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A z avatási ceremóniákat
követôen Farkas Zoltán

elnök nyitotta meg a megyei
közgyûlést, húsz év után is-
mételten Gyulán. Dr. Görgé-
nyi Ernô polgármester kö-
szöntôjében gróf Széchenyi
Istvántól idézett: „Ki a kö-
zönségnek akar használni,
legelsô kötelessége magárúl
egészen elfelejtkezni”, majd
arra hívta fel a figyelmet,
hogy a sorok által megfogal-
mazott eszme az egész re-
formkor szellemiségét átha-
totta. – Széchenyi üzenete
ma is aktuális, el kell vonat-

koztatni az országos ügyek-
tôl, hiszen ahhoz, hogy a
társadalom dolgokhoz való
hozzáállása megváltozzon,
helyi és megyei szinten kell
cselekedni, ez a változás el-
engedhetetlen feltétele –
hangsúlyozta a polgármes-
ter. Dr. Görgényi Ernô sze-
rint a tenni akarás mellett
képessé kell válni arra is,
hogy legyôzzük az egész
társadalomra jellemzô pasz-
szivitást, és ezzel méltóvá
váljunk a reformkor szelle-
mi örökségére.

A megyei önkormányzat két
éve indult sikeres kezdemé-
nyezése része annak a növe-
kedésorientált gazdaságfej-
lesztési programnak, melyet
a válság kihívásaira reagálva
dolgoztak ki Békés megye
gazdaságának fellendítése
érdekében. Mint kiderült, a
korábbi évek gyakorlatának
megfelelôen a konzorcium
tagjai teljes ellátás alapú
földgáz-energia beszerzési
társulást hoztak létre, a
gesztor Békés Megyei Ön-
kormányzat koordinálá-
sá val. A kezdeményezés-
hez – évente növekvô ten-
denciát mutatva – a megye
településeinek több mint
kétharmada csatlakozott,
emellett folyamatosan részt
vesznek benne a megyei ön-
kormányzat által fenntartott
intézmények is.

Az utolsó tanév mindig sû-
rû, aggodalommal teli a kö-
zépiskolások számára. Dön-
tés arról, hogyan tovább,
vizsgák, búcsú az osztálytár-
saktól – ezek mind-mind a
végzôs tanulók hétköznap-
jainak velejárói. A ballagás
mellett akad azonban még
egy szimbolikus esemény,
amikor a gyerekek kicsit ki-

fújhatják magukat és ünne-
pelhetnek még akkor is, ha a
rá való felkészülés sok ener-
giát és idôt igényel: a szalag-
avató. 

A Békés Megyei Önkor-
mányzat által fenntartott
három oktatási centrumban
idén több mint ezren kapták
meg szalagjaikat.

Meg kell ôrizni a reformkor szellemi örökségét

Ünnepi megyegyûlésen emlékeztek Gyulán
Ünnepi megyegyûléssel emlékezett meg Békés
Megye Képviselô-testülete az 1848-as forradalom
és szabadságharc eseményeirôl március 11-én,
húsz év elteltével ismét Gyulán. Az ülést megelô-
zôen a jelenlévôk koszorúzással tisztelegtek a
szabadságharc hôseinek emléke elôtt, majd a pol-
gármesteri hivatal elôterében felavatták a me-
gyegyûlés emlékét megôrzô márványtáblát, a vá-
rosháza udvarán pedig emlékfát ültettek.

Országosan egyedülálló módon idén is lebonyolítják Békés megyében a
közös földgázbeszerzést, mely közel két éve biztosít olcsóbb földgázt a be-
szerzésben részt vevô önkormányzatok számára. Az erre vonatkozó
együttmûködési megállapodást március 10-én, Békéscsabán írta alá a Bé-
kés Megyei Önkormányzat ötvenhat települési önkormányzattal, tizenkét
megyei fenntartású intézménnyel, továbbá négy kistérséggel. Az elmúlt
esztendôk tapasztalata szerint a megyei összefogás eredményeként közö-
sen beszerzett földgáz jelentôs költségmegtakarítást jelent a létrejövô kon-
zorcium számára.

Senki nem maradt 
szalag nélkül

Eredményes volt az összefogás

Olcsóbban szerezhetik be a földgázt

FOLYTATÁS A 2. OLDALON" ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK AZ 5. OLDALON"

FOLYTATÁS A 3. OLDALON"

A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény egyik sza-
lagavatós tánca
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FELHÍVÁS
A Békés Megyei Védelmi Bizottság és 
a Békés Megyei Vízmûvek Zrt. közös felhívása 
a szabálytalan közmû használatról.

A megye teljes területén problémát okoz a belvíz, az enyhülés-
sel beköszöntô csapadékos idôjárás, és az olvadás miatt a helyzet
várhatóan fokozódni fog.

A Békés Megyei Vízmûvek Zrt. szolgáltatási területén 24 tele-
pülésen üzemeltet szennyvízcsatorna-hálózatot és 21 szenny-
víztisztító telepet. Csapadékos idôben a szabálytalanul csatorna-
hálózatba kerülô, nagy mennyiségû csapadékvíz miatt a csak
szennyvíz elvezetésére méretezett hálózatok és átemelôk nem
képesek a hirtelen megnövekedett szennyvízmennyiség zavar-
talan továbbítására. Az esôvízzel felhígult szennyvíz a hálózaton
keresztül felszínre törhet közterületen vagy akár magáningatla-
nokon. A jelentôsen hígabb szennyvíz ráadásul a tisztítótelepek
technológiájában is komoly zavart okozhat.

A szabálytalan közmûhasználat következménye a felelôtlen kör-
nyezetkárosításon és az esetleges fertôzésveszélyen túl az elôre
nem tervezhetô jelentôs költségnövekedés, melyet – a szabályo-
kat betartó és azokat megszegô – fogyasztóra terhelnek a szol-
gáltatási díjakban.

A szabálytalanságok megszüntetése közös érdekünk!

Békés Megyei Védelmi Bizottság Békés Megyei Vízmûvek Zrt.

A Békés Megyéért 
Vállalkozásfejlesztési 
Közhasznú Közalapítvány

a vállalkozói tevékenység segítésére 
az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

• Kedvezményes vállalkozói hitelek:
MIKROHITEL – 7 millió Ft-ig
MIKROHITEL PLUSZ – 15 millió Ft-ig
KISVÁLLALKOZÓI HITEL – 50 millió Ft-ig

• Ingatlan-bérbeadás
– Békés Megyei Tudásház és Könyvtárban

• Informatikai együttmûködések létrehozásnak segítése

• Projektgenerálás, tanácsadás

• Tájékoztatás az ÚJ SZÉCHENYI 
KOMBINÁLT MIKROHITEL programról

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány
5600 Békéscsaba, Kiss Ernô u. 1–3. 
(Békés Megyei Tudásház és Könyvtár)
Honlap: www.bmva.hu. Tel.: 66/442-520

Köszönettel vesszük, ha adója 1%-át 
alapítványunk számára utalja! 

Számlaszámunk: 
12057016-01004654-00100003

– Orosházán Gyopárosfür-
dô mindig jelentôs volt –
fejtette ki dr. Dancsó József
polgármester. – A fokozatos
fejlesztéseknek köszönhe-
tôen jelenleg négycsillagos,
„A” kategóriás fürdôhely-
nek számít, és évente több
százezer látogatót fogad. Az
önkormányzat szándéka a
fürdô további fejlesztése,
ebben a következô lépés az
uszoda lefedése lesz.

A város infrastruktúrája a
szennyvíz kivételével ki-
é pült. A hiányzó hatmilliár-
dos beruházással szeretnék
elérni a teljes csatornázott-
ságot és a szennyvíztisztító
telep bôvítését. Jelenleg a
pályázat második körénél
tartanak, bíznak a pozitív el-
bírálásban. Az már bizo-
nyos, hogy a Szabadság té-
ren – egymilliárd forintos
beruházásból – hamarosan
elkezdik az új fôtér kialakí-
tását. Jelenleg az Alföld szál-
lót bontják. A helyi kór-
ház is komoly pályázatokat
nyert. A sürgôsségi osztály
felújítására és mûszerbe-
szerzésére 250 millió forin-
tot fordítanak, míg az egész
kórház szerkezetváltására
1,6 milliárd forintot.

– A munkanélküliségi rá-
ta 8-9 százalék között mo-
zog – fogalmazott a polgár-
mester –, a magunk részérôl
igyekszünk mindent meg-
tenni a foglalkoztatás érde-
kében. Az önkormányzat
használaton kívüli épületé-
ben ez év január elejétôl
a Szegedi Fonalfeldolgozó

Zrt. összesen száz alkalma-
zottat foglalkoztat, ötven
varrónôt, illetve ötven meg-
változott munkaképességû

dolgozót. Több szempont-
ból is elônyös számunkra,
hogy a Kodolányi János Fô-
iskola szenátusa úgy dön-
tött, szeptembertôl három
szakon (andragógia, szociá-
lis munkás és turisztika) ál-
lami finanszírozásban 110
nappali tagozatos hallgató
kezdheti meg tanulmányait.

Dr. Dancsó József kifej-
tette: ez évre az önkor-
mányzat fô célja, hogy a
költségvetés egyensúlyát
fenntartsa és intézményeit
mûködtesse. Folytatják a
megkezdett beruházásokat:
a szennyvízhálózat bôvíté-
sét, a fôtér kiépítését, illetve
a kórház beruházásait. Gyo-
párosfürdôn 530 milliós be-
ruházásból új termálkutat
fúrnak, ez elsôsorban a
fûtést szolgálja, évente 40
millió forintot takarítanak
meg vele. 

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Farkas Zoltán megyei elnök
elmondta, hogy az elmúlt
években nemcsak a résztve-
vôk száma, hanem a beszer-
zendô gáz mennyisége is fo-
lyamatosan növekedett,
mely a következô gázév-
ben – amely július 1-jétôl a
következô év június 30-
ig tart – csaknem eléri a ti-
zenhatmillió köbméteres
mennyiséget. – A közös be-
szerzési eljárást évrôl évre
lefolytatjuk, megpróbálva
elérni a legjobb beszerzési
árat, hiszen célunk, hogy
minden olyan lehetôséget
megragadjuk, amellyel segí-

teni tudunk a települése-
ken – hangsúlyozta a me-
gyei elnök.

A konzorcium létrehozá-
sával az önkormányzatok
nemcsak megerôsítették
együttmûködésüket, ha-
nem meghatározták a közös
energiabeszerzés feltételeit,
valamint a beszerzés formá-
lis és tartalmi kereteit is. Ezt
követôen pedig elindul
majd a közbeszerzési eljá-
rás, melynek során kiválasz-
tásra kerül az a gázszolgálta-
tó, amellyel a közös beszer-
zésben részt vevô települé-
sek szerzôdést kívánnak
majd kötni.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL"

A belvíz és az ellene való
védekezés jegyében

telt el katasztrófavédelmi
szempontból a 2010-es év
Békés megyében. Minden
hónapban több csapadék
esett le annál, amit a terüle-
ten átlagként jegyeznek –
decemberben például 39
helyett több mint 100 milli-
méter hullott le. A tûzoltó-
ságok összesen 3317-szer
vonultak tavaly a helyszínre,
ami 6 százalékkal magasabb
érték a 2009-esnél. Jellemzô
folyamat, hogy a tûzesetek
száma csökkent (1077-rôl
567-re), míg a mûszaki
mentéseké nôtt (1695-rôl
2294-re) – ez utóbbi a rend-
kívüli idôjárási veszélyhely-
zetek számának növekedé-
sébôl vezethetô le. 

Ezeket az adatokat is is-
mertette február 25-én a
megyeházán, Békéscsabán

dr. Takács Árpád pv. ezredes,
igazgató, amikor a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság a 2010-es esz-

tendôt értékelte. A találko-
zón dr. Tóth Ferenc, a BM
Országos Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság polgári vé-

delmi fôfelügyelôje a Körös
Mentôcsoport kapcsán el-
mondta: megalakulásával
Békés az ország összes töb-
bi megyéje számára recept-
tel szolgált. Mert megmu-
tatta, hogyan lehet egy ön-
kéntes alapú szervezetet
megalapítani, és finanszíro-
zását megoldani úgy, hogy
ha kell, az ország más részé-
ben is tudjon segíteni: elô-
ször saját költségvetésbôl,
de a módszer lényege, hogy
az ottani települési polgár-
mester a tevékenységük
költségeit a vis maior alap-
ból az államtól visszaigé-
nyelheti. Kiderül, ezt a me-
tódust azóta a vis maior
alapról szóló kormányren-
deletbe is belefoglalták.

Kónya István, a megyei
köz gyûlés alelnöke elmond-
 ta, hogy ez évi költségve-
tés é ben a megyei képviselô-
testület 10 millió forintot
különített el katasztrófael-
hárítási célelôirányzatként.

Orosháza: a megye 
legiparosodottabb városa
Orosháza megyénk legiparosodottabb városa,
Békésben itt a legmagasabb az iparban foglal-
koztatottak aránya. A gazdasági válság az oros-
házi cégeket is sújtotta, de a nagy adófizetôk
már úgy nyilatkoznak, hogy a recesszión túl
vannak, és jelentôs növekedés elôtt állnak.

Olcsóbban szerezhetik be 
a földgázt

A belvíz ellen kellett védekezni

Dr. Dancsó József

Tízmillió forintot különített el a megyei képviselô-testület katasztrófaelhárításra

A rendkívüli idôjárás 2010-ben Dombegyházon is pusztított

ÚJDONSÁG!
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Békés megye belvízhelyzete került fókuszpontba
Harmincmillióval támogatják idén is a térség civil szervezeteit

Megalakulásuk után fél év-
vel az önkormányzatok
képviselô-testületeinek na-
pirendre kell tûzni társadal-
mi-gazdasági programjukat,
hogy megismertessék a ter-
vezetet a közvéleménnyel.
Ezért a megyegyûlés elsô
napirendi pontjaként tár-
gyalta meg Békés Megye
Társadalmi-gazdasági Prog-
ramjának 2014-ig történô
kiterjesztését, emellett a
már 2007-tôl meglévô ter-
vezetet is felülvizsgálták. A
program célkitûzései elsô-
sorban a megye gazdasági

fejlôdésének elômozdításá-
ra irányulnak, érintve töb-
bek közt az egészségügy,
szociális ellátás, az oktatás, a
turizmusfejlesztés, a kör-
nyezetvédelem, a területfej-
lesztés, illetve a vállalkozói
versenyképesség kérdéskö-
röket. – Tudatosan töreked-
nünk kell arra, hogy a me-
gyét megfelelôen pozicio-
náljuk, kiemelt feladatunk
annak elérése, hogy térsé-
günkbôl ne kelljen munka-
vállalás miatt elvándorolni –
hangsúlyozta Farkas Zoltán
megyei elnök. Varga Zoltán
(MSZP) a tervezetet jónak
tartotta, azonban hiányolta a
benne felsorolt tevékenysé-

gekhez szükséges finanszí-
rozások felsorolását. Gajdos
Attila (Jobbik) pedig a Bé-
késbôl való elvándorlás, a
munkanélküliség, illetve a
mezôgazdaság hanyatlása
témaköreire részletesebben
kitért volna a tervezetben.

A megye belvízhelyzete 
került terítékre 

Tájékoztató keretében ez-
úttal dr. Takács Árpád, a me-
gyei katasztrófavédelem
igazgatója és dr. Bak Sándor,
a Körös-vidéki Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazga-
tóság vezetôje számolt be a
megye jelenlegi belvízhely-
zetérôl és a védekezés ta-

pasztalatairól. Dr. Takács
Árpád arról adott tájékozta-
tást, hogy elkészítették Bé-
kés megye kitelepítési ter-
vét, továbbá kiemelten fog-
lalkoztak a belvízkérdéssel
is a megyei védelmi bizott-
ságban. Beszámolójából az
is kiderült, hogy tavaly a
belterületi belvízproblémák
összességében kezelhetôk
voltak, ellenben a véd mû -
vek ellenôrzésekor megál-
la pították, hogy a belvízel-
vezetô rendszerek karban-
tartása nem mindig meg-
fe lelô. Dr. Bak Sándor vi-
szont arra hívta fel a figyel-
met, hogy a rendkívüli csa-
padékvíz gyors elvezetésére
az egyébként karbantartott
normál viszonyokra kiépí-
tett rendszerek nem képe-
sek.  Mint kiderült, az el-
múlt idôszakokban pályáza-
ti forrásokból megvalósult
belvízelvezetô rendszerek
nagymértékben hozzájárul-
tak a jelenlegi hidrológiai
helyzet sikeres kezeléséhez,
azonban még számos fej-
lesztési feladat elvégzése
szükséges lenne a megfele-
lô szintû védettség elérésé-
hez. Balogh József (Fidesz–
KDNP) kérte a köz gyûlés-
tôl, hogy támogassák azon
javaslatát, miszerint a jelen-
legi kígyósi belvíztározó he-
lyett más, alkalmasabb terü-
letet jelöljenek ki a többlet-
víz tárolására.– A kialakult
helyzetbôl okulni kell és ja-
vítani szükséges a véd mû -
veket, zárta le a hozzászólá-
sokat Farkas Zoltán. Végül a
tájékoztatót egyhangúlag
fogadta el a testület, vala-
mint döntött arról is, hogy a
kígyósi belvíztározó ügyét
szakértôk segítségével bi-

zottsági hatáskörben vizs-
gálják meg.

Idén is támogatják 
a civil szervezeteket

Az elmúlt évek gyakorlatá-
nak megfelelôen ebben az
évben is kiírja civil szerve-
zeteknek szóló pályázatát a
megyei önkormányzat. A
kulturális és turisztikai pá-
lyázat legfôbb célja, hogy a
megyében mûködô civil
szervezetek együttmûködé-
sét ösztönözze, és hosszú
távú partneri kapcsolatot

alapozzon meg a civilek és a
megyei önkormányzat, va-
lamint intézményei között.
Mint kiderült, ezúttal meg-
szabott programcsomagok-
ra, egyfordulós pályázat ke-
retében pályázhatnak az ön-
kormányzatok, civil szerve-
zetek, illetve egyházak, erre
a célra tizenötmillió forin-
tot különítettek el a megye
költségvetésében. További
tizenötmillió forintot pe-
dig a nagyobb hagyomány-
nyal rendelkezô kulturális
és gasztronómiai megyei
rendezvények, fesztiválok
támogatására biztosítanak.

A pályázatnak ez utóbbi ka-
tegóriájában a pályáztatás két
körben zajlik, elôször a pá-
lyázók bemutatják a megva-
lósítandó programot, majd
egy szakmai konzultációt
követô második körben pá-
lyázhatnak a támogatásra. 

Hárommilliós támogatás 
a Körös Mentôcsoportnak

Hárommillió forintos támo-
gatást nyújt a közgyûlés a
Békés Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság civil
szervezôdése, a Körös Men-

tôcsoport számára, felszere-
lésének fejlesztése és beveté-
si költségek finanszírozására.
Mint ismert, az országosan
egyedülálló speciális mentô-
csapat már bizonyította rá-
termettségét, ugyanis a tava-
lyi borsodi árvíz idején ered-
ményes segítséget nyújtott a
térség településeinek a víz-
ö zön elleni védekezés meg-
szervezésében, illetve lebo-
nyolításában. Farkas Zoltán a
támogatással kapcsolatban
leszögezte: sokkal többet je-
lent ez a támogatás egész Bé-
kés megyének, mint ameny-
nyibe ténylegesen kerül. 

Napjaink egyik aktuális témája, a Békés megyei belvízhelyzet került meg-
tárgyalásra egyik fô napirendi pontként a március 18-i megyegyûlésen, Bé-
késcsabán. A témához hozzászóló képviselôk egyetértettek abban, hogy egy-
részt a megelôzésre, másrészt a védmûvek karbantartására kellene nagyobb
figyelmet fordítani a jövôben.  Az idei második ülésen emellett elfogadták a
megye társadalmi-gazdasági programjának 2014-ig történô kiterjesztését,
továbbá egy kulturális és turisztikai pályázat kiírásáról is döntöttek, mely-
nek értelmében 30 millió forinttal támogatják a térség civil szervezeteit. 

Dr. Kovács József, Békés me-
gye 2. számú választókerü-
letének országgyûlési képvi-
selôje beszédében elmond-
ta, hogy a mostani ünnep
egy folyamat része, ugyanis
a húsz évvel ezelôtti ünnepi
megyegyûlés helyszínére
visszatérve megkezdôdött a
rendszerváltozás utáni múlt
és a jelen magától értetôdô
összetartozása. A képviselô
szerint nemcsak a korábbi

megyegyûlés helyszínére,
hanem az 1848. március
15- i események Békés me-
gyei központjába is vissza-
tértek. 

A politikus visszaemlé-
kezvén az akkori esemé-
nyekre elmondta, hogy a
forradalom híre egy posta-
kocsi utasainak segítségével
már három nappal az ese-
ményt követôen eljutott a
térségbe, melynek akkori
vezetôi nem tétlenkedtek és

március 22-re össze is hív-
tak egy megyei népköz gyû -
lést az akkori vármegyehá-
zára. Mint az a beszédbôl
kiderült, a forradalom leve-
gôjét átérezve akkor Gyu-
lán is elhangzott a Nemzeti
dal, és egy köznyilatkoza-
tot is elfogadtak, melyben
egyetértésüket fejezték ki
a forradalom eszméivel.
Dr. Kovács József vélemé-
nye szerint március 15-ével
párhuzamot vonva most

nem egy idegen hatalom-
mal kell harcolnunk a füg-
getlenségért, hanem a gaz-
dasági szabadságért, a Ma-
gyarországot leláncoló ha-
talmas államadósság leküz-
désével.

Az ünnepi megyegyûlés
programját a gyulai  Erkel
Ferenc Gimnázium diákjai-
ból verbuválódott huszár-
csapat mûsora, valamint
Hevesi Imre gitárjátéka színe-
sítette.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL"

Meg kell ôrizni a reformkor örökségét

Ünnepi megyegyûlésen emlékeztek Gyulán

Farkas Zoltán megyei elnök és dr. Görgényi Ernô,
Gyula polgármestere

Dr. Takács Árpád, a megyei katasztrófavédelem
igazgatója is beszámolt a belvízhelyzetrôl

Kiterjesztették 
a társadalmi-gazdasági programot
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Hagyományosan a költ-
ségvetés elfogadása

után ül össze egyeztetni a
megyében mûködô törté-
nelmi egyházakkal a Békés
Megyei Önkormányzat. Már
sokéves gyakorlat ugyanis,
hogy az értékek védelme és
a partnerség jegyében, min-
denekelôtt pedig szem elôtt
tartva az itt élôk érdekeit, a
megye minden esztendô-
ben erejéhez mérten támo-
gatja az egyházakat, hiszen
azok meghatározó szerepet
töltenek be az emberek lel-
ki életének ápolásában, hoz-
zájárulnak az összetartó,
erôs közösségek fennma-
ra dásához, kialakulásához,
és részt vállalnak a hagyo-
mányos értékek közvetíté-
sében.

Ezúttal kereken egy hét-
tel a büdzsé elfogadása után,
azaz február 18-án találko-
zott Farkas Zoltán és Kónya

István, a Békés megyei köz -
gyûlés elnöke és alelnöke az
egyházak megjelent képvi-
selôivel a megyeházán, Bé-
késcsabán. 

Akárcsak a múlt évben, a
költségvetésben a megyei
grémium idén is összesen
12 millió forintot különített
el a célra, tehát ezt osztja fel
az érintett hat egyház, azaz:
a baptista, az evangélikus, a
református, a római katoli-
kus, a román ortodox és az
unitárius egyház területi-
leg illetékes egyházmegyéi,
egyházai között. Az össze-
geket hitéleti tevékenysé-
gük fenntartásához, folyta-
tásához kapják segítségül,
így templomfelújításra, ren-
dezvényszervezésre vagy
akár pályázati önerôre is
fordíthatják ôket, annak fe-
jében, hogy a megadott ha-
táridôre elszámolnak a hoz-
zájuk érkezô támogatással.

Sipos Tas Töhötöm református, Ribár János és Kon-
dor Péter evangélikus esperesek

– Milyen új feladatok várnak
önre az egészségügyi bizottság
elnökeként?

– Ez az új feladat azt je-
lenti, hogy a megyei kórház
mellett az ország egészség-
ü gyi helyzetével is foglalko-
zom. Az egészségügyi bi-
zottság a kormány és a Par-
lament közötti állomás. Ez
egy olyan szakmapolitikai
bizottság, ahol megvitatásra
kerülnek az egészségügy át-
alakításával kapcsolatos kér-
dések, tehát a döntés-elôké-
szítés során van igazán ko-
moly szerepe.

– Hogyan egyeztethetô össze
a bizottsági elnöki munka és a
kórházvezetôi feladat?

– Úgy gondolom, hogy
elônyt jelent számomra, hi-

szen mindennapos élô kap-
csolatom van az egészség-
üggyel. Naponta látom azo-
kat a problémákat, amiket
meg kell oldani, így testkö-
zelbôl ismerem az egészség-
ügy valós helyzetét.

–Milyen következménye le-
het az egészségügy tervezett át-
a lakításának a Pándy Kálmán
Megyei Kórházra?

– A súlyponti kórház név
eltûnik ugyan, de a megyei
kórházban megmarad min-
den ellátási forma, sôt a te-
vékenység bôvülésére is le-
het számítani. Az átalakítást
felvázoló Semmelweis-terv
egy stratégiai vitaanyag,
mely az egészségügyi ellátás
új rendszerében ellátási
szinteket határoz meg. Az
alapszint az alapellátás, majd
a kistérségi járóbeteg-köz-
pontok, illetve a városi kór-
házak és járóbeteg-közpon-
tok következnek. A követ-
kezô szintet a megyei kór-
házak, nagytérségi közpon-
tok alkotják, ezt követôen az
egyetemi kórházak és orszá-
gos hatáskörû intézetek.
Minden intézmény saját
szintjén lenne meghatároz-
va, hogy milyen ellátást vé-
gezhet és mit nem. 1-1,2
millió lakosonként egy új
gyógyító struktúra jönne

létre, egy olyan térségi szer-
vezôdés, amely az alapellá-
tástól a klinikákig meghatá-
rozza például a betegek szál-
lítását. A dél-alföldi terület

egyik nagytérségi egészség-
szervezô központja lehet a
megyei kórház. Ide tartozna
a szentesi légibázis, a men-
tôk, a betegszállítás és a há-
ziorvosok koordinálása is.
Az alap- és kistérségi ellátás-
sal együtt tehát továbbra is
mûködnek a megyében a
városi kórházak, a funkciók
és az ellátás szintje változik
majd, a megyei kórház vi-
szont a dél-alföldi térségen
túlmutató feladatokat is el
fog látni.  A cél az ellátás ha-

tékonyságának, színvonalá-
nak az emelése.

–Milyen konkrét fejlesztések
várhatók a jövôben a Pándy
Kálmán kórházban?

– 2011-ben folytatódik a
sürgôsségi osztály korsze rû -
sítése, ennek keretén belül a
diagnosztikai épület tetején
helikopter-leszállóhely kerül
kialakításra. A 621 milliós be-
ruházás európai uniós támo-
gatási összege 508 millió fo-
rint, a projektgazda Békés
Megyei Önkormányzat 113
millió forint önerôt biztosí-
tott a beruházáshoz. Hama-
rosan elkezdôdhet szintén
pályázati forrásból az új
mûtéti tömb építése is.

Elôször 1849-ben idéz-
ték meg a forradalom

még nagyon friss emlékeit,
az elsô ünnepen az emléke-
zésnél fontosabb volt a
mozgósítás. Békés megye
Állandó Bizottmánya azt
kérte a városok és községek
világi, egyházi elöljáróitól,
hogy rendezzenek népün-
nepeket, s a résztvevôket vi-
lágosítsák fel a kormány tö-
rekvéseirôl, imádkozzanak a
honvédekért és az „egész-
nek lelket adó Kossuth La-
jos drága életéért”.

Az elsô ünnep után hosz-
szú ideig csak a titkosrend-
ôrök aktivitásának fokozó-
dása mutatta, hogy jeles nap

közeledik. 1860-ban a fôvá-
rosban ezen a napon rob-
bant ki halálos áldozatot kö-
vetelô megmozdulás. Az
ünnep 1867 után kezdett
formálódni: március 15-e
nem volt hivatalos ünnep,
ennek ellenére nagyon
gyorsan kialakultak bizo-
nyos ünnepi rituálék. Gyu-
lán elôször 1873-ban ünne-
peltek, 40-50 fiatal kizarán-
dokolt a forradalom egyik
vezetôjének sírjához. Gyo-
mán egy tehetôs polgár ezen
a napon vendégül látta a vá-
ros szegényeit. A leggyako-
ribb ünnepi színterek évti-
zedeken keresztül a körök
és egyletek székházai voltak.

Az esti rendezvényeken
rendszerint egy-egy 1848-
ban szerepet vállaló szónok
idézte meg a forradalom
eseményeit. A közös vacso-
ra után jöttek a pohárkö-
szöntôk, a sajtótudósítások
rendszerint úgy végzôdtek,
„egy víg töredék hajnalig el-
mulatott”.

Fordulópontot hozott
1898: az uralkodóra való te-
kintettel az 50. évfordulón
nem március 15-ét, hanem a
törvények szentesítésének
dátumát, április 11-ét tette a
parlament hivatalos ünnep-
pé. Hiába volt a nagy ünnepi
ceremónia, április 11. mint
ünnep pár év alatt kihullott
az emlékezetbôl. A március
15-i ünnep viszont egyre te-
rebélyesedett: ünnepi isten-
tisztelet a református temp-
lomokban, délelôtt a keres-
kedôk többsége önként be-
zárta üzletét, és az ünnep ki-
lépett a városi terekre.

Hivatalos ünnep csak az
1920-as évek végén lett
március 15-e, viszont ezt
az ünnepet ekkor sem lehe-

tett kisajátítani. A Márciusi
Frontot megszervezô népi
írók, a háborúból való kilé-
pést keresô szellemi és poli-
tikai vezetôk rendre már-
cius 15-ét használták fel a
maguk törekvéseinek meg-
ismertetésére.

A szocializmus éveiben
megpróbálták szép lassan és
módszeresen kiüríteni és el-
fakítani az ünnepet, ismét

nem volt munkaszüneti
nap, aki feltette a kokárdát,
azonnal felhívta magára éles
szemû emberek figyelmét.
„A három tavasz ünnepe” –
márc. 15., márc. 21., ápr., 4.
– program kitalálói éppen
ellenkezô tartalmú történeti
események közé próbálták
beilleszteni. Nem sikerült:
az ország szélesebb nyilvá-
nossága elôtt 1989. március

15-én vált világossá, hogy a
rendszer összeomlóban van.

Azóta március 15-e újra
nemzeti ünneppé lett, az
ünnepi rendezvények részt-
vevôinek száma, az átéltség
intenzitása, az ünnepi rituá-
lé alakulása minden évben
tükre volt a magyar társada-
lom hangulatának és állapo-
tának.

ERDÉSZ ÁDÁM

Segítik az egyházakat Nagytérségi egészségszervezô 
központtá válhat a megyei kórház

Dr. Kovács Józsefet,
a Békés Megyei
Pándy Kálmán Kór-
ház fôigazgató fô-
orvosát február kö-
zepén a Parlament
egészségügyi bizott-
ságának elnökévé
választották. A me-
gyei kórház vezetô-
jét új feladatairól és
az egészségügy ter-
vezett átalakításá-
ról kérdeztük.

Egy-egy nemzet történetének nagy pillanatait
nemcsak a történelemkönyvek és a levéltárakba
gyûjtött dokumentumok ôrzik meg, a sorfordító
események a nemzeti emlékezet részeivé válnak.
Az emlékezet a hajdani eseményeket nemegy-
szer átszínezi és értelmezi a pillanatnak megfe-
lelôen. A magyar történelem eseményei közül az
1848/49-es forradalom és szabadságharc égett be-
le legerôsebben az emlékezetbe, éppen ezért en-
nek az ünnepnek a története a legszínesebb.

Március 15-i ünnepek sora



Sétarepülés akár 5800 Ft/fô ártól
(5 fô fizetô utas esetén)!

Üdülési csekket elfogadunk!
Részletes információért keresse honlapunkat,

www.bekesairport.hu, vagy érdeklôdjön 
telefonon a 66/547-240-es telefonszámon! 

A sétarepüléshez elôzetes 
bejelentkezés szükséges!
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A végzôs gimisek, szakközép- és szakiskolai
diákok a Farkas Gyula Közoktatási Intéz-
mény békési és dévaványai egységeiben zár-
ták le tanulmányaik egy szakaszát elegáns

ruhában, báli tánccal vagy éppen lendületes
rock and rollal, és idézhették fel egyúttal az
elmúlt néhány év legszebb pillanatait taná-
raik, szüleik, barátaik társaságában.

A Harruckern János Közoktatási Intéz-
ményben január végétôl március elsô hét-
végéig tartott a szalagtûzôs idôszak. Hat te-
lephelybôl ötben, így Eleken, Gyulán, Me-
zôhegyesen, Orosházán és Szabadkígyóson

készülhettek a tanulók modern és hagyo-
mányos elemeket vegyítô fellépéseikkel,
míg mûsoruk révén a hatodik telephely, az-
az a színitanház növendékei is kivették ré-
szüket az ünneplésbôl.

A Hunyadi János Közoktatási Intézmény
mezôkovácsházi székhelyén a szalagavatós
mûsort hagyományosan bálkirály- és bálki-
rálynô-választás színesíti. A jelöltek kam-
pányfilmekkel és az iskolaújság különkia-
dásában megjelent írásokkal gyôzködik a

szavazókat: ôk a legjobbak. Az idén ez Gaz-
dag Máténak és Balázs Kingának sikerült, az
ô fejükre került a korona. Magyarbánhe-
gyesen pedig lapzártánk után, március 31-
én kapják meg a szalagot a diákok.

Fotó: Szabó Ákos

Senki nem maradt szalag nélkül
Történelmi pillanatnak

lehettek tanúi az év leg-
nagyobb hazai idegenforgal-
mi seregszemléje, a budapes-
ti Utazás kiállítás látogatói
március elsô hétvégéjén, hi-
szen elôször sikerült elérni,

hogy Békés megye összes ki-
állítója egy standon jelenjen
meg. Ez azonban nem zárta
ki, hogy minden település
megôrizhesse egyéni arcula-
tát a 120 négyzetméteres
standon. A legnagyobb terü-
leten Gyula, Békéscsaba és
Orosháza-Gyopárosfürdô
mutatkozott be. Több hely-
ség, civil szervezet a megyei
önkormányzat területén is-
mertette idei programjait,
rendezvényeit, turisztikai kí-
nálatát. Említhetjük a Körös-

Sárrétet, Szarvast, Gyoma-
endrôdöt és a Liget fürdôt,
Békést, Mezôkovácsházát, a
Békés Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamarát, a Békés
Megyei Egészségturisztikai
Klasztert vagy a Békés Me-

gye Falusi Turizmusáért
Egyesületet. A kiállítók nagy
számának is köszönhetôen
igen színes, attrakciókkal teli
standon találhatták magukat
az érdeklôdôk. Például a
gyulaiak csokoládéból ké-
szült várral, kolbászelkapó já-
tékkal, a békéscsabaiak kol-
básztöltéssel és kolbászárve-
réssel várták vendégeiket. Sôt
aki arra is kíváncsi volt, hogy
hogyan is kerül a kolbász a
tányérunkba, az élô online
közvetítésnek köszönhetôen

végigkísérhettek egy hami-
sí tatlan csabai disznótort.
Mindezt a modern stand tet-
te lehetôvé, amelynek alap-
vetô koncepciója a nyitottság,
letisztultság, átjárhatóság
volt. A hagyományos kiállítá-
si eszközökkel ellentétben
LED-es kivetítôkkel, televí-
ziókkal oldották meg a képi
megjelenítést a stand terve-
zôi, az A-Team csapata. Gyo-
párosfürdôn idéntôl animá-
torok „teljesítenek szolgála-
tot”, akik a kiállítás ideje alatt
már be is mutatkoztak. To-
vábbi attrakcióként több
pultnál is megismerkedhet-
tek a látogatók Békés megye
ízeivel, így pálinka, kolbász,
lekvár, tepertô, méz kóstolá-
sára is lehetôség volt. A ha-
gyományokkal szakító ötlet,
hogy Békés megye minden
turisztikailag jelentôs kiállí-
tója egy standon szerepeljen,
mind a látogatók, mind a ki-
állítók között nagy sikert ara-
tott. A látogatók, fôként a Bé-
kés megyei kötôdésûek igen
nagyra értékelték a kezdemé-
nyezést, ami alátámasztotta,
hogy Békés megye az össze-
fogás megyéje. A szervezôk,
a Tourinform – Békés megye
munkatársai a jövô évi kiállí-
tásra is hasonló, nagyszabású,
egységes standot terveznek.

Csokivár és online disznótor

Az író mint alkotó ember és
a gyermek lelki találkozásá-
ból születik meg Ormányos
Hüntyüllér figurája. Az alko-
tói válságban lévô szerzôhöz
betoppan egy kislány, s e jö-
vevény által új mesealak kel
életre asztalán. Ormányos
Hüntyüllér egy nagyon sérü-
lékeny, szeretetre vágyó, le-
begô fülû kis lény, aki tele
van megértéssel, és ha na-

gyon megszorítják, még az is
kiderül róla, hogy bölcs. És
hogyha már megszületett,
életben kell tartani ôt, s ez
leginkább a mese és a játék
segítségével történhet meg.
Ezért az író összeismerteti ôt
régi mesefiguráival; Nyuszi-
val, Rókával, Farkassal, Mac-
kópajtással és a két Borzzal.
Hüntyüllérnek is, mint min-
den igazi mesehôsnek, pró-
bákat kell kiállnia. Az elsô a
hit próbája, amelyben le kell
gyôznie a lelkében támadt
kételyt saját létezésével kap-
csolatban, s meg kell gyôz-
nie barátait arról, hogy a szí-
vüknek higgyenek, ne a ha-
mis újsághírnek. Aztán helyt
kell állnia a Nagy Varázshegy

csúcsán, ahová a fülébe ülte-
tett bogár röpítette. S végül le
kell gyûrnie a Rosszkedvet,
de ezt a próbát is kiállja.
Hüntyüllér felcsap mosolyá-
rusnak, s barátai mosolyog-
va térnek haza kuckóikba.
A kislány távozik az írótól,
akinek lelkében újraéledt a
gyermek, képessé téve ôt a
történet továbbmesélésére.

GALÁNTAI CSABA

Ormányos Hüntyüllér

A gyulaiak büszkesége, a vár – tégla helyett csokolá-
déból

A boldog békeidôk polgársága

A Békés Megyei Levéltárban
hosszabb ideje folynak a pol-
gárság történetét vizsgáló ku-
tatások. A most megjelenô
Kisvárosi polgárok címû ki-
advány e kutatások egyik
összegzése.

A kötet a jellegzetes alföl-
di városi polgárság dualiz-
mus kori történetét mutatja
be, korabeli források segítsé-
gével. Az ötszáz oldalas
könyv összeállítói láthatóan
arra törekedtek, hogy a pol-
gári éltet a lehetô legteljeseb-
ben bemutassák. Az elsô fe-
jezetek az átalakuló környe-

zetet idézik fel: láthatjuk, a
pallójárdákat mikor váltja fel
a tégla, a beton, mikor jelenik
meg a közvilágítás, hogyan

fejlôdik a közlekedés. Ha va-
laki kíváncsi rá, megtudhat-
ja, 1869-ben vagy 1905-ben
mennyi idô alatt lehetett vas-
úton Békéscsabáról Pestre
érni.

Külön fejezet idézi a ha-
gyományos és újnak számító
nôi szerepmintákat. A szer-
kesztôk nagy terjedelmet
szenteltek a társas életnek, a
báloknak, a cukrászdának és
a többi szórakozási lehetô-
ségnek. Még a piros lám-
pás házakról is olvashatunk
egyet-mást. Ugyancsak sok
szó esik a sportról, a korcso-
lyapályáról, a teniszrôl, az el-
sô gyulai sportegyesületrôl.
Érdeklôdésre tarthatnak szá-
mot a korabeli fürdôhelyeket
bemutató írások, a fürdôi
életrôl beszámoló levelek.

A szép kiállítású, kemény-
borítós kötet a Békés Megyei
Levéltárban vásárolható vagy
rendelhetô meg.

Kisvárosi polgárok címmel új könyvet jelente-
tett meg a Békés Megyei Levéltár. A kimondot-
tan érdekes forráskiadvány a dualizmus kori
polgárság világát mutatja be sokszínûen. Az ol-
vasó megismerheti a polgári otthont, a hétköz-
napi és ünnepi szokásokat, a társas rendezvé-
nyek mozgalmas világát, de még az udvarlási
szokásokat is.

A Békés Megyei
Napsugár Bábszín-
ház ismét premierre
készül: a társulat áp-
rilis 2-án mutatja be
Ormányos Hüntyül-
lér címû darabját.

Sétarepülés egész évben
Szeretné megtekinteni ottho-
nát madártávlatból vagy meg-
lepni családtagjait egy külön-
leges szabadidôs programmal? 

Keresse bizalommal a Békés Airport Kft.-t! 
Vállaljuk a repülések megszervezését mind magán-
személyek, mind céges rendezvények alkalmával. 
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A civil szervezetek támo-
gatására, a velük való jó,

partneri kapcsolat kiépítésé-
re és fenntartására a Békés
Megyei Önkormányzat évek
óta sokat áldoz, idén is 30
millió forintot különít el civil
szervezetek által is pályázha-
tó kulturális és turisztikai pá-
lyázatára (errôl bôvebben a 3.
oldalon). A kiírás testre sza-
básában sokat segítettek a
múlt év tapasztalatai is.

2010-ben három kategó-
riában lehetett bízni a kedve-
zô elbírálásban: a megyei
fenntartású intézmények kul-
turális programcsomagjait
(A), fürdôbelépôket (B), il-
letve a szervezetek saját ren-
dezésû programjaihoz anya-
gi támogatást (C) lehetett
kapni. Legutóbbi kategóriába
civil szervezetek, míg az elô-
zô kettôbe ezen túl még köz-
oktatási intézmények, 5000
fô alatti lélekszámú települé-
sek, kisebbségi önkormány-
zatok, valamint egyházak je-
lentkezhettek.

Miután minden nyertes
szervezet teljeskörûen elszá-
molt, a 30 milliós keretû pá-
lyázat tapasztalatairól febru-
árban ismerhettek meg be-
számolót a megyegyûlés
kép viselôi. Kiderült, a 2007-
ben indított civil pályázati

rendszerben a partnerség je-
gyében generált projektek
száma évrôl évre növekszik.
Ezzel pedig mindinkább tel-
jesül a kitûzött cél, vagyis az,
hogy a kultúrára nyitott lako-
sok minél könnyebben, le-
hetôleg minél több alkalom-
mal és helyben juthassanak
értékes programokhoz.

A legérdeke sebb szám-
a datok:

♦ Összesen 191 pályázat
érkezett be, melyek közül
113-an valósíthatták meg el-
képzeléseiket. Ez 201 prog-
ramot jelentett.

♦ A programokban ösz-
szesen 58 746 fô vett aktívan
részt. Közel 28 ezren keres-
hették fel a megyei kulturá-
lis intézményeket, több mint
háromezren fürdôzhettek,
míg a C kategória rendezvé-
nyein körülbelül 27 ezren
érezhették jól magukat.

♦ 41 település pályázói
kaptak pozitív elbírálást. A
legaktívabbak Szarvas, Bé-
kés és Dévaványa városai
voltak: elôbbibôl tizenegy,
utóbbiakból nyolc-nyolc
szervezet jutott célhoz.

Összefoglaló cikkünk
mellett két szervezet: egy
alapítvány és egy közhasznú
egyesület beszámolóját ol-
vashatja.

Az egészséges életmód je-
gyében, illetve a szabadidô
hasznos eltöltése érdeké-
ben a Dobozi Szabadidôs
és Mozgáskultúra Köz-
hasznú Sportegyesület
éves programjai között
sportnapok, sportvetélke-
dôk szervezése is szerepel.
A Békés Megyei Önkor-
mányzat civil pályázatának
támogatásával pedig az SE
tagjai tavaly november vé-
gén a békéscsabai Árpád
fürdôbe látogathattak el,
és ott a sportolók az egye-

sület segítôivel közösen
egy kellemes délutánt töl-
töttek el.

Az egyesület célkitûzé-
sei között egyebek mellett
szerepel a kulturális tevé-
kenység, a képességfejlesz-
tés, az ismeretterjesztés, az
aerobik tanítása hobbi és
amatôr versenyszinten, il-
letve az is, hogy sportolói-
kat más sportágakkal is
megismertessék, amire ál-
talános sportfoglalkozásaik
keretében biztosítanak le-
hetôséget. A megyei ön-

kormányzat pályázata ré-
vén kapott fürdôbelépôk
is ennek a célnak váltak
eszközeivé, hiszen segít-
sé gükkel a mozgáskultú-
ra dobozi rajongói úszás-

tudásukat fejleszthették,
amellett persze, hogy bár
elsôre kicsit hideg volt a
víz, télidôben is jól érez-
hették magukat a meden-
cében.

Közel 200 ezer forintnyi
értékû támogatást nyert a
Gyulavári Általános Isko-
láért Alapítvány a Békés
Megyei Önkormányzat ci-
vil pályázatán. Ennek ré-
vén a Bay Zoltán Általános
Iskola 92 felsô tagozatos
diákja és 5 kísérô felnôtt
nézhetett meg izgalmas ki-
állítást, valamint szorítha-
tott egy színházi darab fô-
szereplôjéért. Mivel az in-
tézmény tanulóinak nagy
százaléka hátrányos hely-
zetû, családjuknak a meg-

élhetésre kell koncentrál-
nia, nincs fedezetük a kul-
turális programok finan-
szírozására. A pályázat
azonban lehetôséget nyúj-

tott arra, hogy ezek a gye-
rekek is közvetlenül meg-
tapasztalhassák a színházi
és múzeumi környezetet.
A kis delegáció múlt év vé-

gén, december 2-án déle-
lôtt nagy izgalommal in-
dult útnak. A gyerekek út-
ja elôbb a Munkácsy Mi-
hály Múzeumba vezetett,
ahol tárlatvezetôvel együtt
nézelôdhettek az aktuális
kiállításon. A Jókai szín-
házban pedig az ô korosz-
tályuk számára különösen
tanulságos Lúdas Matyi
várta a diákokat. A darab
speciális érdekessége volt
még, hogy az iskola egyko-
ri tanítványa, Tatár Bianka
is szerepelt benne.

Legutóbb fotográfusként
mutatkozott be, Makro-

világ címû kiállítását a megye-
háza aulájában 2010 ôszén
láthatta a békéscsabai közön-
ség. A válogatásba sok min-
den belefért – közeli felvéte-
lek növényekrôl, formákról,
virágszirmokról, pillangókról
–, amit a mûvész a természet-
ben észrevett, felfedezett. Fi-
nom, leheletnyi árnyalatok és
színek – nyomdászprecizitás
és érzék a színvilág megkom-
ponálásához. 

Ars poeticája szerint min-
den alkotás alapja a szakmai
tudás és a mesterségbeli alá-
zat. Az ólombetûtôl a legmo-
dernebb technológiáig – a
computergrafikáig, a leg mû -
vészibb borítóig – a kisujjában
van a könyvgyártás egész bo-
nyolult, hosszadalmas folya-
mata. Nem csoda, hiszen
nyomdász, akinek szépérzé -
k ét mesterei formálták, és

örökre a fejébe vésték az
aranymetszés szabályát. – Ké-
ziszedô tanulóként kezdtem a
kaposvári nyomdában 1968-
ban; és dobogót raktak a lá-
bam alá, hogy felérjem a sze-
dôállványt, ami magasabb egy
átlagos asztalnál. A szedô-
szekrény legfelsô sorában a
verzál betûket másképp nem
tudtam volna kiszedni.

A nyomdaipari technikum
után külön iskolát jelentett a
könyvkiadókban ledolgozott
több év. A nagy elôdöktôl Ba-
rabás Ferenc örökre megtanul-
ta: betû és kép, grafika, il-
lusztráció édestestvérek, el-
választhatatlanok egymástól.
Az egyensúlyt, a harmóniát
kell megtalálni, ebben áll a
nagy titok. – Nekem, aki
könyvvel foglalkozom, hin-
nem kell a jövôjében, s ab-
ban, hogy mindig lesz olvasó,
aki igényli és értékeli a szép
kötetet… S hogy miért kezd-

tem fotózni? Gondoltam, ha
már megtervezem, meg is
csinálom a könyvet, a kivite-
lezést, a gyártást sem bízom
másra. Így voltam a fotózással
is. Kellett egy illusztráció, be-
állítottam, és akkor már le is
fényképeztem...

A Kner-, Tevan-hagyo-
mányt már csak kevesen kö-
vetik, pedig a híres nyomdá-
szok igazi példaképek lehet-
nének a maiak számára. Kü-
lönben kitôl tanulnak majd
az ôket követô nemzedékek?
A könyvszakma – tervezés,
szerkesztés – alkotás; nem ab-
ból áll, hogy leadjuk a nyom-
dába az anyagot. Barabás Fe-
renc az iparos öntudatával ál-
lítja, nem elég ügyesen zon-
gorázni a számítógép bil-
lentyûin, szakmai alázat és
mûveltség nélkül nem szüle-
tik szép könyv.

NIEDZIELSKYKATALIN
Bôvebben www.bekesmegye.com

A népi kismesterségek ha-
gyományai bár a régmúltban
gyökereznek, az idô igényei-
hez igazodva változtak és
változnak ma is, hiszen az e
foglalkozásokat ûzôk mun-
kájára, szolgáltatásaira, ter-
mékeikre napjainkban is
nagy a kereslet. Az utánpót-

lás szakmai felkészítéséhez
járul hozzá a Kézmûves
Szakiskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola is, amely
felsôfokú oktatói képzése
mellett 2011-ben tizenki-
lenc népi kismesterségbôl
hirdetett középfokú végzett-
séget nyújtó OKJ-s képzést.

Így aki nemcsak könyvekbôl
szeretné megismerni, ho-
gyan dolgozik egy népi
kézmûves (egy textilmûves,
csipkekészítô, egy fazekas,
esetleg egy fajátékkészítô),
de megtanulná, saját ötletei-
vel gyarapítaná is ezeket a
szakmákat, a Békés Megyei
Népmûvészeti Egyesület
szakembereinek oktatása
mellett elérheti célját. Az el-
mélet megismerésén túl
gyakorlatszerzésre is lehetô-
séget nyújtó foglalkozásokra
saját ismereteiket bôvíteni
vágyók, pályamódosítók és
álláskeresôk jelentkezését
egyaránt várják, legutóbbiak
kérhetik a munkaügyi köz-
pontok támogatását. Rész-
letes képzési lista és felhívás
az iskola honlapján.

A megbízólevelét novem-
berben átvett indonéz nagy-
követ március 10-én Békés
megyébe érkezett, és a me-
gyeházára, Békéscsabára is
ellátogatott, ahol a néhány-
fôs delegáció tagjait Farkas
Zoltán elnök köszöntötte. A
képen jobbra Marulai Tua
Sagala nagykövet, mellette
felesége, Elita Sagala.

Középpontban a civil szféra Fürdôzés az Árpádban

A múzeum után Lúdas Matyi várt

Tanulható népi kismesterségek

Az indonéz nagykövet látogatása

Könyvek és fotók mestere
A szép könyvek és a különleges fotók mestere
Barabás Ferenc grafikusmûvész, bár jobban
szereti, ha egyszerûen nyomdásznak vagy még
inkább könyvcsinálónak nevezzük. Nyughatat-
lan, örökmozgó, mindig tele tervekkel, ötletek-
kel; a hagyományos iparos tisztességre épít,
ugyanakkor mer nagyokat álmodni, jóllehet
amit kitalál, nem szívesen bízza másra. Így az-
tán egyszer a számítógépnél, máskor a nyomdá-
ban alkot – vagy éppen fotózni rohan.
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A Színházkomédia ak-
kor kezdôdik, amikor

vége van az elôadásnak, a
függönyt már leengedték,
az utolsó taps is elcsendese-
dett, és a közönség elindult
hazafelé. Ez azonban nem
az egyetlen érdekessége a
bemutatónak! Ez a különös
kulisszajárás, a színfalak
mögötti titkok feltárása és
egyáltalán a kevéssé ismert
kortárs író mûve vajon ho-
gyan illeszkedik az idei
klasszikus évad repertoárjá-
ba? Bengt Ahlfors vidám-szo-
morkás játékát elôször a
nagyszínpadon láthatja a
közönség, késôbb a stúdió-
színházban. A darabválasz-
tásról, az elôadás születésé-
rôl és üzenetérôl Tege Antal
színmûvésszel, az elôadás
rendezôjével és az alkotó-
társakkal beszélgettünk.

– A Színházkomédia va-
lóban kortárs szerzô mûve,
de már a klasszikus színházi
elôadások közé sorolják; és
ez a produkció remek alka-
lom a színház társulatának
arra, hogy bevezesse a ku-
lisszák mögé a nézôket –
nyilatkozta Tege Antal. – Az
utóbbi években valóban
több nyílt napot, kulisszajá-
rást szerveztünk a Jókai
színházban; de úgy gondo-
lom, ezzel az elôadással még
többet mutathatunk meg a

nézôknek egy új darab pró-
bafolyamatából, mindabból,
ami a kulisszák mögött zaj-
lik, mielôtt felmegy a füg-
göny. A Színházkomédia
azért több, mint egy kulisz-
szajárás, mert nemcsak a
mûhelytitkokba avatja be a
nézôt, hanem a szereplôk
magánéletébe is: megmutat-
ja, hogy a színész is ember,
és éppen ezeket az emberi
vonásokat akarjuk kiemelni.

A színházlátogatók jól
tudják, hogy Tege Antalnak

nem ez az elsô bemutatkozá-
sa rendezôként. A tavalyi
évadban az Edith és Marlene
címû elôadást vitte színre,
amely igazi sikerszériát élt
meg Békéscsabán és az or-
szág más színházaiban, a ven-
dégszereplésekrôl több díjat
hoztak haza a mûvészek.

Színész rendezi tehát az
elôadást; de még ezzel nincs

vége a „szerepcseréknek”, a
többfunkciós szereposztás-
nak! A jelmezeket a súgó,
Kiss Kata tervezte és válo-
gatta, míg a díszlet Simon Jó-
zsef ügyelô – színházi ber-
kekben (40 éve!) ismertebb
nevén Putyi – tervei alap-
ján készült. Kiderült, hogy
mindkét háttérmunkás von-
zódik a képzômûvészethez,
a festészethez, ráadásul Pu-
tyi az elôadásban a színház
ügyelôje szerepét is eljátssza
a színpadon; a valódit a ku-
lisszák mögött Csipke Sán-
dorra bízta.

Ilyen kapcsolódási pon-
tok, átfedések után könnyen
kitalálható, hogy a színé-
szeknek nem okozott gon-
dot a szerepjátszás, kezdet-
tôl inkább élvezték és sze-

rették az egész próbafolya-
matot, ami remélhetôleg
hasznára válik az elôadás-
nak és a közönség szórakoz-
tatásának. A Színházkomé-
diában többek között Ko-
vács Edit, Bartus Gyula, Tar-
soly Krisztina, Csomós Lajos
játszik.

NIEDZIELSKY KATALIN
Bôvebben: www.bekesmegye.com

– A rendezôk általában kisza-
kítják abból a korból a Tótékat,
amelybe helyezve a szerzô meg-
írta. Az ön rendezése mennyire
akar emlékeztetni külsô jegyek-
kel, díszlettel, jelmezzel, kellék-
kel, a szereplôk játéka által a
II. világháborús közegre?

– Nem lehet elvonatkoz-
tatni a darab szabta koordi-
nátáktól. A kérdés az, hogy
milyen súllyal esik latba az
elôadás megvalósításában:
megmarad-e a maga parti-
kuláris világában, vagy
egyetemes törvényszerûsé-
geket vizsgál és mutat meg?
Külön pikantériája a mûnek
az adott történelmi helyzet.
Magyarország háborúban
állt Szovjetunióval, benne
Ukrajnával. Az én édes-
a pám a Don nyugati oldalán
harcolt, vagyis itt ellenség-
nek számított... Én nem
akarok elszakadni a konkré-
tumoktól, de nem is fogom
azokat abszolutizálni. Az
alapvetô kérdések egyete-
mes érvényûek: véges vagy
végtelen az elnyomottak
tûrôképessége? Van-e vég-
pont, amikor elfogy tûrôké-
pességünk és fellázadunk?
Ránk, magyarokra mindig
jellemzô volt a rosszkor lá-
zadás, a hatalom passzív ki-

szolgálása, az indokolt cse-
lekvés elmulasztása, a tûrés
félelembôl és tunyaságból.
Most is kölcsönös függô-
ségben élünk. Ezért mi va-
lamennyien Ôrnagyok va-
gyunk, Tótokkal körülvéve,
akik magukban hordják sa-
ját ôrnagyukat – írta Örkény,
és nagyon is egyetértek vele.
Az elôzôekbôl talán sejthe-
tô, hogy nem a naturaliz-
mus fogja uralni az elôadást.
A II. világháború csak mint
alaphelyzet van jelen. Fon-
tosabb a belôle származó
rettegés, mely minden fon-
tosabb szereplô cselekedetét
és magatartását meghatá-
rozza.

–Nyelvi nehézségekkel nem
kell megküzdenie, hiszen kivá-
lóan beszéli a nyelvet, de azért
mesélje el, milyen egy magyar-
országi rendezônek ukrán szí-
nészekkel dolgozni? Nagy a
különbség az ukrán és a magyar
színész között?

– De, keményen küzdök
a nyelvi nehézségekkel! Mi-
vel tolmács nélkül dolgo-
zom, eleinte és a felkészülé-
sem folyamán sokat bújtam
a magyar–orosz szótárat.
Teleírtam a rendezôpéldá-
nyomat orosz nyelvû inst-
rukciókkal, hogy aztán a

próbák hevében mégse
használjam azokat. Nagyon
nehéz olyan fogalmakat
megmagyarázni, amelyeket
sokszor a magyarul tudók is
nehezen értenek meg. Ám a
színészekkel külön nyelven
beszélünk: egy mozdulat,
gesztus, hangsúly, tekintet
sokat segít.

– A próbák során mennyire
számít a színészek kreatív ere-
jére és improvizációira?

– Alapvetôen színészköz-
pontú rendezô vagyok, te-
hát sokat építek rájuk. Sza-
badok is – a kristálytisztán
megrajzolt koordinátarend-
szeremen belül. Elvárom,
hogy instrukciómra legyen
valamilyen válaszuk, hogy
aztán én is tudjak arra vála-
szolni, és így tovább.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Miután a világ számos
szegletét, több föld-

részt bejárt kiállításaival, Pri-
bojszki Zsófia visszatért szülô-
városába, Békéscsabára, hogy
sokszínû képeit a Békés me-
gyeiek számára is megmutas-
sa. A megyei Munkácsy Mi-
hály Múzeumban látogatha-
tó tárlatának címe Zene,
tánc, szerelem, és alkotásai
valóban mind erre a hármas
tematikára fûzôdnek fel, hi-
szen több mint negyven olaj-
festménye, vegyes techniká-
val készült, illetve pasztellké-
pe éppen olyan dinamikus,
vérpezsdítô és élénk, mint
amilyennek e három elem-
nek lennie kell, különösen
így, tavasz tájékán.

A tárlat március 10-ei
megnyitóját a mûvésznô
unokaöccse, Pribojszki Má-
tyás szájharmonikás és Ko-
vács Erik billentyûs játéka
színesítette, amelyre a me-
gyei Jókai színház fiatal tán-
cosai mutatták be koreográ-

fiájukat. Ám aki május 1-ig
a múzeum Tégla termébe
látogat, az is biztos lehet fe-
lôle: a zenét, a táncot és a

szerelmet a kiállított képek
más mûvészeti ágak támo-
gatása nélkül is lényegük-
ben hordozzák.

József Attila-díj
Elek Tibornak

A József Attila-díjakat min-
den évben a nemzeti ünnep
alkalmából adják át. Idén a
kitüntetettek között szere-
pelt Elek Tibor, a Bárka fô-
szerkesztôje, a Körös Iro-
dalmi Társaság elnöke is. A
Gyulán élô irodalomtörté-
nész Réthelyi Miklós nemze-
ti erôforrás minisztertôl ve-
hette át elismerését március
10-én Budapesten.

Szinte minden nép,
nemzet történetében,

meséiben felbukkan egy
olyan alak, aki bár nem ren-
delkezik a hatalom hagyo-
mányos eszközeivel, mégis
felülkerekedik a nála sokkal
erôsebb és gazdagabb ura-
kon. Az ExperiDance Re-
vans címû elôadásának fô-
hôse Lúdas Matyi, és lesz-
nek még kislibák-nagylibák,
galibák. Az inkább felnôt-

teknek szóló fantasztikus
táncmûben Magyarország
legelismertebb táncosait lát-
hatjuk, Ákos és Czomba Imre
zenéjét hallhatjuk, miköz-
ben a három szürreális re-
vans évszázadokon átszár-
nyalva mesés dimenziókba
repíti a közönséget. A Re-
vans április 1-jén este, csak
egy alkalommal látható a
Békés Megyei Jókai Szín-
házban.

Színházkomédia: a színész is ember!
Bengt Ahlfors Színházkomédiáját március 18-
án mutatta be a Békés Megyei Jókai Színház. A
kortárs finn szerzô darabjával egy vidéki társu-
lat életébe, munkájába, a színházi elôadások
létrejöttébe és a mûvészek sorsába nyújt a né-
zônek bepillantást.

Örkény István Tóték címû tragikomédiáját ha-
talmas sikerrel játszották szerte a világon Pá-
rizstól Jakartán át Washingtonig. A darabot Ki-
jevben idén március 18-án és 19-én a Molodij
Teatrban Merô Béla, a Békés Megyei Jókai Szín-
ház rendezôje állította színpadra.

„Valamennyien Ôrnagyok vagyunk,
Tótokkal körülvéve”

ExperiDance: RevansPribojszki Zsófia zenéje, tánca, szerelme
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Papp György kiállítása
Március 18. – április 18., 
Békéscsaba, megyeháza

A békéscsabai születésû Papp
György, a szegedi pedagógusképzô
kar fôiskolai tanára már több mint
négy évtizede vegyíti munkáiban a
népmûvészeti elemeket az egyete-
mes képzômûvészet eszközeivel.
Tûzzománcai, linómetszetei ezút-
tal a megyeháza aulájába költöznek
be, így a szegedi Ikarusz, Pongrác,
Szervác, Bonifác és a csodafiú alak-
jai is megelevenednek a megye-
székhelyen.

XIII. Nemzetközi Sajt- és 
Túrófesztivál; 
X. Suttyomba Népzenei
Fesztivál
Április 30. – május 1., 
Gyomaendrôd

A sajt és a túró nemcsak finom, de
egyúttal egészséges ételek is. Ráa-
dásul felettébb változatosak is, így a
gyomaendrôdi programokon igen-
csak jól érezhetik magukat ezeknek
a tejtermékeknek a kedvelôi, hiszen
a legkülönlegesebb sajtok közül vá-
logathatnak, és a legfinomabb, házi
készítésû túrókat is megkóstolhat-
ják – mindeközben pedig a kellemes
zene is biztosított.

II. Gyulai Kolbász- és Sódar-
mustra
Április 1–3., Gyula

A rendezvény három napja alatt
minden a kolbász, a sonka és az
egyéb füstölt falatok köré szervezô-
dik. A gasztronómiai és disznóvágás
bemutatók mellett a könnyed szó-
rakoztató programok is biztosítot-
tak, hiszen egyebek mellett lesz ját-
szóház, ír táncház és dumaszínházas
fellépô is, míg a könnyûzenére vá-
gyók Hevesi Tamás vagy a Dirty
Slippers koncertjein kapcsolódhat-
nak ki. A legfinomabb termékeket
versenyeztethetik is készítôik, és
végül az is kiderül, ki a Sonkakirály
2011-ben.

Már a mérkôzés elôtt
megkezdôdött a Bé-

kés megyei sportvezetôk–
MLSZ-vezetôk és a Parla-
ment válogatottja közötti
lelki hadviselés. Pontosab-
ban a politikusok „találták
meg” kollégájukat, Dankó
Bélát. Kondoros elsô embe-
re ugyanis parlamenti kép-
viselô, ám most – MLSZ-
elnökségi tag lévén – a
sportvezetôk csapatának me-
zében futott a pályára. Ezt
pedig nem nagy örömmel
konstatálták a honatyák,
mint ahogy azt sem, hogy a
vendéglátóknál helyet ka-
pott a tízszeres válogatott

Csábi József (jelenleg a ma-
gyar válogatott pályaedzô-
je), vagy a szintén egykori
válogatott, gádorosi Pisont

István. A klasszisokkal szem-
ben a politikusok az ötszö-
rös kenuvilágbajnok Bohács
Zsoltot vonultatták fel – nem
eredménytelenül. A találko-
zón ugyanis hiába mutatott
sziporkázó játékot a két ko-

rábbi válogatott labdarúgó,
még ez is kevés volt a politi-
kusokkal szemben, akik kö-
zül Bohács egymaga négy
gólt vágott.

A találkozó után a házi-
gazda – de parlamenti kép-
viselôként mégis az Ország -
gyûlés csapatában játszó –
Békés megyei közgyûlési el-
nök, Farkas Zoltán úgy fogal-
mazott, ezúttal a sport-
szerûség és – egy látványos
mérkôzéssel – a labdarúgás
örömeinek népszerûsítése
volt a cél. Szoros mérkôzé-
sen aratott gyôzelmet a par-
lamenti válogatott, amely
büszke a sikerre, de nagyon
elfáradt.
MALATYINSZKI ANDRÁS

Fotó: A-TEAM/Csirke István

Nemcsak a tavasz kö-
szöntött be március

12-én Békés megyébe, ha-
nem Szeghalomba látogat-
tak az ország legjobb kyo-
kushin karatésai is: a városi
sportcsarnok megtelt spor-
tolókkal, edzôkkel, szurko-
lókkal. A Kovács Lajos mes-
ter vezette szeghalmi Sens hi
Sportegyesület harmadik
alkalommal nyerte el a kyo-
kushin karate diákolimpia
döntôjének rendezési jogát,

ennek megfelelôen már ru-
tinosan és a megszokott ma-
gas színvonalon bonyolítot-
ta le a rendezvényt. 51 klub
387 versenyzôje szerezte
meg a jogot a területi selej-
tezôk után, hogy eldönthes-
se a diákolimpiai bajnoki cí-
mek sorsát, és 4 magyaror-
szági kyokushin karate szer-
vezet képviselôi voltak je-
len. A döntô résztvevôit
Macsári József, Szeghalom
polgármestere, majd Farkas

Zoltán, Békés Megye Képvi-
selô-testületének elnöke
köszöntötte.

A küzdelmeket a kyo-
kus hin karatéra jellemzô
harci szellem, keménység és
a jó hangulat jellemezte. A
négy küzdôtéren folyama-
tosan zajlottak az esemé-
nyek, a bírói kar nem sokat
pihent a nap folyamán. A
házigazda Senshi SE nem-
csak a rendezésben emelke-
dett ki, hanem versenyzôi is

eredményesen szerepeltek,
hiszen Somogyi Patrícia és
Szekeres Richárd aranyérmet,
diákolimpiai bajnoki címet
szereztek.

Parlamenti foci Füzesgyarmaton

Békés megyei sportvezetôk–MLSZ-vezetôk  –
Országgyûlés 4-6 (3-4)

Barátságos teremlabdarúgó-mérkôzés
Füzesgyarmat, 150 nézô. Jv.: Bodó János.
Békés megyei sportvezetôk–MLSZ-vezetôk: Tóth Márton (kapus),
Dinnyés Márton, Csábi József, Szpisjak Zsolt, Pisont István, 
Pisont András, Zielbauer Miksa, Ugrai Csilla, Hegyesi Lász ló,
Boros Tibor, Horváth László, Pajter Zoltán, Bere Károly, Dankó
Béla. Edzô: Ôze Tibor.
Országgyûlés válogatottja: Nádudvari Zsolt (kapus), Csampa
Zsolt, dr. Bácskai János, dr. Bohács Zsolt, Farkas Zoltán, Tasó
László, dr. Tiba István, Maml Péter, Rácz László, Szpisjak József.
Technikai igazgató: Magyar Zoltán.
Gólszerzôk: Csábi az 1., Pisont I. a 20. és 21., Pisont A. a 45., illet-
ve Bohács a 7., 9., 16. és 25., Csampa a 28., Maml a 44. percben.

A kyokushin karate ünnepe Szeghalmon

Hatalmas csatát, színvonalas játékot, látványos
megoldásokat hozott a Békés megyei sportveze-
tôk, valamint az MLSZ-vezetôk közös csapatá-
nak és az Országgyûlés válogatottjának össze-
csapása szombaton délután Füzesgyarmaton. A
derbi része volt a március 5-ei labdarúgónapnak,
amelyen az MLSZ Grassroots programjának te-
rületi döntôjét bonyolították le. Az egész napos
program során a közönség láthatta a szeghalmi
és a füzesgyarmati óvodások meccsét, valamint
az öregfiúk csapatok mérkôzését. A meccsek al-
kalmával pályára léptek korábbi válogatott lab-
darúgók, egy ötszörös kenuvilágbajnok, a Békés
megyei közgyûlés elnöke és természetesen a há-
zigazda település polgármestere.

Az országgyûlés válogatottja

Április 1., Huszárvágás – 1848/49-es
szabadságharc hadtörténete egy
kicsit másképp c. kiállítás,Orosháza,
Szántó Kovács János Múzeum
Április 1., Békés Megyei Képzômûvé-
szeti Szabadegyetem elôadás-soro-
zataBékés megyében élô amatôr képzô -
mûvészeknek, Békéscsaba, IBSEN Ház
Április 1., Szezonnyitó „Természet
akcióban” – Máté Bence a BBC Év
Természetfotósa 2010. gyôztesé-
nek fotókiállítása, Szarvas, Körösvöl-
gyi Látogatóközpont
Április 1., Országos Középiskolai Ka-
rikatúra-kiállítás,Tótkomlós, Termé-
szet Háza
Április 1. – október 31., „Fokozottan
védett madarunk, a fehér gólya” –
interaktív kiállítás,Dévaványa, Réhe-
lyi Látogatóközpont, 
Április 1. –május 8., Hajnali túzokles,

Dévaványa, Réhelyi Látogatóközpont
Április 2., „NYITNIKÉK” NÉPZENEI
TALÁLKOZÓ, Nagyszénás, Czabán
Samu Mûvelôdési Ház és Könyvtár szín-
házterme 
Április 2., D 8 Tánc Országos Bajnok-
ság, Junior Latin Ranglista- és klub-
közi verseny,Békéscsaba, Szent István
Egyetem sportcsarnoka 
Április 4–28., „Hagyomány alapjai és
design” – a Békés Megyei Nép mû -
vészeti Egyesület textiles kiállítása,
Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum 
Április 4–5., Sül a Banya –mesemusi-
cal,Orosháza, Petôfi Mûv. Központ 
Április 4–16., Tavaszi Mûvészeti Fesz-
tivál,Orosháza, több helyszínen 
Április 5., Csongor és Tünde,Csorvás,

mûvelôdési ház színházterme 
Április 6., Orosháziak a szabadság-
harcban címû elôadás, Orosháza,
Szántó Kovács János Múzeum 
Április 9., Családi Táncház, Békéscsa-

ba, Balassi Bálint Magyar Mûvészetek
Háza 
Április 9., „Ébred a liget” – botanikai
túra, Szarvas, Körösvölgyi Látogató-
központ, Anna-liget
Április 10., Országos CAC Kutyakiál-
lítás, Békéscsaba – Pósteleki Parkerdô
Április 11., József Attila Nemzeti
Vers- és Prózamondó Verseny, Bé-
késcsaba, IBSEN Ház
Április 11., A magyar költészet napja,

Gyula, Mogyoróssy János Városi Könyv-
tár
Április 12., Békéscsabai Irodalmi Es-
tek, Békéscsaba, Phaedra Közéleti
Központ
Április 14., Gitárest, Szarvas, Tessedik

Sámuel Múzeum
Április 14., Gyermekszínház – Ezer-
egyéjszaka csodái, Szarvas, Vajda Pé-
ter Mûvelôdési Központ
Április 15., Irodalmi est, Szarvas, Tes-

sedik Sámuel Múzeum
Április 15., A Padlás címû musical,

Nagyszénás, Czabán Samu Mûv. Ház 
Április 15. – május 5., Nézz körül a
Marosháton! c. vándorkiállítás,Me-
zôhegyes, József Attila Általános Mûve-
lôdési Központ
Április 15–17., Bor & Grill Fesztivál,

Békéscsaba, Andrássy út 
Április 15–17., XII. Nemzetközi Kis-
üsti Pálinkafesztivál Kiállítás és Vá-
sár, benne a XIX. Magyar Országos Pá-
linka és Nemzetközi Gyümölcspárlat
Verseny, XI. Böllér Nap, Gyula, Várkert
Április 15–17., Hét megyére szóló IV.
Mûvészeti Olimpia Alkotómûvé-
szeti Fesztivál,Békéscsaba, Békéscsa-
bai Kulturális Központ Andrássy Úti
Társaskör 
Április 16., Szarvasi Rockbörze dön-
tôje, Szarvas, Vajda Péter Mûvelôdési
Központ – pinceklub
Április 16., Családi délután a húsvét
jegyében, Szarvas, Tessedik Sámuel
Múzeum

Április 16., Kulturális civil szerveze-
tek III. találkozója, Békéscsaba,
Kézmûves Szakiskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola 
Április 16. – május 15., XXXIII. Vá-
rosi Gyermekrajz-kiállítás, Békés-
csaba, Munkácsy Mihály Múzeum     
Április 16–17., XVI. MEDIVID Agility
és Paragility Kupa, Gyula, sportcsar-
nok
Április 17., 32. Nemzetközi Sportgá-
la – 20 km-es Férfi és Nôi Gyalogló Or-
szágos Bajnoksága – Fiatalkorúak Hosz-
szú távú Gyalogló Országos Bajnoksá-
ga – 17. Utcai Futóverseny, Békéscsaba,
Csaba Centernél, 1000 m-es körpályán 
Április 18., Haán Lajos Szabadegye-
tem Földrajzi Tagozata, Békés me-
gye kultúrtörténeti értékei (Kasté-
lyok és kúriák), Békéscsaba, Tudomá-
nyos Ismeretterjesztô Társulat Körösök
Vidéke Egyesület (TIT) 
Április 19., Filharmónia bérletes elô-
adás – Gyôri Noémi és Madaras
Gergely (fuvola), Szarvas, Tessedik Sá-
muel Múzeum
Április 21., Kapuavató – az újjászüle-
tett bejárati rész felavatása a Föld
napján.Ünnepi mûsor zenével, tánccal
és egy kellemes sétával, Szarvas, arbo-
rétum
Április 22–30., Városalapítási rendez-
vénysorozat, Orosháza, Petôfi Mûve-
lôdési Központ 
Április 23., Szent György-napi nyájas-
kodó,Orosháza, Szántó Kovács János
Múzeum 
Április 23., VI. Sárréti Regionális Pá-
ros Biliárdverseny, Szeghalom, Nap-
sugár presszó
Április 23., V. Gyúrós Pál Tótkomlósi
Amatôr Fogathajtó Verseny, Tót-
komlós, Kiskomlós
Április 23–25., Nyuszi ül a fûben… –
Húsvét az arborétumban nyuszikkal
és más húsvéti meglepetésekkel, Szar-
vas, arborétum
Április 23–25., „Húsvéti hosszú hét-
vége”, Dévaványa, Réhelyi Látogató-
központ
Április 24., Húsvét,Gyula, a város több

pontján
Április 25., BÉKÉS MEGYE KULTÚR-
TÖRTÉNETI ÉRTÉKEI – Szelekovsz-
ki László a Honismereti és Természet-
védelmi Egyesület elnöke elôadása, Bé-
késcsaba, TIT, Körösök Vidéke Egyesü-
let székháza 
Április 21–26., Mozogj velünk a tava-
szi szünetben,Békéscsaba, Kórház ut-
cai tornaterem 
Április 29., A Tánc Világnapja – Tánc-
ház, Békéscsaba, Gerlai Általános
Mûvelôdési Központ 
Április 29. – május 1., Alföld Kupa
Hajómodellezô verseny, Orosháza-
Gyopárosfürdô, Gyopárosi tavak 
Április 29. – május 1., II. Békés Me-
gyei Táncfesztivál és 17. Táncgála,
Békéscsaba, Jókai Színház elôtti terület
(rossz idô esetén az IBSEN Ház)
Április 29.,XVI. Sárréti Könnyûzenei
Fesztivál selejtezôje, Szeghalom,
mûvelôdési ház
Április 30.,A méhek napja Magyaror-
szágon, Szarvas, Körösvölgyi Látogató-
központ
Április 30., Szeghalmi Majális XVI.
Sárréti Könnyûzenei Fesztivál, Szeg-
 halom, Tildy utca szabadtéri színpad
Április 30., Szent György-nap,Mezô-

hegyes, József Attila Általános Mûvelô-
dési Központ
Április 30. – május 1., „UCCU NEKI
PÓSTELEK!” – Pósteleki Majális
Hétvége –XII. Csaba Honvéd Kupa
Nemzetközi Történelmi Íjászver-
seny, Békéscsaba, Pósteleki Szabadidô
Park
Április 30. – május 1., Városi majális,

Gyula, Göndöcs-kert

Áprilisi rendezvények

A színezett oszlop betûit fentrôl lefelé összeolvasva egy Békés megyei olimpiai bajnok vízi-
labdázó nevét kapja meg. A helyes megfejtést a megyeháza címére (Békés Megyei Önkor-
mányzat, 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) postai úton beküldôk között 3 x 2 db belépôjegyet
sorsolunk ki a Békés Megyei Jókai Színház elôadásaira és a Munkácsy Mihály Múzeum idô-
szaki kiállításaira. Beérkezési határidô: 2011. április 15. A borítékra, kérjük, írja rá a jeligét:
Közlöny-rejtvény.
2011/1. számunk rejtvényének helyes megfejtése: Kállai Ferenc. A szerencsés nyertesek: Bartalus Mária
(Békéscsaba); Bús István (Csabaszabadi); Szerb György (Szarvas).
A nyerteseket postán értesítjük.

REJTVÉNY  •  REJTVÉNY  •  REJTVÉNY  •  REJTVÉNY
1. Emellett a település mellett található
a földbôl épült Tatársánc

2. Ibsen drámája, a Jókai színházban Tarsoly Krisztinával
a címszerepben állították színpadra

3. Ennek az étteremnek Rózsa Sándor
volt a leghíresebb vendége

4. Sok turistát vonzó,
nagyszabású rendezvény 
a megyeszékhelyen

5. Mezôhegyesen tenyésztett híres lófajta

6. Békés megyei irodalmi folyóirat neve

7. Olimpiai aranyérmes ökölvívó,
nyolc évig békéscsabai versenyzô

8. Túzokrezervátumáról ismert település

10. Ennek az együttesnek a Karma Police címû kultikus
klipjében volt fôszereplô a gyulai Kovács Lajos

11. Gyulai születésû séf, a konyhafônöksége alatt álló étterem
2010-ben Bib Gourmand minôsítést szerzett

9. Kertész Imre a gyomai Kner nyomdában
nyomtatott regénye
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