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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A Csabagyöngye Kulturális Központ 2019. évi stratégiai célkitűzései

Intézményünk évi háromszázezer látogatójával a városélet legszélesebb találkozási felülete, mely
jelen van a város szinte minden területén mind földrajzilag, mind tevékenységi struktúráját
illetően. Működésünk „a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein
és szükségletein alapul”, így eleget tesz az ezzel kapcsolatos törvényi-jogszabályi feltételeknek.
Gazdálkodásunk rendezett, szakmai működésünket 2019. január 22-én az emberi erőforrások
minisztere egyedülálló módon másodszor is „Közművelődési Minőség Díj” állami kitüntetéssel
jutalmazta.
Elmúlt évünk egyik legfontosabb közművelődési történése számunkra a többször módosított 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 arról rendelkezik, hogy a különböző nagyságú
településeknek milyen minimális alapszolgáltatási szinteket kell biztosítania a lakosság felé. Az elmúlt
évben a 2017-ben módosított törvény új stratégiai gondolkodását igyekeztünk felvállalni, és saját
belátásunk szerint már alapellátásra és önként vállalt feladatokra osztottuk szét tevékenységünket,
de a végrehajtási rendelet részletes iránymutatást ad ennek hogyanjára.
A törvény közművelődési passzusai beépítették a szakma fogalomtárába és gyakorlatába az
alapellátás és az önként vállalt feladatok kérdéskörét. Ez lényegében a feladatellátást több szektorra
osztja:
az alapellátás törvény által előírt kötelező feladataira,
az alapellátás kötelező feletti, a település vagy az intézmény által önként vállalt elemeire,
a település vagy az intézmény által közművelődési vagy egyéb megállapodásban vállalt
kiegészítő tevékenységekre,
a település által delegált vagy az intézmény által vállalt kiegészítő szolgáltatásokra,
illetve a bérleti és egyéb jogviszonyokra építő származtatott szolgáltatásokra.
Ezeknek a szektoroknak vagy feladat-ellátási területeknek a behatárolását elsősorban a település
közművelődési vagy kulturális stratégiájának kell elvégeznie, hogy az adott intézmény annak
tervezését költségvetési lehetőségei szerint tegye azután meg.
A végrehajtási rendelet előírja, hogy az intézményeknek minden év március 1-ig, költségvetésük
ismeretében szolgáltatási tervet kell készítenie, mely tartalmazza a lakosság és a működő közösségek
számára biztosított alapszolgáltatások körét.
A megyei jogú városok által kötelezően felvállalandó szakmai feladatok:
- Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése,
a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
- A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
- Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
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A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Olvasatunkban ez jelenti a kulturális normatíva által finanszírozott, díjmentesen biztosított
alapszolgáltatásokat, jelenti az önkormányzat által előírt kötelező feladatokat (kulturális előirányzat,
címzett támogatások, ünnepek kultúrája), az intézmények a helyi igények széles körét kiszolgáló, az
önkormányzatok, pályázatok, támogatók által is finanszírozott, bizonyos saját bevételt is feltételező,
de lényegében önként vállalt, az alapszolgáltatásokra épülő, közműveltséget érintő tevékenységi
körét, valamint a bérleti és járulékos jogviszonyokban működő, bevételi célú származtatott
szolgáltatásokat.

Ezt a szolgáltatási modellt intézményünk három földrajzilag is meghatározható területen működteti.
Egyrészt a központi elhelyezkedésű, Agora-típusú multifunkciós közösségi központjában, a
lakókörzeti, szintén közösségi szolgáltatást végző saját intézményegységeiben, valamint a területi
feladat-ellátás során Békéscsaba agglomerációs körzetében, esetenként régiós, vagy annál is
szélesebb hatókörrel (országos, nemzetközi kapcsolatokra épülő fesztiválok, távolabbi helyekről
közönséget vonzó események, stb.). A tapasztalatok alapján a lakókörzeti és területi tevékenység
kisebb, konkrétabb közösségi működést feltételez, tevékenységei metodikájukban jobban
rokoníthatók egymással, míg a multifunkciós működés egy szélesebb, nagyobb sodrású rendszert
feltételez, ezért célszerű volt a lakókörzeti-területi feladatellátás összevontan történő kezelése,
melyet a Közösségi művelődési szolgálat „fedőnevű” szervezeti egységünk lát el, míg a Csabagyöngye
Központ egy másik divíziót alkot.
Az új törvényi-jogszabályi meghatározottság és erre adott intézményi válaszaink adják az első számú
determinációt 2019-es munkánknak.
A második meghatározó tevékenységi elem az az infrastrukturális fejlesztések köre, mely három
intézményegységünket érinti, közel fél milliárd forint értékben.
A Modern Városok Programján belül az általunk indítványozott Munkácsy Kulturális Negyed
fejlesztései egyrészt érintik a negyed területén működő intézményegységeink környezetét.
Megszépülnek az épületeinket övező zöldfelületek, parkok, járófelületek, szobrok, utcabútorok
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kerülnek ezekre a területekre. Másrészt egy háromszáz milliós felújítással teljes revitalizációt és egy
új, korszerű kiállítást kap a Munkácsy Emlékház, és rekultiválják a hozzákapcsolódó Omaszta-parkot.
Mezőmegyeren a CLLD-pályázat kreatív ipart fejlesztő kulcsprojektje segítségével nyolcvan millió
forintból újul meg a művelődési ház, megerősítve annak alkotóházi funkcióit, illetve a Csoóri-alap hat
millió forintos támogatásával lehetőség nyílik egy műhelyépület kialakítására is a falu központjának
valamelyik lerobbant épületében.
A Lencsési lakótelepen a Közösségi Ház az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
tárgyú (TOP-6.5.1-16.) programban szerepel egy ötvenmilliós felújítással, míg a CLLD-s kreatív ipari
pályázatból új egységet, egy digi-labort is kap az intézményegység, így itt is egy nyolcvan milliót
meghaladó fejlesztésre kerül sor.
A sor nem záródik le, mert felmérjük a meseházi épületek örökségvédelmileg is megalapozott
felújításának lehetőségeit, és amellett, hogy folyamatosan keressük a megoldást jelentő pályázatot,
az év során elkezdjük a koncepciótervek elkészíttetését is.
A harmadik elem egy átfogó szakmai program, melynek eredője a Békéscsaba 300 eső mosta júliusi
hétvégéje, mikor a „Mindenki, aki csabai!” című gála az özönvíz martaléka lett. Nem szerettük volna
véglegesen megfosztani a közönséget az akkori élménytől, s ha arra nincs is módunk, hogy ezt a gálát
újra színpadra állítsuk, a részvevők többségét azonban igyekszünk meghívni az év folyamán, s
felléptetni őket különböző eseményeinken. S persze nem csak őket, hanem mindenkit, aki csabai, és
valahol az ország vagy a világ más tájain ér vagy ért el sikereket: így itt lesz a műfajában világhírig
jutott Ektomorf, s reméljük itt lesz Pengő Csabi, Dajka Krisztián, Kőváry Peti, Köles Eliza, Tóth Dóri,
Gulácsi Tomi, Tóth Péter, Ormándy Keve, s az új sztárzenekar, az Acoustic Planet mellett még sokan
mások is. S igyekszünk mindezekről az eseményekről filmeket, klipeket, aftervideókat készíteni, hogy
ne csak a „Békéscsaba 300”, hanem a „301” is emlékezetes maradjon.
Általánosságban pedig látogatottsági mutatóink terén meg kívánjuk ismételni az elmúlt évek
teljesítményét, központi épületünkben 200-205.000, közösségi házainkban további 100.000 körüli
látogatót szeretnénk fogadni. A nagyrendezvények és a közösségi foglalkozások száma csak csekély
százalékban növelhető, igyekszünk azonban a szolgáltatási bevételeinket emelni, ami várhatóan csak
a közművelődési feladatok működési terének további szűkítésével oldható meg. Cél, hogy a
Csabagyöngye Központban végrehajtsunk egy új közösségépítő modellt, melynek eredményeként
létre tudunk hozni egy nagyobb látogatottságú napközi szabadidő klubot, mely hetente akár több
nap is várja az idősebbeket és a rokkantsági ellátásban részesülőket. Stabilizálnunk kell a Jaminai
Közösségi Ház személyzeti ellátottságát, szélesíteni a szakmai képzésben résztvevő kollégáink körét,
és megnyugtató megoldást találni a központi épület élőmunka-igényének szakértő betöltésére. A
technikai parkunk a 2013-as átadáskor a fénytechnikát leszámítva korszerű volt, azonban eltelt hat
év, az elektrotechnika pedig hatalmas lépésekkel fejlődik, melynek követése komoly költségeket
igényelne – ezzel a kérdéssel hosszú távon kell foglalkoznunk.
Alapvető céljaink 2019-re sem változnak: alkalmasság – minőség – hozzáférhetőség. Alkalmasnak
lenni a minőségi szolgáltatásokra, s ezt minden potenciális érdeklődőnk számára hozzáférhetővé
tenni…
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II. INTÉZMÉNYSZERVEZÉS
1. Minőségfejlesztés
Az országban egyedülálló módon – 2013 után – második alkalommal érdemelte ki az intézmény a
közművelődés legmagasabb szintű minőségfejlesztési, egyben állami elismerését. A díjátadóra a
Magyar Kultúra Napja alkalmából, épp a Csabagyöngye 6. születésnapján került sor. A “Minősített
Közművelődési Intézmény Cím” és a “Közművelődési Minőség Díj” szakmai elismeréseket január 22én, a Hagyományok Házában tartott központi ünnepségen adták át Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi
erőforrások minisztere Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár és Rétvári Bence parlamenti
államtitkár részvételével.
Az elismerés nem csupán eredmény számunkra, hanem egy kötelezvény is látogatóink partnereink
igényes, a díjhoz méltó kiszolgálására. Az idei év feladata az elégedettségmérés eszköztárának
szélesítése, a nyilvánossági kötelezettségek teljes körű (digitális és nyomtatott) teljesítése, és a
kockázatértékelés szerepének erősítése a stratégiai tervezői munkánkban.

2. Közönségkapcsolatok, információs szolgálat
Közönségszolgálati tevékenységeink középpontjában a kapcsolatteremtő házigazda szerepkör
betöltése az intézmény látogatóival való közvetlen kapcsolattartás, a látogatói elégedettség
figyelemmel kísérése és a panaszkezelés áll.
Információs szolgálati tevékenységeink között megtalálható a klasszikus recepciós, „portai”
tevékenység végzése: kulcskiadás, telefonközpont kezelés, a műszaki hibák kezelése, az
intézményegységek vendégek fogadásra szolgáló tereinek rendben tartása, az információs pult, asztal
kifogástalan rendjének biztosítása, a reklámhordozók folyamatos cseréje, belépők árusítása. Az
animátori-szervezői feladatok közé, melyek megerősítése, kiszélesítése ennek az évnek a feladata
lesz, az eseménylapok használata, folyamatos kontrollingje, a jelzett igények teljesítése, naprakész
látogatói statisztika készítése, a kiállításokon szereplő művészeti alkotások átvétele és kiadása,
átvételi elismervények kezelése, összességében egyfajta létrehozói és ellenőrzési feladatkör tartozik.
Mindez kiegészül bizonyos rendészeti jellegű tevékenységekkel, mely az intézményegységek
nyitására és zárására, a vagyonvédelemre, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, az
intézményegységek házirendjeinek betartására és betartatására vonatkozik.
Jegyértékesítés, jegyrendszer-kezelés
A Csabagyöngye Kulturális Központ, az intézményben megvalósítandó rendezvények esetén 1900,Ft-os jegyár felett, illetve helyre szóló jegyek esetén összeghatár nélkül a Ticketportal jegyértékesítő
rendszert használja. Nem helyre szóló, 1900,- forintnál olcsóbb jegyek esetén lehetőség van a
Ticketportal rendszertől független árusításra (előre kinyomtatott jegyek).
Az ültetési rendet (nézőteret) minden esetben rendezvényfelelős (az intézmény szervező
munkatársa) készíti el a műszaki vezetővel történt egyeztetést követően. Ehhez szolgál alapként a
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2015 év eleje óta bevezetett ültetési tükör, mely több lehetséges verzióban mutatja be, szabályozza
az Agora terem és a Multifunkcionális (egybe nyitott Agora és Hangverseny terem) berendezési
lehetőségeit. Speciális esetben a műszaki vezető készít rajzot (amennyiben a színpad elhelyezkedése,
vagy a sorok száma miatt számítások szükségesek) a szervező utasításai alapján. Ezt követően az
Információs csoport vezetője elkészíti az ültetési tükröt a Ticketportal felületén. Amennyiben a
rendezvényfelelős ellenőrizte, és megfelelőnek találta azt, rögzítik, mely helyeket lehet értékesíteni,
milyen áron. Ez szintén felvezetésre kerül a jegyrendszerbe. Később lehetőség van kedvezményes árú
jegyek beállítására a felületen, ezt minden esetben a jegyértékesítők tehetik meg a rendezvényfelelős
kérésére.
3. Adatkezelés, adatvédelem
A Csabagyöngye Kulturális Központ 2018. május 25. óta az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szellemében és ezek iránymutatása, rendelkezései alapján végez
adatkezelést, adatfeldolgozást, használja fel a birtokába kerülő adatokat, különös tekintettel a
természetes személyek által megadott adatokra, ezeken belül a szenzitív adatokra, amelyek
védelméhez fokozott egyéni és társadalmi érdekek kapcsolódnak.
A Csabagyöngye Kulturális Központ, a birtokába került természetes személyek által megadott
adatokat kizárólag csak arra a célra használja fel, melyhez kéri a természetes személyt adatai
önkéntes megadására. Miután a célunkat elértük, az adatokat töröljük, megsemmisítjük.
A Csabagyöngye Kulturális Központ a birtokába került adatokat kizárólag a székhelyén és a
telephelyein, fő állású munkatársai által használt, jogtiszta szoftverekkel üzemelő, az intézmény
informatikus munkatársa által rendszeresen karbantartott számítógépeken tárolja. A Csabagyöngye
Kulturális Központ minden esetben jelzi a természetes személyeknek, hogy az általa önkéntesen
megadott adatokat meddig és hol tároljuk.
A Csabagyöngye Kulturális Központ rendelkezik az intézmény munkatársai közül kiképzett, munkaköri
leírásban megbízott adatvédelmi tisztviselővel.
A Csabagyöngye Kulturális Központ soha nem kéri a természetes személyeket arra, hogy magáról
szenzitív adatokat (a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, a természetes személyek
egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, egészségügyi adatok, a természetes
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok) adjon meg.
2019-es GDPR adataink a következők:
Adatkezelő és adatfeldolgozó: Csabagyöngye Kulturális Központ (5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
képviseli: Szente Béla igazgató)
Az adattárolás, feldolgozás helyszínei:
Csabagyöngye Kulturális Központ (5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.)
Meseház (5600 Békéscsaba, Békési út 17.)
Arany János Művelődési Ház (5600 Békéscsaba VII. Kossuth u. 1.)
Munkácsy Emlékház (5600 Békéscsaba, Gyulai út 5.)
Lencsési Közösségi Ház (5600 Békéscsaba, Féja Géza tér)
Jaminai Közösségi Ház (5600 Békéscsaba, orosházi út 101.)
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4. Pályázati munka
A releváns pályázat-, illetve projektalapú fejlesztési lehetőségek optimális kihasználása, realizálása
érdekében pályázatfigyelő és projektíró tevékenységünk folyamatos, a hatékonyság érdekében - a
két forrás-típust elkülönítve - két munkatársunk koordinálja a területet.
Intézményünk működési szerkezetében mind az infrastruktúrafejlesztés, mind a
programfinanszírozás területén jelentős szerepet töltenek be a hazai és az uniós pályázati alapok
nyújtotta támogatások. Hazai kulturális célú támogatási rendszerekből - kiemelten a Nemzeti
Kulturális Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Csoóri Sándor Alap - elsősorban
közművelődési nagyrendezvényeinkhez, komoly- és könnyűzenei programjainkhoz, valamint az
amatőr művészeti terület fejlesztési céljaira, ill. szervezetünkhöz kötődő civil közösségi élet
működtetéséhez nyílik lehetőségünk pénzügyi forrást teremteni.
Uniós projektek vonatkozásában 2019-ban jelentős feladatokat és bevételeket remélünk egyes
EFOP/TOP konstrukciók támogatottsága által.
A városrehabilitációs és egyéb területfejlesztési TOP támogatások közösségi fejlesztésekre irányuló
„soft” elemeinek kidolgozásában, megvalósításában szintén aktív szerepvállaló intézményünk.
Korábbi pályázataink fenntartási kötelezettségeit szerződés szerint tervezzük és teljesítjük.
Kicsengetés után II.
EFOP-3.3.2-16-2016-00304 azonosítószámú pályázatunk, Kicsengetés után II. címmel 2019 júniusáig
tart.
Csabagyöngye Kulturális Központ és 12 nevelési-oktatási intézmények között létrejött együttműködés
keretében - a nevelési-oktatási intézmények tanulói számára nem formális és informális, tanórán
kívüli tanulási alkalmakat biztosítunk.
A bevont nevelési oktatási intézmények száma: 12, ebből
-11 db Békéscsabán található;
-7 db iskola és 3 db óvoda;
-1 db fogyatékos gyermekek és fiatalok tanulását segítő intézmény;
-1 db Sarkadon van, mely komplex programmal fejlesztendő járásban található.
A projekt során választott foglalkozási formák: témanapok, témahetek, táborok valamint heti és havi
szakkörök, melyek tématerületei általánosságban tudás- és személyiségfejlesztő kulturális
foglalkozások, közösségi tanuláshoz kapcsolódó, hagyományokra és innovációra építő alkalmak.
CLLD pályázat
A projekt általános célja a kreatív ipar fellendítése Békéscsabán. Általános és speciális igényeket is
kielégítő fedett közösségi terek fejlesztését és létrehozását valósítjuk meg.
Ezek a közösségi terek, helyet adnak a kulturális és kreatív iparhoz köthető tevékenységeknek és nem
csak a helyi közösség kohézióját erősíthetik, de az iparág „keltetője” funkciót is betölthetik, hiszen
felkeltik a helyi lakosok érdeklődést, továbbá ismereteket közvetítenek számukra.
A fejlesztések a városi szintű ellátottság növelése érdekében a városrészek (Mezőmegyer, Lencsési)
közösségi tereinek fejlesztésére fókuszál.
Az Arany János Művelődési Házban alkotóház funkció kerül kialakításra. A meglévő épület
energetikai felújítása, korszerűsítése, átalakítása valósul meg a projektből. A volt LISZI helyiségeiben
– a Lencsési lakótelepen - egy multimédiás labor („Digilabor”) létesül.
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Mindkét fejlesztés a kulturális és kreatív iparhoz kapcsolódó, a kreatív alkotótevékenységek
műveléséhez szükséges, a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megjelöltek érdekében valósul
meg.
111 millió forint összértékű infrastrukturális fejlesztés terveink szerint 2019 nyarán elkezdődik és
még ez év őszén be is fejeződik.
A kreatív ipar fellendítése érdekében, az infrastrukturális pályázatunk kiegészítéseként, közösségi
kulturális programok kínálatának megújítására is benyújtjuk pályázatunkat, mely a kreatív ipar, az
alkotóház és a Digilabor szakmai munkáját segíti. Szintén a CLLD keretében kulturális és közösségi
identitást erősítő programok és szakemberek képzése is elkezdődik.

5. 2019. évi költségvetési terv
Kiadások részletes bemutatása
A személyi juttatások előirányzatának tervezése:
A tervezésnél a törvény szerint kötelező minimálbérre valamint a garantált bérminimumra történő
beálláson túl, a tavalyi évhez hasonlóan, beépítésre került a 15%-os kulturális illetménypótlék
összege is. Ezen túlmenően tervezésre került az intézményi hatáskörben adható munkáltatói
eltérítések összege, melyet a 2018. évben meghatározott összegben szeretnénk a továbbiakban
biztosítani.
Új tételként szerepel költségvetésünkben a központi épület háttérszemélyzetének (pakolók,
teremberendezők, kertész) teljes évre történő biztosítása egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Az
erre a célra tervezett összeget járulékával együtt mindenképp szükséges az idei évre kalkulálnunk,
mert az előző év tapasztalata azt mutatja, hogy az egyre csökkenő mértékű közfoglalkoztatás
keretében hozzánk kiközvetített munkavállalók vagy nem vállalják a feladat ellátását, vagy ha el is
vállalják, csupán egy-két hónapra tudjuk őket ténylegesen foglalkoztatni, hisz a közfoglalkoztatási bér
csekély összegére való hivatkozással a versenyszférában vállalnak munkát.
A létszám tekintetében az eddig engedélyezett 40 fő létszámra készítettük el a bértervet, de 2019.
évben 2 fő létszámfejlesztési igényt kívánunk benyújtani a fenntartóhoz, melynek forrásigényét külön
táblázatban részletezzük.
A létszámfejlesztési igényünk a korábbi évben már jelzett 1 fő karbantartó lenne, aki a központi
épület garanciális fenntartási időszakának befejeztével számos kisjavítást, karbantartást el tud
végezni a vállalkozói díjaknál jóval olcsóbb megoldásban, és állandó műszaki-karbantartói
felügyeletet biztosít az intézménynek. A tavalyi évben jelzett létszámigényünk nem került
jóváhagyásra, most újra igényeljük.
Ugyan csak évek óta problémaként merült fel a 2018. évi alapfeladataink ellátása során a Jaminai
Közösségi Házunk folyamatosan bővülő rendezvényeinek, csoportjainak kielégítése. A jelenlegi
engedélyezett létszámunkban szereplő 1 fő közművelődési szakember nem tudja biztosítani a
közösségi ház megnövekedett nyitvatartási igényét, még úgy sem, hogy a központi épület
állományából egy fő takarító-gondnokot átirányítottunk Jaminába, folyamatos munkavégzésre.
Amennyiben a Ház iránti lakossági igény kielégítését továbbra is alapfeladatunknak tekintjük,
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szükséges további 1 fő közművelődési szakember közalkalmazotti státuszban történő foglalkoztatása,
és a gondnoki státusz állandóra történő kihelyezése.
A tavalyi évhez hasonlóan tervezésre került a béren kívüli juttatás, mely az új adójogszabályoknak
megfelelően Széchenyi Pihenő Kártya formájában biztosítana béren kívüli juttatást 125.000,forint/fő/év összegben. Ez 40 fő tekintetében 5.000 ezer forintba kerül az intézménynek. A
bankszámla költségtérítés az előző évek gyakorlatának megfelelően szintén tervezésre került, 705
ezer forinttal.
A munkába járás költsége ettől az évtől magasabb összegben került megtervezésre, mivel több
kollégán vidékről jár be a munkahelyére.
A túlóra tervezésénél figyelembe vettük, hogy az intézmény folyamatos munkarendű, a
rendezvények kiszolgálása rendszeresen a hétvégi pihenőnapokra illetve ünnepnapokra esik. A
törvény által lehetőségként biztosított munkaidő-keret bevezetése sajnos nem volt eddig lehetséges,
mivel a műszakpótlék érvényesítése (délutáni és esti munkavégzés a legtöbb esetben) olyan mértékű
költségvetési forrást igényelt, melyet saját bevételeink terhére nem tudtunk biztosítani. Mindenképp
szükséges az elkövetkezendő években a fenntartó közreműködésével felülvizsgálni, hogy miképp
biztosítható a forrás a munkaidő-keret törvényes bevezetéséhez.
A korábbi években is jelentkező megbízási díjak a kiscsoportok vezetőinek rendszeres megbízási díjait
tartalmazza, melyet már több éve nem emeltünk. A csoportvezetők jelzése alapján az eddigi
megbízási díjak összegeit emelnünk szükséges.
Intézményünknél 1 fő nyugdíjba vonulása közös megegyezéssel történik ez év elején, így esetében
nem kerül kifizetés egyetlen hónap felmentés sem. Jubileumi jutalom 2019. évben nem kerül
kifizetésre.
A személyi juttatás előirányzata terveink szerint 139.113 ezer forint összegben alakul majd.
Munkaadói járulék előirányzatunk tervezése:
A szociális hozzájárulás 2019. II. félévére tervezett járulékcsökkenést (17,5%) is figyelembe véve
került megtervezésre a munkáltatói járulékok előirányzata.
A 2019. évben még részben közfoglalkoztatottak segítségével fogjuk ellátni a takarítás és részben a
háttértevékenység, rendezvény-előkészítés feladatait. A közfoglalkoztatotti munkaviszonyban ellátott
létszám 100 %-os bértámogatásban részesül, azonban a munkáltatót terhelő járulék 50%-a
önrészként saját költségvetésünket terheli. Ez az összeg került beállításra 1.008 ezer forint
összegben.
Intézményünk 2 fő tekintetében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett, melynek összege
2.682 ezer forint.
Munkaadói járulék előirányzatunk várhatóan 28.921 ezer forint lesz.
Dologi kiadások előirányzatának tervezése:
A dologi kiadásaink az előző évi mértékben kerültek alapvetően kalkulálásra, de a 2017. évi
költségvetési évben biztosított önkormányzati támogatásszámításaink szerint közel 7.000 ezer
forintos hiánya miatt év végén keletkezett tárgyévi szállítói tartozások átütemezésre kerültek, így ez a
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forráshiány 2018. évben éreztette hatását. Az így keletkezett feszített költségvetési forrás a szigorú
takarékossági intézkedések ellenére sem nyújtott fedezetet arra, hogy a 2018. december 31.-ig
esedékes szállítói tartozásainkat 2018. év végéig kifizethessük, amelynek eredményeként a
felhalmozott tartozásállományunk 3.548 ezer forint. A lejárt szállítói tartozásokon túlmenően a 2018.
évben teljesített, de a partnerekkel átütemeztetett fizetési határidejű szállítói számláink összege
megközelíti a 3.500 ezer forintot. A több fórumon, több ízben általam jelzett 7.000 ezer forintos
forráshiány ez évi rendezése mindenképp szükséges.
A központi épület 2017. IV. negyedévében lejárt 5 éves fenntartási garanciája kapcsán idén további,
számításaink szerint 8.000 ezer forint összegű karbantartás, javítás várható. A teljesség igénye nélkül
kiemelném az épület fűtését biztosító inverter panelek meghibásodása miatt szükségessé váló cserét,
melynek bizonyítéka már a tavalyi évben jelentkezett 1 db panel év végén történő váratlan leállása
kapcsán. A 2018. évben várható – csak pusztán a központi épület garanciális szerződésének
megszűnése kapcsán szükségessé váló – karbantartások, javítások tételes listáját külön táblázatban
mutatjuk be.
A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ 2019. évi költségvetésének Csabagyöngye Kulturális
Központot terhelő pénzügyi-gazdasági szolgáltatási díja 31.723 ezer forint.
Energiaráfordításainkat a 2018. évi pénzügyileg teljesített energiaköltségek figyelembe vételével
terveztük. Az ez évi energiaköltség tekintetében két fontos szempontot kellett figyelembe vennünk.
Az egyik, hogy a MVP program keretében megvalósuló Munkácsy Emlékházat érintő projekt 2019.
évben valósul meg, s melynek kapcsán várható jelentősebb energia-megtakarítás, mindazt
számításba véve, hogy a beruházás során a kivitelezők által igényelt villamos-energia szükségletet az
intézménynek kell majd biztosítania. A másik tervezési szempontunk, hogy a Molnár-házban előző
évben befejezett mosdókialakítás kapcsán, a mosdó helyiség fűtését biztosító elektromos panel
áramszükségletét is terveznünk szükséges. Ezen összegszámításaink szerint a működési idényt is
felmérve kevesebb, mint 40 ezer Ft.
Dologi kiadásunk várható összege a fentiekben kiemelt szempontokat kiemelve 148.669 ezer forint.
Felhalmozási kiadások:
Intézményünk számára 2018. évben biztosított 1.000 ezer Ft értékű IT fejlesztést megvalósítottuk, de
ennek kapcsán idén tovább kell folytatnunk a fejlesztést az informatikai hálózatunk hardware és
software igényének kielégítése kapcsán. Ezen célra 1.000 ezer forint fejlesztést tervezünk saját
bevételi többletünk terhére.
A másik nagyobb volumenű tervezett beruházást a Jaminai Közösségi Ház iránti folyamatosan
növekvő érdeklődés generálta. A Ház 1.495 ezer forint évi felújítása után biztosított eszközök,
bútorzat részben elavult, illetve a látogatók számának növekedésével a még használható bútorzat is
kevésnek bizonyult. Mindenképp szükséges 1.485 ezer forint étékben karfás székek beszerzése,
amelynek fedezetére önkormányzati forrást igényelnénk.
Összességében felhalmozási célra 2019. évben 2.495 ezer forint kiadást tervezünk.
Az intézmény 2019. évre tervezett kiadásainak összege 319.198 ezer forint.
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Bevételek részletes bemutatása:
Működési bevételek
Működési bevételeink tekintetében a 2018. évre jelentősen megnövelt saját bevételi előírásunkat
teljesítését alapul véve, nem számolunk bevételnövelés lehetőségével. A városban jelentkező
versenytársak egyre erőteljesebb térnyerése kapcsán látható, hogy a terembérleti díjak már további
számottevő áremelést nem bírnak el. Az intézmény saját rendezvényeiből származó jegybevétel
jelentős mértékű növekedéséhez pedig a nagy kockázatot is figyelembe véve, több milliós
átmenetileg szabad, forgatható költségvetési forrást igényelnek, melyre ilyen költségvetési kondíciók
mellett nincs lehetőségünk. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a városban és környékén (különösen
Gyula, Békés) rendezvényekből is jelentős a túlkínálat, ami tovább növeli a kockázatot, s a saját
rendezvények számának növelésével egy idő után önmagunk konkurenciájává válunk.
Erre tekintettel a saját bevételünket 102 ezer forint összegben tervezzük meg.
•
•

Ebből bérleti díj 47.000 ezer Ft
Szolgáltatási díjbevétel 55.000 ezer Ft (áfát is tartalmazza)

Önkormányzati támogatás:
Az igényelt támogatás összegét egyrészről a garantált bér összegére való beállás és járuléka okozza.
Jelentős fejlesztésekre is szükség van, melyek csupán egy része valósítható meg saját bevételi többlet
terhére. A dologi kiadások is számottevően emelkednek, amely főként az Ellátó Központ
költségvetésének intézményünket terhelő jövő évi összege teszi, a garanciális javítások betervezett
összege és az intézmény előző években keletkezett tartozásállományának, átütemezett szállítói
kötelezettségének ez évi rendezése teszi ki.
Támogatásként 217.198 ezer forint került tervezésre.
A 2019. évi bevételeink tervezett összege 319.198 ezer forint.
2019. évre tervezett bevételek és kiadások előirányzatonként:
ezer Ft-ban
megnevezés

2018. évi eredeti
előirányzat

2018. évi várható
teljesítés

2019. évi terv

BEVÉTEL
Működési bevétel

102 000

106 271

102.000

195 418

225 583

217.198

Közhatalmi bevétel
Központi irányítószervi támogatás
Felhalmozási bevétel
58 068

Működési célú támogatások
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államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszközök

340

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
Maradvány igénybevétele

5 103

Támogatási kölcsön igénybevétele,
visszatérülése
Bevételek összesen

297 418

395 365

319.198

125 770

161 713

139.113

30 407

28.921

142 631

200 358

148.669

24 458

23 458

22.946

118 173

176 900

125.723

2 000

2 513

2.495

KIADÁS
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok,
szociális hozzájár. adó
Dologi kiadások

27 017

ebből: energia ktg.

ebből: egyéb dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Felújítások
Beruházások
Támogatási kölcsön nyújtása,
törlesztése
Kiadások összesen

374
297 418
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395 365

319.198

6. Üzemeltetés, fejlesztések
Épületfenntartás, létesítménygazdálkodás területén a 2019-es évben is kiemelt feladatunknak
tekintjük az épületkomplexum gazdaságos működtetését, és annak költséghatékony fenntartását. Az
előző évek üzemeltetési gyakorlatát figyelembe véve kívánunk kalkulálni mind a téli, mind a nyári
időszaki rezsik fajlagos költségeivel. Természetesen ezen kiadásaink nagymértékben időjárásfüggőek,
de a fennállásunk óta eltelt 6 éves intervallum tapasztalatai által elég jól tervezhetőek ezek az
összegek. Az intézmény mindennapos működését segítő műszaki megoldások üzembiztosságának
fenntartása érdekében továbbra is aktualizáljuk karbantartási szerződéseinket, ezzel párhuzamosan
felülvizsgáljuk a vállalkozókkal kialkudott vállalási díjakat, figyelembe véve a piac egyéb szereplői által
nyújtott ajánlatokat is. Mindezek mellett tervezünk olyan előre nem látható hirtelen
meghibásodásokkal, amelyek a telepített eszközök élettartama, mindennapos fokozott igénybevétele
tehet indokolttá. Ilyen például a teherfelvonó berendezéseink garancián túli anyagigénye, mellyel
kapcsolatosan nagyságrendileg 1 millió forintot kívánunk elkülöníteni. Hasonló nagymérvű kiadást
róhat intézményünkre a klíma, illetve légkezelő berendezésünk esetlegesen nem várt üzemi
problémája is. Az előző év keserű tapasztalatából tanulva 1,6 millió forintot tartalékolunk a rendszer
működőképességének biztosítására.
A Csabagyöngye Kulturális Központ műszaki berendezéseinek 2019. évi javítási költségtervezetét az
alábbi táblázat szemlélteti:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Megnevezés

Ft

Vészvilágítás, menekülési irányfény akkumulátorainak cseréje (70 db)
RVA diesel generátor szervizelése
Villamos felülvizsgálatok által feltárt hiányosságok megszüntetése
Tűzjelző berendezések karbantartása, érzékelők cseréje
Vagyonvédelmi rendszerek javítása, mozgásérzékelők cseréje
Kamerarendszerek javítása
Tűzgátló ajtók karbantartása, javítása szerződés alapján
Liftek garancián túli javítási anyagigénye
Alu nyílászárók, tetőkupola ablakok karbantartása szerződés alapján
Klímatizálás, légkezelés garancián túli javítási anyagigénye, szűrőcserék stb.
Szekcionált kapu garancián túli karbantartási, javítási költsége
Kupola elektromos árnyékolószerkezetének karbantartása, javítása
Szcenikai világítási hidak, emelők, elektromos függönyök anyagigénye, lángmentesítés
Hangtechnikai berendezések, erősítők, hangfalak, mikrofonok, mikroportok javítása
Fénytechnikai berendezések, intelligens lámpák, dimmerek, DMX vezérlők javítása
RVA javítás, átszerelés
Hidraulikus teherlift olajcsere
Ollós emelő akku cseréje
Fűtésrendszer bővítése a földszinten (Diákklub)
Tűzlétra telepítése a Hangversenyterem technikai folyosóján
IP kamerák szünetmentesítése

250 000
60 000
250 000
290 000
100 000
50 000
50 000
1 000 000
300 000
1 600 000
50 000
300 000
600 000
400 000
100 000
500 000
600 000
500 000
600 000
200 000
200 000

összesen: 8 000 000
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Fejlesztések
Számos pályázatnak köszönhetően az előttünk álló esztendőben jó néhány közösségi házunk új
köntösbe öltözhet. Várakozásunk szerint a Munkácsy Emlékház melléképülete egy TOP-os beruházás
keretében teljes energetikai felújításon fog átesni. A létesítmény korszerű, új nyílászárókat kap,
valamint megvalósul a homlokzat hőszigetelése, de egy modern napelemes rendszer telepítése is az
intézmény jövőbeni költséghatékony üzemelését fogja segíteni. Mindezekkel párhuzamosan a
Modern Városok Program keretében a főépület részleges rekonstrukciója és az Omaszta-park
felújítása is elindul várhatóan június hónapban. Az épületben XXI. századi hőszivattyús energetikai
berendezés, valamint a védendő értékek biztonságát szavatoló tűz- és vagyonvédelmi hálózat kerül
beépítésre. A tervezett befejezés 2020. év szeptember hónapja.
Hasonlóan nagy volumenű felújításon fog átesni az Arany János Művelődési Ház, Mezőmegyer
közkedvelt művelődési tere is. Esetében, egy CLLD projekten belül a komplett nyílászárók cseréin, és
a hőszigetelés megvalósításán felül a belső burkolatok és terek is megújulnak várhatóan ez év
novemberére.
Ugyancsak említésre méltó beruházások fognak megvalósulni a Lencsési Közösségi Ház életében is. A
digitális világ szerelmeseit a szintén CLD program által kiépülő „DigiLabor” várja majd szeptembertől
a Lencsési út 18. szám alatt. Az intézmény megújulására egy TOP-os beruházás égisze alatt nyílik
lehetőség, mely tartalmazza az elavult fűtésrendszer korszerűsítését, a teljes homlokzati nyílászárók
cseréjét, valamint az épület hőszigetelését is.
A jaminai közösségi térrel kapcsolatosan egyelőre nincs a látóterünkben pályázati lehetőség.
Mindettől függetlenül sajnos jó néhány működési probléma nehezíti a ház mindennapjait. A
rendszeres szennyvízelvezetési problémák orvoslása és a megfelelő mennyiségű áramellátás
biztosításával kapcsolatos javaslatok kidolgozása bizonyosan az idei esztendő meghatározó feladata
lesz majd.

7. Intézményi kommunikáció, kreatív munka
Az elmúlt években kialakított és jól működő együttműködések adják az alapját az intézmény idei
megjelenéseinek is.
Tovább folytatjuk a Mediaworks Zrt-vel, valamint a 104.0 Rádió1 partnerrel kötött
keretszerződésünket. Továbbra is folytatni kívánjuk a Békéscsabai Médiacentrummal kiépített
állandó együttműködést – a Csabai Mérleg, a 7.tv és a behir.hu felületein egyaránt. Ez nem csak
kedvezőbb anyagi kondíciókat jelent, mint ha eseti megrendeléseink lennének, de folyamatos
jelenlétet is biztosít. Egy-egy nagy rendezvény kampánya is kedvezőbb áron kivitelezhető ennek
köszönhetően.
Az idei évben újdonságként óriásplakát hirdetéseket tervezünk fesztiváljaink népszerűsítése
érdekében, első alkalommal a Csabai Farsang kapcsán februárban jelenünk meg Békéscsaba és Gyula
út menti nagy hirdetőfelületein.
Az intézmény kommunikációjának fontos eleme továbbá az 1000-1500 példányban megjelenő havi
műsorfüzet, valamint az intézményi megállító táblák és az egykori Csabahír plakátoló felületek.
Utóbbiak továbbra is értékesítési lehetőségeket kínálnak számunkra.
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Szeretnénk még nagyobb megjelenést az országos médiában, elsősorban turisztikai, programajánló
műsorokban, valamint élő televíziós tudósítások formájában.
Az online felületek térhódítását figyelembe véve a Csabagyöngye kiemelt figyelmet szentel ezeken a
csatornákon történő kommunikációjának. Törekszünk folytatni az intézmény eddigi kiemelkedően
sikeres kommunikációját a közösségi média felületein. Folyamatosan látogatott honlapunk, s jelen
vagyunk a Facebook mellett a Twitteren, Instagramon is, valamint saját YouTube csatornát is
működtetünk.
2019 tevékenységei közé tartozik a tavaly megálmodott két új manófiguránk, Csabi és Gyöngyi
védelem alá helyezése, marketingtervének elkészítése, majd bevezetése és a köré épülő brand
folyamatos kiszélesítése, pl. plüssfigura-árusítás, mesék írása és kiadása mind hangoskönyv, mind
mesekönyv formájában. Intézményi PR tevékenységünk színesítése érdekében óriásfigura és kisbáb
gyártása is szerepel terveink között. A családi rendezvényeink visszatérő szereplői lesznek ezek a
manók, a kampány bevezetését a májusi Városi Gyermeknapra tervezzük.
Kvasz Andrásról egy adatbázis létrehozása szerepel terveink között, ezen kívül a Békéscsabai Érték
kiállítás-sorozatunk következő tárlatát is az ő munkásságára való emlékezés köré szervezzük
márciusban, továbbá tervbe vettük egy kreatív kisfilm forgatását is a Szolnokon megtalálható
relikviákkal.
Könyvkiadás tekintetében:
1. Szente Béla Műszaki folyamatrendszerek a Csabagyöngye Kulturális Központban című munkáját az
év első negyedében jelentetjük meg, online-könyv formában. A jelenleg tördelés és fotózás alatt álló
anyag elsősorban belső használatra készülő kiadvány, de a közművelődési intézmények körében is
hasznosnak bizonyulhat az alaptevékenységhez kapcsolódó műszaki folyamatok bemutatása révén,
egyfajta mintát nyújtva ezek sikeres működtetéséhez a mindennapi munka során.
2. „Stark” könyv újra kiadása az év első felében. Dedinszky Gyula: Stark Adolf élete és munkássága
című kismonográfiája, melyet hajdan a Budapesti Kertészeti Egyetem adott ki még stencilezett
formában, a család és az egyetem engedélyével már nyomdakész, csak az önkormányzati támogatás
mértékére várunk.
3. Az Üdvözlettel Békéscsabáról című könyv tervezése, megalkotása, kiadása. A könyv egy
magángyűjtő anyagára épül, és hiánypótló lesz a helyi könyvkiadásban.
A központi intézmény közösségi tereinek arculatát is tervezzük megújítani, színesíteni 2019-ben.
Az intézményben működő közösségek számbavételével szeretnénk rendszerezni a csoportjainkat,
rögzíteni az információkat és fotódokumentációval együtt egy folyamatosan frissíthető adatbázist
létrehozni. Ennek két célja van; egyrészt az intézményen belül megismertetni a munkatársakkal, hogy
naprakész ismereteink legyenek a nálunk működő csoportokról. Másrészt heti lebontásban és
életkorra, érdeklődésre lebontva tervezzük mind nyomtatott plakát, mind online formában
népszerűsíteni az itt működő közösségek tevékenységét.
Év végi feladataink között szerepel a hagyományos 2019-es karácsonyi kisfilm menedzselése,
munkálatainak előkészítése, lebonyolítása, és egy „’56-os videoklip” elkészítése is.
M3 Kreatív Műhely
A műhely munkája határozza meg évek óta az egész intézmény arculatát. A kreatív ipari és intelligens
műhely tevékenységét is ellátó csoport tagjai folyamatosan innovatív módon segítik munkánkat.
Ebben az évben is változatlanul a MultiMédiás Műhely felel a kulturális központ teljes vizuális
kommunikációjáért, itt készülnek tehát a plakátok, szóróanyagok, molinók, műsorfüzetek, előzetes és
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after videók. Az intézmény országos szinten is kiemelkedően magas Facebook-os látogatottsága is a
műhely munkáját dicséri, 2019 januárjában több mint 16.600 főt számlál a kedvelőink száma.
2019-ben új arculat kialakítását tervezzük az intézmény belső tereiben, ezzel otthonosabbá,
hangulatosabbá téve azokat. Egy-egy nagyrendezvény, fesztivál kapcsán olyan akciókat tervezünk,
amelyek nem a megszokott marketing módszerekre épülnek, hanem a meghökkentésre,
figyelemfelkeltésre alapoznak, ugyanakkor költséghatékonyan megvalósíthatók.
8. Munkácsy Kulturális Negyed
2019-ben a projektet koordináló Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. hivatalos tájékoztatása
szerint elkezdődnek a kivitelezési munkálatok a Munkácsy Emlékházban.
A „Pincétől a padlásig” projekt megvalósítása során, mind az infrastrukturális, mint az
attrakcióelemek fejlesztése tervezett, ami a Munkácsy Emlékház, a Csabagyöngye Kulturális Központ
és természetesen Békéscsaba idegenforgalmi vonzerejének növeléséhez is hozzájárul.
Az év első felében a kiviteli tervek leszállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása történik, májusjúnius hónaptól pedig már a megvalósítás is elkezdődhet, mind az épület, mind pedig az új állandó
kiállítás vonatkozásában.
Az újragondolt kiállítás legfontosabb célja egy 19–20. századi kisnemesi és polgári miliő
megteremtése, illetve az erre jellemző egykori életmód bemutatása, melynek során kirajzolódik
Munkácsy Mihály életútja, elsősorban gyermekkora. Mindezt olyan módon bemutatva, hogy az
információk élményszerűen jussanak el a látogatókhoz, segítsék a személyes megértést és a kapott
ismeretek elmélyülését.
A tárlat az Emlékház meglévő – a Békéscsabai Evangélikus Egyházközségtől kölcsönzött – eredeti
berendezési tárgyaival és a Magyar Nemzeti Galéria által kölcsönzött Munkácsy-festmények
megtartásával, továbbá ezek kiegészítésével, és új interpretációs lehetőségek kiaknázásával kerül
kialakításra.
A tervezett fejlesztések ezáltal megteremtik a lehetőségét, egy a 21.század igényeinek megfelelő, új
turisztikai attrakció létrehozására, mely minden elemével illeszkedik a békéscsabai Munkácsy
Kulturális Negyed arculatába.
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III. CSABAGYÖNYGE KÖZPONT - CsaKK
1. Rendezvényszervezés – programterv
24. Országos Aranygyöngyös és Aranysarkantyús Szólótánc Fesztivál
2019. január 18-19.
A verseny évtizedek óta megrendezésre kerül a néptánc mozgalom szólistái számára. A kétévente
ismétlődő rendezvény, az egész Kárpát-medencére kiterjedő rangos esemény, amely 1974-ben jött
létre Vásárhelyi László és Born Miklós koreográfusok kezdeményezésére. Célja, fórumot teremteni a
legkiválóbb néptáncos előadóknak arra, hogy számot adhassanak eredeti néptánc ismeretükről,
annak újra-alkotásáról, valamint magas színvonalú egyéni előadásmódjukról. Segíteni a magyar
néptánckincs megőrzését, továbbörökítését. A legjobbakat jutalmazó Aranysarkantyús-, illetve
Aranygyöngyös táncos cím, megtisztelő, magas szakmai rangot jelent a néptáncos szakmában. A
fesztivál meghirdetője és rendezője a Balassi Táncegyüttes Működtetésére Alapítvány, szakmai
védnöke a Martin György Néptáncszövetség.
Közösségi Gála
2019. január 20.
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 2018. év díjazottjainak köszöntésére idén a Csabagyöngye 6. születésnapja alkalmából rendezett
Közösségi Gálán került sor. Az esten ötféle elismerés került kiosztásra: a Stark Emlékérem, a
Csabagyöngye Közösségi Díj, a Csabagyöngye Siker Díj, a Csabagyöngye Tisztelet Díj és az Önkéntes
Díj. A közönséget az ünnepélyes díjátadó után Csík János és a Mezzo zenekar koncertje szórakoztatta.
STARK EMLÉKÉREM elismerésben részesült az intézményben működő közösség fejlődése,
gyarapodása, hírnevének öregbítése érdekében folytatott kimagasló tevékenységéért, önzetlen
áldozatvállalással végzett közösségi munkájáért:
• Lukácsné Rácz Katalin, a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Jaminai Közösségi Ház
Gerinctorna klubjának vezetője
• János Hajnalka, a Meseházi Családi Dalárda és a Fiatalok Népdalkörének vezetője
• Laczó Pálné, a Mezőmegyeri Nyugdíjas Klub egykori vezetője
CSABAGYÖNGYE KÖZÖSSÉGI DÍJ elismerésben részesült a kulturális központban huzamosabb ideje
kimagasló közösségi, szakmai munkát végző tevékenységéért:
• Nosztalgia Tízek Klubja
• Békéscsabai Gazdák Nyugdíjas Egyesülete (Jaminai Közösségi Ház)
Csabagyöngye SIKER Díj elismerésben részesült a Csabagyöngye Kulturális Központban végzett
kimagasló szakmai tevékenységéért, valamint az intézmény jó hírnevének öregbítéséért:
– Králik János és Králik Jánosné (Nyíri Lajos Táncsport Egyesület, Békéscsabai Társastánc Klub)
– Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes
Csabagyöngye TISZTELET Díj elismerésben részesült a Csabagyöngye Kulturális Központ számára
nyújtott kimagasló szakmai támogatásáért:
– Lonovics László képzőművész
– Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar
– Mester Gábor,magángyűjtő
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– Ízvadász Főzőklub (Jaminai Közösségi Ház)
Csabagyöngye ÖNKÉNTES Díj elismerésben részesült az intézmény érdekében végzett áldozatos
önkéntes munkájáért:
• Sárközi Mária
• Egyensúly AE Egyesület
Magyar Kultúra Napja
2019. január 26.
A Magyar Kultúra Napi ünnepi sorozatban Békéscsaba Megyei Jogú Város gálaestje a
Csabagyöngyében kerül megrendezésre. A programban „Békéscsaba Kultúrájáért” kitüntetések
átadását követően a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar és a Muzsikás Együttes közös koncertjére
kerül sor, műsorukban válogatást hallhat a közönség Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből. A
hangversenyt Gál Tamás Liszt-díjas karnagy dirigálja.
Egyetem nap
2019. február 1.
Az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért szervezésében, a továbbtanulással kapcsolatos fontos
tudnivalókkal ismerkedhet meg a középiskolás korosztály. A rendezvényen szóba kerülő főbb témák
az egyetemi felvétel, jelentkezés, érettségi felkészülés. Sok olyan kérdés is felmerül, amely túlmutat a
hivatalos tájékoztatók száraz ismeretanyagán.
A természet és a tudomány csodái
2019. február 1-2.
Két napig interaktív természettudományos játszó-tér fogadja a Csabagyöngyébe betérő családokat az
Agorában. A program keretében ismeretterjesztő kreatív foglalkozással, robotika bemutatóval,
látványos kísérletekkel a tudomány és a technika csodás világának játékos megismertetésével várják
a látogatókat az Agora Debrecen tudományos és élményközpont szakemberei a Csabagyöngye
Kulturális Központban.
XVII. Csabai Farsang
2019. február 1 – március 2.
Az eddigi évektől eltérően, 2019-ben több mint egy hónapot ível át az eseménysorozat. Február 1-én
a L’art pour L’art Társulat mulattatja a közönséget, míg egy hét elteltével a fiatal korosztály örömére
a Kelemen Kabátban lép a Hangversenyterem színpadjára. Másnap, február 9-én rendezzük meg A
nagy ugrálás elnevezésű családi játszóházunkat, ahol a gyerekek aktív kikapcsolódása érdekében
ugrálóvárakkal és trambulinokkal töltjük meg az Agóra termet. 15-én a Békéscsabai
Diákönkormányzat által, kifejezetten a középiskolásoknak szervezendő farsangi bál ezúttal DÖKÉK
névre hallgat, a vacsorával, koncerttel egybekötött estére pedig igen nagy az érdeklődés. Az idősebb
korosztály számára a 2019-es Csabai Farsangon Malek Andrea és id. Malek Miklós, Kell néha egy kis
csavargás című koncertje szolgáltat majd színvonalas kikapcsolódást, ám pár nappal később,
ugyanazon a színpadon egy egészen más stílus képviseltetik a Supernem által. A várhatóan
legnagyobb nézőszámot vonzó esemény a március 1-i Quimby koncert lesz, ahol a zenekar olyan más
formációkkal lép színpadra, amelyek tagjai szorosan kötődnek a Quimby-hez. Március 2-a egy
mozgalmas, farsangi nap lesz: ekkor bonyolódik le a VIII. Békés Megyei Házipálinka Verseny
eredményhirdetése, a Csabagyöngye melletti stégen a Télűző maskarás felvonulás és kiszebáb
égetés, majd este 19.00-kor Johnny Moonlight áll a nagyérdemű elé, Love is in the air című
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előadásával. A XVII. Csabai Farsangot hamvazó szerdán zárjuk, stílszerűen egy kiállításmegnyitóval,
amikor is a Csabagyöngye Kulturális Központ kreatív csoportjának munkáit tekintheti meg a
közönség, s majd látogathatja még bő egy hónapon át.
Impro Fesztivál
2019. február 16.
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,
Formanek Csabától. A verseny végén a legjobb csapatok elnyerhetik a Purchinella díjat (harmadik
helyezett), a Brighella díjat (második helyezett) és az Arlecchino díjat (első helyezett). A legtöbb
pontot szerző csapat továbbjut az országos versenyre, Gödöllőre.
TED-X Békéscsaba
Motivációs előadások
2019. február 16.
A világ egyik legizgalmasabb rendezvénysorozata először kerül megrendezésre Békéscsabán.
Lebilincselő motivációs előadások, gondolatébresztő történetek és beszélgetések az életminőségről.
Mi tesz minket boldoggá, mitől leszünk elégedettek, mi ad értelmet az életünknek? Legyen szó
munkáról, kapcsolatokról, vagy személyes fejlődésünkről, a mai rohamosan változó világunkban nem
lett egyszerűbb megtalálni mindezek között az egyensúlyt.
Ebben a témában igyekszik
szemléletformáló hatással lenni a február délutáni előadás-sorozat.
VIII. Békés Megyei Házipálinka Verseny
2019. február 16.
A Csabai Farsang rendezvénysorozat részeként, 2019-ben már 8. alkalommal kerül megrendezésre a
Békés megyei gazdák házipálinkáinak versenye. A verseny zsűrijébe rangos szakemberek, okleveles
pálinkabírálók és főzőmesterek foglalnak helyet, Mokrán János, Adamik Anikó és Hornung Zoltán a
Gyulai Pálinka Manufaktúrából, Ignácz Tibor a Hármas Körös Pálinka Manufaktúrából, Fabulya Attila
a Csabai Pálinka Klubból érkezik terveink szerint. Akár többször félliternyi itallal lehet nevezni a
különböző kategóriákban.
A nyilvánosan megtekinthető zsűrizésre 2019. február 16-án és 17-én kerül sor a Csabagyöngye
Kulturális Központban, melyre várunk minden kedves érdeklődőt, akit érdekel, milyen körülmények
között zajlik le egy ilyen esemény, és akiket érdekel a zsűri munkája. A zsűri tagjai egy-egy kóstolási
sorszámmal ellátott pohár között szívesen válaszolnak a szakmába vágó kérdésekre. A verseny
ünnepélyes eredményhirdetésére március 2-án kerítünk sort, ahol kihirdetjük a 2018. év legjobb
házipálinkája cím nyertesét és az arany-, ezüst- és bronz demizson díjas tételeket, és a kategóriák
legjobbját.
XII. Határ menti karvezetői és énekkari kurzus
2019. február 22-24.
A Körösvidéki Baptista Egyházkerület rendezésében kiemelt együttműködő partnerként több éves
hagyománnyal fogadjuk az immáron 12. amatőr énekkari találkozót és karvezető képzést. A kurzus
iránti népszerűség évről évre nő, melynek állandó szakmai vezetője a hazai és nemzetközi zenei
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életben egyaránt elismert Oláh Gábor zenepedagógus, karnagy. Az esemény szombati
programnapján díszvendégünk és kiemelt előadónk lDr. Hafenscher Károly lesz.
Magyar-Lengyel Barátság Napja
2018. március 16.
A nemzetiségi programok sorában hagyományos Magyar-Lengyel Barátság Napját a Chopin kórus és
egy nyíregyházi lengyel nemzetiségi kórus közös ünnepi hangversenyével köszöntjük.
Tavaszi Fesztivál
2019. március 19 – április 20.
17-ik Békéscsabai Tavaszi Fesztivál eseménysorozata nem csak Békéscsaba, hanem az egész térség
kiemelkedő rendezvénye. Idén a fesztivált március 19. és április 20. között tervezzük megrendezni, az
országos hagyományokhoz hasonlóan elsősorban a magas művészetek népszerűsítésére - kiemelten
a különböző művészeti ágak találkoztatását.
A nyitóeseményen Somogyi Tóth Dániel orgonaművész előadását élvezheti a közönség, ám a több
mint egy hónapot átívelő programsorozaton színpadra lép többek között Deák Bill Gyula, az Orfeo
Zenekar és a Purcell Kórus, a Honeybeast, akik egy igazán izgalmas produkciót adnak elő a Szegedi
Kortárs Balett közreműködésével, míg nemzetközi vizekre evezvén ezúttal a Kiev City Balett, Rómeó
és Júlia című darabját tekinthetik meg az érdeklődők. A 870 fős multifunkciós termünkben március
25-én Koncz Zsuzsa ad koncertet, míg április 12-én az alternatív rock kedvelői a Kaukázus zenekart
láthatják, hallhatják. A tavalyi évhez hasonlóan idén is ellátogat hozzánk a Palmetta Együttes, akik
ezúttal az Örökség, a Kalapács és az Alcohol zenekarok közreműködésével adnak koncertet, s
akárcsak tavaly, 2019-ben is koncertet ad Hajtmann Ildikó és Vozár M. Krisztián. Kiállítások
tekintetében kiemelendő az április 1. és 15. közé tervezett, nagy volumenű, látványos installációkat
magába foglaló Aranylabda kiállítás, amely a futballkedvelők számára első számú célpont lesz.
VII. Viharsarki Vigadalom
2019. március 24.
A Viharsarki Vigadalom Békéscsaba egyik legfontosabb néptáncos eseménye. A kétrészes műsorban
közel háromszáz néptáncos, általában nyolc-tíz néptáncegyüttes lép a színpadra. A viharsarok
néptánc kultúrája mellett a hazai és határon túli együttesek legsikeresebb koreográfiái jelennek meg.
Az előadás után táncház várja a táncosokat. Az esemény főszervezője a Tabán Néptánc Egyesület,
házigazdája a Békéscsabai Tabán Táncegyüttes.
Bartók-Gála
2018. március 27.
A Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium, és AMI legtehetségesebb növendékei klasszikus zene,
valamint népzene és néptánc műfajokban mutatkoznak be 2019-ben is a városi szintű
közönségprogram keretében.
Interaktív Játszóház
2019. áprilisa
Idén áprilisban szeretnénk megrendezni a családok körében nagy sikert elért, interaktív játszóházat,
amelynek témája ezúttal a „kémkedés”, az utazgatás, s különböző országok kultúrájának
megismerése lesz. A Csabagyöngye Agora termét igyekszünk úgy berendezni, hogy a gyerekek a
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lehető legkalandosabb, leglátványosabb környezetben játszhassák végig a pályát. A rendezvény
szombati napon, délelőtt és délután is látogatható lesz.
„Éneklő Ifjúság”
2018. április 16.
A Csabagyöngye Kulturális Központban már több éves hagyománnyal rendezendő „Éneklő Ifjúság”
minősítő hangverseny és ifjúsági kórustalálkozó a Békés megyében működő általános és középiskolai
énekkarok számára nyújt bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget, támogatva ezzel a gyermek
és ifjúsági énekkarok szakmai fejlődését, a kórusmozgalom utánpótlását, népszerűsítve ezen
közösségi amatőr művészeti terület nagy múltú hagyományait. A Magyar Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) országosan egységes kvalifikációs szabályrendszerét követő
várhatóan két koncertes művészeti program keretében idén is nagyszámú, közel 20 énekkar
részvételére számítunk. Az értékelő zsűri csapatába neves, az ifjúsági zenei mozgalom iránt
elkötelezett zenepedagógusokat kérünk fel, akiknek szakmai tudásmegosztása számottevő értékkel
bír a kórusok munkájának minőségi fejlesztésében.
Kovács Kati Shymponic
2019 májusa
Kovács Kati, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, színésznő, dalszövegíró, minden idők egyik
legkiemelkedőbb, legsikeresebb magyar énekesnője a Csabagyöngye Kulturális Központ multifunkciós
termében ad élő nagykoncertet zenekarával, szimfonikus kísérettel.
Singing Men of Texas
2019. május 2.
Az amerikai Singing Men of Texas férfi énekegyüttes közép-európai koncert-turnéjának egyik
magyarországi helyszíne a Csabagyöngye Kulturális Központ. Az egyházi kötődésű
hangversenyprogram igazi zenei csemegét ígér, bepillantást nyújtva a tengeren túli kontinens
autentikus zenei kultúrájába.
Ektomorf koncert
2019. május 4.
A már számos országban ismert, megannyi fesztiválon játszó békéscsabai gyökerekkel rendelkező
metál zenekar 2019-es világkörüli turnéjának egyetlen magyarországi helyszínéül a Csabagyöngye
Kulturális Központ szolgál majd.
A koncert a „Mindenki aki csabai!” program része.
A Mézga Család - zenés vígjáték gyerekeknek
2019. május 25.
A Mézga Család c. zenés színpadi vígjátékban a Romhányi – Nepp –Ternovszky nevekkel fémjelzett
eredeti mű alapján elevenednek meg a közkedvelt karakterek. Életre kel Géza, Paula, Kriszta, Aladár,
Blöki és Maffia, természetesen a sorból Máris szomszéd sem maradhat ki, felbukkan a jövőből MZ/X,
sőt a sosem látott, de annál gyakrabban emlegetett Hufnágel Pisti és Tivadar is megjelennek a színen.

22

Városi Gyermeknap
2019. május 26.
A Városi Gyermeknap Békéscsaba legnagyobb gyermekrendezvénye május utolsó vasárnapján várja a
látogatókat, kicsiket és nagyokat egyaránt, amikor is idén minden érdeklődő megismerheti a
Csabagyöngye Kulturális Központ legújabb promóciós termékeit, ami az alap tematikáját fogja adni
ennek a rendezvénynek.
Évekre visszanyúló hagyomány, hogy a nagyrendezvény megvalósításában partnerünk a könyvtár és a
múzeum, mely intézmények saját szervezésű programokkal vesznek részt ezen a hétvégén a
gyermeknapi mulatságon. A három épület között átjárhatóságot biztosítva megnő a rendezvény
összefüggő területe, sőt, a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Munkácsy Mihály Múzeum közötti
közút szakaszt is birtokba veszik ilyenkor a rendezvény résztvevői. A jó hangulatról több színpadi
produkció is gondoskodik, ezen kívül egy adott tematika keretein belül ügyességi játékokban,
kézműves foglalkozásokban, játszóházi kalandozásokban vehetnek részt a gyermekek, akik
pecséteket gyűjthetnek minden kipróbált tevékenység után, melyeket különböző ajándéktárgyakra
válthatnak be a rendezvény során.
VII. Csabagyöngye Versenytánc Gála
2019. május 29.
A VII. Csabagyöngye Versenytánc Gála megrendezése lassan hagyománnyá válik, ahol a Nyíri Lajos
Táncsport Egyesület versenyzői és 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) mutatják be társastáncos tudásukat. A gála ideje alatt az egészen apró
táncosoktól kezdve, láthatunk majd ifjúsági és felnőtt párokat is, kezdőket és profikat, formációs és
szóló produkciókat és az idősebb korosztály is képviselteti majd magát az est folyamán.
Erkel Sándor Kórusfesztivál
2019. június 7-9.
A nemzetközi kitekintésű kórustalálkozónk kétévenkénti megrendezésben amatőr énekegyüttesek
igényes szakmai-baráti fóruma. Az Erkel Sándor Kórusfesztivál a kórusmuzsika békéscsabai hosszú
hétvégéje. Programunkban tervezetten 8-10 kórust szerepeltetünk, ebből 1-2 határon túlról érkező.
Békéscsaba amatőr kórusmozgalma átlagon felüli aktivitást mutat, számukra mindig jelentős
fontossággal bír ez a rendezvény. Ezúttal a találkozónk a programkínálat minőségi fejlesztésének
szándékával, az amatőr és professzionális művészeti szálak összefonódásával a Filharmónia
Magyarország országos rendszerű Egyházzenei Fesztiváljával együttműködésben valósul meg. Ezáltal
a művészeti eseményt rangos zenei szakértők mentorálják, akik értékelő szerepkörükön túl szakmai
kurzusok keretében a karvezetők ismereteit gazdagítják, valamint nemzetközi zenei csemegét ígérő
produkció is bemutatásra kerül. A fesztivál közönségprogramjainak sorában többek között
„Találkozás koncert”, Erkel Sándor Gálaest, templomi Prémium Hangverseny, nyáresti szerenád,
valamint vasárnapi egyházi énekszolgálat tervezett. A szakmai programok az énekkarok zenei
fejlődését, valamint kapcsolatrendszerének bővítését célozzák meg.
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Futball Bajnokok Ligája döntő vetítés
2019. június 1.
2019-ban is élőben vetítjük a Bajnokok Ligája döntőjét, ahol 3x4 méteres vetítő vászon, nagy
teljesítményű hangrendszer várja a szurkolókat a stégen. Az előző évekhez hasonlóan csapolt sör és
sörkorcsolya is a mérkőzés részét képezik, és ezúttal is 300 fő körüli közönségre számítunk.
Főtéri nyár
2019. július 16 – augusztus 18.
Ez évben hétfőnként nem tervezünk programot a Szent István térre, minden héten kedden indítjuk az
adott hét koncert/előadás sorozatát. A repertoárban szerepel komolyzene, könnyűzene, s tánc
egyaránt. Az Alföld Quartet és Aflöldi Csaba orgonaestje képviselné a klasszikus művészeteket, míg a
pop műfajt a Fröccsöntő Hétvége és a Pezsgő Belváros elnevezésű mini fesztiválon mutatnánk be az
Intimtorna Illegál, ByeAlex és a Slepp, illetve a Bohemian Betyars révén. A táncos produkciók
szempontjából a kortárs és a salsa műfajok kerülnének előtérbe, s terveink között szerepel egy hiphop este is, amelyet a Csabagyöngye melletti stégen szerveznénk néhány országosan ismert rap
előadó közreműködésével.
Ezúttal sem maradhatnak el a színházi, illetve musical előadások sem, amelyeket többek között a
Csabai Színistúdió, a Színitanház, s Békfei László képviselnek.
(Részletes programterv külön dokumentumban kerül benyújtásra.)
Kiülős koncertek
2019. július 19 – augusztus 19.
A 2019-es Kiülős koncertek szervezése új koncepció szerint történik, hiszen olyan előadókat
szeretnénk itt bemutatni a közönségnek, akiknek élete, munkássága valamilyen módon kötődik
Békéscsabához. Terveink szerint többek között így látogat el hozzánk Dajka Krisztián és zenekara,
Köles Eliza, Tóth Dóri és Pribojszki Mátyás, a „Mindenki, aki csabai!”-sorozat részeként. A
produkciókat minden esetben igyekszünk péntek esténként színpadra állítani a Csabagyöngye
melletti stégen.
(Részletes programterv külön dokumentumban került benyújtásra.)
Darts – Steel Egyéni Nemzeti Bajnokság
2019. július 28-29.
A nemzeti bajnokság 6. fordulóját ebben az évben is meg fogja rendezni a Békéscsabai Darts
Sportegyesület. A szövetség döntése értelmében, ebben az esztendőben is újra intézményünkben,
városunkban köszönthetjük a darts magyarországi kiválóságait. 2019-ben egyéni versengés lesz
felnőtt és utánpótlás korosztályban. Az egyesület a korábbi években megszokott magas színvonalon
kívánja lebonyolítani a rendezvényt, természetesen az intézmény nívós szakmai segítsége és
infrastruktúrája segítségével.
Gerlai Falunap
2019. augusztus 10.
A Csabagyöngye Közösségi Házban folyó magas szintű szakmai munkának jelentős szelete a térségi
szakmai segítő tevékenység, ahogy az intézmény 2015-2020 közötti stratégiájában is olvasható. A
Gerlai Faluházat és Könyvtárat működtető Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ
évek óta megszervezi a gerlaiak legnagyobb népünnepélyét a falu legjelentősebb szabadtéri
programját, a falunapot. Eddig minden alkalommal megkeresték intézményünket a gerlai illetőségű
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intézmények, szervezetek, hogy vegyünk részt a rendezvények szervezésében, adjunk szakmai
segítséget a lebonyolításhoz. Idén a falunap gasztronómiai bemutatóval, pörköltfőző-versennyel,
játszóházzal, néphagyományokra épülő ügyességi játékokkal, koncertekkel várja a gerlaiakat, és az
érdeklődő vendégeket.
ZENIT - XXXIII. ZENEI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ ÉS NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI VERSENY
2019. augusztus 16-18.
Békéscsabán 2019-ben harmincharmadik alkalommal kerül megrendezésre a Zenei Ifjúsági Találkozó
és Nemzetközi Fúvószenekari Verseny, mely rendezvény a megye mondhatni legnagyobb
hagyományokkal bíró kulturális fesztiválja, ami idén is komoly zenei élményt nyújt majd a Békés
megye fúvósmuzsikát szerető lakosságának és alkalmat teremt arra, hogy Európa több országából
érkező zenekarok a zsűri előtt fellépve összemérjék tudásukat, tehetségüket. A ZENIT beépült a város
közművelődési életébe, szerves része a Csabai Nyárnak.
Az utóbbi években elveszni látszott a találkozó nemzetközi és verseny-központú mivolta, azonban
idén a tervek között van ezeknek a felélesztése. A Csabagyöngye Kulturális Központ már felvette a
kapcsolatot néhány más nemzetiségű zenekarral, akik szívesen fogadták a meghívást és
megkezdődtek a tárgyalások a Magyar Fúvószenei Szövetséggel is, aminek eredményeképp
reményeink szerint sikerül megvalósítani egy nívós versenyt, ahol a zenekarok ténylegesen
megmérettethetik magukat. A verseny nyugodt körülmények között, az épületen belül zajlana, ami
során célkeresztbe kerül a kortárszenét megszólaltató zenekarok, a főtéren pedig a közönség
szórakoztatása lenne előtérben.
Célrendszerében az egyik fontos tényező, hogy a Békéscsabán vendégeskedő zenekarok kapcsolatot
teremtenek egymással, és számunkra az is meghatározó szempont, hogy a Körösparti Vasutas
Koncert Fúvószenekar zenei partnerségei is tovább épülhetnek, a város pedig elevenen tarthatja
testvérvárosi együttműködéseit. Szakmai programelemként ismét meghirdetjük a Szóló
Hangszeresek Találkozóját a Vasutas Művelődési Házban, mely fiatal, tehetséges muzsikusjelöltek
egyéni bemutatkozására ad lehetőséget. Tehetséggondozó kísérő programunk a Varga István
klarinétművész fáradhatatlan munkájának köszönhetően életre hívott klarinét- és szaxofontábor,
ahol az egész országból érkező tanulók neves oktatókkal dolgozhatnak együtt. Mindezek mellett a
Csabagyöngye stégszínpadán is igényes zene hallgatására lesz lehetőség esténként.
Államalapító Szent István Ünnepe
2019. augusztus 20.
A Csabagyöngye Kulturális Központ célja továbbra is, hogy minden korosztály megtalálja a számára
vonzó programot, ezért Államalapító Szent István Ünnepének műsorkínálatát a lehető legszínesebb
előadásokkal kívánjunk feltölteni. A tavalyi évhez hasonlóan idén is két színpadon zajlanak a
produkciók: a kisebb a Jókai Színház előtti területen, az Andrássy úton, a nagyobb fesztiválszínpad
pedig a Szent István téren kerül felállításra. A délelőtti protokoll eseményeket követően, az egész
napos programsorozat a Napsugár Bábszínház előadásával veszi kezdetét, majd különböző stílusú
táncos produkciók, népzenei előadás, utcazene, az országosan ismert fesztiválzenekar, a The Biebers
révén pedig kortárs könnyűzene várja az érdeklődőket.
A tűzijátékot követően idén Zséda ad egy minden bizonnyal rendkívül látványos koncertet a korszerű
vizuál- és fénytechnikának köszönhetően.
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A színpadi előadások mellett a térre látogató gyerekek kézműves foglalkozásokon, népi
játszóházakon, arcfestésen, csillámtetováláson vehetnek részt, óriás légvárakban ugrálhatnak, az
idősebbek pedig az egész napos vendéglátást, illetve vásárt élvezhetik.
25. Nemzetközi Makettkiállítás és Verseny
2019. szeptember 22-23.
25. alkalommal gyűlik össze a makettezők krémje városunkban és 4. alkalommal rendezi meg a Körös
Makett Klub intézményünkben a Nemzetközi Makett kiállítást, versenyt és börzét. A határainkon
túlról is érkező nevezők száma biztosan 150 fő felett lesz, általuk legalább 200 versenymű lesz látható
a seregszemlén. A nagyszabású rendezvényt családoknak, gyermekeknek szóló kísérőprogramok
fogják színesíteni.
III. Csabai Csokifesztivlál
2019. szeptember 28-29.
Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Csabai Csokifesztivál, mely ismét széleskörű
kínállattal várja majd az édességek és csokoládé szerelmeseit. A fesztivál két napján az Agóra terem
600 négyzetméterén végig standok állnak, ahol a legkülönlegesebb ízvilágú és formájú édes
finomságokat csodálhat meg és vásárolhat a betérő. A rengeteg csokoládé, pillecukor, bonbon,
gumicukor és egészséges édességek mellett változatos gyerekprogramokkal is várják a kisebbeket.
Lesz babahempergő, népi játékok, hangszersimogató, gyermek koncert és a minden évben hőn várt
lufieső.
Őszi Művészeti Hetek
2019. október 1 –november 30.
A 2019-es Őszi Művészeti Hetek programjai között a hagyományokhoz híven jellemzően a klasszikus
művészetek jutnak főszerephez, s e koncepció nyomán ad koncertet többek között a Bartók Kórus, az
Erkel Kórus, illetve a Ludwigsburgi Kamarazenekar. Terveink között szerepel egy - intézményünkben
ritkán szerephez jutó műfaj – operettelőadás megszervezése, ám a kortárs zeneszerzés és
dalszövegírás egyik legnagyobb alakja, Lovasi András is ellátogat hozzánk, aki Tűzijáték délben címmel
ad koncertet. Ugyancsak az Őszi Művészeti Hetek idején lép színpadra egy sokak által igényelt és
hiányolt zenekar, az Ossian. A „crossover”, különböző műfajok kereszteződését bemutató
előadásokat ezúttal a Margaret Island képviseli, akik szimfonikus zenekar kíséretében játszanak a
nagyérdeműnek. A felsoroltakon kívül természetesen további komolyzenével, kiállításokkal,
előadásokkal töltjük meg a programsorozatot, konkrét nevek, címek a későbbiekben kerülnek
rögzítésre.
Társasjátéknap
2019. november 16.
A hagyományokhoz hűen 2019-ben is novemberben kerül megrendezésre a Társasjátéknap, ezúttal is
a Vár-Játék szervezésében. Az Agóra teremben több mint 40 asztalon lesznek felállítva a
társasjátékok, s minden asztalnál önkéntes segítők igyekeznek elsajátítani az adott játék fortélyait. A
szervezők 1000 főt várnak a szombati napon.
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IV. Józsa Mihály Vers- és Prózamondó Fesztivál
2019. december 07.
Lassan hagyománnyá válik a minden évben megrendezésre kerülő Vers- és Prózamondó Verseny
Józsa Mihály tiszteletére. Józsai Mihály színművész 2014-ben hunyt el, többek között a békéscsabai
Jókai Színház társulatának is a tagja volt. Az ő személyének állít emléket a verseny, mely barátai és
kollégái ötlete alapján indult útjára. Az esemény főszervezője minden évben az intézménye egyik
közössége, a Féling Színház. Az eseményre az ország távolabbi pontjáról is jönnek hozzánk
versmondók, de a megyéből és a városból is érkeznek jelentkezések szép számmal. Vannak olyanok,
akik már évek óta visszajáró versenyzői vagy nézői az eseménynek. Egyre többen állnak ki a saját
verseikkel, így nem csak szép és értő szövegmondást hallhat az érdeklődő, de kortárs költeményekkel
és annak íróival is megismerkedhet a program folyamán. A versmondókat szakmai zsűri bírálja el, akik
a nap végén értékes ajándékokban részesülnek.
50. B-A-S Országos Bajnokság, Senior Open Országos Bajnokság és III. Nyíri Lajos Emlékverseny
2019. december 08.
Az ország egyik legnívósabb társastáncos megmérettetése, mely a Csabagyöngye Kulturális Központ
és a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület közös szervezésében valósul meg évről-évre. A 2019-es esztendő
különleges jelentőségű lesz a társastánc klub életében, hiszen idén fogja ünnepelni a verseny az
ötven éves jubileumát. A legjobb társastáncos párok számára rendezett verseny már fél évszázada
minden egyes alkalommal Békéscsaba városában kerül megrendezésre. Az a tény, hogy ugyanaz az
országos verseny, ilyen hosszú ideje, minden évben ugyanabban a városban legyen megrendezve
egyedülálló az egész országban. A versenyre csak a B, A és S osztályos táncosok nevezhetnek majd,
akik latin és standard táncokban mérhetik össze tudásukat. A versenyre az Agóra és a
Hangversenyterem alakul át egy hatalmas arénává, ahol majd a terem közepén helyezkedik el a több
mint 240 négyzetméteres táncparkett és körülötte a közel 600 főt befogadni képes lelátós nézőtér. A
verseny ideje alatt 11 fős versenybizottság figyeli a versenyzőket és az esemény szabályos menetét. A
bajnokságra profi hang- és fénytechnikát biztosít az intézmény. A terem átrendezése és dekorálása
egy hetet vesz igénybe, melyen egy külön technikai stáb dolgozik, hogy megteremtse az egyedülálló
báli hangulatot. Az országos versenyre 22 kategóriában nevezhetnek majd a táncospárok. A magas
kategóriás bajnokság mellett megrendezésre kerül a III. Nyíri Lajos Emlékverseny, klubközi
táncverseny. A verseny Nyíri Lajos kiváló békéscsabai táncpedagógus számára állít emléket, akinek
ötlete alapján indult útjára az A osztályos Országos Bajnokság is. A klubközi táncversenyt azért
hirdetjük meg, hogy a fiatalabb és alacsonyabb osztályokban versenyző táncosok is bemutatkozási
lehetőséget kaphassanak a békéscsabai parketten. Ez a helyszín méltán az egyik kedvence a
bajnokságra látogató versenyzőknek és pontozóbíróknak egyaránt. Az idei év különlegessége, hogy a
bajnokság ideje alatt élő zenekari kísérettel kerülnek bemutatásra a versenyszámok, ezzel fokozva az
amúgy is izgalmasnak ígérkező verseny hangulatát. Habár az előző években szép számmal érkeztek
táncosok is (több mint 100 nevezés) nézők is (közel 900 fő), reméljük, hogy ebben az évben a
különleges évfordulónak köszönhetően még több érdeklődő és mesteri táncos érkezik az eseményre.
Mikulásnap
2019. december 15.
Az idei év tervei között szerepel a Mikulásnap nagyobb volumenű megvalósítása. Az eddigi évektől
eltérően idén egy nagy térben szeretnénk megvalósítani ezt a napot, ahol a gyermekek
mozgásigényeinek megfelelő helyszín, színpadi produkciók, kézműves tevékenységek, ügyességi
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feladatok és eszközök várják majd az érdeklődőket és természetesen a legkisebbekre is gondolunk az
idei évben is, akiknek egy külön rész lesz kialakítva, ahol felszabadultan szórakozhatnak. 2019-ben is
elmaradhatatlan része lesz a napnak a fotózkodás, amikor is az „igazi” Mikulás és barátja várja majd a
gyerekeket, akik szeretnék megörökíteni ezt az élményt.
Téli szünidei játszóházak
2019. december 28.
Terveink szerint idén is megszervezésre kerül a két ünnep közötti játszóház a központi épületben és a
Lencsési közösségi házban egyaránt. A 2018-as nagy ugrálóvár birodalmát kiegészítenénk egyéb
mozgási igényeket kielégítő szerekkel, torna eszközökkel, ezek mellé hozzáértő személyzetet is
kérnénk, hogy a tél közepén egy igazi mozgásélményt tudjunk nyújtani a gyermekek számára.
Stoned vs. The Black Birds koncert, azaz Stones vagy Beatles?
2019. december 29.
Az ország két legismertebb tribute zenekara első alkalommal adott közös koncertet december 16-án
az A38 hajón, a nagy sikerre való tekintettel 2019-től országos turné keretében kerül bemutatásra a
jubileumi sorozat.
A Black Birds zenekar jövőre immár 15. éve népszerűsíti és ápolja a Beatles hagyományokat, a Stoned
legénysége pedig (a Fonogram díjas Kőváry Péter vezetésével), mint a Rolling Stones életmű hazai
helytartói már 16. éve adják elő a világ legnagyobb R&R bandája, a Rolling Stones dalait.
Esküvők, családi események a Csabagyöngye Kulturális Központban
A Csabagyöngye Kulturális Központ kiváló helyszín lakodalmak befogadására, valamint
házasságkötésre a Körösre nyúló, kialakított teraszával. A 2019-es évben az Agóra terem, a Panoráma
terem és a Casinó terem továbbra is népszerű helyszíneknek bizonyulnak a házasodni vágyóknak,
amelyet a több mint egy évvel a rendezvény előtt lekötött tucatnyi dátum is jelez.

2. Sorozatok
Kiállítások

A Csabagyöngye Kulturális Központ hat kiállítótérben (Ifjúsági kiállítótér, Hungarikum,
Kerengő, Artérium, Panoráma terem és Békéstáji Galéria) fogadja egész évben a kiállítókat.
Kiállítótereink közül a legtöbb kiállítás 2019-ben a földszinti Kerengőben valósul meg.
2019-ben is számos festő- és grafikusművész, fotóművész és tehetséges diák alkotásait mutatja be
intézményünk.
A BSzC Szent Györgyi Albert Szakgimnázium Iparművészeti Tagozatával 2019-ben két közös
projektben veszünk részt. Divatbemutatóval egybekötött kiállításon emlékezünk az idén 100 éves
Bauhausra a „Bauhaus 100 – az új esztétikum születése” című tárlaton. A 2019-es év végén Csontváry
Kosztka Tivadar expresszionista hévben fogant mágikus realista művészetének állítunk emléket a
festőművész halálának centenáriuma alkalmából. Mindkét kiállítás a Panoráma teremben fog
megvalósulni.
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E. Szabó Zoltán festőművész, a Békéstáji Művészeti Társaság tagja idén ünnepli 80. születésnapját.
Ezen alkalomból „Nyolcvanasok” címmel rendezünk kiállítást számára, melyen két hasonló korú
művész barátja, Esztergály Keve fotográfus és Szunyogh Ferenc grafikusművész is bemutatják
alkotásaikat. A kiállítás a Panoráma teremben kerül bemutatásra 2019 márciusában.
Az Újkigyósi Művésztelep 2019-es művésztáborának témája „A nő”, az művésztáborban készülő
alkotásokat idén is bemutatja a Csabagyöngye Kulturális Központ.
November 7-én lesz 250 éves a magyar orvosi oktatás, mivel 1769-ben ezen a napon kelt Mária
Terézia azon rendelete, mely előírta a nagyszombati egyetem orvosi fakultásának létrehozását. A
jeles évforduló alkalmából tematikus képzőművészeti kiállítást rendezünk, melyen számos tehetséges
fiatal művész kap kiállítási lehetőséget.
2019-ben is számos művésznek rendezünk egyéni kiállítást, így bemutatásra kerülnek a vizuális
szakember és képzőművész, Kukár István művésztanár alkotásai, Horváth-Gazsó Adrienn
művésztanár festményei, vagy Manz Fatime Nóra képzőművész alkotásai.
Idén ősszel kerül megrendezésre a XIX. Csabai Szalon, mely tárlat a békéscsabai festőművészek
elmúlt egy évi új termését vonultatja fel.
Az Ifjúsági kiállító terünk a Márvány Fotóműhely Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezendő
fotókiállítása mellett ez évben is főként a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium
diákjainak és tanárainak ad kiállítóteret, bemutatkozási lehetőséget.
A Békéstáji Galéria tárlatait 2010-ben is a Békéstáji Művészeti Társaság legfőbb kiállítóhelyeként
funkcionál, ahol a művészeti társaság tagjai, illetve meghívott vendégművészei mutatják be
alkotásaikat.
A Csabagyöngye Kulturális Központ 2019 áprilisában tervezi az Albert Alapítvány által létrehozott
Aranylabda-kiállítás megrendezését, amellyel kedvezni szeretne Békéscsaba sportkedvelő
polgárainak. Az emlékkiállítást az országban több helyszínen is bemutatták, ám néhány hónappal
ezelőtt elkészült egy teljesen új, XXI. századi, interaktív installáció, amely merőben új formában
mutatja be az egyedülálló sportpályafutást, s a mi városunk lehetne az első, ahol ezt az új
megjelenési formát bemutatják. Az erre vonatkozó engedélyeket a város már megkapta, Kubatov
Gáborral, az FTC elnökével egyeztetve, aki egyben jelezte, hogy szívesen részt venne a kiállítást
megnyitó ünnepségen. A két hetet átívelő tárlatot a Csabagyöngye Kulturális Központ
Panorámatermében helyeznénk el, amely kitűnő helyszínül szolgálna nagy területének, igényes,
impozáns felépítésének köszönhetően.
Hungarikum Klub
Az intézmény Hungarikum Klubja 2019-ben is számos kiállításnak ad majd otthont.
A Békéscsabai Települési Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott helyi és
nemzeti értékek bemutatása a 2018-ban megnyert Agrárminisztérium által támogatott kiállítás
sorozat segítségével valósul meg. A Hungarikum kiállításai közül több Békéscsaba szellemi és tárgyi
örökségét, értékeit mutatja be, így a békéscsabai ipari és művészeti értékké nyilvánított Krenfi
kerékpárt, vagy az ipartörténeti értéket képviselő Bohn téglagyárat. Kiállítással emlékezünk a magyar
repülés úttörőjére, az aviatika kiváló népszerűsítőjére, Kvasz Andrásra.
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"A mi színházi műhelyünk" programsorozat
2019 tavasza folyamán
A programsorozatot a tavalyi év őszén hirdettük meg országszerte a nem hivatásos színjátszó
csoportok számára. A programra általános-, középiskolai és felnőtt korosztályú csoportok
jelentkezhettek tetszőleges témájú színdarabbal. A játékidő minden alkalommal egy-másfél óra lesz.
Az amatőr színjátszó csoportok bemutatkozási lehetőséget kapnak az intézmény Panoráma
termében. A csoportok a vidámabb komédiától kezdve a komolyabb hangulatú drámákon át, a zenés
színházig mindenféle stílusban hoznak izgalmas előadásokat. A programra kilenc jelentkezés érkezett,
melyeket márciustól kezdve látogathat majd az érdeklődő közönség.
Kortárs könnyűzenei koncertek – Hangfoglaló Program
A Csabagyöngye Kulturális Központ 2018/19-es évben, az előző két évhez hasonlóan minden
hónapban könnyűzenei koncerteket szervez, hogy a békéscsabai közönség fiataljai is
részesülhessenek a kulturált szórakozásból. 2018-ban ellátogat hozzánk többek között a Supernem,
Odett, valamint a Mary Popkids.
Stég Mozi
2019. június – augusztus
A Csabagyöngye Kulturális Központ melletti stég kitűnő helyszínéül bizonyult a filmvetítéseknek. A
mozirajongók örömére folytatni szeretnénk a Stég Mozit, amely alkalmakkor ismert, népszerű
filmeket tekinthetnek meg az érdeklődők, legalább heti egy alkalommal.
A Mindennapi Élet Iskolái
A 2019-es év előadásainak tematikája újfent nagyon változatos lesz, hiszen szó lesz családi
konfliktusokról, ezeknek megoldási módjairól, személyes lelki egyensúlyi kérdésekről, párkapcsolatiházassági problémákról és sok hasonló érdekfeszítő téma felmerül majd. Az előadások mindenkihez
szólnak: bárki eljöhet, nem kell elvárásoknak megfelelni, elég a hallgató nyitottsága. A programra
régebbi és új előadókat is vár a Csabagyöngye Kulturális Központ. A Nyitott Akadémia előadásai
bérelt rendezvényekként is fontos elemei a Ház ilyen irányú szolgáltatásainak, de több, a
témakörökkel behatóan foglalkozó céggel, szervezővel is szerződésben állunk. Az idei év előadói
között szerepel Orvos-Tóth Noémi, aki új előadóként fog fellépni és Pál Ferenc, aki már sokadszorra
látogat el a Csabagyöngye Kulturális Központba.
Dumaszínház
A Dumaszínház rendszerességgel gondoskodik a békéscsabaiak szórakoztatásáról, s amilyen szívesen
jönnek hozzánk, olyan szívesen tölti meg rendre a közönség is a nézőteret. A társulatból kerültek ki a
“Showder Klub” és a “Comedy Central bemutatja” című sorozat fellépői, és a Rádiókabaré utolsó
Humorfesztiváljának nyertesei közül is a döntő többség a „Dumásoknál” kezdte a pályafutását. Egy
évben lényegében a teljes társulat megfordul nálunk, s ez idén sem lesz másképp. Találkozhatunk Kiss
Ádámtól Hadházi Lászlón és Litkai Gergelyen át, a Szomszédnéni Produkciós Irodáig.
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Agykontroll tanfolyamok
2019. szeptember 7-8. 14-15.
Az Agykontroll nevű önfejlesztő technikát több, mint 20 éve rendezik meg a szervezők
intézményünkben. A technikát hazánkban meghonosító Domján László és Domján Gábor voltak
felváltva az oktatók. Ebben az évben a Domján család Békéscsabán eddig nem ismert tagja, Domján
Áron fogja megtartani a tanfolyamot az idén új helyszínen, a Hangversenyteremben.

3. Táborok
A Nyíri Lajos Táncsport Egyesület társastánc tábora
2019. július 15-19. és július 22-26.
A Nyíri Lajos Táncsport Egyesület minden évben szervez tánctábort az aktívan versenyző párosai és az
utánpótlást képező gyermek táncosok számára, akik így szünet idejében is tudnak készülni a
következő versenyszezonra és az év közbeni fellépésekre. A nap mindig erősítő futással, erőnléti
gyakorlatokkal kezdődik, majd első héten standard technikai órákat tart majd a Silver Táncegyesület
egyik külsős oktatója. Az egy hetes latin napközis tábort Meszlényi Viktória szakmai vezető irányítja.
Féling Színház tábor
2019. július 8-13.
A kurzusra a színház, színjátszás, színházi improvizáció, rendezés iránt érdeklődő középiskolás, felnőtt
korú látogatókat várjuk. Az eseményen szintén részt vesznek a Féling Színház társulatának tagjai is. A
hét folyamán egy színházi darab történetét dolgozzák fel együtt a résztvevők, egyedi karakterek
megformálása lesz a feladat valamint csoportos és egyéni improvizációs játékokban vesznek részt. A
foglalkozásokat Formanek Csaba budapesti író, színész, rendező fogja vezetni. A műhelymunka ideje
alatt elkészülő darabokat szombaton adják elő a résztvevők és a Féling Színház tagjai közösen.
Színistúdió tábor
A Csabai Színistúdió hagyományosan minden évben nyári tábort szervez növendékeinek. A táborban
lehetőség nyílik új darabok megalkotására, a szakmai tudás elsajátítására. Az előző évekhez
hasonlóan, 2019 júliusában a tábor helyszínéül ismét a Békés megyei Szeghalom-Várhely Ifjúsági
Tábort választottuk. A tábor alatt szeretnénk idén is 3 csoportot létrehozni, és három kisebb darabot
betanulni, ami stílusában eltérő egymástól.
Sakk táborok
Ez év nyarán két alkalommal, minden esetben hétfőtől péntekig tervezünk napközis rendszerű
sakktábort, melyet Emődi Gyula sakkmester vezet majd. A tábor munkájában hat és tizennégy év
közötti gyermekek vesznek részt. Az egymással való játék lehetőségén kívül előadás keretében
sakkhoz kötődő egyéb ismereteket, érdekességeket is tanulhatnak a gyerekek, és több társasjátékkal
való közös játékra is sor kerül. A tábor programja a délelőtti sakkozásból és a délutáni
sportfoglalkozásból áll.
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4. Közösségi művelődési szolgálat
Ifjúsági munka, Diákönkormányzat
Az iroda egyik alapfeladata az információgyűjtés és továbbítás, a kapcsolattartás az ifjúsági
korosztállyal, annak szervezeteivel, a szakmai szervezetekkel, civil szervezetekkel.
Ahogy az eddigi években is, 2018-ban is teret biztosítunk a velünk együttműködő közösségeknek: a
Városi Diákönkormányzatnak, az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítványnak, és az
Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért csapatnak, de nem zárkózunk el a külsős diákok által
kezdeményezett programok, elsősorban a stábgyűlések, megbeszélések helyének biztosításától sem.
Az ifjúsági ügyeket érintő feladatokat az Ifjúsági és Diákiroda látja el. Tartjuk a kapcsolatot helyi,
ifjúsági feladatokat érintő civil szervezetekkel, egyesületekkel, iskolákkal, de országos szinten is
kapcsolatokat teremtünk. Orosháza, Kecskemét, Nyíregyháza, Székesfehérvár, valamint Makó
Diákönkormányzatával is jó kapcsolatot ápolunk, 2019-ben szeretnénk további városokkal bővíteni.
Lehetőség szerint igyekszünk minél több ifjúsági érdekképviseleti rendezvényen, képzésen részt
venni regionális, megyei és országos viszonylatban.
A Diákiroda és a Békéscsabai Diákönkormányzat szokásához híven, idén is kitűzte maga elé a Városi
Ifjúsági Parlament megrendezését. Ezen alkalmakkor a diákságot érintő fontosabb kérdések kerülnek
elő, és szekciófoglalkozásokon DÖK tagok vagy ifjúsági szakemberek segítségével dolgozzák fel a
különböző témákat a résztvevő diákok. A Diákönkormányzat tagjai ehhez felkészítő alkalmak során
kapnak segítséget, ahol ön- és kortársismeretet, csoportvezetést, kommunikációt is tanulhatnak a
szakemberektől.
A Diákönkormányzat feladatai közé soroljuk a Városi Ifjúsági Parlament (VIP), a Lézengő Ifjúság
Kulturális Eseménye (LIKE) szervezését, az év eleji DÖK Bált, a Békéscsabai Iskolán Kívüli Tannapot
(BIKT), a Nyuszikupát, a Gara mentorprogramot, és a júliusban kiderülő felsőoktatási ponthatárok
kihirdetését; az országos szintű érdekképviseleti rendezvényeken való részvételt; a békéscsabai
diákok képviseletét helyi és országos szinten, mely feladatok ellátásának segítéséhez heti
rendszerességgel tartunk gyűléseket a Diákirodában.
Éves programjaink: 2019. január 14-én már második alkalommal rendezzük meg a Békéscsabai
Iskolán Kívüli Tannapot, ahol a fő cél az iskolák közötti sztereotípiák lebontása. Február 15-én a városi
szintű III. DÖK Bál kerül megrendezésre. Január végén indul a Gara mentorprogram, ahol a tavalyi
évhez hasonlóan már év elején nagy volt az érdeklődés. A Városi Ifjúsági Parlament tavaszi ülésére
március 13-án kerül sor, áprilisban a Nyuszikupát valósítjuk meg, a LIKE pedig újragondolva
tanévzáró, nyárindító rendezvényként fog megvalósulni júniusban. Július közepén a felvételi
ponthatárok meghozatalakor pedig „PontOtt Party” zajlik majd. 2019/20. tanév első félévére
tervezett programok: új elnökség választása, Casting, VIP, Mikulásjárás.
A Csabagyöngye Kulturális Központnak együttműködési megállapodása van a békéscsabai
középiskolákkal, intézményünk továbbra is folyamatosan fogadja a diákokat a kötelező 50 óra
közösségi szolgálat letöltése végett.
Önkéntes program
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
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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 ápolnak. A havi egyszeri találkozókon nem
csak munka megbeszélés, 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. Az idei évben a közösség
egy tavalyról elmaradt kisfilmet forgat majd tevékenységéről az intézmény multimédiás stúdiója
segítségével. A film a Nemzeti Művelődési Intézet oktatási segédanyaga lesz.

Tantó József program
Tantó József (néprajzkutató, író) az 1922-es békéscsabai alakulástól kezdve, közel három évtizeden át
látta el a Békésvármegyei Népművelési Bizottság titkári teendőit. Területi tanácsadó feladatunkat az
ő nevével fémjelzett együttműködési programmal kívánjuk megvalósítani.
Az Agóra-programban vállalt területi közművelődési szolgáltató funkciónk megvalósítása érdekében a
az agglomerációban található településekkel együttműködve segítenénk azok kulturális
alapellátásban végzett fejlesztőmunkáját. Közös akciókat, programokat szervezünk a településeken,
segítjük a városokban, nagyobb községekben működő intézmények munkáját, a kistelepüléseken
pedig kezdeményezőként veszünk részt a feladat-ellátásban.
A feladattal kapcsolatban hasznos tanácsokat kaptunk a kérdést vizsgáló 2017-es szakfelügyeleti
vizsgálat során, az elmúlt évben pedig az NKA 25 - „Határtalan kultúra – megtartó közösségek, avagy
ezerarcú közművelődés” programban való részvételünk gyakorlati tapasztalatokkal szolgált.
A cél, hogy megismerjük ezeket a településeket, az ottani művelődési folyamatok szereplőit,
vezéregyéniségeit, párbeszédben maradjunk velük, s segítsünk, ahol lehetséges, és erőnk szerint
biztosítsuk a lehető legszélesebb kapcsolati hálót és mobilitást.
Az év folyamán tervezünk egy délelőtti worldcaffé-t az érintett települések polgármestereinek, és
szeretnénk megvalósítani 10-12 „területen” szervezett eseményt.
Áldozatvédelmi Iroda
Előadások szervezésével, és tanácsadások megvalósításával továbbra is a pimer-prevenció állt
tevékenységünk fókuszában. A szakmai program megvalósításban legfőbb partnerünk a Békés
Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület.
Civil Iroda
Az Iroda a Civil Törvény figyelembe vételével a Békéscsabán és a bevont kistérségekben (békéscsabai,
békési, sarkadi, mezőkovácsházi) található nonprofit szervezetek működését segíti:
- szakmai hátteret nyújt az egyesületek, alapítványok által végzett tevékenységek színvonalasabb
végzéséhez;
- gyűjti, rendszerezi, elemzi a szektor számára szükséges információkat, információs anyagokat készít
és juttat el a célcsoportnak;
- szakmai tanácsadással (pályázati, szervezetfejlesztési, működési, pénzügyi, jogi) várjuk a hozzánk
forduló egyesületeket, alapítványokat.
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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. Tapasztalataink alapján várhatóan 2019-ben is inkább csak helybeli, békéscsabai
és városkörnyéki szervezetek veszik igénybe szolgáltatásainkat.
Felnőttképzés
Az AGÓRA program adta lehetőségeink, jól felszerelt, többfunkciós termeink továbbra is megfelelő
helyszínei külső szervezetek, intézmények képzéseinek. Ezek közül várhatóan a kisgyermekek idegen
nyelvi képzése, a pénzügyi továbbképzések, és a művészeti neveléshez kapcsolódó felkészítések
lesznek a leggyakoribbak.
Közösségek
Békéscsabai Társastánc Klub és Nyíri Lajos Táncsport Egyesület
Időpont, gyakoriság: hétfőnként, keddenként, szerdánként és csütörtökönként 18:00 – 20:00
(versenytáncosok latin és standard edzései)
péntekenként 19:00 – 21:00 – versenyzők egyéni órái
hétfőnként és szerdánként 18:00 – 19:30 (szenior formáció órái)
hétfőnként és szerdánként 17:00 – 18:00 (versenyelőkészítősök edzései)
keddenként 18:00 – 21:00 – felnőtt tanfolyamosok órái
edzések helyszíne: Csabagyöngye Kulturális Központ, Balassi Bálint Magyar Művészetek Háza és a
BSZC Vásárhelyi Pál Szakgimnázium
Vezető: Szente Béla, a Nyíri Lajos TSE elnöke
Szakmai vezetők: Meszlényi Viktória munkaközösség vezető és Hajas Tibor, a Nyíri Lajos TSE alelnöke
Közösségszervező: Csikós Nóra, a Nyíri Lajos TSE titkára
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 sonder classe-s versenytáncos
párost alkottak.
A klub jelenleg két felnőtt tanfolyamot működtet, különböző tudásszinten levő érdeklődők számára,
a kezdőktől egészen a már évek óta járó, haladóbb táncosokig. Egy haladó gyermektanfolyamunk van
jelenleg, akik már évek óta a klubba járnak és nem sokára versenyeken is szerepelhetnek. Van egy 12
fős szenior formációnk, melyre nyugdíjas korú táncosok járnak. Évek óta összetart a csapat és 2014ben és 2015-ben is aranyminősítést szereztek. A Nyíri Lajos Táncsport Egyesületnek jelen pillanatban
22 versenyzője van. Senior IV-es párosunk az előző években latin táncokban is elkezdett versenyezni
és eredményes évet zárt. Idén is több nemzetközi versenyre szeretnének eljutni és továbbra is fognak
latin táncokban is versenyezni. A fiatal táncosaink száma megnövekedett pár fővel és szeretnénk, ha
idén is csatlakoznának még hozzánk kezdő vagy tapasztaltabb táncosok. A versenyzőink számára
szeretnénk idén még színvonalasabb standardoktatást biztosítani. Ezért két vendégtanárt is hívunk a
klubba minden hónapban. Az idei évben a társastánc bajnokság jubileuma alkalmából tervezünk több
figyelemfelkeltő bemutatkozást, hogy minél szélesebb körben vonzzunk érdeklődőket az idén
megrendezésre kerülő 50. B-A-S Osztályos Országos Társastánc Bajnokságra.
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Csabai Színistúdió
Időpont, gyakoriság: heti három alkalom
Vezető: Szente Béla, Kerepeczki Nóra
Közösségszervező: Fazekas Lili
A Csabai Színistúdió jelenleg egy összevont csoporttal működik, 15 aktív fővel rendelkezik, a
folyamatos lemorzsolódás miatt igencsak lecsökkent a csoport létszáma. A tavalyi évben kitűzött
célunkat továbbra is tartjuk, miszerint szeretnénk a jövőben új tagokkal bővíteni a csoportot.
2019 áprilisában szeretnénk részt venni a következő SCHERZO XXII. Amatőr Musical Színpadok
Fesztiválján, amely Pápán kerül majd megrendezésre. Reményeink szerint egy új darabbal fogjuk
megmérettetni magunkat, bízva a tavalyi évhez hasonló díjesőben.
Ezen kívül szeretnénk több hazai rendezvényen megmérettetni magunkat, mind az Impro
Fesztiválon, mind Színjátszó versenyeken. Célunk, hogy a nagy sikerű „Senki sem tökéletes” című
darabunk második részét, a Scherzo-n díjnyertes „SST2”-t a nyáron felújítsuk
A „Főtéri Nyár” keretén belül ismét szeretnénk fellépni a főtéri nagyszínpadon egy zenés
összeállítással, és a szintén minden évben megrendezésre kerülő nyárbúcsúztató sorozatunkat is
folytatjuk „Elszállt a nyár” címmel.
Önkéntes Klub
Időpont, gyakoriság: havi rendszerességgel
Vezető: Csikós Nóra
A Csabagyöngye Kulturális Központban minden hónap első szerdáján ül össze a klub, mint az eddigi
években is, ahol az aktuális rendezvények feladatelosztásai zajlanak, ugyanakkor közösségépítés és
fejlesztés is zajlik. A tagok főként jegyszedői, ültetői és ruhatári pozíciókat látnak el, de
gyerekrendezvényeken animátori feladatokat is végeznek. Továbbá a 2019-es évben tervbe van véve
egy csapaterősítő foglakozás, ami egy közös kirándulást jelentene a tavasz folyamán.
Csabagyöngye Egészségklub
Időpont gyakoriság: havonta egy alkalom
Vezető: Harsányiné Dr. Incze Edit
Kapcsolattartó: Forczek Győző
A 2015. óta a Csabagyöngye Kulturális Központban működő Egészségklub az elkövetkezendő évben
szintén minden hónap valamely szombatján szerveződik. A klubdélutánok témái kimeríthetetlenek,
az egészség tárgykörébe tartozó kérdések mindig új és új feladatot állítanak az érdeklődők számára.
Az események továbbra is ingyenesek, melyeken korosztálytól és nemtől függetlenül bárki részt
vehet.
Nosztalgia Tízek Klubja
Időpont, gyakoriság: heti rendszeres, szerda 14.00-16.30
Vezető: Tóth Jánosné
Közösségszervező: Paulikné Tóth Krisztina
Az aktív nyugdíjas korú tagok alkotta csoport a város egyik legkedveltebb szépkorú általános
szabadidős közössége. A közel 80 fős klub tagságából alkalmanként átlagosan 45-50 fő vesz részt
egy-egy foglalkozáson. Heti rendszeres találkozóikat gazdag kulturális-szabadidős tartalmakkal
tervezik. Az együtt töltött délutánok tematikája gondosan és változatosan tervezett, többek között
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ismeretterjesztő előadások, művészeti produkciók, valamint külső élményprogramok és ünnepi
együttlétek alkotják. Évente 1-2 előadásuk operatörténeti, zenei, ill. képzőművészeti hagyományos
sorozatukba illeszkedik, olyan visszajáró művész-előadókkal, mint például Hajtmann Ildikó, Szabó
Ilona és Csigér István, valamint Megyeri-Horváth Gábor. 2019 tavaszán a csapat a Partiumba,
Temesvárra tervezi városismereti csoportkirándulását.
Csaba Big Band
Időpontok: próbák egy-két hetente, szombaton délutánonként
Vezető: Illyés Miklós
Kapcsolattartó: Balázs Viktor
Az együttes az idei évben is szeretné megtartani a már hagyománnyá váló fellépéseit és az ezekre
való próbákat pedig igyekeznek minden héten összehozni még úgy is, hogy az ország különböző
pontjairól jönnek a zenészek. A 2019-es év első fellépését a Tavaszi Fesztiválra tervezik, a nyár
folyamán több fellépés is a tervükben van, mint a Big Band hétvége keretein belül lezajló nagy
koncertjük és a Zeneit Ifjúsági Találkozón is tervezik a fellépést.
Képzőművész Klub
Iőpontok: minden pénteken 16:00-18:00
Vezető: Scholtz Endre
Kapcsolattartó: Endreffy Petra
A szakkörben az óvodás korosztálytól a középiskolásokig dolgozik együtt a csoport. A kisebb gyerekek
látásmódját a tinédzserek gondolkodása, világlátása, művészi felfogása erősíti, gyarapítja. Az
absztrakció, a művészeti fejlődés nem feltétlenül korosztály specifikus, ezért van mód a különböző
korosztályok együtt munkálkodására. A nagyobbakat nem húzza vissza a kicsik jelenléte, míg a kicsik
művészi látásmódját fejleszti a nagyobbak gondolkodása, a grafikában, festészetben való
állásfoglalása. A klub tagsága folyamatosan bővül, reményeink szerint 2019-ben is tovább gyarapszik
a művészetekre fogékony gyerekek számával.
Rejtvényklub
Időpont: kéthetente csütörtökön délután 15-től 17 óráig
Vezető: Hankóné Zsilák Katalin
Közösségszervező: Balázs Viktor
A foglalkozások célja a szórakozás, a meglévő tudás és műveltség felszínen tartása mellett új
ismeretek szerzése, a rejtvényfejtés technikájának csiszolása, új rejtvénytípusok megismerése,
fejtésének begyakorlása. Fontos kihívás áprilisban az általános iskolások városi egyéni
keresztrejtvényfejtő versenye, az Országos Keresztrejtvényfejtő Versenyre pedig május 11-12-én
kerül sor. Ez az esemény az ország egyik legjelentősebb rejtvényversenye, hiszen négy kategóriában,
általános iskolásoknak és felnőtteknek, egyéniben és csapatversenyben igen nagy létszámú
versenyzőt fogad a Csabagyöngye.
Sakk szakkör
Foglalkozások: minden kedden és szerdán 16-tól 18-ig
Vezető: Emődi Gyula
Közösségszervező: Balázs Viktor
A lassan már 20 éve működő sakkszakkör idén is kellő érdeklődés mellett indult el, javarészt az előző
év tagságának részvételével. Közöttünk jó néhányan „sakkos” iskolába járnak, az ún. Polgár-módszer
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segítségével sajátítják le a játék alapjait. Szakkörünk idei terveiben éppen ezért nem csak a
képességek fejlesztése szerepel, hanem egy erősebb, célirányosabb szakmai képzést is szeretnénk
nyújtani a jobbaknak, akik már indulhattak tavaly a diákolimpián, idén pedig úgy egyéniben, mint
csoportban eredményesek akarnak lenni. A megfelelően hatékony módszerek és feladatok
megtalálása, és gyakorlása lehet az első hónapok igazi tartalma, amely alapot adhat a további
versenyeken való jó szerepléséhez.
Várandós torna
Gyakoriság: minden hétfőn és csütörtökön 17-től 18-ig
Vezető: Csarnainé Hegedűs Nóra
Közösségszervező: Balázs Viktor
A terhestorna azokat az egészségtudatos kismamákat várja ismét, 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 közérzett, a fittség érzetét is elősegítik.
Gerinctorna klub
Gyakoriság: szerdánként 15 és 16 óra között
Vezető: Lukács Katalin
Közösségszervező: Balázs Viktor
A klub 2019-ban is folytatja működését, ami mozgásszervi betegségek gyógyítására illetve
megelőzésére szolgál. A mozgásszegény életmód következtében népbetegséggé váltak a
mozgásszervi bántalmak. A foglalkozássorozat célja, hogy megelőzze, illetve megszüntesse a
gerincbántalmakat, melyek a mai életmód következtében a lakosság nagyobb része körében az érett
felnőttkor időszakában nagy valószínűséggel kialakulhat. A rendszeres gerinctorna gyakorlatok ezen
kívül sokat segítenek a helyes testtartás kialakításában és az ízületkímélő mozgáskultúra
elsajátításában.
Érmegyűjtők Köre
Gyakoriság: kéthetente szombat délutánonként
Vezető: Pádi Zoltán
Közösségszervező: Balázs Viktor
A csoport önálló vezetéssel, tervezéssel működik, tagjai jórészt a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének
békéscsabai és környékbeli tagjai, akik régi és külföldi érmék gyűjtésével, cseréjével, elemzésével, és
az érmékkel kapcsolatos tudásanyag megismerésével foglalkoznak. Éves szinten kb. 20 foglalkozás
van tervbe véve, a nyári és a téli szünet kivételével, kéthetenkénti összejövetelekkel. A taglétszám
20-22 fő, közülük többen látogatják a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének országos és regionális
rendezvényeit is.
Lisztérzékeny Csoport Békéscsaba
2001 júliusában alakult, és mint egyesület 2017. december 31-el megszűnt, viszont Lisztérzékeny
Csoport Békéscsaba új néven a lisztérzékenységben, tejcukor érzékenységben szenvedő gyermek és
felnőtt tagok segítésére továbbra is működik.
A csoportunk egészségmegőrző, gyógyító, rehabilitációs, családsegítő és szociális tevékenységet
végez, a csoport és tagjai társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésén fáradozik.
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Elsődleges feladata azok segítése, akik most szembesülnek a speciális gluténmentes diétához
kapcsolódó mindennapos problémákkal és nehézségekkel.
Gyermekek felkészítése a felnőtt életre szakmai, orvosi, pszichológiai és dietetikus általi
tanácsadással, konzultációkkal.
Előnyös kapcsolatok kialakítása a diétás, a lisztérzékenyek számra fogyasztható élelmiszereket
előállító és forgalmazó üzemekkel, társaságokkal.
2019-ben is szeretnének több sütőstúdiót, előadást és gyárlátogatást szervezni.

Rehabilitációs klub
Gyakoriság: minden kedden 14:30-15:30
Vezető: Juhász Gabriella
Közösségszervező: Balázs Viktor
A klub, mely több mint 10 éves, elsősorban hipertóniás, szív- és érrendszeri és mozgásszervi
betegségekkel küszködő személyek részére végzi tevékenységét, egészségmegőrző és az egészséges
testi-lelki állapot visszaszerzésére törekvő feladatot ellátva. A jóga eszközével dolgozik, de nem
tanfolyamszerűek a foglalkozások, hanem rendre a csoport hasznára váló gyakorlatokat végzik el.
Húsz fő feletti létszámmal folyik a munka, túlnyomórészt nők vesznek részt a foglalkozásokon. Az
idősebb korosztály jelenléte a domináns, akik a munkaerőpiacon inaktív státuszúak. Az ő számukra
fontos a közösségben való részvétel, és a fizikai, mentális állapot fenntartása, illetve javítása.
Chi kung – kínai lassú torna csoport
Gyakoriság: Kedd, csütörtök 19:00-20:00
Vezető: Forgács Lajos
Közösségszervező: Balázs Viktor
A „csikung” ősi kínai energia torna és meditáció. Ezt az egészséges, belső harmóniát megteremtő
mozgásformát műveli a 8-10 fős csoport. Az intézmény Kölyöksziget termében végzik
tevékenységüket, relaxációs zenét hallgatva, de ha tehetik, és az időjárás megengedi, szívesen
mennek ki a szabadba, hisz a természet közelsége fontos számukra.
Hetvenszer Hétszer Bocsánat együttes
Próbák: hetente, szombat délelőttönként
Zenekar vezető: Kabai Gábor
Közösségszervező: Balázs Viktor
A Hetvenszer Hétszer Bocsánat együttes 2009 júliusában alakult Békéscsabán. Elsősorban saját
maguk által megzenésített verseket játszik. A Mária Rádió által meghirdetett „Istenes versek
megzenésítve” pályázatára nevezett három verssel bronzminősítést értek el. Szeretnének idén is több
helyen koncertezni, hogy egyre többen megismerjék zenéjüket, tartalmas dalszövegeiket.
Fájdalom Nélkül Klub
Foglalkozások időpontja: keddenként, 15:30-16:30-ig
Foglalkozások gyakorisága: heti rendszerességgel
Foglalkozásvezető: Kokavecz Mátyásné gyógytornász
Szervező: Mitykó György
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2019-ben is folytatjuk egészségvédelmi tevékenységünket, s a klub által nyújtott gravitációs jellegű,
minden életkorban végezhető gyógytornával igyekszünk jobbá tenni a fájdalommal élő emberek,
különösen az idősebb korosztály mindennapjait.
Célunk, hogy az egészséges emberek körében is népszerűsítsük a klubot, hisz a torna prevenciós
jelleggel is bír.
Hipertónia és Szíves Klub
Foglalkozások időpontja: jellemzően minden hónap első szerdáján 17:00 órától
Foglalkozások gyakorisága: havi rendszerességgel
Foglalkozásvezető: Mitykó György
A magas vérnyomás napjainkban népbetegség. A Hipertónia és Szíves Klub közösséget formál a
szívbetegek és magas vérnyomás betegségben érintettek számára. A 2019-ben is havi
rendszerességgel tartandó klubfoglalkozásokon meghívott előadók, többségében orvosok és
egészségügyi szakemberek tartanak előadásokat, valamint tervezünk egy klubkirándulást is. A
foglalkozások célja a résztvevők egészségmegőrzését segítő ismeretek terjesztése, tanácsadás,
prevenció, valamint a közösségépítés.
Csabai Pálinka Klub
Minden hónap első hétfőjén, 18.00-21.00
Közönségszervező: Varga Gábor
Vezetők: Mihály László elnök, Kutyej Pál korelnök
A csoport 2012-ben alakult. Rendezvényein a minőségi pálinka készítésével és a 2016-ban a városi
értéktárba felvett békési kisüsti pálinka népszerűsítésével foglalkozik. Rendszeresen megjelennek a
város országos hatáskörű nagyrendezvényein, kiállításokat, kóstoltatást tartanak többek között a
Kolbászfesztiválon és a jelentősebb szakmai rendezvényeken, a Kulturális Központok Országos
Szövetsége eseményein, akár más településeken is. Évről-évre felkérik a Klub tagjait, hogy a megye
kisebb pálinkaversenyein vegyenek részt a zsűrik munkájában, de a legrangosabb országos
versenyeken is képviseltetik magukat. 2019-ban 8. alkalommal bonyolítják le a Békés Megyei
Házipálinka Versenyt.
Körös Makett Klub
Minden héten szerdán, 17.30-19.00
Kapcsolattartó: Varga Gábor
Vezető: Bodó Imre
Az 1994-ben alakult patinás Klub 2014. októberétől tartja foglalkozásait a Csabagyöngye Kulturális
Központban. Összejöveteleiken a hobbi sajátosságaival, technikai újításokkal és mesterfogásokkal
foglalkoznak, de nem ritkán a modellezett tárgyak valós történetére is kitérnek egy-egy történelmi
áttekintés formájában. A 20 fős aktív tagsággal rendelkező csoport rendszeres résztvevője az
országban és a környező országokban megrendezett versenyeknek. 2019. szeptemberében rendezik
meg 25. alkalommal makettkiállításukat és versenyüket.
Nefelejcs Népdalkör
vezető: Bukvainé Turbucz Ilona
intézményi kapcsolattartó: Csikós Nóra
alkalmak: minden héten csütörtökönként 16:00 - 18:00
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Az együttes folyamatosan törekszik a fejlődésre, minél több tájegységről származó népdalcsokrot
igyekszenek elsajátítani minden évben. Idén három alkalmas továbbképzéssel szeretnék bővíteni
palettájukat. A továbbképzések alkalmával a magyar népdal stílusos énekléséhez szükséges
hangképzési technikákat fognak elsajátítani, valamint előadás módbeli, tájegységi ismereteiket fogják
elmélyíteni. A népdalkör idén ötödik alkalommal rendezi meg a Magyar Népdal napjához kapcsolódó
baráti népdalkör találkozót. A rendezvényre meghívásos alapon érkeznek a népdalkörök
Békéscsabáról és az egész megyéből, valamint népi zenekarok is kísérik az énekes csoportok
előadását. A népdalkör céljai közé tartozik egy alt furulya vásárlása, mellyel a csoport vezetője
kísérné az énekeseket a próbák alkalmával. Valamint a nyár folyamán szintén a magyar népdallal
foglalkozó, egy hetes népzenei táborban szeretnének részt venni a csoport minden tagjával.
KerékPárt Bringa Klub
gyakoriság: minden hónapban
vezető: Solymosi Attila
közösségszervező: Farkas Bernadett
A Hungarikum Klub januári KRENFI-kiállítása után 2019 évi terveink között szerepel egy gyereknapi
egyedi építésű és extrém bringa kiállítás és egy őszi veterán kerékpár kiállítás.
Túraterveink: Kondoros, Szarvas (Arborétum, mini magyarország), Gyula-városerdő (fürdőzés),
Dánfok (fürdőzés), csabai körtúra, Csaba tó (bográcsozás) illetve egy KRENFI emléktúrát is tervezünk.

Intézményünkben működő
-vele együttműködésben állóönálló szervezetek
Békés Megyei Szimfonikus Zenekar
Időpont, gyakoriság: zenei projektek szerinti
Vezető: Sándor Ottó egyesületi elnök /
Uhrin Viktor koncertmester
Kapcsolattartó: Paulikné Tóth Krisztina
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar működési helyszíne a Csabagyöngye Kulturális Központ.
Kiemelt együttműködés alapján projektvezérelt időszaki próbáikhoz, valamint produkcióik sikeréhez
kulturális rendezvényszervezői és háttér-kiszolgáló tevékenységgel járulunk hozzá. A zenekar
koncertjei komolyzenei kínálatunkban előkelő helyen szerepeltettek.
Fenntartói elvárás szerint 2019-ban is négy hangversenyt szervezünk a zenekar közreműködésével: az
alábbi tervezettel: Magyar Kultúra Napi koncert a Muzsikás Együttessel, Hangverseny a Tavaszi
Fesztivál keretében, hagyományos Nyárbúcsúztató szabadtéri koncert Békéscsaba Főterén, valamint
családi koncert az Ifjú Zenebarátok Napja alkalmából.
A zenekar próbáinak, koncertjeinek még jobb kiszolgálása érdekében, összejöveteleik kapcsán
munkaszervezési változtatásokat hajtunk végre.
Calandrella Kamarakórus
Időpont, gyakoriság: heti rendszeres, péntek 18.00-20.00
Vezető: Kutyejné Ablonczy Katalin karnagy
Kapcsolattartó: Paulikné Tóth Krisztina
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A Calandrella Kamarakórus városunk legkiemelkedőbb színvonalú, „Hangversenykórus” minősítéssel
rendelkező énekegyüttese, művészeti vezetőjük Kutyejné Ablonczy Katalin zenepedagógus, karnagy.
A kórus bejegyzett civil közösségé vált és érett, így most már intézményünk védőszárnyai alól
kikerülve érdemi önállósággal szervezi munkáját, fellépéseit. Próbáikat péntek esténként az
Evangélikus Gyülekezeti házban tartják. A kamarakórus szólamaiban fiatal énekesek bevonásával a
létszámok a közelmúltban gyarapodtak, így már 25 fővel dolgozik tovább az együttes.
2019-es terveikben többek között KÓTA minősítésük megvédése szerepel, a késő tavasz idejére
tervezik a szakmai grémium előtt zajló hangversenyüket. Az új tagokkal kiteljesedő énekkar továbbra
is készséggel vállal fellépéseket városi rendezvények, művészeti események alkalmával, valamint állít
össze teljes koncertprogramot. A Csabagyöngyébe szervezett koncertjeik, valamint egyes művészeti
projektek vonatkozásában továbbra is szorosan együttműködik a két szervezet.
Bartók Béla Kórusegyesület
Időpont, gyakoriság: heti rendszeres, szerda 18.30-21.00
Vezető: dr. Jároli Józsefné elnök /
Perlaki Attila karnagy, művészeti vezető
Kapcsolattartó: Paulikné Tóth Krisztina
A Bartók Béla Vegyeskar több évtizede a város vezető énekkara. Művészeti munkáját Perlaki Attila
zenepedagógus, karnagy szervezi és vezeti, a közösség és a közönség elismerésével, nagy örömére.
2019-ben is intézményünk falai között folytatják munkájukat, a Csabagyöngye heti rendszeres
összkari és szólampróbáikhoz termeket biztosít, valamint számukra pénzügyi háttér-tevékenységet
végez. Hagyományosan idén is két nagykoncertet állítanak majd színpadra, melynek szervezői
munkálataiból a CsaKK is kiveszi a részét. Egy produkció a Tavaszi Fesztivál idején, a másik advent
időszakában tervezett. Az 50 fős amatőr művészeti közösség részt kíván venni az Erkel Sándor
Kórusfesztiválon is, továbbá felkérésre tervezetten több helyszínen is adnak az év folyamán műsort.
Chopin Kórus
Időpont, gyakoriság: heti rendszeres, hétfő 18.00-20.00
Vezető: Szák-Kocsis Péter karnagy
Kapcsolattartó: Paulikné Tóth Krisztina
A Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesület énekkara az elnökség új döntése alapján heti egy
alkalommal hétfőn tartja próbáit a központi épületben. Szák Kocsis Péter karnagy művészeti
koncepciójában a lengyel nemzetiségi hagyományok ápolását éppúgy fontosnak tarja, mint ahogyan
szorgalmazza a magyar és nemzetközi kórusirodalomból történő repertoár bővítését is. Nemzetiségi
kórusként főként Lengyelországhoz kötődő ünnepi alkalmak műsorában tervezik közreműködésüket,
rendezvényeik nagy részét hagyományosan a Lencsési Közösségi Ház fogadja.
Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért, Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes
Időpont, gyakoriság: hétfőtől péntekig minden hétköznap 18:00 – 21:00
Vezető: Szarka Zsolt művészeti vezető és Varga Sándorné elnök
Kapcsolattartó: Csikós Nóra
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 vetélkedőnek külön műsorába, a döntők döntőjébe is eljutottak. A csoportot
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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. A 2018-as évben az idősebb korosztályt képviselő táncosok is összeálltak és heti
rendszerességgel járnak be gyakorolni. Évente több alkalommal rendeznek mindenki számára nyitott
táncházakat és fellépnek a Csabagyöngye Kulturális Központ rendezvényein is (pl.: Főtéri Nyár,
Csabai Farsang, Mikulásnap).

Féling Színház
Vezető: Steinwender József
Intézményi kapcsolattartó: Csikós Nóra
Foglalkozások ideje:
hétfőnként: 17.00-20.00 és szerdánként: 17.00-20.00
Színjátszók kora: 15-60 év
Színjátszók létszáma: 12
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 csoport az idei évben két új darabot szeretne színre vinni, amit hazai és
akár külhoni fesztiválokon is bemutathat. A csoport folyamatosan szervez színházi, rendezői
workshopokat, idén is tervezi ezek elindítását Formanek Csaba vezetésével. A Féling Színház a
szervezője idén is az Impro Fesztivál megyei döntőjének. Valamint decemberben ismét általuk kerül
megrendezésre a IV. Józsa Mihály Vers- és Prózamondó Fesztivál.
Az idei évben a csoport elindítja a "Mi színházi műhelyünk" elnevezésű programsorozatát, amely
keretein belül az ország több pontjáról érkeznek amatőr színjátszó csoportok, hogy egy-egy
színdarabbal a békéscsabai közönségnek bemutatkozzanak.
Világfa Zenekar
csoport vezető neve: Berényi-Nagy Péter
intézményi kapcsolattartó: Csikós Nóra
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
Zenekar heti rendszerességgel jár próbálni. A próbák ideje alatt saját dalokból álló zenei repertoárt
állítanak össze és gyakorolnak. Az idei év célkitűzései között szerepel minél több koncert megjelenés
a megyében és spirituális jellegű fesztiválokon, valamint a dalokból egy saját lemez összeállítása.
Mindenhol Otthon Zenekar
csoportvezető: Csikós Nóra
próbák: minden kedden 17:00 és 21:00 között
A zenekar elsősorban balkán népzenei feldolgozásokat játszik, de egy ideje saját számok is felkerültek
a palettára. Az idei év célkitűzései közé tartozik minél több saját szám megírása és megtanulása,
valamint az énekes számok mellett instrumentális számok beemelése a műsorba. A zenekar szeretne
ebben az évben egy másfél órás, csak balkán zenei világot képviselő repertoárt összeállítani és ezzel
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a zenei anyaggal bemutatkozni minél több színpadon. Valamint az Esődal és az Átirat című
számaiknak szeretnének zenei klipet készíteni.
Békéscsabai Darts Sport Egyesület
Minden héten kedden és szerdán, 17.00-21.00
Kapcsolattartó: Varga Gábor
Vezető: Filyó Tibor
Az egyesület együttműködési megállapodás alapján működik az intézményben. A heti két alkalommal
megtartott edzéseken különböző versenyekre készülnek, de helyi, regionális és országos versenyeket
szerveznek is, 2019-ban az előző évekhez hasonlóan szinte minden hónapban lesznek kisebbnagyobb megmozdulásaik. Az eredményes sportklub 20-25 aktív taggal rendelkezik. 2019-ban a
sportág szövetségének döntése alapján júliusban újra megrendezik az országos bajnokságot, melynek
Steel Egyéni Nemzeti Bajnokság lesz a címe. Ezen kívül hasonlóan a tavalyi évhez, lesz 9 fordulós
régiós versenyük (Csongrád és Békés megye), valamint természetesen a BDSE Open amatőr,
szabadidős verseny sem maradhat el, mely ebben az évben 10 fordulós lesz.
Sorsfonó Önismereti Egyesület – Sorsfonó Társulat
Minden hónap utolsó hétfőjén és minden hónap 2. szerdáján, 17.00-21.00
Kapcsolattartó: Varga Gábor
Vezetik: Novák Magdolna és Galambosné Varju Blanka
A Sorsfonó Egyesület az önismeret, az életvezetés tudatosságának fejlesztése és az ehhez szükséges
tudásbéli eszközök megszerzése tekintetében nyújtott segítséget az érdeklődők számára. A Sorsfonó
Műhely, a Sorsfonó Társulat tréningekkel, és élményszínházi előadássorozattal várja a tagokat és a
közönséget 2019-ban is.
Csabai Társaskör Egyesület
Vezető: Vandlik-Varga Nelli
Kapcsolattartó: Endreffy Petra
Az egyesület a 2019-es évben CLLD- és TOP-os programokban vesz részt, elsősorban rendezvények
megszervezését lebonyolítását, menedzselését vállalva.
Békés Megyei Anime Társaság
Vezető: Novák Norbert
Kapcsolattartó: Endreffy Petra
Időpontok: kéthetente, szombaton délután 14 órától
A klub az idei évben is szeretné megtartani a szombati vetítéseit, amelyen a résztvevők animeket,
amv-ket néznek, melyekből hétről-hétre egyre jobban megismerhetik a japán kultúra világát, majd
ezeket meg is vitatják. Terveik között szerepelnek még a játékos, esetleg verseny feladatokkal
megtűzdelt délutánok, és az idei évben is szeretnék megtartani a nagyobb rendezvényüket a
Batarashiit, melyre nem csak a megyéből, hanem távolabbi településekről is érkeznek vendégek.
Varázsének – zenés gyermekfoglalkoztató csoport
Vezető: Hevesi Imre
Kapcsolattartó: Endreffy Petra
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
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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.
Szakmai együttműködések, partnerszervezetek
Filharmónia Magyarország
A nemzeti hangversenyrendező cég békéscsabai irodája által szervezett felnőtt és ifjúsági bérletes
komolyzenei koncertek helyszíne és kiszolgálója a Csabagyöngye Kulturális Központ. Szervezeteink
közötti szoros szakmai együttműködés elsődleges célja Békéscsaba és térsége komolyzenei
kínálatának igényes fenntartása, minőségi szolgáltatása. Az e célra akusztikailag kiválóan alkalmas
hangversenytermünkben, valamint alkalmanként multitermünkben a sorozatok keretében az ország
kiváló szimfonikus produkciói, szólistái lépnek a békéscsabai közönség elé.
Tervezett hangversenyek az év első felében:
január 28. - Budapesti Fesztiválzenekar Kamaraegyüttese
február 5. - Dupla ifjúsági előadás: A dobok dübörgése, az élet lüktetése – a Kalungu Ütőegyüttes
műsora
március 11. – Puccini Itáliája – a Magyar Állami Operaház hangversenye
április 9. – Dupla ifjúsági előadás: Népzene szárnyán a Balkántól Magyarországig
április 14. – Orfeo Zenekar és Purcell Kórus
Júniusban az Erkel Sándor Kórusfesztivál szervezése kapcsán együtt működünk a Filharmónia
egyházzenei fesztiváljával.
Nemzeti Művelődési Intézet
A Nemzeti Művelődési Intézet a közművelődési feladatellátás országos szakmai módszertani
központja. Főosztályaival, szakértőivel, valamint Békés megyei munkatársaikkal szakmai
kapcsolatunkat sok éves, eredményekben gazdag együttműködés jellemzi, ennek megőrzésére, újabb
közös kezdeményezésekben történő részvételre törekszünk 2019-ben is. Kiemelt partnerségi
viszonyunk továbbra is hatékony támogatást jelent az Agóra területi feladatellátásunk
megvalósításában is.
Az Intézettel történő szakmai együttműködés kiemelt céljai és területei 2019-ben:
- térségi, ill. megyei szintű szakmai információs rendezvények szervezése, tudásmegosztás,
tapasztalatcsere :: ennek keretében t.k. a Közös Kincseink(ért) című programunk,
kihelyezett térségi közművelődési feladatellátás: programszolgáltatás, amatőr művészeti
programok tájolása,
- módszertani tanulmányok elkészítésében, ill. kutatásokban történő részvétel, projektszintű
partnerségek,
- megyei, ill. régiós képzési, ill. tapasztalatszerző programok megvalósítása intézményi szakmai
humánerő és háttér-infrastruktúra megosztásával, valamint az intézet által kínált támogatott
képzéseken történő prefereált részvétel,
- az „Agórák” szakmai-műhelyének működésében, közös kezdeményezéseiben történő részvétel és
aktív szerepvállalás,
- képzési együttműködések.
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Kulturális Központok Országos Szövetsége
A 22 éve működő reprezentatív országos szakmai szervezetben a Csabagyöngye Kulturális Központ
rendes tagságát továbbra is fenntartja. Békéscsabai elnöklete, valamint operatív irányításának
szintén csabai mivoltából adódóan intézményünk aktivitása a Szövetség működésében jelentős,
melyet továbbra is jó színvonalon kívánunk tartani. A hálózat közvetlen és hatékony módon biztosít
lehetőséget intézményünk számára a gyors információszerzésre, továbbá szakmai találkozók,
konferenciák, műhely –munkák, valamint intézménylátogatások formájában a közművelődést érintő
aktualitások, változások, kulturális trendek és folyamatok nyomon követésére. 2019-ben
meghirdetett programjaikra szakterületileg releváns kollégáink részvételét biztosítjuk. Ez a
széleskörű kapcsolati háló, mely mind a kulturális államigazgatási szervek, mind az ország különböző
pontjain tevékenykedő szakmatársak irányába nyitottságot, ismertséget és könnyebb elérhetőséget
generál, vezetőségünket és munkatársainkat a napi operatív munkafolyamatoktól egészen a szakmai
innovációk irányáig teljes kulturális spektrumban támogat.
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
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 KRESZparkkal, 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
Oriens 2000 Alapítvány
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 keresünk módszertant, jó gyakorlatokat a
szakemberek együttműködésével. A 2019. novemberéig tartó pályázatban 12 műhelymunkát, 8
tanulmányutat, 2 tréninget és 2 konferenciát kell megvalósítanunk. 2019-ben 6 műhelymunkát, 4
tanulmányutat, egy konferenciát és egy tréninget kell majd megvalósítanunk. Novemberre elkészül
egy ifjúság kutatás a külföldi együttműködő partnerek bevonásával, a pályázat disszeminációs
kisfilmje, illetve egy könyv kerül kiadásra a módszerekről, melyeket decemberben fogunk bemutatni
a projekt záró konferenciáján.
Ezen kívül az Alapítvány 2019-ben is részt vesz a „Helyi szintű komplex programok Békéscsaba
területén” tárgyú, TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projektben is, amit 2021-ig kell
megvalósítanunk. A pályázat során pályaorientációs napon és érzékenyítő programon, és a
gyermekek testi-lelki egészségéért, jövőjéért programokon vehetnek majd részt az arra látogatók.
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IV. ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ - MEZŐMEGYER
Az Arany János Művelődési Ház 2019-es célkitűzései

2019-ben uniós támogatásból megújul az Arany János Művelődési Ház. A felújítás után egy
modernebb és szebb közegben folytatjuk a megkezdett szakmai munkánkat, amelyben kiemelt helyet
kapnak alkotó közösségeink. Csabagyöngye Kulturális Központ Arany János Művelődési Háza a
"Békéscsabai Helyi Közösség" TOP-7.1.1-16-H-047-2- Korszerű terek, építkező közösségek - Általános
és speciális igényeket is kielégítő fedett közösségi terek fejlesztése című felhívás által biztosított
forrásból, a benyújtott támogatási kérelmünk tevékenysége keretében újul meg.
A fejlesztés a kulturális és kreatív iparhoz kapcsolódó, a kreatív alkotótevékenységek műveléséhez
szükséges, a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában (HKFS) megjelöltek érdekében valósul meg.
Az Arany János Művelődési Házban alkotóház funkció kerül kialakításra. A meglévő épület
energetikai felújítása, korszerűsítése, átalakítása valósul meg a projektből.
Az átalakított alkotó terek a felújítást követően alkalmassá válnak a különféle alkotó közösségek
munkáira valamint a gasztronómiához kapcsolódó rendezvényekre.
A felújítás miatt feltehetően a nyáron intézményünk működése néhány hónapra áthelyezésre kerül,
szünetelni fog, de szeretnénk klubjaink számára minél zökkenő mentesebbé tenni ezt az időszakot.
2019-ben egy újabb szakkört szeretnénk beindítani Éber Tamás bőrműves mester januártól, a
bőrművesség alapjaiba segít beletanulni az érdeklődőknek.
Rendezvények, események 2019-ben
Magyar Kultúra Napja
2019. Január 22.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Mira Marincas kolozsvári magyar fotóművész Emlékképek című
kiállítása nyílik a művelődési házban. A fotóművész, aki a kolozsvári Sapienta Egyetem adjunktusa
január 24-én „A Zen és a kör kompozíció a kortárs művészetben"- címmel előadást is tart a Megyeri
Teaház előadássorozatunkban.
Farsang
2019. február 22.
A farsanghoz kapcsolódva a legfiatalabbakkal a mezőmegyeri Tündérkert Óvoda óvodásaival
készítünk busó álarcokat és elevenítjük fel az ehhez kapcsolódó néphagyományt. A farsangi
időszakban a Mezőmegyer Sportjáért Egyesület tartja nálunk éves farsangi támogató bálját
Március 15.
2019. március 15
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Nem múlhat el március 15-e a Károlyi-Huszár Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
huszárjai, valamint az Arany Menyecskék Népdalkör tagjai nélkül, együtt ünnepelünk a Petőfi
szobornál, rossz idő estén a művelődési házban. Igyekszünk minél több helybelit bevonni az ünnep
előkészületeibe, illetve közvetlenül az ünnepi műsorba.
Arany Egészségnap
2019. március 30.
Immár hagyomány, hogy minden évben egészségnapot szervezünk. Ezen a napon különböző népi
gyógyászati technikákat lehet díjmentesen kipróbálni, valamint előadásokat hallgatni, vérnyomást és
vércukorszintet méretni. Emellett egészséges ételkóstolóval és ásványvásárral és kiállítással várunk
minden érdeklődőt.

XIII. Sárkányeregetés Mezőmegyeren
2019. április 27.
Ez a 2006-óta minden évben megrendezett program nagy kedvence a békéscsabaiaknak, de immár 4.
éve nemzetközi sárkányos találkozóvá nőtte ki magát, ahová Ausztriából és Franciaországból is
érkeznek vendégek. A program helyszíne a művelődési ház, majd ezt követően immár sokadik éve a
mezőmegyeri ősgyep. A program konkrét időpontja erősen időjárásfüggő.
Fut-teker Mezőmegyer
2019 májusában
Első alkalommal 2016-ban rendeztük meg ezt a sportprogramot, amely egyre sikeresebb. Minden
évben egyre több megyeri fiatal kapcsolódik be ebbe a versenybe. 2017-től a Mezőmegyer Sportjáért
Egyesület és a Be Active Egyesület támogatásával valósítjuk meg ezt a programot, ahol a
legapróbbaktól a legidősebbekig mindenki benevezhet a kerékpáros és futóversenyre. A verseny
díjazását helybeli vállalkozók támogatásával oldjuk meg.
Pünkösdi Gyermekmulatság
2019. Június 1.
Megyeri Pünkösdölőn bábszínházzal, többféle játszóházzal várjuk a gyerekeket, pünkösdi király és
királylány választással (vetélkedővel) és néptáncbemutatóval, táncházzal.
Helyben készül a kemencében sült pünkösdi rózsakalács - a Megyeri Főzőműhely jóvoltából.
A gyermekeknek szóló programokkal szeretnénk a legifjabbakkal megszerettetni a
néphagyományokat. E programunk az eltelt három év alatt igen népszerűvé vált a helybeli gyerekek
és családjaik körében. Idén kivételesen nem Pünkösd vasárnap, hanem az V. Kárpát-medencei
Magyar Népzenei Találkozó időpontjához igazodva egy héttel hamarabb szeretnénk megvalósítani.
Természetesen idén sem maradhat el a városi lovas kocsikázás és beharangozó az Arany János
Színkör és az Arany Menyecskék népdalkör tagjaival sem.
V. Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó és az
IV. Kárpát -medencei Fazekas Találkozó
2019. június 8-10.
Népzene határtalanul – ezzel a szlogennel indult 2015-ben a program és immár 5. alaklommal
valósítjuk meg Mezőmegyerrel a Csaba Kulturális Egyesülettel és önkéntesikkel
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A rendezvény hagyományainkhoz híven a Dohány utcai játszótér melletti pályán felállított színpadon
kerül megrendezésre. A háromnapos program alatt több száz határainkon túli és kismagyarországi
fellépő mellett, tudományos néprajzi előadásokkal, játszóházakkal, hajnalig tartó táncházzal várjuk az
érdeklődőket. Természetesen a házigazdákból álló Arany Menyecskék Népdalkör is fellép majd.
A Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó szervezését a Csaba Kulturális Egyesület végzi, az
Arany János Művelődési Házzal együttműködésben.
A IV. Kárpát-medencei Fazekas Találkozó alatt kirakodóvásárral, korongozó versennyel,
főzőversennyel fazekas kiállítással, várjuk az érdeklődőket. Terveink szerint 10 fazekas mestert
szeretnénk meginvitálni a rendezvényre. A korongozó versenyen legjobban szereplő fazekast értékes
jutalommal díjazzuk.
A látványos raku kerámia égetés folyamatát is meg lehet majd tekinteni illetve kipróbálni.
Természetesen hagyományaink szerint a háromnapos rendezvényt az Arany János Színkör előadása
zárja majd a művelődési ház nagytermében.
V. Szent Mihály-napi Birkapörkölt Főzőverseny
2019. szeptember 30.
A főzőversenyen a legjobban elkészített ételeket díjazzuk. A zsűri tagjai az ételkészítés mellett a
terítést is díjazzák. Miközben készül a birkapörkölt a versenyzőket és az érdeklődőket különféle
programokkal várjuk. A néptáncbemutatótól a juhász botforgatásig, mindenki talál magának
megfelelő szórakozási lehetőséget. A legapróbbakat bábszínház és az egész program ideje alatt tartó
játszóházzal várjuk.
S programot délutáni élőzenés táncházzal zárjuk. Az egész napos programot kézműves kiállítás
megnyitó valamint a környékbeli műkedvelő néptánccsoportok és népdalkörök fellépései teszik
teljessé.
I. Megyer Törzsi Találkozó – a Megyer nevű települések országos találkozója és Árpád-szobor
avatás
2019 szeptember
Az Arany János Művelődési Ház 2018-ban a Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesülettel valósította meg
az Árpád vezér ünnepe című programot, amelyhez Magyar Ízek Főzőverseny és egy nemzetközi
dobostalálkozó is kapcsolódott.
Ebben az évben a Megyer nevű települések képviselőit hívjuk egy kiállítással egybekötött turisztikai
találkozóra, ahol minden vendégtelepülés bemutatkozhat egy rövid műsorral. A rendezvényre
Bélmegyer Bábonymegyer, Nógrádmegyer, valamint a Veszprém megyei Megyer község képviselőit
várjuk. Az esemény keretében tervezzük az Alkoss velünk!- program megvalósítását is.
A programhoz kapcsolódik még a Mezőmegyeri Fafaragó Klub Árpád-emlékművének átadása.
Mindenki Karácsonya
2019. december 16.
Ez a programot minden évben a karácsonyt megelőző vasárnap rendezzük meg, immár hagyomány
hogy frissen helyben készült kalács és tea mellett közösen ünnepelünk.
A Mindenki Karácsonya az Arany János Művelődési Ház csoportjainak közöskarácsonyi ünnepsége.
Minden évben nagy lelkesedéssel készülnek a különböző csoportok. Karácsonykor vendégszereplőink
is vannak a Tündérkert Óvoda óvodásai valamint a Csabai Színistúdió diákjai. Ebben az évben is
különböző kézműves foglakozásokkal ételkóstolóval készülünk erre az alaklomra. az Arany János
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Színkör is, de szép számmal vannak fellépők a helybeli ifjúság valamint a Mezőmegyeri Nyugdíjas Klub
soraiból is.
Sorozatok
Ünnepi megemlékezések
Minden évben több alkalommal készülünk ünnepi műsorral a különböző emléknapok alkalmával.
Ebben az évben is így lesz a doni megemlékezés, március 15-e és október 23-a kapcsán. Ezeken az
ünnepi alkalmakon, megemlékezéseken az ünnepi műsor a művelődési ház dolgozói az Arany János
Színkör valamint az Arany Menyecskék Népdalkör közreműködésével helybeli civilszervezetek
segítségével készül. Ebben az évben október 23-án a Rímszerda irodalmi klubunk különkiadásaként
Vánsza Pál is beszél 56-os emlékeiről a vendégeknek. A műsort minden alkalommal koszorúzás zárja
az emlékműveknél.
Megyeri Kézműves és Főzőműhely
A 2015-ben indított programunk nagy sikerére való tekintettel 2017-től már főzőműhellyel is bővült,
ahol gasztronómiai különlegességeket és helyi tájjellegű ételeket készítünk a művelődési ház
kemencéjében. A főzőműhely nem csupán önálló programként működik, hanem a nagyobb
rendezvényeink kiegészítő tevékenységeként is.
A kézműves műhelyünkben egész évben minden hónapban a már elfeledettnek tűnő kézműves népi
mesterségeket, technikákat elevenítjük fel egy-egy helybeli mesterember segítségével. Az érdeklődők
belekóstolhatnak például a házi sajtkészítés a szappanfőzés, fafaragás vagy a kosárfonás alapjaiba.
Megyeri Teaház
A Megyeri Teaház programunk történelmi néprajzi művelődéstörténeti és helytörténeti vagy az
egészséges életmódhoz kapcsolódóan előadásokkal várjuk az érdeklődőket. Törekszünk arra, hogy a
helybeli szakemberek közül minél több tarthasson nálunk előadást. Visszatérő vendégeink: Born
Gergely művelődéstörténész, Jámbor Gábor természetgyógyász, fitoterapeuta. De terveink szerint
helyet kapnak az előadások között az úti beszámolók is, hamarosan Horváth Viktor beszél délamerikai, Gombkötő Bence pedig a mongóliai utazásáról.
Rímszerda
A Rímszerda közösségünk 2014-ben indult Virók Anna vezetésével, 2018 óta Maczala Lászlóné vette
át a klub vezetését. Az olvasni szerető közönség a könyvtárunkban tartja havonta egyszer ezeket az
alkalmakat, ahol mindig egy-egy költőre íróra emlékeznek. A tagok saját maguk gyűjtik össze azokat a
verseket, műrészeleteket amiket az adott hónapban témául megadott költő alkotott. Ezeket a
délutánokat szeretik színesíteni dalokkal, életrajzrészletekkel, érdekességekkel. Meghívott
vendégekkel és író-olvasó találkozókkal próbáljuk színesebbé tenni ezeket a délutánokat az
irodalomkedvelők nagy örömére.
Kézműves Gyermekfoglalkozások
Immár hagyomány, hogy a Mezőmegyeri Tündérkert Óvoda óvodásai minden második héten jönnek a
művelődési házba kézműves foglalkozásokra. 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
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munkatársaink vezetik, időnként kiegészülve a Mezőmegyeri Kézműves Falu egy–egy mesterével.
Kézműveseink már nem csupán a mezőmegyeri rendezvényeken, de más városi rendezvényeken is
megjelennek játszóházaikkal.
Kiállítások
Kiállításaink ebben az évben is igazodnak az Arany János Művelődési Ház nagyobb rendezvényeihez.
Az előző évek hagyományát követve a Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó és a Kárpátmedencei Fazekastalálkozó programjaihoz kapcsolódva fotó és néprajzi tárgyú kiállítások lesznek. A
pincehelyiségünkben a fazekastalálkozóra érkező fazekasmesterek tárlatával szeretnénk színesebbé
tenni a találkozót. Az Alkoss velünk! rendezvénysorozathoz kapcsolódva helybeli kézműves
mestereknek is szeretnénk egy tárlatot rendezni.
Minden második hónapban egy helybeli alkotónak vagy kézműves mesternek nyújtunk lehetőséget a
bemutatkozásra.
Arany Hírmondó
Az Arany Hírmondó a településrész egyetlen programújságja, amely minden hónapban 750
példányban jelenik meg. Az újság az aktuális programokon kívül számos más hasznos információt is
tartalmaz a lakosság számára. Az elmúlt három évben jelentős változtatásokat hajtottunk végre az
újság szerkezeti és tartalmi megjelenését illetően is jelentős változásokon ment keresztül 2017-től
Farkasné Szegfű Anikó szerkeszti. Az újság digitális formában, színes változatban a művelődési ház
facebook oldalán is elérhető.

Saját közösségeink

Asztalitenisz klub
Időpont, gyakoriság: heti 2 alkalommal
Vezető: Tóth Zoltán
Közösségszervező: Zalai Erika
Az Asztalitenisz klub 2018-ban jött létre Tóth Zoltán helyi vállalkozó kezdeményezésére. A klubtagok
hetente két alkalommal pénteken és szombaton este tartják foglalkozásaikat a művelődési ház
nagytermében. A klub népszerűsége egyre nagyobb, már néhány hónap után huszonöt főre nőtte ki
magát. A klubtagok gyakran rendeznek egyéni és páros bajnokságokat egymás között. 2019-ben a
hétvégi asztalitenisz foglalkozásokat hétfői foglalkozásokkal is szeretnék kiegészíteni a helybeli
sportkedvelők nagy örömére.
Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubja
Időpont, gyakoriság: hetente
Vezető: Hricsovinyi Józsefné

Közösségszervező: Zalai Erika

A Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubja több mint húsz éve működik intézményünkben. Vezetőjük
Hricsovinyi Józsefné. Számos környékbeli és határon túli nyugdíjas klubbal állnak kapcsolatban. Egyik
legnépszerűbb rendezvényük a Városi Nyugdíjas Piknik, amit minden évben nagy sikerrel rendeznek
meg. Évente több alkalommal Anyák napján, augusztus 20-án, és az idősek világnapján, valamint
Karácsony előtt tartanak önálló rendezvényeket a tagság és meghívott vendégeik számára. 2019-ben
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egészségmegőrzés, valamint vagyonvédelmi témakörben több alkalommal szerveznek ingyenes
előadásokat a Dr. Réthy Pál Kórház és a Békéscsabai Rendőrkapitányság munkatársaival közösen.

Biliárd klub
Időpont, gyakoriság: hetente két alkalommal
Vezető: Laczó Pál
Közösségszervező: Zalai Erika
A biliárd klub vezetője: Laczó Pál. A nyugdíjas férfiak számára biztosít kitűnő szórakozási és
versenyzési lehetőséget. A klub 30 fős tagsága jó kapcsolatot épített ki a békéscsabai és kamuti
biliárd klubokkal. Idén több alkalommal zajlanak majd baráti versenyek a házban, melyen helyben
főzött ebéd is várja a versenyzőket. A helybeli biliárdosok többször más településeken a
testvérklubok által szervezett versenyeken is képviseltetik magukat változó eredményekkel. 2019ben az Arany Hírmondóban megjelent felhívással új tagokat toboroznak, akik szívesen megtanulnák a
hagyományos magyar biliárd fortélyait.
Fafaragó klub
Időpont, gyakoriság: kéthetente csütörtökön
Vezető: Gerlai Ferencné és Tokaji Csaba
Közösségszervező: Zalai Erika
A Fafaragó klub 2018 januárjában indult be Gerlai Ferencné fafaragó szakmai irányításával, Tokaji
Csaba faesztergályos segítségével. A kezdeti 7 fős tagság lassan 11 főre szaporodott, sikerült olyan
helyben élő autodidakta fafaragó művészt is köreinkbe gyűjtenünk, mint Kolarovszki László, aki 2018
decemberében már önálló figurális alakokból összeállított kiállítással mutatkozott be. A fafaragó klub
tagjai nem kisebb dologra vállalkoztak, mint egy remélhetőleg (az engedélyeztetés követően)
Mezőmegyeren felállítandó kültéri szobrot szeretnének elkészíteni Árpád vezérről, utalva a
településrész történelmére. (Az Árpád-szobor tanulmányvázát 2018 szeptemberében mutatták be az
Árpád-vezér ünnepén.) Ebben az évben több alkalommal is szeretnének bemutatkozni önálló
kiállítással, ami először februárban a Jaminai Közösségi Házban valósulhat meg.

Baba-mama klub
Időpont, gyakoriság: kéthetente csütörtökön
Vezető: Balogh Edit
Közösségszervező: Zalai Erika
A babákat és édesanyjukat, a helyi védőnő Balogh Edit praktikus tanácsokkal, orvosi előadásokkal,
termékbemutatókkal vagy csupán játékkal várja ezeken a foglalkozásokon, melyek a Ház kistermében
valósulnak meg. Terveik szerint ebben az évben is több alkalommal tartanak az anyukák számára
nagyon hasznos babaruha börzéket. 2019-ben szeretnének az előző évben igen sikeres Ringató
foglalkozásokat tartani Litauszkiné Püski Melinda Ringató–oktató segítségével.

Arany János Színkör
Időpont, gyakoriság: hetente
Vezető: Zalai Erika

Közösségszervező: Zalai Erika
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Az Arany János Színkör tagjai a 2015-ös és 2016-os évben helybeli színjátszókkal bővültek ki. Már
hagyománnyá vált, hogy a Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozót egy-egy színművel zárja a
társulat. A mezőmegyeriek gyakran találkozhatnak a tagokkal a különböző ünnepségeken és
megemlékezéseken. A próbáikat a művelődési ház nagytermében tartják. 2019-ben a közönség és
helybeliek kérésére a Rideg Sándor regényéből készült színdarabot, az „Indul a bakterház”-at
szeretnék újra előadni.

Nemezklub
Időpont, gyakoriság: kéthetente
Vezető: Gerlai Ferencné
Közösségszervező: Zalai Erika
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. 2019-ben
hasonló aktivitással szeretnék a munkájukat végezni, lehetőség szerint minél több alaklommal
megjelenni a művelődési ház rendezvényein, valamint a Csabagyöngye Kulturális Központ többi
telephelyén.

Megyeri Íjászok
Időpont, gyakoriság: hetente két alkalommal
Vezető: Lengyel Balázs és Medovarszki János
Közösségszervező: Zalai Erika
A Megyeri Íjászok az Ifjú vitézképző és a rovás szakkör tagjainak összeolvadásából létrejött közösség,
amely íjászattal, lemezdomborítással, bőrművességgel, valamint a rovásoktatással is foglalkozik. A
téli időszakban főleg a kézműves foglakozások valamint a rovás kerül előtérbe, a tavasz beálltával
kinti foglalkozásaikon a bot és szablyavívás alapismereteit valamint az íjászatot tanulják meg az
érdeklődők. A csapat jelenleg 12 fős tagsággal rendelkezik. Több alaklommal vesznek részt
bemutatókat tartva a művelődési ház rendezvényein és más városi rendezvényeken. 2019-es céljaik
között szerepel, hogy lehetőség szerint minél több békéscsabai és néhány Békés megyei település
általános iskolájába is ellátogathassanak rendhagyó történelmi órát tartani.

Arany Menyecskék Népdalkör
Időpont, gyakoriság: hetente
Vezető: Farkasné Szegfű Anikó
Közösségszervező: Zalai Erika
A népdalkör 2016 márciusában jött létre a II. Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó
tiszteletére helybeli műkedvelő énekkarként. A népdalkör a Mezőmegyeri Kézműves Falu kézművesei
és a művelődési ház dolgozóiból alakult meg. Vezetőjük Farkasné Szegfű Anikó. Azóta elsősorban az
Arany János Művelődési Ház rendezvényein lépnek fel. 2019-ben a népdalkör tagjai a Március 15-ei
ünnepi műsorukban helybeli férfiakkal is kiegészülnek, akik az erre az alkalomra betanított huszár
nótákat énekelnek majd.
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Kézimunka Klub
Időpont, gyakoriság: kéthetente
Vezető: Baráth Éva
Közösségszervező: Zalai Erika
Ez a klub 2014-ben jött létre, ahol az érdeklődők a különböző hímzések és egyéb kézműves technikák
elsajátítását tanulhatják meg. 2018-tól a szakkör szakmai vezetését Baráth Éva vette át. Az ő fiatalos
szemlélete új lendületet adott a klubnak. 2019-ben a tagok a hagyományos Békés megyei és komádi
mintákon kívül a tagok olyan eddig nem próbált technikákkal is megismerkedhetnek, mint a riselés
vagy az azsúrozás. Az új munkákból év végére egy kiállítást szeretnének megvalósítani.
Sárkánykészítő Klub
Időpont, gyakoriság: februártól áprilisig hetente
Vezető: Pálenkás György
Közösségszervező: Zalai Erika
A Megyeri Teaház és a Közös Pont Egyesület tagjai időszakosan működtetik a klubot februártól április
végéig, ahol az érdeklődők beletanulhatnak a sárkánykészítés fortélyaiba. Az itt készült sárkányokat a
Szent György - napi sárkányeregetés alkalmával a mezőmegyeri ősgyepen engednék fel. A klub
működése időszakos márciustól április végéig működik minden évben. A 2019-re tervezett XIV. Szent
György –napi sárkányeregetés már horvátországi, osztrák és német vendégeket várnak. A klub 2019es céljai között szerepel egy olyan aktív mag kinevelése, akik tovább népszerűsítik a sárkánykészítést
a különböző békéscsabai és nemzetközi rendezvényeken.

Külső közösségek

Gerinctorna
Időpont, gyakoriság: hetente hétfőnként
Vezető: Lukács Katalin
Kapcsolattartó: Zalai Erika
Az idősebb korosztály számára nagyon fontos a különböző időskori torna lehetőségek biztosítása erre
egyik kiváló alakalom az intézményünkben működő Gerinctorna csoport. A több éve működő csoport
tagjai fontosnak tartják testük állapotát, és ezzel a heti egy órás tornával is igyekeznek megőrizni
egészségüket.
Zumba
Időpont, gyakoriság: hetente szerdánként
Vezető: Csuta Éva
Kapcsolattartó: Zalai Erika
A fiatal korosztály számára is nyújtunk tornázási lehetőséget. Itt a legsikeresebbnek a latin zenére
végzett zenés-táncos torna a Zumba mondhatóq. A főként fiatalokból álló csoport hetente egyszer
tart nálunk foglalkozásokat.
Mezőmegyeri Kézműves Faluért Egyesület
Időpont, gyakoriság: havonta
Vezető: Farkas Gábor
Kapcsolattartó: Zalai Erika
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A Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó szervezői gárdájából valamit a kézműves falu
mestereiből egy nagyon aktív kis csapat jött létre, akik szabadidejükből is szívesen áldoznak a
különböző rendezvények megszervezésére. Az ő közreműködésükkel létrejött egy kulturális
egyesületet, amely olyan rendezvények szervezésével foglakozik, amely a Mezőmegyeri Kézműves
Falu fejlődését a hozzá kapcsolódó programokkal erősítik. Az egyesület 2017 júliusától hivatalosan is
bejegyzett szervezet lett.
VII. kerületi Vöröskereszt
Időpont, gyakoriság: havonta
Vezető: Szlávik Judit
Kapcsolattartó: Zalai Erika
A VII. kerületi Vöröskereszt több évtizede működik intézményünkben. Vezetője Laczó Pálné volt
egészen 2018 decemberéig, amikor Szlávik Juditnak adta át a vezetőséget. 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
Időpont, gyakoriság: havonta,
Vezető: Hrabovszki Györgyné
Kapcsolattartó: Zalai Erika
A Lisztérzékenyek Békés Megyei Egyesülete 2005 és 2017 között működött intézményünkben. 2017ben az egyesület megszűnt, 2017 őszétől munkájukat az Arany János Művelődési Házban klubként
folytatják. Elsősorban családi gasztronómiai rendezvényeket szerveznek évente három alkalommal
tagságuk számára. Rendezvényeik számára ingyenes terembiztosítással és a pályázatírással segítjük
munkájukat.
Károlyi- Huszár Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
Időpont, gyakoriság: havonta
Vezető: Mayerhoffer Miklós
Kapcsolattartó: Zalai Erika
A Károlyi-Huszár Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tagjai 2017-től működnek
intézményünkben. Havonta egy alkalommal általában hátvégén tartják foglalkozásaikat a művelődési
ház nagytermében jó idő esetén pedig az udvaron. Munkájuk nélkülözhetetlen történelmi
megemlékezéseink és ünnepségeink megtartásához.
Könyvtár

Intézményünkben működik a Békés Megyei Könyvtár VII. Kerületi Fiókkönyvtára, melynek nyitva
tartását a látogatók igényeihez igazította. A helyben tartott könyvek digitálisan rögzítve lettek a
folyóiratokat pedig tékába rendezik, így az egyes újságok visszakeresése is lehetséges. Több
változtatást sikerült bevezetnünk közös munkával sikerült elérnünk, hogy a könyvállomány heti
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rendszerességgel frissüljön, ami egyre több olvasót vonzott a könyvtárba. A könyvtári tagság
továbbra is ingyenes, a havi könyvajánlók pedig egyre jobban meghozzák a kedvet a helybelieknek az
olvasáshoz. Több programban együtt működünk a könyvtárral, szeretnénk ezeket az alkalmakat
bővíteni a könyvhét alkalmával - ingyenes könyvbörze megrendezésével.
A könyvtár 2018 júniusától már csak heti egy alaklommal van nyitva, ami a terem használati rendet a
felújítás után valószínű megváltoztatja.
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Kossuth Utcai Idősek Klubja
Időpont, gyakoriság: minden munkanap
Kapcsolattartó: Zalai Erika
Mivel az idősek klubjának épülete felújítás alatt áll, így 2018 szeptemberétől várhatóan 2019.január
végéig a művelődési ház könyvtárában tartják foglalkozásaikat. A Kossuth Utcai Idősek Klubjával
eddig is jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk, sokat segítettek az első és második Kárpát-medencei
Magyar Népzenei Találkozó megvalósításában.
A művelődési ház ingyenesen helyszínt biztosított ünnepségeik és rendezvényeik megtartásához.

Származtatott szolgáltatások
Maci bál
2019. január 27.
2005-óta a Tündérkert Óvoda Mezőmegyeri Tagintézménye minden évben nálunk tartja éves
jótékonysági bálját, melyet minden évben ingyenes helyszínbiztosítással, alkalmanként pedig fellépők
szervezésével segítünk. A befolyt bevételt az óvoda mezőmegyeri tagintézményének támogatására és
gyermekprogramok szervezésére fordítják.
Jótékonysági bál a Mezőmegyer Sportjáért Egyesület javára
2019. február 17.
2012-óta minden évben ingyenesen helyszínt biztosítunk a Mezőmegyer Sportjáért Egyesület
jótékonysági báljának, melynek bevételéből a helybeli focicsapatot támogatják.
Idősek világnapja
2019. október 1.
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ immár hagyományosan minden évben nálunk
tartja az Idősek világnapjához kapcsolódó programját. Munkájukat fellépők szervezésével és a
helyszín ingyenes biztosításával segítjük.
Vásárok
Az Arany János Művelődési Ház havonta több alkalommal bérbe adja a művelődési ház nagytermét
vásárok céljára. A vásárok terembérleti díjaiból befolyt összegek nélkülözhetetlenek az intézmény
számára.
Állandó bérlőnk
A művelődési ház első és hátsó előterében minden pénteken és szombaton alkalmazkodva
programjainkhoz egy vendéglátóegység működik, amelyért a vállalkozó szintén bérleti díjat fizet.
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Részönkormányzati munka
Az Arany János Művelődési Ház jó kapcsolatot tart fenn az Északi és Keleti Városrészi Településrészi
Önkormányzattal. Több rendezvényünk, mint például a Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó
a Kárpát-medencei Fazekas Találkozó valamint a Mezőmegyeri Kézműves Falu első kézműves
alkotótábora nem valósulhatott volna meg az ő támogatásuk nélkül.
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.
Üzemeltetés
Intézményünk jelenleg 2 állandó munkatársat egy telephely-felelőst és egy gondnokot foglalkoztat 8
órában, rajtuk kívül egy óvodapedagógus animátort és egy takarítót közmunkásként. Ez a létszám
intézményegységünk sűrű programjainak működésében nélkülözhetetlen.
Új dekorációk készítésével fokozatosan próbáljuk barátságosabbá tenni a művelődési ház termeit az
idelátogatók számára.
2019-ben a művelődési ház felújításával egy újabb korszerűbb közegben folytathatjuk szakmai
munkánkat, amelyben kiemelt szerepet kapnak alkotó közösségeink.
A "Békéscsabai Helyi Közösség" TOP-7.1.1-16-H-047-2- Korszerű terek, építkező közösségek Általános és speciális igényeket is kielégítő fedett közösségi terek fejlesztése című felhívás által
biztosított forrásból a meglévő művelődési házban a felújítás során – alkotóház funkció kialakításával
- az alábbi munkálatok kerülnek elvégzésre:
-

külső homlokzat hőszigetelése
külső nyílászárók cseréje
padlástér hőszigetelése
lapostetős épületrésznél tetőfödém rétegrend cseréje
belső alaprajz csekély mértékű átalakítása
vizes helyiségek átalakítása, korszerűsítése
projektarányos akadálymentesítés
padlóburkolatok felújítása
fűtési, szellőzési rendszer korszerűsítése
elektromos rendszer felújítása

A felújítási munkálatok tervezett időpontja a nyári hónapokra esik, így a szakmai munka 2019 őszétől,
a megújult környezetben folytatódik.
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JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Általános összegzés
A Jaminai Közösségi Ház az elmúlt években megfelelő kihasználtságot ért el, s köszönhető ez egyrészt
az intézmény jó elhelyezkedésének, másrészt, hogy falai között több szervezet is otthonra talált. Az
elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a Ház egyre inkább népszerű nem csak a jaminai lakosok,
de a belvárosból, sőt, a környező településekről érkezők számára is. Az ide látogatók nagy
előszeretettel vesznek részt az intézményben állandó jelleggel és időszakosan működő csoportok
foglalkozásain egyaránt, de nagyrendezvényeinket és a jeles ünnepekhez kapcsolódó eseményeket is
szívesen látogatják.
Információink szerint 2019 tavaszán, nyár elején az óvodás csoport működtetésére átadott
nagytermünk és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felszabadulnak, így szakmai munkánk
egyszerűsödik és visszakapja eredeti helyiségeit.
A Közösségi Ház erősen támaszkodik a részönkormányzat segítségére, és mi is igyekszünk támogatni
a képviselők városrészi munkáját.
Alapellátás
Rendezvények, események
Ökomenikus Istentisztelet
2019. január
Az ökumenikus nemzetközi imahét a keresztény egyházak világszerte közös imahete, amelyet évről
évre januárban rendeznek meg. Ennek a része ez az esemény.
Farsangi Játszóház
2019. február 16.
A Csabai Farsang programsorozathoz kapcsolódva a hagyományos helyi kulturális értékekre építve, a
farsangi ünnepkör jellegzetes szokásait és tevékenységeit bemutatva szervezzük a családi délutánt,
elsősorban a gyerekekre fókuszálva. A játszóház ideje alatt farsangi fánkkal és teával kedveskedünk a
hozzánk látogatóknak, a Gazda Nyugdíjas Egyesület tagjainak segítségével.
Stark Adolf Kertbarát Kör tereprendező akció
2019. tavasz
A Stark Adolf Kertbarát Kör a Jaminai Közösségi Ház kollektívájával karöltve, az Erzsébethelyi
Általános Iskola diákjai, valamint a Jaminai Részönkormányzat képviselőinek bevonásával szeretné a
Rózsa utcai sportpálya területét és környékét rendezettebbé tenni, hiszen igen nagy kihasználtsággal
rendelkezik a pálya, de a környezetének rendbetétele elengedhetetlen a további használathoz. Az
akciót több helyszínen tervezzük megvalósítani.
A Stark Adolf Kertbarát Kör rajzpályázata
2019. tavasz, ősz
Ismét tervezzük a Kertbarát Kör közreműködésével megvalósuló rajzpályázatunkat, amelyet a
Jaminában működő iskolák és óvodák számára írunk ki, kertészeti, természeti témával kapcsolatban,
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évi két alkalommal. Az eddigiektől eltérően a pályázatot külön az óvodásoknak, és külön az általános
iskolásoknak szervezzük.
Húsvéti családi program játszóházzal
2019. április 6.
Délutáni program családok számára a Békéscsaba Városi Nagycsaládos Egyesületével
együttműködésben valósul meg. Lesz nyuszi-futtatás, tojásfestés, ajtódíszek készítése, locsolóvers
tanulás, rajzolás-festés, ételkóstoltatás és színpadi produkció.
JamiNap - családi hagyományőrző program
2019. április 20.
A rendezvény célja a Jamina városrészben élő kisközösségek, termelők, vállalkozók összefogása
bemutatkozási lehetőséggel egybekötött családi délután keretein belül. Lehetőséget biztosítunk a
Közösségi Házban működő csoportok számára is arra, hogy tevékenységüket megismertessék a
hozzánk látogatókkal. Továbbra is tervezzük az Erzsébethelyi Általános Iskola, valamint a Tündérkert
Óvoda és a Mackó-Kuckó Óvoda növendékeit is bevonni a programokba.
Tervezett program:
• Helyi termelők kiállítása
• Mesterség bemutatók (nemezelés, gyöngyözés, bőrözés, kosárfonás, ötvösség, fafaragás, hímzés)
• Közösségeink és helyi hagyományőrző csoportok, jaminai óvodák, és iskolák bemutatója
• Kézműves kiállítás
• Gasztronómiai bemutató kóstolással helyi termelőktől
• Záró koncert
A Stark Adolf Kertbarát Kör Kertbarát Vetélkedője
2019. május
Ebben az évben is tervezzük a Stark Adolf Kertbarát Körrel közösen megszervezett Kertbarát
Vetélkedőt, az Erzsébethelyi Általános Iskola diákjainak bevonásával.
A vetélkedő célja, hogy felmérje az iskoláskorú gyermekek kertműveléssel, növénytermesztéssel
kapcsolatos tudását, valamint az, hogy a Kertbarát Kör tagjai hasznos tanácsokkal lássák el az
érdeklődő gyermekeket, ezáltal megalapozva a kertművelés szeretetét. Az idei évben tervezzük, hogy
„terepen” valósítjuk meg a programot.
Wass Albert Est
2019. május
Az est folyamán a híres író, költő műveiről emlékezünk meg. Az eseményen közreműködik Tomanek
Gábor és a Pannonikum Együttes.
Baba - Mama Klub évzáró rendezvénye, nyárköszöntője
2019. június közepe
Kisgyermekes családok részére szervezett játékos, vetélkedős családi nap a Jaminai Védőnők
együttműködésével, ahol egészségügyi szűrések, zenés programok és kézműves foglalkozás egyaránt
szerepet kapnak.
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Programok biztosítása a nyári szünetben kisiskolások számára
2019. június-augusztus
Az Erzsébethelyi Általános Iskola nyári városi/településrészi napközis táborával való együttműködés,
ahol a gyerekek heti három napon délelőttönként különböző programokra jelentkezhetnek a
Közösségi Házba. Az idén is tervezzük a kézműves foglalkozást, ahol zömében újrahasznosított
anyagokból dolgozunk, ugyanakkor Xbox és Főzőcske programjainkat is meg kívánjuk valósítani.
Jaminai Családi Nap
2019. augusztus 25.
A Jaminai Településrészi Önkormányzat támogatásával megvalósuló családi program koncertekkel,
gyermekprogrammal, kézműves foglalkozással, főzőversennyel megfűszerezve. A Családi Nap
helyszínéül a Bessenyi utcai sportpálya szolgál.
Jaminai Futóverseny
2019. szeptember
Jaminában először kívánunk futóversenyt rendezni. Az indulás a Közösségi Ház elől történne, az
útvonalat pedig több távon határoznánk meg, a gyermekek és felnőttek állóképességének
figyelembevételével. A futóverseny terveink szerint közérdekű célokat szolgálna. Az útlezárás
elkerülése érdekében tárgyalásokat folytatunk majd a Matróz Sporthorgász Egyesülettel, hogy
esetlegesen a Csaba-tó körül rendezzük meg az eseményt.
Szent Mihály Nap
2019. szeptember 28.
A Szent Mihály napi hagyományokhoz, hiedelmekhez kapcsolódóan zenés programmal készülünk
óvodás és általános iskolás gyermekek részvételével.
12 óra egészség – Egészségnap
2019. október 24.
A hagyományoktól eltérően most egy 12 órás időtartamú programot kívánunk szervezni az egészség
jegyében. A nap keretein belül ingyenes tornákat, egészségi állapotfelméréseket, ételkóstolókat, az
egészséges életmóddal kapcsolatos hasznos előadásokat, termékbemutatókat tervezünk.
Családi tökfaragás
2019. október 27.
A Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesületével közös szervezésben valósul meg a délutáni
program, ahol minden család kifaraghat egy-egy töklámpást, és haza is viheti azt.
Karácsonyváró játszóház
2019. december
A minden évben megrendezett Karácsonyváró játszóházat közösségeinkkel együttműködésben
valósítjuk meg, ahol minden korosztály számára készülünk kézműves foglalkozással, ételkóstolóval,
lehetőség lesz idén házi szaloncukor készítésére, az alkalmat pedig közös gyertyagyújtással zárjuk.
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Közösségek karácsonyi, év végi ünnepségei:
Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete
Újforrás Baptista Gyülekezet
Varázsének csoport
Helyet biztosítunk a saját és külső közösségeinknek, hogy külön rendezvényen készüljenek a
Karácsonyra.
Kiállítások
László Henriett tűzzománc képeinek és festményeinek kiállítása
2019. január 11. és február 14. között
A kiállítást nagyrészt az amatőr művész tűzzománc képei alkotják, de olajfestmények is gazdagítják
azt. A tűzzománcból készült képek elsősorban a magyar mitológia témaköreit ölelik fel.
A Mezőmegyeri Fafaragó Klub kiállítása
2019. február 15. és március 28. között
A fafaragó klub a mezőmegyeri Arany János Művelődési Ház egyik legaktívabb közössége.
Foglalkozásaik alkalmával nem csak használati tárgyakat, de egyedi képeket, szobrokat is készítenek.
A kiállítás anyagát a klubtagok munkáiból állítjuk össze.
Wiesznerné Kvasz Katalin kiállítása
2019. március 29. és május 2. között
Az amatőr festő nagy előszeretettel fest tájképeket, de művei között megtalálhatók portrék is. Jelen
kiállítás alkalmával a művész tájképeit mutatjuk be.
Kiállítás Kónya Kincső munkáiból
2019. május 3. és június 6. között
A Csabagyöngye Kulturális Központ M3 Kreatív Műhelyének munkatársa nem csak fotókat készít, de
több arculatterv is nevéhez köthető. Ezen a kiállításon mindkét oldaláról megismerhetjük kiállított
munkái által.
Az Erzsébethelyi Általános Iskola tanárainak kiállítása
2019. június 7. és július 11. között
Az Erzsébethelyi Általános Iskola tanárai alapítottak egy amatőr festő klubot, ahol Rágyanszki
Erzsébet rajztanár segítségével tanulják a festészet alapjait, valamint a jobb agyféltekés rajzolást is
elsajátítják a foglalkozásokon. A kiállítás anyagát leginkább festmények képezik, de egy-egy grafikát is
bemutatnak a kiállítók.
Blahut Károly fotókiállítása
2019. szeptember 5. és október 17. között
A Márvány Fotóműhely tagja elsősorban a természetről készít szívesen fotókat, de utazásaira is
mindig magával viszi fényképezőjét, hogy megörökítse egy-egy kiragadott pillanat varázsát. Legújabb
kiállítási anyagát először a Jaminai Közösségi Házban mutatja be a nagyközönségnek.
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Halász Lászlóné patchwork kiállítása
2019. október 18. és november 21. között
Ilona hobbi szinten kezdett patchwork technikával alkotni. Az évek során sok szép munka került ki a
kezei közül, többek között takarók, párnahuzatok, terítők, de egyedi faliképeket is készített ezzel a
technikával. A kiállításon mindezen munkákból kapunk ízelítőt.
A Népi Díszítőművész Szakkör kiállítása
2018. november 22. és 2020. január 8. között
A szakkör tagjai igen lelkesek, az évek során több alkalommal is lehetőségünk nyílt munkáikat
megmutatni látogatóinknak. Idén sem lesz ez másként, most „nagyanyáink textíliáit” hozzák el
nekünk egy kiállítás erejéig.
Közösségeink
Stark Adolf Kertbarát Kör
Időpont, gyakoriság: a hónap első hétfője 16 óra, havi 1 alkalom
Vezető: Hankó János elnök
Közösségszervező: Farkas Bernadett
A több mint 50 éve működő Stark Adolf Kertbarát Kör az egyik legrégebbi szervezet, amely
Békéscsabán működik. Vezetője Hankó János, a tagokkal közösen éves programot szervez a tagok
részére a Közösségi Ház támogatásával. A Közösségi Ház helyet biztosít a kertbarát kör találkozóinak,
igény szerint végzi az adminisztratív és szervezési feladatokat (pl. találkozók jelenléti íve, bor, pálinka
és kolbász verseny lebonyolítása, rajzpályázat szervezése, lebonyolítása, helyi önkormányzati
pályázatok írása, és ezek adminisztrációs és elszámolási ügyeinek intézése).
Éves programjaikban szerepelnek szakmai kirándulások, tapasztalatcserék, bemutatók, aktuális kerti
és szőlészeti tennivalók megbeszélése. A csoport együttműködik és közös foglalkozásokat is tart a
Lencsési Közösségi Házban működő Kertbarát Körrel.
Népi Díszítőművész Szakkör
Időpont, gyakoriság: kéthetente szombat 15 óra, havi 2 alkalom
Vezető: Baráth Éva szakmai vezető
Közösségszervező: Farkas Bernadett
A szakköri foglalkozásokon a tagok hagyományos hímzés technikákat tanulnak, átadják egymásnak
saját tapasztalataikat, illetve a foglalkozásokon tanultak segítségével otthon elkészülő anyagokat
főképp saját használatra, ajándékozásra készítik. Tagjai a közép és az idősebb korosztályból kerülnek
ki, így állandó, jó hangulatú baráti közösség alakult ki. A szakkör folyamatosan nyitott a fiatalabb
korosztály számára, ezért is fontos a hagyományos technikákat a mai használatra átírni. A ház a
szakkört pályázati források megszerzésével, az infrastrukturális háttér biztosításával, közös
programok szervezésével segíti. A szakkör az eddigi munkáját folytatja, céljuk a magasabb
színvonalon végzett munka, és a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése ebben az évben.
Kreatív Délelőtt
Időpont, gyakoriság: kedd 10 óra, havi 1 alkalom
Vezető: Majláthné Dénesi Andrea
Közösségszervező: Farkas Bernadett
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A Kreatív Délelőtt során a kisgyermekes családoknak lehetősége nyílik egy tartalmas délelőttön való
részvételre, ahol különféle alapanyagokból, változatos technikák elsajátításával dolgozhatnak
kézműves foglalkozás keretein belül.
Ízvadász Főzőklub
Időpont, gyakoriság: kéthetente csütörtök 16.30 óra
Vezető: Szatmáriné Priskin Anita szakmai vezető
Közösségszervező: Farkas Bernadett
A kétheti rendszerességgel megtartott klubfoglalkozásokon a klubvezető segítségével különböző
nemzetek ételeit készítik el a résztvevők. A foglalkozások végén közös vacsorával, beszélgetéssel
zárják a találkozóikat. Emellett különböző főzési technikákat sajátítanak el, tapasztalatokat cserélnek.
Ez évben is bővül az országok „látogatása”, amely a foglalkoztató konyha falán kihelyezett táblán
nyomon követhető.
Jóga Klub
Időpont, gyakoriság: minden szerda 17.00 óra, havi 4 alkalom
Vezető: Juhász Gabriella/Lukács Józsefné
Közösségszervező: Farkas Bernadett
Heti 1 alkalommal Juhász Gabriella, az átmeneti időszakban Lukács Józsefné vezetésével a résztvevők
megismerkedhetnek a jóga elméleti és gyakorlati alapjaival, frissítő, egészségmegőrző céllal.
2015-ben indult a Jaminai Közösségi Házban egy kezdő jóga tanfolyam, aminek nagy sikere volt.
Azóta a jóga oktatása klubszerűen működik heti rendszerességgel, folyamatosan be lehet kapcsolódni
az összejövetelekbe. Az állandó tagok mellett folyamatosan jönnek újak is. A foglalkozásokon
elsősorban a közép- és idősebb korosztály vesz részt, de egyre több fiatal is ellátogat a
foglalkozásokra, amelyek családias, baráti légkörűek.
Táncos torna
Időpont, gyakoriság: minden csütörtökön 16:30-tól
Vezető: Salló Szonja
Közösségszervező: Farkas Bernadett
A Közösségi Ház táncos torna csoportja 5 éves kortól várja a mozogni vágyó gyermekeket. A
foglalkozások alkalmával a gyermekek mozgáskultúrája, mozgáskoordinációja, egyensúlyérzéke,
ritmusérzéke egyaránt fejlődik. Az egyes alkalmak során tanult koreográfiát a Ház egyéb
rendezvényein mutatják be a csoport tagjai.
Rajzszakkör
Időpont, gyakoriság: minden pénteken 18:00-tól
Vezető: Rágyanszki Erzsébet
Közösségszervező: Farkas Bernadett
A Közösségi Házban korábban működött egy rajzszakkör, ezt folytatjuk a 2019-es évben. A résztvevők
az Erzsébethelyi Általános Iskola növendékei. A szakkör alkalmával különböző technikákat, és
különböző alapanyagok használatát is elsajátítják az érdeklődők, kötetlenebb formában, mint iskolai
keretek között.
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Önálló közösségek
Varázsének - Énekvarázs
Időpont, gyakoriság: kéthetente hétfő 10 óra, havi 2 alkalom
Vezető: Hevesi Imre zenész
Közösségszervező: Farkas Bernadett
A foglalkozásnak helyet adva a kismamák és gyermekeik részére kétheti rendszerességgel továbbra is
tartjuk a zenés, énekes foglalkozásokat, melyeket Hevesi Imre vezet.
Békéscsabai Gazda Nyugdíjas Egyesület
Időpont, gyakoriság: minden szerda 14 óra, havi 4 alkalom
Megbízott vezető: Pécsné Kővári Mária
Kapcsolattartó: Farkas Bernadett
Az egyesület heti találkozóin a tagok átélhetik a közösségi élményeket, beszélgetéseket, lehetőség
van a szórakozásra, kártyázásra. Havi rendszerességgel szerveznek kirándulásokat (egészségmegőrzés
jegyében sokszor gyógy- és termálfürdők látogatása), közösségi programokat (pl. közös névnapok,
születésnap megtartása), zenés összejöveteleket. Igény szerint segítünk az előadásaik (pl.
bűnmegelőzés, egészség témában), programjaik szervezésében. Az egyesület lelkes tagjai önkéntes
munkájukkal segítik a Közösségi Ház rendezvényeit.
Jaminai Szlovák Klub
Időpont, gyakoriság: minden kedd 14 óra, havi 4 alkalom
Vezető: Tóth Mihály
Kapcsolattartó: Farkas Bernadett
A klub 2016 év elején alakult, mint a Csabai Szlovákok Szervezetének jaminai csoportja. A civil
szervezetnek sok olyan idősebb tagja van, akik Jaminában élnek és már gondot okoz a
városközpontba történő utazás. A Közösségi Ház nagytermében biztosítjuk részükre a közös
összejövetelek helyszínét, a foglalkoztató konyhában lehetőségük van a közös főzésre is. Igény szerint
segítünk az előadások, programjaik szervezésében. A klub tagjai önkéntes munkájukkal segítik a Ház
rendezvényeit.
Újforrás Baptista Gyülekezet
Időpont, gyakoriság: minden vasárnap 10 óra, havi 4 alkalom
Vezető: Krisán Zoltán
Kapcsolattartó: Farkas Bernadett
A gyülekezet a Jaminai Közösségi Házban tartja Istentiszteletét, közösségi ünnepeit. Gyakran hívják
meg más felekezet vezetőit, tagjait vendégségbe, akikkel jó kapcsolatot ápolnak.
Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete
Időpont, gyakoriság: előre egyeztetett időpontban általában havi 1 alkalom
Vezető: Hős Zsuzsanna
Kapcsolattartó: Farkas Bernadett
Nagycsaládosok számára biztosítjuk az együttműködésünk keretében termeinket, leginkább az
ingyenes, színvonalas, ünnepkörökhöz kapcsolódó családi programok területen. Az Egyesület tagjai
együttműködnek a Ház húsvéti, mindenszenteki és karácsonyi játszóházának megvalósításában.
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Békéscsaba Jaminai Polgárőrség
Időpont, gyakoriság: időszakosan
Vezető: Breznyik András elnök
Kapcsolattartó: Farkas Bernadett
A polgárőrség egyesülete a Közösségi Házban tartja közgyűléseit, közbiztonsági felügyeletet lát el
nagyobb rendezvényeinknél (pl. Jaminap), illetve napi szinten is figyelik a Közösségi Ház biztonságát.
Alakformáló torna
Időpont, gyakoriság: páros héten hétfő 17:30, páratlan héten hétfő 18:30 és csütörtök 18:30, havi 8
alkalom
Vezető: Borbola Gyöngyi
Kapcsolattartó: Farkas Bernadett
A foglalkozásokon résztvevők hétfőnként erősítő, csütörtökönként erő- és állóképesség növelő
tornafoglalkozásokon vehetnek részt. Kizárólag nőknek, lányoknak szól.
Gerinctorna
Időpont, gyakoriság: hétfő 9 óra, havi 4 alkalom
Vezető: Lukács Józsefné
Kapcsolattartó: Farkas Bernadett
A csoport az idősebb korosztály tagjaiból áll, akik a heti egy órás foglalkozás alatt átmozgatják
testüket. Hát, derék, térd és egyéb mozgásszervi fájdalmak enyhítését segítik, kialakulásukat
csökkentik.
Senior Torna
Időpont, gyakoriság: kedd 17 óra, havi 4 alkalom
Vezető: Majoros Csilla
Kapcsolattartó: Farkas Bernadett
2016-ban indult, speciális gyógytorna foglalkozások minden korosztály számára, elsősorban ízületi és
gerinc problémákra.
Pilates Torna
Időpont, gyakoriság: páros héten hétfő 17:30, páratlan héten hétfő 18:30 és szerda 18:30, havi 8
alkalom
Vezető: Gulyás Mihályné
Kapcsolattartó: Farkas Bernadett
A 2016 nyarán alakult csoportban a pilates tornagyakorlatok segítségével edzhetik magukat a
résztvevők. Megnő az izmok és az ízületek állóképessége, csökken a sérülékenységük, illetve egy
esetleges sérülésnél gyorsabb a regenerálódásuk. A módszer valóban egyfajta átmenetet képez a
nyugati és a keleti mozgáskultúra között, ötvözve a keleti jóga jótékony hatásmechanizmusát a
nyugati, kissé erőteljesebb, dinamikusabb mozgásritmikával. Közkedvelt sport a fiatal nők körében is,
így sok fiatal is látogatja a tornát.
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Részönkormányzati munka
A Közösségi Ház igény szerint, előre egyeztetett időpontban helyet biztosít a részönkormányzat
működéséhez, összejöveteleihez, szükség esetén segíti egyéb feladatainak ellátását.
A hónap első szerdáin pedig a városrész képviselőinek adunk lehetőséget, hogy fogadóóráikat
megtartsák az intézményben. Fontosnak tartjuk, hogy szakmapolitikai és a helyi társadalmat érintő
kérdésekben egyeztetni tudunk a részönkormányzat vezetőjével, s a részönkormányzati tagok
szívükön viselik az intézmény sorsát.

Képzések, táborok, előadások
Képzések
Tortacenter műhelymunka
Általában havi 1 alkalom
A tanfolyam kiscsoportos formában működik. A foglalkozások során a tortadíszítés fortélyait, a
cukorvirág készítést, mézeskalács díszítést, bonbonkészítést tanulhatják meg a résztvevők. A
Közösségi Ház konyhája kitűnő helyszín a képzésre.
Játékos angol foglalkozások óvodás gyermekeknek
Minden szerdán 16:45-től
A foglalkozásokat szerdán délután tartjuk, ahol játékos formában tanulhatnak angolul a gyermekek,
sok-sok zene és mozgás mellett. Az egyes alkalmak elsősorban a szókincsfejlesztés jegyében telnek.
Terveink szerint indítunk egy kezdő ovis angol csoportot is kellő létszám esetén, amelyet
csütörtökönként tartunk majd.
English Clubs
Péntekenként 16:30-tól kisiskolásoknak, 17:30-tól felsős korosztálynak, havi 8 alkalom
Az English Clubs elsősorban a kisiskolás korosztály számára biztosítja a játékos angoltanulást. Az
órákon nagy hangsúlyt fektetünk a szövegértés- és szókincs fejlesztésére. A megszerzett tudást angol
nyelvű dalok elsajátításával alapozzuk meg. A foglalkozások jó alapot biztosítanak azoknak a
gyermekeknek, akik nyelvvizsgát kívánnak majd tenni.
Táborok
Tesz Vesz Tábor
2019. július
A lakókörnyezetünk és a természet számtalan olyan tárgyat és anyagot kínál, amit felhasználhatunk
játékkészítésre, tárgyak alkotásra, meglévő dolgaink díszítésére, átalakítására. A tábor foglalkozásain
festve, rajzolva, vágva, ragasztva, ügyeskedve újrahasznosítjuk környezetünk „kincseit” ezzel is védve,
óvva természetet. Természetesen lesz idő játékra, mozgásra, barátkozásra.
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Kisművész Kreatív Főzőtábor
2019. augusztus
A Kisművész Kreatív Főzőtábor alap ötlete az, hogy a 7-10 éves korosztály gyermekei számára
élményszerű tapasztalatot nyújtsunk az egyes ételek elő- és elkészítése során, mialatt fejleszthetik
saját kreativitásukat a „szakácsművészet” területén.

Előadások
Kertművelés gyerekszemmel
2019. január 25.
A Stark Adolf Kertbarát Kör tagjai által, általános iskolások részvételével megvalósítani kívánt
kertészeti előadás- és beszélgetéssorozata szakemberek bevonásával.

Származtatott szolgáltatások

Matróz Sporthorgász Egyesület közgyűlés
2019. január 13.
A Matróz Horgász Egyesület évi egy alkalommal a Közösségi Házban tartja éves közgyűlését, ahol az
elmúlt év tapasztalatait és az új év során felmerülő feladatokat ismertetik a résztvevőkkel.
Békéscsabai Tündérkert Óvoda Szegfű- Batyus Bál
2019. február 9.
Évi egy alkalommal együttműködés keretében helyet biztosítunk közösségi rendezvényeiknek
mindkét telephely számára. A rendezvény jótékonysági célokat is szolgál az óvoda támogatására.
Mackó-Kuckó Óvoda Farsangi Jótékonysági Bál
2019. február 24.
A Mackó-Kuckó Óvodával kötött együttműködés keretében évi egy alkalommal lehetőséget
biztosítunk az intézmény közösségi rendezvénye számára. A farsangi bált jótékonysági célból tervezik
megvalósítani, a befolyt összeg az óvoda fejlesztését szolgálja majd.
Százlábú Egyesület közgyűlés
2019. március
A Százlábú Egyesület márciusban tartja éves közgyűlését, ahol ismerteti az éves kirándulások és túrák
tervezeteit.
Csabai Raktárszövetkezet közgyűlés
2019. március, 2019. december
A Csabai Raktárszövetkezet évi két alkalommal tartja meg közgyűlését, amelyen egy közösen elköltött
estebéd mellett a vezetőség tagjai ismertetik a Szövetkezet működését, az abban történt
változásokat, a jövőbeli célokat.
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Békéscsabai Tündérkert Óvoda Tompa – Batyus Bál
2019. március 23.
Évi egy alkalommal együttműködés keretében helyet biztosítunk közösségi rendezvényeiknek. A
rendezvény jótékonysági célokat is szolgál az óvoda támogatására.
Polgárőr közgyűlés
2019. április
A Jaminai Polgárőr Egyesület szervezésében megvalósuló közgyűlés éves alkalma, amelyen a
környező települések polgárőrei a meghívottak. A közgyűlésen ismertetésre kerülnek az Egyesület
működését érintő kérdések, javaslatok, valamint a többi szervezettel való együttműködés formája is
megvitatásra kerül.
MEZŐKER Kft. csapatépítő vacsora
2019. október
A Mezőker Kft. munkatársai évente rendezik meg zenés csapatépítő vacsorájukat, amelyen a kft.
minden munkatársa részt vesz.
Százlábú Egyesület évzáró klubest
2019. december
Az Egyesület tagjai decemberben tartják évzáró klubestjüket, amelyen beszámolnak az elmúlt év
során megvalósult programokról.
Békéscsabai Városi Nagycsaládosok Egyesülete Mikulás ünnepség
2019. december
Az Egyesület minden évben megrendezi Mikulás-ünnepségét, ahová ellátogat a Mikulás és
megajándékozza a résztvevő családokat a „Nagy könyvbe” írt jóságlista alapján, majd közös
vacsorával zárják az alkalmat.
Kiárusítás Kft. vásár
2019. januártól decemberig, havi 2 alkalommal
A vásárban használati tárgyakat, ruhaneműket lehet megvásárolni kedvező áron. A vásár időtartama
három óra.
Üzemeltetés
A napi üzemeltetési feladatokat a Közösségi Ház szakmai vezetője ellenőrzi. Fontos a tagintézmény
folyamatos és rendszeres állapotellenőrzése, hibák, hiányosságok jelzése a központ felé – szükség
esetén árajánlatok beszerzése.
A tagintézmény rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges a rendezvényekhez igazított
napi többszöri teremrendezés és takarítás.
Figyelni kell a javítást, felújítást igénylő munkákat, ezeket időben meghatározni és a hibákat minél
hamarabb elhárítani vagy elháríttatni. Garanciális körbe tartozó hibák javíttatása az arra kötelezettel,
ezt a központ műszaki vezetőjének mindig jelezni kell, és a központ a kötelezettel javíttat.
Házirend elkészítése, módosítása évente szükséges.
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Hibajavítási tevékenységünk alapvetően két féle módon zajlik, a nagyobb terjedelmű problémák
javítása a központ műszaki vezetőjével egyeztetve és az ő intézkedése során történik, kis volumenű
javításokat a Közösségi Házban dolgozó munkatársak által oldjuk meg a szakmai vezető
felügyeletével.
A 2019-es év kiemelt feladata szennyvízhálózat működési gondjaira megtalálni a problémát.
Továbbra is gondot okoz a Közösségi Házba érkezők parkolása, így annak bővítésére is keresni
szükséges a megoldásokat.
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LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Általános összegzés
A Lencsési Közösségi Házat 1991-ben alapította Békéscsaba Város Önkormányzata, szakmailag
teljesen, gazdaságilag részben önálló intézményként. Az elmúlt 25 évben folyamatosan bővült a ház
tevékenysége, ezzel párhuzamosan a látogatottsága. A tárgyi feltételek két alkalommal változtak
jelentős mértékben, 2002-ben került átadásra a nagyterem és az új konyhai helyiség. 2006-ban pedig
egy sikeres pályázatunknak köszönhetően épült meg a 40 m2-es tanácskozó terem. Jelenleg 350 m2en tudjuk fogadni az érdeklődőket.
A fenntartó döntésének következményeként 2010. január 1-től a Békéscsabai-, 2012. november 1-től
a Csabagyöngye Kulturális Központ intézményegységeként tevékenykedünk. Az összevonást
követően feladatunk alapvetően nem változott. Működésünk célja, hogy kiszolgáljuk elsősorban a
Lencsési lakótelepen élő, közel 12000 ember közösségi, közművelődési jellegű igényeit. Az alapítást
követően fokozatosan alakult ki a ház tevékenységének struktúrája, sikerült főleg rendezvényekkel és
kisközösségek működtetésével kulturális hagyományokat teremteni.
A 2019-es évben egy kisközösségünk létrejöttének, a Paleolit klub 5 éves évfordulójáról emlékezünk
meg egy, egész napos program keretében. A nagyrendezvények közül továbbra is hangsúlyt
fektetünk igényes program összeállításával a Gyermeknapi és Szent István Napi Előzetesre, továbbá
az András Napi Kolbászparádéra, melyek hagyományosan a Lencsési Lakótelep legnagyobb
tömegeket vonzó eseményei. Közzé tesszük két, országosan egyedülálló felhívásunkat, a 17.
alkalommal már meghirdetett „Csak tiszta forrásból…” című fotópályázatot és jövőre 14. alkalommal
megrendezésre kerülő Békéscsabai Digiporáma Fesztivált. Ez utóbbit próbáljuk nemzetközivé tenni.
Az elmúlt években jellemző volt, hogy az adventi időszakban programok sorozata van közösségekhez
kötődően vagy önállóan intézményegységünkben. Ezt 2019-ben is szinten kívánjuk tartani.
A képzések esetében folytatjuk óvodások részvételével az angol szakkör foglalkozásait és a diákoknak
és felnőtteknek szóló tanfolyamok meghirdetését. A Lencsési Galéria keretében továbbra is prioritást
biztosítunk a helyi és országosan ismert fotóművészek és klubok tárlatainak.
A gazdálkodás tekintetében a Lencsési Közösségi Ház az elmúlt években az eredetileg előirányzott
bevételt mindig túlteljesítette. Ez megtörtént 2018-ban is, annak ellenére, hogy a duplájára lett
emelve a bevételi szintünk. A jövőben is törekedni fogunk arra, hogy legalább a megemelt saját
bevételi előirányzatot teljesítsük.
A Lencsési Közösségi Ház bekerült az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú
(TOP-6.5.1-16.) programba. A munkálatok várhatóan 2019 januárjában kezdődnek és a nyári
hónapokban fejeződnek be. Sor kerül az ablakok teljes körű cseréjére, az épület külső-belső
hőszigetelésére, egy, a mai szabványoknak megfelelő mozgáskorlátozott illemhely kialakítására.
Valamint napelemek telepítésére és hőszivattyús fűtő-hűtő rendszer kiépítésére. A korszerűsítésre
maximum 51 millió forint áll rendelkezésre. A felújítás előre láthatólag nem fogja befolyásolni a
programjaink bonyolítását.
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Rendezvények, események
Magyar Kultúra Napja
Január 21-22.
Évek óta hagyomány, hogy programokkal vagy sorozattal emlékezünk meg a Magyar Kultúra
Napjáról. Kisközösségeinkben tervezünk az alkalomhoz illő ismeretterjesztő előadásokat. Az
eseményeket rendszeresen színesíti a Márvány Fotóműhely új kollekciójának bemutatása. Ez évben is
falra kerülnek az előző év legsikeresebb alkotásai.
Farsangi bál
2019. február 8
A fenntartásunkban működő csoportok tagjainak a részvételével a kezdetek óta megszervezzük a
farsangi bált a közösségi ház összes termében. A hagyományoknak megfelelően lesz nyitótánc és
jelmezes felvonulás. Zenét szolgáltat Kékegyi István (Bubu).
„Csak tiszta forrásból…”
2019. március 15.
Előző év decemberében tizenhetedik alkalommal hirdettük meg az országosan egyedülálló, feketefehér fotópályázatot. Az elmúlt évben 126 alkotó küldött be 616 fotót, hasonló mennyiségű
pályázatra számítunk most is. A zsűrizést február 18-24 közt bonyolítjuk le. A zsűri tagjai Lőkös Zoltán
E-FIAP/p, E-MAFOSZ/p fotóművész Budapest, Törköly József E-FIAP, E-MAFOSZ fotóművész Szeged,
Baán Katalin E-MAFOSZ/b fotóművész Cegléd. Az ünnepélyes díjkiosztóra és a díjazott valamint a
zsűrizett alkotásokból összeállított kiállítás megnyitójára hagyományainknak megfelelően március 15én kerül sor. A tárlat április 12-ig tekinthető meg, előzetes csoportos bejelentkezés alapján hétvégén
is.
Lencsési Pódium Sorozat
szervezés alatt
Az előző évben nem sikerült időpontot egyeztetnünk Éder Enikő erdélyi színművésznővel, ezért a
meghívását továbbra is a terveink közt tartjuk számon. A továbbiakban Hevesi Imre önálló előadói
estjére és a Napsugár Bábszínház egy előadására fog sor kerülni. Ez utóbbira a Lencsési Óvoda
nagycsoportosait invitáljuk.
Lengyel Alkotmány Ünnepe és a Lengyel Függetlenség Napja
2019. május 4. és november 9.
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal és a Lengyel-Magyar Baráti Társasággal közösen tartunk
megemlékezést a Lengyel Alkotmány Napja illetve a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából.
Egészséghét a Lencsésin
2019. május 13-tól 19-ig
Ismét megrendezzük a József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat anyagi támogatásával.
Az egy hetes rendezvénysorozat minden korosztály számára lehetőséget nyújt az egészség
megőrzésével, a prevencióval és az egészséges életmóddal kapcsolatos programokon való
részvételre. Ismeretterjesztő előadások, ételbemutatók és kóstolók, bemutató tornák, gyalogtúra,
horgászverseny alkotják a programot.
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Lencsési Gyermeknapi Előzetes
2019. május 18.
A gyermeknapot megelőző héten szombaton rendezzük meg. A fellépők esetében hagyományosan
felkérjük a lakótelepen működő oktatási intézmények csoportjait, helyi előadókat és lesznek
országosan ismert sztárvendégeink. Az esemény kiegészítő programja a szabadtéri játszóház és
terveink szerint ez évben is kiosztunk ingyenesen a jelen lévő gyermekek közt 600 db palacsintát a
Családsegítő Szolgálat munkatársainak segítségével és 600 adag üdítőt.
Szent István Napi Előzetes
2019. augusztus 17.
Az intézményünk megalapítása óta minden évben az augusztus 20-a előtti szombaton rendezzük meg
szabadtéri programunkat. Hagyománnyá vált, a lakóterület legnagyobb rendezvénye, melyet immár
27. alkalommal bonyolítjuk le. A Féja Géza téren felállított színpadon fellépnek a lakótelepi oktatási
intézmények csoportjai, helyi és országosan ismert előadók, emellett a Márvány Fotóműhely
szabadtéri tárlata, játszóház, arcfestés és egyéb kísérő programok várják az érdeklődőket. A
sztárvendégünk országosan ismert előadó lesz. A programot hagyományosan ünnepi beszéd valamint
tűzijáték zárja és a tavaly felavatott rendezvényzászlón ismét elhelyezzük a fellépők által aláírt
szalagot.
Őszidő
Szeptember végén vagy október elején
Az előző években hagyományossá vált kertbarát szakmai napot a tavalyi évben a programok
túlzsúfoltsága miatt nem valósítottuk meg, de amennyiben ez évben az anyagi fedezetet meg tudjuk
teremteni, megszervezzük, melyre rangos szakembereket hívunk meg. Ismeretterjesztő előadások,
borbemutató, gyümölcskóstoló és kiállítás megszervezését tervezzük, melyre meghívjuk a jaminai és
a megyei kertbarát körök tagságát, továbbá a Lencsésin élő kiskerttulajdonosokat.
Földünkért Világnap
október hónap folyamán
Hasonlóan az előző évekhez, rendezvénysorozatot szervezünk, melynek központjában a környezet- és
természetvédelem fog állni.
Erzsébet-Katalin napi bál
2019. november 15.
Nyitótánc, vacsora, névnapi köszöntés, élő zene. A programot az intézményben működő csoportok
tagjainak és hozzátartozóinak részvételével tartjuk, mely igen nagy népszerűségnek örvend.
XIV. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál
2019. november 23.
A pályázati felhívást április hónapban tesszük közzé, és a nyilvános vetítéssel egybekötött zsűrizést,
díjkiosztó ünnepséget november 23-án rendezzük. Legutóbb 11 alkotó 14 digiporámáját nézhette
végig az közönség és a szakértő zsűri, mely után 1-2-3 osztottuk ki. A meghirdetéssel párhuzamosan
személyesen is megkeressük az eddigi nyerteseket, kérve, hogy nevezzenek újra, ezzel emelve a
beérkezett alkotások számát és a rendezvény színvonalát, valamint a felhívást népszerűsítjük a
környező országokban működő fotóklubok bevonásával is. .
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András-napi Kolbászparádé
2019. december 1.
A Részönkormányzat anyagi támogatásával szervezzük meg idén is a programot. Tizenkettedik
alkalommal lesz kolbászgyúró verseny a lakótelepen működő intézmények és civil szervezetek
csapatainak közreműködésével. A Féja Géza téren felállított sátorban 650 adag székelykáposztát
fogunk lefőzetni, mely 12 órakor sült kolbásszal együtt kerül kóstoltatásra az érdeklődők körében.
Kísérő rendezvényként adventi játszóházzal várjuk a családokat.
Advent a Lencsésin
2019. december 11.
Szintén a részönkormányzat anyagi támogatásával szervezzük meg a lakóterületi adventi programot,
melyen fellép a közösségi ház angol szakköre, a lakótelepi óvoda egy nagycsoportja és az alkalomhoz
illő ünnepi műsort a Calandrella kórus ad. A fellépő gyerekeket teával, szaloncukorral és pogácsával
vendégeljük meg, az érdeklődőket pedig szerény ajándékkal, egy-egy díszes mézeskaláccsal várjuk.
Karácsonyi koncert
2019. december 16.
A nyugdíjas klub hagyományos évzáró programját tervezzük. Az ünnephez illő műsorra mindig iskolai
kórusokat, szólistákat, hangszeres fellépőket kérünk fel. A Szociális Bizottság és a közösségi ház
támogatásával minden klubtag kap egy szerény ajándékcsomagot, melyet eljuttatnak beteg
tagtársaiknak is.

Kiállítások
Lencsési Galéria Sorozat - Az elmúlt év során 17 tárlatot rendeztünk meg, az alapítás óta összesen
266-ot. Kiállítási felületet adnak a közösségi házban a nagytermünk és a tanácskozó falai, valamint
kisebb, tárgyi alkotásokat, gyűjteményeket bemutató tárlatoknak az előtérben elhelyezett üveges
tárolók. Az előzőévekben megszokott változatosságra, minőségre és mennyiségre törekszünk ez
évben is. A sorozat keretében bemutatkozik többek között a
-

Magyar Kultúra Napja alkalmából a Márvány Fotóműhely,
a Csak tiszta forrásból… című fotópályázat zsűrizett anyaga
az Aradi Fotóklub
lesznek a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal közös tárlatok valamint
Nátorné Guller Ágota békéscsabai alkotó festményeivel
Milyó Pál, a Márvány Fotóműhely tagja első önálló kiállításával
Katona Péter, a Márvány Fotóműhely vezetője pedig jubileumi kiállítással
Közösségek

A fenntartásunkban 12 kisközösség működik, melynek taglétszáma a 15-től a 150 főig terjed. A
csoportok első féléves programjaik összeállítása folyamatban van, melyekben előadások, kiállítások,
kirándulások, szakmai bemutatók, túrák, tanácsadások szerepelnek.

72

Nyugdíjas klub
Összejövetelek: hétfői napokon 14-től 17 óráig
Klubvezető: Valach Jánosné
Kapcsolattartó: Takács Péter
Ismeretterjesztő előadást fog tartani különböző témakörökben többek között, Ugrai Gábor tanár,
Kertész Éva botanikus, Zsíros György, a közösségi ház aktivistája továbbá ortopéd-, kardiológusdietetikus- és belgyógyász szakorvosok. Egy vagy több napos kirándulást szerveznek Budapestre
valamint Erdélybe. Megemlékeznek a Költészet Napjáról, a Nőnapról, az Anyák Napjáról és az Idősek
Világnapjáról.
A Kertbarát kör
Összejövetelek: minden hónap első hétfői napján 17-től 19 óráig
Klubvezető: Huszár Endre
Kapcsolattartó: Takács Péter
Több alkalommal tervez tagjaik közt kert- és pincelátogatásokat, metszési bemutatót, továbbá
szakmai kirándulást. Részt vesznek a Békéscsabai Házipálinka valamint a Gyomaendrődi bor-,
pálinka- és szárazkolbász versenyen. Ismeretterjesztő előadást fog tartani Kertész Éva botanikus,
Fabulya Lukács Ágnes kertészmérnök, Sajben György borszakértő és Selmeczi László gombaszakértő.
Decemberben megtartják a hagyományos bor- és pálinkamustrát valamint az Adventi ünnepi
programot.
A Csipkeverő klub
Összejövetelek: kéthetente, szerdai napokon 15-tól 18 óráig
Klubvezető: Tóthné Kiss Szilvia
Kapcsolattartó: Nagy Emese
Tagjai tematikusan egymásra épülő foglalkozások keretében tovább ismerkednek a gömöri csipkével
és a csipke hétköznapi viseleteken történő alkalmazásával. Ez évben is részt vesznek szakmai
pályázatokon, ellátogatnak Kiskunhalasra, a Csipke Napokra, valamint a nyár folyamán részt vesznek
a Népművészeti Egyesület által szervezett népművészeti táborban. Az év folyamán felkérésre
többször tartanak mesterség-bemutatót.
Az Ifi horgászklub
Összejövetelek: keddi napokon 16-tól 17 óráig
Klubvezető: Takács István
Kapcsolattartó: Takács Péter
A klub tevékenységét ezután is tematikusan felépítve a halakkal, vizekkel, horgászfelszerelésekkel
való ismerkedés fogja jellemezni, a tavaszi hónapoktól bővítve ezeket gyakorlati foglalkozásokkal,
vagyis horgászással az Élővíz-csatornán és a Bányatavakon. Májusban a Gyermeknapi Előzetesen
horgászversenyt szervezünk.
Baba-mama klub
Összejövetelek: minden hónap utolsó pénteki napján 10-től 12 óráig
Klubvezető: Diószegi-Lukucz Barbara
Kapcsolattartó: Takács Péter
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Az első félévben is heti, kétheti rendszerességgel tartja összejöveteleit, a csoportok jellegének
megfelelő tematikával, ismeretterjesztő előadásokon főként kisgyermekekkel foglalkozó
szakemberek, orvosok, dietetikusok, gyógytornászok meghívását tervezik.
Paleolit klub
Összejövetelek: kéthetente, pénteki napokon 17-től 19 óráig
Klubvezető: Luptovics Dezsőné
Kapcsolattartó: Nagy Emese
Programjukban ismeretterjesztő előadásokat terveznek, vendégük lesz többek között, a NoCarb
Noodle termékek gyártója és forgalmazója, az Egészséghét programsorozatához kapcsolódva Szendi
Gábor, a paleolit táplálkozás szakértője és nagyobb ünnepekre készülődés idejét ételbemutatóval és
kóstolóval, receptajánlóval Szatmáryné Vantara Klaudia gasztroblogger. Tapasztalatokat és
recepteket cserélnek, illetve ezekből ünnepi paleolit menüket állítanak össze, kóstolókat tartanak
hozott és a közösségi ház konyhájában, közösen elkészített ételekből. Az egészséges életmód másik
fontos eleme számukra a testmozgás, rövidebb családi biciklitúrákat és kirándulást terveznek a
környéken, valamint részt vesznek a budapesti paleo fesztiválon. A „legfiatalabb” közösségünk ez
évben lesz 5 éves, mely évfordulóról szokásunkhoz híven megemlékezünk.
Jóga klub
Összejövetelek: pénteki napokon 18-tól 20 óráig
Klubvezető: Juhász Gabriella
Kapcsolattartó: Nagy Emese
A klub az egészségmegőrzésre helyezi a hangsúlyt, tevékenysége is e téma köré épül,
összejöveteleiket főleg az aktív gyakorlás teszi ki. Több alkalommal terveznek ismeretterjesztő
előadást, és jóga napot az Egészséghét keretében.
Meditációs klub
Összejövetelek: pénteki napokon 18-tól 20 óráig
Klubvezető: Diószegi István
Kapcsolattartó: Nagy Emese
Tevékenységüket a keleti kultúrák és a természetgyógyászat, a természetes gyógymódok
megismerése jellemzi. A gyakorlati foglalkozásaikon túl e témakörökben terveznek ismeretterjesztő
előadást, és meditációs esteket. A meditáció elég szűk körben gyakorolt relaxációs és öngyógyító
technika, ezért a népszerűsítése érdekében terveznek további nyílt programokat, könyvbemutatót.
Családi játszóház (Mesekuckó)
Összejövetelek: a hónapok utolsó szombati napja, 10-től 12 óráig
Klubvezető: Mazán Erzsébet
Kapcsolattartó: Nagy Emese
Havonta egyszer, szombati napon tartunk játszóházat, tematikájában az évszakoknak és az aktuális
ünnepeknek megfelelő tartalommal, kézműves foglalkozásokkal.
Természetjáró kör
Összejövetelek: túra minden hónapban egy vagy két vasárnap
Klubvezető: Zsibrita Mária
Kapcsolattartó: Takács Péter
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Gyalogtúrát szerveznek többek között Szabadkígyósra, Póstelekre, a Borosgyáni bányatavakhoz
valamint a Doboz környéki erdőkben. Évzáró-évnyitó foglalkozásuk január közepén lesz a közösség
házban, mely a programok megbeszélése és előző éves kirándulások fotóinak megtekintése a
program és a következő időszakban havonta egy összejövetelt tartanak a közösségi házban,
útiélmény beszámolókkal, fotósorozatokkal, névnapok közös megünneplésével. Tervezik továbbá
egy hagyományos 1848-as emlékek nyomában túra megszervezését március 15-én Kunágotára,
úticéljuk továbbá Kötegyán, Szeghalom, Füzesgyarmat, Zsadány, Csabaszabadi és a Budapesti
Szépművészeti Múzeum.
A Márvány Fotóműhely
Összejövetelek: keddi napokon 18-tól 20 óráig
Klubvezető: Katona Péter
Kapcsolattartó: Takács Péter
Tagjai készülnek alkotásokkal a MAFOSZ Szalonra, az Alföldi Fotószalonra, és több, különféle országos
pályázatra, a hagyományos aradi kiállításukra. A Magyar Fotográfia Napjához kötődően megrendezik
hagyományos szabadtéri tárlatukat a Korzó téren. Szakmai előadásokat terveznek a fotókról, a
fotózásról, vendégük lesz többek között Baán Katalin ceglédi fotóművész. Több klubkollekciójuk
kerül bemutatásra, pl. Szentesen, Nagyváradon, Nagyszalontán, Aradon, és a Szent István Napi
Előzetes című rendezvényen a Féja Géza téren. Rendszeresen tartanak képbírálatot és házi
fotópályázatot, melyek mind a szakmai fejlődés szolgálják és segítik a felkészülést a pályázati
anyagaik összeállításánál. Fotós kirándulást Erélybe terveznek, és egy több napos fotóstábort melyre
meghívják a többi klub tagjait is, akikkel szakmai és baráti kapcsolatot tartanak fönn

Táborok, képzések
Kézműves tábor
2019. június 24-től 28-ig és július 1-től 5-ig
Ez évben is két hét időtartammal tervezzük a kézműves tábort, melyre turnusonként 25-30
gyermeket várunk. A résztvevők a szövés, fonás, batikolás, üvegfestés, gyertyamártás, bőrözés,
gyöngyfűzés, varrás és a papírmunkák technikáit sajátíthatják el szakmai vezetők irányításával.
Fotósuli-tábor
2019. június 24-től 29-ig
Az első héttel párhuzamosan ismét meghirdetjük a Fotósuli tábort. Évente 2 alkalommal bonyolítunk
le Fotósuli tanfolyamot, melyeken felnőttek jelenlétére számítunk. A jelentős érdeklődésre való
tekintettel a tíz, egymásra épülő témából álló tanfolyami tematikát 5 napos tábori időtartamra
vetítve 12-18 éves gyermekek részére szervezünk nyári „kurzust”, melyet Barabás Ferenc, a Márvány
Fotóműhely tagja vezet.
Horgásztábor
2019. július 1-től 5-ig
A kézműves tábor második hetével párhuzamosan újra hirdetünk horgásztábort. A résztvevők
elsajátíthatják a horgászat alapvető elméleti ismereteit, amit az Élővíz-csatorna Féja Géza téri
szakaszán a gyakorlatban is kipróbálnak. A foglalkozásokat Takács István, az Ifi horgász klub vezetője
tartja.
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Továbbra is helyet biztosítunk a Lakótelepi Tömegsport Egyesület fogadóóráinak és a Városi
Polgárőrség Egyesület összejöveteleinek. Lehetőségeinkhez képest segítjük a József Attila Lakótelepi
Részönkormányzat munkáját, illetve biztosítjuk az ehhez szükséges feltételeket (ülések, fogadóórák).
Januárban és szeptemberben hirdetünk meg
-

jóga tanfolyamot hétfői napokon 18-tól 20 óráig. Vezeti: Juhász Gabriella jóga oktató. A
képzés 24 órás és 12 foglalkozásból áll.
intim torna tanfolyamot szerdai napokon 18-tól 19 óráig. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné
gyógytornász. A képzés 10 órás és 10 foglalkozásból áll.
Fotósulit szerdai napokon 17-től 17 óráig. Vezetik: a Márvány Fotóműhely tagjai. A képzés 10
alkalomból áll.

Angol kezdő és középfokú nyelvtanfolyam felnőtteknek
Szerdai illetve csütörtöki napokon 18-tól 20 óráig (május végéig). Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi
nyelvtanár.
Angol szakkör foglalkozásai
Hétfői napokon 16,30 órai és 17,00 órai kezdettel
Folyamatosan tartjuk a (nyári szünet kivételével) két óvodás korú csoportnak az. Foglalkozásvezető
Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár.
Tornák
nyugdíjas torna
Keddi napokon 8,15-től 9,15 óráig, vezeti dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász
Baba-mama torna
Keddi napokon 9,30-tól 10,30-ig (egy éves kor felett) és 10,30-tól 11,30-ig (egy éves korig) , vezeti dr.
Vitaszek Lászlóné gyógytornász
Szülésre felkészítő torna
Keddi napokon 16-tól 17 óráig , vezeti dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász
Kismama torna
Keddi napokon 17-től 18 óráig , vezeti dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász
Egészségmegőrző torna
Keddi és csütörtöki napokon 14,30-tól 15,30 óráig , vezeti dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász
Alakformáló torna
Keddi és csütörtöki napokon 18,30-tól 19,30 óráig , vezeti Kvasz Edit aerobic oktató
Fitt-N Forever taekbo edzés
Keddi és csütörtöki napokon 19,45-től 20,45 óráig , vezeti Skumáthné Harmati Nikolett edző
Fitt-N Molett edzés („ducitorna”)
Szerdai napokon 18-tól 19 óráig, vezeti Sumáthné Harmati Nikolett.
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Taekwondo edzés ovisoknak
Csütörtöki napokon 16-30-tól 17,30 óráig tart óvodás korosztálynak alapozó edzéseket Krajcsó István
IV. danos mester
eMagyarország pont - internet szolgáltatást
A nyári időszak kivételével hétköznapokon 10-től 16 óráig
A közösségi ház helyiségeit folyamatosan bérbe adjuk vásárokra, továbbképzésekre,
termékbemutatókra, családi típusú összejövetelekre.
Együttműködési megállapodásainkat megújítottuk a Lencsési Általános Iskolával, a Lakótelepi
Tömegsport Egyesülettel, a Városi Polgárőr Egyesülettel helyiségek használata, programok
részfeladatainak ellátása és biztosítása tárgyában.

Üzemeltetés
Ahhoz, hogy a munkatervben szereplő nagyrendezvényeket meg tudjuk valósítani (Gyermeknapi-,
Szent István Napi Előzetes, Pódium Estek, Digiporáma Fesztivál, „Csak tiszta forrásból…”) szükség van
a város Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottsága kiemelt, és a részönkormányzat
támogatásaira, legalább a tavalyival azonos nagyságrendben. Fontos továbbá a saját bevétel tavalyit
megközelítő szintjének az elérése, hisz számos programot ebből finanszírozunk, és ez igaz a
képviselői és a szponzori támogatásokra is.
A közösségi ház alapítása óta először 2013-ban bevezettük a kisközösségek részére a tagdíjat 1000.Ft/fő/év nagyságrendben. A befizetendő összeg elsősorban a közösségi ház általános fenntartási
költségeihez való hozzájárulás. A tavalyi években anyagi helyzetünk lehetővé tette, hogy a beszedett
összegek jelentős részét visszaforgassuk az adott klub utolsó negyedéves programjaira.
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MESEHÁZ
Általános összegzés
A Meseház 2019. évi munkatervét az ésszerűség és a megvalósíthatóság jegyében állítottuk össze.
Tevékenységünk az összes korosztály számára tartalmas programot kínál. Jellemzőek a
hagyományőrző rendezvények, a zenei csemegék, a kiscsoportos foglalkozások, baráti jellegű
nyilvános összejövetelek. Mindez a Meseház és a Nemzetiségi Klubház épületeinek méretéből adódó
lehetőségek kihasználásának eredménye. Továbbra is figyelmet fordítunk a Meseház megálmodója, a
Kossuth-díjas Schéner Mihály művészetének és filozófiájának közvetítésére. A Meseház, Békéscsaba
városának büszkesége, a hazai kortárs képzőművészet egyik legjelentősebb működő színtere,
gyűjteménye Schéner Mihály művészetének esszenciája.
Nagyon fontos lenne a Meseház épületének felújítása, mert az elmúlt évek során ki nem javított
hibák, tekintettel arra, hogy az épület műemlék, karbantartással már nem állíthatók helyre.

Rendezvények, események
„Nyitva van az aranykapu”
Az év során három alkalommal rendezünk kampány jelleggel egyhetes kézműves programokat,
óvodás és iskolás csoportok számára.
2019. április 8-12. Húsvéti készülődés
2019. szeptember 16-20. Nyitott hét a Meseházban
2019. december 9-13. Karácsonyi készülődés
A program keretében tematikusan összeállított kézműves foglalkozással várjuk a csoportokat, igény
szerint kiegészítve az iskolai tananyaghoz szükséges esetleges kapcsolódási pontokkal.

Városi Mesemondó Verseny
Városi Népdaléneklési Verseny
2019. április 10, 12.
A Békéscsabai Kulturális Játékok keretén belül megrendezésre kerülő művészeti versenyek közül
kettőt rendezünk mi. A színvonalas versenyek résztvevői a város általános iskoláinak legjobb
mesemondói, illetve legügyesebb népdalénekesei. Ez a két verseny városunk mintegy 300 diákját
érinti, megvalósítását Békéscsaba városa finanszírozza.
Népzene 24.
2019. május
A Meseházi Családi Dalárda családi napja, ahol a daloskedvű családok bemutatják az év során
összeállított műsorukat, meghívott vendégekkel, gyerekekkel, felnőttekkel bővítve a repertoárt.
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Meseházi Gyermeknap
2019. június 1.
A Városi Gyermeknapot követő szombat délutánon rendezzük meg gyermeknapunkat, kiküszöbölve a
párhuzamosságokat, immár több mint 20 esztendeje. Ebben az évben témánk II. Rákóczi Ferenc,
erdélyi és magyarországi fejedelem és kora, mellyel az emlékévhez kapcsolódunk, kézműves
játszóházzal, műhelyekkel, gyermek előadással, Schéner Mihály művészetének bemutatásával.
Schéner Mihály Emléknap
Időpont és program szervezés alatt
Schéner Mihály gyűjteményes kiállításának bemutatása, improvizációk a Mester műveire,
megemlékezés a 10 éve elhuny alkotó életművére.
Meseházi Szüreti Mulatság
2019. szeptember 14.
A hagyományőrző program elemei, a must préselése és a kenyérlángos sütése. Ezt minden évben az
aktuális kézművességgel, valamint gyermekműsorral egészítjük ki. Idén témánk a Rákóczi Emlékévhez
kapcsolódik.
Meseházi Boldogság Betakarító Ünnep
2019. szeptember 27.
A Meseházi Alapítvány közreműködésével rendezzük meg Mihály napjához kötődő ünnepünket.
Tárlatvezetéssel, műsorral, kézműves tevékenységek bemutatásával.
Tréfás Mesemondó Verseny
2019. december 5.
17. alkalommal kerül megrendezésre decemberi mesemondó versenyünk, melyen 3-4. osztályos
gyermekek vesznek részt. A téli ünnepkör hagyományos alkalmai ezek, mint a régi idők tollfosztóinak
vagy kukoricamorzsolásainak helyei, amik a Meseház tisztaszobájában nyernek új értelmet. A verseny
helyezéssel, díjkiosztással és uzsonnával zárul. A verseny megrendezésével célunk a Meseház iránt
való kötődés megerősítése és a pozitív attitűd kialakítása.

Értékőrző sorozatok a Meseházban
Ebbe a sorozatba tartozik bele minden olyan tevékenység, ami olyan jellegű értéket közvetít, ami
manapság, a mai korban, vagy anyagi, esetleg társadalmi helyzettől függően, nehezen hozzáférhető
az átlagember számára.
Apáról fiúra családi hagyományőrző délutánok
Minden hónap első szombatján.
Ezek a családi délutánok több mint 15 éve meghatározói a Meseház hagyományőrző
tevékenységének. A program az évkör szokásai köré épül. Az aktuális népszokások jellegzetességei,
érdekességei írott formában is a látogatók kezébe kerülnek, de szóban is elhangzik, kötetlen
beszélgetésként. Ehhez mindig kapcsolódik kézműves tevékenység, ami a régi gyermekjátékok
mintájára, természetes alapanyagok felhasználásával, a program ideje alatt elsajátítható és
hazavihető. Nagy sikere van a minden alkalommal megrendezett étel bemutatónak, ételkóstolónak.
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A program a kezdetek óta Békéscsaba városának anyagi támogatásával valósul meg, ingyenesen
látogatható mindenki számára.
Elfelejtett praktikák
(folyamatosan)
Nyugdíjas klubjaink és a legifjabb generáció találkozása inspirálja évről-évre programsorozatunkat.
Nagy lehetőség ez az alkalmankénti együttlét, amikor a régi, mára már szinte feledésbe merült
tevékenységek kerülnek elő. A régi konyhai fortélyokkal, praktikákkal ismertetjük meg
partneriskoláink csoportjait. Tarhonya, csigakészítés, stb.
Ünnepre hangoló
(folyamatosan)
Jeles évfordulóink megünneplése, a figyelem felkeltése, a velünk élő hagyomány részesévé válás a
programsorozat célja. Az évfordulók megjelennek az év hagyományos eseményeiben, minél
szélesebb körben felhívva a figyelmet, az eltelt idő jelentőségére, az esemény nagyszerűségére és
máig tartó hatásaira. Irodalmi évfordulóink: Petőfi Sándor 170 éve esett el a segesvári csatamezőn,
100 éve hunyt el Ady Endre, rendhagyó irodalomórákkal, vetélkedőkkel emlékezünk. A Molnárházban
megrendezésre kerülő programok is kötődnek a jeles napokhoz.
Sorozatok
Jazz-csütörtök a Meseházban
2019. évben folyamatosan, havi egy alkalommal
Rendszeres jazz-koncertek bemutatásának tizenhatodik évadát rendezzük a Meseházban. A Meseházi
Alapítvány együttműködésével kerül megrendezésre. Tervezett előadóink: Contempo, Cartoon Jazz,
Révész Richárd Latin Trio, Solati, Grencsó Kollektív, Dresch Quartet, Bágyi Balázs New Quartet,
Marosi Zoltán Duo, Tóth Sándor Quartet. Továbbá két alkalommal a Premier Gimnázium jazzszaxofonos növendékei félév és évzáró vizsgaelőadásának helyszínét biztosítjuk.
Muzsikáló Udvar
2019. májustól októberig
A Meseház, azon túl, hogy Békéscsaba egyik legszebb és legjobb adottságokkal rendelkező közösségi
tere, számos attrakcióval rendelkezik, melyek sajátos arculatát adják. Ezek egyike a Meseház két
épülete által közrefogott udvar. Ez az udvar nyári estéken zenés előadások, koncertek helyszíne.
Sokak szerint a legszebb koncerthelyszín széles e határban. A koncertek megrendezése lehetőséget
ad arra, hogy egy új korosztályt, közönséget hozzunk be a Meseházba, valamint különleges élménnyel
ajándékozzuk meg a résztvevőt. A nyári időszak alatt városunkba látogató turisták is szívesen
látogatják a Muzsikáló Udvar koncertjeit. Ez évi terveink megvalósítása pályázati források és
együttműködések függvénye. Meghívottjaink a magas művészetet képviselik, ezzel ízlést formálnak,
szórakoztatva tanítanak. Májusban a Békés Banda retrospektív koncertjét szeretnénk bemutatni, az
együttes életében jelentős szerepet játszó közreműködőkkel, megemlékezve Barbócz Sándor prímás
munkásságáról.
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Molnárház
A Harruckern utcában található Molnárház, Békéscsaba legöregebb lakóháza, egyben Békéscsaba
legifjabb közművelődési színtere. Ez évtől már szociális helyiséggel, mosdóval is kiegészülve várja a
látogatókat. Hagyományőrző rendezvényeink helyszíne, Regölés, Farsang, Szent Család járás, melyet
idén is megvalósítunk, a Közös Pont Egyesülettel és a Meseházi Alapítvánnyal együttműködésben.
Ezen kívül óvodás, iskolás és turistacsoportok számára biztosítjuk foglalkozásainkat. A Munkácsy
Mihály Múzeummal közösen rendezzük be a régi csabai mesterség, a fésűkészítő műhelyét. A
programok, turisztikai lehetőségek terén gyüttműködünk a Békéscsabai Hagyományőrző Körrel is.

Kapcsolatok a helyi nemzetiségekkel
A Nemzetiségi Klubház, elnevezéséből adódóan is, a nemzetiségi művelődés egyik jelentős helyszíne
városunkban. Itt tartja foglalkozásait hétről-hétre a Békéscsabai Szlovák Klub, melynek szakmai
programját mi állítjuk össze és valósítjuk meg. A klasszikus nyugdíjas tevékenységen túl, ismét a
csabai szlovák hagyományok őrzése és örökítése lesz a legfontosabb tevékenység az év során.
Törekszünk arra, hogy a legfiatalabb generáció is utat találjon ősei gyökereihez. Ennek elősegítésére a
klub által patronált iskolai csoporttal közös foglalkozásokra kerül sor havi rendszerességgel. Ezek a
foglalkozások hagyományaink szerint a tanórába beillesztve, vagy hétvégi, nyári tevékenységek,
főzések, beszélgetések formájában nyilvánulnak meg.
Békéscsaba Román Önkormányzata idén is megrendezi Országos Román Mesemondó Versenyét,
melynek házigazdai és részben lebonyolítói tevékenységét is megvalósítjuk.
A Meseház Roma Programja a Szent László Utcai Általános Iskolával és a Hajnal Utcai Óvodával való
együttműködésre épül. Az intézmények által megfogalmazott igények felmérése, valamint a
részünkről érkező kezdeményezések, egy kölcsönösen elfogadott, az egész tanévet meghatározó,
találkozásokban és programokban gazdag együttműködést eredményeznek. Ebben az
együttműködésben, az iskolában, az óvodában és a Meseházban megvalósításra kerülő programokon
túl, a város több kulturális helyszínén való megjelenés is szerepel. Pl. Molnárház.

Kapcsolatok határainkon túl
Ez évben is nagy hangsúlyt helyezünk a határon túli magyarsággal való kapcsolattartásra.
Kapcsolataink a Meseház hírnevét is öregbítik, a nemzetközi kulturális palettán ismertségünket
növelik. Továbbra is fenntartjuk a kapcsolatot a sepsiszentgyörgyi MUKKK Kulturális Egyesülettel, a
Fabatka egyesülettel, a Kónya Ádám Művelődési Házzal, valamint a Horgosi Gubanc Táncegyüttessel,
a Bartók Béla Művelődési Egyesülettel. Meghívásainknak szeretnénk eleget tenni az év során.
Márciusban a Szentegyházi Gyermekfilharmónia meghívására a Meseházi Családi Dalárda ismét
bemutatkozik a Homoród-menti Népdalvetélkedőn.
Nemzetközi Képzőművész Alkotótábor és Workshop
2019. február és október hónapban.
Idén is megrendezzük a Nemzetközi Képzőművész Alkotótábort, melynek vezetője Novák Attila, és
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meghívott hazai és határon túli alkotók, Békéscsabáról elszármazott fiatal képzőművészek vesznek
részt a tartalmas, szakmai munkára és kapcsolatépítésre szánt időszak alatt, aminek során egymást is
inspirálják szűkebb pátriánk nevezetességeinek megismerésére. A táborozás során elkészített
munkákból egyet-egyet minden résztvevő a Meseháznak adományoz, ami a következő időszakban
megvalósításra kerülő kiállításon kerül bemutatásra. Alkotótáborunk kapcsolódási pont Békéscsaba
és Sepsiszentgyörgy képzőművészeti alkotói között is, melynek újabb állomása várható a 2019-ben,
Békéscsabán megrendezésre kerülő kiállítás.
Felcsík házhoz jön…
2019. február 15.
Nagy öröm számomra, hogy hosszú évek óta erdélyi hagyományőrző zenészekkel is jó kapcsolatot
tartunk fenn. Ez évben Ségercz Ferenc és barátai mutatják be az elmúlt időszakban készült népzenei
feldolgozásaikat.
Kiállítások
Meseházban megtekinthető állandó kiállítások
Schéner Mihály állandó kiállítása.
A Meseházat a hazai és nemzetközileg elismert nagy tehetségű, garabonciás lelkű művész, Schéner
Mihály álmodta meg, melyről így nyilatkozott: „El kell hinnünk a gyermek igazságát, a gyermek
világát, abban tükröződik a mi boldogságunk is, amit annyira nem találunk… Több évtizedes
munkásságomnak egyik vezérfonala volt, hogy amit gyermekkultúrában alkotásaimmal elértem, azt a
gyermekek szolgálatába állítsam. Mutassam meg ami orientálhatja őket, ami formai, strukturális és
játékos pozíciókat adhat számukra.” Azonban a Meseház több mint a gyermeki képzelet
teremtményeit, illetve a gyermekien tiszta világ tanulságait felsoroló példatár. Jelképe az alkotói
felelősségnek, a tiszta, egyértelmű érték emberformáló erejének, az emlék és a jövő mostani
pillanatába történő egybekapcsolódásának. A Meseház (…) eleven, élő otthon, ahol egymásra
találnak az emberek, a különböző művészeti ágak, ahová belépve megtisztulhatunk életünk
kompromisszum-porától, ahol a hely szellemének varázsa a gyermeklélek egyszerűségétől, a
népművészet egyértelműségétől és az alkotó ember nagyszerűségétől válik teljessé. (Dr. Bereczky
Lóránd)
Lenkefi Konrád emlékkiállítás, a Napsugár Bábegyüttes bábjaiból
A Meseházban megtekinthető Lenkefi Konrád, a Napsugár Bábegyüttes vezetőjének bábjaiból
válogatott kiállítása, mely azon kívül, hogy bemutatja Békéscsaba egyetlen, ma már nem működő,
amatőr bábcsoportja fennállása 50 évének legjelentősebb állomásait, Lenkefi Konrád munkásságának
is emléket állít. A kiállításon bemutatott bábok tervezője és kivitelezője Lenkefi Konrád volt, és ő volt
az előadások megálmodója, rendezője is. A bábokon kívül fényképek és eredeti bábtervek teszik
egyedivé és személyessé a kiállítást. A Napsugár Bábszínház időről időre frissíti a kiállítás anyagát.
Ványai (Vachovics) János, hajdani csabai fazekasmester műhelye
A Munkácsy Mihály Múzeum raktárában őrzik a Ványai hagyatékot, mely az utolsó csabai fazekasnak
állít emléket. Ebből az anyagból került kiválasztásra a fazekas műhelyben használt gépek és eszközök
sokasága, mely tartós kölcsönzésben, állandó kiállításként tekinthető meg a Meseház repertoárjában.
A mester hajdani cégtáblája, a használt fazekaskorongok, valamint az agyagőrlőn kívül, az agyag
megmunkálásához szükséges apró szerszámok is megtekinthetők. A műhely igazi különlegességét az
adja, hogy a kiállítás bemutatása mellett, egyeztetett időpontban, kipróbálható az agyagozás, a
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korongozás a látogató számára. Modern égetőkemencével is rendelkezünk, kézműves ajánlatunk
repertoárján állandó jelleggel szerepel az agyagozás.
Időszaki kiállítások a Meseházban
Állandó kiállításainkon túl, foglalkozató termünkben és a Nemzetiségi Klubházban, kisebb kamara
kiállítások megrendezésére van lehetőségünk.
Januárban Ványai János hajdani csabai fazekasmester születésének 110. évfordulója alkalmából
megrendezett kiállításra várjuk a látogatókat.
Márciusban „Az én családom” címmel, gyermekrajz pályázatunkra érkezett alkotásokból válogatott
kiállításunk kerül bemutatásra.
Májusban Nagy Tibor alkotó (Sepsiszentgyörgy, Erdély) kiállítása lesz látható, a Meseház határon túli
programjainak keretében.
A nyár folyamán a tavalyi nagy sikerű fotókiállítást szeretnénk új képek bemutatásával megismételni
a Meseház udvarán.
Szeptemberben a Munkácsy Mihály Múzeummal való együttműködés egy újabb állomásaként az I.
Világháborút bemutató kiállítást adunk át rendhagyó történelemóra jelleggel a helyi iskolások
számára.
Novemberben fafaragó kiállítást szeretnénk bemutatni.
Közösségek
Békéscsabai Szlovák Klub
Minden héten hétfőn, 13-16 óráig.
Klubvezető és közösségszervező: Veres Krisztina
A Békéscsabai Szlovák Klub a megkezdett úton halad tovább, a hagyományőrzés és a klasszikus
nyugdíjas klubok tevékenységének útján. Az elmúlt év során megerősített partneri kapcsolatokat
működtetve szeretnénk a fiatalabb generáció számára is felkelteni a klub iránt való érdeklődést.
Munkatervünk része a több generációs hagyományőrző programok megvalósítása, melyet ez évben is
Békéscsaba iskolás csoportjaival fogunk megvalósítani. Több gasztronómiai és zenés rendezvény
megvalósítását is tervezzük.
Alkotó Fiatalok Műhelye
Minden kedden, 17-21 óráig.
Vezető: Novák Attila
Közösségszervező: Veres Krisztina
Az Alkotó Fiatalok Műhelye több mint 20 éve tartja foglalkozásait a Meseházban. A Műhely
lehetőséget nyújt a képzőművészetben való elmélyülésre, valamint a különböző szakmai fogások
elsajátítására. Ez évben vázlatkiállítást rendezünk a Csabagyöngye Központban. Kapcsolódunk
továbbá a Nemzetközi Művésztelep workshopjaihoz és a Meseház képzőművészeti programjához.
Meseházi Agyagozó és Kézműves Szakkör
Minden kedden, 14-18 óráig.
Vezető és közösségszervező: Selmeci Ágnes
A Meseházi Kézműves Szakkör gyermekek számára nyújt hasznos és élvezetes elfoglaltságot. A
szakkör programjának egyik fő eleme az agyagozás, korongozás. Különféle megmunkálási formái az
agyagnak, esetleg szobrászkodás. Ezt kiegészítik az időről időre megújuló, változatos kézműves
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tevékenységek sora, köztük olyan, lassan feledésbe merülő készségek elsajátítása, mint a gomb
felvarrása, foltozás, kiegészítve különféle újrahasznosítási házi praktikával.
Őszidő Nyugdíjas Klub
Minden hónap utolsó keddjén, 14-17 óráig.
Vezető: Ölyüs Imréné
Közösségszervező: Veres Krisztina
Az Őszidő Nyugdíjas Klub a klasszikus nyugdíjas klub tevékenységet folytatja ez évben is,
munkatervükben kirándulás, fürdő látogatás és sok főzés szerepel. Abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy nagyszerű helyet tudunk biztosítani a bográcsozásnak és a klubtevékenységnek,
melyet örömmel használ az Őszidő Nyugdíjas Klub, a ház munkatársait időről időre
megörvendeztetve gasztronómiai remekeivel. Ez évben is folytatjuk Nagymamák és Unokák
programjukat, aminek keretében iskolás csoportokat látunk vendégül.
Meseházi Forgórózsa Kézimunka Alkotócsoport
Minden szerdán, 14-18 óráig.
Vezető: Bogárné Szőke Erika
Közösségszervező: Veres Krisztina
A csoport célja egy olyan közösségépítés, ahol a tagok örömmel és tevékenyen töltik el idejüket. Célja
továbbá a Kárpát-medence textilkultúrájának – különös tekintettel a hímző kultúrára – megismerése,
megszerettetése és továbbéltetése. Ez évben az alkotócsoport a Kárpát-medence hímző kultúrájának
feldolgozását folytatja. Céljuk a Békés megyei fehérhímzések és más tájegységek fehérhímzéseinek
feldolgozása, Békés megyei szőrhímzések, Békés megyei szűcshímzések bemutatása. Jelenleg a XVIII.
Országos Textiles Konferenciára és több más megmérettetésre készülnek. A már ismert tradicionális
mintakincs felhasználásával készítik valósághű hímzéseiket. A kézimunkák mintáinak tervezője a
csoport vezetője: Bogárné Szőke Erika.
Thury Gábor retro-mozija
Kéthetente szerdán, 18-21 óráig.
Vezető: Thury Gábor és Máthé Ferenc
Közösségszervező: Veres Krisztina
A hagyományos filmklub jellegű tevékenység során beszélgetésekre és esztétikai hozzászólásokra is
sor kerül, számos művészfilm levetítésének keretében. A több mint tíz éve működő csoport a hajdani
Békéscsabai Filmtár filmjeinek bemutatásával és klasszikus művészfilmek bemutatásával foglalkozik.
Mindkét terület vezetője szakmai múlttal bír. Nyári időszakban a Meseház kertjében rendezzük meg a
vetítéseket. Ez évben az olasz filmművészet remekeinek, Fellini filmjeinek tematikus vetítését
szeretnénk megvalósítani. Csaba Mozgó címen nyugdíjas klubjaink tagjainak vetítünk alkalomszerűen.
Ez a program szociális háttérértékkel is bír.
Fiatalok Népdalköre
Minden szerdán, 19-21 óráig.
Vezető: János Hajnalka
Közösségszervező: Veres Krisztina
Népdakörünk célja a hagyományos népi éneklés elsajátítása, melyet lehetőség szerint a kör tagjai
munkájuk során is tudnak hasznosítani, lévén óvónők és pedagógusok is a kör tagjai.
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Meseházi Családi Dalárda
Havonta egy alkalommal.
Vezető: János Hajnalka és Palotay Judit
Közösségszervező: Veres Krisztina
A Családi Dalárda létrejötte a Meseház támogatásának, a lehetőség biztosításának köszönhető. Ez
évben is készülünk a Homoród-menti Népdalversenyre, mely Szentegyházán kerül megrendezésre.
Ezen a versenyen, melyet a híres Szentegyházi Gyermekfilharmónia szervez, egész falvak lépnek
színre, a csoportban több generáció részvételével. Fontos, hogy a fellépők az adott falu viseletében
jelenjenek meg. Célunk a több generációt megérintő közös éneklés elterjesztése. Az év során egy
családi napot szeretnénk megrendezni, ahol barátainkkal együtt tudjuk bemutatni énekeinket,
népszerűsíteni a közös éneklést.
Csaba Pávakör
Minden csütörtökön, 14-16 óráig.
Vezető: Ölyüs Imréné
Közösségszervező: Veres Krisztina
A Csaba Pávakör leginkább az éneklés öröméért jön össze hétről-hétre. Lévén sok hasonló
érdeklődési körrel bíró kapcsolatunk, rendszeresen járunk fellépésekre is. Pávakörünk jó lehetőség az
idős korosztály számára, hogy kimozduljon otthonról, hétről-hétre dalolással töltsünk el két órát. Ez
olyan nekünk, mint a gyógyszer.
Reiki klub
Minden csütörtökön, 18-21 óráig.
Vezető: Leszkó Imre
Közösségszervező: Veres Krisztina
A reiki japán eredetű kézrátételes gyógymód és önfejlesztő módszer, melynek legkönnyebben
megtapasztalható formája a reiki kezelés. Több, mint 20 éve tartja foglalkozásait a Reiki klub a
Nemzetiségi Klubházban. Ebben az évben is részt vesznek workshopokon, hogy tovább fejlesszék
tudásukat. A csoport tagjai szinte már családnak számítanak. A klub programja keretében ismertetik
és megvitatják a legújabb ezoterikus gyógymódokat, mind a fizikai, mind a lélekgyógyászat terén.
Ezen kívül gyakorolják az őket összekötő gyógyítás, a reiki technikáját.
Békéscsabai Városi Bélyeggyűjtő Kör
Kéthetente vasárnap, 9-11 óráig.
Vezető: Dr. Szalay Tibor
Közösségszervező: Veres Krisztina
A bélyeggyűjtés egyike a világ legnépszerűbb hobbijainak. A postai bélyegek gyűjtése, valamint a
bélyegzőlenyomatok, levelezőlapok, elsőnapi bélyegzések, bélyeg megjelenések időpontjának
nyilvántartása alap ismeretei egy bélyeggyűjtőnek. Számos hazai és külföldi bélyeggyűjtővel áll
kapcsolatban a Bélyeggyűjtő Kör. Bár hazánkban fogyatkozik a bélyeggyűjtők száma, és az átlag
életkor egyre nő, a mi körünk nagy erőket mozgósít arra, hogy a gyerekeket és a fiatalokat
megismertesse a bélyegek csodálatos világával.
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Pásztorfurulya kör
Minden kedden 15-18 óráig.
Vezető: Pribojszki Ferenc
Kapcsolattartó: Veres Krisztina
Hetente gyűlik össze a csoport, a pásztorfurulya alapfogásainak elsajátítása céljából. A több mint
három éve, különböző korosztályú emberek részvételével létrejött kör igen jelentős fejlődésen ment
keresztül. A tagok saját kedvükre zenélnek, de rendszeres vendégei a város nyilvános/jótékonysági
rendezvényeinek is.
Körösvidéki Sporthorgász Egyesület
Januártól májusig minden kedden 15-18 óráig.
Vezető: Dr. Végh Zoltán
Kapcsolattartó: Veres Krisztina
A Körösvidéki Sporthorgász Egyesület intézményünkben, mint bérlő van jelen, több mint 20 éve.
Biztos bázis a Nemzetiségi Klubház, hiszen munkatársaink nemcsak a klubfoglalkozások ideje alatt, de
teljes nyitvatartási időben át tudják venni a fogási naplókat, ezzel is gyorsítván a horgászengedélyek
kiadásának folyamatát, csökkentve a várakozási időt. A Körösvidéki a város egyik legjobban működő
horgászegyesülete.
Szlovák Nyelvi Társalgási Kör
Szerdánként, 9-11 óráig.
Oktató: Lipták Zsolt
Kapcsolattartó: Veres Krisztina
Hrájme sa po Slovensky címmel a Meseházi Alapítvány szervezésében működik a szlovák nyelvet
gyakorló értelmiség köre, melynek helyszíne a Nemzetiségi Klubház. A csoport célja a
beszédközpontú nyelvtanulás, melyet különböző témakörökben való szókincsbővítéssel és nyelvtani
gyakorlással szeretnének elérni. Közös kirándulásokkal, főzésekkel tarkított baráti összejövetelek.
Vöröskereszt
Igény szerinti gyakorisággal és időpontban.
Kapcsolattartó: Honfiné Pálné, Marika
Kapcsolattartó: Veres Krisztina
A Békéscsabai Vöröskereszt legjobban működő alapszervezete a IV. kerületé. A Nemzetiségi
Klubházban tartják ünnepeiket, a kerület és a Megyei Vöröskereszt is. Sajnos a Vöröskereszt is
átalakulóban van, megváltozott az adományok kiosztásának szokása és sajnos a tagok is idősek, egyre
többen betegek, mozgásukban korlátozottak. Bár szerepe nem olyan látványos, mint régen, de
jelentősége a fenn felsoroltak miatt egyre nagyobb.

Csoportos foglalkoztatás, táborok a Meseházban
A nyári vakáció ideje alatt táborokat szervezünk gyerekeknek, melyek napközis jelleggel, komoly
szakmai programmal működnek. Idén is három kézműves jellegű tábort fogunk megvalósítani, amit
különböző képességfejlesztő és közösségfejlesztő játékokkal egészítünk ki. A táborok tematikája és
időpontja szervezés alatt.
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Békéscsaba egyetlen közművelődési színtere a Meseház, ahol a gyermekfoglalkoztatásra helyezett
hangsúly ilyen jelentős. Nemcsak Békéscsabáról, hanem a világ bármely pontjáról fogadjuk a
csoportokat, részükre kézműves foglalkozást biztosítunk. A kézműves foglalkozások a népi játékok
témaköréhez, a hagyományőrzéshez kapcsolódnak. Kifejezetten törekszünk arra, hogy a helyi népi
hagyományokat közvetítsük, az évkör tradícióinak eleget téve, de mindig új és új produktumot
létrehozva. Ennek köszönhetően rendszeresen visszajáró csoportjaink is vannak, de havi ajánlónkkal
új látogatókat is becsalogatunk az intézménybe. Foglalkozásainkkal a tananyaghoz is kapcsolódunk,
népismeret, rajz, irodalom és történelem tantárgyakhoz.
Származtatott szolgáltatások
Molnárháztól a Meseházig…
Folyamatos, előzetes bejelentkezéssel csoportok számára
Molnár vagy Molnárné (munkatárs beöltözve korhű ruházatba) a Molnárházban várja az előre
bejelentett csoportot, vagy az előre meghirdetett időpontban érkező alkalmi látogatókat. Molnárné a
tisztaszobában leülteti az embereket, mesél a „molnáréletről”, Molnár bemutatja a házat.
Fakultatív, emelt díjas szolgáltatás: pogácsa és pálinka/málnaszörp kóstoló. Mindenki kap 1-1
díszítetlen mézeskalács szívet. Ezután a csoport átsétál a Meseházba. A Meseházban színes ruhába
öltözött viráglány/ok várják a csoportot (munkatárs Schéner Mihály viráglányai ihlette öltözékben),
bemutatja a kiállítást és cukormázas írókával kiszínezik a mézeskalács szíveket.
Gyermekcsoportoknak meseolvasással, felnőttek számára Schéner Mihály portréfilmjének
levetítésével bővíthető a program.
Üzemeltetés, felújítás

2010 óta nem történt meg az addig évenként esedékes külső meszelés, állagmegóvás. Az egyébként
egyszerű munkálatok a falazat és az oromdíszek romlásához, egyes helyeken leszakadásához
vezettek, mindkét épület esetében (Meseház és Nemzetiségi Klubház). A balesetveszélyen kívül a
műemlék épületek állagának romlása a helyi értékek védelme szempontjából is fontos. Nemcsak a
külső, de a belső falai sincsenek jó állapotban. Siralmas látvány a hulló vakolat, bárhol is legyen. Az év
során szükség lesz mind a Meseház, mind a Nemzetiségi Klubház homlokzati és az udvar felől látható
elemeinek javítására, festésére. Ennek a folyamatnak szakszerű leírását Sisa Béla adta közre. Idézem:
„Népi műemlékek külső festése: Szükséges egy alapos letisztítás, a régi mészrétegek lekaparása.
Majd egy réteg híg mészhidrát felhordása. A második réteg sűrű mészhidrát. A harmadik réteg pici
rézgáliccal és lenolajjal vegyített sűrű mészhidrát. Évente javasolt.”
Szintén szükséges az épületek belső tereinek esztétikai és tisztasági meszelése. A műemlék házakban
kizárólag mész használata megengedett. A nyílászárók mázolása, állagmegóvása.
A házak falazott kerítéseinek felújítása, vakolat javítása és pótlása feltétlen szükséges a fent
részletezett meszelést megelőzően. Kívül és belül, a szomszéd ház kertjében található rész is.
A Békési út 15. számú ház kalapdeszkájának cseréje. Az esővíz elvezető csatorna újragondolása, az
esővíz elvezetése a házfaltól.
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A Meseház pincéje tragikus állapotban van. Minden tavasszal feljön a talajvíz a pincébe, ott kb. 20-30
cm magasságban áll. Ebből kifolyólag a téglafalak vizesek, lemállott róluk a vakolat. Sajnos hiába
szellőztetjük az év során, nem tud kiszáradni teljesen. Vízmentesítése, szigetelése mihamarabb
szükséges lenne.
A Meseház külön álló vizesblokkjának felújítása, de legalább bejárati ajtóinak cseréje indokolt. Az
időjárás hatásai miatt állandóan javíttatnunk szükséges az ajtókat.
A termek, az udvar és a góré zsúfoltsága miatt nagy szükségünk lenne egy a közelben lévő saját,
zárható raktárra, ahol időszakosan használt készleteinket biztonságosan el tudnánk helyezni.
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MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ
Általános összegzés
A Munkácsy Emlékház 2019-ben is meghatározó szerepet kíván betölteni Békéscsaba városának
turisztikai kínálatában. Alapfeladatai ellátásán kívül - mint kiállítási anyagának védelme, bemutatása,
ápolása, a hozzájuk kapcsolódó ismeretek átadása és gyarapítása – a Munkácsy Kulturális Negyed
projekt részeként attrakció és élményközpontú új szolgáltatások kialakításával illeszkedik majd a város
és a térség kiemelkedő történelmi- idegenforgalmi látványosságainak sorába.
Az év második felében a projekt a kivitelezési szakaszába érkezik, az épület és a hozzá kapcsolódó
Omaszta park infrastrukturális fejlesztésen megy keresztül, az Emlékházban új állandó kiállítás kerül
kialakításra, illetve körszerűbb múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai feltételek megteremtésére is
lehetőség nyílik.
A munkálatok befejezésével, a fejlesztések és céljaink megvalósulásának eredményeképp a 21. század
igényeinek megfelelő, a szellemi- kulturális örökség megőrzésének fontosságát hangsúlyozó, megújult
Munkácsy Emlékház áll majd a látogatók rendelkezésére.
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 alapfeladatunknak
tekintjük Munkácsy Mihály életének, művészetének a megismertetését a fiatalabb 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.
A célkitűzésekben megfogalmazottakon kívül feladataink közé soroljuk a 2019-ban aktuális
emlékévekhez és az állandó programsorozatokhoz való kapcsolódást, mint a II. Rákóczi Ferenc emlékév
vagy a jeles Munkácsy 175 évforduló.
Ugyancsak tovább folytatjuk 2019-ben is a műemlékvédelem területén végzett, országosan többször is
elismert munkánkat, a helytörténeti kutatásokat és a városismereti bemutatásokat.

Állandó kiállítások

Munkácsy Mihály Békéscsabán
Változatlanul a Magyar Nemzeti Galéria által kölcsönzött 21 Munkácsy Mihály és 1 db Szamossy Elek a
feleségét ábrázoló festménye, illetve 1 db békéscsabai magángyűjtő állítólagosan Munkácsy korai
időszakában, az asztalos mesteréről – Láng Györgyről - festett portréja alapján tudjuk Munkácsy életét,
munkásságát, művészeti korszakait bemutatni a látogatóknak.
A Munkácsy Negyed projekt kivitelezésének kezdetéig az alapellátás zavartalanul biztosított, de a
felújítási munkálatok idejére a kiállítás látogathatósága szünetel, a képeket átmenetileg visszaszállítja a
Nemzeti Galéria.
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Az Omaszta-kúria
Az Omaszta család megmaradt és kiállítás-kész állapotba hozott bútorait, arcképeit, tárgyait továbbra is
a békéscsabai Evangélikus Gyülekezet kölcsönzi számunkra. A kölcsönszerződés meghosszabbítása
tervezett, de szándék van a bútorok megvásárlására is.

Rendezvények, események

A Munkácsy Negyed projektet koordináló Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. hivatalos
tájékoztatása szerint a felújítási munkálatok megkezdésének legkorábbi lehetséges időpontja 2019.
május-június. A rendezvények tervezésekor is ezt a dátumot vettük figyelembe, azonban az esetleges
késedelmekre is felkészülve, elkészítettük a II. félév munkatervét is.
A Magyar Kultúra Ünnepe
2019. január 18-19.
A Magyar Kultúra Ünnepéhez kapcsolódva Bányai Inez öltözéktervező iparművész időszaki kiállításának
megnyitójára és a Mezőmegyeri Kézműves Falu bemutató kiállítással egybe kötött interaktív
alkotóműhely foglalkozására kerül sor.
Csabai Farsang
2019. február 5. és 8.
Idén is megrendezésre kerül a már évek óta hagyománynak számító Ovis farsang, Zsombok Réka
énekesnő a ZSÉKA Oviturné keretében látogat el hozzánk és a farsanghoz kapcsolódó kézműves
foglalkozásra is lehetőséget biztosítunk az érdeklődő óvodák számára.
Pénteken pedig a régi csabai télbúcsúztató hagyományokat felelevenítő nagysikerű Asszonyfarsangot
rendezzük meg, borkóstolóval, farsangi finomságokkal és „kószálással” egybekötve.
Kisnemesi Otthonok 17. Országos Találkozója
2019. március 28-29.
2002 óta évente folyamatosan, tehát 2019-ben 18.-dik alkalommal kerül megszervezésre a Kisnemesi
Otthonok Országos Találkozója. A kétnapos konferenciák során az érdeklődők és a szakmai közönség
számos érdekes előadást hallhatott már a történelmi Magyarország műemlékeinek mai helyzetéről,
hasznosításukról, az épített örökséghez kapcsolódó értékmegőrzésről.
A tizennyolcadik alkalomra egy rövid képes összefoglalóval készülnek a szervezők a programsorozat
eddig legfontosabb eredményeiről, eseményeiről. A tervezett további előadások a seregélyesi kastélyt,
Eger műemlékeit és a Buttler-házat, valamint a Hild-villa felújítását, a benne működő Magyar Művészeti
Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetet valamint a Lónyai-kastélyban folyó
kulturális munkát mutatják be.
A másnapi hagyományos kirándulás a megyében zajló legújabb felújítások helyszíneire viszi az
érdeklődőket: a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyhoz és a geszti Tisza-kastélyhoz. Közben útba ejtjük
Gyulát, ahol néhány kiemelkedő városi villát ismerhetnek meg a résztvevők.

90

A Békés Megyei Építész Kamara továbbra is támogatja a rendezvény színvonalas lebonyolítását,
közreműködésével az építészek kredit pontjai nőnek a részvétellel, így nem csak az előadók között,
hanem a közönség soraiban is sok szakemberre számíthatunk.
Múzeumok Világnapja
2019. május 17.
Az ünnep célja, hogy az "év eme napján komolyabb figyelem forduljon a múlt emlékeit őrző és bemutató
intézmények felé".
Az idei évben a mezőtúri fazekasságot és a Túri Fazekas Múzeumot mutatjuk be a közönségnek.
Múzeumok Éjszakája
2019. június 22.
Amennyiben a felújítás még nem kezdődik el, 2019-ben is csatlakozunk az országos múzeumi
rendezvénysorozathoz. A központi témával összefüggésben rendhagyó tárlatvezetéseket, szórakoztató
előadásokat, gyermekeknek kézműves foglalkozásokat és az est fénypontjaként egy koncertet is
tervezünk. Természetesen, a nagysikerű Szentivánéji Casinó sem maradhat el programjaink sorából.
Amennyiben a felújítás elkezdődik ebben az időszakban, a program átkerül a Molnárházba, vagy a
Csabagyöngye Központba.
Kulturális Örökség Napjai
2019.szeptember 14-15.
Hagyományosan szeptember harmadik hétvégéje a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvény
időpontja. A szombati napon a megadott témához kapcsolódó városi túrát, vasárnap pedig a
gyerekeknek játszóházat szervezünk kézműves foglalkozásokkal és társasjátékokkal.
Idősek világnapja, Építészet világnapja
2019. október 1.
Hagyományosan minden évben megünnepeljük az Idősek Világnapját, az idén kiegészítve Steindl Imre
születésének 180. évfordulójával. Az világnapok tiszteletére egy képeslap kiállítással egybe kötött
műemlékvédelmi, építészeti előadást hallgathatnak meg az érdeklődők.
Múzeumok Őszi Fesztiválja
2019. október – november
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központ 2019-ben – a Múzeumok Őszi
Fesztiválja megszervezésével – folytatja a 2006-ban hagyományteremtő céllal elindított, és mára a
múzeumok egyik legjelentősebb országos eseményévé vált rendezvénysorozatot. Az Emlékház a
kezdetektől csatlakozik a programokhoz, az idén a témához kapcsolódó városi kerékpáros túrát és
Márton-napi mulatságot szervezünk.
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Alkotó Nők Köre
2019. december 17.
Folytatjuk az Alkotó nők köre rendezvényt, amelyen, egy-egy képzőművészettel, zenével vagy
irodalommal foglalkozó hölgyet mutatunk be. Ez hagyományosan a karácsonyi, ünnepi záró programunk
is egyben.
Időszaki kiállítások
Magyar Kultúra Ünnepe
2019.január 18.
Bányai Inez öltözéktervező textilművész kiállítását nyitjuk meg a jeles naphoz kapcsolódóan.
A tárlat február 17-ig lesz látogatható.
„Munkácsy születésnapjára”
2019. február 20.
Asztalos Zsolttól, a 2016-ban Munkácsy-díjjal kitüntetett művésztől szervezünk kamara kiállítást. Az
alkotó munkáival a múlthoz való viszonyt hozza elérhető közelségbe a közönség számára, műveit a
Velencei Képzőművészeti Biennálén is bemutatták.
Magyar Fotográfia Napja
2019. augusztus 29.
2003 óta minden esztendőben ezen a napon ünnepeljük a fotó kulturális nemzeti örökség és a kortárs
fotóművészet értékeit. Az idei évben a Márvány Fotóműhely tagjainak munkáiból rendezünk kiállítást a
világnap tiszteletére.
Magyar Festészet Napja
2019. október 18.
Az idei alkalommal Lipták Pál munkáiból rendezünk kiállítást. Bemutatásra kerülő képeiben és
grafikáiban, főleg csabai városképek, utca- és házrészletek, tájképeiben pedig az alföldi, a békési
látványvilág elemei jelennek meg.

Művészeti ismeretterjesztés, sorozatok
Ismét meghirdetjük jól bevált, eszközrendszerrel ellátott ismeretterjesztő foglalkozásainkat.
Óvodásoknak és alsó tagozatos diákoknak interaktív előadásokat tartunk „Művészeti ágak a Munkácsy
Emlékházban” címmel. Az építészet, festészet és szobrászat témakörében zajló művészeti
foglalkozásokat a korcsoporthoz illeszkedő tárlatvezetés előzi meg.
Emellett folytatódik Pincétől a padlásig, Élet a kúriában sorozatunk is.
Családi napok
2019. április 13. Tavaszváró alkotóműhely, húsvéti kézműves foglalkozásokkal
2019. november 9. Márton napi őszbúcsúztató, kézműves foglalkozásokkal és újborok kóstolójával
2019. december 7. Téli családi nap, adventi játszóház
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Saját közösségek
Kisfestő szakkör
Csütörtökönként 16.30-17.30 óráig heti rendszerességgel.
Vezető: Baji Miklós Zoltán, képzőművész
Kapcsolattartó: Bogdán Adrienn
4-től 12 éves korú gyermekek részvételével zajlanak a művészeti foglalkozások csütörtök délutánonként
az Emlékház gyermekfoglalkoztatójában. Rajzolnak, több féle festészeti technikát, agyagozást
kipróbálnak ezeken az alkalmakon a gyerekek Baji Miklós Zoltán vezetésével. A résztvevő óvodások és
kisiskolások hétről-hétre újabb élményekkel, és természetesen gyönyörű alkotásokkal térhetnek haza.
Városi és országos pályázatokon is nagy sikerrel szerepelnek az itt készült művek.
Az érdeklődésre való tekintettel 2019-ben is szeretnénk tovább működtetni a szakkört.

Művészetbarát Kör
Minden hónap első keddjén 15.00-16.00 óráig tartják foglalkozásaikat.
Vezető: Mészáros Zsuzsa, vizuál-kulturális szakember
Kapcsolattartó: Bogdán Adrienn
2018-ban alakult csoport, tagjai a helyi művészetkedvelők, elsősorban nyugdíjasok. A foglalkozások
keretében művészekről, művészeti irányzatokról szerveznek előadásokat és kiállítás megnyitókon,
múzeumlátogatásokon vesznek részt.
2019-ben több budapesti múzeum felkeresését is tervezik.

Táborok
Táboraink szintén a felújítás függvényében kerülnek meghirdetésre.
AURA Kutyás tábor
2019. július 1-6.
A tavalyi nagy sikerű kutyás gyerektáborunkat a 2019-es évben is megrendeznénk.
A képzett szakemberek vezetésével zajló foglalkozásokon a gyerekek megismerkednek a kutyákkal,
gondozásuk alapjaival és játékos foglalkozás keretében taníthatnak trükköket nekik.
Természetesen kreatív foglalkozások, ügyességi vetélkedők és szabadtéri programok is várják a
résztvevőket.
Szeretet tábor
2019. július 22-26.
A 2017 óta megrendezésre kerülő tábor során gyermekjóga foglalkozásokon vesznek részt a gyerekek és
az országos Boldogságprogram tematikájára épülve naponta egy-egy boldogságfokozó technikával
ismerkednek meg.
A foglalkozásokat Szamosvári Anita, okleveles jógaoktató vezeti.
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Kisfestő tábor
2019. augusztus 12-16.
Tervek szerint az idén is tovább folytatjuk a nagy népszerűségnek örvendő Kisfestő táborunkat . A
délelőtti foglalkozásokat Baji Miklós Zoltán vezeti, többféle érdekes festészeti, illetve szobrászati
technikával ismerkednek a gyerekek. Délután pedig kreatív kézműves foglalkozások és játékos művészeti
ismeretterjesztő játékok várják a résztvevőket.

Sorozatok

Rendhagyó történelem
2018-ban rendhagyó történelemóra sorozatot indítottunk helyi középiskolásoknak a Békéscsaba300
emlékévhez kapcsolódva. A nagy sikerre való tekintettel tovább folyatjuk rendhagyó történelemóráink
sorát. 2019-ben a II. Rákóczi Ferenc emlékévhez kapcsolódóan szervezünk előadást.
2019. március 7.: történelemóra II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé történő megválasztásának 315.
évfordulója alkalmából. Az előadás a középiskolás diákokat a Rákóczi- szabadságharc eseményeinek
megértéséhez kívánja hozzásegíteni Szalay Ágnes történész közreműködésével.
Vendégek a szalonban
E sorozatunkban kamara koncerteket, könyvbemutatókat és művészeti előadásokat tervezünk aktuális
programokhoz kapcsolódva. Többek között Harangozó Imre néprajzkutató népmesei jelképek előadását
hallgathatják meg az érdeklődők és a Munkácsy175 évfordulóról is megemlékezünk.
Ennek keretében folytatjuk az Alkotó nők köre rendezvényünket is decemberben, amelyen zenével,
képzőművészettel, vagy irodalommal is foglalkozó hölgyeket ismertetünk meg a közönséggel.
Események, rendezvények
…amikhez kapcsolódunk
Békéscsabai Tavaszi Fesztivál
2019. március 20 - április 20.
A Munkácsy Emlékház a Békéstáji Művészeti Társaság tagjának, Fazekas Attilának a képzőművészeti
kiállításával kapcsolódik a rendezvénysorozathoz.
Továbbá a Fesztivál keretein belül Kukár István művésztanár, vizuális alkotó tart előadást a 20. század
művészete címmel az Emlékház Vörös Szalonjában.
Békés Megyei Múzeumok Juniálisa
2019. június 9.
A rendezvényt a Múzeumi Koordinátori Hálózat bonyolítja. Az idei évben is tervezzük részvételünket az
alkalmon, amely kiváló lehetőség a térség többi múzeumával és az érdeklődő iskolákkal való
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kapcsolattartásra. Az eseményre az intézményt bemutató szóróanyagokat és utazó múzeumi
foglalkozást viszünk.
Közösségek hete
2019. május 10.
Idén is csatlakozunk az országos programsorozat felhívásához.
A program célja, hogy a közösségek, szervezetek, intézmények és az azokban működő baráti, körök,
klubok megismerjék egymás tevékenységét, jó kapcsolatokat alakítsanak ki egymással.
A
rendezvénysorozat természetesen arra is kiváló lehetőséget teremt, hogy e közösségek a település lakói
számára megmutassák magukat, történetüket, tevékenységeiket. 2019-ben a Kisfestő szakkör
munkásságát szeretnénk bemutatni a Békéscsabán és a környéken élőknek.

Együttműködő közösségek

Cuvée Klub
Péntekenként 18.00-22.00 óráig, havonta egyszer tartják borkóstolóikat a pincében
Vezető: Laurinyecz László és Mokran Róbert
Kapcsolattartó: Bogdán Adrienn
Önállóan szervezik és bonyolítják a rendezvényeket, változatosan alakítják a borkóstolók programját.
Lehetőségeik szerint borászokat is hívnak egy-egy pincészet bemutatásához.
Egyéb
Együttműködések, vendégprogramok
Tűz-Kör Közhasznú Egyesület
Évek óta jó a kapcsolatunk, Luca-napi programjaikat két éve az Emlékházban tartják. Az egyesület tagjai
a játszóházakban és a Múzeumok Éjszakáján is aktívan közreműködnek.
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.
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.

Üzemeltetés

Az épület infrastrukturális felújítása 2019-ben a Munkácsy Negyed projekt keretében várható. Az
esztétikai javításokon kívül a korszerűtlen fűtési rendszer cseréje mindenképpen szükséges a megfelelő
színvonalon történő működés biztosításához.
Továbbra is probléma a megfelelő internetelérés/Wifi biztosítása a Vörös szalonban, főként
konferenciákon és előadások alkalmával lenne rá igény, mind a résztvevők, mind pedig az előadók
részéről.
Az állandó kiállítás is megújul, melynek alapját a meglévő műtárgyak és bútorok biztosítják. Ezért a
felújítás idejére különösen fontos egy megfelelő raktározási hely bérlése.
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Mellékletek
1. sz. melléklet Nagyrendezvények munkaterv 2019.
2. sz. melléklet Nagyrendezvények támogatási igénye 2019
.
3. sz. melléklet Nagyrendezvények Kalkulátorok 2019.
4. sz. melléklet Statisztika összesítések 2019.
5. sz. melléklet Telephelyek kulturális előirányzat 2019.
6. sz. melléklet Kiemelt közösségek támogatása 2019.
7. sz. melléklet Pályázati összesítő-hazaiforrás 2019.
8. sz. melléklet Statisztikai összesítések 2017.
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