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Megyegyûlés: Kimozdulhat a holtpontról az M44-es
Gyorssegély a viharkárosultaknak
Százmillió forint elkülönítésérôl döntött a megyegyûlés az M44-es közút leállított elôkészítô munkálatainak mielôbbi megvalósítása érdekében június 25én. A kezdeményezés elôsegítené a jelenleg elôkészítetlen és jelen állás szerint
az év végéig már biztosan szüneteltetett elôkészítés elindítását. A testület döntött a dél-békési viharkárosultak megsegítésérôl is: harminchat képviselô egyhavi tiszteletdíja egy részének felajánlásával járult hozzá az elmúlt hetek Békés
megyei viharkárainak enyhítéséhez. A több mint egymillió forintos felajánlással a megyei fenntartású intézményekben elôállított termékeken keresztül biztosítanak gyorssegélyt az újjáépítést segítô építôanyagok, valamint munkaerô
biztosításával.

H

atározottabb lépést kezdeményezett a megyegyûlés az M44-es gyorsforgalmi út közelmúltban forráshiány miatt leállított Kondoros-Tiszakürt közötti szakasza elôkészítési munkálatainak mielôbbi újraindításáért,
mivel Békés megye számára
már évek óta stratégiai kérdés
az egész megyén átívelô közút sorsa.
Évek óta húzódik az M44es gyorsforgalmi út kiépítésének ügye, amellyel jelentôsen
javulna Békés megye helyzete azáltal, hogy javul a települések megközelíthetôsége, né-

pességmegtartó ereje, a gazdasági felzárkózást biztosító
versenyképessége, a térségben
elôállított ipari és mezôgazdasági termékek piacra jutása,
végsô soron a foglalkoztatottság. A program nemzetközi
szerepe sem elhanyagolható,
hiszen az útvonal határon túli vezetésével rákapcsolódhat
a Román Köztársaság által
tervezett román gyorsforgalmi úthálózatra.
Jelenleg Békés megye a
közúti infrastruktúra tekintetében a tizennyolcadik helyet
foglalja el, ez az egyetlen megye, ahová sem autópálya,

forgalmi úttá történô kiépítése kerüljön be a rövid távú
gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztés programjába. A munkák mindeddig elakadtak, a
kisajátításokat leállították, a
régészeti feltárásokra fordítható keretet zárolták. Mindezek figyelembevételével, és
kiemelten azért, mert Békés

megye szempontjából stratégiai kérdés az M44-es gyorsforgalmú út megléte, a testület saját költségvetésében, a
fejlesztési feladatokat finanszírozó céltartalék terhére 100
millió Ft-ot különített el.
Domokos László közgyûlési elnök a döntést azzal indokolta,
hogy ezzel talán kimozdítha-

tó a holtpontról az ügy, és a
megye megmutatja elkötelezôdését. Remények szerint a
Kondoros-országhatár szakaszhoz európai uniós pénzek
is bevonhatók lesznek, az önerôt a megye adhatja, így a
megye lehetne saját útfejlesztésének a motorja.
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sem gyorsforgalmi út nem
vezet, ezt a példátlan versenyhátrányt nem képes semmivel egyensúlyozni.
Békés Megye Képviselôtestülete rendszeresen megvitatta az M44-es gyorsforgalmi
út további elôkészítô munkáit
hátrányosan befolyásoló központi intézkedéseket, és szorgalmazta a fôhatóságoknál a
mielôbbi megépítést. Többször kinyilvánította, hogy minden módon segíti, támogatja
a gyorsforgalmi út elkészülését. Legutóbb júniusban kezdeményezte a kormánynál,
hogy a 44. számú fôút gyors-

Domokos László lett az Állami Számvevôszék elnöke
„Nem búcsúzok Békés megyétôl”
A Békés Megyei Közgyûlés elnökét, Domokos Lászlót választotta meg az Országgyûlés az Állami Számvevôszék elnökének június 28-án. A szervezet feladata a közpénzek, közvagyonnal kapcsolatos ellenôrzések, ezek felhasználásának vizsgálata. Megválasztásával le kellett mondania országgyûlési képviselôi mandátumáról és a Békés Megyei Közgyûlés elnöki megbízatásáról, és természetesen a párttagságáról. Domokos Lászlót egy összegzésre kértük, jövôbeni terveirôl kérdeztük, és arra is kerestük a választ, hogy miért döntött az ÁSZelnökség mellett.
– Sok embert váratlanul ért a távozása, és vannak olyanok is, akik
most csalódottak a választókerületében, a megyében. Miért vállalta el az ÁSZ-elnöki feladatot?
– Engem is váratlanul ért a
felkérés. Nagy megtiszteltetés
számomra, hogy rám esett a
választás. Döntenem kellett,
hogy hogyan szolgálhatom
legjobban, leghatékonyabban
az ország és ezen keresztül
Békés megye érdekeit is. Be
kell vallanom, nehéz volt a
döntés, hiszen ezért a megyéért dolgoztam az elmúlt 2 évtizedben, minden ide köt, is-

merem ennek a megyének
minden rezdülését, törekvését és jövôbeni terveit is. A
Békés Megyei Önkormányzat elnöki posztjától és az
egyéni választókerületi tisztségtôl búcsúzom, de Békés
megyétôl nem. Itt születtem,
ide kötnek a gyökereim, hogyan is búcsúzhatnék a szülôföldemtôl? Továbbra is figyelemmel kísérem a Körösök
völgye lakosainak és Békés
megye sorsát.
– Az Állami Számvevôszék
elnökjelöltjeként többen is támadták. Hogyan viselte ezeket?

– Az ellenzék együttes támadást indított ellenem több
csatornán keresztül. Nekem
tiszta a lelkiismeretem. Soha
nem vettem fel jogtalanul semmilyen juttatást, és ezt azok is
tudják, akik most támadnak.
Akik ismernek, tudják, gazdasági szakember vagyok, és
munkamániás. Ezek nehezen
támadhatók. Kilenc éve vagyok a költségvetési és pénzügyi bizottság alelnöke, jól ismerem az ország büdzséjét. Az
ÁSZ-nak fél éve nincs elnöke,
pedig fontos lenne a költségvetési pénzfelhasználás ellen-

ôrzése; lehet, hogy ez sokaknak nem érdeke. Egy embert
csak a munkája alapján lehet
megítélni. Aki nem ismeri a
munkámat, az ne is ítélkezzen!

– Békés megyét sokan a nem
túl pozitív kicsengésû Viharsarokkal szokták azonosítani. Ön
szerint sikerült-e megváltoztatni
ezt a negatív attitûdöt?

– Úgy gondolom, hogy sikerült, hiszen ma már Békés
megye nevéhez számos pozitív dolog kötôdik: az országos
hírû fesztiválok, a több díjat is
elnyert Munkácsy Mihály
Múzeum és a Jókai Színház,
de az is közismert, hogy a Békés Megyei Önkormányzat
nyerte az országban elsôként a
kórházpert az Egészségügyi
Minisztériummal szemben,
és nálunk indult el az országban egyedülálló Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési
Program a válság kivédésére.
Békés megyét visszatettük a
térképre, számolni kell vele, és
oda kell figyelni arra, hogy mi
történik nálunk. Ezek az eredmények azonban hosszú évek
kemény munkája során jöhettek létre, amelyek túlmutatnak az elmúlt négyéves cikluson, hiszen az alapokat még
1998-ban kezdtük építeni.
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Otthonunk Békés Megye
A településekkel való szorosabb együttmûködést szorgalmazza a Békés Megyei Önkormányzat két éve indított, Otthonunk Békés Megye címû programsorozata. Júniusi lapszámunk óta három községben jártunk vendégségben: Telekgerendáson, Kisdombegyházon és Újszalontán.

Szorgalmas lakók

Humanitárius település
– Ahhoz, hogy valaki otthon
érezze magát egy településen,
kötôdnie kell hozzá. És ahhoz, hogy kötôdjön hozzá,
meg kell ismernie. A megyejárás rendezvénye pedig éppen ezt a célt szolgálja – fogalmazott Medvegy Mihályné
polgármester június 17-én. A
találkozássorozat telekgerendási állomásának házigazdája
a községben található aktív civil életre is felhívta a figyelmet, köztük arra, hogy már
másodszor nyerték el a Humanitárius település címet, az

közös az ittmaradásra. – Majd
arra buzdított mindenkit, aki
hozzá hasonlóan érez, hogy
jó erôsen nyomja oda kézjegyét Békés megye vándortérképére úgy, ahogyan korábban már hatvanöt település lakói is megtették ugyanezt. Majd míg az attól a héttôl
nyári szünetüket töltô gyerekek kedvében járó elôadások
zajlottak a Jókai Színháznak
és a színitanháznak köszönhetôen, a polgármesteri hivatalban soron kívüli testületi
ülés kezdôdött. Ezen Balogh

ezt igazoló emléklapot Habsburg Györgytôl, a Magyar Vöröskereszt elnökétôl vehették át.
A megyei önkormányzatot
képviselô Balogh József térségi
tanácsnok a szülôföld szeretete és tisztelete kapcsán arra
emlékeztetett: – Szándékunk

József arra is kitért, hogy ôszszel, azaz a megyejárás utolsó
állomása után ünnepséget
tartanak, amelyen a rendezvénysorozat sikere mellett
Békés megye nyolcszázadik
születésnapjáról is megemlékezik a közgyûlés.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

A megye szerepe

R

agyogó napsütés és a sok
vihar, esô után jólesô
meleg odakint, a mûvelôdési
ház sok mindent átélt falai
között pedig kellemes hûs fogadta odabent a kisdombegyházi megyejárás résztvevôit.
A június 24-i rendezvény a
két héttel korábbi állomás
egyfajta folytatásának is nevezhetô, hiszen akkor a község történelmével és mai
mindennapjaival is egybefonódó Magyardombegyház
volt a program házigazdája –
míg a faluval szintén szoros
kapcsolatban álló Dombegyházra is ellátogatott már a
megye idén februárban.
– A régészek úgy tartják:
Magyarország bármely területén ásni kezdünk, ott elôbbutóbb a régi korok és emberek múltjának egy-egy darabjára fogunk bukkanni. Igaz ez
Kisdombegyházra is – kezdte
köszöntôjét Tonka István Jánosné polgármester, aki ismertette is a ma ötszázhatvan
lelket számláló települése

gondot jelent számukra a piacra jutás. E probléma megoldásához szükséges a megye
segítsége, a közös gondolkodás, az összefogás. Az utóbbi
négy évben a megye kereste a
településekkel való kapcsolatot, és felajánlotta az együttmûködés lehetôségét. Hasznos kezdeményezésnek bizo-

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Dunántúlon és ÉszakMagyarországon gyakori jelenség, Békés megyében
azonban csupán egy település
található, amelynek lakossága
kevesebb, mint kétszáz fô, és
ez: Újszalonta. A százhuszonötös lélekszámú község alig
egy kilométerre fekszik a román határtól, és nem véletlen
a névhasonlóság, hiszen valaha, egészen a trianoni döntésig, Nagyszalonta külterületéhez tartozott. Az 1990-ben –
ekkor már Kötegyántól – önállósodott település július 3án fogadta a megyejárást.

kor arra is felhívta a figyelmet, hogy az irodalmin túl
történelmi vonatkozása is van
Újszalontának, ugyanis I. Rákóczi György minden bizonynyal a mai település határában gyôzte le a budai pasa seregét 1636 októberében.
A múlt mellett azonban a
jelen és a jövô is központi
szerepet kapott a megyejáráson. Hiszen míg a mûvelôdési házban a gyerekek énekelhettek és játszhattak együtt a
Jókai Színház mûvészeivel,
addig a soron kívüli ülés már
a felújított polgármesteri hi-

– Nagy tisztelôje vagyok
Arany Jánosnak, és biztos vagyok benne, hogy ô is megfordult az önök településén –
mondta a költô szülôhelyére
utalva köszöntôjében Balogh
József térségi tanácsnok. Jova
Tibor polgármester ugyanak-

vatalban vehette kezdetét. A
testületin pedig céljaikról,
terveikrôl számolhattak be
Újszalonta képviselôi, és már
a település megyejáráson jelmondatul választott szavai is
árulkodóak: – A jövô azoké,
akik hisznek az álmokban.

Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnak meg a megye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Róka Rudolfnét, Dombiratos polgármesterét és
Máté Pált, Körösnagyharsány polgármesterét kérdeztük.

Közösen gondolkodni és cselekedni
– Immár közel húsz éve vagyok Dombiratos polgármestere. A rendszerváltást követô
években polgármestertársaimmal együtt minden megyegyûlésen részt vettünk.
Késôbb ezeket a találkozókat
a kistérségi társulási ülések
váltották föl, és ebben az idôszakban a települések kicsit
eltávolodtak a megyétôl. Közös gondolkodásra, közös
programokra és ezeken alapuló közös tettekre van szükség. Ezek eredményeként kerülhet ismét közelebb a megye a településekhez – fogalmazott Róka Rudolfné.
Dombiratos polgármestere kifejtette: az ország legjobb
termôtalajával Békés megye
rendelkezik. A szorgalmas
Békés megyeiek jó minôségû
termékeket állítanak elô, de

történetének egy-egy markánsabb részletét, amit késôbb Balogh Dorottya egészített ki további érdekes részletekkel. A megyei levéltáros
elmondta egyebek mellett azt
is, hogy a falu középületeinek
mindegyike társadalmi munkában épült meg.
Ezzel a ténnyel vágtak egybe Balogh József mondatai is,
aki úgy fogalmazott, hogy elsôsorban nem a háborúk dúlása, hanem az itt lakók szorgalma formálta Kisdombegyház történelmét. A testületi
üléssel párhuzamosan pedig a
megyei Jókai Színház, illetve
a színitanház mutatkozott be
a község színpadán. Elôbbi
Játsszunk együtt! címû mûsora a gyerekeket, utóbbi legfôként jól ismert musicalekbôl
válogató zenés produkciója a
nagyobbakat is megszólította,
míg a helyi óvodások, illetve
a Május gyermek-néptáncegyüttes is ízelítôt adott a látogatóknak tudományából.

A szalontai ütközet emléke
A

nyult például a közös gázbeszerzés. Dombiratos önkormányzatának nagy megtiszteltetés volt, hogy 2009. október 16-án a településükre ért
a megyejárás. A megye jó példát mutatott, amikor segítô
kezet nyújtott a legújabb természeti katasztrófa károsultjainak. Ezzel is jelezte, törekszik a keresztény értékek
megôrzésére.
– Célszerûtlennek tartom,
különösen a területfejlesztés
terén, a régiók létrehozását,
hiszen hol ismerhetnék legjobban egy-egy település
problémáit, mint a saját megyéjében. Nagyon fontosnak
tartom a megyék méltóságának megôrzését, ezért remélem, hogy a jövôben bôvülni
fog a hatáskörük – hallhattuk
Róka Rudolfnétól.

A kistelepülések segítséget várnak
– Békés megye és általában a
megyerendszer áll hozzánk a
legközelebb. Tapasztalhattuk,
hogy a régiók kialakítása nem
kedvezett a kistelepüléseknek. A megyerendszer történelmi hagyománnyal bír, itt,
a szûkebb hazánkban jobban
érzékelik a problémáinkat,
mint a jóval nagyobb régióban – fejtette ki véleményét
Máté Pál.
Körösnagyharsány polgármestere elmondta, információjuk szerint nyert a falujukat a határ túloldalán lévô
Körösszeggel összekötô közút megépítésének pályázata.
Ez vélhetôleg azzal jár, hogy
megnövekszik az átmenô
forgalom, és az autósok részére pihenôhelyre, benzinkútra, étteremre, bevásárlóközpontra lesz szükség. Eh-

hez új településrendezési tervet kell készíteniük, a konkrét tervek megvalósítása ér-

dekében pedig pályázatokat.
Ehhez kérnék a megye segítségét.
A közúti összeköttetés
helyreállítása után Körös-

nagyharsány számára fontos
lenne a vasúti közlekedés felújítása is, hogy Gyomától
Nagyváradig újra járjanak a
vonatok. Ez nem egyedül
Körösnagyharsány, hanem az
egész megye érdeke, ezért
várják ebben is a megye támogatását.
– Meggyôzôdésem, hogy
a megyerendszert hosszabb
távon is fönn kell tartani.
Ugyanakkor javítani kell a
megyék közötti átjárhatóságon. Körösnagyharsány 50
kilométerre van a kistérségi
központtól, Sarkadtól, ugyanakkor csak 19 kilométerre a
Hajdú-Bihar megyei Komáditól. Bár okmányiroda Komádiban is található, de egyes
ügyek intézését az iroda nem
tudja fogadni – fejezte be nyilatkozatát Máté Pál.
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Elismeréseket adományoztak
A Semmelweis-nap alkalmából elnöki dicséretet adtak
át megyei egészségügyi intézményekben dolgozóknak.
Domokos László elnöktôl
az elismerést dr. Gurzó Zoltán
belgyógyász fôorvos, Szabó
Edit és Cser Imréné részlegvezetô ápoló, valamint Kádárné
Szabó Ildikó otthonápolási
szolgálatvezetô vehette át.

rintot nem készpénzben juttatják el a Mezôhegyesen,
Dombegyházán és Battonyán
jégverést szenvedetteknek,
hanem a megyei fenntartású
intézmények által elôállított
termékeket, például építôanyagot, bútort a települési
önkormányzatokon keresztül
adják a rászorulóknak.

ben ajánlásokat fogadott el a
program folytatásához. A
program az igazgatás teljes
vertikumát felölelô terveket
tartalmazza az egészségügytôl
a szociális ellátáson, a kultúrán át a közoktatásig, gyermekvédelemig, turizmusig,
nemzetközi kapcsolatokig.
Ide sorolhatók az elôre hozott

vita valóban fontos, azok a
szakbizottságokban folynak le.

Ellenszélben is halad a megye
Megtárgyalták a képviselôk
a Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési
Programja végrehajtása érdekében létrehozott munkacsoportok eddigi tevékenysé-

Napirend elôtt az agráriumról
A mezôgazdasági és vidékfejlesztési bizottság más szakemberekkel együtt tárgyalni
kényszerült a természeti csapások miatt kialakult megyei
agrárhelyzetrôl – számolt be
napirend elôtt a bizottság elnöke, dr. Kulcsár László. Elmondta, hogy a dél-békési régióban a helyzet katasztrofális, 25 ezer hektáros területen
az ôszi és tavaszi kultúrákat
valósággal letarolta a jéggel kísért szélvihar, a kár százszázalékos. Javasolta, hogy a rendkívüli helyzetet jelezzék a
szakminisztérium felé, kérve
a kormányt, hogy minden lehetséges módon segítsék a
mezômegyesi, dombegyházi
és battonyai gazdákat. Ezt a
határozati javaslatot valamennyi jelen lévô képviselô
támogatta.

Képviselôi felajánlások
Összesen 36 képviselô ajánlott fel júniusi tiszteletdíjából
fejenként 20 ezer forintot járulékaival együtt a dél-békési
természeti csapás kárainak
enyhítésére, valamint az idei
évre törvényesen járó jutalmából Domokos László közgyûlési elnök kétszázezer,
Farkas Zoltán alelnök pedig
hatvankétezer forintot. A testület azt is elhatározta, hogy
az összegyûlt 1,157 millió fo-

valy összesen 2975 ügyféllel
kerültek kapcsolatba, a szám
egy év alatt csaknem a duplájára nôtt. A lakhatással, szociális ellátások igényelhetôségével, munkajoggal, nyugellátások folyósításával összefüggô
problémák mellett egyre többen keresik fel az igazságügyi
hivatalt lakossági hitelügyek
miatt. Kiemelt része a munkának a bûncselekmények áldozatainak nyújtott szakjogászi segítségnyújtás is. Tavaly
109 esetben jártak el mediációs ügyben a büntetôügyi közvetítôi eljárás keretében.
Szilágyiné dr. Szász Zsuzsanna igazgató szóban még
kiegészítette beszámolóját azzal, hogy még szorosabb kapcsolatot igyekeznek kialakítani a települési jegyzôkkel.

Segíti a diákok étkeztetését
a megye

Felajánlásaikkal a dél-békési viharok károsultjainak nyújtanak segítséget a képviselôk
A napirend kapcsán az is
elhangzott, hogy Domokos
László elnök és Farkas Zoltán
alelnök törvényesen járó jutalmuk fennmaradó részét,
2-2 millió forintot, a Pándy
Kálmán Megyei Kórház alapítványán keresztül a szemészeti ellátás javítására adományozzák, mert tarthatatlannak
érzik, hogy egyes mûtéteknél
egy évre elnyúlik a várakozás
ideje. A számítások szerint
ebbôl az összegbôl mintegy
50 operációt tudnak elôre
hozni.

Fontos a vita a jövôrôl
Értékelte a megyegyûlés a Békés Megyei Önkormányzat
2007–2013 közötti idôszakra
szóló társadalmi-gazdasági
programjának félidejét, egy-

önkormányzati beruházások
is, például a Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény – 100
fôs kollégium rekonstrukciója, a Harruckern János Közoktatási Intézmény – Oktatási és kollégiumépület építése,
valamint a Pándy Kálmán
Megyei Kórház – új patológiai épület építése.
A napirendi ponthoz
Szilágyi Menyhért képviselô
(MSZP) szólt hozzá, elmondva, hogy szerinte az intézményi átszervezések gondokkal
telítettek, az érintett intézmények vezetôinek még tanulniuk kell az intézkedések
következményeinek kezelését, ezért a koncepcióról több
szakmai vita szükséges. Domokos László közgyûlési elnök ehhez hozzátette, hogy a

gét, eredményeit is. Szilágyi
Menyhért képviselô (MSZP)
kifejtette, hogy a program sok
erôbefektetéssel sok eredményt hozott, de meglátása
szerint kezd kifáradni.
Gécs László képviselô (Fidesz–KDNP–Gazdakörök) a
kis- és középvállalkozások segítésére irányuló erôfeszítéseket méltatta.
Tolnai Péter képviselô (Fidesz–KDNP–Gazdakörök) az
egész program egyediségét
emelte ki, mellyel a megye már
akkor elkezdte a küzdelmet,
„ellenszélben”, a kormányzati
rombolás ellen, amikor még a
szocialisták voltak hatalmon.
Eredeti elgondolás, hogy a megye szolgáltató jelleget vállalt
magára, képes a piacon megjelenni, szolgáltatni, harmadik
féllel együttmûködni. A program pozitív válaszokat ad a válság kihívásaira, képes megújulást kezdeményezni.
Domokos László, a megyegyûlés elnöke elmondta,
hogy a programban rendelkezésre álló források mintegy 80
százalékának felhasználásáról
már döntés született, és vannak új ötletek is.

Sokan fordulnak az igazságügyi
hivatalhoz

Cser Imréné, dr. Gurzó Zoltán, Szabó Edit és Kádárné Szabó Ildikó elnöki dicséretben részesültek

A testület elé került egy beszámoló a Békés Megyei
Igazságügyi Hivatal tevékenységérôl is. A 24 személyt foglalkoztató hivatal a megyében
három irodával rendelkezik:
Gyulán, Orosházán és Szeghalmon, míg a központi iroda
a megyeszékhelyen van. Ta-

A képviselôk döntöttek arról
is, hogy a Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában
mûködô közoktatási intézményekben tanulói jogviszonynyal rendelkezô, nehéz anyagi
körülmények között élô tanulók részére pályázatot ír ki az
étkezési díj fizetésének támogatására. A térítési díj 20–90
százalékát lehet elnyerni. Pá-

egyedülálló szülô neveli a tanulót, a szülô rokkantnyugdíjas vagy rendszeres szociális
járadékban részesül, munkanélküli, saját jogon családi
pótlékra jogosult. A pályázatokat, a szükséges jogosultságot
igazoló dokumentumokkal
október 15-ig a tanuló iskolájának címére kell eljuttatni.
A felhívás letölthetô a www.
bekesmegye.hu honlapról,
vagy beszerezhetô a tanuló iskolájában is. A támogatásra a
megyei önkormányzat tízmillió forintot különített el.

Kivonultak az ellenzékiek
Napirend után Balogh József
tanácsnok (Fidesz–KDNP–
Gazdakörök) szólalt fel, és az
ülés végére megérkezô Varga
Zoltán képviselôt, volt önkormányzati minisztert (MSZP)
vette célba, mint olyan személyt, aki – szavai szerint –
döntéseivel nemhogy elôbbre vitte volna, sokkal inkább
rontotta a megyében élôk
helyzetét, különösen hátrányos helyzetbe hozta Szabadkígyós lakóit. – Az MSZPkormány romokban álló országot, panamát hagyott hátra – hangzott el.
Míg Balogh József beszélt,
az MSZP képviselôi egyönte-

A dél-békési vihar szörnyû pusztítást hagyott maga után
lyázhatnak azoknak a tanulóknak a törvényes képviselôi,
akik a hatályos jogszabályok
szerint jelenleg a térítési díj
50 százalékát fizetik, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, háromvagy többgyermekes családban élnek, illetve a tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók. Pályázhatnak
azok is, akiknek a hatályos jogszabályok jelenleg semmilyen
kedvezményt nem adnak,
vagyis a 100 százalékos térítési díjat fizetik, de a családban
az egy fôre jutó jövedelem
nem haladja meg a mindenkori minimálbér 80 százalékát, és a következô feltételek közül valamelyik teljesül:

tûen kivonultak a terembôl, a
benn maradók viszont megtapsolták a hozzászólást.

Legközelebb júliusban üléseznek
A tervek szerint mostani öszszetételében és létszámában
Békés megye Képviselô-testülete még kétszer ül össze,
egyszer július közepén egy
rendkívüli ülés keretein belül,
valamint szeptember elején a
négyéves ciklust lezáró ülésen, míg októberben, a helyhatósági választások után várhatóan megalakul a következô, a mostaninál kisebb létszámú testület. A jelenleg 40
helyett 18 megyei képviselô
alkotja majd Békés megye
Képviselô-testületét.

Békés Megye Képviselô-testületének Közlönye, Békéscsaba. Felelôs kiadó: Békés Megyei Levéltár. Felelôs szerkesztô: dr. Erdész Ádám. Újságírók: Gelegonya Edina, Licska Balázs, Molnár Lajos, Szegfû Katalin.
Nyomdai elôkészítés: Quirt Wizard Kft., Békéscsaba. Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája; internetcím: www.kozlonynyomda.hu. ISSN 1215-0711.
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Új patológiát építenek a megyei kórházban
Közel 680 millió forintos saját erôs beruházást indított a Békés Megyei Önkormányzat az általa fenntartott Pándy Kálmán Megyei Kórházzal közösen az intézmény gyulai központjában. A fejlesztés során új patológiai osztály épül a kórház területén, mely országos viszonylatban is a legkorszerûbbek közé fog tartozni. Az építkezés haladásának ütemét július 1-jén nyilvánosan tekintették meg
az intézmény és a fenntartó képviselôi.

N

em épült patológia az
országban az elmúlt
közel húsz évben, ezért a megyei önkormányzat és a Pándy
Kálmán kórház saját forrásból történô beruházása egyedülállónak tekinthetô, többek
között azért is, mert nem volt
még arra példa, hogy egy önkormányzat patológiát építsen – hangsúlyozta dr. Kovács
József fôigazgató-fôorvos a
bejárást megelôzô sajtótájékoztatón. Az intézményvezetô azt is elmondta, hogy a jelenleg mûködô patológiai
osztály közel százéves épülete már nem felel meg a mai
kor követelményeinek. Domokos László megyei elnök a
beruházás kapcsán kiemelte,

hogy a megyének szüksége
van egy olyan korszerû egészségügyi intézményre, mely
nemcsak a biztonságérzetet
szolgálja, hanem elôsegítheti
az itt élôk Békés megyéhez
való kötôdését is. Majd hozzátette, hogy a patológia építésére sem állami, sem uniós
források nem álltak rendelkezésre, azonban mivel a megfelelô gyógyítás szakmai szabályainak feltételeit biztosítani kell, ezért döntöttek úgy,
hogy a megye válságkezelô
programjának részeként elôre hozzák a beruházást. Mint
kiderült, a fejlesztés eredményeképp egy korszerû, 1241
négyzetméter területû, földszinttel és emeleti résszel

rendelkezô, új épületet építenek. A bejáráson szintén részt
vevô Farkas Zoltán megyei alelnök véleménye szerint a
fejlesztés elsôdleges célja az
intézmény hatékony feladatellátását szolgáló feltételek
megteremtése. Emellett az új
patológiai tömb megépítése
azért is szükséges, mert megfelelô körülményeket biztosító patológia nélkül nem
mûködhet a megyei kórház –
tette hozzá az alelnök.
A patológia fogalma manapság már nemcsak a kórboncolást jelenti, hanem ott
végzik a szövettani és citológiai vizsgálatokat is, amelyek
nélkülözhetetlenek a helyes
diagnosztikához – fûzte hoz-

Korszerû komplexum a szakképzésért
Átadás elôtti mûszaki bejárást tartottak a Harruckern
János Közoktatási Intézmény új oktatási és kollégiumi intézményénél július
2-án Gyulán. A megyei önkormányzat támogatásával
megvalósuló új épület
egyes munkálataiban a diákok is részt vettek.

zá az elmondottakhoz dr. Liechteinstein-Zábrák József osztályvezetô-fôorvos, aki azt is elmondta, hogy a közhiedelemmel ellentétben a kórboncolás mindössze tevékenységük húsz százalékát teszi ki, ugyanis a további feladataikat nagymértékben a

szövettani vizsgálatok elvégzése adja.
A bejárás elôtti tájékoztatóból az is kiderült, hogy a
beruházás kivitelezése februárban kezdôdött meg, majd
ezt követôen indult el az orvostechnológiai mûszerek,
valamint a beépített és mobil

bútorzatok közbeszerzési eljárásának elôkészítése, mely
jelenleg folyamatban van.
Ezért elôreláthatólag az építkezés és a beszerzések lebonyolítását követôen majd az
idei év második felében kerülhet sor a patológia használatbavételére.

Az Ibsen modern
forgószínpada
Szabadtéri elôadásokhoz alkalmas belsô udvarnak
és modern forgószínpadnak is helyet ad a tavaly
nyár óta szépülô Ibsen-ház, amelynek mûszaki átadása június utolsó napján zajlott le.

A

z igényesen kialakított
épület alapkövét november 6-án helyezték el, s
fél évvel késôbb már az átadás
elôtti visszaszámlálásnál tart a
Harruckern. Az építkezésen
folyamatosan dolgozó ötven
szakember jelenleg a szakipari munkálatokat végzi: tart az
épület hidegburkolása és klimatizálása. Javában festik a
Harruckern tanulói és szakoktatói a falakat, hiszen a belsô helyiségeket már lealapozták. A Harruckern szakemberei maguk vállalták a munkálatokat, a földszinti helyiségeket már színre is festették. E
folyamat végén kerülnek fel a
szerelvények mind a vizesblokkokban, mind a tantermekben.
A mûszaki bejáráson Domokos László beszédében arra emlékezett, hogy négy éve hitet

Saját erôbôl, közel 680 millió forintból épül fel az új patológia

Domokos László és Zámbó András Harruckern-igazgató a bejáráson
tett a minôségi szakképzés újraélesztése és felvirágoztatása
mellett. Az elhatározás véghezvitelének egyik mérföldköve a Harruckern új oktatási
és kollégiumi épülete, amelyben több mint 120 diák kap
férôhelyet, továbbá nyolc tanterem, tanácskozóterem, valamint kiszolgálóhelyiségek is
létesülnek. Domokos László
szerint a társadalom és a döntéshozók is ráébredtek, hogy
a diplomások túlképzése helyett megbízható, tisztességes
és precíz szakemberekre van
szüksége az országnak, akik itt,
Békés megyében dolgoznak s
találják meg számításaikat.

Mint ismert: a korszerû,
minôségi, gyakorlati alapokon nyugvó szakképzés egyik
zászlóshajójaként Békés megye képviselô-testülete tavaly
egyedülálló beruházást kezdeményezett: a Harruckern
új épületegyüttesét a megye
több mint hatszázmillió forintos önerôbôl finanszírozott fejlesztése teszi lehetôvé,
amelynek révén egy régi
tanmûhely helyén új komplexum épül. Az új épületegyüttesnél az is hangsúlyt
kap, hogy hangulatos, a városképhez teljes mértékben
alkalmazkodó épületegyüttes
létesüljön Gyulán.

A falak, amelyek között korábban a Közgé középiskolásai tanultak, a tervek szerint
szeptemberre végleg átalakulnak multifunkcionális közösségi színtérré, ekkorra fejezôdik be ugyanis az Ibsenház mûvészeti, oktatási és
közmûvelôdési központ projektje, amivel a Munkácsy
múzeum 2007-es, illetve a
tudásház 2009-es átalakítása
után újabb, a Békésben élôk
közmûvelôdését és közösségi
életét szolgáló megyei épület
szépül meg. A csabai sétálóutcára nyíló Ibsen mûszaki
átadása és átvétele június 30án zajlott le, ami már jelzi: bô
egy évvel az építési terület átadása után a Norvég Alap támogatásából (595 millió forint) és a Békés Megyei Önkormányzat saját erejébôl
(105 millió Ft) megvalósuló
beruházás lassan a finiséhez
érkezik.
A munkálatokból még a
konyhatechnológiai, a fényés hangtechnikai berendezések beszerzése és beszerelése,
illetve a bútorok beszerzése
maradt hátra. A beruházás
egyik részeként modern, alsó
és felsô gépezettel, beépített
forgóval rendelkezô színpaddal, kiemelhetô oldalfallal
felszerelt, 130 férôhelyes stúdiószínházat alakítottak ki,
valamint közel tíz tantermet
és mûhelyt, köztük ének-,

balett- és próbatermet is,
ezek a színitanházasok, illetve a kézmûves képzésekben
részt vevôk szolgálatába állnak majd, és továbbképzések,
konferenciák színhelyei is lehetnek.
Az Ibsenben talál otthonra
a megyei Napsugár bábszínház is, illetve az épület nem
marad kávézó és étterem nélkül sem. A februári közgyûlésen pedig döntöttek 90 millió forint elkülönítésérôl a
szomszédos Jókai Színház
részeleges átalakítására, valamint az Ibsen-házzal való
összenyitására, a mûködésével való összehangolására.
Ennek egyik sarkalatos része
a belsô udvar ideiglenes lefedése, amely nyári szabadtéri

elôadások rendezését teszi
majd lehetôvé.
Mindezeket az átalakításokat a mûszaki átadáson jelen lévôk is megvizsgálhatták.
Az épületbejáráson Domokos
László megyei elnök és Fekete
Péter színházigazgató is részt
vettek.
Az Ibsen-ház tehát ôsszel
már beköltözhetô, de mivel
az épület a korábbihoz képest
egészen új funkciót nyert, így
valószínûleg beletelik legalább fél évbe, amíg az intézmények teljesen be tudják
lakni, és minden elônyét ki
tudják használni az új közösségi térnek.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Domokos László lett az Állami Számvevôszék elnöke
„Nem búcsúzok Békés megyétôl”
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL "

– Mit tart politikusi pályája legnagyobb sikereinek?
– A tiszaugi Tisza-híd
megépítését, a belvízvédekezés kiépítését és azt a Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programot, ami az elmúlt idôszak válságkezelését
indította el Békés megyében.
Miközben az elôzô kormány
milliárdokat vont el a Békés
Megyei Önkormányzattól, a
gazdasági program keretében
elkezdôdtek az elôre hozott
beruházások, a szakképzés fejlesztése, a civil szervezetek, a
pályakezdô diplomások támogatása és a településekkel
közös gázbeszerzés koordinálása. Azt is sikerült elérni,
hogy a megyei intézmények
feladatainak átszervezésével
hatékonyabbá tudtuk tenni a
mûködést, és így nem került
sor a válság idején tömeges
létszámleépítésre. Természetesen büszke vagyok azokra a
fejlesztésekre is, amiknek én
is tevékeny részese voltam a
választókerületemben: például a békésszentandrási Templom tér, a gyomaendrôdi
Kner Imre tér és a Kis Bálint
Általános Iskola felújítására, a
Liget fürdô, a kondorosi piactér, a Kondorosi Csárda, a
kardosi bekötôút kialakítására, a Vajda Péter Gimnázium,
a szlovák iskola újjáépítésére.
Ezek mind-mind olyan sikerek, amik miatt érdemes volt
dolgozni, küzdeni. Ez azonban nem ment volna azok

Békés megye egy megújulni képes, élhetô megye Domokos László szerint
nélkül az emberek nélkül,
akik végig kitartottak mellettem, akik hittek bennem a választókerületemben és a Békés Megyei Önkormányzatban is.
– Mi az, amit kudarcként
élt meg?

– Nagyon sajnálom, hogy
az elôzô kormány nem támogatta az M44-es gyorsforgalmi út megépítését, sôt elvonták a forrásokat. Ezért is támogattam megyei elnökként
azt a kezdeményezést, hogy a
megyei önkormányzat elôle-

gezze meg rá a pénzt, hogy indulhasson végre az útépítés.
– Ön szerint lesz végre M44?
– Úgy gondolom, hogy fel
fognak gyorsulni az események. Békés megye számára
már évek óta stratégiai kérdés
az egész megyén átívelô közút sorsa. Mint kiderült, az elmúlt nyolc évben benyújtott
felterjesztések nem hoztak
látható eredményeket az útfejlesztés területén, ezért a
közgyûlés arról hozott egyhangú határozatot, hogy
százmillió forintot különít el
saját költségvetésébôl az
M44-es gyorsforgalmi út mielôbbi megvalósítása érdekében, a felvett kötvény terhére.
Ezzel is az volt a célunk, hogy
kimozdítsuk az útfejlesztést a
jelenlegi holtpontról. A Kecskemét–Tiszakürt szakasz letervezésére Kecskemét városa
már sikerrel pályázott, a Békés Megyei Önkormányzat
pedig már februárban benyújtotta a Közlekedés Operatív Programon belül a Kondoros–Gyula közötti szakaszok letervezésére vonatkozó
pályázatát. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, úgy lehetôség nyílik majd uniós forrásokra is pályázni, amelynek
sikeressége esetén akár 85%os támogatást is igényelhetnek útfejlesztésre.
– Ki lehet az utódja a megyei
elnöki poszton és az 5. számú választókerületben?
– Nagyon fontosnak tartom az elkezdett programok

folytatását, ezért én Farkas
Zoltánt látnám szívesen a megyei elnöki poszton. Az egyéni választókerületben is olyan
embert tudok elképzelni, aki
a térség érdekeit szem elôtt
tartva következetesen tudja
képviselni az itt élôk érdekeit.
Úgy gondolom, hogy erre
Dankó Béla megyei képviselôt, a térség tanácsnokát, Kondoros polgármesterét ajánlhatom a választók figyelmébe.
– Mi lesz az elsô intézkedése
ÁSZ-elnökként? Milyen változtatásokat tervez?
– Az Állami Számvevôszék
javaslattevô szerepét szeretném erôsíteni. A szervezetnek olyan példamutató, segítô szerepet kell betöltenie,
amely a közvagyonnal gazdálkodás szemléletében az optimális hatékony mûködést
ösztönzi a közjó érdekében.
– Mit szólt a családja ÁSZelnökké választásához?
– Nagyon büszkék rám. Jó
tudni, hogy mellettem vannak és támogatnak, hiszen
egy ilyen felelôs közfeladat
ellátása sok munkával jár.
– Mit üzen Békés megye lakóinak?
– Békés megye egy megújulni képes, élhetô megye,
ahol jó lenni, ahol jó élni. Én
szeretem Békés megyét, és
büszke vagyok arra, hogy ez a
szülôföldem. Legyen rá büszke minden Békés megyében
élô ember, és higgyenek az
összefogás erejében, ami sikeressé teheti ezt a megyét!

NÉVJEGY
1965-ben született Békéscsabán. Nôs, egy lánya van.
1983-ban a békéscsabai
Rózsa Ferenc Gimnáziumban érettségizett.
1988-ban Pécsett, a JPTE
Közgazdaság-tudományi Karán okleveles közgazdaként
fejezte be tanulmányait.
1991-ben a Budapesti
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Továbbképzô Intézetében szakközgazdász
diplomát szerzett.
2001 és 2010 között a Magyar Országgyûlés
költségvetési, pénzügyi és számvevôszéki bizottsága alelnöki tisztségét töltötte be. 1998 óta
négyszer választották meg, ebbôl kétszer az elsô fordulóban egyéni országgyûlési képviselônek Békés megye 5.
számú választókerületében. 1998 és
2002 között, majd
2006-tól ismét a Békés Megyei Önkormányzat elnöke.

Újabb közös földgázbeszerzés indult Békés megyében
A költségmegtakarítás közel tizenöt százalékos lehet
Idén is elindította a tavalyi gázévben sikeresen lezajlott közös földgázbeszerzést a megyei önkormányzat. A következô gázévre ugyanis ötvenkettô települési önkormányzat, négy kistérség és tizenhárom megyei fenntartású intézmény
írta alá a beszerzésre vonatkozó együttmûködési megállapodást. Ezt követôen
a közbeszerzési eljáráson nyertes GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. gázszolgáltatóval kötöttek szerzôdést június 21-én a társulás tagjai. Ennek értelmében július 1-jétôl a szerzôdô felek már az új szabadpiaci szolgáltatótól szerezhetik be a földgázt – mondta el Farkas Zoltán megyei alelnök a témával kapcsolatos június 30-i, megyeházán megtartott sajtótájékoztatóján.

A

megyei önkormányzat
tavalyi sikeres kezdeményezésének folytatása része annak a növekedésorientált programnak, melyet a
gazdasági válság kihívásaira
reagálva dolgoztak ki a megye
gazdaságának fejlesztése érdekében. A földgáz közös beszerzésére vonatkozó szindikátusi szerzôdés aláírásával az
önkormányzatok nemcsak
megerôsítették együttmûködésüket, de meghatározták a
közös energiabeszerzés feltételeit, valamint a beszerzés
formális és tartalmi kereteit
is. Ezt követôen a közbeszerzési eljáráson nyertes GDF
SUEZ Energia Magyarország
Zrt. gázszolgáltatóval kötöt-

tek szerzôdést. Farkas Zoltán
megyei alelnök az együttmûködés részleteirôl szólva elmondta: a szindikátusi szerzôdés aláírásával a szerzôdô
felek a beszerzés érdekében
teljes ellátás alapú földgázenergia-beszerzési társulást
hoztak létre a gesztor Békés
Megyei Önkormányzat koordinálásával, mely az elôrejelzések szerint tizenöt százalékos költségmegtakarítást jelent majd a közös földgázbeszerzésben részt vevôknek.
Majd hozzátette, hogy a jövô
év június 30-ig tartó gázévre
vonatkozóan mintegy tizenöt
millió köbméter földgázt szereznek be, melynek összértéke egymilliárd forintra tehetô.

– A GDF SUEZ Energia
Magyarország Zrt. részére kiemelten fontos ez az együttmûködés, hiszen sikerült viszszanyerni a tavalyi évben elvesztett fogyasztóinkat, köszönhetôen kedvezô ajánlatunknak és a megbízható
szolgáltatásunknak – hangsúlyozta Philippe Bourguignon vezérigazgató a szolgáltató képviseletében. – Korrekt hosszú
távú kapcsolat kialakítására
törekszünk, mert szeretnénk,
ha az ügyfeleink elégedettek
lennének a társaságunk által
nyújtott szolgáltatással, valamint az ellátás biztonságával
– fûzte hozzá.
Dr. Kovács Tibor, a közbeszerzési eljárást lebonyolító

Philippe Bourguignon, Farkas Zoltán és dr. Kovács Tibor
ügyvéd kiemelte, hogy négy
nagy szolgáltató jelentkezett a
részvételi felhívásra, mely
után az alkalmasságot megvizsgálva mindannyian ajánlatot tehettek. A közbeszerzési eljárás a törvényi elôírásoknak megfelelôen zajlott le, és

egyik ajánlattevô sem élt panasszal – szögezte le az ügyvéd. A tájékoztatókból a közös beszerzés elônye is kiderült, mely egyrészt abban rejlik, hogy a megtakarított öszszeget sok más helyre: oktatásra, egészségügyre vagy akár

közétkeztetésre is fordíthatják, másrészt az összefogás, az
összetartozás fontosságára is
rámutat, hiszen az önkormányzatok csak ehhez hasonló együttmûködések révén tudják kedvezményes
áron fedezni szükségleteiket.
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Helyzetkép vihar után
Gyökerestôl kicsavart fákat, aládúcolásra szoruló
otthonokat, betörött ablaküvegeket és elvert termést hagyott maga után az a pusztító erejû vihar,
amely június 18-án egyik pillanatról a másikra sújtott le Dél-Békésre.

S

zó szerint igaznak és különösen helytállónak bizonyul a vihar elôtti csend
költôi kép Battonya, Dombegyház és Mezôhegyes június
18-i délelôttjének leírására.
Hiszen szinte a semmibôl, a
riasztás kiadásától számított
30 percen belül csapott le a
térségben az óriási pusztítással járó szupercella.
– Ilyen gyors lefolyással,
intenzitással és nagy jelentôségû viharral nem találkoztam korábban – mondta el dr.
Takács Árpád alezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.
– Szinte felemelte és kicsavarta a szél – így pedig már dr.
Varga Lajos polgármester jellemezte, mi történt a több
mint százéves fával, ami
nemrég még a dombegyházi

községháza utcájának sarkán
állt. Ám persze nem ez volt az
egyetlen kár, amit a települések elszenvedtek, sôt. A hatalmas vihar és jégesô miatt június 18. és 20. között összesen 123 riasztás futott be a

tûzoltóságokra. Az éppen ekkor zajló ménesfesztiválon 11
személy és több ló ápolásra
szorult, néhány állat el is
pusztult; valamint termések
mentek tönkre, vezetékek és
épületek szenvedtek kárt. A
legnagyobb pusztítás Mezôhegyest érte, ahol 1368 ingatlan sérült meg: zömükben az
ablakok üvegei, a homlokzati
vakolat, a tetôk cserepe, azonban mintegy 350-400 épületben jelentôsebb károk is keA szél több mint százéves fákat is kicsavart Dombegyházon

A fák a vihar elôtt még stabilan álltak

Vízgazdálkodási együttmûködés
Békés és Arad megyék vízgazdálkodásban való
együttmûködési lehetôségeirôl, valamint a Szárazér vízutánpótlásának kérdésérôl egyeztetett az
Arad–Békés Megyei Vegyes Bizottság június 24-i
ülésén Békéscsabán. Szóba került a HU-RO pályázatok jelenlegi állása is, valamint egy uniós támogatással bíró társulás létrehozásának lehetôsége Békés–Arad EGTC néven, de vizsgálták a két megye
egészségügyi együttmûködésének lehetôségeit is.

A

Békés Megyei Önkormányzat szoros kapcsolatot ápol a szomszédos Arad
és Bihar megyék vezetésével.
Az együttmûködésnek több
területen van jelentôsége,
többek között az infrastruktúra, az uniós pályázatok lehívása, az egészségügy, a katasztrófavédelem, valamint a

turizmus területein – mondta el Domokos László megyei
elnök az ülést megelôzôen.
Az idei második alkalommal megrendezett ülésen
megoldást kerestek a Szárazér öntözést elôsegítô vízutánpótlásának lehetôségére, és a
Maros-hordalékkúp egyre
égetôbb vízbázisvédelmének
biztosítására is. Ezúttal a grémium kezdeményezte, hogy

az évente megrendezett román–magyar együttes kormányülés tûzze napirendjére
a következô ülésén a témát,
továbbá kérték, hogy az értekezleten mindkét megye egyegy képviselôje tanácskozási
joggal jelen lehessen. H. Kovács Judit, a megyei önkormányzat fejlesztési referense

tájékoztatása alapján a Magyar–Román Vízügyi Bizottság tûzi majd napirendre a
kérdést. Adrian Florin T,olea
társelnök szerint a vízátvétel
kérdése kiemelt terület, melyben az egyeztetéseket követôen lehet szakemberek segítségével a gyakorlati lépéseket
megtenni. Emellett napirendre kerültek a HU-RO 802-es
határon átnyúló együttmûkö-

dési programmal kapcsolatos
eredmények is, melyek többek között felölelik az Arad–
Békés Expo többfunkciós kiállítócsarnok építési projektjét,
valamint a Kétegyháza–Székudvar (Socodor) közötti öszszekötô közút fejlesztését.
A HU-RO programon belül kiemelkedik a két megye egészségügyi ellátásának
közös alapjait megteremtô,
„Gyógyítás határok nélkül”
elnevezésû, kétmillió eurós
projekt is, melyre a Pándy
Kálmán Megyei Kórház és az
Arad Megyei Kórház közösen pályázik. Ennek sikeres
elbírálása esetén az intézmények együttmûködhetnének
az informatikai infrastruktúra összehangolásában, az
adatbázis-kezelés területén,
emellett lehetôség kínálkozna a sürgôsségi ellátásban, illetve különbözô mûszeres és
laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének területén is a közös munkára.
A Békés–Arad megyei
EGTC (Korlátolt Felelôsségû
Európai Területi Együttmûködési Csoportosulás) létrehozásának lehetôségét vizsgálta a grémium, amely nemcsak az uniós források könynyebb lehívását, de a jó szomszédi kapcsolatokat is erôsítheti. Ennek lényege, hogy a
tagországok közötti eltérô
jogszabályok okozta nehézségeket kiküszöböljék, mert a
társulás tagjai azonos jogszabályok alapján mûködhetnek.
További elônyök között szerepel, hogy a csoportosulás
önállóan alakíthat ki fejlesztési programokat és saját forrásokkal is rendelkezhet.

letkeztek, például leszakadt a
mennyezetük, ledôlt a kéményük. Míg Battonyán tizenhét ház sérült meg súlyosan,
addig Dombegyházon negyvenegyet kellett aládúcolni,
egy háromgyermekes család
pedig otthona elhagyására
kényszerült – jó hír azonban,
hogy azóta már visszaköltözhettek lakásukba.
Az önkéntesekkel, helyi lakosokkal, hivatali dolgozókkal, közmunkásokkal kiegészült szakemberek a vihar

után azonnal munkához láttak, és elôször a további károk
megakadályozásáért rögzítették a meglévô állapotot. A
tényleges helyreállítás ezután
kezdôdhetett, ezt azonban
nehezíti, hogy sok ingatlanon
nincs biztosítás. Ez a gond
Dombegyházon is többek sajátja, és dr. Varga Lajos elmondta: a problémára alapítványi, pályázati úton is igyekeznek megoldást találni.
Végül dr. Takács Árpád
megjegyezte: a megváltozott

idôjárási körülmények miatt
számításba kell venni, hogy
hasonló pusztító vihar a késôbbiekben is elôfordulhat.
– Pánikra azonban természetesen semmi okunk, csak
erre is fel kell készülni. Ezért
különösen fontos biztosítást
kötni, lehetôség szerint idôtálló szerkezetekbôl építkezni,
valamint az, hogy a magánszemélyek és az önkormányzatok tartsák tisztán a csapadékvíz-elvezetô árkaikat és
csatornáikat.

Javaslat a kormányközi egyeztetésre
A vízgazdálkodás és
az öntözés területén
való együttmûködés
mellett a közös határ
menti projektek aktuális helyzetét is áttekintette a Békés–
Bihar Megyei Vegyes
Bizottság június 17én Szarvason megtartott soros ülésén.

B

ár Békés és Bihar megye
már az 1990-es évek elején aláírták együttmûködési
megállapodásukat, kapcsolatuk egészen a közelmúltig fôként protokolláris jellegû maradt. Ezzel szemben 2007-ben
startoló, új típusú területi
együttmûködésük ténylegesen nagy hangsúlyt fektet a
szorosabb és intenzívebb partnerségre, a konkrét fejlesztési
programok kidolgozására. Ennek keretében Békés Megye
Képviselô-testülete és Bihar
Megye Tanácsa megalakították a Békés–Bihar Megyei Vegyes Bizottságot, mely június
17-én Szarvason tartotta meg

idei második soros ülését. Ennek fô napirendjeként a két
megye kooperációjának lehetôségeit tekintették át a vízgazdálkodás és az öntözés területén. Pásztor Sándor tájékoztatójában hangsúlyozta: a vízügyi szakemberek országhatár
nélkül, egységes vízgyûjtô medenceként tekintenek a területre. A nagyváradi székhelyû
Körösök Vízügyi Igazgatósága
igazgatója azt is kifejtette,
hogy a Kárpátok nyugati lejtôje rendkívül meredek, ezért
rendkívül sebesen jön le onnan a víz. A helyzetet tovább
rontotta az emberi beavatkozás, ugyanis az utóbbi 120 esztendô erôltetett folyószabályozásakor sok kanyarulatot
levágtak, így még gyorsabbá
vált a víz, illetve további hátrány, hogy az utóbbi 20-25 évben csökkent az erdôk aránya.
Így míg korábban két-három
nap, most 24 óra alatt érnek le
az árhullámok, melyek megfékezésére a határ túloldalán
több tározót is építenek.
Bak Sándor, a gyulai székhelyû Körös-vidéki Környe-

zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója arra hívta fel
a figyelmet, hogy megyénkben a nyári hónapokban kevés a víz, a Körösök vízhozama 4,7 köbméter másodperceként, holott a vízigény 26
köbméter, ezért a különbözetet a Tiszából igyekeznek kiegyenlíteni. A vízkészletet a
békésszentandrási, a körösladányi, a békési és a bökényi
duzzasztóval, illetve a biharugrai fenékgáttal igyekeznek
a gazdák számára elérhetôvé
tenni. Ismertette, hogy az árvízvédelmet Békés megyében a kisdelta, a mérgesi és a
mályvádi szükségtározók segítik, végül emlékeztetett rá,
hogy a határ két oldalán meglévô tározókat egységes, öszszehangolt rendszerben kell
mûködtetni.
A vegyes bizottság a közös
munka elmélyítése érdekében kormányközi együttmûködést javasolt, amire a
meghívást magyar részrôl Illés Zoltán környezetügyi államtitkár már el is fogadta.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Együtt a civilekkel
Szakmailag felkészült, a közösség érdekében feladatokat önkéntesen ellátó nonprofit szervezetek nélkül erôs, összetartó társadalom nem létezik. Ezt felismerve a megyei önkormányzat 2009-ben hetven-, idén harmincmillió forinttal támogatja a civil szervezetek, illetve utóbbi esetben a Békésben mûködô oktatási intézmények, önkormányzatok munkáját is. Ebben a hónapban két sikerrel pályázó, azaz egy alapítvány és egy egyesület beszámolóját olvashatják.

Lucfalvi találkozó

Új szabadidôpark és pihenôkert
A

Boldogság Szigete Alapítvány fô célja, hogy javítsa, anyagilag, technikailag
támogassa a Békés Megyei
Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum dévaványai
Borostyánkert, valamint füzesgyarmati idôsek otthona
telephelyein lakók, illetve az
ott dolgozók életkörülményeit, életminôségét. Ezért
elôbbiben Tárogató névre
szabadidôpark,
keresztelt
utóbbiban Nyugalom pihenôkert kialakítására készül, és

kezdeményezését a Békés
Megyei Önkormányzat is támogatja.
A ványai telephely ötezerhétszáz négyzetméter alapterületen fekszik, amelynek
több mint kétharmad része
beépített, így az itt élô százhatvankét értelmileg sérült
felnôttnek beszûkült az élettere, nincs lehetôségük sportolásra, nagyobb teret igénylô
közös fôzésekre, szabadidôs
programokra. A Borostyánkert mellett elhelyezkedô,

Dévaványán szabadidôparkot alakítanak ki

Már hozzákezdtek a füzesgyarmati pihenôkert
földmunkáihoz
mintegy ezerkétszáz négyzetméternyi üres telekre tervezett park azonban ezt a problémát kiküszöbölné.
A Füzesgyarmaton ellátott
százhét idôs közül pedig a demencia kórképben szenvedôk számára alakítanának ki
épületekkel körbevett pihenôkertet, hiszen a betegség
egyik jellemzôje a térben való dezorientáltság, az elkóborlás. A megvalósítás elsô lépéseként idén júniusban hozzákezdtek mindkét telephelyen a földmunkákhoz, a területek megfelelô minôségû
termôfölddel történô feltöltéséhez.

Kondorosi betyárszállás
A helyi rendezvényekre érkezô vendégek számára korábban egy-két magánszálláson
kívül nem nyílt lehetôség a
nagyközségben éjszakázni,
így a turizmus és a kulturális
élet fellendítését, illetve a közösségfejlesztést is szolgálja a
Kondoros és Környéke Polgári Együttmûködés Egyesület pályázata, melyhez a megyei önkormányzat támogatását nyújtotta. A civil szervezet célja az volt ugyanis, hogy
az elnyert összeget önerôvel
kiegészítve szálláshelyet biztosítson a településre látogató
turistáknak, táborozóknak.
A Betyárszállás nevet viselô

vendégházat egy bérbe vett
önkormányzati tulajdonú ingatlanban hozták létre. Elôbb
a vizesblokkokat újították fel
és alakították ki, majd bebútorozták és kifestették a helyiségeket, rendezték az udvart,
a külön lakrész leválasztásával
pedig egy funkciójában és felhasználásában komplex vendégház formálódott ki. A már
megnyitott Betyárszállás hat
fenyôbútorokkal berendezett
szobája két szinten várja a
Kondoroson és környékén
kiránduló vendégeket, akik
akár a két- és négyágyas helyiségekben, akár a külön lakrészben is megszállhatnak.

Nemcsak indultak innen, de idôrôl idôre vissza is
térnek Békésbe azok az elismert képzômûvészek,
akiknek munkái minden közgyûlés elôtt új tárlat
megnyitását teszik lehetôvé a megyeházán. Június
25-tôl két hónapon át Mihály Gábor szobrászmûvész alkotásai vehetôk szemügyre.

E

lmaradhatatlan hagyománnyá vált az elmúlt
években, hogy minden közgyûlés elôtt új kiállítás nyílik
a megyeháza (Békéscsaba,
Derkovits sor 2.) aulájában,
amelyben a Békés megyéhez
kötôdô mûvészek alkotásai
mutatkoznak be, jelezve,
hogy az alkotók nemcsak innen indultak, de máig is
kötôdnek szülôföldünkhöz,
idôrôl idôre visszatérnek ide.

Június 25-én sem történt ez
másként, amikor is – már
nem elsô alkalommal – Mihály Gábor (1942) munkáiból
nyílt tárlat, mely kereken két
hónapig marad látogatható. A
szobrászmûvész egész gyermekkorát Csanádapácán töltötte, és ma is örömmel érkezik a településre, amelynek
egyik közterét az ô dohánytermesztôrôl mintázott alkotása díszíti.

Hat fenyôbútorokkal berendezett szoba várja a
vendégeket
A további komfortérzetet szolgálja, hogy a látogatóknak a
konyhában fôzésre is lehetôségük nyílik.

A Békési Szlovákok Egyesületének célja, hogy megôrizze
Békés város szlovák nemzetiségû lakosságának nyelvi, tárgyi és szellemi kultúráját,
ápolja hagyományait. A szervezet sikerrel pályázott a megyei önkormányzat civilek
számára kiírt pályázatán, és
ennek segítségével tagjai
résztvevôi lehettek a Magyarországi Szlovákok Országos
Találkozójának.
A rendezvényt július 3-án
tartották Lucfalván, a Salgótarján melletti, csodaszép
völgyben elhelyezkedô kistelepülésen. A Magyarországon
élô szlovákok külön-külön
sátorban mutathatták be a
térségük életére jellemzô
népviseleteket, szokásokat,
ételeket, egészen közvetlenül
megtapasztalható módon is
akár, hiszen például az elkészült finomságokat meg is lehetett kóstolni. Az ünnepség
egy gyönyörû templomban

kezdôdött, különbözô felekezetek miséivel, illetve a magyar és a szlovák kormány
képviselôinek köszöntôjével.
Ezután a szlovákságért kiemelkedô munkát végzôk részesültek kitüntetésben, majd
a délután a tér közepén felál-

tatódott. A Békési Szlovákok
Egyesülete a Békés városra
jellemzô tevékenységekbôl
nyújtott kis ízelítôt a találkozón, egyebek mellett bemutatta a híres békési ágyas
pálinkát, illetve a kosárfonás
tudományát, amely során az

Istentisztelet a lucfalvi templomban
lított színpadon látható és
hallható folklór elôadásokkal,
énekkarok fellépésével foly-

elkészült tárgyakból mintakollekciót is láthattak a résztvevôk.

Felejthetetlen kirándulás
Új barátok, sok játék, számháború, védônô és rendôrség
által tartott prevenciós elôadások, lovaskocsizás, a tûzoltóság munkájának megismerése, kézmûves foglalkozások és egy felejthetetlen kirándulás a különleges hangulatot árasztó városba, Gyulára. Mindezek a programok
jellemezték a Spektrum Alapítvány napközis táborát, melyet június 28. és július 2. között csodálatos természeti
környezetben, azaz a mezôberényi ligetben rendeztek
meg. A megyei önkormányzat által támogatott színes
rendezvény maradandó emléket nyújtott a benne részt
vevô harminc gyermekvédelmi gondoskodásban lévô, elsôsorban hátrányos helyzetû

gyermeknek. Egy biztos: felejthetetlen élményt jelentett
számukra a gyulai látogatás, a
vár megtekintése, a strandolás, a fürdôzés és a csúszdázás
lehetôsége. És teljesült a tábor másik fontos célja is, hi-

szen a közös programok során a kicsik és nagyok jobban
megismerhették a családgondozókat, az ô motiváló, segítô szándékukat, és ez évközben is erôsíteni fogja a munkájukat.

Strandolás a Gyulai Várfürdôben

Olimpiai kerékpározók a megyeházán

Az olimpiai kerékpározók is augusztus végéig láthatók
a megyeházán

Megyeszerte is számos alkotása tekinthetô meg, elég
csak a talán legismertebbet, a
szarvasi Szent Korona-emlékmûvet említeni, amelynek
kicsinyített mása most a megyeházán is szemügyre vehetô. Ezek a munkái is indokolják, miért került a szobrászhoz jó helyre 2009-ben a Békés Megyéért elismerés.
A megyeházán ezúttal fôként a magyar történelem
egy-egy meghatározó pillanata idézôdik meg mûvei,
például Szent István, Szent
László vagy Sisi királyné lovas

szobrának alakjában. Mihály
Gábor másik fontos és jellegzetes témája a sport, egyebek
mellett idén februárban avatták fel Marian Cozmát formázó bronz mellszobrát a Veszprém Aréna elôtt. De a most
nyílt tárlaton is megtekinthetô a kézilabdázó portréja, illetve emellett például Michael
Schumacherrôl, a modern kori
olimpia atyjáról, Pierre de Coubertinrôl mintázott munkái
vagy éppen a Hungaroring
szimbólumává vált Kanyarulatok modellje.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Diákolimpiai bajnok atlétáink
Megyei és országos szinten egyaránt remekeltek
fogyatékkal élô sportolóink június elsô felében,
amikor is dartsban, atlétikában és fociban mérhették össze tudásukat. Az eredmény sok-sok érem,
köztük egy diákolimpiai csapatgyôzelem.

T

öbb megmérettetésen
indultak el a megye fogyatékkal élô versenyzôi június elején, és ami ennél is jobb
hír: mind a megyei, mind
az országos rendezvényeken
szebbnél szebb eredményeket értek el. A Fogyatékkal

Élôk Békés Megyei Sportszövetsége (FBS) második szabadtéri dartsbajnokságát szervezte meg Békéscsaba sétálóutcáján, ahol öt intézmény
sportolói adhattak számot tudásukról. A hét kategóriában
a Békés Megyei Szociális,

Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ három aranyérmet szerzett (Bátori Mihály, Megyeri
Tímea, Szegedi Pál), az Esély
Pedagógiai Központ két elsô
és egy különdíjat hozhatott el
(Németh Márk, Szekerczés Katalin és Felföldi Kata), az Erzsébethelyi Általános Iskola diákjai közül pedig Sztankó Viktor állhatott fel a képzeletbeli
dobogó legfelsô fokára.
Az országos atlétikai diákolimpiai döntôn pedig egye-

Az atlétikai diákolimpián gyôztes Békés megyei csapat

A

junior tornászválogatott
tagjaként Mitykó Bianka
Szabina (Torna Club Békéscsaba) sikeresen teljesítette a
pódiumedzést a birminghami
nôi tornász Európa-bajnokságon, és szerzett kvalifikációt az
augusztus 14-én kezdôdô
szingapúri ifjúsági olimpiára.
Erre az összetett alapján Európából a legjobb tizennégy versenyzô kap kvótát, országonként azonban csak egy sportoló indulhat. A június 25-i, Sukorón tartott magyarországi
válogatóversenyen pedig egy
nôi, illetve egy férfi kajakos

Erdély egyik legjelentôsebb, a „fénnyel festônek” is
nevezett mûvészének teljes életmûvét felölelô kiállítás mozgalmas képein megörökített helyszínek szinte kizárólag az alkotó
szülôföldjéhez köthetôk. Zsögödi Nagy Imre (1893–1976) a sajátos csíki fényviszonyokat kihasználva – a párás napok déli órái különösen jó körülményeket biztosítottak –
teremtette munkáit, innen azok senki máséval össze nem téveszthetô színvilága.

Székely népmesék illusztrálása, székelyföldi játékok, eszközök
Július 24. és augusztus 14.
Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeum – Lenkefi Terem
Csíkország festôjének, Zsögödi Nagy Imrének megyénkben nyílt kiállítását két színes rendezvény is kíséri a nyáron: júliusban székely népmesékhez készíthetnek illusztrációt a gyerekek, míg augusztusban kideríthetik, milyen játékokkal játszanak vagy játszottak székelyföldi társaik. A szervezôk persze nemcsak a legkisebbeket, hanem minden múzeumbarátot, egész családokat is várnak programjaikra, amelyek mindkét alkalommal 14 és 17 óra
között kezdôdnek. A belépôdíj fejenként 200 forint.

nesen taroltak a Békés megyeiek, hiszen a tanulásban akadályozott diákok számára Zánkán megrendezett versenyen
az FBS szervezésében összeállított válogatott soha nem látott sikereket ért el. A 19 megye és a fôváros legjobb versenyzôinek
küzdelmébôl
ugyanis a békési fiatalok kerültek ki bajnokként, azaz végeztek az összetett pontverseny
élén. A csapatból kiemelkedett
a két sprintszámban fölényesen diadalmaskodó Farkas Antal, az 1500 métert fantasztikus
hajrával nyerô Tulkán Erzsébet,
valamint a három-három érmet begyûjtô Szekerczés Katalin és Kunu Alexandra teljesítménye.
Ugyancsak Zánkán rendezték meg a tanulásban akadályozott diákok országos labdarúgó diákolimpiai döntôjét,
melyen megyénket a dévaványai Ványai Ambrus Általános
Iskola focistái képviselték. A
gyerekek remekül indítottak,
csoportjukból mind a négy ellenfelüket legyôzve jutottak a
legjobb nyolc közé, azonban a
csúszós, mély talajon szerzett
sorozatos sérülések megtizedelték Ignácz Tibor mindössze
két cserejátékossal rendelkezô
együttesét. A végül nyolcadik
helyen zárt csapatban Balogh
Dávid és Balogh Márk kiemelkedôen teljesítettek.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Irány Szingapúr!

Zsögödi Nagy Imre-kiállítás
Július 14. – szeptember 12.
Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba
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biztosíthatta be szingapúri
szereplését, és az ötfordulós
megmérettetésen legfiatalabb
versenyzôként, meggyôzô fölénnyel Tótka Sándor (Körös
Kajak SE) harcolta ki a játékokon való részvételt.
Az ifjúsági olimpia ötletét
Jacques Rogge, a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke vetette fel, és 2007-ben a
NOB engedélyezte is a játékok
megrendezését, így az idén
nyáron debütál. Szingapúrban
huszonhat sportág kétszázegy
számában avatnak bajnokot, és
közel háromezer-hatszáz tizennégy és tizennyolc év közötti sportoló vehet részt rajta,
így méltán lehetünk büszkék
ifjúsági olimpikonjainkra, akik
a világversenyen nemcsak Magyarországot, de egyben Békés
megyét is képviselik.

Felnôtt és ifjúsági népmûvészeti táborok
Július 19–25., Békéscsaba, iskolacentrum
A népi díszítômûvészet, a népi kismesterségek területén dolgozó
egyéni alkotók és alkotóközösségek vezetôinek képzése a célja a III.
Országos Felnôtt Népi Kézmûves Képzô Tábornak, a XIV. Nemzetközi Határok Nélküli Néprajzi Népfôiskolának és a XVII. Nemzetközi Fafaragó Találkozónak. A résztvevôk az egy hét alatt megismerkedhetnek a magyar folklór számukra még ismeretlen területeivel, illetve tovább bôvíthetik már meglévô tudásukat, elmélyíthetik
gyakorlati jártasságukat.

III. Várkerti Vigasságok
2010. augusztus 13–15.,
Gyulai várkert
Magyar biotermékekkel, mangalica, szürkemarha, racka, cigája húsából készült változatos étkekkel,
hungarikum italokkal ismerkedhetnek meg a programsorozat látogatói, akik a szakácsbemutatókon meg is kóstolhatják az ételkülönlegességeket. Szombaton és
vasárnap fôzôversenyre lehet nevezni, a gasztronómiai kalandok
mellett azonban persze a koncertek sem maradhatnak el a rendezvényrôl.

Augusztusi rendezvények
Augusztus 1. Vízifoci-bajnokság, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Augusztus 2–6. Irány a Rózsa fürdô! – tábor, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Augusztus 6–7. IV. Sport- és Vitaminnap,
Falunap, Békésszentandrás, sporttelep
Augusztus 6–8. XVI. Medgyesegyházi
Dinnyefesztivál, Medgyesegyháza, mûvelôdési központ és Kossuth tér
Augusztus 6–8. Füzesgyarmati Lovas Napok, Füzesgyarmat, Németi-tanya
Augusztus 6–8. XIV. Nemzetközi Volkswagen Bogár Találkozó, Füzesgyarmat,
Kastélypark fürdô
Augusztus 6–25. Csuta Nemzetközi
Mûvésztelep, Békéscsaba, Jankay-galéria
Augusztus 6. XII. pART Alkotó-Körös
Szabadtéri Tárlat, Gyula-Városerdô, a
Fekete-Körös hídjának gyulai hídfôjénél, az
ártérben
Augusztus 7. Kenumaraton, Szarvas, vízisport-telep
Augusztus 7. V. Sárréti Boszorkányfesztivál, Rúzsa Magdi-koncert, Szeghalom,
sporttelep
Augusztus 7. VIII. Gyula Kupa Nemzetközi Vadász–íjász Verseny, Gyula, Thermal Camping
Augusztus 7. XIII. Farmer Est, Gyomaendrôd-Nagylapos, Popfarm
Augusztus 8–15. Lovastábor, Füzesgyarmat, Gergely-tanya
Augusztus 9–15. Felcsíki népzenei és
néptánctábor, Békéscsabam Békési Úti
Közösségi Házak (Meseház)
Augusztus 10–15. Kultúrák, hagyományok, karatetábor, Szeghalom, Várhelyi Ifjúsági Tábor
Augusztus 13–15. IV. Kakasfesztivál, Csanádapáca, Apáczai Csere János Általános Iskola udvara
Augusztus 14. Körös hullámain – kenutúra, Szarvas, Hármas-Körös
Augusztus 14. III. Hagyományos Lakodalom, Gyomaendrôd, Gyomai Tájház
Augusztus 14. V. Sárréti Regionális Egyéni Biliárdverseny, Szeghalom, Vidratanya
Augusztus 14. III. Bagdi Gyula Emlék
horgászverseny, Szeghalom, Ady utca
2–4., a 47-estôl a Berettyó folyóig
Augusztus 14. Kertészszigeti falunap,
Kertészsziget, Kossuth tér
Augusztus 14. II. Körös-Sárréti Ízek és
Hagyományôrzô Fesztivál és Íjászverseny, Szeghalom, Ady utca 2–4., a 47-estôl
a Berettyó-partig és fiúkollégium udvara
Augusztus 14–15. Nagybánhegyesi paprikafesztivál, Nagybánhegyes, termálfürdô
elôtti tér, sportpálya
Augusztus 15. Kisasszony-napi búcsú,
Nagyszénás, sportpálya
Augusztus 17. Szent István-napi elôzetes, Békéscsaba, Lencsési Közösségi Ház
Augusztus 18–20. ZENIT Nemzetközi
Fúvószenekari Találkozó, Békéscsaba, a
városháza és a Csaba Center elôtt
Augusztus 19. Ligeti Estek, Békéscsaba,
Körösök Völgye Látogatóközpont
Augusztus 19. Szarvasi Kamarazenekar
koncertje, Szarvas, Lengyel Palota udvara
Augusztus 19. Szent István-napi lovas vigadalom, Füzesgyarmat, Gergely-tanya
Augusztus 19–21. X. Betyárnap, Kondoros, csárda elôtti attrakciós tér

Augusztus 19–20. VII. Európai Kenyérünnep, Orosháza, több helyszínen
Augusztus 19–22. „Vándorút elôtt” –
természetvédelmi családi hétvége, Biharugra, KMNP Bihari Madárvárta
Augusztus 20. Szlovák Gasztronómiai
Nap, Tótkomlós, Szlovák Regionális Kulturális Centrum
Augusztus 20. Augusztus 20-i ünnepség,
Gyomaendrôd, a város több pontján
Augusztus 20. Szent István-napi rendezvények, Dévaványa, a város több pontján
Augusztus 20. X. Sárréti Birkapörköltfôzô Verseny, Vésztô-Mágor
Augusztus 20. Motoros bemutató, Békésszentandrás, Szent András liget
Augusztus 20. Szent István-napi Csery
Kupa halászléfôzô verseny, Szarvas, üdülôsétány
Augusztus 20. Falunap, Ecsegfalva, Pulyka tér
Augusztus 20. Falunap, Bucsa, sportpálya és
halastó
Augusztus 20. Búcsú, Gerendás, a település
több pontján
Augusztus 20. Kirakodóvásár és búcsú,
Tótkomlós, Erzsébet liget
Augusztus 20. Szent István-napi rendezvények, Dévaványa, mûvelôdési ház
Augusztus 20. Szent István-nap, Nagyszénás, mûvelôdési ház parkja
Augusztus 20–21. Kovácsházi Napok, Mezôkovácsháza, a város több pontján
Augusztus 20–22. VII. Vass Sándor Kézilabda-emléktorna, Szeghalom, sportcsarnok
Augusztus 20–22. Minden Magyarok
XVI. Néptáncfesztiválja, Gyula, Várkert
Augusztus 20–22. „Hullócsillagok útjain” – hosszú hétvége Réhelyben, Dévaványa, KMNP Réhelyi Látogatókp.
Augusztus 20–22. Tótkomlósi Napok,
Tótkomlós, Erzsébet liget és több helyszín
Augusztus 21. XII. Nemzetközi Halfôzô
Verseny, Gyomaendrôd, Bethlen Gábor
Szakképzô Iskola ipari tagozat udvara, Selyem út 124.
Augusztus 21. XLII. Nemzetközi Lóverseny és Aratóünnep, Orosháza, Bogárzói lóversenypálya
Augusztus 21. Szent István-nap, Orosháza, a város több pontján
Augusztus 27–29. V. Körös-völgyi Veterán
Találkozó, Gyula, Thermal Camping
Augusztus 27–29. XL. Országos Szenior
Úszóbajnokság, Dr. Regele Károly-emlékverseny, Gyula, várfürdô
Augusztus 28. VI. Ezüstszôlôi Meghívásos
Pónifogathajtó Verseny, Szarvas-Ezüstszôlô
Augusztus 28. Lampionos utcabál, Gyula,
belváros, világóra
Augusztus 28. XX. Mályvád Teljesítménytúra, Gyula–Mályvádi-erdô–Szanazug–Póstelek–Gyula túraútvonal
Augusztus 28–29. Erôemelô magyar bajnokság, Szeghalom, városi sportcsarnok
Augusztus 29. A Magyar Fotográfia Napja – fotótörténeti kiállítás, Békéscsaba,
Békéscsabai Kulturális Központ Munkácsyemlékháza
Augusztus 29–30. Szezonzáró hétvége –
Rádió Weekend élô kívánságmûsor,
Habparty, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Augusztus 30. Terméskiállítás, Békésszentandrás, Körös Mûvelôdési Ház

