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BEVEZETŐ  
Felmérve környezeti és belső szakmai lehetőségeinket, a 2015-ös évet elsősorban a 
szinten tartó működés, és a minőségfejlesztő innovációs tevékenység elegyítésével 
igyekeztünk megoldani.    
Az év a Szólótánc fesztivállal és a Magyar Kultúra Ünnepével indult. Ezt a Csabai 
Farsang, majd Munkácsy születésnapja követte. Márciusban a Békéscsabai Tavaszi 
Fesztivál programsorozata várt ránk, benne a koncertek, kiállítások között a „Csak tiszta 
forrásból” fotópályázat és a kisnemesi otthonok találkozója. Áprilisban az ukrán Virsky 
Nemzeti Táncszínház és a Magyar Művészeti Akadémia kiemelt kortárshangversenye 
következett, májusban a 100xszép Fesztivál és a gyermeknap eseményei. Júniusban az 
Erkel Sándor Kórusfesztiválra, majd a Múzeumok Éjszakájára került sor, július első 
felében a megyeri Kárpát-medencei népzenei fesztivál és a Big Band Találkozó volt új 
elem. Július közepén kezdődött a közel ötven napos Főtéri Nyár programsorozatunk, 
koncertekkel, táncbemutatókkal, gyermekelőadásokkal, kiemelve a Fröccsöntő Hétvégét 
a csabagyöngye-szürettel, a ZENIT fúvóskoncertjeit és az augusztus 20-hoz köthető 
ünnepi programokat. 
Szeptember végén a korábbi évekhez képest kikerekedett a Szent-Mihály napi hétvége, s 
kapta meg új jelzőjét, a „csabaiságok”-at. Jaminában magyar népdalos találkozó volt, a 
Központban Halfőzőverseny, a Lancsésin kertbarát-találkozó, a Meseházban 
felelevenedett a Boldogságbetakarító Ünnep, s Megyeren újra a birkafőzés hozta össze a 
falu lakosságát. Ekkor kezdődött a Garabonciás Napok is, majd október 1., a Zene 
Világnapja és Advent első vasárnapja között zajlott az Őszi Művészeti Hetek 
programsorozata. Október 5.-én egy saját fejlesztésű programmal, az Alföld 
vonósnégyes Mozart-koncertjével indultunk, de kiemelkedő volt a Csabai Szalon kiállítás, 
és az ebben az időszakban zajló lencsési Digiporáma-fesztivál. Decemberben pedig előbb 
a Mikulásfesztivál, majd az ünnepi programok sokasága következett életünkben.                                                
Három programunk esetében nem tudtuk csupán teljesíteni azok megvalósítását. Az 
Operettszínházzal folytatott tárgyalásaink sajnos eredménytelenek voltak, a színház 
elzárkózott előadásainak utaztatása elől. Természetesen igyekeztünk más színházakkal is 
felvenni a kapcsolatot, azonban jelenleg nem sikerült olyan előadást találnunk, melyet 
bemutathattunk volna a békéscsabai közönségnek. Ennek egyik oka, hogy a magas 
színvonalat képviselő, igazán látványos produkciókban ma már olyan színháztechnikai 
megoldásokat alkalmaznak, melyeket mi nem tudunk kiszolgálni, elsősorban a 
zsinórpadlás hiánya miatt. Az egészség jegyében tervezett programunk (Egészségbarát 
napok a Csabagyöngyében) forráshiány és az intézmény komoly kihasználtsága miatt 
nem került megszervezésre. Hiánypótló programnak szántuk, azonban idővel 
megszaporodtak a városban az egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvények, 
tárgyalásba kezdtünk egy egészség expo kapcsán magunk is, végül úgy ítéltük meg, 
hogy a piac telítettsége miatt nem szervezzük meg a rendezvényt. A SIGMATON 
tehetségkutató versenyt nem szerveztük meg. Az ORIENS 2000 Alapítvánnyal és Váczi 
Gáborral közösen szervezzük évek óta, egyre kevesebb jelentkező zenekarral a 
rendezvényt. Idén szerettük volna ismét megpróbálni, de végül úgy ítéltük meg, hogy 
sajnos ma már nincs igény erre a tehetségkutató formára, hiszen a zenekarok is inkább 
az országos, televíziós versenyeken indulnak. A továbbiakban nem tervezzük a program 
megvalósítását.  
 
Kalandozások a tánc csodálatos birodalmában 
Táncszínházi produkciókban nem volt hiány a 2015-ös esztendőben. Intézményünk olyan 
sorozatot tervezett, melyben megfér egymás mellett a profi, világhírű táncszínház és a 
helyi amatőr tánciskola, a néptánc és a balett, de akár a hip-hop műfaja is.  
Január elején a Szólótánc Fesztiválnak adtunk otthont, majd szinte pontosan egy 
hónappal később a Viharsarki vigadalom került megrendezésre intézményünkben. A 
Tavaszi Fesztivál keretében érkezett hozzánk a Bartók Táncszínház Ravel és Brahms 
zenékre épülő új produkciójával, a Magyar táncok/Bolero című produkcióval. Áprilisban a 
világhírű ukrán táncegyüttes, a Virsky lépett fel nagy sikerrel, majd május első 
hétvégéjén következett a Tánc világnapja alkalmából megrendezésre kerülő, három 
napos verseny és előadássorozat. Júniusban a békéscsabai tánciskolák közül három 
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tartotta nálunk év végi záró rendezvényét. A Főtéri nyár programsorozata sem maradt 
táncos esték nélkül, melyek közül kiemelkedik a Budapest Táncszínház Gála című 
előadása. Az őszi időszakban elsősorban a táncházaké volt a főszerep táncos 
rendezvények terén, az év során összesen 10 táncházat szerveztünk, melyek közül 4 
alkalommal, családi táncházzal vártuk az érdeklődőket. Decemberben került 
megrendezésre, immár 46. alkalommal az Országos Társastánc bajnokság, majd az 
Energy Dance Cool adventi jótékonysági gálája, mintegy 200 táncos gyermek 
részvételével.  
 
2015. január 19-25. A Magyar Kultúra Ünnepe Békéscsabán  
Csabagyöngye Központ programjai 
január 22. 18:00 Magyar Kultúra Napja ünnepi gálaműsor 
Intézményünk a Munkácsy Mihály Múzeummal együtt megkapta a Békéscsaba 
Kultúrájáért kitüntetést, mely alkalomból közösségeink részvételével szerveztük meg a 
városi ünnepséget, melynek marketinganyagait is intézményünk készítette. A gálán 
fellépett a Calandrella Kamarakórus, A Nyíri Lajos TSE és a Senior Klub, A Csaba Big 
Band, a Csabai Színistúdió, a Tabán Táncegyüttes, a Csaba Nemzetiségi Táncegyüttes, 
Alföldi Csaba, Gaál Csaba és Uhrin Viktor.  
Csabagyöngye Békéstáji Galéria kiállításai 
január 23.  16:00 a Békéstáji Művészeti Társaság új tagjainak: Krajcsó László, 
fotóművésznek és Simon Debóra Eszter festőművésznek nyílt bemutatkozó kiállítása. 
2015. január 23. 16:30 Gubis Mihály (1948-2006) kamara kiállításának megnyitójára 
került sor. 
Lencsési Közösségi Ház programjai 
január 21. 17:00 A Márvány Fotóműhely tagjainak előző évi alkotásaiból összeállított 
Objektív 2014. című kiállítás megnyitóját tartottuk. 
január 21. 17:30 Suhajda Szilárd hegymászó Békéscsabától a Himalájáig című vetítéssel 
egybekötött előadását tartotta. 
Munkácsy Emlékház programjai 
január 21. 15:00 Műterem látogatást szerveztünk Gnandt Jánosnál. 
január 23. 11:00 Jakobovits Miklós (1936-2012) Munkácsy-díjas festőművészre 
emlékeztünk. A kamara tárlatot megnyitotta és Jakobovits Márta keramikussal 
beszélgetett Banner Zoltán, művészettörténész. A kiállítás anyagát Hajdú László 
magángyűjteményéből válogattuk. 
Meseház programja 
január 21. 18:00 Nagy József, Bárány Krisztián és Wonke Rezső KERESZTHEGY című 
magyar dokumentumfilmjének vetítésére került sor. 
 
2015. január 24-25 Csabagyöngye Esküvő kiállítás  
Kiállításért felelős: Körös Trade Kft. 
Kísérőprogramokért felelős: Csabagyöngye Kulturális Központ 
A Körös Trade Kft. által évek óta hagyományosan megszervezett Esküvő Kiállítás 2015-
ben második alkalommal kapott helyet a Csabagyöngye Kulturális Központban. 
A kiállítók között voltak menyasszonyi ruhaszalonok, ceremóniamesterek, ékszerboltok, 
kozmetikusok, fodrászok, virágszalonok, vendéglátók. Bemutatkoztak esküvői helyszínek, 
fotósok, rendezvényszervezők. Szálláshelyek kínálták nászutas ajánlataikat, a Magyar 
Államkincstár pedig a jövőre is gondoló pároknak ajánlott megtakarítási és befektetési 
lehetőségeket. Az ide látogatók megtekinthettek egy hagyományőrző lánykérést 
esküvővel és lakodalommal, a színpadon tánc- és divatbemutatókat nézhettek meg, 
valamint esküvői zenekarok és DJ-k repertoárját hallgathatták meg az érdeklődők. A 
kétnapos eseményen nagyzenekaros koncertet adott Tabáni István. 
 
2015. február 12 – február 17. XIII. Csabai Farsang  
Az immár 13. alaklommal megtartott farsangi eseménysorozatunkkal ismét arra 
törekedtünk, hogy minél szélesebb kör érdeklődését kielégítsük.  
Programsorozatunkat 2015. február 12-én, csütörtökön a Pribojszki Mátyás Band & 
Big Daddy Wilson (USA) közös blues-jazz koncertjével kezdtük. Másnap a Munkácsy 
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Emlékház pincéjében, hagyományosan finom „kontyalávaló” borokkal kedveskedtünk az 
Asszonyfarsangra látogató vendégeinknek. A Csabagyöngye Központban pedig a 
Zenészfal(s)hang keretén belül a fiatal felnőtt korosztálynak kedveztünk a Dirty 
Slippers és a 30Y koncertjeivel. Szombaton délelőtt a Farsangi Kölyöksziget várta a 
családokat, míg az első emeleten a felnőtteket vártuk a IV. Békés Megyei Házipálinka 
Verseny nyilvános zsűrizésére. Délután 17 órától immár hagyományszerűen került 
megrendezésre a Télűző Kiszebaba égetés, a Tűz-Kör Egyesülettel közös 
szervezésben, melyhez idén egy farsangi jelmezes felvonulás is kapcsolódott.  
Idén is megszerveztük a Turisztikai Konferenciát, mely szintén hagyományos 
programelemünk. Este a L’art pour l’art Társulat: A postás, aki megeszi a leveleket 
című új műsorával szórakoztatta a közönséget. Programsorozatunkat február 17-én, 
kedden a Munkácsy Emlékházban szervezett Ovis farsangunkkal zártuk. 
 
2015. március 9 – április 7. Tavaszi Fesztivál  
A megyeszékhely egyik legjelentősebb kulturális eseménysora, a Békéscsabai Tavaszi 
Fesztivál 2015-ben március 9-től április 7-ig, azaz bő négy héten keresztül zajlott. 
A fesztiválra ez évben immár tizenharmadik alkalommal került sor. 
A fesztivál huszonkilenc napon keresztül, ötvenkét eseménnyel várta a látogatókat. 
Tizenöt együttműködő intézmény, civil szervezet, piaci szereplő tucatnyinál is több 
helyszínen kínálta a város és a térség számára a sokszínű programsorozat rendezvényeit. 
Az összművészeti jelleg, ahogy az elmúlt esztendőkben, továbbra is fontos ismérve volt a 
fesztiválnak, hiszen képzőművészet, irodalom, komolyzene, jazz, blues, néptánc, balett, 
kortárs tánc, népzene, kórusmuzsika és színház ez évben is szerepelt a kínálatban. 
A rendezvény programjainak összeállításában tehát minden olyan intézménnyel, civil 
szervezettel és piaci szereplővel együttdolgoztunk, akik részesei kívántak lenni a 
Fesztiválnak. A magas művészi színvonal szintén elvárás volt, és célul tűztük ki a helyi 
értékek felmutatását is. Ennek jegyében fellépett többek között a Körösparti Vasutas 
Koncert Fúvószenekar, a Budapest Acoustic Band, Koncz Zsuzsa, a Bartók 
Kamaraszínház, a Quimby, a Chopin Kórus, a Csaba Big Band, az Inline Group,  a Borsodi 
Blue, Andelic Jonathan, Ripoff Raskolnyikov, Kasai Jnofinn, Babos Gyula és Kurina Kornél, 
a Bartók és az Erkel Vegyeskar, a Békés Megyei Szinfonikus Zenekar, a Glória Singers, a 
Vágtázó Halottkémek, Cseh István, Vozár M Krisztián és még sokan mások. A közönség 
találkozhatott Bartus Gyulával, Majla Sándorral, Kukorelly Endrével, Szeverényi 
Barnabással és Németh Viktorral, megnézhette a Csak tiszta forrásból című fotókiállítást, 
illetve Rédei Magdolna és Holo Hobel László műveit. Idén is megrendeztük – immár 
tizenharmadszor -, Műemléksorsok nyomában címmel, a Kisnemesi Otthonok Országos 
Találkozóját.  
Összesen négyezer-ötszáz főt meghaladó látogatói létszám mellett, úgy ítélhető meg, 
hogy igen sikeres volt a rendezvénysorozat. 
 
2015. április 29. Csontváry–hangverseny  
A Magyar Művészeti Akadémia főrendezésében megvalósuló nagyszabású komolyzenei 
koncert jeles magyar zeneszerzőink – Dubrovay László, Nógrádi Péter, Kocsár Miklós, 
Tóth Péter és Kovács Zoltán - Csontváry festmények által ihletett zeneműveinek 
ősbemutatójaként került meghirdetésre a Csontváry hangverseny. Az eseményen 
fellépett a Szegedi Szimfonikus Zenekar, vezényelt Gyüdi Sándor Liszt Ferenc-díjas 
karmester.  
 
2015. május 26-31.100XSzép Fesztivál és Városi Gyermeknap  
2015-ben is a Csabagyöngye Kulturális Központ, a Békés Megyei Könyvtár, a Munkácsy 
Mihály Múzeum és a Napsugár Bábszínház összefogásával valósult meg a Városi 
Gyermeknap.  
A könyvtár programjai a hétköznapi és mesehősök köré épült, így volt többek között 
jelmezes fotózás, diafilmvetítés, kiállítás, kézműves-foglalkozás.  
A múzeum az egészséget, a természetes anyagokat állította a középpontba. Programjaik 
között szerepelt teakóstolás, kreatív tárgyalkotás természetes anyagokból, kincskeresés, 
állatsimogató, ügyességi játékok. 
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A bábszínház a „Paradicsomleves betűtésztával” című előadását hozta el kicsiknek és 
nagyoknak. 
A Csabagyöngye Kulturális Központ épületen belül és kívül is változatos 
programokkal várta a családokat. Az előbbi helyszínen újdonságként az „ÚjraJátszóház” 8 
állomáspontján tehették próbára ügyességüket a gyerekek az újrahasznosított 
anyagokból készült játékokkal. De volt lehetőség makettezni, társasjátékozni illetve Star 
Wars szereplőknek beöltözve fényképezkedni. Az utóbbi helyszínen az Élővíz csatorna 
környékén ugrálóvárak, quadok, arcfestés, vízibiciklik és -csopperek, festőiskola, a „77 
magyar népmese” népi játékos állomáspontjai, a stégen pedig koncertek szórakoztatták 
az odalátogatókat. Az épület előtti teret mobil játszóház, bringakiállítás és 
járműbemutató foglalta el, a falak mentén pedig a finomságok vására várta a 
megéhezőket. 
Minden játék és program ingyenes volt, így a város összes gyermeke lehetőséget kapott 
egy nap tartalmas eltöltésére. 
 
2015. június 4. Trianon emléknap  
Immár hagyománnyá vált, hogy ezen a napon az Ismerős Arcok zenekar ad ingyenes 
koncertet a város lakosságának az Önkormányzat által nyújtott támogatásnak 
köszönhetően. Ebben az évben is megtelt a Hangversenyterem az esti koncertre.  
 
2015. június 5-7.  Erkel Sándor Kórusfesztivál  
5. alkalommal került megrendezésre a nemzetközi kitekintésű Erkel Sándor 
Kórusfesztivál, melynek keretében három emlékezetesen szép, klasszikus hangvételű 
esemény – Évadzáró templomi hangverseny, Találkozás koncertek 1-2. -, valamint a 
vokalitás nagymesterei, a Four Fathers Énekegyüttes produkciójának részesei 
lehettünk.     
Az Evangélikus Nagytemplomban és a Csabagyöngyében felcsendülő, összességében 
közel 500 amatőr kórusénekes/zenei közreműködő részvételével létrejött produkciók 
egyik legkiemelendőbb értéke az a magas szakmai és emberi igényesség volt, mellyel az 
énekkarok a közösségi ének szépségét és erejét közvetítették. A barátság jegyében 
meghirdetett „Találkozás koncertjeinken” kilenc énekkar lépett közönség elé: Bartók 
Béla Vegyeskar, Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar, Békéscsabai Református 
Gyülekezet Énekkara, Calandrella Kamarakórus, Chór Allegró (Tarnowskye 
Góry, Lengyelország), Chopin kórus, Erkel Ferenc Vegyeskar, Zenebarát-
Felebarátok Kamarakórus, valamint a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református 
Énekegyüttes. A találkozó vezető kóruszenei szakértői Durányik László karnagy, 
rangos nemzetközi és hazai kórusfesztiválok gyakorlott értékelője, többek között a 
kecskeméti Aurin Nőikar dirigense, valamint Almainé Szabó Gabriella zenepedagógus-
szaktanácsadó, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei KÓTA művészeti bizottságának tagja, a 
Kodály Zoltán Leánykar karnagya voltak.  
Június 6-án, szombaton este „ajándék koncertünk” fellépőjeként Magyarország vezető a’ 
capella énekegyüttesét, a Four Fathers Énekegyüttest köszönthettük Békéscsabán. A 
Nemzeti Énekkar és a Honvéd Férfikar professzionális soraiban is éneklő előadóművészek 
a tiszta énekhang végtelen játékával nívós, a műfaj népszerűsítésére, közkedveltetésére 
kiválóan alkalmas programot hoztak el Békéscsabára.   A rendezvénynapok átlagos napi 
látogatószáma 400 főre tehető. A fesztiválprogramokra ingyenes belépést biztosítottunk 
mind a fesztivál résztvevői, mind külső közönségünk számára.  
 
2015. június 12. III. Csabagyöngye Társastánc Gála   
A Kulturális Központ nyitóhetében hagyományteremtő szándékkal indítottuk el a 
Békéscsabai Társastáncklub táncosainak, a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület 
versenytáncosainak nagyszabású közös bemutatójával a Csabagyöngye Társastánc Gálát, 
melyre az eredeti tervektől eltérően nem áprilisban, hanem június hónapban került sor. A 
közel másfél órás műsor keretében a fent említett klub és egyesületi táncosokon kívül 
bemutatkoztak a 2013-ban alakult Senior Klub táncosai is. 
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2015. június 20. Múzeumok éjszakája 
Az idei programok a „Fény éve” téma köré szerveződtek,  
Az Emlékház előterében „Tüzes képek” című kiállítást nyitottuk Dr. Nyitrai Ferenc 
tűzzománcaiból. A Nap útja az évkörben, csillagászati témájú és A nyári napforduló 
szokásai a magyar kultúrában című előadások a Vörös Szalonban hangzottak el.  
Óránként rendhagyó tárlatvezetésekre került sor. Családi programként játszóházat, 
jelmezpróbát, fotózást, színdarabrészletet, népi és különleges hangszerekkel megszólaló 
műsort kínáltunk vendégeinknek. A felnőtteket  a „Szentivánéji Casino” keretében tréfás 
kártyavetéssel, szimultán sakkal szórakozhattak, valamint - a meleg éjszakában - hideg 
fröccs és borkóstoló állt a résztvevők szolgálatára. 
 
2015. július 10. Big Band Találkozó 
Július 17-én első ízben rendeztük meg a Csabai Big Band Találkozót. Az időpontválasztás 
miatt igen nehéz volt a nagy létszámú zenekarok számára a jelenlét biztosítása, hiszen 
ebben az időszakban a lakodalmak, zenei táborok illetve a nyaralás sok zenésznek jelent 
olyan elfoglaltságot, ami miatt nem tud a saját zenekarával együtt muzsikálni. Végül a 
Gyula Big Band és a Csaba Big Band részvételével zajlott az est a Csabagyöngye vízparti 
színpadán, ahol kb. 550 nézőt szórakoztatott a két zenekar. 
 
 
2015. június 26. – augusztus 29. Főtéri nyár  
A rendezvénysorozat alapvető struktúráján nem változtattunk idén sem. Június 26-tól 
kezdtük el kiülős koncertjeinket a Csabagyöngye teraszán olyan fellépőkkel, mint 
Herczku Ágnes, Shina Róbert, Lackfi János vagy a már jól ismert Nyughatatlan 
zenekar, majd július 20-tól egészen augusztus 20-ig minden napra jutott egy program a 
Főtérre. A Fröccsöntő hétvége (július 24-26.) programja idén is nagy érdeklődésre tartott 
számot. Szombaton fellépett a Blahaluisiana és a Balkan Fanatik, míg vasárnap 
Balázs Pali adott koncertet. A musicalrajongók sem maradtak nívós produkció nélkül, 
hiszen Vágó Zsuzsi és Vágó Bernadett adott koncertet musical és pop slágerekből, de 
a tánc kedvelői is csemegézhettek a Budapest Táncszínház produkcióiból. Mindemellett 
természetesen számos helyi, környékbeli zenekar, tánciskola, produkció szórakoztatta a 
főtérre érkezőket a nyár második felében. A mindennapos főtéri programsorozatot 
augusztus 20-ával zártuk, majd 29-én a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar 
nyárbúcsúztató szabadtéri koncertjével búcsúztunk a főtértől.  
 
2015. augusztus 13-16. XXIX. ZENIT 
A Csabagyöngye Kulturális Központ 2015-ben immár a 29. ZENIT-et rendezte meg. 
Augusztus 13-tól 16-ig négy napon keresztül zajlottak a programok. A ZENIT nemcsak 
azt mutatta meg, milyen a határok nélküli európaiság, hanem az együttzenélés örömével 
is megajándékozta a zenészeket_ és a hallgatóságot, és tudott szólni mindenkihez a 
világ legegyszerűbb, és legőszintébb nyelvének, a zenének a segítségével. 
A ZENIT változatos élettörténete során a 2015-ös esztendő programsorozata letisztult 
képet mutatott. Három fő helyszínünk volt: az egyik a 2013-ban megújult Szent István 
tér, a másik a Csabagyöngye Kulturális Központ melletti, vízparti terasz, a harmadik 
pedig a Vasutas Művelődési Ház, ami a Szóló Hangszeresek Találkozójának adott helyet. 
A fellépők egyrészt önálló nagyzenekarok, másrészt mazsorett-csoportot kísérő 
fúvósegyüttesek, harmadrészt önálló mazsorett-csoportok, továbbá partik, kisebb 
formációk voltak. A zenekarok zsűri előtt a főtéri nagyszínpadon játszottak. A zsűri előtti 
zenélés fontos eleme a programnak, hiszen az ítészek instrukciói mindig fontosak a 
zenészek számára. Az értékelés, a versenyprogram erényeinek és hibáinak számbavétele 
sokat segít a zenekarok fejlődésében.  
A hónapokkal a verseny előtt megjelent kiírás igazodott az előző években megszokott 
feltételrendszerhez. Így tehát a résztvevő zenekarok tagjai elsősorban amatőr zenészek 
voltak, mert célunk, hogy a fúvószenét játszó művészeti közösségek minél szélesebb 
körét bevonjuk a fesztivál programjába. Új színfoltként beépítettük a gálaműsorba a 
Szóló Hangszeresek Találkozójának előadói produkcióit. A zsűri többféle szempontból is 
értékelte a fellépő együtteseket, ennek eredményeként a különdíjakkal együtt számos díj 
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talált gazdára.  
A három kategória-győztes a három alábbi zenekar lett: a XXIX. ZENIT gyermek zenekari 
nívódíját a Csökmői Tücsökzenekar, az ifjúsági zenekari nívódíját: a Csökmői Ifjúsági 
Fúvószenekar, a felnőtt zenekari nívódíját a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar 
kapta. 
A ZENIT minden eseménye díjtalanul volt látogatható, a közönség létszámát így becsülni 
tudjuk, ez alapján kb. háromezer nézője volt a négy nap összes eseményének. 
 
2015. augusztus 20. Államalapító Szent István Ünnepe  
Az idei évben az augusztus 20-i, Államalapító Szent István Ünnepét Békéscsaba Oktatási, 
Kulturális és Sport Osztályával közösen szerveztük meg. Intézményünk két színpadot 
állított a hang- és fénytechnikai beállások időigényének minimalizálása céljából. Egy 
8x10m-es fedett színpadot a Békéscsabai Jókai Színház elé és egy 10x12 m-es 
fesztiválszínpadot a Főtér katolikus templom felőli oldalán. A délelőtti protokoll 
rendezvényeket követően intézményünk elsősorban a családoknak igyekezett kedvezni a 
programterv összeállításakor, így több gyerekműsor is helyet kapott a palettán: 
Napsugár Bábszínház, Nyulambulam zenekar, Farkasházi Réka és a Tintanyúl 
zenekar. 
Délután 5 órától a tavaly is sikert aratott Munkácsy torta bemutatását kísérhették 
figyelemmel az érdeklődők, majd meg is lehetett kóstolni a finomságot. A délután 
további részén megtekinthettek egy musical-összeállítást és a Tabán 
Néptáncegyüttes műsorát, majd este 7 órától az Odett zenekar koncertjét 
hallgathatták meg az érdeklődők. 
Sajnos az időjárás nem kedvezett a rendezvény lebonyolításának ebben az évben sem. 
Így a programok jelentős részét, a délelőtti protokoll rendezvényeket követően, a 
Csabagyöngye Kulturális Központban bonyolítottuk le. Szerencsére a két helyszín (Főtér-
Csabagyöngye Kulturális Központ) szomszédságban van egymással, így az átjárás sem 
okozott gondot a közönségnek. 
Az Odett koncertet követően az esti polgármesteri beszéd, a Keresztes Ildikó and 
Band koncert és a tűzijáték már az eredeti terv szerint a Főtéri nagyszínpadon került 
megrendezésre.  
 
2015. szeptember 26-27. „Itthon vagy” hétvége – Szent-Mihály napi csabaiságok    
Immár harmadik alkalommal valósult meg, a magyar kulturális, természeti és 
gasztronómiai élményeket népszerűsítő rendezvény. Hagyománnyá vált, hogy ezen a 
hétvégén a Csabagyöngye Központban és kisházainkban is szervezünk programokat. 
2015-ben a Csabagyöngye Kulturális Központ minden tagintézménye részt vett az 
eseményen, így a város teljes területét lefedtük programokkal, színesítve ezzel a 
kínálatot. 
A programok szeptember 25-én indultak a Meseházban ahol a Boldogságbetakarító 
Ünnep a generációk együttes megszólítását tűzte ki célul, így játszóház várta a 
családokat. Ezt egészítette ki a kortárs irodalomra irányítva a figyelmet interaktív 
gyermekműsorunk és kortárs költök verseinek feldolgozását csokorba gyűjtő koncertünk. 
Szeptember 26-án négy helyszínen zajlottak a programok. A Központi épületben a III. 
CsaKK Halfőző Verseny 18 csapat részvételével, melyet kulturális programok 
színesítettek. Jaminában „Ősz az idő Szent Mihály nap közeledik” címmel, 
hagyományőrző délelőtt és magyar népdalokat éneklő népdalkörök baráti találkozója 
valósult meg, ahol szakmai beszélgetéseken keresztül, családi- és gyermekprogramokon 
át, az idei városi népdaléneklő verseny helyezettjeinek bemutatkozó műsora is várta az 
érdeklődőket. A Lencsési Közösségi Ház Kertbarát műhelykonferenciát szervezett - a 
20 éves Lencsési Kertbarát kör tiszteletére, melynek keretében előadásokat hallhattak az 
érdeklődők a magyar kertbartköri mozgalom helyzetéről, az ünnepelt kertbarát kör 
történetéről, az alföldi borászat aktuális kérdéseiről, Békés megye természeti értékeiről 
valamint Mohácsy Mátyás életútjáról. Az eseményt Mohácsy Mátyás, a magyar kertészet 
kiemelkedő alakjának mellszobrának koszorúzása, borkóstoló és saját termesztésű 
gyümölcsbemutató és kiállítás színesítette. A Munkácsy Emlékházban rendhagyó 
tárlatvezetéssel vártak minden betérőt. 
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Szeptember 27-én Mezőmegyeren a II. Szent Mihály-napi Birkapörkölt Főzőverseny 
és Gazdanap valósult meg. A nap folyamán a főzőversenyen résztvevőket és az 
érdeklődőket népdalok, néptáncbemutató, kézműves játszóház és bábmesejáték várta. A 
Mezőmegyeri Kézműves Falu népművészeinek portékáiból létrehozott rögtönzött 
kiállításon egészítette ki a programot. A rendezvény sok látogatót vonzó, igényes 
„falunappá” nőtt, melynek középpontjába a helyi hagyományok kerültek. 
 
2015. október 5. – november 20. Őszi Művészeti Hetek  
Idén is különleges programokat hozott az Őszi Művészeti Hetek. Az Alföld Quartet nem 
szokványos Mozart estjével és nem mindennapi látványvilággal köszöntötte a 
békéscsabai közönséget a nyitó estén. A folytatásban az I. Kovács Béla Nemzetközi 
Klarinétverseny következett, majd a holland Marlies Claasen Group és a Budapest 
Saxophone Quartet koncertje nyújtott különleges csemegét a jazz kedvelőinek. A 
Filharmónia szervezésében Békéscsabán is bemutatkoztak a Virtuózok; a népszerű 
televíziós produkció négy tehetsége látogatott el hozzánk. Október 22-én Békéscsabára 
érkezett a tájépítész vándorkiállítás. A 2015: TÁJODÜSSZEIA című nagyszabású 
szakmai kiállításon mintegy 60 kiállító 150 munkája jelent meg. A tárlat többek között az 
elmúlt 5 évben megvalósult kert- és szabadtérépítészeti munkákat, valamint 
településekre és régiókra kiterjedő koncepciókat mutatta be. A művészeti hetek része 
volt a Hetvenszer Hétszer Bocsánat formáció koncertje október utolsó napján. A 
novemberi programokat a hagyományosan megrendezésre kerülő Csabai Szalon 
kiállításának megnyitójával, majd Presser Gábor és Rúzsa Magdi Angyal mellettem 
című, ünnepi hangulatú koncertjével indítottuk, majd Benedekfi Zoltán és Benedekfi 
István a zenész, zeneszerző testvérpáros adott koncertet hegedű és zongorán Az 
ezerarcú romantika címmel. November 12-én a Budapest Klezmer Band adott 
felejthetetlen koncertet Szinetár Dóra színész-, énekesnő vendégszereplésével. Az Őszi 
Művészeti Hetek programsorozatát Bartus Gyula: Ez is negyvennyolc című darabjának 
felolvasószínházi bemutatója, majd november 20-án, az Ifjú zenebarátok napján a Békés 
Megyei Szimfonikus Zenekar hangszerbemutatóval egybekötött családi hangversenye 
zárta. Összességében sikeres programsorozatot zártunk, mintegy 3000 érdeklődő 
részvételével.  
  
2015. október 7-11. Kovács Béla Nemzetközi Klarinétverseny 
2015. október elején nagyszabású nemzetközi zenei versenynek adott otthont a 
Csabagyöngye Kulturális Központ Békéscsabán. A nemzetközi klarinétverseny névadója 
Kovács Béla Kossuth-díjas klarinétművész volt, aki jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Professzor Emeritusa. A Kovács Béla 40 éves a Zeneakadémián végzett 
pedagógiai munkássága tiszteletére rendezett versenyre Európából, Ázsiából és Dél-
Amerikából 59 klarinétos adta be a nevezését. Ez a klarinétverseny óriási hiánypótló 
esemény volt a magyarországi fúvós zenei életben, ugyanis ilyen rendezvényre utoljára 
1970-ben, 45 éve került sor Magyarországon. A nemzetközi versenyre azok a fiatal 
klarinétosok jelentkezhettek, akik 1987. január 1. után születtek és betöltötték a 18. 
életévüket. A verseny egy előválogatóból és 3 fordulóból állt. 
A II. fordulóba 12 versenyző (köztük 3 magyar: Antós Dénes, Tóth Máté és Rácz Balázs), 
a III. fordulóba 3 versenyző jutott be. Megosztott első lett Mikhail Mering_ orosz és 
Damien Bachmann svájci versenyző. Harmadik helyezett Matteo Tartaglia olasz 
versenyző lett. A zsűri számos Különdíjat adhatott át. A legjobb magyar résztvevő Antós 
Dénes, aki az Országos Filharmónia békéscsabai kirendeltségének díját vehette át. Az I. 
fordulóban legszebben bemutatott Kovács Béla mű előadójaként Kurucz Levente vehetett 
át Különdíjat. Tóth Máté a Rosé Kft. Különdíját kapta, Alessandro Beverari a Vandoren 
cég Különdíját nyerte el. A verseny zongorakísérői Hernádi Hilda, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem, és Zsigmond Zoltán, a békéscsabai Bartók Béla Művészeti 
Iskola tanárai voltak. A döntőben a Békéscsabai Szimfonikus Zenekar közreműködött, 
vezényelt Csurgó Tamás. A Megnyitón szerepeltek a békéscsabai Bartók Béla Művészeti 
Iskola kis diákjai, valamint fellépett Kiss Gy. László tárogató művész, Szepesi Bence, 
Chelemen Paula és Rumy Balázs klarinétművészek. 
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2015. november 30 - december 6. Mikulásfesztivál  
A Mikulásfesztivál programjában együtt szerepel a Csabagyöngye Kulturális Központ 
valamennyi tagintézményének programja, a legnagyobb eseményt azonban minden 
évben a központi intézmény szervezi.  
Idén is lelkesen járták Békéscsaba utcáit a DÖK Mikulásai, immáron sokadszor 
örvendeztetve meg a gyerekeket. 
December 6-án került sor a Mikulásnapra, ahol újdonságokkal örvendeztettük meg a 
gyerekeket. A már megszokott 77 Magyar Népmese ügyességet próbára tevő játékos 
elemei mellett kialakítottunk egy Óriás plüssök sarkát, ahol nyolc nagy plüssállattal 
birkózhattak az apróságok. A Jégkirálynő labirintusában öt kérdésre kellett jól 
megfelelniük a kicsiknek, hogy apró ajándékot kaphassanak magától a Jégkirálynőtől. 
Nem maradhatott el a finomságok vására, az arcfestés, a csillámtetoválás, valamint a 
kézműveskedés, ahol hűtőmágnest festhettek, illetve mézeskalácsot dekorálhattak a 
gyerekek. Ismét nálunk járt a Mikulás, akivel lehetett fotózkodni a műhelyében, de volt 
élményfotózás is, ahol beöltözhettek kicsik és nagyok Jégvarázs és Star Wars hősöknek.  
A jó hangulatról a Berbécs zenekar táncháza, Évi tündér és a Buborék zenekar 
gondoskodott. Az utóbbi koncertjén valódi hóesésben táncolhattak a gyerekek, és 
valamilyen varázslat folytán még hógolyózhattak is. 
Idén is meghirdettük cipősdoboz-akciónkat, melynek keretében sok doboznyi 
ajándékokat vártunk az információs pulttal szemben elhelyezett „Manók műhelyébe”, a 
rászoruló gyermekek részére. 
 
2015. december 5.  Országos Társastánc Bajnokság 
A Magyar Táncsport Szakszövetség által kiírt pályázaton nyerte el a Nyíri Lajos Táncsport 
Egyesület és a Csabagyöngye Kulturális Központ a társastáncbajnokság rendezési jogát, 
így az országos verseny 46. alkalommal került Békéscsabára.  A délelőtt folyamán az ifi 
és a junior versenyzők, a délutáni órákban pedig a felnőtt és senior párok léptek a zsűri 
elé latin és standard táncok kategóriákban a 234 m²-es táncparketten, amit csak erre az 
alkalomra építettünk meg a kulturális központban. Az ország legjobb versenytáncosai 
érkeztek Békéscsabára, az ország legjobb táncklubjainak képviseletében, az ország 
minden részéről. Kiemelkedő látványt nyújtottak a legmagasabb, vagyis sonder (S) 
kategóriás táncosok produkciói, koreográfiái. A verseny szünetében a Békéscsabai 
Társastánc Klub Senior Tánccsoportjának fellépése színesítette az eseményt. A versenyre 
két békéscsabai páros is benevezett a Nyíri Lajos TSE színeiben, Králik János és Králik 
Jánosné senior IV. open standard és Krucsai Attila – Varga Adrienn páros ifi standard 
kategóriában. A Králik-házaspár aranyérmet szerzett. A rendezvény lebonyolításában 
mintegy 50 fős stáb segédkezett: közösségi szolgálatos diákok, önkéntesek, a kulturális 
központ munkatársai, és a Nyíri Lajos TáncSport Egyesület fiatal és senior táncosai, 
táncpedagógusai, az egyesületben táncoló diákok szülei. Az esti eredményhirdetés után 
egy fantasztikus hangulatú össztánc zárta az eseményt, konfetti esővel.  
 
Sorozatok 
 
Kölyöksziget 
Kölyöksziget programunk két részből áll. Egyrészt folyamatos, napi programot biztosítunk 
a csecsemő kortól a kisiskolás korig a gyerekeknek és szüleiknek az I. emeleti 
Kölyöksziget klubunkban, ahol számos szabadidő eltöltésre alkalmas programot 
kínálunk (pl.: Pici Maci foglalkozások, Varázsének, Kids Klub). 
Projektünk másik eleme a Kölyöksziget családi játszóház programsorozat, mellyel 2015-
ben 7 alkalommal vártuk a családokat. Minden alkalommal babasarok, trambulin, 
ugrálóvár, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok színesítették a programot. Egy-
egy tematikus napot is szerveztünk, így például a farsang vagy az egészség jegyében. 
Célunk nem csak a szórakoztatás volt, hanem többek között a gyerekek megismertetése 
népi hagyományokkal, egészséges életre nevelés, a mozgás megszerettetése, és így 
tovább. 
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Nosztalgia táncestek 
Egy Békéscsabán már régen megfogalmazódott igényt elégített ki „Slágerkoktél” – 
élőzenés táncest - elnevezésű rendezvényéveivel a Csabagyöngye Kulturális Központ.  
2015-ben két alkalommal került megrendezésre táncest, bál a középkorosztály kulturált 
szórakozási lehetőségeinek bővítése céljából. 
Az esemény érdekes a társastánccal komolyabban (akár versenyzőként) foglalkozóknak 
éppúgy, mint az egyszerűen csak zenés-táncos kikapcsolódásra vágyóknak.  
A Slágerkoktél című rendezvényen örökzöld dallamokat, világslágereket játszanak neves, 
helyi közkedvelt zenekarok; mindezt élőzenével. A március 7-ei táncesten a békési 
Torony Band zenekar biztosította a színvonalas élőzenét, a november 21-i Katalin és 
Erzsébet napi bálon pedig az Antovszki Band. A Nőnapi Táncest programját színesítette a 
Békéscsabai Társastánc Klub és a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület senior táncosainak 
nyitótánca és latin és standard bemutatói. A profi táncosok után a párjukkal, vagy 
kisebb-nagyobb társasággal érkezők vehették birtokba a parkettet. A táncesteken 
átlagosan mintegy 100 fő vett részt, kisebb-nagyobb baráti társaságok, vagy párjukkal 
érkezők. 
 
 
 


