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Hiszek az összefogás megyéjében
Farkas Zoltán szerint folytatni kell a megkezdett munkát – Az M44 megépítése a legfontosabb feladat
Az M44-es gyorsgorgalmi út megépítése Békés megye számára elsô számú prioritás. Véleményem szerint politikai oldaltól, képviselôktôl, hovatartozástól
függetlenül ez az elsô számú kérdés, a legsürgetôbb feladat, amit meg kell oldani – hangsúlyozta Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyûlés július 16-án megválasztott elnöke. Farkas Zoltánt arról is kérdeztük, hogy milyen változtatásokat tervez a megye életében.

– Milyen érzés a Békés Megyei
Önkormányzat elnökének lenni?
– Nagy megtiszteltetés
számomra, hogy megválasztottak, ugyanakkor nagy felelôsség is, hiszen a megye életét érintô sorsdöntô kérdésekben kell döntéseket hozni.
Nem készültem erre a szerepre, de szerencsére alelnökként már eddig is részt
vettem a stratégiai döntésekben, jól ismerem a megye jelenlegi helyzetét.
– Hogyan képzeli el a Békés
Megyei Önkormányzat jövôjét?
Melyek a legfontosabb feladatok?
– Domokos Lászlóval, a megyei önkormányzat elôzô elnökével 2006-ban közösen
kezdtünk el egy nagy munkát: a képviselô-testület hagy-

ta jóvá azt a társadalmi–gazdasági programot, amelyet
elindítottunk. 2008 ôszétôl
alkalmazkodnunk kellett a
gazdasági válság és az elôzô
kormány okozta körülményekhez és ellensúlyozni
kellett ezek negatív hatásait. Kidolgoztuk a testülettel
azt a programot Domokos
László elnök úr vezetésével,
amelynek a megvalósítása jelenleg is zajlik (Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési
Program). Mi úgy ítéljük
meg, hogy egy jó programot
kezdtünk el, ezeknek egy része természetesen még nincs
minden elemében kidolgozva, de ideális mûködést biztosít. A jövôben ezeket a
programokat szeretnénk to-

vábbvinni és befejezni. A politikai ciklus októberben lejár, október 3-án választások lesznek. Azt szeretnénk,
hogy a választásokat követôen is bizalmat kapjunk az
emberektôl, hogy ezt a megkezdett munkát tudjuk folytatni és a 2013-ig kidolgozott
társadalmi-gazdasági programunkat ki tudjuk egészíteni
2014-ig, valamint megkezdjük a felkészülést az EU
2014-ben kezdôdô költségvetési idôszakára. Nagyon
sok kérdés lesz ezzel kapcsolatosan, melyet még tovább
kell gondolnunk. Elég, ha
csak arra gondolunk, hogy
2011-ben Magyarország az
Európai Unió elnökségét
fogja vinni, készülünk a Du-

na Stratégiára, bízunk abban,
hogy változások lesznek a
fejlesztési területeken is, eh-

hez is alkalmazkodnunk kell.
Tehát ezek mind-mind olyan
kérdések, amelyekre a felké-

Elköszönt Domokos László

Új vezetôk a megyei közgyûlésben
Soron kívüli, július 16-i ülésén választotta meg új elnökének Farkas Zoltánt, alelnökének pedig Tolnai Pétert a Békés Megyei Közgyûlés, miután az Állami Számvevôszék élére történô kinevezése miatt Domokos László július 4-i hatállyal lemondott képviselôi mandátumáról. Emellett döntött a testület arról is, hogy a viharkárok helyreállítása érdekében vis maior támogatási kérelmet nyújt be.

Távcsô a megyére
– A hivatal dolgozóitól egy távcsövet kaptam ajándékba, amin
keresztül ugyan csak jelképesen, a valóságban azonban továbbra is figyelemmel kísérem
Békés megye sorsát – kezdte
beszédét Domokos László a megyei közgyûlés július 16-i, soron kívüli ülése elôtt. A július
4-i hatállyal lemondott elnök,
az Állami Számvevôszék jelenlegi vezetôje ekkor köszönt el
volt képviselôtársaitól. Egyúttal megköszönte a képviselôk,
illetve mindazok munkáját,
akik hittek abban: Békés megyét el lehet indítani új pályá-

ján. Végül sok sikert kívánt a
közgyûlés további munkájához, és a megyejárás rendezvénysorozat jelmondatával
zárta szavait: – Ne feledjék: közös munkánk, értékeink, hagyományaink ápolása a jövô
záloga, hiszen Békés megye
mindannyiunk otthona.

Farkas Zoltán a megyei
közgyûlés élén
Domokos László megüresedett megyei képviselôi helyét Kozsuch Kornél (Fidesz–
KDNP) tölti be, aki esküje letétele után megbízólevelét is
átvehette. Ezután új elnökét
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Iskolacsengô
Hunyadi János Közoktatási
Intézmény

Farkas Gyula
Közoktatási
Intézmény

választotta meg a közgyûlés,
titkos szavazással. A Környezetgazdálkodási, Turisztikai és
Ügyrendi Bizottság egyetlen
jelöltként Farkas Zoltán eddigi
alelnököt javasolta a tisztségre,
akit a közgyûlés meg is választott, így októberig ô irányítja
majd a testület munkáját.
Eskütétele után Farkas
Zoltán javaslatot tett az alelnök személyére. Tolnai Pétert
jelölte, aki eddig megyei képviselôsége mellett a Nemzeti
és Etnikai Kisebbségi, Vallásügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke, valamint a Közbeszerzési Bizottság tagja volt.
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szülést már most el kell kezdenünk.

Harruckern János
Közoktatási Intézmény

Még tart a nyári szünet, de
már óhatatlanul benne van a
levegôben: szeptembertôl
nemcsak az ôsz, de az iskola is
megkezdôdik. Készítettünk
egy kis összeállítást a megyei
fenntartású iskolákról, kedvcsinálót a tanulók és szüleik
számára, hogy ezzel is segítsük a ráhangolódást a
2010/2011-es tanévre.
Domokos László sok sikert kívánt a képviselô-testületnek

ÍRÁSUNK AZ 5. OLDALON "

2

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE

2010. AUGUSZTUS

Otthonunk Békés Megye
Megyénk középpontjától észak-északkelet felé vette az irányt az Otthonunk Békés Megye találkozássorozat az elmúlt hónapban. A minél szorosabb és közvetlenebb kapcsolatok kiépítéséért két ezerkétszáz fô körüli lélekszámú falu, Mezôgyán és Bélmegyer mellett egy tízezres várost, Mezôberényt is meglátogatott a rendezvény.

Térkép nélkül is

A nevezetes fûzfa
A

ki kelet felôl érkezik
Bélmegyerre, az elmúlt
századok történelmének hûséges ôrzôjével találja magát
szemben az út mentén, ahol
is a falu egyik büszkesége,
több száz éves fûzfája magasodik, amelyre a július 30-i
megyejárás házigazdája, Dán
Márton polgármester is felhívta a látogatók figyelmét.
Mindezt azon a településen,
amelynek neve oklevelekben
ugyan csak az 1300-as években tûnik fel, mégis biztosra
vehetô, hogy története egészen a 11. századig visszanyúlik – hazánk egyik legelismertebb középkorásza, a 2004ben elhunyt, orosházi születésû Kristó Gyula szerint a
község nevében megbújó
törzsnév is erre bizonyíték.
Bélmegyer azonban persze
nem ragadt le a múltban.
– Alig ismertem rá, annyi vál-

tozáson, felújításon, megszépülésen ment keresztül a falu
azóta, hogy legutóbb itt jártam
– mondta elismerôen dr. Kovács József, a Pándy kórház fôigazgató fôorvosa. Pedig a soron kívüli testületi ülésen,
amelyen a megyei közgyûlést
Izsó Gábor képviselte, világossá vált, hogy Bélmegyert is
sújtják a legtöbb kistelepülésen
jelentkezô gondok, elsôsorban
a gyermeklétszám csökkenése.
A mûvelôdési házban azonban
az is bebizonyosodott, hogy ha
évrôl évre kevesebben születnek is, a helyi gyerekek igencsak aktívak és készek komolyan venni a Játsszunk együtt!
elôadás címét, hiszen a Jókai
színház mûvészeinek mûsorán önfeledten szórakoztak, és
örömmel kapcsolódtak be a
közös éneklésbe, a játékos feladványok és találós kérdések
megfejtésébe.

A megye szerepe

H

a csak annyit mondunk: Orlai Petrics Soma és Petôfi Sándor, a legtöbben már azonnal tudják, melyik Békés megyei településhez lehet ôket kapcsolni. A
felelet természetesen Mezôberény – és ez az a helyszín,
ahol augusztus 6-án a megyejárás állomásozott. Cservenák
Pál Miklós polgármester a város múltjára, jelenlegi helyzetére, valamint terveire is
alapossággal kitérô nyitóbeszédében az itt született festômûvészrôl és ôt többször
meglátogató barátjáról, a
Nemzeti dal költôjérôl is
szólt néhány szót – méghozzá éppen az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban.
Mások között köszöntötte a
nézôtéren helyet foglaló, berényi kötôdésû dr. Erdész Ádámot is, aki mint megyei levéltár-igazgató további érdekes

együttmûködésre, mert csak
együtt, összefogással, egymásra figyelve, egymást meghallgatva tudjuk elérni közös
céljainkat. A hosszú távú elképzeléseiknél figyelembe
veszik a megye terveit, koncepcióit, mivel csak így tudják
a leszakadást megállítani, és
eredményes munkájuknak

Amikor egy településre utazunk, mai mindennapjai mellett kicsit a múltjába is beleshetünk, hiszen az épületek, a
falu- vagy városkép mind mesélnek egykori lakóikról és arról is, korábban hogyan zajlott
arrafelé az élet. Nem volt ez
másként július 10-én sem,
amikor Mezôgyánba látogattunk el.
A román határtól néhány
kilométerre fekvô, a bihari tájegységhez tartozó község széles utcái például máig ôrzik a
nyomát annak, hogy egykor
rajta hajtották a marhacsordákat. Beszédében Zsoldos Zoltán polgármester is kitért rá,
hogy településük története a
régmúltra nyúlik vissza, és a
falu korábbi életébôl egy szeletet ôrzött meg Sinka István
verse, a Bôdi Mariska is: „Mezôgyán mellett a határ / oly
szép ma is... szinte fénylik, / s
fú a szele kellemesen” – kezdôdik a mû, és az idézet egyúttal a megyejárás jelmondatát

is adta. De a község történelmiségét támasztották alá Andó
György igazgatóhelyettes szavai is, aki a képviselôk soron
kívüli ülésén ismertette, milyen sok leletet, egyebek mellett embercsontokat, templom falaiból hátramaradt, faragott homokköveket köszönhet a megyei múzeum Mezôgyánnak.
Ahogyan a rendezvényen
Izsó Gábor megyei képviselô
fogalmazott, a tanácskozás
megmutatja, mennyi kapocs
van a falvak-városok és a megye között. A Békés megyét
körvonalazó vándortérkép pedig szintén ezeknek az élô szálaknak a lenyomata, hiszen
gyerekek és felnôttek egyaránt
elhelyezhették kézjegyüket
rajta. A vászon lassan betelik,
néhány üres folt azonban még
most is akad rajta; a mezôgyániak azonban tettek arról, hogy
az ô településüket mutató térképhelyen ne maradjon üresen az anyag.

Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnak meg a megye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most dr. Garay Ritát, Tótkomlós polgármesterét és Petényi Szilárdnét, Hunya polgármesterét kérdeztük.

Az infrastruktúrát kell fejleszteni
– Az utóbbi években a megyei közgyûlés az önkormányzatokat sújtó kormányzati törekvések elleni védôbástya szerepét töltötte be –
kezdte nyilatkozatát dr. Garay
Rita, Tótkomlós polgármestere. – Számos olyan feladat
ellátását vállalta át az államtól,
melyek finanszírozásából a
központi költségvetés kivonult. Intézményei révén egyre jobban kiterjeszti szolgáltató jellegét, érdekérvényesítô képességét, és ez nagyban
hozzájárul a megye, azon belül térségünk, illetve városunk, Tótkomlós fejlôdéséhez, ezt érzékelhetik az itt élô
lakosok, vállalkozások.
Dr. Garay Rita kifejtette:
Tótkomlós képviselô-testülete hatékony munkája során
nagy hangsúlyt fektet az

információkat osztott meg a
jelenlévôkkel a település történetérôl.
Cservenák Pál Miklós
emellett gratulált megyei alelnökké választásához Tolnai
Péternek, aki megjegyezte,
prezentációjából is egyértelmûen kitûnik, hogy a polgármester térkép nélkül is
bárkit elkalauzol Mezôberényben. Egy térkép azonban
mégis központi szerepet játszott a rendezvényen, hiszen
az óriási, a megyét körvonalazó vándorvásznat, rajta a települések tábláival, ezúttal is leterítették.
A megnyitó végén a gyerekek már izgatottan várták a
Jókai színmûvészeinek zenés
mûsorát, míg a felnôttek soron kívüli testületi ülésen ismerkedhettek meg a megye
intézményeivel és szolgáltatásaival.

Mezôgyán széles utcáin

köszönhetôen fel tudják villantani a megye értékeit. Bíznak benne, hogy továbbra is
korrekt, jó kapcsolatot tudnak ápolni a megye vezetôivel, a szomszédos településekkel, a hivatalos szervekkel,
a szervezetek képviselôivel
egyaránt.
– A fejlôdés záloga az infrastruktúra fejlesztése. Mindaddig nem számíthatunk befektetôk megjelenésére a környéken, amíg településeink
közúton nem lesznek biztonságosan elérhetôk, és ebben
nagy szerepe van, sok feladatot kell vállalnia a megyének
is. E téren komoly hátrányt
szenvedünk, de elôrelépést
ígér az Orosháza–Tótkomlós
közötti út felújításának híre –
hallhattuk Tótkomlós polgármesterétôl.

A mezôgazdaságra építhetünk
– Polgármesterként tapasztalom, mennyire távol áll tôlünk
a regionális rendszer, hiszen
nem ismerik benne a problémáinkat. Ami Csongrád megyében esetleg természetes folyamat, az Békés megyében
egészen másként történik, hiszen mások a körülmények, a
lehetôségek – kezdte mondandóját Petényi Szilárdné,
Hunya polgármestere. – Mindig arra voltunk büszkék, hogy
milyen jó minôségû a földünk.
Megfogalmaztuk: „Békés megye az ország éléskamrája”. És
bár sok minden megváltozott,
a Békés megyeieknek továbbra is elsôsorban a mezôgazdaság adja a megélhetésüket. Ez
az ágazat lehet az egyik megoldás a munkanélküliségre, még
akkor is, ha csak tavasztól ôszig
ad foglalkoztatást. E probléma

rendezésében a megyének
fontos szerepet kell vállalnia.
Örvendetes, hogy a megye
a szakmai gyakorlat támogatásával kezdeményezte a diplomás fiatalok helyben tartását. A
tudásnak fel kell értékelôdnie,
hiszen itt is szükség van szakképzett emberekre. A településvezetôknek pedig szakítani-

uk kell azzal a hagyománnyal,
hogy középiskolai végzettséggel, némi kiegészítô képzéssel
ugyanolyan minôségi munkát lehet végezni, mint diplomásként.
– A megye évekkel ezelôtt
saját közösségére helyezte a
hangsúlyt. Saját településemen is tapasztalom, mennyire
fontos, hogy egy-egy célkitûzés mellé odaálljanak az
emberek. Magukénak érezzék
azt, amit közösen felépítettünk. Úgy gondolom, a megye
esetében is ennek van jövôje, a
gondokat közösen kell megoldanunk. Megoldásra várnak a
mezôgazdaságból élôk problémái, az infrastruktúra hiányosságai, a munkahelyteremtés, a
szakképzés. Mindenesetre én
optimista vagyok – fogalmazott Petényi Szilárdné.
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– Melyek a legjelentôsebb beruházások?
– A fejlesztési tervek a ciklus második felében a Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program keretében
egy kicsit felgyorsultak, felerôsödtek. Vannak már befejezett beruházásaink, elég, ha
a tudásházra gondolok (emeletráépítés, hûtés-fûtés korszerûsítés), illetve vannak folyamatban lévô beruházások.
Békéscsabán talán a legnagyobb, melynek a befejezése
néhány héten belül megvalósul, az IBSEN Ház. Ez egy 700
millió forintos beruházás, azt
gondolom, hogy a színházzal
együtt a kultúra ékköve lehet
Békés megyében. Nem szabad megfeledkeznünk arról,
hogy a megyei önkormányzat mint fenntartó a Békés
Megyei Pándy Kálmán Kórházban épít egy patológiaépületet, amelyrôl elmondhatom, hogy egyedülálló, mert
az elmúlt harminc-negyven
évben az országban központi
forrás nem érkezett ilyen beruházás megvalósítására. A
mintegy 680 millió forintos
beruházást teljesen saját erôbôl kell megvalósítanunk, hiszen nem kaptunk sem EU-s
sem hazai forrást erre. Természetesen az oktatás területén is
jelentôs beruházásaink vannak, Békésen, Gyulán, Szabadkígyóson és Mezôhegyesen lesznek a következô idôszakban fejlesztések. Megér-

kezett az expópályázatnak az
eredményhirdetése is, sikeresen pályázott a megye Arad
megye kamarájával egy expó
megvalósítására, ami azt is jelenti, hogy a reptéren további
fejlesztésre fog sor kerülni.
Én azt gondolom, hogy hirtelen, ha ezt a néhány beruházást említjük, már összességében ötmilliárd forintos összeget tesz ki.
– Mi a helyzet jelenleg az
M44-es úttal?
– Az M44 kérdése Békés
megye számára elsô számú
prioritás. Véleményem szerint politikai oldaltól, képviselôktôl, hovatartozástól függetlenül ez az elsô számú kérdés, amit meg kell oldani. Az
elmúlt nyolc évben beszéltek
róla, de valójában nem tettek
semmit. Nem született parlamenti határozat arról, hogy az
M44 megvalósuljon. Lehet,
hogy jó errôl beszélni, de én
azt gondolom, hogy az idô
már nagyon sürget bennünket. 2011 ôszén az M44 jelenleg megtervezett Tiszakürt–
Kondoros szakasz(a) engedélyes terve is lejár. Abban az
esetben, hogyha nem kezdôdik el a beruházás, nem tudjuk az ennek a fejlesztésnek a
megvalósításához szükséges
forrást és a kormány garanciáját megszerezni, akkor körülbelül további két év, mire
ennek a tervezése újra megvalósul. És annak a felelôssége is felmerül, hogy az a pénz,
amit eddig az elôkészületekre
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Általános és középiskolai tanulmányait Szeghalmon végezte.
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Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnök Továbbképzô Intézetben biztonságszervezô szakképesítést, a Tessedik Sámuel Fôiskola Gazdasági Fôiskolai Karán 2003-ban a
személyügyi szervezô fôiskolai képesítést szerezte meg.
Közéleti szerepet a Fidesz jelöltjeként az 1998. évi önkormányzati választáson való indulással vállalt, amikor listán
Szeghalom város képviselôje lett. 1999 márciusában idôközi választáson szerzett egyéni mandátumot, melyet 2002ben és 2006-ban is sikerült megtartani. 2002-ben Békés Megye Képviselô-testülete Gazdasági Bizottságának külsô tagjaként, 2006-tól a Békés Megyei Közgyûlés alelnökeként
dolgozott.
A 2010. évi országgyûlési választáson Békés megye 4. számú
választókerületében egyéni képviselôi mandátumot szerzett.
2010. július 16-tól a Békés Megyei Közgyûlés elnöke.

és tervezésre költöttünk, az
veszteségként leírandó.
– Van megoldás arra, hogy a
beruházás elkezdése ne késsen további két évet?
– Természetesen arra törekszünk, hogy ez ne történjen meg, 2011 ôszéig mindent el kell követni azért,
hogy az M44-nek a már megtervezett szakasza elkezdôdhessen. Nyilván a megyei önkormányzat korábban is tett
gesztust az elôzô kormánynak azzal, hogy a régészeti
feltáráshoz, ha szükséges, akkor biztosítja a forrást. Ezt akkor a kormány a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt.-n
keresztül visszautasította. Mi

azt gondoljuk, hogy természetesen nem a megye pénzébôl kell ezt megvalósítani, hanem központi forrást kell ehhez biztosítani, de nem engedhetjük meg azt, hogy ha
most nincs megfelelô forrás
rá, nem lesz út, és majd talán
egy pár év múlva jobb pénzügyi-gazdasági helyzet lesz
Magyarországon és majd akkor épülhet. Békés megye
gazdasági fejlôdése szempontjából csak kizárólag az az
egy dolog fontos nekünk,
hogy elkezdôdjön ez a beruházás, és természetesen dolgozunk azon is, hogy a még
meg nem tervezett szakasznak az elôkészületi munkáira

nyerjünk forrásokat. Májusban a közgyûlés arról hozott
egyhangú határozatot, hogy
százmillió forintot különít el
saját költségvetésébôl az
M44-es gyorsforgalmi út mielôbbi megvalósítása érdekében, a kibocsátott kötvény
terhére. Ezzel is az volt a célunk, hogy kimozdítsuk az
útfejlesztést a jelenlegi holtpontról. A Kecskemét–Tiszakürt szakasz tervezésére Kecskemét városa már sikerrel pályázott, a Békés Megyei Önkormányzat pedig már februárban benyújtotta a Közlekedés Operatív Programon belül a Kondoros–Gyula közötti szakaszok tervezésére vonatkozó pályázatát. Amenynyiben a pályázat sikeres lesz,
úgy lehetôség nyílik majd
uniós forrásokra is pályázni,
amelynek sikeressége esetén
akár 85%-os támogatást is
igényelhetnek útfejlesztésre.
Mi tehát azt szeretnénk,
hogyha minél hamarabb meg
is valósulna az M44, nem
csak szavakban, hanem tettekben is.
– Van-e esetleg valami, amit
másképp szeretne megvalósítani,
vagy más úton szeretne elindulni,
mint az elôdje?
– Hiába dolgoztunk együtt,
nem vagyunk egyformák mindenben. Mindenkinek más elképzelései vannak, nekem is
vannak bizonyos kérdésekben
más gondolataim. Ha összességében vizsgáljuk meg azt,
hogy miként tovább, akkor a

fô sodra a további munkának
nem fog megváltozni, hiszen
közösen dolgoztuk ki Domokos Lászlóval ezt az irányt
mind az intézményrendszerben, mind a fejlesztési elképzelésekben. Kikértük a megye
önkormányzati és gazdasági
szereplôinek a véleményét is
azzal kapcsolatosan, hogy az,
amit elindítottunk, milyen hatással lehet Békés megyére. Én
azt gondolom, hogy e tekintetben összecsengtek a vélemények, ezért apró változások
vagy kiegészítések lehetnek, de
összességében nincs olyan indok, ami azt eredményezné,
hogy nekünk teljesen más
irányba kell elmenni. Ezt a
megkezdett munkát kell továbbvinnünk és lehetôség szerint mindent el kell követni
azért, hogy ebbôl minél többet
meg is tudjunk valósítani. Szeretnénk megfelelni továbbra is
az összefogás megyéje elképzelésnek.
– Mit szólt a családja a megyei
elnökké választásához?
– Nagyon büszkék rám. A
feleségem, akivel 25 éves házasok vagyunk, mindenben
támogat, hiszen ô is tudja,
hogy ez a feladat sok munkával jár együtt. A joghallgató és
a gimnazista fiaim is megértik, hogy most majd kevesebbet tudunk eljárni horgászni,
de ôk is tudják, hogy Békés
megye az otthonunk, az a
hely, amiért mindannyiunknak dolgoznia kell, hogy
elôbbre tudjunk lépni.

Új vezetôk a megyei közgyûlésben
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL "

Ezt követôen ismét titkos szavazásra került sor, aminek
eredményeképpen a testület
megválasztotta alelnökké Tolnai Pétert. Ô ezzel egyidejûleg bizottsági tagságairól lemondott, ezért az említett
nemzeti és etnikai ügyekkel is
foglalkozó bizottság elnöke
Turóczy András, míg a közbeszerzési bizottság tagja Izsó
Gábor képviselô lett.

Viharkárok
A június 18-án Dél-Békést
sújtó, orkánerejû széllel és
jégesôvel járó vihar a megyei
önkormányzat Mezôhegyesen található, kötelezô feladatot ellátó ingatlanjaiban is súlyos károkat okozott. A pusztítás a Pándy Kálmán kórház
fekvôbeteg-részlegét, illetve a
Harruckern János Közoktatási Intézmény két létesítményét érte: az ablak- és egyéb

A megválasztott vezetôk: Tolnai Péter alelnök és Farkas Zoltán megyei elnök
üvegfelületek nagy része betört, sérültek a homlokzatvakolatok, a külsô hôszigetelés

egy része, a homlokzati feliratok, a nyílászáró szerkezetek és a homlokzati felületek

festése, továbbá kisebb darabokon megrongálódtak az
épületek pala- és cserépfedé-

sei is. Az elsôdlegesek mellett
ráadásul másodlagos károk is
keletkeztek, hiszen a sérült
tetôfedéseken és ablakfelületeken keresztül az épületek
belsô terébe jutott a csapadék,
ami miatt így falfestések
mentek tönkre, felpúposodott a parketta.
A helyreállítás tervezett
összköltsége kicsivel meghaladja a kilencmillió forintot,
és ezt a megyei önkormányzat saját erejébôl – részben –
nem tudja biztosítani. A képviselô-testület ezért döntött
arról, hogy vis maior támogatási kérelmet nyújt be a Belügyminisztérium felé. Mivel
az épületek biztosítva voltak,
ezért a teljes kárösszeg 85 százalékát lehet támogatásként
igényelni, a biztosítás pedig
9,6 százalékban fedezi a költségeket, így az önkormányzatnak 5,4 százalékos saját
erôt, azaz mintegy 480 ezer

forintot kellene biztosítani a
helyreállításhoz.

Nyolc és fél millió
a civileknek
Céljaik megvalósításához a
múlt hónapban több civil
szervezet is kérte a megyei
önkormányzat anyagi segítségét. Mivel tevékenységük jól
illeszkedik mind a megyei önkormányzat feladatellátásához, mind a megyei marketingstratégiához, sportkoncepcióhoz és civil stratégiához, ezért a testület jóváhagyta ötvenegy civil szervezet
összesen 8 millió 621 ezer forinttal való támogatását. Ezt az
is elôsegítette, hogy Domokos
László és Farkas Zoltán lemondtak júniusban a számukra törvényesen járó jutalmakról, amely már korábban a
költségvetés általános tartalékába került.

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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Nyertes pályázatok

Expóközpont és határ menti utak épülnek
Támogatásban részesül az a Békés és Arad megyék
által közösen benyújtott határ menti pályázat,
amely többek között egy, a vállalkozások fejlesztését elôsegítô expóközpont megépítését teszi lehetôvé a Békéscsaba–Gyula közti repülôtér melletti
területen. Két másik, szintén szabad utat kapott
projekt pedig arra biztosít lehetôséget, hogy a román féllel együttmûködve közúttal összekössék
Körösnagyharsány és Körösszeg (Cheres), valamint
Kétegyháza és Székudvar (Socodor) településeket.

A

HURO 0802 határokon
átnyúló pályázati program keretében a HU-RO
2007–2013 Bizottság tizenhárom pályázatból három Békés
megyét is érintô projektet is
támogat. Ennek értelmében
idén szeptembertôl elindulhat
az expóközpont-beruházás a
repülôtér melletti, üresen álló,

a megyei önkormányzat tulajdonában álló területen. Farkas
Zoltán megyei elnök elmondta, képviselô-testületük még
2007-ben döntött tizenegy
fejlesztés megvalósításáról,
köztük egy expóterület létrehozásáról. Majd hozzátette: a
tervezett beruházás alapvetô
célja a határon átnyúló üzle-

Negyedére csökkenhetnek a települések közötti távolságok

Dr. Kovács József szerint
fontos a határ menti kapcsolatok erôsítése
ti, kereskedelmi kapcsolatok
élénkítése, a vállalkozások
együttmûködésének elôsegítése, valamint a két megye
gazdasági életének fellendítése. Emellett ugyancsak ezzel a
lépéssel szeretnék megkönynyíteni a vállalkozások termékeinek piacra jutását, ezúton is
elômozdítva a munkahelyteremtést. A projekt tervezett
összköltsége csaknem 4,2 millió euró, amelybôl a magyar
oldali fejlesztések 2,6 millió
eurót, átszámítva mintegy 700
millió forintot tesznek ki. A
projektre megítélt EU-támogatás összege mintegy 3,5 millió euró. A beruházás a tervek
szerint 2012 augusztusáig fejezôdik be.
A második szabad utat kapott projektrôl, a Körösnagy-

harsány–Körösszeg (Cheres)
összekötô útról szólva Farkas
Zoltán, aki egyúttal a térség
országgyûlési képviselôje is,
elmondta: Körösnagyharsány
azokhoz a településekhez tartozik, amelyeket a trianoni
döntéssel elvágtak a korábban
szoros gazdasági kapcsolatot
fenntartó Nagyváradtól, aminek következtében vasúti és
közúti közlekedése is ellehetetlenült. A települést a Bihar
megyei Körösszeggel korábban egy ma is jó alappal rendelkezô út kötötte össze, kilencven évvel ezelôtt már közlekedtek rajta, azonban az
utóbbi idôkben csak évente
egyszeri határnyitásra volt lehetôség. Farkas Zoltán szerint
az összekötô út megépítésével
erôsíthetik Nagyvárad irányába a kulturális és gazdasági
kapcsolatokat, mindezek mellett pedig Körösnagyharsány
nem maradna zsáktelepülés.
Mint kiderült, a tervek a határ
mindkét oldalán már korábban elkészültek. A tervezett
mintegy tíz kilométeres öszszekötô úttal kiválthatják majd
az eddigi közel negyven kilométeres kerülôutat.
A Békés megye délkeleti
részét felölelô, 2-es számú
választókerületben élôk számára lehet kiemelt jelentôségû a másik támogatásban
részesült összekötô út meg-

Régi iratok nyomában
Elôször fogadtak látogatókat július elején a megyei
levéltár békési fióklevéltárának munkatársai az intézmény új épületében. A szerencsés elsôk a kondorosi helytörténészcsoport tagjai voltak.

H

elytörténeti kutatócsoport tagjai voltak az új
épületbe költözô Békés Megyei Fióklevéltár elsô látogatói
Békésen. A tizenkilenc lelkes
kondorosi kutató július 7-én
egész napos program keretében kereste fel a frissen átadott
létesítményt. Az atmoszféra

azonban sokuk számára korántsem volt ismeretlen, hiszen
a helytörténészek 2008 nyarán
már jártak az archívum gyulai
központjában, amikor is egy levéltár-bemutatóval egybekötött községtörténeti órán vehettek részt, majd ellátogattak
a békési fióklevéltárba. A kon-

Irattárolás Békésen

A békési fióklevéltár épületei elsôsorban raktározási
célokat szolgálnak. A kétszintes mobil állványzattal
beépített csarnokraktárak több mint 10 000 iratfolyóméter befogadására alkalmasak. A fennmaradó üres
raktárkapacitást az intézmény iratok bértárolására kívánja felhasználni. A privatizáció óta alakult gazdasági társaságok felszaporodott iratanyagát, a helyhiánnyal küzdô önkormányzatok, önkormányzati intézmények iratait is átveszi a levéltár bértárolásra.

dorosi csoport ezúttal kutatási
céllal érkezett a békési intézménybe, hiszen szándékuk
szerint minél többet szeretnének megtudni nagyközségük
történetérôl. Így hasznosan telt
vendégeskedésük, hiszen az
épület megtekintése mellett
különbözô levéltári források
alapján apránként fedezhették
fel múltjuk egy-egy újabb darabját, és mindegyik kútfô
más-más szemszögbôl tárta fel,
illetve mutatta be Kondoros
történelmét.
Az anyakönyvekben számos
családtörténeti titokra is bukkantak. A tapasztalt kutatók elsôsorban a 20. század históriájával foglalkoztak: az újonnan megismert dokumentumok alapján más megvilágításba került a történelem egy-egy
mozzanata, sokszor még a velük megtörtént események is.
Különösen a Kondoros egészségügyére vonatkozó, illetve a
neves személyiségekkel kapcsolatos dokumentumok keltették fel érdeklôdésüket.
A jelen lévô diákoknak
ugyancsak maradandó élményt nyújtott a levéltári miliô, hiszen ôk elsô alkalommal
jártak az eredeti források világában. És végül úgy nyilatkoztak, a jövôben is szívesen folytatnák a kutatást.

A határon átívelô közutak erôsíthetik a két ország gazdasági együttmûködését
építésérôl szóló projekt, mely
a határ két oldalán lévô Kétegyháza és Székudvar településeket kötheti majd össze a
jövôben. Dr. Kovács József, a
térség országgyûlési képviselôje a témával kapcsolatosan
elmondta: különösen fontos
a két települést összekötô út
megépítése, mert nemcsak a
fizikai értelemben vett könynyebb megközelítést fogja
biztosítani, hanem erôsítheti

a határ menti kapcsolatokat a
két ország, valamint az érintett települések között. A
képviselô véleménye szerint a
jövô évi schengeni határok
Romániára való kiterjesztésével az épülô út könnyebb
kapcsolattartást is biztosíthat
az érintett és környezô településeken élô családok, nemzetiségiek számára, akiket a
korábbi trianoni államhatár
elválasztott egymástól.

KÖZLEMÉNYEK
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 6. § (4) bekezdése, valamint 38. §
(1) bekezdés c) pontja alapján a területi választási bizottság tagjainak nevét, hivatali helyiségének címét, valamint a területi választási iroda vezetôjének nevét, hivatali helyiségének címét az alábbiakban teszem közzé:

I.
A TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
Elnök:
Elnökhelyettes:
Tag:

Dr. Vozár István (Békéscsaba)
Priskin János (Békéscsaba)
Dr. Herjeczki János (Gyula)

Póttagok:

Dr. Kovács Eszter (Békés)
Haklik Józsefné (Orosháza)
Csonka Péter Béla (Újkígyós)

Székhelye:

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Megyeháza, I. emelet A 106. sz. hivatali helyiség

II.
BÉKÉS MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA
Vezetôje:
Székhelye:

Dr. Dávid Sándor Békés Megyei Fôjegyzô
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Megyeháza, I. emelet A107. sz. hivatali helyiség

Békéscsaba, 2010. augusztus 19.
dr. Dávid Sándor s. k.
TVI-vezetô

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE

2010. AUGUSZTUS

5

Iskolacsengô
Minden évben
Farkas Parádé
A

speciális általános iskolaitól a különféle középiskolai képzéseken át az érettségi utáni szakképzésig és felnôttképzésig komplett palettájú a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény kínálata. A békési központú, Dévaványán
is telephellyel rendelkezô suliban jelenleg mintegy 1400an tanulnak.
– A szakképzés különösen
hangsúlyos nálunk, tekintettel arra, hogy a mai világban
felbecsülhetetlen értéke van a
minôségi szaktudásnak. Jól

Mozgalmas hunyadis
diákélet

Színmûvészet?
Jogosítvány? Harruckern!
A

itt a padokat, és népszerûek a
kézilabdaedzések, az uszodalátogatások, télen pedig sí-,
nyáron vízitábort szerveznek.
A Farkas Gyula külföldi partneriskolákkal is kapcsolatot
tart, folyamatos a diákok cserelátogatása. Az intézményben mások mellett természetvédelmi, informatikai,
média szakkörök mûködnek,
és benne kedvezményesen
szerezhetô jogosítvány.
Különlegesség, hogy az iskolában két kollégiumot tanszállodává alakítottak át, ame-

mezôkovácsházi székhelyû Hunyadi János
Közoktatási Intézmény diákjai 2009/2010-ben is kiválóan
szerepeltek az országos és
megyei tanulmányi, sport-,
kulturális, valamint elsôsegélynyújtó
versenyeken,
ezért színvonalas munkájuk
jutalmaként száznál több tanuló kapott elismerést. A legrangosabbat, a Hunyadi-díjat
kilencen érdemelték ki.
Számos tanórán kívüli rendezvény bizonyította, hogy
még mindig érdemes hunyadis diáknak lenni. Ôsszel az

végén pedig az Egészség-köztársaság rendezvénye várt
mindenkit sokoldalú, színvonalas programjaival, „miniszterelnökének” megválasztásával.
A tanév során több uniós
pályázat megvalósításában vett
részt a Hunyadi. A TÁMOP
3.1.4./08/2. projektben a diákok új egyéni tanulási utakat
sajátíthattak el, fejleszthették digitális írástudásukat.
A TÁMOP 2.2.3/07/2. projekthez kapcsolódva a megyei fenntartású intézmények
együttmûködésével létrejött a

A Harruckern mindenki számára biztosít gyakorlati és
kollégiumi helyeket

M

Tanszálloda, amit a diákok mûködtetnek
felszerelt mezôgazdasági gépszerelô, festô, fodrász tanmûhelyekkel, szántóföldi tangazdasággal, állattartó tanüzemmel, korszerû mezôgazdasági gépparkkal, új informatikai szaktantermekkel,
médiamûhellyel, tanszállodákkal, faipari gépekkel biztosítjuk az oktatott képzések
és szakmák gyakorlati hátterét. A képzéseket igyekszünk
a piac igényeihez igazítani –
nyilatkozta lapunknak Szlota
József megbízott igazgató.
Persze nem minden a tanulás, az iskolai élethez hozzátartozik a szabadidô hasznos eltöltése is. Élénk a sportélet, több országos eredményt elérô atléta, kajakos,
sportlövô koptatta és koptatja

lyeket utazás és turizmus tagozatos gimnazisták mûködtetnek, nekik egyben gyakorlati helyként is szolgálva.
Szintén üdítô jelenség, hogy
az országban egyedüliként az
intézmény kollégiumaiban
vezették be a diákköztársaságot, amivel a tanulók nem
pusztán a magyarországi kormányzati rendszert ismerik
meg, hanem maguk is felelôsséget vállalnak saját intézményük vezetésében. A diákélet különleges színfoltja még
a Farkas Parádé, melynek jó
hangulatú felvonulásán a
végzôs tanulók az iskola mezôgazdasági gépjármûveivel
végigjárják Békést, így búcsúzva legszebb diákéveik
helyszínétôl.

A végzôsök a Farkas Parádé során búcsúznak legszebb
diákéveik helyszínétôl

egyénk legnagyobb iskolájává nôtte ki magát 2007-es megalakulása óta
a Harruckern János Közoktatási Intézmény, mely már a
leendô színészeket és színházi szakembereket is várja, hiszen idén július óta a Jókai
színház színitanháza is az ô
kötelékéhez tartozik. Bár központja Gyulán található, Eleken, Szabadkígyóson, Mezô-

vizsgát. A tanintézet az ún. iskolarendszerû mellett iskolarendszeren kívüli, azaz felnôttoktatási formában is képzi a hallgatókat. A Harruckernben emellett alapfokú
mûvészeti oktatás keretében
több mint 700 diák tanulhat
énekelni, táncolni, hangszeres zenét vagy akár képzômûvészetet. A bentlakásos
Egységes Gyógypedagógiai és
Az Egészség-köztársaság rendezvényén sokféle ínyencség készül az egészséges táplálkozás népszerûsítése jegyében

A képzési rendszer az átjárhatóságot is lehetôvé teszi
hegyesen, Orosházán, nyártól pedig Békéscsabán is mûködik telephelye, és az ôsszel
átadandó IBSEN Házban is
számos képzést tart majd. A
Harruckern összesen tizenkilenc szakmacsoportot oktat,
azon belül több mint hatvan
foglalkozás, közöttük számos
hiányszakma várja az érdeklôdôket. Falai között ma
mintegy 4500 tanuló sajátítja
el választott hivatása fortélyait, ôket ebben több mint 500
munkatárs segíti.
A Harruckern képzési
rendszere az átjárhatóságot is
lehetôvé teszi. Így jó helyet
választ az a tanuló, aki például a gimnáziumról szakközépiskolára, szakképzésre váltana, vagy éppen szakképzés
után szívesen tenne érettségi

Módszertani Intézet és Diákotthon pedig mindent megtesz a tanulásban akadályozott, az értelmileg akadályozott, valamint az autista gyermekek segítése, nevelése érdekében.
A Harruckern minden diákja számára ingyenes gyakorlati és kollégiumi helyet
biztosít, és a vezetni vágyók is
megtalálják itt számításaikat,
hiszen a suli megyeszerte kibôvített modern autósiskolája révén egyes szakmák tanulói térítésidíj-mentesen, az
intézmény valamennyi diákja pedig kedvezményesen
szerezhet jogosítványt, míg a
külsôs mazsolák is rendkívüli engedményekhez és lehetôségekhez juthatnak a Harruckern Autósiskolában.

iskolanap, illetve a Vöröskereszt világnapja alkalmából
megtartott projektnap, majd a
gólyahét, a gólyabál és a
KOPAJ-hét (Kollégiumi Pajkosságok) jelentett emlékezetes élményt diákok százai számára. Telt házas program volt
a Hunyadi Gála és jótékonysági bál, amelyen a kiválóra
minôsített alapfokú mûvészetoktatásban részt vevô diákok a DUMA’Színházzal
mutatták be nagy sikerû
mûsorukat. Az Advent 2009
nevû programsorozat az iskola falain kívül is sikert aratott,
a szalagavató izgalommal várt
eseménye volt a bálkirály- és
bálkirálynô-választás. A tanév

Békés megyei Térségi Integrált Szakképzô Központ. A
pályázat célja a szak- és felnôttképzés közös fejlesztése,
a humánerôforrás továbbképzése és a kompetenciaalapú oktatás elterjesztése a
szakképzésben. A TÁMOP
3.1.6/08/2. pályázatban pedig
olyan Békés megyei hálózat
kiépítése és segítése az iskola
feladata, amely elôsegíti az
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmények
által nyújtott szolgáltatások
fejlesztését az általános iskolák irányában, a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében.

Jelenet a DUMA’Színház Hunyadi Gálán bemutatott,
Körhinta címû elôadásából
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Hírek a civil szférából
A civil szervezetek sokszor úgy teszik a dolgukat, hogy azért semmi elismerésben nem részesülnek – de nem is ezért dolgoznak.
A Békés Megyei Önkormányzat az ô dolgukat szeretné könnyebbé tenni civil pályázatával, mellyel tavaly hetven-, 2010-ben harmincmillió forintot osztott szét a megye alapítványai, egyesületei stb. között. Ebben a hónapban is olyan szervezeteket mutatunk
be, akik már kaptak támogatást a megyétôl.

Vakáció újkígyósi módra

Veteránok Dombegyházán
A

z oldtimerek szerelmesei július 17-én Dombegyházán is közelrôl vizsgálhatták meg a szebbnél szebb
és fôleg régebbnél régebbi jár-

úttal talán nosztalgikus hangulatot is teremt.
A helyi szervezô a Dombegyházért Közalapítvány volt,
és a programokat a Békés Me-

Az 1910-es évek autóiból is akadt Dombegyházán
gányokat, hiszen az Orosházi
Technikai Sportok Egyesülete
által rendezett háromnapos
nemzetközi veteránjármûfesztivál egyik állomása a délbékési nagyközség volt. Az
egyesület tagjai korán elhunyt
gyûjtôtársuk, Horváth Károly
emlékére 1994 óta rendezik
meg a kétévenkénti eseményt,
melyet mára már Magyarország egyik legnagyobb ilyen típusú találkozójaként tartanak
számon. A program legfôbb
célja, hogy a régmúlt jármûveit széles körben bemutassa,
megismertesse a fiatalabb generációkkal, miközben az idôsebb korosztály számára egy-

gyei Önkormányzat is támogatta. A települést körbejárva
sorra érkeztek a legkülönbözôbb korú és típusú jármûvel,
a palettán még 1904-es gyártású gép is szerepelt. A dombegyházi állomáshoz román
vendégek is csatlakoztak, akik
ugyancsak a veterán járgányok csodájára jártak. A látogatók nem kis örömére további változatosságként az autók és motorok vezetôi ügyességi versenyt is rendeztek. A
bemutatók végeztével pedig a
települést újra körbegurulva
zárult a rendezvény, miközben a karaván Battonya felé
vette az irányt.

T

ermészetesen a strand
volt a legkedveltebb
idôtöltés abban a két turnusban megtartott napközis táborban, amelyet az Újkígyósi
Fiatalokért Közhasznú Egyesület rendezett meg az idei
nyári vakáció elsô felében. A
Békés Megyei Önkormányzat támogatásával megvalósult programon összesen
több mint negyven újkígyósi
gyermek, fiatal vett részt, és a
szervezôk azzal a céllal hívták
életre a szünidei elfoglaltságot, hogy a gyerekek hasznosan töltsék a tanórák nélküli
napjaikat is, ezért igyekeztek érdekesebbnél érdekesebb programokat kitalálni
nekik. Így az egyhetes táborokban a fürdôzés mellett az

iskolások szívesen mentek
moziba vagy éppen lovagolni,
és azt is alig várták, hogy
megkóstolhassák az egyesület
által készített krumplipaprikást. Ugyancsak kiváltotta elismerésüket a tûzoltóság-látogatás, ahol az ott dolgozók
már frissítô ásványvízzel várták a csapatokat.
A kézmûves foglalkozásokat internetezéssel és sportolással kötötték egybe, így ezeken a napokon is mindenki
jól érezte magát. Végül a tábor befejeztekor emlékezetes
pillanatokat begyûjtve, jólesô
fáradsággal búcsúzhattak a
hátuk mögött hagyott egy,
vagy akik mindkét turnusban
részt vettek, két héttôl az újkígyósi gyerekek.

A lovaglás is népszerû program volt a táborban

A Gördülô Tánccsoport
Gyomaendrôdön

Mûsoráért sokan gratuláltak a Gördülô Tánccsoportnak

S

zép és kerek évfordulót,
fennállásának huszadik
esztendejét ünnepelte július
24-én a Mozgáskorlátozottak
és Hadirokkantak Gyomaendrôdi Egyesülete városuk
Katona József Mûvelôdési
Házában. Az alkalomból rendezvénnyel készültek, amit a
Békés Megyei Önkormányzat is támogatott.
A programokat sok-sok
produkció tette színessé. A
vendégek hallgathattak operettslágereket, a Rumba táncegyüttes két párosa modern
táncot adott elô, továbbá volt
pantomim- és hastáncbemutató, valamint ének és szavalat.

Osztatlan sikert aratott a
világhírû Gördülô Tánccsoport fellépése, melynek koreográfiáját Sárai Rita állította össze. A mûsor végén a nézôk felállva tapsoltak, majd a
színpadnál sokan személyesen is gratuláltak a kerekes
székes táncosoknak. Végül, a
rendezvény befejezéseként,
a szervezô egyesület tagjai
önkéntes adományaikból kerekes székes logóval gravírozott aranygyûrût ajándékoztak Tímárné Kozma Ágnesnek, a civil szervezet elnökének eddigi, mintegy tizenöt
évet felölelô munkája elismeréseként.

Hallgatókkal a gazdaság élénkítéséért
Egyetemisták, fôiskolások és felsôfokú képzésben érintett diákok részvételével
a megyei önkormányzat direktmarketing projektet indított, hogy hosszú távú
partnerkapcsolatot építsen ki a Békésben dolgozó vállalkozásokkal. Két fiatalt
kérdeztünk eddigi tapasztalataikról.
A nadrágszíj szûkítése helyett a
gazdaság élénkítését szorgalmazó, a válság kezelésére kidolgozott Növekedésorientált

Gazdaságfejlesztési Program
részeként július végén direktmarketing projektet indított a
Békés Megyei Önkormányzat.

A kondorosi Komáromi Gergô
lakóhelye mellett a közeli városokban és falvakban is keresett már fel cégvezetôket.
Ha teheti, az adott településen élô ismerôseitôl kér kölcsön biciklit, hogy a nagyobb
távolságokat ne gyalog tegye
meg. A munkával és annak
jellegével elégedett, és úgy
tapasztalja, általában készségesek a vállalkozók – bár
megesik, kicsit megijednek,
amikor meghallják: 20-30
percet vesz igénybe a kérdôívezés. De ha éppen sok dolguk van is, ô rugalmas, bármilyen idôponthoz alkalmazkodik, ezért többnyire

megmondják neki, mikorra
jöjjön inkább vissza.
– Nem látom rajtuk,
hogy le lennének törve vagy
keseregnének – válaszolja a
technikus fiú arra a kérdésre, hogyan viselik a megyei
vállalatok a gazdasági válságot. Hogy az elmúlt két év
mégsem lehetett könnyû
nekik, azt – úgy látja – elsôsorban az jelzi, hogy legtöbben ha terveikrôl, közelgô
beruházásaikról beszélnek,
azokat hitelfelvételbôl szeretnék megvalósítani. És
szerinte a kérdôívnek általában a vállalkozásfejlesztésre,
illetve a kedvezô kamatozá-

A hathetes projekt során negyven felsôoktatásban vagy felsôfokú képzésben tanuló diák egy
adott kérdôív alapján interjúz-

sú hitelekre vonatkozó részei iránt mutatják a legnagyobb érdeklôdést a cégvezetôk.

– A felkeresett vállalkozások
közül néhányan elutasították a felmérést, azonban
azok a cégvezetôk, akik vállalták a kérdôív kitöltését,
nagyon segítôkészek voltak
– mondja a Budapesten
gyógypedagógiát hallgató
Görbedi Katalin. – A megkérdezettek egyes témák iránt
nagyobb érdeklôdést mutattak, ezen belül is kiemelném a szakképzési hozzájárulást, amelyrôl már a találkozásunk elôtt bôvebb is-

meretekkel rendelkeztek az
említett vállalkozások.
Ugyanakkor az említett
idôszak tapasztalatai alapján
arról számolt be a fiatal gyulai lány, hogy egyelôre kevesebb cég szeretne a felmérésben részt venni, mint ahogyan elôzetesen várta. Ennek
ellenére a kérdezôbiztosi
munkát összességében jónak
találja, mert a vállalkozások
felkeresésén és a kapcsolatteremtésen kívül nem jár különösebb nehézségekkel.

tatja meg a felmérést vállaló
megyei vállalkozókat. A megyei közgyûlés elnöke levélben
elôzôleg összesen közel négyezer cégvezetôtôl kérte a partnerségét.
A kezdeményezés egyrészt
megszólítja a gazdasági élet Békésben talán legkritikusabb célcsoportját, hiszen különösen a
más megyében továbbtanuló
fiataloknál jellemzô, hogy iskoláik elvégzése után itthon már
nem is keresnek munkát. Ép-

pen ezért lényeges kérdés,
hogy lássák: van helyük Békés
megyében. Egyúttal feltérképezhetik az itteni vállalkozói
világ struktúráját, és olyan ismeretségeket köthetnek, amelyek késôbbi munkahelykeresésük idején segítségükre lehet.
És amellett, hogy munkájukat
díjazza az önkormányzat, a
közeljövô szakemberei hasznos
gyakorlatot szerezhetnek, próbára tehetik kommunikációs
képességeiket.

Másrészt a projekt célja
a helyi vállalkozókkal való
hosszú távú partnerkapcsolat
kiépítése, hiszen az interjúztatás arra irányul, hogy milyen
szakképzésre, hitelre, termékre van igényük a cégeknek. Új
lehetôségeket ismertet meg a
vállalkozókkal, és képet ad nekik a megyei önkormányzat és
intézményeinek azon szolgáltatásairól, amelyek érdekelhetik és érinthetik ôket.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Operett sztárvendéggel
Fodor Zsóka hazajár Békéscsabára
Kálmán Imre Csárdáskirálynôjét mutatja be ôsszel a Békés Megyei Jókai Színház, és Cecília szerepét Fodor Zsóka – sokak számára a Barátok közt Magdi
anyusa – játssza, az elôadást Seregi Zoltán rendezi. A mûvésznô, aki a hetvenes
években tagja volt a békéscsabai társulatnak, a Jókai színház elôadásaira és rendezvényeire szinte hazajár. A napokban békéscsabai kötôdésérôl, Cecília szerepérôl és az egész nyarát betöltô felkészülésrôl beszélgettünk. Hangsúlyozta,
milyen fontos a színésznek a családias légkör, valamint a szappanopera sikere
után a lehetôség, hogy más mûfajban is megmutathassa tehetségét.
– Legutóbb a Gálfy-gyûrû odaítélésekor, két éve, Felkai Eszter
színmûvésznô nyugdíjba vonulása
alkalmából az emberi kapcsolatok
jelentôségére figyelmeztetett. Miért?
– Nagyon híres volt pár
éve, és nemcsak színvonalas
bemutatóiról, hanem a családias, otthonos légkörérôl is a
kaposvári színház. Ez a légkör
meghatározó a darabok születése szempontjából, és nekem pontosan ilyen családias
hangulatban volt részem

többször is Békéscsabán a
hetvenes években. Ma már
ez szinte megvalósíthatatlan,
mert mindenki rohan pénzt
keresni. Szívbôl sajnálom
azokat a fiatal pályakezdô kollégákat, akik százfelé szaladnak: filmezni, színházba, reklámot forgatni. Szerintem a
fôvárosban sokkal nehezebben tanulják meg a szakmát.
A vidéki színház a legjobb iskola, és a családias hangulat
sokat segít.

– Filmekben és színdarabokban láthatja a közönség, de népszerûségét mégis elsôsorban Magdi anyusnak köszönheti. Mindig
elôny a másik mûfajban, ha a sorozathôssel azonosítják?
– Amikor Fekete Péter igazgató három éve felkért, hogy
válasszak egy szerepet, olyat
akartam, ami a lehetô legtávolabb esik Kertész Magdi alakjától. A pletykás, mindenes
házmesterné figuráját már 15
évig játszottam, és nagyon

j évad, új helyszín, új
bérletrendszer – foglalható össze röviden, mit is kell
tudni a szeptembertôl startoló
IBSEN Bérletrôl, hiszen egyrészt adott az ôsz, amikorra a
kulturális intézmények mindig igyekeznek friss ötletekkel elôállni, hogy meghozzák
vendégeik kedvét a látogatáshoz, majd elnyerjék elismerésüket. Másrészt adott egy új
helyszín, amelynek épületét
ugyan régóta csodálhatják a

sen hétféle bérlettípust egyegy adott korosztály elvárásaihoz és érdeklôdéséhez igazítja. A pici gyerekek egy évadon
belül csodálkozhatnak rá a
bábelôadások varázsos világára és ismerkedhetnek meg a
hangszerekkel a megyei szimfonikusok nekik szóló bemutatóján, vagy a tudományok
iránt érdeklôdô felnôtt korosztály egy kiváló színházi darab megtekintése mellett interaktív levéltári foglalkozáson

örülök most a sanzonettbôl
hercegnôvé avanzsált Cecília

szerepének. Remélem, sikerül bebizonyítani, hogy egy

Bôvebben: www.bekesmegye.com

A Mesevilág mesés világa

IBSEN Bérletre fel!
Ú

„Egy igazi színésznô mindent el tud játszani!”

igazi színész bármilyen szerepet képes életre kelteni. Tudom, rengetegen jönnek
Magdi anyusnak köszönhetôen a színházba, de abban bízom, hogy az elôadás után
majd úgy mennek el, hogy
Fodor Zsóka tetszett, nem a
szappanoperás színésznô. Cecília szerepében énekelnem is
kell, s mivel már harminc éve
nem játszottam zenés darabban, ráadásul rendkívül lelkiismeretes vagyok, az egész
nyaramat azzal töltöm, hogy
helyre tegyem a hangszálaimat. Szívesen lemondok a pihenésrôl, még az utazásról is,
mert igazán nagy szeretettel
készülök Békéscsabára, hogy
megszolgáljam a bizalmat és
bizonyítsak a közönségnek.
NIEDZIELSKY KATALIN

S

zó szerint kereste a helyét
az elmúlt ötven évben a
Békés Megyei Napsugár Bábszínház, hiszen fennállása óta
nem volt állandó játszóhelye,
ezért a kis társulat számára hatalmas a jelentôsége annak,
hogy idén szeptembertôl végre beköltözhet a frissen megnyíló kulturális központba, az
IBSEN Házba. Az új, a békéscsabai sétálóutcára nézô
helyszínt pedig minél több
embernek, az ország távolabbi pontjain játszó bábosoknak
is szeretnék megmutatni,
ezért a napsugarasok egy csodálatos, pontosabban: mesés
sorozatot is útjára indítanak,
hiszen ôsztôl rajtol Mesevilág
nevet viselô elôadás-sorozatuk. Az ovisokat, kisiskolásokat és persze szüleiket, nagyszüleiket is váró programokon nagynevû vásári bábo-

sok mutatkoznak be egy-egy
színpadra álmodott mesével.
Olyan tehetségek, akik – mint
ahogy Lenkefi Zoltán Napsugár-igazgató fogalmaz – nem
tudnak hibázni.
Mások mellett itt lesz Pályi
János, akit a bábos társadalom
a Vitéz László-elôadásai révén
több generáció gyermekkorát
meghatározó Kemény Henrik
utódjaként tart számon. Egész
biztosan nem okoz csalódást
Aracs Eszter, akire az itteni közönség már csak onnan is emlékezhet, hogy a tavalyi, megyénkben rendezett nemzetközi bábfesztiválon különdíjjal jutalmazták játékát. A pécsi
Pilári Gábor neve pedig biztosíték arra, hogy népi jellegû
bábjátéka nem okoz csalódást
nézôseregének éppúgy, mint
ahogyan Néder Norbert lendületes, mindenkit magával ra-

gadó komédiázása sem. A kicsik és a velük érkezô nagyok
szórakozása tehát mindenképpen garantált.
A Mesevilágot a napsugarasok az egész évadra tervezik.
Emellett azonban természetesen a 2010/2011-es esztendôre

meghirdetett programjukat –
melyrôl lapunk júniusi számában olvashattak – ugyancsak
tartják. Vagyis ettôl az ôsztôl
még több elôadással, még több
vidámsággal és elvarázsoló
mesével várják a gyerekeket.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Szeptemberben nyit az új megyei kulturális színtér
csabai sétálóutca nézelôdôi,
nemrég azonban teljesen átváltozott és megszépült: ez az
IBSEN Ház, amely korábbi
funkciójától eltérôen szeptembertôl kulturális központtá, közösségi térré formálódik
át. A Norvég Alapból és a megyei önkormányzat saját erejébôl megvalósuló épület ôsztôl
egyebek mellett a Napsugár
bábszínháznak és egy új stúdiószínház-teremnek is otthont ad majd. És hogy mi a
sorban a harmadik elem?
Az IBSEN Bérlet szerkezete,
amelynek újdonságerejét az
adja, hogy egyfelôl mind a hét
megyei fenntartású kulturális
intézmény programjaiból válogatja össze tulajdonosa menetrendjét, másfelôl ezt a képet tovább árnyalva az össze-

is részt vehet. A bérlethez társuló A kultúra gazdagít kedvezménycsomag meghatározott piaci területeken kedvezményes vásárlásra jogosítja tulajdonosát, aki ezáltal visszanyerheti azt az összeget, amit
mûvészetre, tudományra áldozott.
Az IBSEN Bérlet segítségével tehát feltárul mindaz a
kulturális sokszínûség, amely
megyénket jellemzi, és a megyei önkormányzat szeretné,
ha ezeket minden itt élô
megismerne, megszeretne,
magáénak érezne. Így ön és
családja is biztosan megtalálja a számára érdekes programokat. A részletekért keresse
az értékesítési pontokat a megye egész területén, valamint
a www. bekesmegye.com-ot!

K

özel négyéves elôkészületet követôen szeptember 23-án nyitja meg kapuit
ünnepélyes keretek között az
IBSEN Ház, mely Békés megye új kulturális színtere lehet
a jövôben. A békéscsabai volt
közgazdasági szakközépiskola
helyén felépített közmûvelôdési komplexum megvalósítására még 2006-ban pályázott
sikeresen a Békés Megyei
Önkormányzat, így az elôkészületeket követôen tavaly júniusban indulhatott el a nagyszabású beruházás, melyet a
Norvég Alap közel 600 millió
forintos támogatásából és a
megyei önkormányzat 105
milliós önerejébôl valósítottak meg. Az ünnepélyes megnyitót követô napon, szeptember 24-én a nagyközönség

számára is kinyitja kapuit az
épület, melynek során olyan
egész napos programok várják
az érdeklôdôket, mint a kulisszajárás vagy a szakmai mû-

helyekbe történô betekintés
lehetôsége. Erre az említett
napon már reggel nyolc órától
óránként indított turnusokban nyílik lehetôség.

Az IBSEN Házban a Jókai
színház mellett a Békés megyei kulturális élet számos
szereplôje is helyet kap,
ugyanis a csabai sétálóutcára
nyíló épület ad új otthont a
Békés Megyei Napsugár
Bábszínháznak és a Fiatal
Színházmûvészeti Tanháznak
is, melyben az ide érkezô diákok a legkorszerûbb tantermekben sajátíthatják el a
színházi kiegészítô szakmák
rejtelmeit. Az épületben
mindemellett közmûvelôdési feladatok ellátása és civil információs pont mûködtetése
is megvalósul, ahol a civil
szférában jártas szakemberek
nyújtanak segítséget az érdeklôdôknek. Látogasson el
az egész napos programokra
ön is!
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– Mik azok a szempontok és érdekek, amiket érvényesíteni, erôsíteni
fog az MLSZ-ben?
– Elnöki jelöltségének Csányi Sándor feltételéül szabta az
új alapszabály elfogadását –
aminek ismertetésekor azonban kiderült, hogy a benne
foglaltaknak az amatôr labdarúgás lehet a legnagyobb vesztese, hiszen vele megszûnik a
megyei szövetségek teljes jogi
és gazdasági önállósága. Ami-

kor a tájékoztatón ezt elôvezették, a teremben nagy-nagy
hallgatás támadt, és mindenki
mereven, a székébe kapaszkodva üldögélt. Én viszont szót
kértem magamnak, és elkezdtem sorolni, mi az, ami nincs
az amatôr labdarúgásban úgy,
ahogy elôadták, és elmondtam
azokat az aggályokat, amelye-

A

z éghajlati viszonyok elsôsorban nem a meleg
miatt jelenthetnek kihívást a
Közép-Európából Szingapúrba érkezôk számára, a
szervezetet sokkal inkább a
magas, akár a 90 százalékot is
elérô páratartalom terhelheti
meg. Hazánkhoz képest pedig hét óra az idôeltolódás –
ezek is azok a körülmények,
amikkel meg kellett küzdeni-

2010. AUGUSZTUS

Nyerhet az amatôr foci?
Ahogyan vesztese, éppúgy nyertese is lehet az új alapszabálynak az amatôr labdarúgás, ehhez azonban jól kidolgozott, rugalmas rendszerre lesz szükség –
mondja Dankó Béla, aki július óta képviseli az amatôr futball érdekeit az
MLSZ-elnökségben. Több mint tíz évig focizott Kondoroson, ahol ma már ô a
polgármester, a Békés Megyei Labdarúgó Szövetség munkáját pedig 2007 óta
irányítja, emellett térségi tanácsnoka Békés Megye Képviselô-testületének.
ket az új alapszabály vet fel.
Felszólalásomat viharos taps
követte. Valószínûleg ezért kért
fel több megyei elnök és számos egyesület, hogy induljak elnökségitag-jelöltként, és
megválasztásom esetén képviseljem én az amatôr érdekeket
az elnökségben. Hosszas gondolkozás után végül is azért
vállaltam, amiért azt a korábbi
felszólalásomat is tettem: mert
nagyon oda kell figyelni az elkövetkezendô idôszak döntéseinél, hogy az MLSZ-ben
végbement változásoknak az
amatôr labdarúgás végül mégse a vesztese, hanem a nyertese
legyen.
– Pontosan milyen problémákat
okozhat az új alapszabály az
amatôröknek?
– A központosítás legeslegnagyobb veszélye a döntéshozatali mechanizmus személytelenné válása. Uniformizálni

akarja az egész rendszert, az
amatôr labdarúgás feltételrendszerét. Ez persze részben
jó, hiszen egységes, kiszámítható, átlátható struktúra jön
létre. Másrészrôl azonban
nincs két egyforma térség. Jelen pillanatban sok csapat a
szezon elôtt teljesítendô alapbefizetéseket sem tudja teljesíteni. Ezt a helyzetet a megyei
szövetséggel eddig úgy oldottuk meg, hogy korábbi megtakarításainkból megelôlegeztük
a befizetéseiket. Viszont ha a
megyei szövetségek elvesztik
gazdasági önállóságukat, akkor
ezek a források értelemszerûen
eleve az MLSZ-hez kerülnek.
És ez csak egy a sok probléma
közül. Ezekre az amatôrökkel
közösen ki kell dolgoznunk
egy rugalmas rendszert, amely
biztosítja a megyei bajnokságok lebonyolításának zökkenômentességét.

Aranyérem Ázsiából
ük a délkelet-ázsiai országban
zajló ifjúsági olimpiára kijutott sportolóknak, köztük Békés megyébôl egy lánynak és
két fiúnak. A szabadkártyásként kijutott Kránitz Adrián
(Orosházi Spartacus Birkózó
Klub) már 15-én szônyegre

A fiatal sportolók és edzôik (balról jobbra): Nagy Ibolya,
Mitykó Bianka Szabina, Tótka Sándor és Kovács Gábor

Élô Népmûvészet – Országos
Népmûvészeti Kiállítás
Július 20. – szeptember 15. Békéscsaba,
Munkácsy Mihály Múzeum
Ahogyan a pályázat és tárlat címe is hirdeti: a népmûvészet nagyon is élô, nagyon is
eleven, hiszen Bács-Kiskun, Békés és
Csongrád megye, valamint a Vajdaság elmúlt öt évének legszebb népmûvészeti alkotásai tekinthetôk most meg a Munkácsyban, a nemezektôl a játékokon és fazekasmunkákon át a mézeskalácsokig. A már
zsûrizett pályamunkák szeptember végén a budapesti döntôben a más országrészekbôl
érkezô mûvekkel együtt mérettetnek meg ismét – de addig is, szeptember 15-ig nézzék meg minél többen önök közül is, mi a népmûvészet 2010-ben!

Robert Capa: (H)Arcok
Június 4. – október 3. Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba
Ha a harmincas-negyvenes-ötvenes évekrôl szeretnénk átfogó képet kapni, kevés jobb
módszert találhatunk rá annál, mint hogy végignézzük Robert Capa (1913–1954) fényképeit. A magyar származású haditudósító öt háborúban fordult meg, emellett azonban
korának híres színészeirôl és színésznôirôl, íróiról és tábornokairól készített portréi is a
fotómûvészet meghatározó alkotásaivá lettek, a Munkácsyban pedig mindkét fô témájából ízelítôt kaphatunk, így a normandiai partraszállás katonáit éppúgy testközelbôl láthatjuk, mint Ernest Hemingwayt vagy Ingrid Bergmant.

lépett, és kötöttfogásban a hatodik helyen zárt. A másik két
fiatal szintén fantasztikus teljesítményt nyújtott: Mitykó
Bianka Szabina (Torna Club
Békéscsaba) ugrásban a nyolcadik helyen végzett, Tótka
Sándor (Körös Kajak SE) pedig a kajak sprint döntôjében
mindenkit maga mögé utasítva olimpiai aranyérmet szerzett. (Lapzártánkkor a kajak
szlalom fordulói még hátra
voltak.)
Mint ahogy elôzô lapszámunkban is olvashatták, az ifjúsági olimpia nemcsak résztvevôi, de szervezôi számára is
sok újdonságot tartogat, hiszen 2010 az elsô év, amikor
megrendezik. Augusztus 14én kezdôdött, Szabinának és
Sanyinak pedig augusztus 9-i
megyeházi látogatásuk alkalmával kívánt sok sikert Békés Megye Képviselô-testüle-

– A mezôgyáni megyejáráson is
szóba került, hogy bár eredményei
alapján megye egyben is indulhatott volna, mivel nem tud utánpótláscsapatot kiállítani, a Sarkadkeresztúr az új idényben csak a harmadosztályba nevezett.
– Hogy a kis csapatok nem
tudnak elindulni, az részben
a forrásoldalra, részben pedig
a gyermekhiányra vezethetô
vissza. Viszont nem tudunk
eltekinteni az utánpótláscsapatok indításától, mert ez feltétlenül szükséges ahhoz,
hogy hosszú távon mûködtethetô legyen az adott sportegyesület. Az országban mindenhol létezô probléma ez,
én pedig folyamatosan kapom a megyei elnök kollégáktól a javaslatokat, ötleteket. Ezeket összefésüljük, és
az MLSZ-szel próbálunk a
kis csapatokat is segítô döntéseket hozni.

te nevében Tolnai Péter alelnök, és kis útravalóval, sporttáskával, kisebb ajándéktárgyakkal is ellátta ôket – míg
a megye korábban sportfelszereléssel, táplálékkiegészítôvel segítette a 15-16 éves fiatalokat és edzôiket. A megyei
önkormányzat természetesen
Adriánt is szeretné támogatni,
ezért az ügyben már fel is vette az Orosházi Spartacus Birkózó Klubbal a kapcsolatot.
Magyarországról Szingapúrba az út repülôgéppel tizennégy óra – amint Tolnai
Péter megjegyezte, ez már
önmagában is elég nagy kihívás lehet. Majd komolyra fordítva a szót hozzátette: az viszont csodálatos dolog, ha valakinek sikerül olimpiára kijutnia, ott pedig az olimpiai
eszme szellemében versenyeznie.
Szabina, Sanyi és Adrián a
többi magyar fiatal sportolóval együtt augusztus 29-én
indul haza.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

A Zsögödi Nagy Imre-kiállítás kísérôprogramjai
Szeptember 4. és 11. Békéscsaba,
Munkácsy Mihály Múzeum
Csíkország festôjének, Zsögödi Nagy Imrének szeptember
12-éig látogatható kiállítását számos más program is kíséri a
Munkácsyban. A két szeptemberi szombaton ismét a múzeumbarátok, az iskolások és a családok a célközönség: elôbb a
Székely viccek és karikatúrák, majd a Csíki székely életképek
címû rendezvények igyekeznek közelebb hozni az érdeklôdôket a fénnyel festônek nevezett mûvészhez és szülôhelyéhez. Belépôk fejenként 200 forintos áron válthatók.

XIII. Szilvanap
Szeptember 10–12. Szarvas
A szarvasi családoknál szeptemberben elôkerülnek a rézüstök,
és a kora ôszi alkonyatban a pöfögô lekvár illata járja át a környéket. A Fô téren a számtalan szilvanapi program között
szombaton meggyújtják a tüzet az 1100 literes óriásbogrács
alatt, a benne hagyományosan szilva felhasználásával készülô
ételt mesterszakácsok kavargatják majd. Persze idén is lesz sok
más, szilvából készült finomság, és megmérettetnek a szilvaés gyümölcspálinkák is. Az ezúttal sem belépôdíjas rendezvényen emellett négy helyszínen kulturális programok, neves fellépôk szórakoztatják majd a vásári forgatagban elfáradtakat.

Szeptemberi rendezvények
Szeptember 1. Alkot a park címû kiállítás
megnyitója, Szarvas, Körösvölgyi Látogatóközpont
Szeptember 3–5. Nemzetközi Modellrepülônap, Orosháza, repülôtér
Szeptember 4. Ingyenes gyalogtúra túravezetôvel Gyomaendrôdön, a HármasKörös árterében. Gyülekezô: a Liget fürdô
pénztáránál 9.00 órakor
Szeptember 4. VI. Meghívásos pónifogathajtó verseny, Szarvas, vásártér
Szeptember 4. Három Nemzet Junior
Salakmotor-bajnokság – 5. forduló,
Gyula, sporttelep
Szeptember 4. Apáról Fiúra családi hagyományôrzô programsorozat a Meseházban – Szent Mihály hava, Békéscsaba,
Békési Úti Közösségi Házak (Meseház)
Szeptember 5. Szüreti mulatság a Meseházban, Békéscsaba, Békési Úti Közösségi
Házak (Meseház)
Szeptember 6–10. Családi fesztivál, Békéscsaba, Békéscsabai Kulturális Központ
Szeptember 10. Ligeti Estek, Békéscsaba,
Körösök Völgye Látogatóközpont
Szeptember 10–11. Csorvási Gazdanap,
Csorvás, piactér
Szeptember 10–12. 10. Békéscsabai Lecsófesztivál, Békéscsaba, Csaba Center
elôtt
Szeptember 11. XII. Népi ételek fôzôversenye és IX. meghívásos borverseny,
Körösladány, mûvelôdési ház
Szeptember 11. Falunap, Bucsa, sportpálya
és halastó
Szeptember 12. Viharsarok Kupa Országos Kajakverseny, Gyomaendrôd, Hármas-Körös gyomai szabadstrandja
Szeptember 14. Irodalmi est, Békéscsaba,
Phaedra Közéleti Központ
Szeptember 14. Szüreti mulatság, Békés,
a város több pontján
Szeptember 15. Mélyen Szántó Esték,
Orosháza, Szántó Kovács János Múzeum
Szeptember 16. Kecskeméti Sándor
iparmûvész kerámiakiállítása, Békéscsaba, Munkácsy Mihály Emlékház – kisterem
Szeptember 17–19. Békében Békésben –
nemzetiségi fesztivál, Békéscsaba, Szlovák Kultúra Háza
Szeptember 17. Ôszi színek – Túra az Anna-ligetben, Szarvas, Körös-Maros Nemzeti
Park
Szeptember 18. Ingyenes gyalogtúra túravezetôvel Gyomaendrôdön, a HármasKörös árterében. Gyülekezô: a Liget fürdô
pénztáránál 9.00 órakor

Szeptember 18. IV. Extrém Sportnap,
Orosháza, a város több pontján
Szeptember 18. Íjászverseny és sziki ízek
ünnepe, Vésztô, Vésztô-Mágor Történelmi
Emlékhely
Szeptember 18. Gergely Róbert Utazószínház jótékonysági elôadása, Békéscsaba, Jókai színház
Szeptember 18. Fehértó napja, Kardoskút,
Fehér-tó
Szeptember 18–19. Kulturális Örökség
Napjai. Békéscsaba, Békéscsabai Kulturális
Központ Munkácsy-emlékháza
Szeptember 18–19. Kultúrházak éjjelnappal, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
Szeptember 20–24. Garabonciás Napok,
Békéscsaba, a város több pontján
Szeptember 24. Elôadás a népmese napja alkalmából. Vendég: Budai Ilona,
Szeghalom, könyvtár
Szeptember 24–25. Falunap, Gádoros,
több helyszínen
Szeptember 24–26. 16. Országos Makett
Kiállítás és Verseny, Békéscsaba, Fegyveres Erôk Klubja
Szeptember 24. – október 31. Buban
szlovák festômûvész kiállítása, Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum – Tégla
Terem
Szeptember 25. Idénynyitó disznótor –
töltött-káposzta készítô és kolbásztöltô verseny, Szarvas, Fô tér
Szeptember 25. Táncház a Gyomai Tájházban, Gyomaendrôd, Gyomai Tájház
Szeptember 25. Szüreti hagyományápolás
és bál, Gyula, Németváros és Park Étterem
Szeptember 25. Betakarítási ünnep, Dévaványa, mûvelôdési ház
Szeptember 25. Szüreti felvonulás és bál,
Vésztô, mûvelôdési ház
Szeptember 25–26. Mihály-napi vigasságok, Békéscsaba, Mezômegyeri Arany János
Mûvelôdési Ház
Szeptember 26. Mesevilág sorozat – vendég: Néder Norbert bábmûvész, Békéscsaba, IBSEN Ház
Szeptember 26. Regionális gyermek, serdülô, ifjúsági, junior, felnôtt nyílt Kyokushin karate verseny, Szeghalom, városi
sportcsarnok
Szeptember 27–30. Sinka-hét, Vésztô,
könyvtár
Szeptember 30. – október 3. VI. Vasúttörténeti és vasútmodell-kiállítás, Békéscsaba, VOKE Vasutas Mûvelôdési Ház és
Könyvtár, illetve Békéscsaba MÁV-állomás

Carmina Burana
Szeptember 10. és 11., 19.30 Békéscsaba,
Békés Airport nagyhangárja

Carl Orff monumentális remekmûvét a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar július 10-én, telt ház elôtt mutatta be a különleges helyszínen. A Carmina Burana a nagy érdeklôdésre
való tekintettel szeptemberben ismét felcsendül a nagyhangárban, ezúttal is a gödöllôi Talamba Ütôegyüttes, a Debreceni Kodály Kórus, a Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar, valamint a
debreceni Voces Iuvenum Gyerekkar közremûködésével, Somogyi-Tóth Dániel karmester vezényletével. A közel kétszáz fôs
apparátust emellett olyan neves szólisták erôsítik, mint Galambos Hajnalka, Szerekován János és Bátki-Fazekas Zoltán.

XII. Madzagfalvi Napok
Szeptember 10–12. Békés
A programok gerince minden évben valamilyen helytörténeti eseményhez köthetô, és a résztvevôk valamennyi alkalommal törekednek is a korhû beszéd, viselet, használati eszközök megjelenítésére, ezzel is felelevenítve a város hagyományait. Koncerteken, bemutatókon,
családi programokon, sporteseményeken kapcsolódhatnak ki a rendezvény látogatói, köztük a Békésrôl már elszármazottak is, akik a hagyomány szerint a madzagfalvi napokon belül tartják meg találkozójukat.

