
Programok 
 
 

A Vízi Színház színpadán: 
 
Fúvószene köszönti az érkezőket 
11:00 Megnyitó 

Köszöntők 

11:30 Kayamar 
   Harangos Néptánc Együttes, Orosháza 
12:00 Majorka Bábegyüttes 
 
A Vízi Színház parkolójában és környékén: 
 
A parkoló területén a faházakban megtalálhatjátok többek között a Békés Megyei Kézműves 
Egyesület népi játszóházát, Népi mesterségek bemutatóit – hímzés, fazekasság, stb. A 
vásárosok sokféle terméket kínálnak majd: kézműves ékszerek, mézeskalács, szörpök, sajtok, 
mézkülönlegességek, lekvárok, chili termékek, sőt lehetőség lesz természetgyógyász 
igénybevételére is. 
Az Erzsébet ligetben 13:30-kor a Fénysugár Bábcsoport az elő egy interaktív bálelőadást, a 
Dél-Alföld Régió itt állítja fel játszóházát. Lehetőség lesz falmászásra, rekesztorony építésre 
is. 

 
Külső helyszíneken ingyenes programok (NOE karszalaggal) 
 
Tessedik Sámuel Múzeum  
Szarvas, Vajda P. u. 1. 
A Tessedik Sámuel Múzeum alapításának célja a 
helyi történelmi és kulturális örökség 
bemutatása, Szarvas és környéke régészeti, 
történeti, néprajzi, helytörténeti értékeinek 
megtartása, ápolása, ezen értékek minél 
szélesebb körben való bemutatása.   
A múzeum épületét Tessedik Sámuel szarvasi 
evangélikus lelkész építtette 1791-ben barokk stílusban. Ez volt az ország első mezőgazdasági 
iskolája. Az iskola megszűnése után gimnázium, majd tanítóképző iskola, később az óvóképző 
főiskola diákotthona volt. 1973-tól költözött ide az 1952-ben alapított, korábban több épületben 
ideiglenesen állomásozó múzeum. Főbejárata fölött a következő latin nyelvű felirat olvasható: Ez 
intézettel kiűzetik a hazai iskolákból a tétlenség. A szorgalomnak ezt az emlékművét, hogy az 
utódokról gondoskodjék a szarvasi nép állította az 1791.esztendőben. 
A múzeum létrehozásában elévülhetetlen érdemei vannak Palov Józsefnek, aki 1952-től 1994-ig 
töltötte be a múzeumigazgatói tisztséget. A múzeum gyűjteményének alapját a helyi iskolákból átvett 
régészeti leletek, valamint a megkezdett helytörténeti és néprajzi gyűjtések képezték. Az első állandó 
kiállítás - a Tessedik Sámuel Emlékkiállítás - 1954-ben nyílt meg. 



Tessedik régi iskolaépületének felújítása után jött létre 1979-ben a "Tessedik városa hajdan és ma" c. 
állandó kiállítás, mely Szarvas környékén élt emberek történetét mutatja be a kőkortól napjainkig. 
1981-ben nyílt meg Domán Imre néprajzi gyűjteményét bemutató kiállítás. 
Az állandó kiállításokon kívül évente több ideiglenes kiállítás nyílik múzeumunkban, melyek között 
képzőművészeti, történelmi, néprajzi és régészeti kiállítások is megtalálhatók. 
Évente megközelítőleg 20 időszaki kiállítást szervezünk, melyek témái rendkívül 
változatosak: képzőművészeti, történelmi, néprajzi és régészeti kiállítások is megtalálhatók a 
múzeumban. Mindezek mellett koncertekkel, családi délutánokkal, könyvbemutatókkal és még 
rengeteg más érdekes programmal várjuk az érdeklődőket.  

  
 
Szárazmalom  
Szarvas, Ady E. u. 1. 
Az ország egyetlen működőképes, eredeti helyén fennmaradt 
szárazmalma Szarvason található.  
A szarvasi szárazmalom Magyarországon a XIX. század közepéig 
legelterjedtebb, ókori típusú malomtípus egyik utolsó képviselője. 
Azért nevezik "száraz"-nak, mert meghajtása nem vízi erővel, 
hanem igaerővel történt. Az alsó állású, vízszintes meghajtó kerekű 
szárazmalom 1836-ban épült, a Bolza család készíttette szlavóniai 
ácsokkal, indiai rendszer szerint.            
A zsindellyel fedett épület malomházból és két óriási keringősátorból állt, amelyekben két-három ló 
vontatta körbe a nagy kereket. A XIX. század második felében az egyik kerengősátrat lebontották. A 
14,3 m átmérőjű, gúla alakú keringősátra téglapilléreken áll, magassága 9,6 m. A fő szarufákat a 
csillaggerendázat fogja össze. Közepéből ered a császárfa, melynek feje a tetőn felül csillagformára 
faragott. A malom járó kereke 13,3 m, bálványa 4,8 m, utóbbi a bálványtalpon áll, A kerengő talpába 
420 akácfog ékelődik be, mely forgatja az orsókat, azok pedig a malomköveket. A vályogfalú, 
nyeregtetős, zsindely fedésű malomházban van a kőpad, ezeken helyezkedik el a két kőpár.  
1883-1968 között a szarvasi Tomka család tulajdona volt. 1968-ban az állam megvásárolta, majd 
1972-73-ban restaurálásra került. A XIX. század végéig gabona- és takarmánymagvakat őrölt, majd a 
gőzmalmok elterjedése után köleshántoló malommá alakították át. Szarvason kásamalom néven 
ismert.A rizstermelés elterjedéséig a malomnak jelentős szerepe volt a helyi és környékbeli lakosság 
köleskásával való ellátásában. 1962-ben fejezte be működését, az országban utolsóként. Ma 
ipartörténeti műemlék. 
Magyarországon még két hasonló szerkezetű szárazmalom van: a tarpai (Szatmár m.) és a 
vámosoroszi (Szatmár m.), amely áttelepítve az Országos Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, 
Szentendrén látható. 

 
 
Ruzicskay Alkotóház  
Szarvas, Erzsébet-liget 
A Munkácsy Mihály-díjas, Kiváló- és Érdemes 
Művész Ruzicskay György gyűjteménye a 
szarvasi Erzsébet-ligetbentalálható, a művész 
egykori alkotóházában. 
A festői környezetben álló kis házikóban egy, a 
festő műveiből összeállított állandó  kiállítás, 
valamint a művész és családjának hagyatéka 
egy néprajzi kiállítás  keretén belül 
látogatható. Ezek mellett időszaki kiállítások is 
várják a vendégeket, melyeknek anyaga Ruzicskay György műveiből, illetve a nyáron megrendezésre 
kerülő művészeti táborokalkotásaiból kerülnek összeállításra. 



 
 
Szlovák Tájház  
Szarvas, Hoffmann u. 1. 
A szarvasi Szlovák Tájházba belépve a látogatót 
könnyen megidézheti a hely légköre, a korhű 
berendezési tárgyak magával ragadó varázsa, a 
képzeletükben ezért könnyen megelevenedhet a 
házakban hajdanában élő és szorgoskodó felvidékről 
származó (tót) parasztok mindennapi élete.  
 
A kiállítás a szarvasi szlovákok hagyományos ház- és lakáskultúráját mutatja be egy 
jellegzetes XIX. századi népi lakóházban, hatalmas 936 kiállítási tárgy segítségével. A tájház 
legértékesebb darabjai között tartanak számon egy Luther Mártont ábrázoló, zenélő képet, egy 
faragott bölcsőt, egy csuklós támlájú padot és a hímzett ködmönöket. 
 
 
Szarvasi Arborétum 
Szarvas, I. kk. 9. 
A négy gyűjtemény közül látogatható: a legidősebb, a "Pepi-
kert", a Mitrowssky-kert, a Parkerdő és a hajókikötőhöz 
vezető betonúttól délre fekvő, ún. "Konyhakerti" rész. Nem 
látogatható az örökzöld törzsültetvény a faiskolával 
A gyűjteményben közel 1600 fa- és cserjefaj, fajta, változat 
található, ebből 1200 a lomblevelűek száma. Az 
Arborétumban található törzskönyvezett növények alkotják 
az "élő" génbankot és a törzsültetvényt. A fák és a cserjék 
mellett kb. 250 lágyszárú növényfaj fordul elő itt. Az 
Arborétumban található törzskönyvezett növények alkotják 
az un. "élő" génbankot, amelyek fenntartása kiemelt feladat. 
A fajgazdag növényvilága mellett a terület bővelkedik rovarokban és madarakban egyaránt. Közel 
150-re tehető a madárfajok száma, amelyek egy része átvonuló vagy csak időszakosan megjelenő. 
 
 
 


