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I.  A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

1.    A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pelyhéné Lipták 

Gabriella 

 

2.    A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Pelyhéné Lipták Gabriella 

  

Levelezési cím: 5712 Szabadkígyós, Rákóczi u. 18/1. 

 

Telefonszám: 70/314-6111 

 

E-mail cím:plgabriella@gmail.com 

 

II.  A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1.    A nemzeti érték megnevezése: Kígyósi Kastélyjátékok 

 

2.    A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

   agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 

   ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport 

   természeti környezet  turizmus   

 

3.    A nemzeti érték fellelhetőségének helye 

 

4.    Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

   települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 

 

5.    A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: 

A rendezvény célja, hogy az Ybl Miklós által tervezett gyönyörű Wenckheim kastélyban és parkjában 

az idelátogatók kellemes és színvonalas kulturális, zenei és képzőművészeti élményben részesüljenek. 

Az épület és környezete igen fontos kulturális érték, melynek megőrzését és népszerűsítését a 

rendezvényünk is céljának tekinti. 2001. óta színvonalas kulturális élményt nyújt az ide látogatóknak.  

Az alábbi rövid összefoglaló betekintést nyújt az elmúlt évek rendezvényeibe. Fontos kiemelni, hogy a 

kísérő kiállítások a rendezvény megnyitója után még egy hónapig látogathatók mindig, így további 

érdeklődést is jelentenek. 

2001. július 19-20-21. 

 Hangverseny 

Békéscsabai Vonós Kamarazenekar  

 a Mezőkovácsházi CRAZY Színjátszó-csoport gálaműsora 

 Molnár Dixieland Band műsora 



 St. Martin koncert 

 Nosztalgia est: STAGE-LINE együttes 

2002. július 19-20-21. 

 Marin Drzic: Dundo Majore Rómában 

Vígjáték a Szarvasi Regionális Színház előadásában 

 St. Martin koncert 

 Molnár Dixieland Band műsora 

2003. július 18-19-20. 

 Harmonika koncert 

Fellép a lipcsei 60 fős tangóharmonika zenekar 

 „Ezeregyév”- látványtáncszínház 

Az ExperiDance produkció tánckarának bemutatója 

 St. Martin koncert 

 Molnár Dixieland Band műsora 

2004. július 16-18. 

 Hangverseny 

Közreműködik: a Budapesti Szalon-és Gálazenekar és táncosai 

 Dés László- Nemes István: Valahol Európában c. musical Békéscsabai Jókai színház 

közreműködésével a Szabadkígyósi Általános Iskola diákjainak bevonásával 

 Komolytalan komolyzene 

Daniel Speer Rézfúvós Kvintett előadás 

 St. Martin koncert 

 Muskétások-látványtáncszínház 

Az ExperiDance produkció tánckarának bemutatója 

2006. július 14-15. 

 Csárdáskirálynő 

Nagyoperett két felvonásban Sziget színház előadásában 

 NOX: „Ragyogás tour 2006” 

2007. július 20-21. 

 Hair c. musical a Sziget színház előadásában 

 NOX Örömvölgy koncert 

2008. július 19. 

 Hevesi Imre és a Zűrzavar Zenekar 

 „4 For Dance” kamara táncegyüttes 

 St. Martin koncert 

 Szentpéteri Csilla és a 100 tagú Cigányzenekar 

2009. július 2. 

 Békés Megyei Jókai színház Kamara előadása 

 Az ExperiDance produkció bemutatója: Esszencia 

 



2010. július 16-17. 

 Deniel Speer: Brass- egy páratlan show Band 

 Sziget Színház: Egy szoknya egy nadrág-zenés komédia 

 Hevesi Imre: Varázsének 

 Pesti Magyar Operettszínpad: Fergeteges operettgála-sztárvendég: Kovács Zsuzsa 

 Illényi Katica koncertje 

2011. augusztus 6. 

 „Bál a Savoyban”- jazzoperett 

a Kalocsai Színház előadásában 

 A 100 Tagú Cigányzenekar koncertje 

2012. július 21. 

 Four Fathers énekegyüttes 

 Megakoncert 

Fellépők: Balázs Fecó, Szulák Andrea és Charlie 

Kísérő zenekar: Abrakazabra 

2013. augusztus 3. 

 Halász Judit: „Csiribiri”  

 A 100 Tagú Cigányzenekar koncertje 

2014. július 18-19. 

 Belencéres Néptáncegyüttes 

 Princess együttes koncertje 

 Palmetta koncert 

 Tihanyi Vándorszínpad: Mese Mátyás királyról 

 Tücsök Peti és Hangya Levi interaktív koncertje nem csak gyerekeknek 

 Benkó Dixieland Band koncert 

 St. Martin: Mesék, mítoszok koncert 

2015. július 18. 

 Nyulambulam együttes műsora 

 Ghymes együttes koncertje 

2016. július 17-18. 

 St. Martin – Nyár esti romantika koncertje 

 Ghymes együttes koncerje Sztárvendég: Hobó 

 

 

 



6.    Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

 A Kígyósi Kastélyjátékok kulturális rendezvényünk híre mára a megye határain túl, sőt, 

külföldre is eljutott. A látogatók száma 2-4000 fő között mozog. A műsorpolitikát a 

színvonal, és az értékmegőrzés jellemzi. Szabadkígyós kulturális életében első számú 

rendezvény, évről évre színvonalas kikapcsolódást nyújt, alapot teremt a kulturált 

társasági életre.  

 

7.    A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 

 

 szabadkigyos.hu 

 

8.    A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

 

III.  MELLÉKLETEK 

 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 

 

http://www.csabatv.hu/node/1697 

 

http://www.wenckheim.hu/kkj_2009.htm 

 

http://www.pressreader.com/hungary/bekes-megyei-hirlap/20160712/281663959342442 

 

http://www.koroshircentrum.hu/index.php/hirek/e1156-Bekes-Megyei-Hirek-2016-07-12 

 

2.    A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

3.    A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 
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