyszínt a 
játékos, zenés angol tanulásra, valamint a nyelvvizsgára való felkészülésre is. A foglalkozások fő célja 
a szókincsfejlesztés mellett az önálló szövegalkotás- és beszéd készségének fejlesztése volt. 

 
Táborok 

 
Panchinello tábor általános iskolásoknak 
2018. június 25-29. 
A tábor legfőbb célja a résztvevő gyermekek szociális-, mentális-, érzelmi készségfejlesztése volt, a 
zene- és művészetterápiás eszközök felhasználásával. A tábort Kesjárné Putnoki Kornélia vezette. 
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Tesz Vesz Tábor 
2018. július 2. – 6.  
A tábor során Majláthné Dénesi Andrea vezetésével a résztvevő gyermekek megtanulhatták, hogy a 
házban és a ház körül, a természetben milyen újrahasznosítható anyagokból lehet különböző 
használati tárgyakat, dísztárgyakat készíteni. 
A tábor során készült papírmasé tálka, újságpapírból készített befőttes üveg dekoráció, megmaradt 
anyagokból varrt cica, papírtányérból, és színes papírokból ragasztott és festett kép, dekopázs 
technikával készült díszítés, szélforgó, mozaiktechnikával csempéből díszített virágcserép egyaránt. A 
gyerekek és foglalkozásvezetők egy alkalommal ellátogattak a Csaba Parkba is, ahol lehetőségük volt 
megtekinteni az újonnan nyílt állatsimogatót, valamint maradt idő a játékra is. 
A tábor záró napján kiállítást rendeztünk a héten készült remekművekből, valamint a Csaba Gyöngyei 
Néptánc Együttes két tagja táncházat tartott a táboros gyerekek és néhány szülő részvételével.  
 
Panchinello tábor óvodásoknak 
2018. július 9-13. 
A tábor legfőbb célja a résztvevő gyermekek szociális-, mentális-, érzelmi készségfejlesztése volt, a 
zene- és művészetterápiás eszközök felhasználásával, természetesen az életkori sajátosságokra 
szabva. A tábort Kesjárné Putnoki Kornélia vezette. 
 
Ovis angol tábor 
2018. július 16-20. 
White Anikó vezetésével a résztvevő óvodás korú gyermekek megismerkedhettek az angol és 
amerikai rajzfilmfigurákkal, mindezt játékos formában.  
 
English Clubs angol tábor 
2018. július 23-27. 
A tábor során a kisiskolás korú gyermekek gyakorolhatták az angol nyelvű beszédet, különböző 
közlekedési eszközökkel utazhattak, délutánonként pedig a Jaminai városrészben kirándultak 
kerékpárral. A tábort White Anikó vezette. 
 
Kisművész Kreatív Főzőtábor 
2018. augusztus 13-17. 
Táborunk fő célja az volt, hogy megismertessük a gyermekeket a konyhai fortélyokkal, egyszerű 
ételeket készítettünk el velük, amelynek a receptjeit fel is jegyezték maguknak, de célunk volt az is, 
hogy bemutassuk a táborosoknak azt, hogy milyen feladatokban tudnak otthon segíteni a szülőknek, 
nagyszülőknek. 
A főzőtáborban résztvevők egyszerű és könnyen elkészíthető hideg- és melegételeket, desszerteket 
készítettek. A tábor zárásaként táncházat tartottunk a Csaba Gyöngyei Néptánc Együttes tagjainak 
vezetésével. 
 

7. Üzemeltetés 
 

A házban felmerülő műszaki és egyéb jellegű problémákat igyekeztünk a legrövidebb idő alatt 
kijavítani, (pl. a munkatársakkal az égő cserék, ajtók beállítása, fal hibák kisebb javítása, festése, 
zárcsere, stb.)  
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A Ház működését, rendezvényeit, programjait és üzemeltetését (takarítás, ügyelet, karbantartás, 
kisebb javítási munkák, stb.) 1 fő szakmai munkatárs, valamint 1 fő takarító segítségével 
biztosítottuk. 
 
A 2018-as évben végre sikerült a hátsó épületszárny, valamint az utcai nagyterem termeinek 
tisztasági festése. 
 
Problémát jelent a szennyvízaknák telítettsége és időszakos dugulása, amelyet ebben az évben is 
duguláselhárítók közreműködésével oldottunk meg, több alkalommal.  
A Ház működésében további és visszatérő probléma, hogy a villamos hálózat alul lett tervezve, a 
nagy teljesítményű eszközök egyidejű használatát (hangrendszer, villamostűzhely, stb.) nem bírja el a 
rendszer. Sajnos ezt a problémát nem sikerült 2018-ban sem megoldani. 
A Ház bejárati ajtaján lévő, illetve a nagytermek ajtajának biztonsági fóliái a sok dekoráció, és azok 
nem szakszerű eltávolítása miatt megsérültek, foltosak és karcosak, amelyeknek a cseréje is 
szükséges lenne.  
 
A Ház a bérlőket tekintve egyre nagyobb kihasználtságnak örvend, így egyre inkább szükség van 
további asztalokra és székekre, mert a jelenlegi asztal- és székállomány a rendszeres igénybevétel 
miatt meghibásodott vagy tönkrement, olyan módon, hogy azokat javítani már nem tudjuk.  
A Ház működésében kisebb problémát jelentett a korábbiakhoz képest lecsökkent dolgozói létszám – 
a közfoglalkoztatottak hiánya - de igyekeztünk az időbeosztással és a kijelölt feladatokkal 
megfelelően gazdálkodni.  
 
További problémaforrást jelentetett az, hogy a Mackó-Kuckó Óvoda egy csoportja egy teljes nevelési 
évre a Jaminai Közösségi Házba költözött, így programjainkat, állandó csoportjaink működését át 
kellett szervezni, a bérlőket átgondoltan kellett fogadnunk. Az óvodával, és a Közösségi Ház 
munkatársaival való jó viszony kialakítása sokat segített a helyzet megoldásán. 
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VI. LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Általános összegzés 

 
A Lencsési Közösségi Ház működésének célja, hogy kiszolgálja elsősorban a Lencsési lakótelepen élő, 
közel 12000 ember közösségi, közművelődési jellegű igényeit. Az 1991-es alapítást követően 
fokozatosan alakult ki a ház tevékenységének struktúrája, sikerült főleg rendezvényekkel és 
kisközösségek működtetésével kulturális hagyományokat teremteni. Az elmúlt év eseményei közül 
kiemelésre érdemes a két szabadtéri rendezvényünk, a Lencsési Gyermeknapi és a Szent István Napi 
Előzetes. A Galéria sorozat esetében a Blahut házaspár kiállítása, melyben a kézimunkák és fotók 
exkluzív párosítása került bemutatásra. A Föld Napi és Egészségheti rendezvénysorozat, a tizenhatodik 
alkalommal lebonyolított „Csak tiszta forrásból…” című pályázat és a tizenharmadik alkalommal 
megrendezett Békéscsabai Digiporáma Fesztivál, valamint a Részönkormányzattal közös, 12 éves András 
napi Kolbászparádé, szintén említésre méltóak.  
A 2018-as munkatervünkben megfogalmazott célkitűzéseinket sikerült megvalósítani. Tevékenység 
bővülésként értelmezhető Nyugdíjas klub 35 éves, a Baba-mama klub és a Jóga klub 25 éves 
fennállásának megünneplése, az egyszerinek tervezett, de a nagy sikerre való tekintettel szinte sorozattá 
váló Békéscsabai bakelit börze.  Tornák közül az ősz folyamán nem indítottuk újra a baba-mama tornát, 
viszont a Fitt-N Taekbo Team vezetője egy moletteknek ajánlott edzési lehetőséget kezdeményezett, 
Fitt-N Forever csoport néven. Tevékenység csökkenésként értelmezhető, hogy az őszi évadban nem 
indult el a Fotósuli, továbbá az épületfelújítás, melynek kivitelezését a nyárra-őszre tervezték, nem 
kezdődött el, így az időpontok bizonytalansága miatt nem szerveztük meg az Őszidő című kertbarát 
szakmai napot. 
 

1. Rendezvények, események 
 
Magyar Kultúra Napja - rendezvénysorozat 
Január 19 – 24. 
Évek óta hagyomány, hogy a Lencsési Galéria Sorozatot a Márvány Fotóműhely előző évi 
legsikeresebb alkotásaiból összeállított kiállítás indítja, melyet a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
nyitunk meg január 19-én. „Az elmúlt év alkotásai”-t  dr. Pap István a Megyei Művelődési Központ 
nyugalmazott igazgatója ajánlotta az érdeklődőknek. 
Január 22-én Egy elfelejtett költő címmel Gyóni Géza életéről és költészetéről Hrabovszki Éva tanárnő 
tartott előadást a Nyugdíjas klubban, majd  
Reformkori étkezési szokások címmel a Paleolit klub vendégeként Szathmáryné Vantara Klaudia 
gasztroblogger tartott előadással egybekötött ételbemutatót és kóstolót.  
Január 24-én  Zorkóczy Zenóbia erdélyi színművésznő két előadást tartott a délelőtt folyamán, melyre 
a Lencsési Óvoda nagycsoportosait, majd a Lencsési Általános Iskola alsós gyermekeit hívtuk meg. 
 
Február 10. 
„Farsangi örömzene” – a Pódiumon a a Kemény Gitárklub csapata adott fergeteges hangulatú 
koncertet. 
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Farsangi bál 
2018. február 9.  
Hagyományos farsangi bál a közösségi házban működő csoportok tagjainak és hozzátartozóik 
részvételével, melynek mindig sikeres eleme a jelmezes felvonulás. 
 
A Csak tiszta forrásból” című fotópályázatot 
2018. március 15. 
A pályázatot tizenhatodik alkalommal hirdettük meg, melyre 126, a Kárpát-medencében élő és alkotó 
magyar szerző 616 darab fekete-fehér fotója érkezett be. A zsűrizést követően ebből 50 alkotás került 
kiállításra. A pályázat újdonságát adja, hogy nem papír alapon, hanem digitálisan kértük a pályaművek 
beküldését és a zsűri is digitálisan, vetített képek nyomán bírálta el a nevezett alkotásokat, melyek közül 
az 50 falra kerülőt mi hívattuk elő. A megnyitóra március 15-én került sor, melyen dr. Ferenczi Attila, a 
József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzat vezetője mondott köszöntőt, majd Takács Péter, a 
közösségi ház vezetője átadta a díjakat. Ünnepi műsort Nagy Szilvia énekművész adott.  
 
Föld napi programsorozat 
2018. április 20-23. 
A Mohácsy Mátyás Kertbarát kör szervezett kastélytúrát április 20-án, melynek keretében 
meglátogatták Dobozon a Kastélyligetet és az itt található  katolikus kistemplomot, majd a 
Wenckheim kriptát. Sarkadon az Almásy-kúriát, ahol őriztek három 48-as tábornokot az Aradi 
Vértanúkból; Geszten a Tisza-kastélyt és Tisza-kriptát; Okányban pedig kívülről megtekintettek két 
kúriát, majd Vésztőn a  Koós Károly által tervezett "Bagolyvár"-lakóházat. A kirándulás szakmai 
vezetője Szelekovszky László nyugalmazott természetvédelmi főtanácsos volt. 
A Természetjáró kör Remonda Szabadidős Lovas és Sportegyesülethez tett gyalogtúrát április 22-én a 
Széchenyi-liget – Körgát sor – Varságh Béla út. Visszafelé Vandháti út – Hétvezér u. – Dobozi út 
útvonalon. 
Április 23-án megnyitottuk A „Legendás fák Békés megyében” című kiállítást , melyet Szelekovszky 
László ny. természetvédelmi főtanácsos gyűjteményéből állítottunk össze a közösségi ház előterében 
található vitrinekben.  
 
Lengyel Alkotmány és Külhoni Lengyelek Világnapja  
2018. május 5. 
 A Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesülettel és Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzatával közösen emlékeztünk meg a világnapról. A Békéscsabai Szakképzési 
centrum Trefort Ágoston Fiúkórusának műsora után Mitrovics Miklós szerző mutatta be Magyar 
emlékek Lengyelországban című könyvét, majd a Chopin kórus adott ünnepi műsort, végül Balázs 
István a Budapesti Lengyel Kutatóintézet és Múzeum tudományos munkatársa megnyitotta az 
UNESCO – lengyel kincsek című kiállítást. 
 
Egészséghét a Lencsésin  
2018. május 14-től 19-ig 
A Részönkormányzat anyagi támogatásával tizenegyedik alkalommal bonyolítottuk le, melynek 
keretében voltak díjmentesen látogatható bemutató tornák, és rendhagyó óra a Lencsési Általános 
Iskola tanulóinak részvételével, melyen vendégünk volt Gyebnár József mentőtisz, aki az 
elsősegélynyújtásról és életmentésről tartott előadást, továbbá zöldség-gyümölcs kóstolót tartottunk a 
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gyerekeknek. Levetítésre került a Holnap című film, melyben a globalizáció, a túlnépesedés és a 
klímaváltozás problémáira keresik a válaszokat. A vetítést interaktív beszélgetés követte. Ringató 
foglalkozást tartott a Baba-mama klubban Püski Melinda zenepedagógus, és Gyógyító út című könyvét 
bemutatta Bódia Magdi szerző a Meditációs klub foglalkozásának keretében.   
 
Lencsési Gyermeknapi Előzetes 
2018. május 19. 
Eseményünket 14-től 20 óráig rendeztük meg a Féja Géza téren. A programban szerepelt Kishalfogó 
verseny, ügyességi vetélkedők és szabadtéri játszóház. Felléptek a Lencsési Óvoda Maci, Bagoly és Nyuszi 
csoportjai, és a közösségi házban működő angol szakkörös gyerekek. A Kacagó Bábszínház mutatta be A 
három kismalac című előadását, majd Nevet a föld címmel a Napvirág Zenekar adott elő interaktív 
gyermekműsort. A Lencsési Általános Iskola és a Hétpróbás Néptánciskola táncházzal szórakoztatta az 
érdeklődőket, majd a JALTE taekwondo szakosztálya tartott harcművészeti bemutatót.  Megnyitottuk 
Barabás Ferenc Szemünk fényei című, gyermekportrékból összeállított kiállítását. A rendezvény ideje 
alatt volt lovaglási és ingyenes arcfestési lehetőség, valamint légvár és óriáscsúszda üzemelt. A résztvevő 
gyerekek ingyenesen fogyaszthattak üdítőt és palacsintát, melyből mintegy 600 db-ot osztottunk ki a 
jelenlévő gyermekek között. Az utóbbit a Családsegítő Szolgálat munkatársai sütötték le, hozzájárulva 
ezzel a rendezvény sikeréhez. Továbbá az ügyességi vetélkedők és játszóház „állomásain” pontgyűjtő 
füzetbe pecséteket gyűjthettek a gyerekek, melyet, ha betelt, egy dobozba dobhattak. A rendezvény 
végén kisebb-nagyobb díjakat sorsoltunk ki, a fődíj egy gyermekkerékpár volt.  
 
Nyári kézműves tábor 
2018. június 25-től 29-ig és július 2-től 6-ig  
Két turnust szerveztünk, melyen a résztvevők a szövés, fonás, batikolás, üvegfestés, zsugorfólia, 
gyöngyfűzés, varrás és a papírmunkák különféle technikáit sajátították el szakmai vezetők irányításával. 
A foglalkozásokat követően az elkészült alkotásokat hazavihették. Naponta megismerkedtek egy-egy 
magyar népmesével, népdallal vagy mondával, és mindkét hetet játékos vetélkedő zárta, ahol a 
táborban tanultakról, hallottakról kérdeztük vissza a gyerekeket majd a legjobbakat díjazásban 
részesítettük. A részvételi díj az első héten tizenegyezer Ft/fő volt, mely összeg magában foglalta a napi 
egyszeri étkezés, a meleg ebéd biztosítását. A második hetet az EFOP pályázat keretében bonyolítottuk 
le, ezért a Lencsési Általános Iskola által delegált 25 gyermek ezen díjmentesen vehetett részt. 
 
Ifihorgász tábor 
2018. június 25-től 29 
A horogkötéstől a halfogásig  című, egy hetes programon az általános iskolák felső tagozatos gyermekeit 
vártuk. A résztvevők megismerhették a Körösökben előforduló halfajokat, a horgászatukhoz szükséges 
eszközök összeállítását és használatát. Az Élővíz-csatornán ismereteiket ki is próbálhatták.  A nagy 
érdeklődésre számottevő, napközis jellegű tábor részvételi díja magában foglalta a napi egyszeri étkezés, 
a meleg ebéd biztosítását. A résztvevők közt voltak azok a gyerekek is, akik év közben rendszeresen 
látogatják az ifjúsági horgászklub foglalkozásait.  
 
Fotósuli tábor 
2018. július 2-től 6-ig 
A hasonló néven futó tanfolyamaink sikerére alapozva, ifjabb korosztály számára, 12-18 éveseknek 
hirdettük meg tábor jelleggel a fotósulit. A foglalkozásokat a Márvány Fotóműhely tagjai tartották. A tíz, 
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egymásra épülő témából álló tanfolyami tematikát az 5 napos tábori időtartamra vetítve sikeres és 
hasznos programot sikerült lebonyolítanunk, melyen megismerhették a résztvevők a digitális 
fényképezés alapjait, technikáit és fortélyait. A napközis jellegű tábor részvételi díja magában foglalta a 
napi egyszeri étkezés, a meleg ebéd biztosítását.  
 
Szent István Napi Előzetes 
2018. augusztus 18. 
A lakóterület legnagyobb tömegeket vonzó szabadtéri programját immár 26. alkalommal rendeztük meg 
augusztus 18-án. A programot hagyományosan a Csorvási Majorett Csoport és Fúvószenekar, valamint 
lovas-hintó felvonulása nyitotta a Lencsési úton, a Gyöngy presszótól a Féja Géza térig, lovashintók, 
csikósok és rendőrautók felvezetéssel. A téren felállított színpadon bemutatót tartott a majorett 
csoport, majd fellépett a Fitt-N Taekbo Team, a Balkán Táncegyüttes és a Fitdance Center csoportjai. Sor 
került a rendezvény zászlajának felavatására, melyre ezentúl minden évben a tűzijáték előtt feltűzzük a 
fellépők által aláírt szalagot. Lovasbemutatót tartott a Remonda lovasiskola, sor került a 
Részönkormányzat által kiírt, a „Lencsési a mi otthonunk” című pályázat eredményhirdetésére és a 
debreceni Hangfogó Együttes fellépésére. Sztárvendégünk Peter Sramek volt. A tűzijáték előtt dr. 
Ferenczi Attila a Lakótelepi Részönkormányzat vezetője mondott köszöntő beszédet. Kiegészítő 
programként volt szabadtéri játszóház, arcfestés, egészségpont, és lovaglási lehetőség, népi játékok és 
az érdeklődők megtekinthették a Márvány Fotóműhely szabadtéri tárlatát. 
 
Jóga nap - 25 éves a közösségi ház jóga klubja 
2018. október 27. 
A félnapos szakmai és ünnepi eseményen vendégünk volt Varga Éva debreceni jóga oktató. A 
szakmai programban szerepelt intenzív gyakorlás a Himalája Jóga Tradíció tanítása alapján, 
feszültségmentesítés, meditáció, megelégedettség gyakorlása a jóga segítségével. Ételkóstoló és 
szerény vendéglátás keretében az ünnepi tortát is elfogyasztottuk közösen.  
 
Koszorúzás Korosy László sírjánál 
2018. november 7. 
Korosy László, Békéscsaba egykori főjegyzője születése 155. évfordulója alkalmából szerveztünk 
megemlékezést a Kastélyi temetőben. Köszöntőt mondott a közösségi ház vezetője, majd a főjegyző 
életútját Zsíros György, a közösségi ház aktivistája ismertette. Koszorút helyeztek el a közösségi ház 
csoportjainak vezetői, vezetőségi tagjai. 
 
Lengyel Függetlenség Napja  
2018. november 10. 
A Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesülettel és Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzatával közösen rendeztünk programot. A himnuszok, a köszöntő és a Chopin 
kórus műsorát követően Takács Malgorzata, a Budapesti Lengyel Intézet munkatársa megnyitotta a 
„Függetenség asszonyai” című kiállítást, majd Mariusz Szczepaniak költő irodalmi estjére került sor.  
 
Erzsébet-Katalin napi bál 
2018. november 16. 
Minden évben megszervezzük a közösségi házban működő csoportok tagjai és hozzátartozóik 
részvételével. A vacsorát nyitótánc előzte meg, melyet a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület táncosai 
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mutattak be. A jó hangulatú bál programját névnapi köszöntők és tombolasorsolás színesítette, a zenét 
Kékegyi István „Bubu” szolgáltatatta. 
 
XIII. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál 
2018. november 24. 
Ez évben tizenharmadik alkalommal bonyolítottuk le ezt az országosan egyedülálló versenyt. A 
nevezési határidőre 11 alkotótól 14 pályamű érkezett be. A zsűri tagjai Dobóczky Zsolt fotóművész 
(Szeged), Zsila Sándor fotóművész (Budapest), Gál Csaba, a Csaba TV főszerkesztője voltak. A 
nyilvános vetítéssel egybekötött zsűrizésen a pályázók közül is sokan megjelentek. A verseny szorosra 
sikeredett, egyre jobb és színvonalasabb alkotások érkeznek, így a zsűrinek nem volt könnyű dolga. A 
díjakat Takács Péter, a közösségi ház vezetője és Gál Csaba főszerkesztő adta át, majd a zsűri tagjai 
értékelték a megtekintett alkotásokat és többet, a bírálatok és kritikák tükrében újra megtekintettek. 
 
Mikulásváró délután 
2018. december 5. 
A Baba-mama klubosainkat, a baba-mama tornásokat és az óvodás angol szakköröseinket invitáltuk 
meg erre az ünnepségre.  A Mikulás (Mészáros Mihály színművész) a szülők által előre behozott, 
névre szóló csomagokat osztotta ki, majd közösen énekeltek a gyerekekkel. Bodrogközy Rita zenész 
gyermekműsorral, lufihajtogatással szórakoztatta a résztvevőket. 
 
András Napi Kolbászparádé 
2018. december 8. 
A részönkormányzat támogatásával a Lencsési Közösségi Házban és a Féja Géza téren felállított 
sátorban tizenkettedik alkalommal szerveztük meg ezt a hagyományőrző programot. Ennek 
keretében zajlott a tizenegyedik Lencsési Kolbászgyúró verseny a lakótelepen működő intézmények 
és civil szervezetek részvételével, melyen 9 csapat mérte össze tudását. A sátorban 650 adag 
székelykáposzta került lefőzésre, majd kóstoltatásra az érdeklődők számára 12 órától. A 
megjelenteket a nagyteremben a Melody együttes, a sátorban Kékegyi István (Bubu) szórakoztatta. A 
gyerekeket adventi játszóház fogadta, ahol karácsonyi díszeket készíthettek különféle technikákkal az 
érdeklődők.  
 
35 éves a közösségi ház Nyugdíjas klubja – programsorozat 
2018. december 10 – 17. 
A közösségi ház életében hagyomány, hogy megemlékezünk csoportjaink megalakulásának kerek 
évfordulóiról. A programban szerepelt visszaemlékezés az elmúlt évtizedekről, melyhez Zelenyánszki 
Judit klubtag állított össze vetített képes illusztrációt. Köteles Lajos egyetemi tanár visszatérő 
vendége a klubnak és a közösségi háznak is. Most egy történelmi esemény évfordulójának apropóján 
tartott előadást „100 éve történt: Gyulafehérvár 1918. december 1., - a román álmok és 
beteljesülésük” címmel. A sorozatnak része volt továbbá az Advent a Lencsésin és a Karácsonyi 
Koncert, melynek végén természetesen a 35 éves ünnepi tortát is elfogyasztottuk közösen. 
 
25 éves a Baba-mama klub 
2018. december 14. 
A közösség megalakulásának évfordulójáról egy komplex rendezvény keretében emlékeztünk meg. A 
programban szerepelt dr. Agoston Hecla fül-orr-gégész szakorvos előadása, a klub egykori és jelenlegi 
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vezetőjének , szülő-tagjainak visszaemlékezése, adventi játszóház, valamint az ünnepi torta közös 
elfogyasztása. 
 
Advent a Lencsésin  
2018. december 12. 
A Részönkormányzattal közösen tizenkettedik alkalommal rendeztük meg a lakóterület közösségi 
adventi programját, ahol dr. Ferenczi Attila, a részönkormányzat-vezető és Kutyej Pál lelkész ünnepi 
köszöntői után felléptek a közösségi ház angol szakkörösei, a Lencsési Óvoda Manóvárovi 
telephelyének Katica csoportja, valamint az ünnephez illő verses-zenés műsort adott a debreceni 
Hangfogó Együttes. 
 
Bakelit Börze 
Az év folyamán öt alkalommal rendeztünk bakelit börzét, melyre különösen az első két alkalommal 
rendkívül nagy volt az érdeklődés. A hanglemezeket a 60-as évek neves együtteseitől lehetett fellelni 
illetve cserélni és vásárolni egészen napjainkig. Több esetben DJ közreműködése emelte a 
színvonalat, sőt egy alkalommal vendégünk volt a Sprint együttes egykori dobosa is.  
 
A Karácsonyi koncert   
2018. december 17.  
A Nyugdíjas klub hagyományos évzáró estjén a Békéscsabai Szakképző Centrum Trefort Ágoston 
Fiúkórusa adott az ünnephez illő műsort Tóth Olga tanárnő vezetésével. A nyugdíjas klub tagjai a 
rendezvény végén egy-egy szerény ajándékcsomagot vehettek át. 

 
 

2. Sorozatok 
 

Kiállítások - Lencsési Galéria Sorozat 
 
A ház alapítása óta a 2017. év végéig 250 tárlat került megrendezésre. A beszámoló évében ez újabb 
tizennyolccal gyarapodott. Időrendi sorrendben a következő voltak: A Magyar Kultúra Napja 
alkalmából a Márvány Fotóműhely Az elmúlt év alkotásai kollekciója (1). Itt a farsang (2) címmel 
farsangi kellékek és dekorációk voltak megtekinthetők az előterünkben. Februárban bemutatkozott 
Gálos László salgótarjáni fotóművész (3) majd az előtéri vitrinekben március 15-vel  és a húsvéttal (4) 
kapcsolatos minitárlatok voltak láthatók. Kiemelt esemény volt  a XVI. „Csak tiszta forrásból…” című 
pályázat tárlata (5). Bemutatásra kerültek Pljesovszki Lászlóné (6) békéscsabai alkotó gobelinjei és 
Hidvégi Péter békéscsabai származású budapesti fotóművész Hívők és hitek című kollekciója (7) 
továbbá a Föld Napja alkalmából a Szelekovszky László természetvédelmi főtanácsos gyűjteményéből 
válogatott Legendás fák Békés megyében című összeállítás (8). A Lengyel Alkotmány Ünnep 
tiszteletére UNESCO – lengyel kincsek címmel tablókiállítás volt látható (9), az Gyermeknap jegyében 
pedig Barabás Ferenc gyermekportréiból válogatott Szemünk fényei (10) című tárlat. Ezt követően 
Baán Katalin ceglédi fotóművész (11) majd hagyományos őszi évadnyitó tárlatával az Aradi Fotóklub 
(12) alkotásai kerültek a termeink falaira. Bemutatkozott Lopusnyiné Gyulai Ágnes (13) békéscsabai 
alkotó festményeivel és Tóth István nagyváradi fotóművész (14) Festői Kína című kollekciójával.  A 
Lengyel Függetlenség Napja alkalmából pedig a Függetlenség asszonyai (15) című összeállítást 
tekinthették meg az érdeklődők. Kiállítottuk Nagy Zita (16) Kreatív újrahasznosítás című, papírból 
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készített tárgyait. Szívvel varrva, fotóval láttatva (17) címmel dr. Blahut Károly és dr. Blahut Károlyné 
közös kiállításán kézimunkák és fotók kerültek a falra, bemutatva a házaspár kreatív munkáját és 
ízelítőt kaptunk G.Pataki Mária dekoratőr „Varázsok” (18) című világából.  
A megnyitókon átlagosan 40-80 fő jelent meg, de volt, hogy az érdeklődők száma meghaladta a 100 
főt. 

 
3. Saját közösségek  

 
A közösségi ház tevékenységének mindig meghatározó része volt a kisközösségek, csoportok 
fenntartása. Támogatásunkkal nyugdíjas (120 fő), baba-mama (16 anyuka + gyermekeik), csipkeverő (8 
fő), jóga (28 fő) meditációs (8 fő) ifi horgász (8 fő) és paleolit (16 fő) klub, Mohácsy Mátyás Kertbarát kör 
(30 fő), természetjáró kör (66 fő), Mesekuckó (50 fő) és a Márvány Fotóműhely (38 fő) működött 2018-
ban. Összejöveteleiket heti, kétheti vagy havi rendszerességgel tartják. Éves programjukat közösen, az 
intézmény munkatársainak a segítségével dolgozzák ki, melyeket előadások, szakmai bemutatók, 
tapasztalatcsere látogatások, kirándulások jellemeznek. Rendezvényeiket rendszeresen közzé tesszük a 
helyi médiában, ezek nyilvánosak és bárki által látogathatók. 
 
Nyugdíjas Klub  
Ismeretterjesztő előadást tartott többek között Hrabovszki Éva tanárnő, Boldog Gusztáv 
természetvédelmi mérnök, Dr. Sprőber Zita endokrinológus, belgyógyász szakorvos, Banner Zoltán 
művészettörténész, Kertész Éva botanikus, Ugrai Gábor tanár, Jároli József nyugalmazott levéltáros, 
Szalay Ágnes történész, Bagyinszki Zoltán fotográfus, dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott igazgató, 
Takács Péter, a közösségi ház vezetője, Dr. Ferenczi Attila a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság elnöke.  
Egynapos kirándulást szerveztek Tokajba, Nyíregyháza – Sóstóra, Siófok-Tihanyba, Budapestre, két 
csoport utazott Erdélybe a Boga völgyébe és a Pádisra, és egy négy napos kirándulást szerveztek 
Bogácsra és környékére. 
Megemlékeztek a Költészet Napjáról, a Nőnapról, az Anyák Napjáról és az Idősek Világnapjáról. 
Közösen ünnepelték névnapjaikat, az év záró eseménye a Karácsonyi koncert volt. 
 
Mohácsy Mátyás Kertbarát kör  
A kör programjait ismeretterjesztő előadások, tapasztalatcsere látogatások, metszési bemutatók, 
gyakorlati foglalkozások jellemzik. Működésükkel céljuk, hogy új információkkal segítsék a város 
kiskert-tulajdonosait. Rendezvényeiket rendszeresen közzé tesszük a Csabai Mérlegben, melyek 
nyilvánosak, bárki által látogathatók. A kör vendége volt többek között Lukács Ágnes kertészmérnök, 
Gál László növényvédelmi szakirányító, dr. Roszík Péter, a Biokontroll Hungária ügyvezetője, Kertész 
Éva botanikus, Selmeczi László gombaszakértő, Fabulya Attila okleveles pálinkabíráló és Sajben 
György borlovag. Tevékenységük fontos részét képezi a szakmai fejlődés érdekében tett 
tapasztalatcsere látogatások, a tagok különféle szakmai rendezvényeken való részvétele.  
Kirándulásként egy megyei kastélytúrát szerveztek a Föld Napja alkalmából, Szelekovszky László ny. 
természetvédelmi főtanácsos vezetésével a  Doboz-Sarkad-Geszt-Okány-Vésztő útvonalon. Több 
esetben tartottak nyilvánosan meghirdetett metszési bemutatót valamint kert- és pincelátogatást. 
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Természetjáró kör  
Tevékenységük célja, hogy megismerkedjenek elsősorban a Dél-Alföld természeti és épített 
értékeivel. A kör első túrája januárban a a Bandika-fához vezetett. Továbbá gyalogtúrát szerveztek 
többek között a Körös-parton a Veszely-Vandhát valamint a Molnár-ház – Mezőmegyer – Frankó 
tanya útvonalon, a Remonda Szabadidős Lovas és Sportegyesülethez, Borosgyánba, és több 
alkalommal szerveztek városismereti sétát. Kirándulást szerveztek Kötegyánba, Csabaszabadiba, 
Szarvasra. Budapesten a Budai hegyekben barangoltak, májusban „Őseink nyomában” címmel  
négynapos autóbuszos kiránduláson vettek részt a Felvidéken, ahol a földrajzi és természeti 
nevezetességek mellett magyar történelmi emlékhelyeket látogattak meg. 
A kirándulásokon 30-40 fő vett részt, kör tagjain kívül egy-egy programhoz 10-15 fő külső érdeklődő 
csatlakozott. 
 
Csipkeverő Klub  
A megyében egyedülálló közösségünk több mint 20 éve működik intézményünkben. Tematikus 
foglalkozásokkal a díszítő csipkével való munka lehetőségeit dolgozta fel és az előző évi munka 
folytatásaként tovább ismerkedtek a fehérnemű csipkedíszítésének lehetőségeivel, valamint tovább 
ismerkedtek a kontírozott csipkével. Ez évben is részt vettek szakmai pályázatokon, a Textiles 
Konferencián, és a nyár folyamán a Népművészeti Egyesület által szervezett népművészeti táborban. 
Az év folyamán felkérésre többször tartottak mesterség-bemutatót Békéscsabán, Békésen a Jakab-
napi vásárban, Gyulán a Körösvölgyi Sokadalomban és az Almásy-kastélyban.  
 
Jóga Klub  
Összejöveteleiket az aktív gyakorláson túl az egészségmegőrző programok, ismeretterjesztő 
előadások és szakmai táborokon való közös részvétel jellemzi.  
Évente egy alkalommal van egész napos program Jóga Nap címmel, melyet idén összekötöttünk a 
közösség születésnapos rendezvényével. Az előadással, meditációval egybekötött gyakorlati 
bemutatót beszélgetés és ételkóstoló valamint az ünnepi torta elfogyasztása zárta. 
 
Meditációs Klub  
Tevékenységének célja az indiai és távol-keleti kultúrák megismerése, a testi, lelki, szellemi 
egyensúly megteremtése. Elsajátítják a természetes gyógymódokat és kezeléseket, ayurvédát és 
jógagyakorlatokat végeznek, megtanulják a meditációs technikákat és gyakorlatokat. A klub 
működését gyakorlati foglalkozások jellemzik. Ezen felül rendszeresen hívnak ismeretterjesztő 
előadásokra többek között az egészséges táplálkozással és életmóddal kapcsolatosan előadókat, 
így volt vendégük az Egészséghét keretében Bódia Magdi, aki saját könyvét mutatta be és ajánlotta 
a klub tagjainak. 
 
Paleolit klub  
Tagjaik közt vannak, akik évek óta követik ezt az életformát és vannak olyanok, akik most kezdték, 
vagy szeretnék elkezdeni és ehhez kérnek tanácsokat, szereznek tapasztalatokat. Összejöveteleiket 
rendszeresen látogatják külső érdeklődők is, melyeken jellemzően az ismeretterjesztő előadások és a 
gyakorlati foglalkozások váltják egymást. Ezeken bevált recepteket és tapasztalatokat cserélnek, a 
közösségi ház konyhájában rendszeresen készítettek különböző ételeket, melyet közösen 
sütöttek/főztek és fogyasztottak el. Ismeretterjesztő előadásaikat nyilvánosan is meghirdetjük. Ez 
évben két alkalommal is vendégük volt dr. Szathmáryné dr. Vantara Klaudia gasztroblogger, aki 
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előadással egybekötött paleo sütemény-bemutatót és kóstolót tartott az érdeklődőknek: januárban a 
reformkori konyha specialitásait vonultatta fel paleo köntösben és decemberben jellegzetes adventi 
ételeket készített szintén a paleo értékeknek megfelelően.  
 
Mesekuckó családi játszóház  
A nyári szünet kivételével majdnem minden hónap utolsó szombatján tartottunk. Témájában februárban 
a farsangra, márciusban a húsvéti ünnepkörre építve. Májusban a Lencsési Gyermeknapi Előzetes, 
augusztusban a Szent István Napi Előzetes keretében volt szabadtéri játszóház. Szeptemberben őszi 
díszeket, novemberben mécseseket és tököcskéket, decemberben az András Napi Kolbászparádé kísérő 
rendezvényeként karácsonyi díszeket, majd december 29-én a szilveszteri játszóházban különféle 
technikákkal szerencsemalacot készíthettek az érdeklődők. 
 
Baba-Mama Klub  
A kisközösség tagsága bizonyos időközönként kicserélődik, a gyerekek 3 éves korukig járnak ebbe a 
csoportba. A szülők igényeinek és érdeklődésüknek megfelelő témakörökben hallgatnak meg 
ismeretterjesztő előadásokat. Javaslatot is tehetnek témakörre illetve az előadó személyére. Ebben az 
évben többek között dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász, Petrovszkiné Csanki Katalin bölcsődevezető, dr. 
Gácser Magdolna gyermekpszichiáter, Boldóczki Erika szoptatási tanácsadó, Rákóczi Józsefné 
gyógytornász, a Dévény-módszer alkalmazója. Volt húsvéti játszóház, novemberben tökfaragás és a 
sütőtöksütés, decemberben Mikulás-délutánt szerveztek, melyen Mészáros Mihály színművész és 
Bodrogközy Rita közreműködött és záró foglalkozásként megemlékeztek a közösség fennállása 25 éves 
évfordulójáról, melyben ismeretterjesztő előadás, visszaemlékezés és karácsonyi játszóház szerepelt.  
 
Ifjúsági Horgászklub  
Takács István klubvezető a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége Ifjúsági Bizottságának elnöke, 
a kezdetek óta vezeti a közösséget, melynek tagjai meghatározott tematika mentén sajátították el a 
horgászattal kapcsolatos alapvető tudnivalókat, elméletben és gyakorlatban, ismerkedtek a Körösök 
élővilágával, az őshonos halakkal és azok horgászatával. Elsajátították azokat a technikai lépéseket, 
melyek a horgászat sikerességét segítik, az etetőanyagok elkészítését, az etetést, horogkötést. A téli 
időszakban videofilmeket néztek meg a halak életéről, halakról szóló könyveket, újságokat olvasnak. 
A foglalkozások segítik a sikeres horgászvizsgára való felkészülésüket, melyet legtöbbjük megszerzett 
az év folyamán, hogy más, engedélyhez kötött vizeken is kipróbálhassák horgásztudásukat. A nyár 
folyamán harmadik alkalommal, nagy sikerrel bonyolítottunk le - részben a klub tagságára alapozva-  
a napközis jellegű horgásztábort.  
 
 
Márvány Fotóműhely 
A megye egyik legaktívabb alkotói közössége. Fotóikkal rendszeresen beneveznek a különböző 
országos pályázatokra. Tevékenységüket szakmai előadások, műtermi fotózások, fotóséták, 
kirándulások jellemzik. Gyakorlati foglalkozásaik témáit ez évben a HDR fotók és a panorámafotók 
készítése adta. 
Egy archaikus fotós hétvégén vendégük volt Nagy István szentesi fotóművész, akinek vezetésével a 
cianotipia készítését gyakorolták, továbbá ismeretterjesztő előadást tartott Boldog Gusztáv a Körös-
Maros Nemzeti Park munkatársa, dr. Blahut Károly és Tuskáné Papp Erzsébet, a klub tagjai. Emellett 
készültek alkotásokkal a MAFOSZ Szalonra, az Alföldi Fotószalonra, a hagyományos aradi kiállításukra, 
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valamint a Magyar Fotográfia Napjára. Rendszeresen hirdetnek házi fotópályázatot, mely az 
építőkritika módszerével segíti tagjaikat a fejlődésben.  
A Magyar Kultúra Napján bemutatták „Az elmúlt év alkotásai” című összeállításukat a Lencsési 
Közösségi Házban. Több kollekciójuk került bemutatásra Békésen, a Csabagyöngye Kulturális 
Központban, Nagyváradon a Várban és Aradon a Clio teremben.  
Fotós kirándulást szerveztek a szabadkígyósi természetvédelmi területen, és éjszakai csillagfotózást a 
kígyósi Nagyerdőben, melyek Szakmai vezetője Boldog Gusztáv volt. Egy 3 napos téli fotóstúrán 
vettek részt Menyházán és környékén, fotósétát tettek a Jaminai bányatavak környékén és az esti 
belvárosban. 
Az elmúlt évtizedekben jó kapcsolatuk alakult ki az Aradi Fotóklubbal, melynek eredményeképp ez év 
júliusában illetve szeptemberében kölcsönös bemutatkozási lehetőséget biztosítottak egymásnak az 
Aradi Clió teremben illetve a közösségi házban. Az Aradi fotósok látogatásakor egy közös fotós napon 
vettek részt Szarvason és este került megnyitásra az aradi kollekció a közösségi házban. 
Említést érdemelnek szabadtéri kiállításaik, a Szent István Napi Előzetesen a Féja Géza téren és a Magyar 
Fotográfia Napján a Korzó téren, továbbá, hogy az Ati Pizzéria továbbra is rendszeresen fogadta a tagok 
tárlatait 1-1 hónap időtartamra. Az NKA 25 –Határtalan Kultúra programsorozat keretében Gerendáson, 
Kétegyházán, Kétsopronyban és Nagyszalontán mutatkozhattak be kiállítással. 
A fentieken túl aktivitásukat mutatja, hogy a „Csak tiszta forrásból…” és a Békéscsabai Digiporáma 
Fesztivál című pályázataink nevezői közt is rendszeresen köszönthetjük tagjaikat. 
 

4. Külső közösségek 
 

Havonta egy-egy alkalommal biztosítottunk helyiséget a terület önkormányzati képviselőinek 
fogadóórákra és az igényeknek megfelelően a József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat 
üléseinek.  
Hetente itt tartotta fogadóóráit a Lakótelepi Tömegsport Egyesület.  
Díjmentesen adtunk helyet a Békés Megyei Karate Szövetség, a Városi Polgárőr- és a Lakótelepi 
Tömegsport Egyesület éves közgyűlésének, akik ezt a rendezvények biztosításával vagy az azokon való 
közreműködéssel viszonozták. Továbbá a Városvédő és Városszépítő Egyesület összejöveteleinek és a 
Szép hazánk Magyarország nyugdíjas vetélkedő megyei döntőjének is helyet biztosítottunk.  
 
Az intézmény helyiségeit folyamatosan bérbe adtuk vásárokra, termékbemutatókra, oktatási, 
továbbképzési, gazdasági jellegű képzésekre, továbbképzésekre, előadásokra, összejövetelekre. 

 
József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat 

 
Intézményünkben tartja üléseit megalakulása óta. Működéséhez részben mi biztosítjuk a hátteret. 
Anyagi támogatásával segítette a március 15-i ünnepi, az Egészséghét a Lencsésin programjait, a 
Gyermeknapi és a Szent István Napi Előzetes, a XIII. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál megvalósítását, 
továbbá kiemelten az András Napi Kolbászparádé és az Advent a Lencsésin című rendezvényt.  
A választókerületi célelőirányzatából adott támogatást dr. Ferenczi Attila tanácsnok hét, Fülöp Csaba 
képviselő három, Csicsely Ilona pedig egy programunkhoz.  
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5. Képzések, kapcsolatok 
 
Angol szakkör az év folyamán a nyári hónapok kivételével a Lencsési Óvoda gyermekeinek részvételével 
működött heti gyakorisággal két csoportban, kezdő és haladó szinten. A szakkör és vezetőjének 
aktivitását jellemzi, hogy a haladó csoport rövid műsorral bemutatkozott a Lencsési Gyermeknapi 
Előzetes című szabadtéri rendezvényünkön valamint felléptek az Andvent a Lencsésin című 
programunkon. 
 
Jóga tanfolyamot az év folyamán két alkalommal indítottunk, egyszer a tavaszi és egyszer az őszi 
időszakban. A kurzusok 24 órásak voltak és 12 foglalkozásból álltak.  
 
Angol nyelvi képzés felnőtteknek 
A tavalyi év folyamán indított újrakezdő és középfokú nyelvvizsga felkészítő képzéseink júniusban 
fejeződtek be. 
Az ősz folyamán, októberben indítottunk kezdő és egy újrakezdő csoportot. Ezek a képzéseink 60 órásak. 
 
Fotósulit ebben az évben is kétszer hirdettünk meg, középiskolás diákok és felnőttek részvételére 
számítva. A tíz alkalom során a résztvevők a digitális fotózás technikáját sajátítják el. A tematikus 
foglalkozások során elméleti ismeretek elsajátítása után gyakorlati foglalkozások keretében próbálták ki 
a tanultakat és a képszerkesztés technikáit is megtanulták. Az őszi tanfolyamot a minimum létszám 
hiánya miatt nem indítottunk el. 
 
Intim torna   
tanfolyamot szintén kétszer indítottunk az év folyamán, tavaszi és az őszi évadban. A gyakorlati tréning 
tíz egyórás foglalkozásból állt, melyet gyógytornász vezet. 
 
Tornák 
A nyári időszak kivételével hetente egyszer volt nyugdíjas-, baba-mama- (két korosztálynak), kismama-, 
szülésre felkészítő- továbbá kétszer egészségmegőrző- és alakformáló torna valamint Fitt-N Taekbo, 
továbbá szeptembertől újra indult a taekwondo edzés óvodás korú gyermekek részre. A kisgyermekek 
„kiöregedése” miatt az őszi évadban a baba-mama tornát nem indítottuk újra, azonban új lehetőségként 
szerdai napokon októbertől elindult egy új torna, az ún. molett torna, a Fitt-N Forever csoport. 
 
eMagyarország pontunk 2004 szeptembere óta üzemel két gépállással, mely internetezési, valamint 
nyomtatási lehetőséget biztosít a nyilvánosság számára. A szolgáltatás hétköznapokon 10-től 16 óráig 
érhető el.  
 
Együttműködési megállapodásunk a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal van, továbbá a Lakótelepi 
Tömegsport Egyesülettel, a Városi Polgárőrség Egyesülettel helyiségek használata, rendezvények 
részfeladatainak ellátása és biztosítása tárgyában.  
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6. Üzemeltetés 
 
Személyi ellátottságunk egy főállású vezetőből, egy nyolc órás kulturális szervezőből egy nyolc órás 
gondnoki státuszból áll. Komoly segítséget jelentettek számunkra a közcélú foglalkoztatású 
munkatársak, akik január-február valamint október-november-december hónapban végeztek nálunk 
kisegítő feladatokat. Tárgyi, technikai ellátottságunk jónak mondható, az épület berendezése és 
bútorzata mennyiségileg és minőségileg is elegendő a látogatók kiszolgálására.  
 
A Lencsési Közösségi Ház bekerült az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú 
(TOP-6.5.1-16.) programba. A munkálatok az eredeti tervek szerint 2018 nyarán nem kezdődtek el, 
várhatóan 2019 januárjában cserélik az intézmény ablakait és a nyári hónapokban kerül sor az épület 
külső-belső hőszigetelésére, valamint egy, a mai szabványoknak megfelelő mozgáskorlátozott 
illemhely kialakítására és a fűtés korszerűsítésére. A beruházóval úgy pontosítottuk le a munkálatok 
időtartamát, hogy az a lehető legkevésbé zavarja a közösségi házban folyó tevékenységet.   
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VII. MESEHÁZ 
 

2018. évi célkitűzések teljesítése 
2018 az évfordulók éve volt. Békéscsaba újratelepítésének 300 éves évfordulóját ünnepelte a város. 
A Meseház 30 éve nyitotta meg kapuját. Ványai János hajdani csabai fazekasmester 110 éve 
született. Őszidő Nyugdíjas Klubunk 35 éve alakult, a Békéscsabai Konzervgyárban. Jazz-klubunk 15 
éve működik folyamatosan. Mindezt megkoronázta a Mátyás király tiszteletére hirdetett emlékév. 
Tisztelettel, szeretettel, örömmel ünnepeltük meg jeles évfordulóinkat az év során.  Partnerünk volt a 
Meseházi Alapítvány, pályázati forrásokkal is segítve a szakmai munkát.  
Örömünkre szolgál, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik a Meseházban folyó tevékenységek iránt. 
Nemcsak a gyermekkorosztály, hanem a felnőttek és idősek számára is kínálunk színvonalas 
programokat, rendezvényeket, a nyitvatartási időn kívül is. Kiállításaink hazai és határon túli 
látogatók számára is érdeklődésre tartanak számot, s a Meseház nyáron, a turizmus szempontjából 
jelentős időszakban is látogatható. 
 

1. Állandó kiállítások 
 

A Meseházban három állandó kiállítás működik. Schéner Mihály, Kossuth-díjas, Akadémikus, 
Békéscsaba Díszpolgára, a Meseház megálmodójának gyűjteményes kiállítása. Ez a kiállítás nemcsak 
a gyermekek számára érdekes, hanem a képzőművészeti különlegességek iránt érdeklődőknek is 
kedvelt zarándokhelye. A Schéner-kiállítás a Meseház védjegye. Aki egyszer látta, nem felejti el soha 
színekkel töltött, hagyományokra építő berendezését. Éppen ezért törekedtünk arra, hogy több, 
szokatlan rendezvény helyszíne is legyen, s hogy akarva-akaratlan még többen tekintsék meg 
tárgyait,érdekességeit. Így került be a Jazz-csütörtök programelem, valamint gyermekfilm vetítés és 
vetélkedők a Meseház Meseszobájába. 
A Meseház másik épületében, a ház megnyitása óta látható Lenkefi Konrád bábjaiból válogatott, a 
Napsugár Bábegyüttes fénykorát szemléltető kiállítás. A fényképekkel és dokumentumokkal tarkított 
tárlat bemutatása a legkisebbek számára kesztyűbáb használatával történik. Csoportok számára 
választható kiegészítő foglalkozás a bábkészítés és a bábmozgatás. 
Helytörténeti és néprajzi szempontból jelentős kiállításunk Ványai (Vachovics) János, hajdani csabai 
fazekasmester műhelye. Idén ünnepeltük a mester születésének 110. évfordulóját, a Munkácsy 
Mihály Múzeummal és Ványai Mária leszármazott, valamint fazekas szakkörünk tagjainak 
közreműködésével. Az állandó kiállítást a családi hagyaték tárgyaival egészítettük ki, valamint több 
kézműves foglalkozást is rendeztünk az évforduló jegyében. Műhelyünkben nemcsak a mester régi 
munkaeszközei, szerszámai kaptak helyet. Ez a kiállítás ma is működő fazekas műhely, 
gyermekfoglalkozások helyszíne. A régi és az új egymás mellett van ebben a szobában. Modern 
fazekaskoronggal és égető kemencével is rendelkezünk.  
 

2. Rendezvények, események 
 
Apáról Fiúra családi hagyományőrző programsorozat 
A hagyományainkhoz hűen ebben az évben is megrendezésre került a hónap első szombatján a 
családi kézműves foglalkozás. Összeszokott, rendszeresen visszajáró családok látogatnak el hozzánk, 
de mindig vannak újonnan csatlakozó érdeklődők is. Célunk az, hogy a néphagyományok 
megismerésén túl változatos kézműves foglalkozásokat kínáljunk a családoknak, biztosítva az együtt 
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alkotás örömét. Minden hónapban kiválasztunk egy népszokást, hagyományt és ehhez igazodva 
választjuk a kézműves foglalkozásokat. A népi kézművesség minden alkalommal előtérbe kerül. 
Nagyon nagy érdeklődésre tart számot a húsvéti, karácsonyi ünnepkörhöz tartozó játszóházunk is.  A 
népszokásokról is nyomtatott formátumban kapnak tájékoztatást a családok, mellyel a néprajzi 
szokásokat igyekszünk bevinni a családok életébe. 
Igyekszünk bemutatni a különböző tájegységek egyszerű, de már-már elfeledett népi ételeit, 
ételkóstoló formájában. Felkeltve ezzel az érdeklődést az egyszerű, kiadós kevés alapanyagból készült 
ételek iránt. Ilyenkor receptek megbeszélése, régi, nagymamák korabeli főzési ötletek 
felelevenítésére kerül sor. 
 
Magyar Kultúra Napja 
2018. január 25. 
Mátyás király emlékév nyitó rendezvénye volt a Meseházban megrendezett kiállítás, melyet a 
Munkácsy Mihály Múzeum szakemberei állítottak össze és rendeztek be. A megnyitó alkalmával 
Medgyesi Pál múzeumigazgató helyettes tartott előadást Mátyás hadviseléséről. Mátyás korabeli 
finom falatkákkal kínálásával tettük felejthetetlenné az eseményt. A program résztvevői általános 
iskolák felső tagozatának tanulói voltak. A kiállítás ideje alatt rendszeresen fogadtuk a látogató 
csoportokat, a témába illő kézműves foglalkozással. 
 
Jazz-csütörtök a Meseházban 
Az igényes kortárs zenét kedvelők nagy örömére, ötödik éve rendezünk koncerteket a Meseház 
tisztaszobájában, a Meseszobában. Régi keletű kezdeményezésünk ez, még a legendás Békési út 24. 
szám alatt 15 évvel ezelőtt indult jazz-klub folytatása. Ezt az évfordulót jubileumi koncertsorozattal 
ünnepeltük, amit a Meseházi Alapítvány pályázatából, a Hangfoglaló Program támogatásából tudtunk 
finanszírozni. Ez a hely különleges hangulatával és színvonalas előadóival alkalomról-alkalomra több 
látogatót vonz. Célunk a program indításával az volt, hogy egy olyan réteg számára is bemutassuk a 
Meseházat, akiknek e nélkül eszükbe sem jutna felkeresni, mert nem tartoznak a klasszikus 
gyermekes, családos célcsoporthoz. A gondolat helyénvalóságát mutatja, hogy a zenei érdeklődés 
kapcsán látogatók nagy számban csatlakoznak az ekkor megismert hasonló jellegű 
rétegrendezvényhez, klubhoz (pl. retro-mozi, népi ének, kiállítások, Molnárház programjai). Az idei 
repertoár is színes, színvonalas képet mutatott: 

2018. január 18. Winand Gábor Elsa Valle Duo 
2018. február 8. Jelen Trio 
2018. március 8. Kézdy Luca Trio 
2018. április 19. Tóth Sándor West-Coast Band 
2018. május 11. Transformation 
2018. május 31. Papajazz 
2018. június 7. Elek István Quartet 

 
Városi Művészeti Versenyek 
2018. április 18.  
 a Meseházban rendeztük meg Békéscsaba városának legrégibb versenyét, a Városi Mesemondó 
Versenyt, ami a Meseházzal egyidős. Három korcsoportban, szakmai zsűri segítségével valósítottuk 
meg a város legjobb mesemondóinak versenyét. A díjazottak mesekönyv jutalmat kaptak.  
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Huszonkettedik alkalommal került megrendezésre 2018. április 20-án a Városi Népdaléneklési 
Verseny, a Csabagyöngye Kulturális Központban. A minősítő versenyt János Hajnalka népi ének tanár, 
a Békés Banda népzenei együttes énekesnője nyitotta meg. Több mint 200 békéscsabai általános 
iskolás gyermek énekelt együtt a díjkiosztó ünnepségen. 
 
Gyermeknap a Meseházban 
2018. június 2. 
Ebben az évben is megrendeztük hagyományos gyermeknapunkat, „hol ifjak és vének vígan 
tölthették a délutánt”. Gyermeknapunk egyik mérföldköve az éves tevékenységünknek, amit a 
gyermek közművelődés területén végzünk. Ez a rendezvény már a nyári kedvet hordozza, a vakáció 
felé tekint. A szokásos vattacukor kóstoló mellett kézműves tevékenységekkel, udvari játékokkal 
kínáltuk meg a látogatókat, Mátyás király udvara jegyében. 
 
Meseházi Szüreti Mulatság 
2018. szeptember 15. 
17. alkalommal rendeztük meg szüreti mulatságunkat. A program fő tevékenysége hagyományosan a 
kemencés lángos készítése. A kenyértésztát gyermekekkel és szüleikkel közösen gyúrtuk, nyújtottuk, 
majd a Meseház búboskemencéjében sütöttük meg. Tejföllel tálaltuk a szép kövérre nőtt lángosokat. 
A szüret másik hagyományos programja a mustpréselés, amit saját présünk segítségével, szülők és 
gyermekek közreműködésével valósítottunk meg. Nagy sikere volt kerti játékainknak, kézműves 
műhelyünknek, valamint a szegedi Aranygyapjú Társulat bábelőadásának. Témánk Mátyás király, 
mint népmesehős, az emlékévhez kapcsolódott. 
 
Népmese napja 
2018. október 1 
A hagyományok szerint, a Szent László Utcai Általános Iskola teljes alsó tagozatának részvételével 
rendeztük meg a Népmese Napját. Ez alkalommal megemlékeztünk Benedek Elek munkásságáról, 
népmese vetélkedőt rendeztünk, a Kecskeméti Animációs Filmstúdió mesefilmjeiből vetítettünk.  
 
Meseházi Boldogság Betakarító Ünnep – Meseház 30 
2018. szeptember 27. 
HARMINCÉVES VAGYOK címmel, a Meseház fennállásának 30. évfordulóját helyeztük központba, 
mely Schéner Mihály legkedvesebb ünnepén, a Meseházi Boldogság Betakarító Ünnepen valósult 
meg. Volt nyitótánc, boldogságültetés, interaktív családi koncert.  
 
Premier szaxofonisták tanszaki bemutatója 
2018. június 6. 
A Premier Művészeti Szakgimnázium szaxofon tanszakával együttműködésben rendeztük meg a 
tanszaki záró koncertet, a békéscsabai és a budapesti tagozat növendékeinek részvételével. A helyi 
fúvós szakma intenzív részvétele és hangos tetszésnyilvánítás fémjelezte a rendezvényt. 
 
Tréfás Mesemondó Verseny 
2018. december 6. 
16. alkalommal rendeztük meg Tréfás Mesemondó Versenyünket. A versenyre a város általános 
iskoláiból, 3-4. osztályos tanulóinak legjobbjait nevezték tanáraik. Szakmai zsűri előtt adták elő a 
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magukkal hozott tréfás mesét. Nemcsak népmesével, hanem bármilyen, akár a kortárs irodalom 
tréfás történeteivel is lehetett nevezni. A verseny során fontos szempont volt az értékelésnél, hogy a 
történet legyen tréfás, az előadásmód kifejező, a helyes kiejtés és a pontos szövegtudás is sokat 
nyomott a latban, de az összhang, a harmónia a döntő, mint a hajdani mesemondóknál, akik kicsiket 
és nagyokat is el tudtak varázsolni, meg tudtak kacagtatni történeteikkel, hiszen az ő emlékezetükre 
rendeztük ezt a versenyt. A verseny teljes anyagát rögzítette a Csaba Tv, így a téli szünetben 
esténként a Meseházból meséltek a tv-néző gyermekeknek. 
 
Egészségnap 60+ 
2018. szeptember 25. 
Nyugdíjasok számára szerveztünk élményprogramot, a Csabai Társaskör Egyesület pályázati forrására 
támaszkodva. A délután során „Fele sem igaz” helytörténeti vetélkedő, „Egy kicsi mozgás, 
mindenkinek kell” élő zenés torna, beszélgetés az időskori kiteljesedésről és egészséges falatkák 
fogyasztása vidámította 70 ember hétköznapját. 
 
Közösségek napja 
2018. november 19. 
A Csabai Társaskör Egyesülettel közös megvalósításban érzékenyítő programot tartottunk, hátrányos 
helyzetű óvodás és iskolás csoportnak. Délelőtt Jimmy bohóc tartott zenés mesedélelőttöt az 
óvodásoknak, délután Soós Emőke mesélt az iskolásoknak. Mindkét programhoz kézműves 
foglalkozást is biztosítottunk. 80 fő vett részt a rendezvényen.  
 
Közös Pont Teaház 
Az év során több alkalmat is megvalósítottunk, előadásokat és hagyományőrző akciókat. 
2018. február 3. Farsang a Molnárházban. 
2018. május 4-én Barangolások Izlandon és Marokkóban, Rozgonyi János a Dél-békési 
Természetvédelmi és Madártani Egyesület elnöke előadása. 
2018. november 16. A nyugat alkonya címmel, Dragán György szociológus előadása. 
2018. december 11. Szállást keres a Szent Család, advent a Molnárházban. 
 
Muzsikáló Udvar 
A Meseház udvara a város legszebb nyári koncerthelyszíne. Úgy, mint minden évben, 2018-ban is 
törekedtünk arra, hogy színvonalas, de rétegműfajnak adjunk otthont, mivel az udvar 
befogadóképessége max. 200 fő. Nagyon nagy szerencsénk volt, hogy idén az időjárás kedvezett a 
szabadtéri programoknak, a rossz idő beálltával a házban szólt a zene. Májustól decemberig négy 
koncertet és egy egész napos programot valósítottunk meg, a zenei ínyencek nagy örömére.  
2018. június 6.  Premier szaxofon tanszaki bemutató, km. Eichinger Tóth Quartet 
2018. június 14.  Eichinger Tibor Kéri Gábor Duo 
2018. július 13.  Pengő Csaba szóló nagybőgő 
2018. szept. 14. Jazz-piknik a Meseházban, a Meseházi Alapítvány és a Meseház közös rendezvénye. 
Összművészeti fesztivál és találkozó. Program: Masni és Pocó gyermekkoncert, Hangszersímogató 
Kepenyes Pállal, SZEGYA IPARTY kiállítás és divatbemutató, Such Tamás jazz-fotó kiállítás, Borbély 
Műhely koncertje, Tóth Sándor Band koncertje, Bágyi Balázs New Quartet, feat. Pocsai Kriszta 
koncertje és közös jam-session a fellépő zenészekkel, világszínvonalú előadók, óriási produkció, 
felejthetetlen élmény.  
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2018. szept. 20.  EastWing 
2018. december 13. The Abstract 
 
Időszaki kiállítások 
Kiállításaink a Meseház méreteiből adódóan, a legkülönbözőbb helyszíneken kerültek 
megrendezésre, általában valami más attrakcióval kiegészítve. 
2018. február 16-án Budapesten, a FUGA Központban nyitottuk meg Schéner Mihály kiállítását és ez 
alkalommal a budapesti közönség számára is bemutattuk a Meseházi Alapítvány kiadásában elkészült 
Schéner: Játék, Plasztika, Rajz című könyvet. 
2018. február 5. Simon Rózsa amatőr alkotó Arcok című portré kiállítása a Nemzetiségi Klubházban. 
2018. február 18. A Nemzetközi Művésztelep friss alkotásai a Szent-Györgyi Albert Gimnázium 
alkotóházában. 
2018. szeptember 14. Such Tamás jazz-fotó kiállítása jazz-klubunk 15 évéről, a Meseház udvarán 
nagyméretű molinókra nyomtatva lett bemutatva. 
2018. szeptember 14. Ugyanaznap az udvar másik felén a SZEGYA IpArty „Színek, ritmusok” kiállítása 
egy divatbemutató keretében volt látható. 
2018. november 20-án VÁNYAI 110 címmel, a 110 esztendeje született Ványai Jánosra, a hajdani 
csabai fazekasmesterre emlékeztünk, a családi hagyatékból válogatott, csak az ünnepi kiállítás ideje 
alatt megtekinthető tárgyakból. A kiállítást Salamon Edina, a Munkácsy Mihály Múzeum néprajzosa 
nyitotta meg. Az ünnepségen részt vett Ványai Mária, a mester lánya. 
Az én családom címmel rajzpályázatot hirdettünk, melynek benyújtási határideje, az értékelés és a 
beküldött rajzok bemutatása 2019. évben lesz aktuális. 
 
Molnárház 
2018. évben számos eseményt szerveztünk Békéscsaba még álló legrégibb lakóházába, a Harruckern 
utcai Molnárházba. A kellemes környezet, a tündéri házikó számos művelődési lehetőséget nyújt. Év 
végére a mellékhelyiség is elkészült. Több alkalommal nyújtottunk segítséget a Békéscsabai 
Hagyományőrző Kulturális Kör által tervezett rendezvények megvalósításához. A Molnárház 
megtekintését nyitvatartási időben biztosítottuk, de nem folyamatosan tartózkodtunk a helyszínen. A 
Meseház látogatóinak is ajánlottuk a Molnárház megtekintését, egy éppen ráérő munkatársunk 
kísérte át a látogatókat.  
2018. február 3-án batyus farsangot rendeztünk a Molnárházban, hagyományőrző maskarás jelleggel, 
énekkel, farsangi alakoskodással. 
2018. március 22-én a Munkácsy Emlékház szervezésében megvalósult Kúriatalákozó fakultatív 
programjának helyszíne volt a Molnárház. 
2018. május 22-25. Kicsengetés UTÁN II program keretében biztosítottunk foglalkozást 
partnerintézményeink számára.  
2018. július 7. Egész napos történelmi séta állomásai voltunk, a Meseház és a Molnárház. 
Tárlatvezetéssel vártuk, hűsítővel kínáltuk a kb. 150 fő látogatót, akik a Békéscsaba 300 ünnepség 
keretében tekintették meg helyszíneinket. 
2018. szeptember 27. Harruckern sétaút keretében mutattuk be a Molnárházat.  
2018. december 11-én „Szállást keres a Szent Család” címmel a karácsonyi készülődés egyik legszebb 
hagyományát elevenítettük fel a Molnárházban. Ezt követően a tisztaszobában Vízkeresztig minden 
este mécses világított a bámészkodóknak. 
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2018. december 13-án Luca napi népszokások adtak alkalmat a Békéscsabai Hagyományőrző 
Kulturális Kör összejövetelének megrendezésére. 
 
Nemzetiségi közművelődés 
A Meseház és a Nemzetiség Klubház éves programját átszövi a nemzetiségi művelődés. Klubjaink, 
szakköreink tevékenysége a hagyományőrzésből táplálkozik. Sajnos egyre ritkább a szlovák szó, de 
ennek ellenére örömmel látogatják intézményünket. A ház nyitása óta tartja nálunk foglalkozásait a 
Békéscsabai Szlovák Klub. A Nemzetiségi Klubházban jönnek össze hétről-hétre, hagyományőrző és 
anyanyelv ápoló programjaik megrendezése céljából. A klub tevékenységét 2017-től mi állítjuk össze. 
Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a több generációt megmozgató közös programok 
megrendezésének. Partnerünk a Szent László Utcai Általános Iskola. Ezen kívül fánksütés, 
múzeumlátogatás, fröccsudvar, főzések és karácsonyi ünnepség megrendezése voltak a 
klubtevékenység jelentős momentumai. Részletesen saját közösségeink bemutatásánál. 
2018. május 18-án rendeztük meg a Békéscsabai Román Önkormányzattal együttműködésben az 
Országos Román Mesemondó Versenyt. A versenyen, a hagyományos kiírásnak megfelelően, a 
kétnyelvű iskolák és a nyelvet oktató intézmények tanulói több korcsoportban versenyeztek, a hazai 
románság szakmai zsűrije előtt. A versenyt személyesen megtekintette Románia konzulja. 
A nemzetiség mellett a helyi romák számára is biztosítunk szolgáltatásokat, de nagyon sokszor nem 
megnevezve, illetve hátrányos helyzetű gyermekcsoportok számára. Partnerünk a Szent László Utcai 
Általános Iskola és a Hajnal Utcai Óvoda. 
Békéscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata német nyelvtanfolyamának és a tanfolyam közösségi 
rendezvényeinek is helyiséget biztosítottunk, pályázatukat együttműködési megállapodás 
elkészítésével támogattuk. 
 
Határon túli magyar kapcsolatok 
Ahogyan a nemzetiség, úgy a nemzet művelődése is átszövi éves tevékenységünket. Népszerűsítő 
alkalmaink, zenés, táncos programjaink mind a nemzeti összetartás erősítését szolgálják.  
2018. január 17. Rekegő, Szokolay Dongó Balázs és Ségercz Ferenc népzenészek közös műsora. Zenés 
beszélgetésünkben a népzene ma lehetséges továbbélésének lehetőségeit kerestük. Szokolay Dongó 
Balázs és Ségercz Ferenc egyedi feldolgozásában és előadásmódjában köszönnek vissza azok az 
eredeti népzenék, amelyeket hajdan Bartók és Kodály is feldolgozott. A népdalfeldolgozásokat 
többek közt dudán, furulyán és tárogatón szólaltatták meg, a Felcsík házhoz jön produkció keretében. 
2018. február 16-18. Nemzetközi Művésztelep hazai és határon túli résztvevőkkel, Novák Attila 
képzőművész rajztanár vezetésével, a SZEGYA alkotóházában. A projekt témája: Válasz Munkácsynak 
és Jankaynak.  
2018. márciusában a Meseházi Családi Dalárda eleget tett a Szentegyházi Gyermekfilharmónia 
meghívásának, és részt vett a Homoród-menti Népdalvetélkedőn, ahol ismét kiemelt arany 
minősítést kaptak. A csoport békéscsabai családokból áll, különlegessége, hogy több generáció 
énekel együtt. Szakmai vezetője János Hajnalka. 
2018. szeptember 26-27. A Kicsengetés UTÁN II keretében a sepsiszentgyörgyi  Ég-Világ együttes 
zenés gyermekműsorát mutattuk be partnerintézményeinkben. 
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3. Csoportos foglalkoztatás, táborok 
 

Kézműves foglalkozások a Meseházban 
A kézműves foglalkozásoknak is rendszeresen visszatérő csoportjai vannak, mely köszönhető az 
iskolákkal, óvodákkal való jó kapcsolatnak. Havi rendszerességgel küldünk a pedagógusoknak 
kézműves ajánlót, mely mindig az évszakokhoz és a néphagyományhoz kapcsolódik. Igyekszünk olyan 
ajánlót összeállítani, melyet az óvodákban és iskolákban anyag és helyhiány miatt nem tudnak 
megvalósítani. Ilyen pl. az agyagozás, papírmerítés, gyertyamerítés, csuhéj és gyékénymunkák, 
nemezelés, mézeskalács díszítés, kasírozott álarcok, előre levarrott figurák díszítése, tömése stb. 
Színesítjük a kínálatunkat a tárlatvezetésen kívül népmeseolvasással, melynek megválasztásánál is 
igyekszünk figyelembe venni az ünnepköröket, néprajzi szokásokat. 
Igény szerint kihelyezett foglalkozást is tartunk, mert a peremkerületi iskolák és óvodák, a közlekedés 
miatt, hátrányban vannak a belvárosi intézményekkel szemben. Ez hozzásegít minket a jó kapcsolat 
kialakításában, hiszen megismerjük a gyerekek iskolai, óvodai környezetét és az adott környezeti, 
dekorációs ötletekből mi is tanulunk, inspirálódunk. 
Nagy öröm számunkra, hogy a megyéből rendszeresen ellátogatnak hozzánk osztálykirándulások 
alkalmával. Itt is évek óta visszatérő vendégeink vannak. Békés, Mezőberény, Gyula, Gyoma, Vésztő, 
Doboz, Kétegyháza, Csorvás) Ilyenkor a jó időben maximálisan kihasználjuk az udvar adta 
lehetőségeket és az udvari népi játékokat, melyeket a lehetőségekhez mérten igyekszünk bővíteni. 
Ebben az évben is megszerveztük a „Nyitott Hét a Meseházban” rendezvényünket, mely a 
szeptemberi tanévkezdéskor jó alkalom arra, hogy akik ritkán jutnak el hozzánk, most 
térítésmentesen vehetik igénybe szolgáltatásainkat. „Húsvéti Ajándékkészítő Hetet” is ajánlottunk a 
pedagógusoknak, mert itt lehetőség nyílik megismerni a népi tojásdíszítési technikákat. Az adventi 
időszakra külön kézműves ajánlót küldtünk az iskoláknak, óvodáknak. 
Minden nagyobb családi rendezvényen (Gyereknap, Szüreti Mulatság) az aktuális program mellett 
minden esetben lehetőség van valamilyen kézműves foglalkozás kipróbálására. 
Meseházi Nyári Gyermektáborok 
Ebben az évben is teltházzal működtek a nyári táboraink. Igyekeztünk a nyár végi időpontokat 
kijelölni, mert úgy vettük észre, hogy a nyár végén már kevesebb helyen van táborozási lehetőség, de 
nagy igény van rá. A táboraink során is kihasználjuk az udvar adta lehetőségeket és a szigorúan nem 
iskolai keretek közé szorított alkotást. A gyerekeknek egész nap lehetősége nyílik az alkotó munkára, 
de bőven hagyunk időt a szabad mozgásos tevékenységekre is. Ebben segítségünkre vannak az udvari 
játékaink és az egyre bővülő jelmeztárunk is. 
 
„Mátyás az igazságos” Lovagi Tábor 
2018. július 30-augusztus 3.  
A Mátyás emlékév rendezvénysorozatának rendezvénye a Lovagi Tábor. Megismerkedtünk a korabeli 
lovagi élettel, táncokkal, társasjátékokkal. Címert, pajzsot festettünk. Mátyástallért sütöttünk, 
bőrtarsolyt, pártát készítettünk. Reneszánsz képkeretet terveztünk. Az udvaron lovagi ügyességi 
játékot rendeztünk.  
 
„Meseház 30” Kézműves Tábor  
2018. augusztus 13-17.  
A Meseház születésnapja alkalmából szervezett tábor tematikája Schéner Mihály játékvilágát idézte. 
Maskarába, kalapokba öltöztünk, festményt festettünk a mester alkotásairól. Elkészítettük a 
viráglányokat, pipi linzert sütöttünk. Agyagoztunk, textilből Elefánt Csabit készítettünk. Filcből lovas 
huszárt varrtunk.  
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„Békéscsaba 300” Hagyományőrző Népi Kézműves Tábor 
2018. augusztus 27-31  
A  Meseházban Békéscsaba újratelepítésének évfordulója alkalmából fölelevenítettük a Békéscsabai 
kézműves hagyományokat. Ellátogattunk a szlovák Tájházba, felidézve az akkori élet szokásait. Textilt 
festettünk a kékfestés hagyományaival, rongyszőnyeget szőttünk, agyagoztunk, gyöngyöt fűtüzünk, 
gyöngyöt szőttünk. Elkészítjük a csabai népviseletes babát. Megismerkedünk a régi hajfonásokkal. 
 

4. Saját közösségeink 
 

Békéscsabai Szlovák Klub 
A szlovák anyanyelv őrző és hagyományápoló klub heti rendszerességgel végezte tevékenységét. A 
szokásos formát színesítették az ismeretterjesztő előadások és a Szent László Utcai Általános Iskola 1. 
osztályával való kapcsolattartás, aminek keretében az iskolások műsorokkal, beszélgetésekkel 
érkeztek, a klub tagjai régi szlovák konyhai fortélyokat mutattak be. Ezeket a napokat közös 
lakomázások koronázták meg. A Munkácsy Mihály Múzeum szakemberei több ismeretterjesztő 
előadást is tartottak a klub tagjainak: 
2018. május 7. Medgyesi Pál előadása Mátyás királyról 
2018. május 14. Ando György előadása a Pünkösd hagyományairól 
2018. június 18. Váncsa Klára előadása Békéscsaba természeti értékeiről 
2018. október 8. Nagy-Laczkó Balázs előadása „Pacsirtanyelv, fókaorr, rigófütty” Étkezési szokások a 
középkori Magyarországon 
2018. november 19. Salamon Edina előadása Ványai János fazekasmester élete és munkássága 
 
Alkotó Fiatalok Műhelye 
Heti rendszerességgel tartotta foglalkozásait a fiatalok számára képzőművészeti alkotóműhelyünk, 
Novák Attila vezetésével. A kör programjában az alapvető technikák elsajátításán túl, önálló 
művészeti látásmód kialakítására, a valóság különféle stílusú ábrázolására irányuló foglalkozások 
teremtik meg a több mint 20 éve működő, szakmai tevékenységét illetően meg-megújuló műhely ma 
is érvényes aktualitását.    
 
Meseházi Kézműves Szakkör 
A Meseházban működő kerámiaégető kemence erőforrására alapoztuk szakkörünket. Az 
agyagozáson kívül különböző kézműves technikákat is szerettek volna kipróbálni a gyerekek. Ezért a 
szakkört kibővítettük a „cókmók szekcióval”, ahol a tagok a háztartásokban is fellelhető anyagok 
felhasználásával hoztak létre különböző játékokat, használati tárgyakat. 
 
Ványai János Fazekas Kör 
Idén ünnepeltük Ványai János békéscsabai fazekas mester születésének 110. évfordulóját. A szakköri 
munkában nagy jelentősége van a fazekas hagyományok ápolásának. Inspiráló környezetben 
dolgoznak a gyerekek, hiszen a fazekasmester régi szerszámai, alkotásai között jön létre az alkotó 
munka. A januárban megrendezett Ványai emlékkiállításon bemutatásra kerültek a gyerekek által 
készített korongozott edények és szobrok is. Emlékplakettet is készítettünk erre az alkalomra. 
A szakkör legkedveltebb tevékenysége a korongozás, amiben az év során sokat fejlődtek a gyerekek. 
Célunk az önálló alkotó tevékenységek támogatása a szakköri munkában. Ötletadással, szakmai 
fogások elsajátításával, kötetlen, vidám alkotó légkört igyekszünk megteremteni. Az elkészült 
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tárgyakat az égető kemencében ki is tudjuk égetni, melynek nagy hasznát vesszük az tanév során is. 
Van olyan szakköri tagunk aki ugyan „kinőtte” a Meseházi általános iskolai korosztályt, de 
időközönként visszajár hozzánk, a jó hangulatú alkotó légkör miatt. 
 
Thury Gábor retro-mozija 
A retro-mozi ez évben kéthetente tartotta foglalkozásait, melynek keretében a régi filmtár 
gyűjteményéből megmaradt, jelenleg Thury Gábor padlásán őrzött archív filmeket vetítettünk. Ezt 
kiegészítette Máthé Ferenc „filmaszkéta” által kiválasztott filmtörténeti jelentőségű alkotásainak 
megtekintése és azt követően, a klasszikus filmklub jellegű interaktív előadás. A filmklub a nyár 
folyamán, a Meseház udvarán rendezte meg programját, melynek műsora az alábbiak szerint alakult: 
2018. június 27. Volt egyszer egy Vadnyugat (vágatlan) 
2018. július 11. Beépített hiba 
2018. augusztus 29. Bódy Gábor: Psyché (3 rész) 
 
Fiatalok Népdalköre 
Heti rendszerességgel gyűltek össze a Nemzetiségi Klubházban óvónők és pedagógusok, hogy a 
magyar népdalkincsből merítsenek. A klub már több mint 10 éve működik, János Hajnalka 
vezetésével. Az egyre gazdagabb repertoárral bíró csoport szívesen működött közre a Molnárházban 
megvalósított téli rendezvényeinken. A rendszeres találkozások pedagógusi tevékenységükre is 
inspirálóan hatnak. 
 
Meseházi Forgórózsa Hagyományőrző Alkotócsoport 
A heti rendszerességgel működő csoport sikeresen szerepelt a XV. Országos Textiles Konferencián, 
ahol II. helyezést értek el. Itt feldolgozott tájegységek a bakonyi fehérhímzések és a Kis-Küküllő vidéki 
hímzések. Másik nagy siker volt az évben a Mezőkövesdi Kis Jankó Bori pályázaton elért II. helyezés. 
Jelenleg is láthatók a csoport alkotásai Budapesten, a Népi Iparművészeti Múzeumban. Valósághű 
hímzéseiket a már ismert tradicionális mintakincs felhasználásával készítik. A kézimunkák mintáinak 
tervezője a csoport vezetője: Bogárné Szőke Erika, népi iparművész. 
 
Reiki klub 
A klub tagjai elsősorban baráti társaság, akiket ez évben is a reiki, valamint az általuk ismert és 
alkalmazott ezoterikus gyógymódok alkalmazása tart össze. Az év során heti rendszerességgel gyűltek 
össze, csoportjuk több mint 20 éve állandó látogatója intézményünknek. A klub jellemzője az 
egymásra figyelés, harmónia és a kitartás. 
 
Városi Bélyeggyűjtő Kör 
A világhírű magyar bélyegkiadás megjelenéseinek gyűjtésével foglalkoznak a kezdetek, azaz több 
mint 50 év óta. Ez évben kéthetente tartották foglalkozásaikat a Nemzetiségi Klubházban. A kör célja 
a kör tagjainak bélyegújdonságokkal való ellátása, bélyegkiállítások, bélyegbemutatók rendezése, a 
bélyeggyűjtés – mint ismeretgyarapító és szórakoztató szabadidős tevékenység – népszerűsítése, 
valamint a kör működési feltételeinek biztosítása. 
 
Őszidő Nyugdíjas Klub 
Az Őszidő Nyugdíjas Klub idén ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. 2018. július 25-én 
bensőséges hangulatú ebéddel emlékeztek a jeles évfordulóra. A régi Békéscsabai Konzervgyár 
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nyugdíjasainak klubja ezen kívül havonta egyszer, az utolsó kedden tartotta foglalkozásait. 
Hagyományőrző tevékenységük során az iskolás korosztállyal is felvették a kapcsolatot, kölcsönös 
patronálás tekintetében. A közeli iskola diákjaiból verbuválódott csoport néptánc műsorral, a klub 
tagjai palacsintával színesítették a délutánokat. Ezen kívül kirándulások, bográcsos főzések, 
színházlátogatás tették teljessé a klub szabadidős tevékenységét.  
 
Csaba Pávakör 
Nyugdíjas pávakörünk ez évben is óriási kedvvel és lendülettel tartotta foglalkozásait hétről-hétre. A 
pávakör szívesen részt vesz különböző, főként a közelben megrendezésre kerülő népdal-
találkozókon, idén Békésre, Dévaványára és Újkígyósra látogattak el, mutatkoztak be régi-új 
ismerőseik előtt. 
 
Meseházi Családi Dalárda 
A négy éve működő csoport ez évtől működik ezen a néven. Az egyedülálló kezdeményezés 
nagyszerűsége abban rejlik, hogy egyszerre szólítja meg a kisgyermekeket, a szülőket és a 
nagyszülőket. Énekes repertoárjuk idén Dél-alföldi anyag elsajátítására irányult. Magyarországot ők 
képviselték az erdélyi Homoród-menti Népdalvetélkedőn, kiváló eredménnyel. A csoport szakmai 
vezetője János Hajnalka. 
2018. május 12-én rendeztük meg a Meseházi Családi Dalárda családi napját, aminek keretében 
bemutatkoztak a csabai népzeneoktatás kiválóságai, János Hajnalka és Barbócz Sándor tanítványai. 
Az esményen részt vett, az azóta elhunyt Barbócz Sándor, népzenész, népzene oktató, a Békés Banda 
prímása is, nem gondoltuk, hogy ez az esemény az utolsó találkozásunk lesz, sokak kedves tanárával, 
barátunkkal. 
 

5. Külső közösségek 
 

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

6. Üzemeltetés 
 
Épületeink esztétikai állapota sajnos az elmúlt évben is romlott, sem homlokzatfestés, sem felújítás 
nem történt. Főként saját kivitelezésű karbantartási feladatokat tudtunk elvégezni. Ez egy ilyen régi, 
műemlék épület-együttes esetében számos kockázatot hordoz magában. A kezelésünkben működő 
Molnárházat sikerült beépíteni tevékenységi palettánkba, melyet tovább segít, hogy év végére 
mosdóval is kiegészült az épület.   
 
 

VIII. MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ 
 

Általános összegzés 
 
A központi célokhoz igazodva az Emlékház 2018-as főbb célkitűzései között szerepelt a látogatószám 
megtartása és a szolgáltató képesség növelése, aminek maradéktalanul eleget tettünk.  
2018-ban ez előző évekhez hasonlóan 50 héten, változatlan nyitva tartással vártuk a látogatókat. 
A legnagyobb forgalom június hónapban volt.  Az előző évhez képest (9.487) 10.468 fő látogatónk 
volt, ami több, mint 9%-os növekedést mutat. Fizető vendégünk 2.951 fő volt, a törvény biztosította 
ingyenes látogatónk pedig 2.521 fő. Múzeumpedagógiai programjainkon, csoportjaink foglalkozásain, 
egyéb rendezvényeinken és kirándulásainkon, illetve táborainkban összesen 4.200 fő érdeklődő volt 
jelen.  
Az állandó kiállításon kívül számos időszaki tárlatot és művészeti előadást is szerveztünk, külső bérlők 
is igénybe vették az Emlékház foglalkoztató termét az év folyamán, és meglévő csoportjaink 
működése mellett egy új alakulását is segítettük (Művészetbarát Kör). A Békéscsaba300 Emlékév 
programjaihoz pedig rendhagyó történelemórák és egy képeslap kiállítás megrendezésével 
csatlakoztunk. 
A jövőre kivitelezési fázisába lépő Munkácsy Negyed projekt Emlékházat érintő tervezési fázisait 
legjobb tudásunk szerint támogattuk, aktívan közreműködtünk az év során megtartott 
egyeztetéseken. 
Az Emlékházban zajló programokról a helyi és az országos televíziók is beszámoltak, továbbá a 
Nemzeti Turisztikai Ügynökség országos reklámkampányában is megjelentünk. 
 
 

1. Állandó kiállítások 
 

Munkácsy Mihály Békéscsabán 
A képanyagunk a 2018-as év folyamán nem változott – a Magyar Nemzeti Galéria által kölcsönzött 21 
db Munkácsy Mihály és 1 db Szamossy Elek festmény kapott helyet továbbra is az állandó 
kiállításban. 
A kölcsönzési szerződés év közben lejárt, a hosszabbítási kérelmet az intézmény benyújtotta. 
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A magángyűjtőtől 1 db Munkácsynak tulajdonított Lang György portré az év folyamán szintén 
rendelkezésre állt.  
 
 
Az Omaszta-kúria 
A Békéscsabai Evangélikus Gyülekezet kölcsönzi számunkra az Omaszta család megmaradt bútorait, 
festményeit és használati tárgyait. A műtárgyak leltározása az idei évben is megtörtént, számukban 
és állapotukban változás nem következett be. A Munkácsy Negyed projekt keretében a kölcsönzés 
folyatása tervezett. 
 

2. Rendezvények, események 
 

A Magyar Kultúra Ünnepe 
2018. január 20. 
A Magyar Kultúra Ünnepének tiszteletére 2018-ban egy Kohán György festményeiből rendezett 
tárlattal kezdtük az időszaki kiállításaink sorát. A megnyitón a festő rokona, Árpásiné Kohán Mária, a 
Kohán György Alapítvány kuratóriumának elnöke és Árpási Zoltán újságíró mutatta be a művész 
életét és az alapítvány művészeti, értékmegőrző munkásságát.   
A délután folyamán pedig hagyományosan műhelylátogatást szerveztünk. Az idén Plesovszki Klára 
keramikus műhelyét látogattuk meg, ahol az érdeklődők a kerámiafestés és -díszítés folyamatait 
ismerhették meg és próbálhatták ki. 
 
Ovis Farsang 
2018. február 6-7. 
A Csabai Farsang programsorozathoz kapcsolódva a gyermekeknek Ovis Farsangot rendeztünk. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel két napon át zajlott a farsangi mulatság az Emlékházban. Az első 
napon a Penza Óvoda 3 csoportja vett részt Hevesi Imre interaktív, zenés előadásán. A közel egy órás 
műsor nagy sikert aratott, a gyerekek is bekapcsolódtak a dalok éneklésébe. 
A második napon Szlovák Óvoda csoportjai állatos farsangi maszkokat készítettek papírragasztásos 
technikával. 
 
Asszonyfarsang  
2018. február 9. 
A már hagyománynak számító Asszonyfarsang az idén is nagyon népszerű volt a hölgyek körében, 
akik ilyenkor a régi szokás szerint férfiak nélkül szórakoznak. A Csabai Farsang programsorozathoz 
kapcsolódó összejövetelt - a farsanghoz igazodva - egy fánksütési bemutatóval bővítettük ki.  
A rendezvényen az asszonyfarsang történetét és egyéb érdekes farsangi szokásokat ismerhettek meg 
a résztvevők, majd a fánksütés után mindenkit édes borok kóstolójával vártunk a pincében a Cuvée 
Klub közreműködésével. 
 
Békéscsabai Tavaszi Fesztivál az Emlékházban 
Mi egy időszaki kiállítással, Pacsika Emília textilművész tárlatával valamint egy művészeti előadással 
csatlakoztunk a rendezvénysorozathoz.   
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A Tavaszi Fesztivál keretében megrendezett kiállításra Pacsika Emília textilművész nőies, könnyed 
textíliákkal és kollázsokkal készült nőnap alkalmából. Ezenkívül textil iniciálékat is bemutatott a 
tárlaton, melyeket először itt a Munkácsy Emlékházban láthatott a közönség. 
A megnyitó interaktív módon zajlott a közönség bevonásával, ugyanis mindenki kifejthette 
benyomásait, érzéseit a látható műalkotásokról. 
Áprilisban a fesztivál zárásaként tartotta meg előadását Lonovics László grafikusművész „A Kortárs 
képzőművészet helyzete” címmel. 
Az előadás és a művész célja a különböző művészeti irányzatok bemutatásán túl az volt, hogy az átlag 
befogadó számára is elérhető közelségbe hozza a kortárs művészeket és műalkotásokat. Központban 
az a feltevés állt, hogy ha a képzőművészet hatni szeretne, reflektálnia kell arra a világra, amelyben 
megnyilvánul. Egy alkotás érvényesüléséhez három dolog kell, egy alkotó, aki elkészíti a művet, egy 
befogadó, azaz közönség, valamint közvetítő, aki eljuttatja az alkotást a befogadóhoz. 
Az érdeklődők az előadás során megismerhették többek között Marina Abramovics, Cindy Sherman 
vagy éppen Krnács Ágota alkotásait.  
 
Kisnemesi Otthonok 17. Országos Találkozója 
2018. március 22-23. 
2018-ban 17. alkalommal került megrendezésre műemléki konferenciánk, a Kisnemesi Otthonok 
Országos Találkozója.  A kétnapos program első napján előadásokkal vártuk a közönséget.  A 
köszöntőben Herczeg Tamás, mint a békéscsabai Tavaszi Fesztivál igazgatója és Fajzi Tamás, a Békés 
Megyei Építészkamara elnöke a műemlékvédelem és a fenntartható értékmegőrzés fontosságára 
hívták fel a figyelmet. Az első előadó Bogdán Dorottya, a Nemzeti Kastély és Várprogram turisztikai 
osztályvezetője volt, aki programban részt vevő műemlékek felújítását és turisztikai hasznosításuk 
megvalósítását mutatta be a közönségnek. Az őt követő előadók Paszternák István régész és Báder 
Miklósné, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet elnöke pedig a hevesi műemlék, a Radics- 
kúria feltárásáról, illetve új funkcióiról számoltak be. 
A kávészünet előtt Németh Györgyi, belsőépítész, az Elherdált Műemlékeinkért Egyesület elnöke Civil 
műemlékvédők lehetőségei, határai címmel tartotta meg előadását. 
Ezt követően Bugár-Mészáros Károly építész, Rados Jenő-emlékérmes építészettörténész és 
Szelekovszky László ny. természetvédelmi főtanácsos tartottak vetített előadást a budapesti, illetve 
vidéki kastélyok és kúriák állapotáról. 
Az előadások sorát Kis Béla Podmaniczky-díjas építész, műemlékvédelmi szakmérnök zárta, aki 
előadása során a békéscsabai „Molnárház” történetét, megmentési folyamatát ismertette. 
A hagyományos vacsora pedig kivételesen nem az Emlékház pincéjében, hanem a Kis Béla által 
bemutatott Molnárházban került megrendezésre. 
A másnapi buszos kirándulás állomásai Zsákán a Rhédey-kastély, Bakonszegen a Bessenyei György 
Emlékmúzeum és a Nadányi-Miskolczy udvarház, továbbá Nagyrábén a Mezőgazdasági Hagyományok 
Gyűjteménye volt. Minden helyszínen szakmai idegenvezetés várt minket majd Nagyrábén 
pálinkakóstolóval és ebéddel zártuk a programot. 
A műemléki konferenciát ismét teltház és magas színvonal jellemezte, nem csak az előadók, hanem a 
hallgatóság soraiban is neves építészek, műemléki és múzeumi szakemberek vettek részt. A program 
megrendezését a Békéscsabai Tavaszi Fesztivál, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, a 
Kolbászklub és a Békés Megyei Építész Kamara támogatta. Az építészek az idei évben is 
kreditpontokat kaptak az előadásokért és a részvételért. 
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Múzeumok Világnapja 
2018. május 17. 
A Múzeumi Világnap tiszteletére Lajos Ferenc grafikusművész anyagából nyitottunk időszaki kiállítást.  
A kiállított alkotásokat a gyulai Erkel Ferenc Emlékház kölcsönözte számunkra. 
A megnyitó után a program részeként Pintér Anikó, a Munkácsy Mihály Múzeum 
múzeumpedagógusa tartott előadást Régi idők játékai címmel. Majd a BSZC Szent-Györgyi Albert 
Szakgimnázium művészeti tagozatos diákjai interaktív múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt, 
ahol a papírmasé készítés technikájával ismerkedhettek meg a gyakorlatban. 
 
Múzeumok Éjszakája 
2018.június 23. 
A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat 16. alkalommal került országszerte megrendezésre. Mint 
minden évben, a Munkácsy Emlékház 2018-ban is csatlakozott a kezdeményezéshez. A Kultúráért 
Felelős Államtitkárság által megadott központi téma a Család és a kultúra kapcsolata volt, mi is e 
köré fűztük a programjainkat.  Ez a nyári időszak egyik legtöbb látogatót vonzó rendezvénye, idén 
438 fő kapcsolódott ki nálunk. 
A programok sora 17 órától kezdődött. A legkisebbeket játszóház várta, ahol egyedi kitűzőket és 
képkereteket készíthettek változatos technikákkal. A színpadon a budapesti Kalevala Kórus adott 
koncertet Katonáné Malmos Edit vezényletével, majd a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola 
Iparművészeti Tagozatának divatbemutatója szórakoztatta a közönséget. A bemutatón a végzős 
évfolyam vizsgamunkáinak legjobb darabjai vonultak fel.  Ezután a Mezőmegyeri Arany János Színkör 
Mesék Mátyás királyról című előadását láthatták az érdeklődők. 
Az este fénypontjaként a Vörös Szalonban egy magángyűjtő különleges, egyedi lámpásokból álló 
kiállítását nyitotta meg Hevesi Krisztina lakberendező. 
Kísérő programként Szentivánéji Casinó, szimultán sakk, fényfestés, jelmezes tárlatvezetés, 
élményfotózás valamint borkóstoló színesítette a rendezvényt. 
Az estét a Zepp zenekar koncertje zárta. 
 
Kulturális Örökség Napjai  
2018.szeptember 15-16. 
Az Európai Örökség Napok a legszélesebb körben ünnepelt kulturális esemény Európa-szerte, amely 
az Európa Tanács kezdeményezésére jött létre. 
Az idei évben is csatlakoztunk a kétnapos eseményhez. Szombaton a helyi népi építészettel 
ismerkedhettek meg közelebbről az érdeklődők. A Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör 
jóvoltából megtekinthettük a főtéren felépített podsztyenás házat, a tárlatvezetés végén pedig 
meghallgattuk a Csaba legendája zenés darabot majd városi sétára indultunk a Molnárházig. 
Vasárnap hagyományosan játszóházat rendeztünk gyerekeknek, ahol tulipános ládikát és ékszereket 
készíthettek. 
Az Emlékház látogatása mindkét nap ingyenes volt. 
 
Idősek világnapja, Zene világnapja 
2018. október 10. 
Az idén újjáélesztettük ezt a régi hagyományunkat és egy koncertet szerveztünk a Szalonban a 
világnapok kapcsán. Az érdeklődők Pribojszki Ferenc cimbalomművész előadásában 
megismerkedhettek a hangszer történetével majd koncert zárta az estét. 
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Múzeumok Őszi Fesztiválja  
2018. október 3-november 11. 
Sajnos az idén pályázati forrásból nem nyertünk támogatást a programok megvalósítására, de a 
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeummal együttműködésben megvalósítottuk a Pincétől a 
padlásig programot a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében október 19-én. 
A teljes körű épületséta során feltárult a XIX. századi nemesi kúria élete. A résztvevők 
megismerhették Munkácsy Mihály, a Reök és az Omaszta család történetét, és a híres festő néhány 
eredeti művének megtekintése közben. A programot a borospincében zártuk, a látogatókat 
megvendégeltük egy pohár borral is. 
Az esemény bekerült az országos műsorfüzetbe is. 
 
Alkotó Nők Köre  
2018. december 14. 
Szokásos decemberi záró ünnepi programunk keretében fiatal képzőművészekkel beszélgettünk 
alkotó munkájukról, művészeti irányzatokról. Vendégeink Bartolák Anna, László Henriett és Kónya 
Kincső voltak. Munkáikból időszaki kiállítást is berendeztünk a Kamarateremben. 
 
 

3. Időszaki kiállítások 
 

Magyar Kultúra Ünnepe  
2018.január 20. 
A Magyar Kultúra Ünnepének tiszteletére 2018-ban egy Kohán György festményeiből rendezett 
tárlattal kezdtük az időszaki kiállításaink sorát. A 6 db festményt és az 1 db grafikát a gyulai Kohán 
Képtár rendkívül gazdag anyagából kölcsönöztük. A megnyitón a festő rokona, Árpásiné Kohán Mária, 
a Kohán György Alapítvány kuratóriumának elnöke és Árpási Zoltán újságíró mutatta be a művész 
életét és az alapítvány művészeti, értékmegőrző munkásságát.   
 
„Munkácsy születésnapjára  
2018. február 21. 
Névadónk születésnapját az idén egy fotókiállítással egybe kötött művészettörténeti előadással és 
élményfotózással ünnepeltük. 
Az érdeklődők Gyarmati Gabriella művészettörténész előadásában ismerhették meg Munkácsy 
Mihály és a fotográfia kapcsolatát, majd a Kisteremben lehetett megtekinteni a festő műveihez 
készült ritka fotográfiákból egy kamara kiállítást. Az anyagot a Munkácsy Mihály Múzeum 
gyűjteményéből kölcsönöztük. 
A nap zárásaként iskolás csoportok Green Box fotózáson vehettek részt. A Szeberényi Gusztáv Adolf 
Evangélikus Gimnázium Művészeti Tagozatának több évfolyama is kipróbálta ezt az új, digitális 
technikát. 
 
Magyar Fotográfia Napja  
2018. augusztus 29. 
A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége kezdeményezte e nap 
megünneplését, melyről a Munkácsy Emlékházban is minden évben megemlékezünk. Ez a nap kiváló 
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alkalom arra, hogy a társadalom figyelmét a fotókultúrára és egyben a fotótörténeti értékekre 
irányítsuk. 
Az idei évben Tuska János gyűjtő régi, békéscsabai képeslapjaiból rendeztünk időszaki tárlatot, 
kapcsolódva a Békéscsaba300 emlékév programjához. A ritka, múlt századba visszarepítő darabokat 
felnagyítva is kiállítottuk, rendkívül nagy érdeklődés övezte a tárlatot. 
 
Magyar Festészet Napja  
2018. október 18. 
„Új utakon Munkácsy nyomában” sorozatunk keretében idén először egy művészeti 
műhelykonferenciát rendeztünk a Magyar Festészet Napjának tiszteletére. A középpontban 
Munkácsy Mihály művészete és a Honfoglalás című műve állt. A közönség érdekes előadásokat 
hallhatott a témában többek között Mészáros Zsuzsától, a Munkácsy Emlékház nyugalmazott szakmai 
vezetőjétől, Fodor Évától, a debreceni Déri Múzeum muzeológusától és Kertész Pétertől, az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark igazgatójától. 
A konferencia kísérőprogramjaként néhány napig megtekinthették az érdeklődők Munkácsy Mihály 
eredeti grafikai vázlatát, amely Türr Istvánt ábrázolja és a „Honfoglalás” című művéhez készült. 
 
Kopasz Tamás kamara kiállítás  
2018. október 25. 
Munkácsy-díjas képzőművészeket bemutató sorozatunkban az idei évben Kopasz Tamás 
festőművészt láttuk vendégül. A kiállítás megnyitóján Baji Miklós Zoltán képzőművész beszélgetett az 
alkotóval életútjáról, munkásságáról.  A felnőtt közönség mellett a művészeti gimnáziumaink tanulói 
is részt vettek a rendezvényen és számos hasznos tanácsot kaptak a beszélgetés alatt a művészeti 
felsőoktatási felvételihez. 
 

4. Művészeti ismeretterjesztés, sorozatok 
 

Művészeti ismeretterjesztő munkánk az év első felében a Kicsengetés UTÁN II. EFOP pályázat keretei 
között folyt. Számos iskolás csoportot fogadtunk, akik megismerkedtek a kúria közép nemesi 
világával. Múzeumpedagógiai órák keretében rendhagyó tárlatvezetésen vettek részt a gyerekek, 
majd a kúria építészeti elemeinek, és az 1850-es és az 1950-es évek közötti lakók - cselédek és 
kisnemesek - életének bemutatása következett. Korhű jelmezeket ölthettek a résztvevők, a 
Szalonban megismerkedtek a teázási szokásokkal és a legyezőbeszéddel is. Az udvaron lovaglási 
lehetőséget biztosítottunk, a foglalkoztató teremben pedig kézműves foglalkozásokat tartottunk a 
diákoknak. 
 
3 alkalommal városi sétát vezettünk „Munkácsy Mihály Békéscsabán”, „A Munkácsy-negyed és a kor 
emlékei” címmel. A Munkácsy Emlékházból indulva a Beliczey-kúria, az István Malom, a Liget, a 
Könyvtár, a Szlovák-tájház, az Evangélikus Nagy- és Kistemplom, a katolikus templom, a Városháza, a 
Fiume Hotel, a Jókai Színház, a Munkácsy utca és a Munkácsy Mihály Múzeum útvonalat bejárva 
fedeztük fel a város Munkácsy Mihályhoz köthető nevezetes helyeit. 
 
Kreatív alkotóműhely foglalkozásokat is tartottunk 2018 során a farsangi, a tavaszi, illetve a 
karácsonyi ünnepi időszakban. Az érdeklődők és az iskolás csoportok megismerhették az 
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ünnepkörökhöz kapcsolódó szokásokat és apró ajándékok, díszek készültek a foglalkozások 
keretében.  
Játszóházi foglalkozásunkat külső helyszínen, Békéscsaba főterén is igénybe vehették az érdeklődők 
az augusztus 20. ünnepség keretein belül. 
 

5. Táborok 
 

A 2018-as évben 5 tábornak adott otthont a Munkácsy Emlékház és a Városi Napközis tábor 
résztvevőit is több alkalommal vendégül láttuk múzeumi ismeretterjesztő órák keretében. 
 
AURA kutyás tábor   
2018.július 16-20. 
2018. július 23-27. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel 2 turnusban tartotta nálunk táborát az AURA Segítő Kutyás 
Alapítvány. A képzett szakemberek által vezetett táborban a gyermekek megismerkedhettek a 
kutyatartás alapjaival, és játékos fejlesztő foglakozásokon vehettek részt négylábúak társaságában. 
Délutánonként ügyességi játékok, vetélkedők és lovaglási lehetőség is várta a résztvevőket. 
 
Szeretet tábor  
2018.július 9-13. 
2018. augusztus 6-10. 
2017 nyarán vehettek részt először hasonló jellegű táborban a gyerekek Békéscsabán. 2018-ban 
újdonságokkal várták a szervezők az érdeklődőket a nyár folyamán 2 alkalommal: 
A tábor célja, hogy megerősítse a 6-10 évesek önbecsülését és elősegítse a boldogságukat. Minden 
nap játékos gyerekjóga foglalkozással indult, majd a résztvevők az országos Boldogságprogram 
tematikájára épülve naponta egy-egy boldogságfokozó technikával ismerkednek meg.  
Ezeken kívül persze mesék, beszélgetések és közös tevékenykedések (kézműveskedés, éneklés, tánc, 
meditáció), játékos sportversenyek, ligeti séták, játszóterezés is várta a gyerekeket. 
 
Kisfestő tábor  
2018. augusztus 13-17. 
Az idei évben is teltházas létszámmal került megrendezésre népszerű Kisfestő táborunk. A délelőtti 
foglalkozásokat Baji Miklós Zoltán vezette, aki a mókusok és a denevérek központi téma köré 
alakította ki a foglalkozásokat. Az 5 nap során sokféle képzőművészeti technikával 
megismerkedhettek a gyerekek: festés, akvarell és garffiti is szerepelt a repertoárban valamint az 
agyagozást is kipróbálhatták. 
Délutánonként pedig kavicsfestés, mandala és montázs készítésére nyílt lehetőség Csüllög Lászlóné 
vezetésével. 
 

6. Sorozatok 
 

Rendhagyó történelem 
2018-ban rendhagyó történelemóra sorozatot indítottunk helyi középiskolásoknak neves történelmi 
évfordulókhoz és a „Békéscsaba 300” emlékévhez kapcsolódva. A helyi középiskolák Történelem 
Munkaközössége segítette az iskolákkal a hatékony kommunikációt, így minden alkalommal szép 
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számú diákközönség hallhatta a történelmi érdekességeket. Szalay Ágnes történész segítségével 
három előadást tartottunk az év során a tanévhez és az iskolai szünetekhez igazodva: 

Csabaiak a forradalomban (2018. március 13.) 
A sorozat első előadását az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére rendeztük. Az 
interaktív tanóra során az érdeklődő diákok az események csabai vonatkozásával is 
megismerkedhettek. 

 Csaba első lakói (2018. április 25.) 
A második előadás során a város történelmébe nyerhettek betekintést a diákok egy interaktív 
előadás formájában. A Békéscsaba 300 emlékév kapcsán a város újjátelepítésének és várossá 
válásának főbb eseményeit idéztük fel. 

 100 éve ért véget az I. világháború (2018. november 16.) 
Rendhagyó történelemóra- sorozatunk utolsó előadása az I. világháború eseményeit dolgozta 
fel a már szokásos interaktív formában.  

 
Vendégek a szalonban 
A sorozat keretében tervezett magyar filmek vetítését sajnos a kiemelkedően magas jogdíj fizetési 
kötelezettség miatt nem tudtuk megvalósítani. Ehelyett az év során előadásokat és 
könyvbemutatókat szerveztünk a Szalonba: Barabás Ferenc a nyomdászat történetét mutatta be, 
amit egy minikönyv-kiállítás is kísért. A tárlatot Gécs Béla nyomdász és helytörténész nyitotta meg, 
aki a nyomdatechnika fejlődését és Békés megyei vonatkozásait mutatta be, Barabás Ferenc pedig a 
minikönyvek világába kalauzolta el az érdeklődőket. A bemutatott darabok között, igazi 
különlegességeket is lehetett látni, a bőrkötéses, aranyozott, díszdobozos mini és mikrokönyvek 
nemcsak Magyarországon, hanem Európában is különleges értéket képviselnek, ritkaságnak 
számítanak. Az alkotó a világ számos országában mutatta be a gyűjteményét, többek között az 
Amerikai Egyesült Államokban, Görögországban és Oroszországban is. 
Ezen kívül Szelekovszky László, nyugalmazott természetvédelmi főtanácsos a kunhalmokról tartott 
előadást valamint Harangozó Imre néprajzkutató Szabadlélek című kötetének bemutatóján is részt 
vehettek az érdeklődők az év folyamán. 
 
 
 

7. Saját közösségek 
 

Kisfestő szakkör 
Képzőművészeti Szakkör, 3-12 éves korú gyermekek részvételével zajlik. A délutáni foglalkozások, az 
egykor Vágréti János festőművész által életre hívott legendás városi gyermekfoglalkozások 
pedagógiai szemléletét viszik tovább, élesztik újjá. Legfőbb célja ezeknek a délutánoknak, hogy a 
gyerekek megtapasztalják a szabad alkotás örömét a rajzolás tudományának megismerése mellett. 
Baji Miklós Zoltán vezetésével a résztvevők többféle festési technikát kipróbálnak és agyagoznak is. 
Pályázatokon rendszerint sikerrel szerepelnek az itt készült munkák. 2018-ban több díjat is kaptak: 
„Egészséges környezet”, a „Természet és a Lakóközösségünk értékei” és a „Pásztorélet” című 
pályázaton is sikereket értek el a tagok. 
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Művészetbarát Kör 
2018 októberében alakult új közösség havonta tartja foglalkozásait. Tagjai főként nyugdíjas 
művészetpártolók.  
Összejöveteleiken művészeti irányzatokról, művészekről tartanak előadásokat a tagok egymásnak. 
Terveik között szerepel fővárosi és vidéki múzeumok és kiállítások meglátogatása. Az ősz folyamán 
látogatást tettek a felújított Szépművészeti Múzeumban. 
 
 

8. Együttműködő közösségek 
 

Rajzszakkör felnőtteknek 
Szombatonként  10.00-13.00 óráig, heti rendszerességgel tartotta a rajzszakkört Bartolák Anna, ám a 
szakkörvezető döntése alapján a működést 2018. februárjában felfüggesztettük. 
 
Cuvée Klub 
Önállóan szervezik és bonyolítják a rendezvényeiket az Emlékház pincéjében, havi rendszerességgel. 
Tematikus kóstolóik keretében az érdeklődők megismerkedhetnek a magyar és külföldi 
borvidékekkel, borokkal.  
Eseményeik kellemes hangulatban telnek, a magyar borászatok bemutatásához gyakran hívnak 
sommeliéket, borászokat. Céljuk a minőségi borfogyasztás népszerűsítése a környék lakossága 
körében. 
 
AURA Terápiás Egyesület 
Az egyesület képzett szakemberek és terápiás kutyák segítségével tartotta foglalkozásait az udvaron 
márciustól májusig. Az összejövetelek alkalmával az érdeklődők gyermekek és szüleik játékos 
feladatokon keresztül ismerkedhettek a négylábúak világával. A foglalkozások fő célja a tanulási 
nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése volt. 
 

 
9. Együttműködések, vendégprogramok 

 
Békés Megyei Népművészeti Egyesület 
Évek óta jó kapcsolatot ápolunk az egyesülettel, 2018-ban az Országos Textiles Konferencia kiállítási 
anyagának biztosítottunk helyszínt. Népi textíliák a Kárpát-medencében című kiállításuk az Országos 
Textiles Konferencia kísérőprogramjaként március 9-től április 13-ig volt látható az Emlékházban. 
 
Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület 
Az egyesület a műemlékvédő munkában és az előadások, kirándulások szervezésével segíti továbbra 
is a munkánkat. Programjainkon, előadásainkon rendszeresen részt vesznek a tagok. Taggyűléseiket 
az év során több alkalommal tartották az Emlékház foglalkoztató termében. 
 
Csabai Kolbászklub 
Évek óta töretlenül jó kapcsolatot ápolunk a klubbal. A kúriatalálkozó kolbászkészítési bemutatóját és 
esti kolbászkóstolóját a klub segítségével tartjuk.  
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Békés Megyei Építészkamara 
Évek óta részt vesz a tagság a kúriatalálkozón. Ebben az évben is kreditpont gyűjtő hely lesz a 
műemléki konferencia az építészeknek.  
 
IpArt- Iparművészeti Tagozat Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola 
Az iskola iparművészeti tagozatának diákjai és tanárai rendszeres vendégeink a művészeti 
programokon.  Az iskolai évet záró „Munkácsy-Jankay parafrázisok” címet viselő kiállításukat 
júniusban az Emlékházban is megtekinthették az érdeklődők. A kiállított művek a Békéscsabához sok 
szállal kötődő Munkácsy Mihály illetve Jankay Tibor alkotásait fogalmazták újra. A diákok a klasszikus 
festészeti irányzat mellett, modern pop-art stílusban alkották újra a képeket. 
A tárlatot Novák Attila vizuálpedagógus nyitotta meg. 
 
Tűz-Kör Közhasznú Kulturális Egyesület 
Az egyesület évek óta nálunk tartja hagyományőrző Luca-napi programját. Az idei évben is helyszínt 
biztosítottunk programjuknak december 13-án. A rendezvényen részt vevő gyerekeket kézműves 
foglalkozásokkal és a Luca naphoz kötődő népszokások felelevenítésével várták. 
 

10. Üzemeltetés 
 

A 2018-as év során programjainkat és rendezvényeinket igyekeztünk a tőlünk telhető legmagasabb 
minőségi színvonalon megvalósítani. Az infrastrukturális feltételek sajnos egyelőre nem minden 
esetben adottak ehhez, az elavult kazán cseréje feltétlenül szükséges lenne a szalon és a kiállítóterek 
megfelelő hőmérsékletének biztosításához. 
A Munkácsy Negyed projekt keretében 2019-ben várható az Emlékház teljes körű felújítása, addig 
átmeneti megoldásként mobil hősugárzókkal biztosítjuk a megfelelő hőmérsékletet a helyiségekben. 
 
2018. szeptemberében Mészáros Zsuzsa, az Emlékház művészeti vezetője nyugdíjba vonult, jelenleg 3 
főállású munkatárs és 1 közfoglalkoztatott kolléga látja el a működési feladatokat. 
A kertgondozási munkálatokhoz és az Omaszta-park rendben tartása meghaladta az Emlékház 
személyi és tárgyi feltételeit, ezért rendszeresen külső segítséget kellett igénybe vennünk. 


