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Az eltelt év tapasztalatai alapján markáns változásokat nem tervezünk a 2016-os évben. 
Egy letisztult, látogatói visszajelzésekre építő programtervet készítettünk, mely tervezet 
csak azokat az elemeket tartalmazza, melyekre projektfinanszírozás formájában, az előző 
évekhez hasonló formában támogatási igényt nyújtunk be. Bővebb, minden 
rendezvényre kiterjedő anyagunkat a munkatervben fogalmazzuk meg.  
 
2016. január 22. Magyar Kultúra Hete 
Magyar Kultúra Napja és „Születésnapi Gála” 
CSABAGYÖNGYE KÖZPONT 
január 23., szombat 16:30 "Törékeny világ"  Kőszeginé Ancsa - Pásztorné Rita - Fülöp 
Antal  képzőművészeti kiállítása az Artériumban és a Kerengőben. 
Január 23., szombat  
A Csabagyöngye Kulturális Központ kitüntető díjat alapított 2015-ben az intézményben 
tevékenységet végző, az intézményt segítő személyek, közösségek, társadalmi vagy 
gazdasági szervezetek elismerésére. 
A díjak átadására a Magyar kultúra napja alkalmából rendezett Közösségi Gálán kerül 
sor, amelyre az intézmény tagintézményeinek összes közössége, csoportja meghívást 
kap.  
ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Január 16., szombat 14 óra Megyeri Kézműves Műhely - Betekintés a könyvkötés 
rejtelmeibe Feigl Miklósné aranykoszorús könyvkötőmester vezetésével. 
Január 16., szombat 18 óra Könyvbemutató a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
A magyar néptánc titkos ereje című könyvéről a szerzővel Born Gergellyel Erdősi Géza 
beszélget.  
Január 20., szerd 15 óra Rímszerda: Petőfi Sándorra emlékezünk. 
JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Január 20., szerda 15 óra Kiállítás megnyitó a Márvány Fotóműhely tagjainak 
alkotásaiból a Magyar Kultúra Napja tiszteletére. 
LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Január 22., péntek 17 óra  Nézőpontok címmel a Márvány Fotóműhely tagjainak előző évi 
alkotásaiból összeállított kiállítás megnyitója. 
Január 23., szombat 10-től 12 óráig Családi játszóház hagyományos magyar népi 
játékokkal. 
MESEHÁZ 
Egyeztetés alatt – január 20-ra 
MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ 
Január 20., szerda 15 óra Műterem látogató a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus 
Gimnázium Művészeti Szakközépiskolájában. Találkozó: Békéscsaba, Árpád sor 22. 
Munka közben láthatjuk a tanárokat és tanítványaikat a grafika, a textil a festő és a fotó 
műhelyekben. Betekinthetünk az alkotó munka folyamatába. Láthatjuk, hogy miként 
hasznosítható egy patinás villa a művészeti oktatásban. 
Január 21., csütörtök 16 óra A Magyar Kultúra Ünnepe a Békéstáji Művészeti Társaság 
éves kiállítása. Látogatható 2016. február 29-ig. 
Január 22., péntek 11 óra Munkácsy kultusz képeslapokon - Kiállítás-megnyitó  
A nagy magyar festő művei képeslapokon is megőrződtek. Egy magángyűjtő anyagából 
válogatott tárlat a legrégebbi lapok közül. 
 
2016. február 4-10 Csabai Farsang (Kultúrházak éjjel-nappal) 
2016-ban igen korán érkezik a farsangi időszak, melyet hagyományosan fesztivállal 
ünnepel intézményünk. Ekkor kerül megrendezésre a Kultúrházak éjjel-nappal országos 
kezdeményezés következő programsorozata is, melyhez ismét csatlakozni kívánunk.  A 
pontos program még egyeztetés alatt áll, de ebben az évben sem maradhat el a 
Zenészfal(s)hang, vagyis a könnyűzenei koncert, most a Random Trip formáció 
koncertje. A humort ebben az évben a Hosszabbítás című talk-show képviseli, melyben 
az összeszokott négyes Ganxsta Zolee, Harsányi Levente, Nacsa Olivér és Ágai Kis 
András szórakoztatja a közönséget. Szombaton délelőtt a Farsangi Kölyöksziget 
kínálja színes programjait a kicsiknek, míg az első emeleten a felnőtteket várjuk a V. 



 

Békés Megyei Házipálinka Verseny nyilvános zsűrizésére. Délután 17 órától 
hagyományosan kerül megrendezésre a Télűző Kiszebaba égetés, a Tűz-Kör 
Egyesülettel közös szervezésben. Bár a Tourinform Iroda elkerül intézményünk 
fenntartásából, hétfőn ismét megszervezzük a Turisztikai Konferenciát. 
Programsorozatunkat kedden a Munkácsy Emlékházban szervezett Ovis farsangunkkal 
zárjuk. 
 
2016. március 7-31. Tavaszi Fesztivál 
Ebben az esztendőben tizenhatodik alkalommal kerül sor Békéscsabán a Tavaszi 
Fesztiválra. Az összművészeti eseménysorozat számos kulturális intézmény és civil 
szervezet együttműködésével valósul meg. A legjelentősebb érdeklődésre számot tartó 
programok a Csabagyöngye Központban kerülnek megrendezésre. A kínálat idén is 
izgalmas produkciókat tartalmaz. Fellép többek között a Vasutas Koncert 
Fúvószenekar, Sztevanovity Zorán, a Calandrella Kamarakórus, a Szegedi 
Harsonaegyüttes, Tóth Péter, az Európa Kiadó, a Bartók Vegyeskar, Bródy János 
és a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar. Ahogyan a választékból látszik, a 
nemzetközi hírű előadók mellet a város kulturális értékeit jelentő művészeti csoportok is 
szerepet kapnak a fesztivál során. 
 
2016. április 8-10. XX. SCHERZO 
20. alkalommal kerül megrendezésre az ország egyetlen, kifejezetten zenés amatőr 
színházaknak szóló versenyünk. A jubileumi esemény egy újabb fejezetet nyit a fesztivál 
történelmében, hiszen ettől az évtől minősítő fesztiválként is működik majd. A 
jelentkezők a hagyományos csoportos és egyéni díjak mellett arany, ezüst és bronz 
minősítést szerezhetnek majd kategóriájukban. A zsűribe ismét a zenés színház ismert és 
elismert képviselői közül hívunk meg három művészt (előzetesen ígéretünk van Vágó 
Bernadettől és Tihanyi Ákos táncművésztől), valamint két fiatalt a diákzsűribe az ország 
neves drámatagozatos iskoláiból, a versenyen nem induló színvonalas zenés 
színpadoktól.   
 
2016. május 23-29. 100X Szép Fesztivál és Városi Gyereknap 
A tavalyihoz hasonló módon szervezzük meg a 2016 évi Városi Gyermeknapot is. Az 
elmúlt két évben a Munkácsy Mihály Múzeummal, a Békés Megyei Könyvtárral és a 
Békéscsabai Napsugár Bábszínházzal együttműködve olyan tartalmas programot 
állítottunk össze egy, a 3000 fős látogatószámot elbíró nagy területen, mely indokolja a 
rendezvény továbbiakban is ily módon történő szervezését. 
Gyermekelőadások és –koncertek, játszóházak, ugrálóvárak, társasjátékok, finomságok 
vására tarkítja ebben az évben is a programot. A részletes programegyeztetésre, a 
kialakult gyakorlat szerint, márciusban kerül sor az intézmények között.  
 
2016. július 4. Trianon emléknap (Ismerős Arcok) 
Az idei évben is fellép intézményünkben a Trianon emléknap alkalmából az Ismerős 
Arcok zenekar. Amennyiben az előző évekhez hasonlóan idén is támogatást nyer a 
rendezvény Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által, úgy ismét 
belépődíj-mentesen látogatható koncertet tudunk biztosítani a közönségnek. 
 
2016. június 25. Múzeumok Éjszakája 
A Munkácsy Emlékház rendezvényei közül a leglátogatottabb nyári, szabadtéri 
szórakozás, amely jó időben az udvaron zajlik. Idén a fő témát „Hősök, felfedezők, 
újítók” címmel adta meg a minisztérium. 
A családokat Baba-felfedezővel és kalandos társasjátékokkal várjuk. Felfedezők közül 
Suhajda Szilárd tart hűsítő előadást hegyi túráiról. Az újítókat a magyartól eltérő 
hangszereket megszólaltató Dürgő együttes képviseli azt este folyamán. Keresünk 
különleges technikával dolgozó művészeket, akik bemutatót tartanak a közönségnek. 
Természetesen a hagyományosnak számító programelemek, mint a jelmezpróba, a 
Szentivánéji Casino és a divatbemutatók, ismét várják a programra ellátogatókat. 
 



 

2016. július 18.- augusztus 19. Főtéri Nyár 
(részletes programja külön kerül benyújtásra) 
Az előző években kialakult technikai és térrendezési megoldások beváltak, melyekkel 
elkerülhettük a lakosságnak okozott kellemetlenségeket, nem tervezünk változtatni a jó 
gyakorlaton. A rendezvény programstruktúráján sem kívánunk változtatni. A pénteki 
napokon ismét Kiülős terasz-koncertekkel várjuk vendégeinket a Csabagyöngye Központ 
hangulatos teraszán már június 24-től. 2016-ban is igyekszünk színes, minden 
korosztályt és érdeklődési kört kielégítő programot összeállítani a komolyzenei 
koncertektől az utcabálokig. Idén is megrendezésre kerül a programsorozaton belül a 
fröccsöntő hétvége, melynek időpontja 2015. július 22-24, valamint a Big Band Találkozó 
és a ZENIT önálló rendezvényei is beépülnek a nyári műsorfolyamba.  
 
2016. július 29-30. Big Band Találkozó 
A CSAKK új kezdeményezéseként tavaly először került megrendezésre a Big Band 
Találkozó. Az intézmény alig hároméves csoportja, a Csaba Big Band az esemény 
házigazdája, mellettük vendégként pedig ebben az esztendőben egy budapesti és egy 
szegedi big band játszik majd. 
 
2016. augusztus 11-14. XXX. ZENIT 
Békéscsabán 2016-ben immár harmincadik alkalommal kerül megrendezésre a Zenei 
Ifjúsági Találkozó és Nemzetközi Fúvószenekari Verseny, mely rendezvény a megye 
egyik legnagyobb hagyományokkal bíró kulturális fesztiválja. A Zenit célja egyrészt a 
fúvóstársadalom számára egy folyamatos, minden évben megrendezésre kerülő, zsűri 
által minősített megmérettetés biztosítása, ezzel együtt a tehetséggondozás, 
tehetségfejlesztés másrészt Békés megye zenekedvelő közönségének élőzenét, 
fúvósmuzsikát biztosítani. Az idei Zenit fősodra két helyszínt érint majd, a főteret és a 
Csabagyöngye Központ melletti kisszínpadot, az esőhelyszínként pedig a Belvárosi Római 
Katolikus Templom áll rendelkezésre. Erős eleme lesz az eseménynek a Szóló 
Hangszeresek Találkozója. A jubileumi Zenitre meghívjuk az eddigi győztes 
zenekarokat. 
 
2016. augusztus 20.  Államalapító Szent István Ünnepe 
(részletes programja külön kerül benyújtásra) 
A 2015-ös évtől ismét intézményünk feladata az augusztus 20-ai ünnepi programok 
teljes körű lebonyolítása.  
A Csabagyöngye Központ Békéscsaba Oktatási, Kulturális és Sport Osztályával közösen 
szervezi meg Államalapító Szent István ünnepét a Polgármesteri Hivatal előtti Szent 
István téren. Az anyagi forrásokhoz mérten gazdag programkínálatot kívánunk ismét 
összeállítani, melyben minden korosztály megtalálja a számára legvonzóbb programot. A 
délelőtti protokoll rendezvények után, az ünnepi szentmise alatt egy 
gyermekprogrammal tervezzük indítani az ünnepi műsort, természetesen a misét nem 
zavarva. Ezután körülbelül 11.30 órától 19.30 óráig folyamatosan kínálnánk kulturális és 
szórakoztató programokat közönségünknek. Itt fellépnek majd helyi és országosan 
ismert táncegyesületek, zenekarok. 19.30-tól egy fiataloknak szóló, popzenei koncertet, 
majd az esti protokoll program és tűzijáték után egy utcabál hangulatú, színvonalas 
nagykoncerttel várjuk a közönséget, mely 2016-ban, meglévő szerződésünk szerint 
Rúzsa Magdi és zenekara koncertje lesz. Természetesen programkínálatunk 
elmaradhatatlan részét képezi majd az egész nap üzemelő vásár, valamint a játszóházak 
és kézműves foglalkozások is. 
 
2016. szeptember 24-25. Szent Mihály Napi Csabaiságok 
Immár negyedik alkalommal csatlakozunk a magyar kulturális, természeti és 
gasztronómiai élményeket népszerűsítő rendezvényhez. Ezen a hétvégén, a 
Csabagyöngye Kulturális Központ minden tagintézménye ismét részt vesz majd az 
eseményen, így a város teljes területét lefedjük programokkal, színesítve ezzel a 
kínálatot. A Központi épületben a IV. CsaKK Halfőző Verseny, Mezőmegyeren a III. 
Szent Mihály-napi Birkapörkölt Főzőverseny és Gazdanap, Jaminában a Jaminai 



 

Népdal Találkozó, a Meseházban a Boldogságbetakarító Ünnep, a Lencsési 
Közösségi Házban Kertbarát műhelykonferencia várja majd az érdeklődőket, 
valamint a Munkácsy Emlékház rendhagyó tárlatvezetéssel és programokkal készül 
majd. Az esti tűzgyújtás elmaradhatatlan eleme a programnak, így ismét látványos 
máglyát rakunk az élővízcsatorna közepén. 
Amennyiben lehetőség lesz rá, ismét megpróbálunk csatlakozni Tourizmus Zrt országos 
programjához és a Magyar Televízió egész napos műsorfolyamához. 
 
2016. október 1-november 26. Őszi Művészeti Hetek 
2016-ban harmadik alkalommal rendezzük meg a programsorozatot a Tavaszi 
Fesztiválhoz hasonló formában. A korábbi években csupán egy, az őszi időszak kulturális 
eseményeit felölelő kiadvány, plakátkampány volt az Őszi Művészeti Hetek, míg az új 
hagyomány szerint a Zene Világnapja és az Ifjú Zenebarátok Világnapja közötti 
időszakban számos nívós eseményt rendezünk. A képzőművészettől néptáncon, 
népzenén, irodalmon, színházon, komolyzenén és rockzenén keresztül a kórusmuzsikáig 
terjed a választék. A programok helyszíne a Csabagyöngye Központ. Fontos, hogy 
egyrészt magas művészeti színvonalat képviselnek a programok, másrészt domináns 
szempont a helyi értékek felmutatása. a fesztivál részletes programja jelenleg egyeztetés 
alatt áll. 
 
2016. december 2-6. Mikulásfesztivál 
A következő évben is nyitottá – azaz ingyenessé - tesszük a házban működő 
gyermekfoglalkozásokat a Mikulásfesztivál hetében. Természetesen nem maradhat el a 
Dök mikulásjárása sem, hiszen a város apraja-nagyja az elmúlt években megszerette a 
városszerte kószáló, szaloncukrot osztogató diákmikulásokat. 
A központi eseményre ismét számos programelemmel készülünk. A már megszokott 
fotózás, kézműves játszóház, ügyességi játékok és színpadi produkciók mellé jövőre is 
tervezünk meglepetéseket, újdonságokat, melyekkel még színesebbé tehetjük a napot. 
 
2016. december 10. Osztályos 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 47. alkalommal kerül majd megrendezésre Békéscsabán.  
 
2016. december 17.  Karácsonyi koncert fiataloknak 
2015-ben hagyományteremtő szándékkal szerveztük meg három, a pop és 
fesztiváléletben vezető szerepet betöltő zenekar közös koncertjét, kifejezetten az ifjúsági 
korosztályra gondolva. A fellépők névsora valószínűleg az év második felében dől el, 
hiszen fontos figyelemmel lennünk az ebben a műfajban gyorsan változó trendekre, így a 
program kialakításakor figyelembe vesszük a nyári fesztiválok könnyűzenei kínálatát.  
 

Sorozatok 
 
Kölyöksziget 
Mint az már hagyománnyá vált, ebben az évben is 7-10 alkalommal várjuk a családokat 
a Kölyökszigetre.  Célunk továbbra is az, hogy tartalmas programokat, élvezetes 
szórakozást, közös kikapcsolódást kínáljunk gyerekeknek-felnőtteknek egyaránt. A 2015-
ös esztendőben is fontosnak tartjuk, hogy ezen alkalmak mindegyike valamilyen új 
információt nyújtson, vagy már elfeledettet elevenítsen fel, így továbbra is tervezzük az 
együttműködést más szervezetekkel, illetve amennyiben ez lehetséges, egy-egy jeles 
nap köré építjük fel a tematikát.  
 
Táncestek 
A sorozat a tavalyi évben két bál megszervezéséből állt, melyek ilyen formában sikeresen 
valósultak meg, így 2016-ban is hasonlóan tervezzük megvalósítani márciusban Nőnapi 
bálunkat, majd novemberben a Katalin-és Erzsébet napi bálon lesz lehetősége a tánc 
kedvelőinek kipróbálni magukat.  



 

 
Könnyűzenei koncertek 
Intézményünk igyekszik megfelelni minden korosztály igényeinek, így 2015-ben 
sikeresen pályáztunk a Cseh Tamás programra. a program keretében 16 koncertet 
valósítunk meg 2015 novembere és 2016. májusa között, melyek nagyobb részének 
célközönsége az ifjúsági korosztály. A program keretében ismert és kevésbé ismert, 
feltörekvő zenekarok egyaránt fellépnek majd Hangverseny termi és Casinos 
koncertjeinken. A zenekarok listája a teljesség igénye nélkül: Random Trip, The 
Immigrands, The Fiction Stop, Budapest Acoustic Band, Ripoff Raskolnikov, Európa 
Kiadó, Szabó Balázs Bandája, Margaret Island, Superstereo, Patikadomb, Good Time 
Boys.  
 
  



 

 Rendezvény Várható 
bevétel 

Összköltség Támogatási 
igény  

Módosítási 
igény 

Megjegyzés 

január 

1. 2016. január 18-23.  
A Magyar Kultúra Ünnepe Békéscsabán  

0,- 200.000,- 100.000,-   

február 

2. 2015. február 4-10. 

XIII. Csabai Farsang  
1.720.000,- 2.720.000,- 1.000.000,-   

március 

3. 2015. március 7-31. 

Tavaszi Fesztivál  
4.100.000,- 7.500.000,- 2.200.000,-   

április 

4. 2016. április 8-10. 

SCHERZO 
120.000,- 1.920.000,- 1.000.000,-   

május 

5. 2015. május 23-29. 

100XSzép Fesztivál és Városi Gyermeknap  
0,- 1.950.000,- 1.500.000,-   

június 

6. 2015. június 4.  

Trianon emléknap  
0,- 723.100,- 723.100,-   

7. 2015. június 25.  

Múzeumok éjszakája 
0,- 350.000,- 250.000,-   

július 

8. 2015. július 29-30. 
Big Band Találkozó 

0,- 500.000,- 350.000,-   

9. 2015. június 24-augusztus 20.  

Főtéri nyár  
0,- 6.000.000,- 6.000.000,-   

augusztus 

10
. 

2015. augusztus 11-14.  

XXX. ZENIT 
0,- 3.000.000,- 1.500.000,-   

11
. 

2015. augusztus 20.  
Államalapító Szent István Ünnepe  

0,- 6.000.000,- 6.000.000,-   



 

szeptember 

12. 2015. szeptember 24-25.  
Itthon vagy – Magyarország szeretlek 
hétvége 

0,- 2.000.000,- 500.000,-   

október 

13. 2015. október 1. – november 26.  
Őszi Művészeti Hetek  

2.800.000,- 4.500.000,- 800.000,-   

november 

14. 2015. december 2-6. 

Mikulásfesztivál  
0,- 1.000.000,- 1.000.000,-   

december 

15. 2015. december 10.  

Országos Társastánc Bajnokság 
400.000,- 1.150.000,- 1.000.000,-   

év során rendszeres programok 

16. Kölyöksziget 
 

0,- 500.000,- 300.000,-   

17. Nosztalgia táncestek 
 

150.000,- 730.000,- 400.000,-   

18. Könnyűzenei koncertek 3.250.000,- 7.250.000,- 1.000.000,-   

 
Összesen 

12.540.000,- 47.993.100,- 25.623.100,-   



 

 


