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Békés megye kulturális
intézményeinek alkalmi,
tájékoztató jellegu kiadványa

Szeretlek, Békés megye

Én Békés megyében születtem, ide kötnek a gyökereim
és a szívem, hiszen ismerem

A Békés Megyei Napsugár Bábszínház 2010-ben is rengeteg
nevetéssel, örömmel, mesés elôadással, játékos délutánnal várja
a gyermekeket és szüleiket: év
elején Pettson és Findus a Vigadóban, valamint beavató színház
a felújított stúdióteremben!

ennek a vidéknek minden
rezdülését, minden értékét,
amelyre büszkék lehetünk.
Mi mindannyian azért dolgozunk, hogy szebbé, otthonosabbá, élhetôbbé tegyük ezt a
megyét, és szeretnénk, ha másoknak is meg tudnánk mutatni, hogy miért szeretjük.

Legyenek büszkék természeti szépségeinkre, a festôi szépségû Körösök völgyére, a
gyógyfürdôinkre, a világ legnagyobb Munkácsy-gyûjteményével rendelkezô múzeumunkra, a felszálló ágban
lévô Jókai Színházra, a megújult Tudásházra és az épülô
Ibsen-palotára! Ezek a mi ér-

tékeink, hiszen Békés megye
mindannyiunk otthona.

A következô oldalakon olyan
programokat kínálunk önöknek, melyeket, kérem, ajánljon ismerôseinek, családtagjainak, partnereinek, vendégeinek.
További részleteket, illetve
aktualitásokat talál a www.
bekesmegye.com, a www.
programok.bekesmegye.com,
valamint a www.turizmus.
bekesmegye.com oldalakon.
Várom rendezvényeinkre!
Tisztelettel:
DOMOKOS LÁSZLÓ,
A BÉKÉS MEGYEI
ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

A Kézmûves Szakiskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola szellemiségében a hagyományos paraszti
kultúra alapját igyekszik megôrizni tevékenységének széles kínálatával, a néphagyományok
ápolásával.

Új szolgáltatással bôvül a Békés
Megyei Tudásház és Könyvtár
kínálata: a területi ellátás színvonalának növelése érdekében a következô évtôl bevezeti a megyei
könyvfutár-szolgáltatást.

Ígéretes kiállítások
2010-ben is
A világon példa
nélküli nagyságú
a névadójához
köthetô ereklyeés dokumentumgyûjteménye a Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeumnak, amely „Az Év Múzeuma
2007” és a „Vendégbarát Múzeum 2008” címeket egyaránt magáénak mondhatja.
Átfogó természettudományi, régészeti,
történeti, helytörténeti, valamint képzômûvészeti kiállításai mellett a szlovák és román
kisebbség országos bázismúzeumaként néprajzi kincsekbôl is ízelítôt ad az intézmény, két
esztendôvel ezelôtti felújítását követôen pedig minden ízében 21. századi, interaktivitásra törekvô létesítményként nyitotta meg újra kapuit. 2010-es
programja ugyancsak ígéretes, hiszen az 1849-es dicsôséges tavaszi hadjáratot
bemutató „Ilyen tavasz csak
egy volt életemben…” címû tárlat február 28-ig várja a látogatókat, míg a Békés Megyei Népmûvészeti
Egyesület által megrendezett XXII. Textiles Konferenciához kapcsolódó, március 5-én nyíló kiállításon

a népmûvészet remekeivel ismerkedhetnek
meg az érdeklôdôk.
A pályája elején Munkácsy mellett dolgozó
Rippl-Rónai József képei március 6. és április
18. között tekinthetôk meg: a teljes életmûvét
felölelô, hazánkban egyedülálló anyag a nemzetközileg is elismert magyar mûvész valamennyi alkotói periódusába bepillantást enged. Végül Afrika színeit, gazdag, buja világát
és egzotikus szépségét mutatják be azok a festmények, amelyek a tingatinga néven ismert
irányzat születésének eredeti helyszínérôl, a
tanzániai Dar es-Salaamból indultak hódító
útjukra, hogy március 26-án Békéscsabára is
megérkezhessenek.

Idôtlen értékek

…a legjobb dolgok mindig
a közelünkben vannak.
Felgyorsult a világ. Mindenki
rohan. Tízszer annyi feladatot kell megoldani fele annyi
idô alatt, mint régen. Nincs
idô meglátogatni a nagymamát, elidôzni a természetben,
visszavonultan, csendben el-

gondolkodni, elmenni egy
kiállításra… mert rohanunk.
Pedig a legjobb dolgok
mindig a közelünkben vannak
– a természet, amelyet a Körösök szépsége áraszt felénk; a
mûvészet, amellyel megajándékoznak minket az itt élô alkotók; a könyvek, amelyekbôl
kiteljesedhetünk; a barátság, a
kedvesség, amelyek jellemzik
a Békés megyében élôket; és
az otthon érzése, amely befogad és megért.
Hiszek a természet, a mûvészet, a könyvek és a barátság szépségében, hiszek a
mindennapi élet apró örömeiben. Hiszek az otthonban, s
hiszem, hogy okkal szület-

tünk arra a helyre, ahol élünk.
Ne engedjük, hogy különleges tulajdonságainkat és értékeinket – s a titkot, amelyet
mi ismerünk – elnyelje a mindent felemésztô önhittség és
rohanás.
A Békés Megyei Önkormányzat kulturális intézményeinek 2010. évi programjait
úgy állítottuk össze, hogy ebben a rohanó világban érdemes legyen megállni és egy
kicsit elidôzni.
Érezzék otthon magukat
Békés megyében!
ZÁVOGYÁN MAGDOLNA,
A BÉKÉS MEGYEI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A Békés Megyei IBSEN Oktatási, Mûvészeti és Közmûvelôdési Nonprofit Kft. Kulturális Irodájának munkatársai arra törekednek, hogy a közmûvelôdés területén folyó tevékenységekhez
magas színvonalú szakmai segítséget nyújtsanak.

A januárban megnyíló állandó kiállítása mellett jövôre is folytatódik
a Békés Megyei Levéltár Rendhagyó történelemórák címû programsorozata, amelyen általános és középiskolás diákok ismerhetik meg
a megye történelmének egy-egy
fontos mozzanatát.

„Színházi szomszédolás” címmel
nyitotta meg kapuit a Jókai Színház. Az idei évadot a változatosság jellemzi, hiszen minden hónapot egy-egy szomszédos országunk
színházi kultúrájának és az adott
határon túli magyar színházmûvészet bemutatásának szentel.

KULTURÁLIS REFERENSE

Ötvenéves jubileum

Az ötvenéves Békés Megyei Szimfonikus Zenekar nagyszabású ünnepi hangversenysorozattal várja a zene szerelmeseit ebben az évadban. Túl egy fantasztikus jubileumi koncerten
a Békés Megyei Jókai Színház
színpadán, valamint egy nagy
sikerû bemutatkozáson a Mûvészetek Palotájában, 2010ben is gazdag programokat kínál a zenebarátoknak.
A Békés Megyei Önkormányzat által fenntartott zenekar célja a magas színvonalú,
érdekes, innovatív komolyzenei produkciók létrehozása. A
tartalmas közös munka, a megyében és Budapesten adott
több koncert, a megye más
együtteseivel, kiváló szólistái-

val való együttmûködés mind azt bizonyítja: a zenekar szakmailag kész arra,
hogy az eddigieknél gyakrabban vállaljon szerepet a megye és az ország zenei
életében. A Prima díjas együttes az
utóbbi években hatalmas változáson
ment keresztül, mára már a szakma
rendkívüli elismerését tudhatja magáénak, két DVD-vel büszkélkedhet,
és méltán emlegethetjük a Dél-Alföld
zenekultúrájának meghatározó képviselôjeként.
A zenekar tagjai a megye településeinek legjobb zenetanárai, akik hivatásnak tekintik az ifjúság zenei nevelését. Március utolsó napjaiban több helyszínen
– Békéscsaba, Békés, Szarvas, Gyomaendrôd,
Dombegyház, Battonya – várják a fiatalokat
komolyzenei koncertekre.
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Az új év új mûsorai
A Jókai Színház jövô évi programját is a Közép-európai Színházi Szomszédolás jegyében
alakítja. Sokszínû kínálat, vendégjátékok sokasága várható a saját bemutatók mellett.

Januárban szerb szomszédjaink és természetesen a Vajdaság mutatkoznak be a Békés
megyei teátrumban. Ivo Andricž Aska és a farkas címû meséjébôl Zalán Tibor írt színpadi mûvet, amelybôl a Szabadkai Népszínház vezetô rendezôje, Hernyák György készíti kollegáinkkal a színházi
elôadást. Ugyanebben az idôszakban szinte számolhatatlanul sok mulattató vígjátékra készülhetnek nézôink. A
Szabadkai Népszínház elsôként szerb társulatával érkezik hozzánk január 16-án,
amikor Neil Simon Pletyka
címû slágerdarabját mutatja be a Békés Megyei Jókai Színházban. Ez a
darab kriminek indul,
és lélektani vígjáték
lesz belôle, helyet kap ben-

ne az izgalom, a sznobság, a
naivság és természetesen a
falrengetô humor.
Egy elegáns New York-i
házba négy házaspár hivatalos
egy partira. A házigazdát rejtélyes baleset éri, senki sem
tud semmi biztosat. Az egymás után érkezô vendégek
között halk suttogás kezdôdik, amely felerôsödik és terjed, egyre terjed a talányos
eset hullámverése. A végül
kiszálló rendôrség elôtt már
egy fantasztikus, hihetetlen
történet kerekedik ki…
A szerb kultúra havában
a vajdasági magyar
színjátszás is
képviseli magát, mindjárt két
elô-

adással is. Elsôként a szabadkai
magyar társulatot fogadhatjuk
jó szívvel a békéscsabai deszkákon. Seress Rezsô és Müller
Péter Szomorú vasárnap címû
darabjának nem csak egyik alkotója, de fôszereplôje is Seress Rezsô. Ez a darab ugyanis róla szól, az ô nótáival, az ô
élettöredékeivel találkozhat
közönségünk a hazai bemutatón. Ez az elôadás több fesztiválon is besöpörte a legmagasabb szakmai elismeréseket,
most a Békés megyei közönségnek bizonyíthatnak a délvidéki színészek.
Az Újvidéki Színház, avagy
NOVOSADKO POZORIŠTE, Molnár Ferenc Üvegcipô
címû klasszikusát állítja színre
egy héttel késôbb, január 25én. A kis cselédlány kifordított
Hamupipôke-története bizonyára sokaknak ismerôs, de
reméljük, hogy az elôadás
mindenki számára tartalmaz
meglepô fordulatokat is.
A szerb januárt követôen a szlovén

februárba fordul majd naptárunk, ahol is Dargo Jancar
ž
Hallstatt címû drámáját mutatjuk be a Jókai Színház Stúdiószínházában. A komoly témát, nevezetesen a háborúzást
és a történelem meghamisításának lehetôségét is boncolgató drámát Merô Béla rendezésében, Jancsik Ferenc fôszereplésével tekinthetik meg a
nézôk. A komorabb színezetû
bemutatót követôen nézôink
joggal reménykednek egy mókásabb színdarabban, ezt már
a horvát kultúra hava hozza el
önöknek. Trenk, avagy a vad
báró címmel, Soós Péter rendezésében egy igazi mulattató,
Mária Terézia korában játszódó komédiára készülhetnek
a színházbarátok. Trenk báró,
akirôl legendák kerengenek
a bécsi szalonokban, elindul, hogy utánajárjon saját legendájának. A kalandok sorát
most nem részleteznénk, hiszen arra van még idô, de Pindroch Csaba a címszerepben garancia rá, hogy emlékezetes
elôadásra van kilátásunk.
A Közép-európai Színházi
Szomszédolás tehát folytatódik a Jókai Színházban, és legközelebbi találkozásunkkor a
Jókai porondszínházi produkciónkról is fellebbentjük a
fátylat.
KÖLES ISTVÁN JR.

Bárka – Ablak a kortárs irodalomra

A

Bárka címû irodalmi, mûvészeti, társadalomtudományi
folyóirat Békéscsabán jelenik
meg a Békés Megyei Jókai
Színház kiadásában kéthavonta.
Szerkesztôi az egyetemes
magyar kultúrában gondolkodnak, de nagy hangsúlyt
helyeznek a helyi értékek
megjelenítésére is. Arra törekszenek, hogy a Bárka nyitott, befogadókész legyen
minden érték iránt, tekintet
nélkül a korra, nemre, származásra és lakhelyre, az ural-

kodó és háttérbe szorított kánonokhoz, a különbözô mûvészeti irányzatokhoz, csoportokhoz való tartozásra.
Így a folyóirat hasábjain
nemcsak a legkülönbözôbb
irodalmi és mûvészeti irányzatok élvonalbeli, hazai és
határon túli képviselôinek
alkotásaival, verseivel, elbeszéléseivel, esszéivel lehet találkozni, hanem Békés megye legjobb szerzôinek mûveivel is.
Emellett a Bárkát a mindenkori hazai és határon túli

fiatal magyar irodalom egyik
elsô számú fórumaként tartják számon.
A szépirodalmi szövegek
elsô közlésén túl a lap tanulmány- és kritikarovata nagy
terjedelemben foglalkozik az
értékes kortárs magyar irodalom, mûvészet, színház aktuális mûveinek elemzésével,
értelmezésével is.
A szerkesztôség Bárkaonline – Ablak a kortárs magyar
irodalomra címmel online internetes portált is mûködtet.
A www.barkaonline.hu egy

teljes spektrumú irodalmi
magazin, hírekkel, helyszíni
tudósításokkal, kritikákkal és
elsô nyilvánosságú irodalmi
alkotásokkal. Naponta többször frissülô oldalain bemutatják az aktuális lapszámot,
ízelítôt adnak a következô
számokból, kortárs magyar
írókkal készített interjúkat
közölnek, a szerkesztôségi
mûhely munkatársainak és
vendégszerzôknek másutt
nem olvasható izgalmas tárcáit ajánlják a látogatók figyelmébe.
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Utazás az ízek világába Szeretlek Békés megye Otthonunk Békés megye

Térségünk egyedülálló gasztronómiai fesztiválja a júliusonként életre kelô „Ízutazás
Békés megyében”, amelynek
könnyed nyári programsorozatát ételkészítési bemutatók,
kóstolók, kiállítások és koncertek egyaránt színesítik. A rendezvényfolyam célja gasztronómiai hagyományaink ápolá-

sa, illetve hogy bizonyítsa, Békés megyét nemcsak az itt élôk
érezhetik otthonuknak, hanem azok is, akik ide érkeznek, hogy felfedezzék a környezô településeket, ennek a
vidéknek az értékeit. Étel- és
italkultúránk is egyike kincseinknek, lehetséges kitörési
pontjainknak, a Békés Megyei
Gasztronómiai Team pedig
már nemzetközi szinten is bizonyított, hiszen harmadik lett
a 2008-as erfurti szakácsolimpián, valamint a csapat tagjai
egyéniben két arany-, egy
ezüst- és egy bronzérmet szereztek.
Az „Ízutazás Békés megyében” jövô év július 1-jén is
várja látogatóit gasztronómiai
különlegességekben gazdag,
sztárelôadókat felsorakoztató,
színes programjaival Szabadkígyóson, a Wenckheim-kastélyparkban.

Hagyományaink, múltunk,
otthonunk ôrzése és ápolása
közös feladatunk. A Békés
Megyei Önkormányzat azért
indította útnak Szeretlek Békés megye nevet viselô rendezvénysorozatát, hogy egyfelôl az itt élôk figyelmét otthonuk értékeire ráirányítsa, hogy
erôsítse az összefogás, az öszszetartozás érzését; másfelôl
pedig azért, hogy ezt a csodálatos vidéket másokkal is megszerettesse. A programfolyam
november 26-án, a budapesti Mûvészetek Palotájában
debütált, ahol a nagyközönség megismerkedhetett Békés

történelmével, kultúrájával,
gasztronómiájával, a megyei
önkormányzat által fenntartott
intézmények tevékenységével,
valamint a Prima-díjas Békés
Megyei Szimfonikus Zenekar
varázslatos játékával. A Szeretlek Békés megye programsorozat következô állomása Budapesten lesz, február 7-én.
A rendezvénysorozat kiemelt része az I love Békés
megye, amelynek rengeteg
színes programja fôként a
fiatalabb korosztályt várja azzal a céllal, hogy megmutassa nekik a Viharsarokban rejlô megannyi lehetôséget.

A

tévét, mint amennyit színházba járnak. Sven Nordqvist nagy
sikerû meseregényének színpadra alkalmazása 2010. január 16-ától látható a bábosok
elôadásában, míg a tizenéves
fiatalokat a társulat új stúdiótermébe várják, beavató színházzal, ahol Babits Mihály egy
történetet szinte moziszerûen
elmondó Mozgófénykép címû versébôl kiindulva idézik
meg a régi filmek világát. Egy
amerikai burleszk önmagában talán még
nem lenne érdekes, árnyjátékként azonban annál inkább; amikor
pedig a gyerekek meghallják,

hogy másodszorra a kulisszák
mögül kell végignézni ugyanazt, mosolyogva, érdeklôdve
vonulnak a díszletek mögé.
A napsugarasok messze
földön híresek játékszeretetükrôl, társulaton belüli öszszefogásukról, és a XV. Nemzetközi Bábfesztivál megszervezéséért intézményük
átvehette az UNIMA (Nemzetközi Bábmûvész Szövetség) magyar központjának
diplomáját.

gyakran a helyi programokhoz hozzákapcsolódó rendezvényfolyam aktuális helyszínén mindenki ráteheti
kézjegyét a 6 × 6 méteres
vándortérképre. Az Otthonunk Békés megye eddig 49
várost és községet járt be,
2010. január 12-én pedig Kevermesen folytatódik, hiszen
a megye mind a 75 településének meglátogatása a cél.

Jövô évtôl megyei
könyvfutár-szolgálat

Napsugaras napok 2010-ben is
Békés Megyei Napsugár Bábszínház
2010-ben is rengeteg nevetéssel, örömmel, mesés elôadással, játékos délutánnal várja a gyermekeket és
szüleiket. Év elején egy kedves mese fogadja a Jókai Színház Vigadó termébe érkezôket: Pettson és macskája, Findus szebbnél szebb kalandokat él át együtt; néha visszaemlékeznek a régmúltra, néha pedig a saját kertjükben sátoroznak.
A gyerekek szabadidô-eltöltésének egyre nagyobb részét képezi ma a televíziózás –
ez ellen küzd a Napsugár egy
olyan módszerrel, amely
megérintheti azokat a kisebbeket is, akik többet néznek

A Békés Megyei Önkormányzat 2008 márciusában
indította el Otthonunk Békés
megye címû rendezvénysorozatát azért, hogy feladatait,
mûködését, korszerûsített intézménystruktúráját megismertesse az itt élôkkel. Az
önkormányzat új szemléletû
szerepkört vállalt magára,
amely szerint feladatellátása
során érdekeket képvisel és
véd, értékeket ôriz és fejleszt,
a megye egészében gondolkodik és közszolgáltat. Mindehhez igényli és számít az itteni emberek, az itt mûködô
gazdasági és egyéb szervezetek, intézmények partnerségére. A program mottója is
ezt hivatott kifejezni: „Közös
munkánk, értékeink, hagyományaink ápolása a jövô záloga, hiszen Békés megye
mindannyiunk otthona.”
A kulturális kikapcsolódási lehetôségeket is kínáló,

Egyszerre megyei és települési könyvtár, térségi információs, illetve tudásközpont a
Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár (BMTK). Bár feladata elsôsorban az, hogy a
Békés hetvenöt településén
élôk elvárásainak megfeleljen, az ország bármelyik részérôl, valamint a határon
túlról hozzá fordulók számára is biztosítottak szolgáltatásai. Helyismereti gyûjteményében minden, a megyére és
községeire, városaira vonatkozó dokumentum, információ megtalálható, emellett
a szlovák, román, német és
szerb anyanyelvû lakosság részére nemzetiségi könyvtári
ellátást nyújt.
Nemrég megvalósult jelentôs informatikai fejlesztésének köszönhetôen a Tudásház látogatói ezentúl több
bibliotékai adatbázist, számtalan elektronikus szolgáltatást is elérhetnek. Az intéz-

mény igény szerint dokumentumokat, továbbá módszertani segítséget nyújt a helyi könyvtárosoknak, kulturális szakembereknek, pedagógusoknak, a területi ellátás
színvonalának növelése érdekében pedig a következô év
folyamán bevezeti megyei
könyvfutár-szolgáltatását.
Egyéb programjai mellett a
BMTK rendszeresen szervez
szakmai képzéseket és továbbképzéseket, elôadásokat pályázati lehetôségekrôl, jogszabályváltozásokról, 2010. március 25-én és 26-án pedig a
pedagógusokat várja konferenciára, hogy megismerjék a

közoktatás fejlesztésére irányuló oktatáspolitikai törekvéseket, és kifejezzék álláspontjukat, véleményüket azokkal
kapcsolatban.

Kéz-jegy 

A kötôdés
kialakításáért

Iroda a kultúráért

Diákjainak magyar népi kultúrával, annak értékeivel való
megismertetését vallja legfontosabb feladatának az
1993-ban megalakult békéscsabai Kézmûves Szakiskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola. Miközben törekszik arra,
hogy minden ott tanuló gyerek megtalálja egyéniségét és
céljait, szellemiségében az intézmény a hagyományos paraszti kultúra alapját igyekszik megôrizni, és tevékenységének széles kínálatával, az
ünnepek, jeles napok megélésével, a néphagyományok
ápolásával kíván gondoskodni arról, hogy iskolásai gazdag
érzelmekkel kötôdjenek mind
Békés megyéhez, mind Magyarországhoz.
A kézmûves szakiskola mûhelyeiben készült, a tradicionális kézmûves technikákat,
forma- és díszítôvilágot felés megidézô tárgyak ugyanakkor nemcsak a múlt jegyeit
hordozzák magukon, de a
mai kor elvárásainak is igyekeznek megfelelni. Az intézmény falain belül nappali és
felnôttképzés, illetve alapfokú mûvészeti oktatás egyaránt
folyik – ezekrôl bôvebben az
intézmény január 8-i pályaválasztási napján is lehet tájékozódni, ahová mindenkit szeretettel várnak.

◆

2010-es rendezvények

2009. november 12. – 2010. február
28. „Ilyen tavasz csak egy volt életemben…”, 1849–2009 címû kiállítás, Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeum,
Békéscsaba
Január: A szerb kultúra hava, Békés
Megyei Jókai Színház, Békéscsaba
Január 14. Békés Megyei Gyermek
Népdaléneklô Verseny, Békéscsaba
Január 16. Ivo Andric: Aska és a Farkas,
Békés Megyei Jókai Színház, Békéscsaba
Január 16. Pettson és Findus, Békés
Megyei Napsugár Bábszínház, Békéscsaba (Békés Megyei Jókai Színház)
Január 22. Magyar Kultúra Napja, Békés
Január 22. Ünnepi Bárka-est, Békéscsaba
Január 23–24. V–VI. kcs. Teremlabdarúgó Országos Diákolimpia, döntô,
Szarvas
Január 29. Barangolások Norvégiában,
Békéscsaba
Február: A szlovén kultúra hava, Békés
Megyei Jókai Színház, Békéscsaba
Február 1. – szeptember 30. I LOVE
BÉKÉS MEGYE rendezvénysorozat, Békés megye
Február 17. Barangolások Norvégiában, Békéscsaba
Február 19. IV. Dél-alföldi monda- és
mesemondó találkozó Békés megyei
döntôje, Békés
Február 26. Tahir Mujicic – Boris Senker – Nino Skrabe: Trenk, avagy a vad
báró címû díszbemutató elôadás, Békés
Megyei Jókai Színház, Békéscsaba
Március: A horvát kultúra hava, Békés
Megyei Jókai Színház, Békéscsaba
Március 5–19. Textilkiállítás, Békés
Megyei Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba
Március 6. Az emberi jogok a hétköznapokban, Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár, Békéscsaba
Március 11. Ízek kavalkádja, Harruckern János Közoktatási Intézmény, Elek
Március 12. A DUMA’Színház elôadása, Mezôkovácsháza
Március 19–21. Gyulai Kolbász és Sódar
Mustra, avagy kolbász- és sonkacsata a
Várkertben, Gyula
Március 26–28. Bor és Grill Fesztivál,
Békéscsaba

◆

Március 26. – június 20. Tingatinga
festmények Tanzániából, Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba
Március 29. Tavaszi futónapok, Békéscsaba
Április: A román kultúra hava, Békés
Megyei Jókai Színház, Békéscsaba
Április 2–6. Mozogj velünk a tavaszi
szünetben!, Békéscsaba
Március 6. – április 18. Rippl-Rónai József-kiállítás, Békés Megyei Munkácsy
Mihály Múzeum, Békéscsaba
Április 3–4. Könnyûzenei tehetségkutató verseny, Köröstarcsa
Április 5. Hagyományôrzô húsvét,
Vésztô-Mágor Történelmi Emlékhely
Április 11. Vodafone 31. Tavaszi Atlétikai Sportgála, Békéscsaba
Április 12. Kulturális civil szervezetek
II. térségi találkozója, Békéscsaba
Április 16–18. XI. Nemzetközi Kisüsti
Pálinkafesztivál, Kiállítás és Vásár,
Gyula
Április 16–18. V–VI. kcs. fiú-lány amatôr kézilabda országos diákolimpia-döntô, Békéscsaba
Április 17. „Egyszer volt…”, Békés
Megyei Napsugár Bábszínház, Békéscsaba
Április 20-21. V–VI. kcs. egyéni atlétikai döntô, Békéscsaba
Április 22. Környezetvédelmi vetélkedô, Orosháza
Április 23. „Éneklô ifjúság” gyermekés ifjúsági kórusminôsítô, Sarkad
Április 24. Szent György-napi Vigadalom, Csabai Tanya és Gabonatörténeti
Kiállítóhely, Békéscsaba
Április 29. Gyermek atlétikai bajnokság, Békéscsaba
Április 30. Porondszínházi gigaprodukció, Békés Megyei Jókai Színház, Békéscsaba
Április 30. – május 2. Harruckern-diáktalálkozó, Elek, Gyula, Szabadkígyós
Április–szeptember: Díjugrató- és fogathajtó-bajnokság
Május 1. XII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál, Gyomaendrôd
Május 1. Majális, kórházi születésnapi
rendezvény, Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula

A kulturális események, kikapcsolódási lehetôségek széles spektrumát kínáló Békés
megyében igencsak tartalmas
élet zajlik a közmûvelôdési
intézmények és közösségi
színterek egyik részében, az
amatôr mûvészeti csoportokban. A Békés Megyei IBSEN
Oktatási, Mûvészeti és Közmûvelôdési Nonprofit Kft.

Kulturális Irodájának munkatársai arra törekednek, hogy
az ezen a területen folyó tevékenységekhez magas színvonalú szakmai segítséget nyújtsanak. A közmûvelôdési szakembereket rendszeresen várják konferenciákra, míg az érdeklôdô gyerekek a következô évben is több vers-, prózaés mesemondó, illetve népdaléneklô versenyen vehetnek részt. A magyar kultúra napja alkalmából megyei
programot szerveznek január 22-ére, de folytatódik a
„Barangolások Norvégiában”
mûsorsorozat is. A Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeum „Ilyen tavasz csak egy
volt életemben…” címû kiállítását pedig történelmi vetélkedôkkel, toborzóbeszéd-, valamint katonadalversenyekkel teszik még izgalmasabbá a
fiatalok számára.

A hagyományok ápolása
A Békés Megyei Népmûvészeti
Egyesület (BMNE) célja a népmûvészet, a népi kézmûvesség
hagyományainak ôrzése, ápolása. Az egyesület is házigazdája a
kétévenkénti Országos Textiles
Konferenciának, melyet legközelebb 2010 tavaszán rendeznek
meg; valamint tevékenyen részt vesz a Magyar Kultúra Napja, továbbá a Körös-völgyi Sokadalom szervezésében. A Csokonai Vitéz Mihály közösségi díjjal kitüntetett BMNE egész évben szervez népmûvészeti tárlatokat és mesterségbemutatókat, 2010.
március 5. és 20. között pedig két országos pályázati kiállítása is
lesz Erdélyi festékes, illetve Születéstôl a gyermekszobáig címmel.

A múltról, modern eszközökkel a levéltárban
A gyulai székhelyén kívül egy békési fióklevéltárral rendelkezô
Békés Megyei Levéltár legfontosabb feladata a megye területén
keletkezett történeti értékû iratok gyûjtése és ôrzése. Folyamatosan szépülô központi épületében január 22-tôl állandó kiállítás várja a múlt iránt érdeklôdôket, a dokumentumok digitalizálásával és online megjelentetésével pedig a modern technikai követelményeknek is igyekszik megfelelni az intézmény. Emellett
jövôre is folytatódik Rendhagyó történelemórák címû programsorozata, amelyen általános és középiskolás diákok ismerhetik meg a
megye történelmének egy-egy fontos mozzanatát, például az
1848–49-es és az 1956-os évek eseményeit.

Vésztô-Mágor értéke
A vésztô-mágori dombok hatezer év történelmét tárják a látogatók elé: egyfelôl hordozzák az újkôkortól a bronzkorig itt élô emberek múltjának emlékeit, másfelôl ôrzik a Csolt nemzetség
monostorából (11. század) átépített kolostortemplom (12. század)
romjait. Vésztô-Mágor a Sárrét idegenforgalmának egyik legkiemelkedôbb értéke, amely méltó az európai hírnévre is. Az ide érkezôket történelmi és interaktív régészeti foglalkozások, játékok,
valamint különleges gasztronómiai programelemek várják, 2010
nyarát pedig nomád és népmûvészeti táborok színesítik majd,
amelyek elsôdleges célja a kultúra- és hagyományápolás.

Május 1. Múzeumi majális, Vésztô-Mágor Történelmi Emlékhely
Május 8. Békés megyei kertbarát körök bor- és szárazkolbászversenye, Kondoros
Május 10–11. Barangolások Norvégiában, Mezôkovácsháza, Békés, Gyula
Május 13–15. Országos serdülô fiú kosárlabdadöntô, Békéscsaba
Május 15. Békés Megyei Ifjúsági Mûvészeti Fesztivál, Orosháza
Május 15. Családi nap a cirkuszsátorban
a Napsugár Bábszínházzal, Békés Megyei Napsugár Bábszínház Békéscsaba
Május 15. Ifjúsági mûvészeti fesztivál,
Orosháza
Május 17–25. I–IV. kcs. többpróba és
egyéni atlétikai versenyek megyei döntôje, Békéscsaba
Május 20. „Látni és látszani” konferencia, Békés Megyei Tudásház és Könyvtár,
Békéscsaba
Május 20. „Ízek a bográcsban” fôzôverseny, Békés Megyei Körös-menti
Szociális Centrum, Szarvas
Május 21. – június 20. Élô hagyományok a Dél-Alföldön – néprajzi fotópályázat és kiállítás, Szarvas
Május 21–23. II. Határ menti népmûvészeti fesztivál, Szarvas
Május 22. Ifjúsági mûvészeti fesztivál,
Mezôberény
Május 24. Pünkösdi játszóház a Gabonamúzeumban, Békéscsaba
Május 28. Gyermeknap a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központban,
Békéscsaba
Május 28–30. IV. Lángosolimpia, Mezôhegyes
Május 29–30. Nemzetközi szupermaraton, Békéscsaba–Arad–Békéscsaba
Május–október: Kapunyitogató programsorozat, Bélmegyer, Csabacsüd, Csabaszabadi, Csárdaszállás, Dombiratos,
Ecsegfalva, Gerendás, Kardos, Kisdombegyház, Körösnagyharsány, Magyardombegyház, Sarkadkeresztúr, Tarhos
Június: Évadzáró nemzetközi sajtótájékoztató, Békés Megyei Jókai Színház,
Budapest
Június: Évadzáró gála, Békés Megyei Jókai Színház, Békéscsaba
Június 1. – augusztus 1. Kajak-kenu
verseny, Gyomaendrôd, Szarvas, Békés,
Békésszentandrás

Június 4–5. „Egészség Köztársaság”,
Hunyadi János Közoktatási Intézmény,
Mezôkovácsháza
Június 4–6. II. Libamájfesztivál, Orosháza
Június 5. Békés megyei szabadidôs klubok sporttalálkozója, Békéscsaba
Június 6. – október 3. Robert Capafotókiállítás, Békés Megyei Munkácsy
Mihály Múzeum, Békéscsaba
Június 8–13. Csabai Sörfesztivál és
Csülökparádé, Békéscsaba
Június 12. A Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar évadzáró hangversenye, Békéscsaba, repülôtér
Június 19. Múzeumok éjszakája, Békés
Megyei Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba
Június 19. Tudásházi éjszaka, Békés
Megyei Tudásház és Könyvtár, Békéscsaba
Június 24. Barangolások Norvégiában,
Doboz-Szanazug
Június 26. Kenyérszentelô, Péter Pálnapi ünnepség és Múzeumok Éjszakája,
Vésztô-Mágor Történelmi Emlékhely
Június 28. – július 2. Fitnesz edzôtábor, Békéscsaba
Június: Juniális a Gabonamúzeumban,
Békéscsaba
Július: Nomád tábor, Vésztô-Mágor
Történelmi Emlékhely
Július 1. Ízutazás Békés megyében fesztivál
Július 2–4. XI. Körös-völgyi sokadalom,
Gyula
Július 2–3. Országos gyermektáncfesztivál, Gyula
Július 3. XIV. Viharsarki táncosok találkozója, Gyula
Július 2–10. „Puszta Ízei” – Orosháza
fesztivál, Orosháza
Július 4–25. Strandfoci Kupa
Július 9–11. XIII. Aratónap és Kárpátmedencei Nemzetiségek Találkozója,
Szarvas-Ezüstszôlô
Július 19–25. Népi kézmûves továbbképzés és tábor, Békéscsaba
Július 30. – augusztus 1. X. Csorvási
Nemzetközi Lakodalmas Gasztronómiai Napok, Csorvás
Július 2. – augusztus 29. Zsögödi
Nagy Imre-kiállítás, Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba
Augusztus 6–8. XVI. Medgyesegyházi
Dinnyefesztivál, Medgyesegyháza

Augusztus 10–20. Zenés színházi tréning, Hunyadi János Közoktatási Intézmény, Mezôkovácsháza, Mezôhegyes
Augusztus 13–15. IV. Várkerti Vigasságok, Gyula
Augusztus 14–15. Nagybánhegyesi
Paprikafesztivál, Nagybánhegyes
Augusztus 19–20. VII. Európai Kenyérünnep, Orosháza
Augusztus 20. Szlovák Gasztronómiai
Nap, Tótkomlós
Augusztus 21. XII. Nemzetközi Halfôzô Verseny, Gyomaendrôd
Augusztus 24–25. Tanévnyitó szakmai napok, Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár, Békéscsaba
Szeptember: „Nagy utazások” történeti konferencia, Békés Megyei Levéltár, Gyula
Szeptember 9. Szüreti mulatság, Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum, Szarvas
Szeptember 10. Forg-Tech Atlétikai
Kupa, Békéscsaba
Szeptember 10–11. XII. Madzagfalvi
Napok, Békés
Szeptember 10–13. XIII. Szilvanap,
Szarvas
Szeptember 11. „Mesevilág sorozat”,
Békés Megyei Napsugár Bábszínház,
Békéscsaba
Szeptember 13. Magyar Dal Napja,
Békés Megyei Jókai Színház, Békéscsaba
Szeptember 18. Íjászverseny és sziki
ízek ünnepe, Vésztô-Mágor Történelmi
Emlékhely
Szeptember 27. – október 15.
„Ôszülô Napok 2010”, Békés Megyei
Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum, Békés
Szeptember 3. – október 31. Bubankiállítás, Békés Megyei Munkácsy Mihály
Múzeum, Békéscsaba
Október 1. – november 15. Múzeumok ôszi fesztiválja, Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba
Október 9. Családi sportnap, Békéscsaba
Október 15. – november 5. Békés tájak – békési emberek kiállítás, Békés
Október – 2011. január Polgárosodás
címû vándorkiállítás, Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba
Október 16. „Mesevilág sorozat”, Békés Megyei Napsugár Bábszínház, Békéscsaba

Október 16–17. XXI. Bándi Andor
Asztalitenisz Emlékverseny
Október 21. Barangolások Norvégiában, Orosháza
Október 28–31. Csabai Kolbászfesztivál, Békéscsaba
November 13. „Éneklô Magyarország” felnôtt kórusminôsítô hangverseny, Orosháza
November 13. Márton-napi Ludasságok, Orosháza
November 13–14. Merre tart a népi
kézmûvesség II. – népi kézmûves konferencia, Békéscsaba
November 19. Konferencia a gyermeki jogok világnapja alkalmából, Békéscsaba
November 20. Nefelejcs Kulturális Est,
Vésztô
November 20. „Mesevilág sorozat”,
Békés Megye Napsugár Bábszínház, Békéscsaba
November 27. XX. Országos szólótáncfesztivál, Budapest
November 27. Nefelejcs Kulturális Est,
Okány
November 26. Óvodásolimpia, Békéscsaba
November 12. – 2011. január 30.
Üvegikonok kiállítás, Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba
November – 2011. május II. „Szülôföldünk Békés megye” mûvészeti fesztivál, Mezôberény, Mezôkovácsháza,
Szarvas, Sarkad, Békés, Szeghalom,
Orosháza – gála
December 4. Kádár Ferenc népdalénekesek és népzenei szólisták III. találkozója és versenye, Békéscsaba
December 4–22. Mirr-Murr és barátai
országos vándorkiállítás, Békés Megyei
Napsugár Bábszínház, Békéscsaba
December 10. DUMA’Színház-premier, Mezôkovácsháza
December 11. Harcmûvészeti gála,
Békéscsaba
December 20. A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar karácsonyi hangversenye, Békés Megyei Jókai Színház, Békéscsaba
December 22. Barangolások Norvégiában, Békéscsaba
December 31. Déli Apró szilveszteri
futógála, Békéscsaba

