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•  

 

Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvar 

A BTF várótermében folyamatosan hobbi gyűjtemények kiállítása tekinthető meg.  
Tovább...  

•  
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Boltmúzeum 

A Boltmúzeum hűen tükrözi az 1920-as és 1930-as évek kereskedelmi egységét.  
Tovább...  

•  

 

Csabai Tanya- és Gabonatörténeti Kiállítóhely 

1824-ben épült kisparaszti tanya, berendezett tanyaépület és gazdasági épületek együttese.  
Tovább...  

•  

 

Jankay – Kolozsváry – Tevan Gyűjtemény 

A Jankay Gyűjtemény és Kortárs Galéria 2003. októberében nyílt meg kiállítóhelyként Békéscsabán.  

 

•  
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Kolbászmúzeum 

A kiállítótér a kolbászkészítés történetét, tradicionális eszközeit mutatja be modern, interaktív 

eszközökkel.  
Tovább...  

•  

 

Meseház (Békési Úti Közösségi Házak) 

A gyermekek kreativitásának otthona több szempontból is egyedülálló kezdeményezés.  
Tovább...  

•  

 

Mesés Babaház 

A Mesés Babaházban több mint 1000 db baba látható elragadó környezetben.  
Tovább...  
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•  

 

Munkácsy Emlékház 

Munkácsy Emlékházat 1994-ben, Munkácsy Mihály születésének 150. évfordulóján nyitották meg.  
Tovább...  

•  

 
Tovább...  
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•  

 

Kolbászmúzeum 

A kiállítótér a kolbászkészítés történetét, tradicionális eszközeit mutatja be modern, interaktív 

eszközökkel.  
Tovább...  

•  

•  
•  

• Szlovák Tájház 

• A itt látható tárgyi valóság magában foglalja az anyaország és a környező magyarság népi 

kulturális értékeit.  
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Gyulai Várszínház Összművészeti Fesztivál 2019 2019.06.26. - 08.13.  

Békés megye 

Gyula 

Gyulai Várszínház – Ahol a művészet felszabadít! Kelet-Közép-Európa 

egyetlen épen maradt, síkvidéki gótikus téglavárának udvarán, a vár 

környékén, a tószínpadon, illetve a város egyéb játszóhelyein működik 1964 

óta nyaranként a Gyulai Várszínház. Az idén 56. évadában járó Gyulai 

Várszínház az ... Bővebben  

TOP 10-es ajánlat  

 

 

 

Nyári Korzó - Gyulai Nyári Fesztivál 2019 2019.07.01. - 08.31.  

Békés megye 

Gyula 

Nyári Korzó - Gyulai Nyár Fesztivál programsorozat a történelmi fürdőváros 

látnivalóinak megtekintése mellett számos programmal várja az 

érdeklődőket 2019. július 1. - augusztus 31. között a Világóránál, a Harruckern-téren és a Rondella 

Teraszon. Bővebben  

TOP 10-es ajánlat  

 

 

 

Orosházi nyár 2019. Ingyenes koncertek, családi- és gyerekprogramok 

májustól szeptemberig 2019.05.18. - 09.14.  

Békés megye 

Orosháza-Gyopárosfürdő 

Az Orosházi nyár rendezvénysorozat keretében ingyenes főtéri koncertek és 

gyermekprogramok valamint családi kikapcsolódások sorát nyújtják a szervezők az orosháziaknak, a 

térségben élőknek és az ide látogató turistáknak ezúttal is a város több helyszínén. A szeptember 14-

ig, négy hónapon át tartó ... Bővebben  

TOP 10-es ajánlat  
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Körösladányi Napok 2019 2019. július 5 - 7.  

Békés megye 

Körösladány 

Minden év július első hétvégéje ünnep a körösladányiak, és a 

Körösladányból elszármazottak számára. A Körösladányi Napok térségünk 

egyik leglátogatottabb rendezvényévé nőtte ki magát. A háromnapos rendezvény jó alkalom arra, 

hogy a Körösladányból elszármazottak találkozhassanak városunk lakóival. ... Bővebben  

 

 

 

Alma Együttes koncertek 2019 2019. július 6.  

Békés megye 

Csorvás 

Az Alma Együttes mára az egyik legkedveltebb zenekar a kicsik körében. 

Évente közel 300 koncertet ad művelődési házakban, óvodákban, 

iskolákban, fesztiválokon, road-showkon, céges rendezvényeken. Bővebben  

TOP 10-es ajánlat  

Ár: 1 500 Ft -tól 3 900 Ft -ig Jegyvásárlás 

 

 

 

Családi fürdőzés Gyopárosfürdő 2019. Családi Csobbanás 2019. július 6.  

Békés megye 

Orosháza-Gyopárosfürdő 

Az Orosházi Nyár programsorozat keretében júliusban és augusztusban több 

alkalommal lesz Családi Csobbanás 2019-ben a Gyopárosi Gyógy-, Park és 

Élményfürdőben. Garantáltan rengeteg élmény vár. Bővebben  

TOP 10-es ajánlat  
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Gyulai kisvonat - városnéző körjárat idegenvezetéssel 2019.05.01. - 09.30.  

Békés megye 

Gyula 

A Gyulai Kisvonat minden programja remek választás családoknak és 

idősebbeknek is egyaránt, hiszen a körjárat során megismerhetik Gyula főbb 

nevezetességeit és hallhatják a róluk szóló ismertetőt. Bővebben  

TOP 10-es ajánlat  

 

 

 

Shakespeare Fesztivál Gyula 2019 2019. július 8 - 14.  

Békés megye 

Gyula 

2019. július 8-14. között 15. alkalommal rendezik meg a Shakespeare 

Fesztivált Gyulán, ahol magyar és külföldi színházi előadások, zene, 

konferencia, filmvetítések, workshop, kiállítás és utcaszínház várja az érdeklődőket. Bővebben  

TOP 10-es ajánlat  

 

 

 

Cervinus Művészeti Fesztivál 2019 Szarvas 2019. július 11 - 24.  

Békés megye 

Szarvas 

Kövesd a szarvast! A szarvasi Cervinus Teátrum idén hatodik alkalommal 

rendezi meg művészeti fesztiválját július 11 és 24. között a Szarvasi Vízi 

Színházban. A Holt-Körös partján álló amfiteátrum ebben a 13 napban is remek nyáresti programokat 

kínál. A táncjátéktól a musicalen át a komoly és könnyű ... Bővebben  
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Aratónap és Kárpát-medencei Nemzetiségi Napok 2019 Szarvas - Ezüstszőlő 

2019. július 12 - 13.  

Békés megye 

Szarvas 

Hagyományőrző Aratónap a történelmi Magyarország közepén fekvő 

Szarvas városában! A látogatók hangulatos falusi környezetben ismerkedhetnek meg az aratás 

hagyományos módjával 2019. július 12-13. között Szarvason. Az aratás bemutatás mellett változatos 

színpadi programok is várják az érdeklődőket. A ... Bővebben  

TOP 10-es ajánlat  

 

 

 

Városnap Dévaványa 2019 2019. július 12 - 14.  

Békés megye 

Dévaványa 

19. alkalommal kerül megrendezésre a Dévaványai Városnapok 

rendezvénysorozat, amely 2019.07.12-13-14. között várja az érdeklődő 

közönséget. A szórakoztató koncerteken kívül, változatos kísérőprogramokat, kiállításokat, 

kézműveseket és mini vidámparkot is kínálunk a családok, érdeklődők számára. Bővebben  

 

 

 

Betyár Napok Kondoros 2019 2019. július 13.  

Békés megye 

Kondoros 

Az Alföld jellegzetes betyárhagyományait továbbvivő, felelevenítő 

rendezvény betekintést nyújt a betyárság történetébe, legendájába, 

bemutatja a térség lovas kultúráját és alapoz Békés megye, azon belül pedig Kondoros kiváló 

gasztronómiai értékeire. Bővebben  
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Kardoskút Falunap 2019 2019. július 13.  

Békés megye 

Kardoskút 

Idén 20. alkalommal kerül megrendezésre a kardoskúti Falunap, melyre 

változatos programokkal várnak minden érdeklődőt. Bővebben  

 

 

 

Szandi koncertek 2019 2019. július 14.  

Békés megye 

Dévaványa 

Szandi koncertek országszerte. Bővebben  

 

 

 

Szentivánéji álom előadások 2019. Online jegyvásárlás 2019. július 14.  

Békés megye 

Gyula 

William Shakespeare Szentivánéji álom vígjátékának színpadi adaptációi, az 

ország különböző társulatainak előadásában. Bővebben  

Ár: 2 400 Ft Jegyvásárlás 

 

 

 

Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál 2019 Gyula 2019. július 15.  

Békés megye 

Gyula 

Több mint két évtizede rendeznek népzenei fesztiválokat kétévente a Gyulai 

Várszínházban. Ezeknek a fesztiváloknak a művészeti tanácsadója és állandó 

fellépője Halmos Béla volt. A táncházmozgalom egyik elindítója fontos szerepet játszott a magyar 

népzenei életben. Zenészbarátai, kollégái, hazai és ... Bővebben  

TOP 10-es ajánlat  
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Irodalmi estek, rendezvények 2019. Online jegyvásárlás 2019. július 16.  

Békés megye 

Gyula 

Irodalmi estek, rendezvények, irodalmi műsorok online jegyvásárlási 

lehetőséggel. Bővebben  

Ár: 1 900 Ft -tól 3 200 Ft -ig Jegyvásárlás 

 

 

 

Gyulai Vár Blues Fesztivál 2019 2019. július 19.  

Békés megye 

Gyula 

A blues örök! Feledhetetlen forró nyáreste nemzetközi sztárokkal, kitűnő 

zenészekkel és fergeteges hangulattal. Gyulai Vár Blues Fesztivál 2019. július 

19-én a Gyulai Várszínpadon. Bővebben  

TOP 10-es ajánlat  

 

 

 

ViharsaRock Fesztivál 2019 Orosháza 2019. július 20. 19:30  

Bagaméri Projekt, Kétszemközt 

Békés megye 

Orosháza-Gyopárosfürdő 

7. alkalommal rendezzük meg a ViharsaRock Fesztivált a Rock Klub kerti 

színpadán, szabadtéren. A rendezvénysorozat 2019. július 20-án kezdődik. Bővebben  

TOP 10-es ajánlat  
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Operett gála Gyulán, a Monarchia Operett előadása 2019. július 21. 20:30  

Békés megye 

Gyula 

Operett gála Gyulán a Tószínpadon a Monarchia Operett előadásában 2019. 

július 21-én 20:30 órától. Fellépők: Kollár Péter Erik, Árvai Dániel, Sipos 

Marianna, Gats Éva. Sztárvendég: Fodor Zsóka. Bővebben  

TOP 10-es ajánlat  

 

 

TOP LÁTNIVALÓK 

 

 

Erkel Ferenc Emlékház 

Békés megye 

Gyula 

Erkel Ferenc szülőházában a magyar opera megteremtőjének életútját és 

munkásságát mutatja be az emlékkiállítás. Erkel Ferenc megújult szülőháza, 

egy modern látogatóbarát múzeum. Az új állandó kiállítás az épület eredeti funkciójára épül. 

Bemutatja Erkel szülőházának eredeti funkcióit, az iskola és ... Bővebben 

TOP 10-es programgazda 

 

 

 

Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont 

Békés megye 

Gyula 

Az egykori grófi rezidenciában a nagyközönség előtt is megnyílt márciusban 

a gyulai Almásy-kastély a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont. A 

műemléki elveknek megfelelő módon – teljes körűen helyreállításra került az épületben különleges 

kiállítás kapott helyet. Ünnep és hétköznap, úr és ... Bővebben 

TOP 10-es programgazda 
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Gyulai Kolbász Múzeum 

Békés megye 

Gyula 

A gyűjtemény alapjainak lerakása még 1985 előtt kezdődött, amikor 

Szigethy Attila a Gyulai Húskombinát akkori beruházási főosztályvezetője 

felismerte annak a jelentőségét, hogy a Gyulai kolbász fellegvárában méltó elismerést érdemelnek 

azok az elődeink, akik küzdelmes példaértékű munkával, ... Bővebben 

TOP 10-es programgazda 

 

 

 

Gyulai tűs gát bemutatóhely 

Békés megye 

Gyula 

A gyulai tűs gát a Fehér-Körös szabályozásakor víz nélkül maradt meder (ma 

Élővíz-csatorna) vízpótlása, Gyula, Békéscsaba és Békés városok vízellátása 

érdekében épült meg 1896-ban. A létesítmény 102 évig üzemelt, ezután elbontásra került és helyére 

korszerű tömlős gát épült. Az országosan is ... Bővebben 

TOP 10-es programgazda 

 

 

 

Gyulai Vármúzeum 

Békés megye 

Gyula 

A végvárak, véghelyek a török-magyar harcok korának legfontosabb 

védőpontjai, a haza védelme szempontjából pajzsok, amelyek tagozott 

ívekben védték a Felvidéket, a Dunántúl északnyugati részét és Erdélyt, valamint magát Bécset is. 

Ebbe a láncolatba tartozik a gyulai vár, ahogy jellemezni szokták: ... Bővebben 

TOP 10-es programgazda 
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Gyulavári Kastély 

Békés megye 

Gyula 

A Gyulavári Kastély Látogatóközpont ötlete abból az elgondolásból 

született, hogy az egykori főúri rezidenciában, újszerű formában együtt 

mutassuk be a Dél-Alföld néprajzi, kulturális és természeti-környezeti értékeit, valamint gazdasági 

történetét és fejlődésének lehetőségeit. Azaz úgy ismertessük ... Bővebben 

TOP 10-es programgazda 

 

 

 

Kohán Képtár 

Békés megye 

Gyula 

2014 tavaszára befejeződött a Göndöcs-kert egészének teljes körű 

felújítása. A Kohán György festőművész alkotásait bemutató Kohán Képtár 

nagyobb épületbe költözött, korábbi helyszíne pedig Vigadó név alatt, multifunkciós 

rendezvényteremként működik tovább. Az eredeti pompájában helyreállított ... Bővebben 

TOP 10-es programgazda 

 

 

 

KöröspArt Galéria 

Békés megye 

Gyula 

A KöröspArt Galéria színvonalas, elismert, vagy elismerésre érdemes 

művészek alkotásait kínálja a közönségnek. Galériánk tízéves gyűjtői munka 

után kezdte meg működését Gyulán. Ebben a gyönyörű békés megyei városban kezdte pályafutását 

Munkácsy Mihály, Gyulai László, itt született Szilágyi István, ... Bővebben 

TOP 10-es programgazda 

https://www.programturizmus.hu/partner-gyulavari-kastely-rendezvenyszervezes-gyula.html
https://www.programturizmus.hu/megye-bekes.html
https://www.programturizmus.hu/telepules-gyula.html
https://www.programturizmus.hu/partner-gyulavari-kastely-rendezvenyszervezes-gyula.html
https://www.programturizmus.hu/partner-kohan-gyorgy-keptar-gyula.html
https://www.programturizmus.hu/megye-bekes.html
https://www.programturizmus.hu/telepules-gyula.html
https://www.programturizmus.hu/partner-kohan-gyorgy-keptar-gyula.html
https://www.programturizmus.hu/partner-korospart-galeria-gyula.html
https://www.programturizmus.hu/megye-bekes.html
https://www.programturizmus.hu/telepules-gyula.html
https://www.programturizmus.hu/partner-korospart-galeria-gyula.html
https://www.programturizmus.hu/partner-gyulavari-kastely-rendezvenyszervezes-gyula.html
https://www.programturizmus.hu/partner-kohan-gyorgy-keptar-gyula.html
https://www.programturizmus.hu/partner-korospart-galeria-gyula.html


 
 

 

 

Ladics Ház 

Békés megye 

Gyula 

A földszintes polgárház a 19. század elején épült barokk stílusban, jegyzői 

lakásként. A házba dr. Ladics György jogász feleségével ifjú házasként 

költözött, majd utódai itt éltek a múzeummá alakításig. A hagyományőrző családban öt generáción át 

megmaradtak az életmódjukat tükröző bútorok, tárgyak, ... Bővebben 

TOP 10-es programgazda 

 

 

 

Nádi Boldogasszony plébániatemplom 

Békés megye 

Gyula 

A gyulai Nádi Nagyboldogasszony plébániatemplom helyén már a török idők 

előtt is templom állt, benne őrizték a nagy tisztelettel övezett „Nádi Szűz 

Mária”-képet. Később, a török uralom alatt a templom és a kép is elpusztult. A Nádi Boldogasszony 

plébániatemplom ma híres búcsújáróhely ... Bővebben 
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