Kéz-jegy
A kultúra
mindenkié
Egyre többet látunk és hallunk
a megye közmûvelôdési és
közgyûjteményi intézményeirôl. Amellett, hogy kevesebb
állami pénzbôl kell hatékonyabban gazdálkodni, sok érdekességet nyújtanak számunkra. A Békés Megyei Önkormányzat mindent megtesz
a kultúra ápolása, értékeinek
megôrzése érdekében. A cél
az, hogy ezek az értékek minél
több emberhez eljussanak.
Az elkövetkezô oldalakon
megyénk értékeit ismerhetik
meg kulturális intézményeinken keresztül. Minden intézmény letette a kézjegyét, és a
programok széles választékát
tárják Önök elé azzal a szán-

dékkal, hogy bemutassák tevékenységüket, és az általuk szervezett rendezvényekre invitálnak mindenkit.
Napsugaras napokra várja
Önöket a bábszínház, a világ
legnagyobb Munkácsy-gyûjteményét csodálhatják meg a
Munkácsy Mihály Múzeumban, a Jókai-színház pedig három játszóhelyen várja a vendégeket – óvodásoktól nyugdíjasokig. A népi kézmûvesség
hagyományainak ápolását ismerhetik meg a Népmûvészeti Egyesület és a Kézmûves
Szakiskola táboraiban, a Humán Szolgáltató Centrumban
számtalan érdekes rendezvény,
magas színvonalú pedagógiai
tanácsadás, megújult könyvtár,
Európai Információs Pont várja az érdeklôdôket. Aki kutatja
és szereti a történelem rejtett
kincseit, az betekinthet a levél-

tár izgalmas irataiba, pihentetô
olvasmányként pedig mindenkinek a figyelmébe ajánlom a
Bárka címû irodalmi, mûvészeti folyóiratot. A szabadidô
tartalmas eltöltésébôl nem maradhat ki a sport, az egészséges
életmód sem. Békés megye
sportszövetségei a megye szinte minden települését érintve
rendeznek bajnokságokat és
versenyeket.
Ennyi mindent kínál mindazoknak Békés megye, akik itt
élnek, és azoknak is, akik vendégségben járnak nálunk és
szeretnék megismerni ezt a vidéket. Kívánjuk, hogy ôk is
érezzék otthon magukat. Ne
feledjék: közös munkánk, értékeink, hagyományaink ápolása
a jövô záloga, hiszen Békés megye mindannyiunk otthona.
DOMOKOS LÁSZLÓ,
A MEGYEI KÖZGYÛLÉS ELNÖKE

A legjobb dolgok mindig
a közelünkben vannak
A legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak – a fény a
szemünkben, a virágok a lábunknál, az emlékek a szívünkben, a gyengédség és kedvesség a mosolyunkban –, ezek
felismerése is a „kézjegyünk”.
Ha odafigyelünk és eszerint
cselekszünk, sok mindent adhatunk, amire a világnak – a
megyében élôknek – szüksége
van. Nem nagy dolog ez, csak
bátorság kell hozzá. Bátorságra
van szükség ahhoz, hogy odafigyeljünk magunk és társaink
jóságára, erényére, tudására, és
eszerint cselekedjünk. A megye közmûvelôdési, közgyûjteményi és mûvészeti intéz-

ményei segítenek ezt a szellemiséget eljuttatni az érdeklôdôk számára.
A megyében élôk építik környezetüket, családjukat, házukat, településüket, melynek
eredményeként „kézjegyükkel”
formálják, teszik egyedivé Békés megye sokszínûségét. Az
emberi értékek és érzések közvetítése a kiadványban bemutatott megyei intézmények egyedi kézjegyei, melyet közvetítenek önök felé.
Ahhoz, hogy az intézményi
munka megfelelô szinten és
hatékonysággal elérje az érdeklôdô közönséget, a Békés Megyei Közgyûlés megyei prog-

Békés megye kulturális
és sportintézményeinek alkalmi,
tájékoztató jellegû kiadványa
2008. április

NAPSUGÁR BÁBSZÍNHÁZ
„Micsoda színház, / mi csodákat mintáz,
benne a törpe nép.
Aprónak látszanak, / de óriást játszanak,
s mind egy-egy egyéniség.
Mondhatják, semmi más,
csak mese és látomás.
De egeket kékít, / és földeket ékít,
hidakat épít és színeket szépít,
lelkeket békít és világot szépít,
ha indul az elôadás”
(Gulyás–Szente: Kesztyûdal)

A népmûvészet tágabb értelemben valamenynyi népmûvészeti ágazat (népköltészet, népzene, népi tánc, díszítômûvészet, népviselet)
elnevezése; szûkebb értelemben tárgyak mûvészi megformálása.
A KÉZMÛVES SZAKISKOLA képzései, tevékenysége a tárgyak mûvészi megformálására
irányul. A szakiskolában családias légkörben,
természetes anyagokkal dolgozva kellemes
négy tanévet tölthetsz el.

Ezernyi érdekesség csábít a megújult
MÚZEUMBA:
– audio-tárlatvezetés és érintôpontos terminálok
– Munkácsy-relikviák és festmények
– Körösök világa óriás akvárium
– egyedülálló háromdimenziós filmvetítés

Hol lehet családtörténetet kutatni?
Hol bukkanhat jó szakdolgozati témára?
Hol tartanak érdekes történelemórákat?
A LEVÉLTÁRBAN, ahol a múlt feléled!

ramiroda mûködését kezdeményezte. A programiroda feladata a megyei közmûvelôdési,
közgyûjteményi és mûvészeti
intézmények programjainak
menedzselése, népszerûsítése,
közvetítése a megye településein élô lakosság és a megyébe
látogatók felé.
A Jókai-színház kibôvített
szervezôirodájában kapott helyet a programiroda, így biztosítva a legjobb elérhetôséget. Az
aktuális programokról a helyszínen (Békéscsaba, Andrássy
út 1.), illetve a 66/519-550-es
telefonon adnak a munkatársak
tájékoztatást.
A fenntartói szándék szerint
a programiroda az a közvetítô
közeg, amely munkájának eredményeként mind szélesebb
körben megismerhetik megyénk kulturális értékeit, hagyományait, gasztronómiai sokszínûségét, változatos programjait, a megye egyedi arculatát,
„kézjegyét”.
ZÁVOGYÁN MAGDOLNA
KULTURÁLIS REFERENS

A mûveltség vonzásában, a kultúra
kapujában a tudásteremtés eszközeit
ön sem nélkülözheti!
Idôtôl, tértôl függetlenül önt is várja
a TUDÁSHÁZ!

A népmûvészet hagyományainak ápolása,
helyi közösségek számára konferenciák,
képzések a CIVILEK szervezésében.

Egy ház, ahol folyamatosan alkotómunka
folyik, ahová nemzetközileg ismert mûvészek
érkeznek, értékeket hoznak létre és azt bemutatják a helybelieknek.

Békés megye SPORTSZÖVETSÉGEI
versenyezni és sportolni várják
a mozogni vágyókat.

Kéz-jegy



A XXI. század múzeuma
Érintôpontos terminálok
Elérhetôségek:
MUNKÁCSY MIHÁLY
MÚZEUM
5600 Békéscsaba,
Széchenyi u. 9.
Tel.: 66/328-040
E-mail: mmm@bmmi.hu
A múzeum hétfô
kivételével naponta
10–18 óráig tart nyitva.

2008 januárjában nyílt meg a
megújult Munkácsy Mihály
Múzeum, amelynek kiállításain audio-tárlatvezetés és
érintôpontos terminálok várják a látogatókat.
A Munkácsy munkásságát
bemutató termekben a relikviák és festmények mellett
óriás kivetítôn követhetik nyomon a névadó mester életútját.
Festményein, grafikáin kívül

Szolgáltatások
A múzeumban gyerekfoglalkoztató és fazekasmûhely
mûködik, ahol múzeumpedagógus segítségével különbözô
foglalkozásokon
vehetnek
részt gyerekek és felnôttek
egyaránt.

Jegyárak
Felnôtt: 800 Ft.
Diák, 62 és 70 év közötti
nyugdíjasok: 400 Ft.
Családi jegy (2 szülô +
2 gyerek vagy 1 szülô +
3 gyerek): 1500 Ft.
Csoportos jegy (10 fô felett):
500 Ft/fô.
Hangos tárlatvezetés
(audio guide): 500 Ft/fô.
Múzeumpedagógiai
foglalkozás: 300 Ft/fô.
Csoportos tárlatvezetés:
5000 Ft.
Videózás: 1000 Ft.
Ingyenes: 6 év alatt, fogyatékkal élôk kísérôvel, pedagógusok, oktatók, újságírók, nyugdíjasok 70 év felett, minisztériumi belépôvel, ICOM kártyával rendelkezôk, nemzeti
ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.), a
hónap utolsó vasárnapján a
26 év alatti személyek, továbbá a 18 év alatti személyeket
kísérô, legfeljebb két közeli
hozzátartozó számára.

ereklyéit, dokumentumokat,
valamint korabeli fényképeit is
bemutatja a kiállítás. A természettudományi tárlaton akvárium és egyedülálló háromdimenziós filmvetítés, a megyetörténeti ismertetôn üvegpadlós térkép kínál meglepetést.
Megnyílt továbbá az internetkávézó, a gyermekfoglalkoztató pedig fazekas- és
tûzzománcmûhellyel bôvült.

BÉKÉS MEGYEI
MÚZEUMOK
IGAZGATÓSÁGA
5600 Békéscsaba,
Gyulai út 1.
Tel./fax: 66/323-377
E-mail: mmm@bmmi.hu

Vésztô-mágori
történelmi emlékhely
Népi írók szoborparkja
A Vésztô-mágori történelmi
emlékhely a Körös-Sárrét legjelentôsebb idegenforgalmi bázisa. Itt láthatók az egykori monostor romjai, a régészeti bemutatóhely, a népi írók szoborparkja, a pákásztanya, ôskori ház
rekonstrukciója, mindez szép
természeti környezetben. A történelmi emlékhelyen a régésze-

ti emlékek mellett jelentôs irodalomtörténeti értékekkel is találkozhat az érdeklôdô. A szoborpark országosan egyedülálló,
olyan jeles, e vidékhez kötôdô
népi írók és falukutatók emlékét
ôrzi, mint Bibó István, Czine Mihály, Féja Géza, Illyés Gyula, Németh László, Sinka István, Szabó
Pál vagy Veress Péter.

Elérhetôségek:
5530 Vésztô-Mágor,
Mágori domb
Levelezési cím:
5530 Vésztô,
Várkonyi u. 3.
Tel./fax: 66/447-148
Nyitva tartás:
április 1-jétôl április 30áig: 10–16 óráig,
május 1-jétôl szeptember
30-áig: 9–18 óráig,
október 1-jétôl október
30-áig: 10–16 óráig.

Az INTERNETKÁVÉZÓ
nyitva tartása:
hétfôn: zárva,
keddtôl csütörtökig:
10–18 óráig,
pénteken, szombaton:
10–22.30 óráig,
vasárnap: 10–18 óráig.

Éves kiállítások 2008-ban
Állandó kiállítások
(folyamatosan látogathatók)
– Pro Natura (természettudományi)
– Jurták népe (régészeti)
– Munkácsy-emlékszoba (képzômûvészeti)
– Békés megye története (1301–1956)
– Baumhof Borbála gyûjteménye
– Bíbickuckó – természettudományi kiállítás
– Békés megye régészeti története az ôskortól az Árpád-korig
– Néprajzi, gazdaságtörténeti kiállítás
– Azonosság, másság, sokszínûség
(néprajzi-történeti kiállítás)

Idôszaki kiállítások
MÚZSÁK TERME:
– A lakberendezés mûvészete
Válogatás a Sárvári és a Kôszegi Vármúzeum,
valamint a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága
XVI–XIX. századi anyagából,
május 8.–június 29.
– Gyermekemet az országért,
A tatárjárás (1241–1242),
július 8.–október 31.
– Batthyány Lajos-emlékkiállítás,
november 8.–december 31.
CLIO TEREM:
– 20 éves a FAMME (Független Alkotók
Mûvelôdési és Mûvészeti Egyesülete),
július (3 hét)
– A Fekete Halál – kiállítás,
szeptember–december
TÉGLA TEREM:
– Vasúttörténeti kiállítás,
október 25.–december 31.

Csabai tanya
és gabonatörténeti kiállítóhely
Az ôskortól napjainkig
Elérhetôség:
5601 Békéscsaba, Gyulai út 65.
Telefon: 66/441-026
Nyitva tartás:
április 4-jétôl október 31-éig
hétfô kivételével 10–16 óráig.

A Gyulára vezetô út mellett áll az
1824-ben épült kisparaszti tanya.
A berendezett tanyaépület és a
részben helyben megôrzött, részben máshonnan áthozott gazdasági épületek a hagyományos paraszti gazdálkodást idézik. A telekre áttelepítették az újkígyósi
magtárt, egy szélmalmot a békéssámsoni tanyavilágból, a Csókási
tanyáról, és a vésztô-mágori
Wenckheim-birtokról egy gépszínt. Ebben látható A gabona tárolásának és feldolgozásának története az ôskortól napjainkig
címû kiállítás. A helyszínen lovaglási lehetôség is kínálkozik.

Szabó Pál Irodalmi Emlékház,
Biharugra
A parasztsors hiteles ábrázolója
Az emlékházat az író szülôházában, 1987-ben alapították a
magyar parasztság sorsának
leghitelesebb ábrázolója tiszteletére.
A kiállításon az író egykori
dolgozószobája és könyvtára

látható, eredeti berendezésével
és értékes könyvgyûjteményével. Szobra a biharugrai könyvtár elôtt áll, sírját egy faragatlan
sziklatömb jelzi a falu temetôjében, a Harsány felé vezetô út
mellett.

Elérhetôség:
5538 Biharugra,
Szabó Pál u. 46.
Látogatható elôzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 66/498-087



Napsugaras napok
továbbra is
Bábszínházunk 2005 januárjától mûködik hivatásos intézményként, s mint ilyen az
1949-ben alakult – Lenkefi
Konrád bábmûvész által irányított – amatôr Napsugár Bábegyüttes tevékenységét folytatjuk. Az egykori bábcsoport
1964-tôl kapcsolódott be a
nemzetközi és hazai mûvészeti életbe, s 1962-tôl tagja az
UNIMA (Nemzetközi Bábmûvész Szövetség) szervezetének. A bábegyüttes 1965-tôl
Lenkefi Konrád irányításával
közremûködött a Békéscsabai
Bábjátékos Napok megszervezésében. Ennek, valamint az
együttes színvonalas munkájának köszönhetô, hogy az
UNIMA magyar központja
felvállalta az 1968-óta háromévenként megrendezett Bé-

késcsabai Nemzetközi Bábfesztivál védnökségét.
A Napsugár Bábegyüttes jelenleg a Napsugár Bábegyüttesért Kulturális Egyesület égisze
alatt tevékenykedik. Tagjai pedagógusok, tanulók, alkalmazottak, akik valóban amatôrök,
hiszen sohasem kaptak munkájukért fizetést – a gyermekek

iránti szeretetbôl, kedvtelésbôl
mûvelték és mûvelik a bábmûvészetet. Az eltelt öt évtized folyamán számos európai, sôt
dél-amerikai országban is szerepeltek. Mind itthon, mind
külföldön megbecsült képviselôi ennek a mûvészeti ágnak,
birtokosai számos szakmai és
társadalmi kitüntetésnek.
A bábszínház a legfiatalabb
korosztály, a gyermekek mûvészeti nevelését, színházat értô,
szeretô közönség kialakítását jelölte meg alapvetô célként Békés megyében. Éppen emiatt
repertoárunk nagy részét a gyerekmûsorok teszik ki, de születtek felnôtteknek szóló elôadások is. 2003 szeptemberétôl
– a csoport, a fenntartó és a
mûködtetô kérésére – Lenkefi
Zoltán, Lenkefi Konrád fia vette

át az amatôr együttes szakmai,
mûvészeti irányítását.
Az együttes ötvenöt éves
munkájának és a hagyományoknak köszönhetôen Békés
,egye képviselô-testülete 2004
májusában úgy döntött, hogy e
tevékenység méltó utódja, folytatója egy hivatásos színház lehet, amely immár állami támo-

A Békés Megyei Levéltár
2008. évi programjai
– Május 15.
Megjelenik a Békés Megyei Levéltár kéziratos és nyomtatott térképeit bemutató DVD.
– Május 23.
Az ismeretlen közelmúlt. Konferencia a szocializmus évtizedeirôl.
Helyszín a gyulai városháza díszterme.
(Tematika: a paraszti ellenállás formái; információ
és információszerzô rendszerek a Kádár-korszakban.)
– Szeptember
Nyílt levéltári napok
– A hétköznapok történetének forrásairól diákoknak.
(Bejelentkezés szerint folyamatosan.)
– Szeptember 9.
Az elsô nagy történésznemzedék nyomában.
Konferencia a 19–20. század fordulójának kiemelkedô
Békés megyei származású történészeirôl
(Haan Lajos, Karácsonyi János, Márki Sándor és mások).
– Október 13–15.
Az Önkormányzati Levéltárak Tanácsának
évi konferenciája (színhely: Gyula).
Iskolai és más, csoportos levéltár-látogatások, rendhagyó, forráselemzô történelemórák folyamatosan,
elôzetes bejelentkezés után.

Kéz-jegy

Ármányos
puncs-pancs és társai
gatással végzi tovább azt a komoly és fontos munkát, amelyet ez idáig önkéntesen látott el
a bábjátékot mûvelô amatôr társulat.
Jelentôs a változás: immár
nemcsak hétvégenként lehet
kapcsolatot teremteni a közönséggel, hiszen a profi, hivatásos
színészek úgy alakították ki a
színház repertoárját, hogy az
elôadásokkal a helyszínen is fel
tudják keresni a közönséget, a
különbözô intézményeket –
nem kell a nézôket kimozdítani
megszokott környezetükbôl.
A bábszínház új célkitûzése a
nézôk és a szereplôk közötti közelebbi kapcsolat megteremtése: a közönség az elôadások
után beszélgethet a színészekkel, megfoghatja a bábokat, ez
egy fajta levezetése lehet az elôadás által keltett feszültségnek,
és rendkívüli élmény a gyermekeknek.
Fontos feladat a sérült és hátrányos helyzetû gyermekek
színházi nevelése. Különös
gondot fordítunk arra, hogy
hozzájuk is eljusson valamenynyi elôadás.
Az óvónôk, a megyében
mûködô amatôr bábcsoportok
gyakran megkeresnek minket
szakmai problémáikkal, amelyekre bábszínházunk kreatív
hozzáállással válaszol.
A társulat valamennyi tagja
mindent megtesz a gyermekek
mûvészeti neveléséért, a színvonalas és szórakoztató bábszínház megteremtéséért.

Új bemutatókkal készül a Békés Megyei Napsugár Bábszínház. A következô évad is izgalmakkal teli lesz: ez év októberében Michael Endre: Ármányos
puncs-pancs címû elôadását viszi színre a társulat Kovács Géza
rendezésében. Tervezünk egy
norvég mesefeldolgozást, amit
Bartal Kiss Rita állít színpadra,
valamint hívjuk Pályi Jánost is,
aki a vásári játék csodálatos és
érdekes világát idézi elénk. Nézôink nagy megelégedésére
bábszínházunk 2007 szeptemberétôl a Békés Megyei Jókai
Színház Vigadó termében játszsza elôadásait, amely méltó környezetet és hangulatot teremt
munkánkhoz.
Nagy sikernek örvend új
szolgáltatásunk, a hétvégi játszóház, ahol a gyerekek megismerkedhetnek társulatunk tagjaival, közösen készítenek játékokat, maszkokat, és az elkészített tárgyakkal dramatikus
játékokban vehetnek részt.
Idén májusban csereelôadást
szervezünk a kecskeméti Ciróka Bábszínházzal, vendégeink a
Bertalan és Barnabás címû elôadással látogatnak Békéscsabá-

Elérhetôségeink:
Békés Megyei Napsugár
Bábszínház
5600 Békéscsaba,
Árpád sor 2/6.
Telefon: 66/441-249
www.napsugarbab.hu
E-mail: napsugarbab@
freemail.hu
Szervezés:
06-20/293-4738
(Lenkefi Réka),
06-20/293-5626
(Szantner Tiborné)

ra, míg társulatunk A haza,
avagy a madárnak két szárnya
van címû darabbal mutatkozik
be az ottani közönségnek.
Közel ezerháromszáz bérletes látogatja elôadásainkat, közöttük idén is ajándékokat sorsolunk ki. A közönség kedvezô
visszajelzései miatt továbbra is
mûsoron tartjuk eddig játszott
darabjaink közül a Csipkerózsa, Ágrólszakadt Tilinka, Sosevolt cirkusz, Majolenka hercegkisasszony, A haza, avagy a
madárnak két szárnya van, Jaj
de jó itt, mindenütt! címû bábelôadásainkat.

A nyári szünet
sem telik tétlenül
Az évad június 20-án zárul a
bábszínházban, ám társulatunk
már készül a következô évadra,
az októberi új elôadásunk elôkészületei kezdôdnek meg.
Csapatunk kis létszáma miatt év közben elmaradnak az
épület karbantartási munkái,
ezeket nyáron pótoljuk – ilyen
lesz a próbaterem kifestése,
raktár kialakítása, nagytakarítás, hogy a következô évadot
ne csak lelkiekben felfrissülve
kezdjük.

A Napsugár Bábszínház
programja
Bábszínházunk egész
évben szeretettel várja látogatóit a Békés
Megyei Jókai Színház
Vigadójában, ahol
most már nemcsak
elôadásokat nézhetnek, hanem szervezett tematikus foglalkozásokon is részt vehetnek a gyermekek
szülôkkel együtt. Lesz farsangi mulatság, kézmûves foglalkozás, drámajáték (népi monda alapján) és bohócnap is.
Terveink szerint a következô programokkal várunk minden
kedves érdeklôdôt:
Május 10-én 10 órától: A madárnak két szárnya van
Május 31-én 15 órától: Bohócnap
Szeptember: Játszóház
Október: Michael Endre: Ármányos puncs-pancs
(új bemutató) • Játszóház
November: Játszóház
December: Játszóház
Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt! Kérjük, elôadásaink pontos dátumáról érdeklôdjön szervezôinknél!
A mûsorváltoztatás jogát a bábszínház fenntartja!

Ahol a múlt a jelen
A Békés Megyei Levéltár a megyében keletkezett, történeti
értékû iratokat gyûjtô, ôrzô és
feldolgozó intézmény. A megye történetére vonatkozó források sora 1715-tôl, Békés megye újratelepülésétôl folyamatos, jelenleg a levéltár 8040
irat-folyóméternyi iratot ôriz.
Ez az iratanyag Békés megye

múltjának elsô számú forrásbázisa, ugyanakkor minden
ember számára tartalmaz hasznos információkat. (Például
munkaidô-igazolás, tervrajz,
jogbiztosító irat örökösödéshez, elveszett bizonyítvány
pótlása. Legtöbben a kárpótlás
idején fordultak meg levéltárunkban.)

Szolgáltatások
A levéltár kutatótermében bárkinek lehetôsége van a levéltárban ôrzött iratanyag kutatására.
Levéltárunk a kutatók kérésére,
térítés ellenében másolatot készít az iratokról. Fénymásolaton
kívül lehetôség van szkennelésre, digitális kép készítésére, illetve mikrofilmrôl papír alapú másolat készítésére is. A levéltár
szolgáltatásként kutatást, adatkeresést is vállal. A levéltár ôrizetében lévô Békés megyei felekezeti anyakönyvi másodpéldányok 1828–1895 között és

1895-tôl az állami anyakönyvi
másodpéldányok egy részének
kutatása által lehetôség nyílik
családkutatásra is.
Ügyfeleink számára az illetéktörvény rendelkezései alapján munkaviszony-igazolásokban, hadigondozási ügyekben,
tervdokumentációkkal kapcsolatban szolgáltatunk adatokat.
Levéltárunk iskolák részére
vállalja bemutató rendhagyó
történelemórák tartását. Állandó kiállításunk egész évben
megtekinthetô, várjuk iskolai és
egyéb csoportok érdeklôdését.

A Békés Megyei
Levéltár
elérhetôségei:
5700 Gyula, Petôfi tér 2.
5700 Gyula, Pf. 17.
Telefon: 66/362–173,
fax: 66/361–240
E-mail: leveltar@
bekes-archiv.hu
Honlap:
www.bekes-archiv.hu
A kutatóterem nyitvatartási
ideje: hétfôtôl csütörtökig:
8–16.30-ig, pénteken 8–14-ig.
A kutatószolgálat közvetlenül a 06-20/289-8909-es
mobiltelefonszámon
érhetô el.

Békés Fióklevéltár
5630 Békés,
Szarvasi út 42–44.
5631 Békés, Pf. 39
E-mail: bekesfiok@
bekes-archiv.hu
Telefon: 66/634–542
A békési kutatóterem
nyitvatartási rendje:
hétfôtôl csütörtökig
8–12-ig, 13–16.30-ig,
pénteken: 8–12-ig, 13–14-ig.

Békéscsabai részleg
5600 Békéscsaba,
Szabadság tér 11–17.
A békéscsabai kutatóterem
nyitvatartási rendje:
szerda 8.30–15-ig.
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Jó hírünket viszik, hozzák az újat
Egy kis történelem
Békéscsabán 1840 óta rendeznek színi elôadásokat, de kezdetben itt is csak vándortársulatok szerepeltek, általában
nyaranta. 1879. március 8-án
nyitották meg az állandó kôszínházat, s az évtizedek során
folyamatosan fejlôdött a ház –
fokozatosan bôvítették a színpadot, zsinórpadlást, forgószínpadot
szereltek be,
korszerûsítették

a világítást és bevezették a központi gázfûtést. A legnagyobb
rekonstrukció a kilencvenes
évek elejére tehetô, az épület
utolsó nagy renoválása 1994ben fejezôdött be. A színházterem jelenleg 420 nézô befogadására képes: 350 hely teljes értékûen, 70 széknyi viszont csak csökkent látótérrel
biztosítja a közönség kiszolgálását.

A megye kulturális életében
kiemelkedô szerepet töltött be a
színház épületében található
Vigadó, mely elôadói estek,
koncertek, bálak és estélyek
reprezentatív helyszíne volt. A
csodálatos helyiségben aranyozott velencei metszett tükrök és
intarziás parketta kápráztatta el
a közönséget. A második világháborút úgy-ahogy szerencsésen átvészelve 1953-ban megpecsételôdött a Vigadó sorsa. A
lebontásra ítélt Apolló mozit
helyezték ide, igaz, ideiglenesen. Két év alatt teljesen tönkrement. A mozi után ismét
a színházé lett a terem,
elôbb festômûhelynek,
majd késôbb próbateremnek használták. 1994-ben
szinte a színház egészét
érintô felújítás történt,
melynek során a Vigadó is
megújult, és ismét pompájában várja a város közönségét.
A színháznak 1954-ig
nem volt állandó társulata,
az akkoriban mûködô magántársulatok szerzôdtek a
várossal egy-egy, vagy egykét évadra, így a szereplôgárdák és a vezetôk állandóan váltották egymást.
1954. szeptember 15-i
hatállyal, hivatalosan megalakult önálló társulattal a Békés Megyei Jókai Színház.

Egy színház, amely a megyéé, amely a megye lakosságát kívánja kiszolgálni! –
Egy színház, amely hidat
épít a határon túlra, együttmûködik Erdéllyel, a Vajdasággal. – Egy színház, amely
elviszi az országba a békésiek
jó hírét, s idehozza ami új,
ami megnézendô, amibôl tanulni érdemes. – Egy ház,
ahol folyamatosan alkotó
munka folyik, ahová nemzetközileg ismert mûvészek
érkeznek, ahol értékeket hoznak létre és bemutatják azt a
helybelieknek. – Egy ház,
ahová jó elmenni, ahol jó találkozni, jó beszélgetni, jó
ünnepelni.

Minden, ami színház!
A Fiatal Színházmûvészetért
Alapítvány által mûködtetett
Fiatal Színházmûvészeti Szakközépiskola, a „színitanház”
1992-ben alakult, és 2001-ben
bekerült az államilag támogatott oktatási szervezetek közé,
ahová érettségi után felvételizhetnek a jelentkezôk. Az alapítvány együttmûködési szerzôdést kötött a Békés Megyei Jókai Színházzal, és így – az országban egyedülálló módon – a
professzionális színházi közeg
közvetlen környezetében folyik
az elméleti és gyakorlati oktatás.
Intézményünkben a növendé-

kek jelenleg három tanszakon
tanulhatnak.
Az egyes szakok között áthallgatásra, átjárásra is lehetôség van (például ha valaki színész szakra jelentkezik, de kiderül, hogy nincs meg a megfelelô színészi tehetsége,
ugyanakkor már „megfertôzôdött” a színház hangulatától,
lehetôsége van csatlakozni a
színházi kiszolgáló szakok egy
másikára).
Közös tantárgyak:
Esztétika, dráma- és színháztörténet, dramaturgia, mûvészettörténet stb.

Nyitott ház
A színház legyen a kultúra
szentélye, s egyben agóra is,
ahol jó találkozni, jó gondolatokat cserélni – hangoztatta az
új vezetés 2007 májusától.
Fontos törekvés a családi
színházba járás lassan feledésbe merülô hagyományának
visszaállítása. Ennek jegyében
a Jókai-színházban három játszóhelyen folyamatosan várjuk
a színházba vágyókat – óvodástól a nyugdíjasig.
A bérleteseken túl a napi
színházi érdeklôdô számára is
jegyet biztosítunk minden elôadásra.

Beindul a számítógépes
helyfoglalási rendszer, a www.
jokaiszinhaz.hu weboldalon aktuális információkkal, hírekkel
szolgáljuk ki az érdeklôdôket.
Repertoárunk:
Vígjáték, musical, dráma,
operett, táncszínház, gyermekdarabok, irodalmi estek, komolyzene, felolvasószínház,
külföldi vendégmûvészek, élôzene a színpadon, fogadások,
nemzeti ünnepek, kiállítások,
performance-ok, stúdiódarabok, alternatív színházi kísérletek, kortárs és klasszikus
mûvek.

Színész szak
A hallgatók három évig tanulnak a támogatott rendszerben, a negyedik évben pedig úgynevezett mesterkurzuson vesznek részt,
amelynek keretében egy teljes estét betöltô elôadást csinálnak a
Jókai-színház színpadán. A harmadik év végén országos minôsítô vizsgát tesznek, majd három év folyamatos színházi gyakorlat
után színész II képesítést és bizonyítványt kapnak.

Díszlet- és jelmeztervezô
asszisztens szak
Speciális tárgyak:
Hangképzés, beszédtechnika, ének, tánc és színpadi mozgás, vagy díszlet- és jelmeztörténet, fénytechnika, színpadi
technika stb.

A szakmai munkát fôállású
tanárok, a rendezôk és vezetô
színmûvészek, díszlet- és jelmeztervezôk irányítják, de érkeznek vendégtanárok Európa
legnevesebb színházaiból is,
Nagy-Britanniától Franciaországig. Növendékeinket gyakran hívják a megyében és a városban tartott rendezvényekre
fellépni, és a helyi rádiókba
verset, reklámokat mondani.
Tanulmányi idô alatt másodévtôl már kiegészítô kereseti lehetôségek is adódnak a legjobb
tanulók számára.
2009-tôl mintegy hétszázmilliós beruházással elkészül
az Ibsen-központ, ahol vadonatúj próbatermek, felszerelt
tantermek és egy minden technikával felszertelt stúdiószínház szolgálja ki az oktatást.
***
További információk a www.
színitanhaz.hu weboldalon.

Kétéves, szintén érettségi utáni képzés. Jó mûvészi készségekkel
(rajzolás, formázás, fantázia) rendelkezô fiatalok számára nyújt
lehetôséget, hogy a díszlet-, jelmez-, kelléktervezés és -kivitelezés területén szerezzenek ismereteket, képesítést. Nemzetközi
hírû, esetenként külföldi díszlet- és jelmeztervezô mûvészekkel
dolgozhatnak együtt, gyakorolhatják a szakmát.

Színháztechnika
szak
Fény-, hang-, színpadtechnika egy tanszakon belül. Európa-szerte elismert mûszaki
szakemberek képzése indul
2008 szeptemberétôl – nemcsak a színház, de a koncertek
és nagy rendezvények kiszolgálásához, a modern, számítógép vezérelte technikához
is értô mûszaki szakemberek
végeznek itt hamarosan.
A képzési idô két év.



Szimfonikus zenekar

A Bárka
A tizenhatodik
évfolyamában
járó Bárka a Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum kiadásában
kéthavonként megjelenô, irodalmi, mûvészeti, társadalomtudományi folyóirat.
A lap szerkesztôi (Elek Tibor
fôszerkesztô, Kiss László szerkesztô, Szabó Tibor online- szerkesztô) és közvetlen munkatársai (Grecsó Krisztián – irodalom,
Gyarmati Gabriella – képzômûvészet, Erdész Ádám – társadalomtudományok, Kiss Ottó –
irodalom) az egyetemes magyar
kultúrában gondolkodnak, és
„arra törekszenek, hogy a Bárka
nyitott, befogadókész legyen
minden érték iránt, tekintet nélkül a korra, nemre, származásra
és lakhelyre, az uralkodó és háttérbe szorított kánonokhoz, a
különbözô mûvészeti irányzatokhoz, csoportokhoz való tartozásra.
A szerkesztôk bíznak abban,
hogy a regionalitás és az egyetemesség a minôség- és értékelvû
szemlélet- és gondolkodásmód
keretei között nincs feloldhatatlan ellentmondásban egymással;
a látszólag lokális érdekeltségû
témáknak és a térségben élô, ide
kötôdô szerzôknek a „vidéki”
folyóiratok többségénél hangsúlyosabb szerepeltetésével ezt
bizonyítják is.
A fentiekbôl következôen a
lap szerzôi között éppúgy megtalálhatjuk a kortárs magyar irodalom különbözô irányzatokat
képviselô élvonalbeli magyarországi és Magyarország határain
túli szerzôit, a fiatalabb generá-

ciók tehetséges alkotóit, mint a
szûkebb régió szellemi, mûvészeti, irodalmi életének jeles
képviselôit.
Az elmúlt években a szerkesztôknek sikerült egy olyan
karakteres arcélt kialakítaniuk,
ami a folyóiratpiacon mára már
egyedivé teszi a lapot. A helyi és
az országos írott, illetve elektronikus média rendre elismeréssel
számol be a Bárka aktuális számairól, hangsúlyozva többek
között azt, hogy a lap hasábjain
olyan alkotókkal és írásokkal lehet egymás mellett találkozni,
melyekkel általában így együtt
nem, inkább csak különbözô
folyóiratokban.
A szerkesztôk Ezer éve a Körösök mentén címmel 2000ben és 2001-ben is egy-egy millenniumi összeállításban próbálták meg felvillantani, hogy
mit adott az elmúlt évezredben
a békési régió a magyarságnak és
a világnak a kultúra, a mûvészetek, a tudomány területén.
2007 januárjától a szerkesztôség elindította a lap online,
magazin változatát. A www.
barkaonline.hu – Ablak a kortárs magyar irodalomra egy teljes spektrumú irodalmi portál,
hírekkel, helyszíni tudósításokkal, kritikákkal és elsô nyilvánosságú irodalmi alkotásokkal.
Az immár naponta több írással
frissülô oldalain bemutatják az
aktuális lapszámokat, ízelítôt
adnak a következô számokból,
kortárs magyar írókkal készített
interjúkat közölnek, a szerkesztôségi mûhely munkatársainak
és vendég szerzôinek másutt
nem olvasható, izgalmas tárcáit
ajánlják a látogatók figyelmébe.
A folyóirat megrendelhetô a
szerkesztôség címén: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernô u. 3.

A Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar 1959 ôszén alakult.
Alapítója és elsô karmestere
Sárhelyi Jenô, a Bartók Béla Zeneiskola igazgatója, aki az
együttes elsô tizenkét évének
mûvészeti vezetôje is volt.
2007 ôszétôl Somogyi-Tóth
Dániel irányítja a zenekar szakmai munkáját. Filharmóniai
koncertek, megyei ünnepségek, újévi, jótékonysági és ifjúsági koncertek közremûködôi.
Szándékuk a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás,
valamint a zeneterápia megismertetése és széles körû terjesztése.
Számos európai ország és
Japán hangversenytermeiben
is sikeres elôadásokat hallhatott a közönség az együttes tolmácsolásában. Értékeit nemzetközi hírû karmesterek és
szólisták, versenyek rangos díjai, hazai és külföldi vendégszereplések dicsérô kritikái, a
közönség szeretete és odafigyelése ismerte el.
Fontos „mérföldkô” a zenekar életében, hogy 2007-ben
megalakult a Körös-völgyi
Szimfonikusok Egyesülete,
mely az együttes munkáját hi-

Elérhetôségek:
Tomanek Gábor
Tel.: 06-70/942-6755
E-mail:
tomera@t-online.hu

kolák, mûvelôdési házak, szociális otthonok kérnek fel bennünket különbözô mûsorok
megtartására.
Rendhagyó irodalomórák,
gyermekmûsorok, irodalmi
összeállítások, ünnepi megemlékezések és színházi elôadások alkotják repertoárunkat.
A gyermek és felnôtt közönség úgy szeretné szabadidejét eltölteni a nézôtéren,
hogy kikapcsolódjon, mi pedig

Programok:
ÁRGYÉLUS KIRÁLYFI – MESEJÁTÉK
Április 22-én 8.45-kor Végegyházán
Április 22-én 11 órakor Gerendáson
Április 22-én 15.30-kor Békéssámsonban
Április 29-én 9 órakor Mezôgyánban
Április 29-én 11 órakor Geszten
TE RONGYOS ÉLET – KABARÉ
Május 17-én 17 órakor Mezôberényben
Június 8-án 18 órakor Csíkszentdomokoson
Július 2-án 18 órakor Gyergyószentmiklóson

vatott segíteni, az elért eredményeket kívánja megôrizni és
gazdagítani. Célja, hogy támogatókat tudjon megnyerni Békés megye kiemelkedô és egyben egyik legrégebben mûködô mûvészeti együttese mellé.
Új terveik között meghatározó szerepet szánnak a rend-

Programok:
2008. május 19-én 19.30-kor
Szemelvények a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar
programjaiból
(Békés Megyei Jókai Színház – Békéscsaba)
2008. június 18-án 15.30-kor
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Zeneakadémia
Nagyterme – Budapest
2008. július 5-én 21 órakor
Koncert a gyömrôi Teleki-kastély udvarán

Színházi tájolás
A Tomanek és Társa Bt. 1996ban alakult; feladatunk: mûvészeti szolgáltatás. Járjuk a megye és az ország kisebb-nagyobb településeit, óvodák, is-
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arra törekszünk, hogy eleget
tegyünk ennek az igénynek.
Összeállításaink népszerûségét
jelzi, hogy például az

Árgyélus királyfi címû mesejáték, amely a tananyaghoz is
kapcsolódik, a 300. elôadásnál
tart. Természetesen a felnôtteknek szóló elôadások is igen
népszerûek, van olyan, amelyik elérte a

szeres megyei bemutatkozásoknak. A zenekar az eddigieknél gyakrabban kíván szerepet
vállalni a megye zenei életében, és a térség egyik legrégebbi mûvészeti együtteseként a
komolyzenén keresztül szeretné népszerûsíteni a Körösök
völgyét.
A Nemzeti Színház a magyar szellemi élet egységének
kifejezése, a magyarországi
megyék kulturális életének elismerése érdekében Pro Arte
Hungarica elnevezésû díjat
alapított. A megyénként egyegy díjat olyan – bármely
mûvészeti ágban létrejött –
mûvészeti teljesítmény érdemelhette ki, mely a magyar
kulturális élet kiemelkedô alkotásai közé tartozik, kifejezi a
megye értékeit, a szellemi egységet, és méltó módon képvi-

seli a magyarság szellemi életét
az európai és az egyetemes
kultúra értékei között.
Békés megyébôl a Békéscsabai Szimfonikus Zenekar
vehette át a Pro Arte Hungarica díjat.
A zenekar stratégiai terveihez tartozik a megye településein való rendszeres fellépés,
valamint a 2009 ôszén esedékes 50. évforduló méltó megünneplése is, melyre az együttes a tervek szerint Carl Orff
Carmina Burana címû mûvének bemutatásával készül.

200. felkérést. Magyarországon
kívül – az ottani magyar közönség kérésére – felléptünk Szlovákiában, Erdélyben és Németországban is.

Természetesen a jövôben is
ugyanezt az utat szeretnénk
járni, folytatni, amíg csak igény
van rá.

Elérhetôségek:
Dr. Paral Attiláné
Tel.: 06-30/535-4737
Honlapcím:
www.bekesszimf.hu

Kéz-jegy



Hetvennégy
település könyvtára

Békés Megyei Könyvtár
és Humán Szolgáltató Centrum

A Békés Megyei Könyvtár megyei könyvtár, települési könyvtár, kulturális centrum, információs központ egyszerre.
A megye egészére és földrajzi (országhatárt is átlépô) vonzáskörzetére kiterjedôen információs központi szerepkör betöltésével lehetôvé teszi az általa gyûjtött, feldolgozott és megôrzött dokumentumokhoz és
információhoz való szabad hoz-

5600 Békéscsaba, Kiss Ernô u. 3.
Tel.: 66/530-200
Web: www.bmk.hu, e-mail: bmk@bmk
A Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum
többcélú intézményként a megye lakosságának, a térségbe
látogató érdeklôdôknek szolgáltat könyvtári, kulturális és
pedagógiai információkat. Információs és tudásházként szabad hozzáférést biztosít a kulturális értékekhez, azok hagyományos és modern megjelenési formáihoz.
Az intézményegységek tevékenységei a megye egész területére kiterjedôen az egyének és a közösségek fejlôdését
szolgálják.
Intézményegységek:
– megyei könyvtár
– kulturális iroda
– pedagógiai szakmai szolgáltatás
– pedagógiai szakszolgálat
– Europe Direkt

Szolgáltatásaink
A könyvtár szolgáltatásai közé
tartozik: tájékoztatás, helyben
olvasás és tanulás, újságok, folyóiratok olvasása, zenehallgatás, könyvek, videófilmek,
hanglemezek, hangkazetták,
CD-k, hangoskönyvek kölcsönzése, keresés CD-ROMokban és online adatbázisokban, szörfölés az interneten,
közhasznú információk nyújtása, gyermekkönyvtár.
A Békés Megyei Könyvtár
helyismereti gyûjteményében
megtalálható minden olyan dokumentum és információ,

Kulturális
iroda
RENDEZVÉNYNAPTÁR
2008–2009.
MÁJUS
Honismereti szakemberek erdélyi tanulmányútja – 2008.
május 8–12., Székelyszenterzsébet
Népzenei továbbképzés – 2008. május 17., Békés Megyei
Könyvtár
Dél-alföldi Regionális Mesemondó Találkozó Békés megyei
döntôje – 2008. május 23., Sarkad, 1. Sz. Általános Iskola
Dél-alföldi Regionális Mesemondó Találkozó Csongrád
megyei döntôje – 2008. május 23., Százszorszép Gyermekház, Szeged
Dél-alföldi Regionális Mesemondó Találkozó Bács-Kiskun
megyei döntôje – 2008. május 23., Bács-Kiskun Megyei
Közmûvelôdési Intézet, Kecskemét
Viharsarki gyermek- és kisegyüttesek találkozója – 2008.
május 24., Szarvas, Vajda Péter Mûvelôdési Központ
Dél-alföldi Regionális Mesemondó Találkozó regionális
döntôje – 2008. május 30., Békés Megyei Könyvtár és
Humán Szolgáltató Centrum
A népmese-rajzpályázat kiállítás megnyitója – 2008. május 30.,
Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum
JÚNIUS
Országos Gyermektáncfesztivál – 2008. június 27–28.,
a gyulai vár elôtti nagyszínpad és a vár melletti tószínpad
XII. Viharsarki táncosok találkozója – 2008. június 28–29.,
a Gyulai vár elôtti tószínpad
AUGUSZTUS
„Játsszuk azt, hogy…” – színjátszótábor – 2008. augusztus
4–10., Békéscsaba
„Táncolj szívedbôl!” – tánc- és mozgásmûvészeti tábor –
2008. augusztus 4–10., Békéscsaba
„Szárnyaló képzelet” – képzô- és iparmûvészeti tábor –
2008. augusztus 4–10., Békéscsaba
SZEPTEMBER
Kórusvezetôk szakmai napja – 2008. szeptember 26., Békés
Megyei Könyvtár
2009. JANUÁR
Megyei Minôsítô Fesztivál Gála – 2009. január 21., Békéscsaba

záférést, mely által az egyének
vagy közösségek fejlôdéséhez és
rekreációjához is hozzájárul.
A Békés Megyei Könyvtár a
Békés megye 74 településén
élôk könyvtára. Az Országos
Dokumentumellátó Rendszer
tagjaként nemcsak a megye, hanem az ország bármelyik településérôl és a határon túlról
hozzánk fordulók számára is
nyújtjuk szolgáltatásainkat.

A Békés Megyei Könyvtár és
Humán Szolgáltató Centrum
kulturális irodája számos izgalmas, igényes programot kínál a
kultúra és a mûvészetek iránt
érdeklôdôknek.
Irodánk kiemelten fontosnak tartja, hogy Békés megye
kulturális kínálata színvonalas
fesztiválokkal, igényes rendezvénysorozatokkal gazdagodjon, ezért tevékenységével
igyekszik az ezen a területen
dolgozó szakembereket minél
inkább „helyzetbe hozni”.
Feladatai közé tartozik még
a Békés megyei közmûvelôdési intézmények, kultúrával
foglalkozó civil szervezetek továbbképzéseinek szervezése.
Békés megye szellemi örökségének fontos része az amatôr
mûvészeti mozgalom: a néptáncegyüttesek, népdalkörök,
citerazenekarok, színjátszó
csoportok stb. országosan ismertek. Az iroda e csoportok
szakmai rendezvényeinek szervezésében, tevékenységük segítésében, fellépési lehetôségeiknek bôvítésében is fontos szerepet lát el.

Elérhetôségünk:
Békés Megyei Könyvtár
és Humán Szolgáltató
Centrum
5600 Békéscsaba,
Kiss Ernô utca 3. sz.
Honlapunk:
kultura.bmk.hu
Tel.: 66/527-660
E-mail: bmk@bmk.hu

amely Békés megyére, Békés
megye településeire vonatkozik.
A Békés Megyei Könyvtár a
megye települési könyvtárai
részére sokrétû segítséget,
szakmai módszertani szolgáltatást nyújt: információszolgáltatás; szakmai képzések,
továbbképzések; tájékoztatás
pályázati lehetôségekrôl, jogszabályváltozásokról; együttmûködés szervezése; rendezvények.
Nemzetiségi könyvtári ellátás a szlovák, román, német,
szerb lakosság számára.

Programok 2008-ban:
• Az ôszi könyvtári napok keretében: vetélkedôk, író-olvasó találkozók, kézmûves foglalkozások, az olvasást népszerûsítô programok.
• Nemzetiségi rendezvények:
– szlovák író-olvasó találkozó,
– szlovák kiállítás a fôkonzulátus támogatásával.
• Gyermekkönyvtári rendezvények:
– Klubfoglalkozások: zöldcsütörtök, rejtvényfejtôk klubja
– „Barátunk a könyv, a könyvtár” – háromfordulós irodalmi vetélkedô 3–4. osztályosok részére
– A magyar népmese napja – meseolvasás
– Magyar reneszánsz – Mátyás király udvara – A reneszánsz éve alkalmából rendhagyó történelmi órák,
kézmûves foglalkozások
– Jeles napokhoz kapcsolódó foglalkozások
• Irodalmi programok – együttmûködés a Bárka szerkesztôségével
• A könyvtár bemutatása és könyvtárhasználati tájékoztatás
középiskolásoknak
• A vakok és gyengénlátók olvasását és önálló életvitelét segítô eszközök kiállítása és bemutatása
• Közelítés az olvasáshoz – A képregény története – elôadás
középiskoláknak
• Rendhagyó angolórák, filmvetítések a British Council támogatásával.

További információk, elérhetôségek:
Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba, Kiss Ernô u. 3.
Telefon/fax:
36 (66) 454-354, 530-200
E-mail: bmk@bmk.hu
Internet: ttp://www.bmk.hu
Könyvtárközi kölcsönzés:
kkozi@bmk.hu

Pedagógiai
szolgáltatások
Információs központként, koordináló, szolgáltató intézményként segíti az iskolavezetôk, önkormányzatok,
pedagógusok,
szülôk, diákok
munkáját.

A pedagógiai szakmai szolgáltatás
tevékenységi köre:
– szaktanácsadás, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése;
– pedagógiai tájékoztatás;
– pedagógiai szolgáltatás, programok, tantervek
készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás;
– a pedagógusok képzésének, továbbképzésének
szervezése;
– a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek
szervezése;
– tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat.
Elérhetôség:
Békéscsaba, Kiss Ernô u. 3.
Tel.: 66/530-200, fax: 66/530-200/624
pedszolg@bmk.hu
www.bmkir.hu/bmhuman

A pedagógiai szakszolgálat
tevékenységi köre:
– gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és
gondozás;
– a tanulási képességet vizsgáló szakértôi és rehabilitációs tevékenység, továbbá az országos
szakértôi és rehabilitációs tevékenység;
– nevelési tanácsadás;
– logopédiai ellátás;
– továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás;
– konduktív pedagógiai ellátás.
Elérhetôség:
Békéscsaba, Luther u. 5/B
Tel.: 66/326-669 • www.bmkir.hu/bmhuman
Nyitva tartás: hétfôtôl csütörtökig 8–16 óráig,
pénteken: 8–14 óráig.

Nyitva tartás:
hétfôn: 14–19 óráig,
kedden: 10–19 óráig,
szerdán: 10–19 óráig,
csütörtökön: 10–19 óráig,
pénteken: 10–19 óráig,
szombaton: 14–19 óráig.

Európai
Információs Pont
A Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrumban megtalálható Európai Információs Pont 2008-ban is szeretettel várja az ön Európai Unióval kapcsolatos kérdéseit személyesen, telefonon vagy akár e-mailben.

Szolgáltatásaink
Rendezvények, konferenciák, vetélkedôk, iskolai programok szervezése elôzetes egyeztetések
alapján, az EU-val és tevékenységi köreivel kapcsolatos információs anyagok terjesztése, EU-s
könyvtári kiadványok kölcsönzése, helyben
használata, folyóiratok helyben használata, ingyenes internet-hozzáférhetôség a naprakész
uniós információk lekérése érdekében, adatbázisok használata: EU-val kapcsolatos statisztikák, jogszabályok, híranyagok, segítségnyújtás
uniós témájú szakdolgozatok irodalomjegyzékének összeállításához a könyvtári dokumentumállományunkból, irodai szolgáltatások:
fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, laminálás,
dokumentumfûzés.

Rendezvények
Május 9. , Békéscsaba: Európa-nap.
Május 9–12., Békéscsaba: részvétel a Csaba Expón standdal, totóval.
Május 9., Mezôberény: vetélkedô általános iskolásoknak.
Május 9., Mezôkovácsháza: Európa hangjai.
Május 9., Szarvas: Európa-nap.
Május 9., Békéscsaba: Európa-nap.

Elérhetôségeink:
Békés Megyei Könyvtár
és Humán Szolgáltató Centrum
5600 Békéscsaba, Kiss Ernô utca 3.
Tel.: 66/530-200, 66/530-215. Fax: 66/530-209
E-mail: eupont@bmk.hu
Honlap: http://eupont.bmk.hu
Nyitva tartás: hétfô, szombat 14–19-ig,
kedd–péntek 10–19-ig.



A kultúra követei

A közösségekért vannak
Elérhetôségek:
Közösségfejlesztôk
Békés Megyei Egyesülete
(Békés Megyei Civil
Szolgáltató Központ)
Iroda: Békéscsaba,
Kiss Ernô u. 3.
(Békés Megyei Könyvtár)
Nyitva tartás:
naponta 9 és 16 óra között
Levelezési cím: 5601
Békéscsaba, Pf. 570
Telefon/fax: 66/530-207
Honlap:
civilek.csabanet.hu
E-mail: civil@bmk.hu

Az Közösségfejlesztôk Békés
Megyei Egyesülete 1993-ban
alakult.

Fô célkitûzései:
– mindazon törekvések támogatása, amelyek egy-egy település, kistérség átfogó, hoszszabb távú közéleti, kulturális
fejlesztésére irányulnak,
– a helyi közösségek kiépítésében, fejlesztésében tevékenykedô állampolgárok bátorítása, ösztönzése,
– a civil szervezetek megalakulásának, mûködésének segítése.
Az egyesület fôbb
tevékenységi körei:
– település-közösségfejlesztô
munka a megye hátrányos
helyzetû településein, kistérségeiben,
– megyei civil szolgáltató központ program mûködtetése,

Az egyesület tagjai és munkatársai

A Békés Megyei Népmûvészeti
Egyesület 1991-ben alakult.

szolgáltatások közösségek,
civil szervezetek részére: jogi, pénzügyi, pályázati, szervezetfejlesztési tanácsadás,
képzések szervezése, civil
adatbázis építése, szakkönyvtár mûködtetése, Napraforgó
civil újság (havi periodika)
megjelentetése,
– megyei közmûvelôdési feladatellátás: kulturális intézmények, közösségfejlesztô,
kulturális civil szervezetek
részére szolgáltatások: szaktanácsadás, helyi társadalomfejlesztés, képzések, konferencia szervezése, információközvetítés, határon átnyúló kapcsolatok, együttmûködések segítése,
– nemzetközi kapcsolatok: civil
szektor fejlesztése a határ
mentén – civil adatbázisépítés,
képzések, tanulmányi utak, tapasztalatcserék szervezése.

Mesterségek mûvészete
A kézmûves szakiskolában közel másfél évtizede népi kismesterségeket oktatunk hagyományos kézmûves technikákkal, a
forma- és díszítôvilág felelevenítésével. A mai világba, lakáskultúrába illeszkedô tárgyak készítésének rejtelmeibe vezetjük
be tanulóinkat a természetes
anyagok felhasználásának lehetôségeit bemutatva. Megismertetjük az érdeklôdôket a paraszti
életmóddal, kipróbáljuk, megkóstoltatjuk a hagyományos
magyar ételeket.
Betekintést ajánlunk a teljes
paraszti világba, népmûvészeti
értékekbe. A mûhelyeinkben
készült tárgyak mindegyike magán viseli a magyar néphagyomány jegyeit, ugyanakkor alkalmazkodnak a mai kor követelményeihez. Tanulóink számára
biztosítjuk a nyugodt alkotó
munkához szükséges feltételeket. Nappali rendszerû képzéseink mellett tevékenységi körünkhöz alapfokú mûvészetoktatás és felnôttképzés is társul.
Alapfokú képzéseinkben fatárgykészítô, kerámia, textil és
kézmûves tanszakon várjuk az
általános iskolás korú gyermekek jelentkezését. A felnôttképzésben csipkekészítô, fajátékkészítô, famûves, fazekas, gyékény-, szalma-, csuhétárgykészítô, kályhás, kézi és gépi hímzô, kosárfonó és fonottbútorkészítô, szíjgyártó, nyerges, szônyegszövô és takács szakmák
oktatását ajánljuk.
Az iskola várja az érdeklôdôket a nyári gyermek- és felnôttkézmûves-táboraiba.

Az érdeklôdôk figyelmébe
ajánljuk „Mesteremberek” címû szakmabemutató, foglalkoztató programjainkat, ahol
a magyar néphagyományokra
épülô tárgyalkotás mellett az
udvari kemencében elkészült
étel elkészítésével és elfogyasztásával egy kellemes, tevékeny
napot tölthetnek el intézményünkben. A programok lebonyolításában közremûködnek
az iskola szakoktatói, akik egy-

Kéz-jegy

Fô célkitûzései:
– a népmûvészet, ezen belül
kiemelten a népi kézmûvesség hagyományainak fejlesztése, ápolása, a közízlés formálása a mai kornak megfelelô népi iparmûvészeti alkotásokon keresztül,
– szervezô, fejlesztô munkájával alkotó közösségeket hoz
létre,
– tagjainak és az érdeklôdôknek szakmai és esztétikai segítséget nyújt elôadások, tanfolyamok, népmûvészeti táborok, kiállítások, pályázatok
és egyéb rendezvények szervezésében,

Békés Megyei
Népmûvészeti Egyesület
Iroda: Békéscsaba,
Orosházi u. 32.
Nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig
8 és 16 óra között,
szombaton és vasárnap
alkalmanként
Tel./fax: 06-66/422-122
Honlap: www.bmne.hu
E-mail: info@bmne.hu

Az iskola címe:
5600 Békéscsaba,
Orosházi út 32.
Az iskola OM-azonosítója:
201050
Telefon- és faxszám:
66/325-598, 20/488-9892
E-mail cím: info@ibsen.hu
Az iskola nyitva tartása
a tanévhez igazodik:
tanítási napokon 7–18
óráig, rendezvényeken
igény szerint.

I. „Mesteremberek” szakmai napok

III. Gyermek-kézmûvestábor

Idôpont: 2008. április 28. és 2008. június 9.

Az idén tizedik alkalommal hirdetjük meg a
gyermek-kézmûvestáborunkat, melyet az iskola területén, mûhelyeiben rendezünk. Az
egyhetes táborban az általános iskolás korú gyerekek megismerkedhetnek a népi kézmûvesség alapjaival, természetes anyagokkal.
A program utolsó napján az elkészült alkotásokból kiállítást rendezünk, melyre az érdeklôdô szülôket is szeretettel látjuk.
A kézmûvestábor idôpontja: 2008. június 16–20.
Jelentkezni lehet a 66/325-598-as telefonszámon és az info@ibsen.hu e-mail címen.
A részvételi díj 10 000 forint, mely napi háromszori étkezési költséget is magában foglal.

A szakmai napok programja:
9–9.30 Érkezés, regisztráció
9.30–10 Szakképzési tájékoztató
10–12 Mûhelymunka a résztvevôk által
választott mûhelyben
Választható mûhelyek: bôrtárgykészítô, cserépkályha- és kandallóépítô, famûves, fazekas, kosárfonó,
szônyegszövô.
12–14 Ebéd-elôkészítés, ebéd
Népi ételkészítés az udvari
kemencében
14–15 Néprajzi elôadás
15–16 A mûhelymunka folytatása, zárás
Szakmai napjaink programjaira szeretettel
várjuk az érdeklôdô általános és középiskolás
végzôs diákokat.

II. Vizsgakiállítás
A Kézmûves Szakiskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola minden év júniusában – a szakmunkásvizsgák ideje alatt – vizsgakiállítást
rendez a végzôs hallgatók munkájából. Idén a
kiállítás megnyitására 2008. június 2-án
12.30-kor kerül sor, és 2008. június 12-ig tekinthetô meg.

Az egyesület fôbb
tevékenységi köre:
Rendezvényeink, eseményeink döntô többsége Békés
megyében van. A rendezvényeink résztvevôi részben Békés megyeiek, részben országhatáron belüliek, részben hatá-

ron túliak. Úgy ítéljük meg,
hogy megvalósult programjaink kiemelt helyet foglalnak el
Békés megye közmûvelôdésében. Munkánkról a helyi média folyamatosan tudósításokat
ad, összességében elismert
szervezetként tartanak bennünket számon szûkebb régiónkban.
2002 januárjában, a kultúra
napján vehettük át a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumától a Csokonai Vitéz Mihály közösségi díjat.

Elérhetôségeink:

Az iskola neve:
Kézmûves Szakiskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola

ben a Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület tagjai.
Várjuk csoportok, osztályok
jelentkezését. A fenti programokat igény szerinti idôpontokban tartjuk.
Egyéb szolgáltatásokkal is állunk az érdeklôdôk rendelkezésére: terembérbeadás (elôadásokra, lakodalmakra, konferenciákra), eszközök bérbeadása
(asztalok, székek stb.), rendezvények hangosítása.

– szervezi az iskolarendszeren
kívüli öntevékeny, önképzô
szakmai tanfolyamokat. Közremûködik a térség környezeti, szellemi, mûvészeti értékeinek, hagyományainak
feltárásában, megismertetésében.
Az egyetemes nemzeti, a
nemzetiség és más kisebbségi
kultúra értékeinek megismertetését és megértését segíti elô.

A népmûvészeti egyesület
idei programjai
Képesítést adó kurzusok
A Békéscsabán mûködô Kézmûves Szakiskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola által indított, OKJ végzettséget adó népi
kézmûves szakmák képzésénél szakmai segítséget nyújtunk,
és védnökséget vállalunk a képzés színvonaláért és szakmaiságáért. Egyesületünk tagjai alkotják a szakmai oktatói teamet.

Továbbképzések
1. Fazekas-továbbképzés
2. Gyékény-, csuhé-, szalmatárgykészítô továbbképzés
3. Hímzôtovábbképzés
4. Mézeskalács-készítô továbbképzés
5. Népmûvészeti akadémia
5. Szövôtovábbképzés

Táborok (július 20–27.)
VII. Dél-alföldi gyermek-kézmûvestábor
XIV. Országos kosárfonó mesterkurzus
XII. Határok nélküli néprajzi népfôiskola
XVIII. Dél-alföldi regionális kézmûvestábor
XV. Nemzetközi fafaragó-találkozó

Rendezvények
Népmûvészek szakmai napja – havonta
IX. Körös-völgyi sokadalom – június 27–29.
NIT-zsûrizés – november 15–16.
A Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület közgyûlései
– április 26., december 20.
Norvégia és a Dél-Alföld élô népmûvészetének kiállítása
– július 23.–augusztus 8.
Nemzetközi népmûvészeti konferencia – július 23.
Regionális felnôtt népi kézmûvespályázat kiállítás
– Gyula, június 27.–július 15.
Szlovéniai és magyar élô népmûvészeti kiállítás
– Szlovénia, május 15–18.
Nemzetközi konferencia – Szlovénia, május 15–17.

Egyéb tevékenységek
Szakmai tanulmányút – május 15–18.; információközvetítés;
vezetôségi ülések; részvétel országos pályázatokon; részvétel
a Népmûvészeti Egyesületek Szövetségének közgyûlésén;
Békés megye élô népmûvészetét bemutató kiállítások – igény
szerint; mesterségbemutatók, népmûvészeti vásárok, játszóházak – igény szerint; dél-alföldi népmûvészeti ernyôszervezet létrehozása.

Kéz-jegy



A diáksport tanács
A Békés Megyei Diáksport Tanács 1989-ben alakult, demokratikusan felépülô, önálló civil
szervezet.
Feladata a 6–18 éves korosztály szabadidôs és diákolimpiai
versenyrendszerének szervezése, rendezése. 20–25 ezer

gyermek számára biztosít játék- és versengési lehetôséget.
Évente 150–160 körzeti és
megyei diákolimpiai elôdöntôt, döntôt; 8–10 országos elôdöntôt és 1–2 országos diákolimpiai döntôt rendezünk,
szervezünk.

Versenyek

MÁJUS
I–III. kcs. labdarúgás MD
2008. máj. 5., 9.00, Szarvas, sportpálya
Többpróba, körzeti
2008. máj. 5., 13.00 Szarvas
2008. máj. 6., 13.30 Orosháza
2008. máj. 7., 14.00 Békéscsaba
2008. máj. 8., 14.00 Békéscsaba
2008. máj. 9., 9.00 Mezôhegyes
2008. máj. 12.. 9.00 Sarkad – 14.00 Gyula
2008. máj. 13., 9.00 Gyomaendrôd – 13.00 Szeghalom
2008. máj. 14., 13.30 Gyula
2008. máj. 15., 13.00 Békés
2008. máj. 16., 9.00 Orosháza
III–IV. kcs. lány labdarúgó MD
2008. máj. 14., 9.00 Medgyesegyháza

Kiemelt rendezvényeink
– Diákolimpiai bajnokok ünnepsége – november
– Kisiskolák országos diákolimpiai döntôje

A versenyrendszer története
A versenyrendszer id. Kováts Tibor testnevelô tanár, szakfelügyelô, és fia, Kováts Tibor testnevelô tanár, edzô ötlete alapján
került kidolgozásra és bevezetésre a diákolimpiai versenyrendszerbe az 1998–99-es tanévben.
A legjobb példája az esélyegyenlôség megteremtésének,
hiszen a verseny célja: versenyzési lehetôség biztosítása a testnevelés tanterv sportágaiban a
kis tanulólétszámmal és gyengébb személyi, tárgyi feltételekkel rendelkezô iskolák számára.
Az elsô versenyt 1999. június 1-jén Gyulán rendezte a
Békés Megyei Diáksport Tanács, amelyen 28 iskola több
mint 600 gyerekkel vett részt.
A megyei döntôt megtekintette Szlatényi György, a Magyar

Diáksport Szövetség fôtitkára
is. A verseny megnyerte a tetszését, így az MDSZ elfogadta
a versenykiírást – ma már országos szinten a legnépszerûbb
és legnagyobb létszámú rendezvény.
2000 júniusában több mint
500 fôvel Békéscsabán rendeztük az elsô Országos Diákolimpia Döntôt.
2005-ben, az ötéves évforduló alkalmával 960 fô látogatott Gyulára és élvezte Békés
megye és a város vendégszeretetét.
2008-ban ismét a Békés Megyei Diáksport Tanács rendezi
az országos döntôt Békéscsabán, mely – elsô alkalommal –
Id. Kováts Tibor Emlékverseny.
A verseny ideje: 2008. június
20–22.

Elérhetôségek:

Többpróba MD – Békéscsaba, Tünde utcai sportcentrum
2008. máj. 19., 9.00
2008. máj. 20., 9.00
2008. máj. 21., 9.00
2008. máj. 26., 9.00

Békés Megyei
Diáksport Tanács
5600 Békéscsaba,
Peter Jilemniczky u. 3.
Tel./fax: 66/441-721
E-mail: bekesmds@
t-online.hu

V–VI. kcs. egyéni atlétika MD
Békés megyei Hírlap Kupa
2008. máj. 7–8., 9.00 Békéscsaba, Tünde utcai sportcentrum
máj. 29., 8.00 Kisiskolák sportversenye MD, Békéscsaba

Web: ww.bekesdms.hu
Elnök: Csaszni László,
06-30/92-86-376

A Fogyatékkal Élôk Békés Megyei Sportszövetsége
2004-ben alakult szervezetünk
2005-tôl szervezi, irányítja Békés megye fogyatékkal élô lakosságának sportéletét. A Humán Fejlesztési és Információs

Központtól kapott „örökséggel” jól gazdálkodtunk, szervezetünk program- és eseménynaptára országosan egyedülálló, állandóan fejlôdô.

Alapító szervezeteink a fogyatékosság gyakorlatilag minden ágát felölelik, így megyénkrôl teljes képet alkothatunk.

Fôbb tevékenységeink, eredményeink:
1. Tanulásban akadályozott tanulók országos versenyrendszere:
– a négy sportág ôszi-tavaszi rendszerré bôvült,
– sikerült bevonni eddig nem versenyzô „kisiskolákat”,
– rendezvényeink többek egy átlagos diákolimpiai versenynél (vendéglátás, különdíjak),
– a megye több településén szervezzük programjainkat.
2. Az FBS önálló, nagy rendezvényei:
– az FBS hagyományos sportnapjain több száz
gyerek és felnôtt sportolt, szórakozott a gabonamúzeum területén,
3. Nagy rendezvényeink, országos szervezetekkel együttmûködve:
– Magyar Értelmi Fogyatékosok
Sportszövetsége,
– Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége,
– Magyar Speciális Olimpia Szövetség.
4. Hagyományos tornák, kupák:
Szervezetünk fölkarolt már évek óta sikeresen
mûködô Békés megyei rendezvényeket, ezek
lebonyolítása így még színvonalasabb, szakszerûbb, szervezettebb lett.
5. Önálló szervezésû tornák, kupák:
Minden évben bevezetünk új sportágakat, ame-

lyek elônye, hogy akár nem intézményi keretek
között élô fogyatékos társaink is sportolási lehetôséghez juthatnak (pl. erôemelés, darts, bocsa,
sakk).
6. Integrált edzési és versenyzési lehetôség
biztosítása fogyatékkal élôk számára:
Az FBS széles körû kapcsolatrendszere révén
fogyatékkal élô versenyzôk is látogathatják ép
társaik edzéseit, amelyet már több magyar bajnoki cím és érem fémjelez (pl. atlétika, asztalitenisz, súlyemelés).
7. Támogatunk kiemelkedô sporteredményeket elérô egyéneket, csapatokat:
Hódos Éva tollaslabdázó, Speciális Olimpia,
Sanghaj, három aranyérem – Az év fogyatékos
sportolója!
Medve Jánosné úszó – Szervátültetettek Világjátéka, Bangkok, egy arany, négy ezüst
Koléner Tibor atléta – háromszoros magyar bajnok az épek között
Juhász Ádám súlyemelô – országos bajnokságon
második helyezett az épek között
Szekerczés István atléta – országos bajnokságon
kétszeres ezüstérmes az épek között
8. Hagyományosan segítjük életmód- és
sporttáborok lebonyolítását

Békés Megyei
Kézilabda-szövetség
Elnök: Fabulyáné
Kovács Tímea
Telefon: 06-30/232-9437
Alelnök: dr. Soós József
Telefon: 06-20/339-4425
Titkár: Ökrös László
Telefon: 06-20/412-3084

Elérhetôségek:
5600 Békéscsaba,
P. Jilemniczky u. 3.
Telefon, fax: 66/441-325
E-mail:
bmksz@t-online.hu

Programok:
– az NB II délkeleti csoportjának nôi felnôtt- és ifjúsági
bajnoksága,
– megyei I. o. nôi és férfi, valamint utánpótlás-bajnokságok,
– az országos serdülô F-csoport bajnoksága,
– megyei serdülôbajnokság,
– Horváth István-emléktorna,
– Adidas gyermekbajnokság,
– Adidas szivacskézilabda-bajnokság,
– Adidas gyermekbajnokság és szivacskézilabda-bajnokság,
– megyei strandkézilabda döntôk.
– Az NB I, NB I/B, NB II és megyei mérkôzésekre játékvezetôk és versenybírók küldése (folyamatosan).
– Játékvezetôi továbbképzések január, április,
június, augusztus, november hónapban.
– Játékvezetôi tanfolyam november–december hónapban.

Békés Megyei Sportszövetségek
Érdekszövetségi Egyesülete sportágai
Aerobik és fitnesz
Asztalitenisz
Atlétika
Birkózó
Búvár
Harcmûvészetek, karate és
taekwon-do
Judo
Kajak-kenu
Kerékpár
Kosárlabda
Lovas
Modellezô
Ökölvívó

Röplabda és strandröplabda
Rádióamatôr
Sakk
Sportlövô
Sportturisztikai
és ifjú természetjárók
Súlyemelô és erôemelô
Tájfutószövetség
Teke
Tenisz
Torna
Úszó
Vívó
Vízipóló

Az FBS 2008. évi versenyés eseménynaptára
Május 8. Tan. ak.tanulók atlétikai bajnoksága,
tavaszi forduló, Békéscsaba
Május 15. Asztalitenisz egyéni bajnokság, Békéscsaba
Május 10. Az MSOSZ tollaslabdaversenye, Mezôkovácsháza
Május 24–25. Békéscsaba–Arad nemzetközi futóverseny,
Békéscsaba
Május 30–31. Lovasterápiás verseny, Békéscsaba
Május 31. IV. FBS-sportnap, Békéscsaba,
Június 5–8. Tan. ak. tanulók asztalitenisz, atlétika, labdarúgás
és „Kapkodd a lábad!” országos döntôje, Zánka
Június 16–21. A Degré utcai intézmény életmód- és sporttábora, Balatonszemes
Június 21. Díjugrató lovasverseny, Békéscsaba
Június 28. XIV. Agility és Paragility Kupa, Gyula
Július 26–27. Végvári Kupa, siketek és nagyothallók
labdarúgótornája, Gyula
Augusztus 23–24. Békés megyei „vesenap”, Szanazug
Augusztus 23. Mozgásélményprogram, Békéscsaba
Szeptember 18. Tan. ak. tanulók atlétikai bajnoksága,
ôszi forduló, Békéscsaba
Szeptember 20. Ápoló-gondozó otthonok atlétikai
bajnoksága, Békéscsaba
Szeptember 13. Sportnap, Kétegyháza
Szeptember 25. Lábteniszbajnokság, Békéscsaba
Október 10–11. Speciális olimpiai kosárlabdatorna, Békéscsaba
Október 9. Tan. ak. tanulók labdarúgó bajnoksága,
ôszi forduló, Békéscsaba
November 22–23. Erôemelô Kupa, Békéscsaba
November 20. „Kapkodd a lábad!”játékos sportvetélkedô,
Békéscsaba
November 22. Dartsverseny, Békéscsaba
December 4. Mikulás Kupa zsinórlabdatorna, lány,
Tarhos/Békés
December 11. Asztalitenisz-csapatbajnokság, Békéscsaba

