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Hangsúlyosabb feladatot kap a megyei önkormányzat a területfejlesztésben

Újabb nagy beruházások indulhatnak
Orbán Viktor miniszterelnök és a 19 megyei önkormányzat vezetôje július közepén megállapodott a jövôbeli feladatokról és a felelôsségekrôl – közölte a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége az MTI-vel. A részletekrôl, mely
történelmi lehetôséget ad a megyék kezébe, Farkas Zoltánt, Békés Megye Képviselô-testületének elnökét kérdeztük.
– Pontosan mirôl szól a miniszterelnökkel folytatott megbeszélés és megállapodás?
– Hosszú egyeztetési folyamat zárult le a napokban,
amikor 18 megyei elnök
társammal együtt megállapodtunk miniszterelnök úrral. Ennek eredményeként
történelmi lehetôség kerülhet a megyék kezébe, azzal,
hogy megkaphatják a területfejlesztés feladatát.
– Mit jelent ez pontosan?
– Magyarország megújítása elképzelhetetlen a térségi
és a megyei területfejlesztés
újjászervezése nélkül. Az elmúlt idôszakban sok nagyon
fontos, sorsunkat érintô kér-

désben született döntés a
Parlamentben. Mint országgyûlési képviselô részese lehettem az új magyar alkotmány létrehozásának és a
hozzá kapcsolódó elsô sarkalatos törvények megszületésének, ez a folyamat ôsszel
folytatódni fog. A közigazgatás átszervezése mellett az
önkormányzati rendszer is
megújul, de ennél sokkal
fontosabb az a kérdés, hogyan kezeljük a jövôben a
területfejlesztés kérdését.
Mindig is azt hangsúlyoztam, hogy a megyék fejlesztését megyei és nem regionális szinten kell kezelni, mert
itt lehet a leghatékonyabban

Új fejlesztések
Békés megyében

FOLYTATÁS A 3. OLDALON "

Ma még diák, holnap vezetô
Tehetséges fiatalokat karol fel a Dél-alföldi Talentum Akadémia

K

utatások szerint a jó vezetôvé váláshoz szükséges legfontosabb tulajdonságok együttesével ezer ember

közül mindössze körülbelül
ötvenen rendelkeznek, és közülük is csupán alig néhányan
dolgoznak saját tanult szak-

koordinálni a fejlesztéseket,
reagálni a helyi igényekre, segíteni a gazdaság és az infrastruktúra fejlôdését.
– Erre korábban volt már lehetôsége a megyei önkormányzatoknak, nem?
– Valóban, a területfejlesztésrôl 1996-ban megalkotott
törvény rendelkezett a megyei területfejlesztési tanácsok mûködésérôl, melyek a
kormányzati források célszerû felhasználását koordinálták. Segítségükkel jelentôs infrastruktúra-fejlesztések, beruházások indultak,
de egyéb pályázati források
(TEKI, LEKI és CÉDE) és
azok kiegészítô támogatásaik
is helyben dôltek el. Az elôzô
két ciklusban mûködô kormányok ezt a szerepkört elvonták a megyéktôl és regionális szintre helyezték, így a
megyék elvesztették az eszközrendszerüket is. Hiába
tudtuk, mit kell tennünk,
nem volt a megvalósításhoz
rendelt pénzforrásunk.

területükön, illetve a hozzájuk illô pozícióban. Csak néhány ezekbôl a jellemzô tulajdonságokból: függetlenség,

kockázatvállaló gondolkodásmód, optimista életfelfogás,
lelkiismeretes munkavégzés,
nyomás alatt is gyors és higgadt döntések meghozatala.
A Dél-alföldi Talentum Akadémiát (DELTA) pedig éppen
azért hívták életre, hogy azok
a fiatalok, akikben mindezek
a személyiségjegyek megvannak, nagyobb százalékban kerülhessenek a képességeiknek
megfelelô munkakörbe.
A programhoz elsô lépésként az ezekkel a jegyekkel
rendelkezô fiatalokat kellett
kiszûrni. Ezért a megye végzôs szakközépiskolásai és
gimnazistái között a kezdeményezés szakértôi teljes körû, azaz mintegy 3300 fôre kiterjedô felmérést végeztek.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON "

Ismét támogatják a civileket
H

arminchat településen örülhetnek a Békés Megye Kulturális és Turisztikai Pályázatára benyújtott pályázataik pozitív elbírálásának. Miután a megyegyûlés döntött az ötvenkét nyertesrôl, június 30-án
ünnepélyesen alá is írhatták támogatási szerzôdéseiket Békéscsabán, a megyeházán.
A múlt évek tapasztalatait
felhasználó, a megye kulturális életének élénkítését
célzó pályázatot a Békés
Megyei Önkormányzat két
kategóriában hirdette meg.
Míg az „A” típusúban kulturális programokon való
részvételhez és az utazási
költség finanszírozásához
részesülhettek támogatásban közoktatási intézmények, civil szervezetek,
5000 fô alatti lélekszámú te-

lepülések önkormányzatai,
kisebbségi önkormányzatok
és egyházak, addig a „B”
azok a települési önkormányzatok és civil szervezetek számára volt releváns,
akik nagyrendezvényeik lebonyolításához igényeltek
segítséget.
Az „A” kategória 45 sikeres indulója számára összesen mintegy 15 millió forintnyi támogatást ítéltek
oda, míg a „B” kategória hét
pozitívan értékelt pályázata
közel 7 milliós segítségben
részesül.
Elôbbi kategóriában a
legtöbben a Vésztô-Mágor
Történelmi Emlékhely, illetve a Munkácsy Mihály
Múzeum megtekintésére
szóló jegyeket, valamint
gyermek- és ifjúsági színházbérleteket igényeltek.
FOLYTATÁS A 6. OLDALON "
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Körösnagyharsányban tízszeresére nôtt az ingatlanok ára
Körösnagyharsány lehetôségeit meghatározza,
hogy a román határ mellett fekszik, Nagyváradtól 25 kilométerre található, míg Békéscsabától és Debrecentôl egyaránt 80 kilométerre
helyezkedik el. Hogy a megyeszékhelyre beutazzanak, másfél óra szükséges – hangsúlyozta Máté Pál.

A

falu polgármestere elmondta: a feldolgozóktól való távolság miatt a rendszerváltás után a termelôk elveszítették piacaikat. Körösnagyharsány valaha káposztatermelésérôl volt híres, de
ez ma már inkább csak hagyomány, jelene alig van. A
község lélekszáma jelenleg
666, évente néhány lakossal

csökken, ugyanakkor az elmúlt öt esztendôben pozitív
változást tapasztaltak, 36 házat vásároltak meg román állampolgárok, magyarok és
románok vegyesen. A megnövekedett érdeklôdés következtében az ingatlanok ára
tízszeresére nôtt.
Körösnagyharsányban
ipari üzem nem található,

csupán egy-két mezôgazdasági vállalkozó foglalkoztat
néhány embert. A termelôk
piacszerzése érdekében a
falu számára létfontosságú
Nagyvárad megközelítése,
ezért a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. partnerként Körösnagyharsány és a
határ túloldalán lévô Körösszeg önkormányzatával pályázatot nyert a két település közötti közúti forgalom
helyreállítására.
Ezzel együtt bôvülhetnek a turisztikai lehetôségek. A holtágak hasznosításával kialakulhat a horgászturizmus, és idejöhetnek
a vízi sportok szerelmesei.
Tovább fejlôdhet a már most

is jól mûködô vadászturizmus: a helyi vadásztársaság
évente háromszáz vendég
vadászt fogad, valamenynyien magyarok. Hogy a turistákat és a falun átutazókat
megfelelôen fogadhassák, ki

TÁJÉKOZTATÓ
Békés megye területrendezési terve módosításának
egyeztetési eljárása megindításáról, az észrevételek,
vélemények megtételének módjáról
A Békés Megyei Önkormányzat az Országos területrendezési tervrôl szóló 2003. évi XXVI. törvényben
rögzített kötelezettségének eleget téve 2011. február
11-én, a 21/2011. (II. 11.) KT sz. határozatával döntött
Békés megye területrendezési tervérôl szóló 15/2005.
(X. 7.) KT számú rendeletének módosításáról.
A tervmódosítás célja: az országos területrendezési
tervvel való összhang megteremtése, a hatályos megyei
terv elfogadását követô jogszabályváltozásoknak való
megfeleltetés, a megvalósult és a tervezett elemeknek a
tervben történô szerepeltetése.
Békés Megye Képviselô-testülete 2011. június 24-i
ülésén az egyeztetési eljárás lefolytatása céljából jóváhagyta a Békés megye területrendezési tervérôl szóló
15/2005. (X. 7.) KT számú rendeletének módosítására
vonatkozó egyeztetési dokumentációt, valamint a tervmódosítás környezeti értékelésének egyeztetési dokumentációját. A 218/2009. (X. 6.) korm.-rendelet 3. § (1)
bekezdés alapján a hatályos megyei területrendezési terv
módosítására – az elôkészítô és javaslattevô fázis összevonásával – egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban kerül sor. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) korm.-rendelet szerinti környezeti értékelés egyeztetési dokumentációja véleményeztetésére külön eljárásban, de a tervmódosítás egyeztetésével egy idôben kerül sor.
A tervmódosítás egyeztetési dokumentációja kormányrendeletben meghatározott államigazgatási, önkormányzati, érdekképviseleti szerveknek, illetve a
környezeti értékelés egyeztetési dokumentációja a környezet védelméért felelôs szerveknek véleményezés
céljából közvetlenül megküldésre került. Ezen túlmenôen a Békés Megyei Önkormányzat társadalmi egyeztetés céljából közzéteszi a tervmódosítás és a környezeti értékelés egyeztetési dokumentációját az alábbiak
szerint elérhetô módon:
Az eredeti méretarányú tervlapokat és rajzi mellékleteket tartalmazó teljes papír alapú dokumentáció –
elôzetes bejelentkezést és idôpont-egyeztetést követôen – megtekinthetô a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztályán. Elôzetes idôpont-egyeztetés Földesi István mb. megyei önkor-

kell építeniük a szükséges
infrastruktúrát: pihenôket,
étkezési és szálláshelyeket,
benzinkutat.
Az önkormányzat idei
tervének megalkotásakor abból indultak ki, hogy minél
nagyobb megtakarítást érjenek el, hogy 2012-ben ne
kelljen ÖNHIKI-re (önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések támogatási kerete) pályázniuk.
Remélik, akkorra valamenynyi kötelezô feladatra megkapják a finanszírozást. Például jelenleg a háziorvosi ellátásra az egészségbiztosító
évi négymillió forintot ad,
ezzel szemben az orvos és az
asszisztens bére, illetve a

rendelô fenntartása hétmillióba kerül. Az idei költségvetésüket 22,5 milliós mûködési hiánnyal fogadták el.
Ám a nehéz pénzügyi
helyzet ellenére sem mondtak le a fejlesztésekrôl. A
leghátrányosabb helyzetû
települések részére kiírt pályázat eredményeként most
újítják fel az orvosi rendelôt. Még ez évben sikerül
fejleszteniük a közlekedés
infrastruktúráját, nemzetközi járatok fogadására is alkalmas buszmegállót építenek, illetve olyan gépkocsiparkolót és kerékpártárolót,
amely megfelel az unió elôírásainak.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

SÉTAREPÜLÉS
EGÉSZ ÉVBEN
Szeretné megtekinteni otthonát
madártávlatból vagy meglepni
családtagjait egy különleges
szabadidôs programmal? Keresse
bizalommal a Békés Airport Kft.-t!
Vállaljuk a repülések megszervezését mind
magánszemélyek, mind céges rendezvények alkalmával.

Sétarepülés akár 5800 Ft/fô ártól!
(5 fô fizetô utas esetén.) Üdülési csekket elfogadunk!

mányzati fôépítésznél a +36-66/441-141-es telefonszámon.
Az egyeztetési dokumentáció a 2 hónapos egyeztetési eljárás végéig megtekinthetô a Békés Megyei Önkormányzat hivatalos internetes honlapján (http://
www.bekesmegye.hu) a „Területfejlesztés » Területrendezési terv módosítása” menüpont alatt.
Az egyeztetési dokumentáció társadalmi egyeztetés
céljából közzétételre kerül továbbá a Területi Információs Rendszerben (TEIR). Az itt közzétett egyeztetési
dokumentáció 2011. július 15-tôl elérhetô a http://
www.terport.hu internetcímen, a „Területrendezés »
Területrendezési tervek » Megyei területrendezési tervek” menüpont alatt.

Részletes információért keresse honlapunkat:
www.bekesairport.hu, vagy érdeklôdjön telefonon: 66/547-240!
A sétarepüléshez elôzetes bejelentkezés szükséges!

Véleménynyilvánítási lehetôségek

Válogasson a Békés megyei szálláshelyek
szolgáltatásai között!

A társadalmi egyeztetés keretében valamennyi, a területrendezési terv, illetve a környezeti értékelés által
érintett szervezet, köztük a civil szervezetek, társadalmi szervezetek észrevételt tehetnek. Észrevételt tehetnek az érdekelt magánszemélyek, gazdasági szervezetek is, számukra azonban azt javasoljuk, hogy ha tehetik, elsôsorban érdekképviseleti szerveik, civil szervezetek, illetve egyéb társadalmi vagy szakmai szervezetek útján tegyék meg észrevételeiket.
Az érdeklôdôk a hatályos országos területrendezési tervet a http://www.terport.hu internetcímen, a
„Területrendezés » Területrendezési tervek » Országos
területrendezési terv” menüpont alatt, a hatályos
megyei területrendezési tervet a Békés Megyei
Önkormányzat hivatalos internetes honlapján
(http://www.bekesmegye.hu) a „Területfejlesztés » Területrendezési terv” menüpontja alatt tekinthetik meg.
Békés megye területrendezési terve módosításának egyeztetési dokumentációjával kapcsolatos észrevételeket 2011. szeptember 15-ig, a tervmódosítás környezeti értékelésével kapcsolatos
észrevételeket 2011. augusztus 15-ig kell eljuttatni a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztályára.
Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Pf. 118.

ONLINE
szállásfoglalás
Békés megyében!
www.szallas.bekesmegye.com
• több mint 90 szálláshely
Békés megye egész területérôl
• falusi szálláshelyek, apartmanok,
kempingek, ifjúsági szállók,
panziók, szállodák
• szálláshelyek részletes leírással,
képekkel, térképpel
• kedvezô csomagajánlatok egész évben
• program- és rendezvényajánló
Találja meg az Önnek legmegfelelôbb
szálláshelyet, foglaljon
a www.szallas.bekesmegye.com oldalon!

Szállásadással foglalkozik?
Szeretné megjeleníteni
szálláshelyét oldalunkon?
További információért forduljon hozzánk:
Thermál Consulting Kft.,
e-mail: szallasadok@bekesmegye.com,
tel.: 66/454-156
A program a Békés Megyei Önkormányzati
Hivatal támogatásával valósul meg.
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Újabb nagy beruházások indulhatnak
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL "

– Mennyire számít ez új feladatnak, mennyire felkészült a
megyei önkormányzat a területfejlesztés területén?
– Ez nem egy új feladat,
hiszen elvették ugyan tôlünk
a területfejlesztés finanszírozási feltételeit, de találtunk
olyan egyéb eszközöket az
elmúlt öt évben, melyekkel

terjesztett társadalmi-gazdasági program, valamint a
pénzügyi-gazdasági válság
ellensúlyozásaként a megyei
fejlesztéseket erôsítô növekedésorientált gazdasági
program. Ezek mentén haladva, igényelt pályázati forrásokból, de ha nem kaptunk támogatást, akkor önerôbôl, sôt kötvénykibocsá-

évek legjelentôsebb megyei
beruházásait. Természetesen
most nagyságrendekkel nagyobb eszközrendszerünk
lesz erre. Az újabb beruházásokról, az európai uniós pályázatokról itt helyben dönthetünk és jelentôs fejlesztéseket tudunk majd végrehajtani. Elmondhatom, hogy a
Békés Megyei Önkormány-

Farkas Zoltán megyei elnök szerint Békés megye
számára új lehetôségeket fog hozni az új rendszer

sokat tehettünk Békés megye fejlôdéséért, az itt élô
emberekért. Elsô körben kidolgoztunk olyan stratégiákat, melyek szakmailag meghatározzák az irányt, hol és
mit tehetünk. Megszületett
többek között Békés megye
stratégiájaként a 2014-ig ki-

tással is felvállaltuk a megye
fejlesztését. Így valósulhatott
meg a Békés TISZK, az
egészségügyi szolgáltatáshoz
nélkülözhetetlen új patológia és a sürgôsségi ellátás fejlesztése, a tudásház, új kollégiumok, tanszállók építése és
még sorolhatnám az elmúlt

zat, az ország legjobban
mûködô megyéjeként, felkészült a feladatra.
– Az új feladat tekintetében
milyen tennivalói vannak a megyéknek jelenleg?
– Záros határidôn belül
aktualizálnunk kell a területfejlesztési koncepciót, a

közép- és hosszú távú területi fejlesztési stratégiát,
melynek összhangban kell
lennie az újjászervezett önkormányzati rendszer többi
elemével is. A munkák azért
is sürgetnek, mert a rendszer kidolgozása érinti az
ország jövô évi költségvetését csakúgy, mint a 2014tôl kezdôdô új uniós költségvetést is. A stratégiák
megalkotása mellett természetesen pénzügyileg is
sok mindent át kell tekintenünk.
– Mikortól léphet életbe az
új rendszer, és mit vár tôle?
– Mindenképpen gyorsan kell haladnunk, hiszen
mind a hazai, mind az uniós
költségvetésre való felké-

szülés határt szab nekünk.
Ennél viszont sokkal fontosabb, hogy az új területfejlesztési szerepkör hatékony

kialakításával minél hatékonyabban segíthessük Békés
megye foglalkoztatási, gazdasági mutatóinak javítását.
Segítsük a kis- és középvállalkozások megmaradását,
koordináljuk a civil szektor
és a települési önkormányzatok együttmûködését.
Ezeket a feladatokat csak a
megye összefogásával tudjuk megvalósítani. Én hiszek az összefogás erejében
és abban, hogy Békés megye számára új lehetôségeket fog hozni az új közigazgatási rendszer. A megyék
szerepköre a miniszterelnök úr elképzelése szerint is
jelentôsen meg fog erôsödni, így hosszú idô után újra
hatékony eszközrendszerünk lesz az itt élôk életkörülményeinek javításához.

Átkerült a Harruckernhez a megyei kórház élelmezési feladata
Két ülést is tartott az elmúlt egy hónapos idôszakban a megyei közgyûlés. Míg a június 24-i
munkarend szerinti ülésen elsôsorban a megyei
önkormányzat határ menti programjai kerültek terítékre, addig a július 5-i soron kívüli megyegyûlésen arról döntöttek, hogy a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház élelmezési feladatait a Harruckern János Közoktatási Intézmény
veszi át. Személyi változások is történtek,
ugyanis Samu Tamás Gergô új megyei képviselô kezdte meg munkáját a képviselô-testületben, dr. Dávid Sándor fôjegyzô pedig lemondott megbízatásáról.

Pedagógusés Semmelweis-napi
kitüntetéseket adtak át
Mint minden esztendôben,
ebben az évben is sor került
a megyei közgyûlésen az elnöki kitüntetések átadására, mellyel elismerik a megyei intézményekben dolgozó szakemberek áldozatos
munkáját. Idén, a nemrég
esedékes pedagógusnap al-

kalmából, elnöki dicséretben
részesült Gulyás Edina Éva, a
Hunyadi János Közoktatási
Intézmény, Varga Sándorné, a
Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény, illetve Nagy Endréné Emôdi Ágnes, a Harruckern János Közoktatási Intézmény szakoktatója. A közelgô Semmelweis-nap alkalmából pedig elnöki elismerést vehetett át dr. Schiffert
Teréz csecsemô- és gyermek-

gyógyász-kardiológus fôorvos, Püski Sándorné vezetô
ápoló, dr. Kovács Pál László
tüdôgyógyász fôorvos, illetve Govrik Béla takarítószolgálat-vezetô, akik mindanynyian a Békés Megyei Pándy
Kálmán Kórház dolgozói.

Összeállt a Békés–Arad ETT
munkaszervezete
A megyegyûlés még tavaly
szeptemberi ülésén döntött
arról, hogy Arad megyével
közösen létrehozza a Békés–Arad Európai Területi
Együttmûködési Társulást
(ETT, angolul: EGTC). A
szervezet lehetôséget biztosít különbözô határon átnyúló programok finanszírozásához, valamint közös
pályázatok benyújtásához. A
szervezet alapítási folyamatának során az ETT munkaszervezete került meghatározásra, melybe mindkét
alapító delegálhat képvise-

lôket. Békés megyei részrôl
H. Kovács Judit társadalmi
megbízatású alelnök lett
az ETT elnökségi tagja, a
szervezet igazgatója Kiss
Beáta, helyettese pedig Molnár Zoltán lett, akik mindketten a megyei önkormányzat munkatársai. Az
ETT felügyelôbizottsági elnökének Hamza Zoltán képviselôt, könyvvizsgálónak
pedig Krizsán Katalint választotta meg egyhangúlag a
grémium.

Csatlakoznak
az ivóvízminôség-javító
programhoz
A megyei önkormányzat is
csatlakozik a „Közép-békési
Térség” ivóvízminôség-javító társuláshoz, ugyanis
ennek a térségnek a vízmûrendszere 18 megyei település, valamint a megye tulajdona. A társulás egyik
fô célja, hogy pályázatot

nyújtson be a Környezet és
Energia Operatív Program
(KEOP) pályázati kiírásaira,
hogy olyan fejlesztéseket
valósíthassanak meg, amelyek segítségével az ivóvíz
összetevôinek határértékeit az uniós szabványoknak
megfelelô értékûre tudják
csökkenteni. Farkas Zoltán
megyei elnök a témával
kapcsolatosan elmondta,
hogy a szakemberek többsége az aradi vízátvezetést
támogatja, ugyanis annak
kiépítése lényegesen olcsóbb, üzemeltetése pedig
jóval kevesebb energiát igényel, mint az arzénmentesítésé. Ezért a grémium egyhangúlag arról döntött,
hogy az öt Békés megyei
társulással közösen részt
vesz a Dél-alföldi Ivóvízminôség-javító Programban,
melynek az aradi vízátvezetéses technológiára épülô
változatát támogatják.

Lemondott a megyei fôjegyzô
Dr. Dávid Sándor megyei fôjegyzô augusztus 15-ével
közös megegyezéssel kezdeményezte közszolgálati
jogviszonyának megszüntetését. Mint azt az ülésen elmondta, lemondásának családi okai vannak, majd megköszönte a képviselô-testület egyhangú támogatását.

A Harruckernhez kerültek
a megyei kórház
élelmezési feladatai
Júliusi ülésén arról is döntött a grémium, hogy 2011.
július 1-jétôl a Harruckern
János Közoktatási Intézmény veszi át a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház
élelmezési feladatait. Farkas
Zoltán megyei elnök a határozattal kapcsolatban elmondta, hogy a változások
mindössze 95 dolgozót
érintenek, akiknek csak a
munkáltatójuk változik.

Békés Megye Képviselô-testületének Közlönye, Békéscsaba. Felelôs kiadó: Békés Megyei Levéltár. Felelôs szerkesztô: dr. Erdész Ádám. Újságírók: Gelegonya Edina, Molnár Lajos, Niedzielsky Katalin,
Szegfû Katalin. Nyomdai elôkészítés: Quirt-Wizard Kft., Békéscsaba. Nyomtatás: BENTOS-PRINT Szolgáltató Korlátolt Felelôsségû Társaság, 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. ISSN 1215-0711.
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Ábécéskönyvekkel Dévára
M

agyar nyelvû ábécés-,
környezetismeret- és
matematikakönyvekkel, tanári segédanyagokkal telepakolt dobozok érkeztek július 11-én a dévai Téglás
Gábor Iskolaközpontba. Az
alsó tagozatos példányokat a

tület magyar nyelv és irodalom szakos tanár végzettségû alelnöke egyfelôl beszélt a magyarországi pedagógia felelôsségérôl: – Amikor tudjuk, lélekben is segítsük a határon túl élô magyarokat: amikor Erdély a téma,

Máté Márta fôtanfelügyelô-helyettes Kónya István
alelnöktôl vehette át a tankönyvadományt
Mozaik Kiadó és a Nemzeti
Tankönyvkiadó ajánlotta fel
az intézmény, illetve a Hunyad megyében található
hét magyar tagozatos iskola
számára, míg a szakképzést
segítôk a gyulai telephelyû
Harruckern János Közoktatási Intézmény jóvoltából
kerültek a Téglásba.
A több mint húszdoboznyi kötet a Békés Megyei
Önkormányzat közremûködésével jutott el a hatvanezres városba. Mindennek
elôzménye, hogy május végén Kónya István is elôadást
tartott a Déván megrendezett szórványkonferencián,
ahol a megyei képviselô-tes-

tanítsuk meg a diákoknak a
székely himnuszt; ha a
nyelvjárásokról tartunk órát,
ismertessük meg a gyerekekkel a székelyföldieket is;
irodalomórán pedig beszéljünk Tamási Áronról, Reményik Sándorról, Csoóri Sándorról, Wass Albertrôl is! – Másfelôl a tanácskozáson hangsúlyozta: tevôlegesen is segíteni kell a határon túl élô magyarokat és magyar oktatást – ez a segítség pedig
most éppen egy ilyen tett.
Hiszen beszédét követôen
Manzinger Krisztián, a bukaresti nagykövetség munkatársa közvetítésével a Hunyad megyei tanfelügyelô-

ség felôl érkezett a kérés,
miszerint szükségük lenne
néhány tankönyvre.
Amint azt Máté Márta elmondta, legtöbb gondot az
okozza számukra, hogy tankönyveik elöregedtek, emellett vannak kötetek, amelyeknek megfogalmazása
nem igazodik a gyerekekhez.
A fôtanfelügyelô-helyettes
hozzátette még, a fordításokkal is akad probléma, míg
a szakképzésben használt
példányokat azért igényelték, mert az állandó változásban lévô szakmákban sokszor a román nyelvû tankönyvírás sem tud lépést tartani a kihívásokkal. Ebben
kaptak tehát most a Hunyad
megyeiek némi segítséget,
hiszen a megkeresett kiadók
elsô hívásra teljesítették a kérést, sôt a kértnél többet is
küldtek, így egyes könyvekbôl egy teljes osztálylétszámnak megfelelô mennyiséget
juttattak el a határon túli magyar oktatás segítésére.
A 610 fôs Téglás Gábor
Iskolaközpontba óvodától a
szakközépiskoláig járhatnak
a gyerekek, ez utóbbiban három szakra, azaz turizmust,
matematika-informatikát,
illetve nyomdászatot tanulhatnak. A könyveket BaloghBotár Csaba aligazgató, valamint Máté Márta vette át a
Kónya István vezetésével
Békés megyébôl érkezôktôl, a kipakolásba pedig az iskola végzôs diákjai is besegítettek.
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Nevelôszülôk házait színezik újra
O

rgonalila, kék is került a szobák falára a
Priskin család békési házában július 7-én, a színek kiválasztásába a gyerekek is
besegítettek. Nagy könynyebbséget jelent, hogy a
tisztasági meszelést nem
maguknak a szülôknek kellett megoldaniuk: a família
egyike azoknak a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és
Módszertani Központ által
mûködtetett nevelôszülôi
hálózatba tartozó családoknak, akik számára a Békés Megyei Önkormányzat
idén is biztosította az ingyenes festést. Míg a festékrôl a
nevelôszülôk gondoskodnak, a munkáról a megyei
fenntartású közoktatási intézménybe járó, kötelezô
szakmai gyakorlatukat töltô
tanulók. Priskinné Egeresi
Andrea tizenegy éve hagyományos, három és fél éve
hivatásos nevelôszülô. Férjével két sajátjuk mellett jelenleg hat kiskorú gyermekrôl gondoskodnak, és velük
él még egy utógondozói ellátásban részesülô fiatal is,
így étkezésekkor az apa és
anya mellett az egytôl a huszonegy évesig kilenc gyerek üli körbe az asztalt. Miközben a picik körülöttünk
sertepertélnek, Andrea elmondja, nem érzi a feladatok nehézségét, és mindenért kárpótolja ôt, amikor a
gyerekek hozzábújnak, az,
ahogyan visszaadják a ka-

pott szeretetet. És hogy hogyan éli meg, amikor valamelyik gyermektôl el kell
búcsúznia? – Nehéz elválni,
de ha azt nézzük, hogy
örökbefogadásról van szó,
hosszabb távon ez a jó nekik, és megnyugtat, hogy
tudjuk, jó helyre kerülnek –
válaszolja. Beszélgetésünk
alatt a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény három tizenegyedikes tanulója haladt szobáról szobára, összesen nyolc helyiséget kellett

A falak a tanulók szakmai
gyakorlatának köszönhetôen szépülnek meg
megszépíteniük. A dévaványai telephelyen az iskolás
fiúknak 160 óra kötelezô
gyakorlatot kell teljesíte-

niük, ennek a terhére munkálkodtak a Priskin család
otthonában is.
A megyében jelenleg 139
nevelôszülô van, és 35 településen 411 gyermek, fiatal
lakik családi körben. Ezen
a nyáron Békés mellett Békéscsabán, Békéssámsonban,
Dobozon, Gerlán, Körösladányban és Vésztôn, összesen tizenkét lakásban kezdôdik meg az önkormányzat támogatta meszelés.
Néhány héten belül megszépül a kilenc éve nevelôszülô Nagy Ida konyhája
és fürdôszobája is. Saját
kislánya mellett párjával
három testvért nevelnek
együtt Körösladányban, a
legkisebbet két hónapos kora óta. A kislány most már
az elsô osztályba készül – az
iskolát tavaly kezdô bátyja
tud majd neki segíteni, hiszen tanév végén két oklevelet is hazahozott. A legnagyobb, nyolc és fél éves
kisfiú különösen sok odafigyelést igényel, hiszen
gyógypedagógiai iskolába
jár Gyulára.
Az anyuka elmondja: a
gyerekek nagyon barátságosak, szeretnek közösségben
lenni, egyikük focira, másikuk táncra jár, és otthon is
sokat segítenek. Hozzáteszi
még, a rokonságban mindenki igazi családtagként
gondol rájuk, így a nyári
szünetben a strand mellett
gyakran látogatják meg Ida
nôvérének családját is.

Kamionok bútorokkal, alapélelmiszerekkel
zött, gyermekprogramokkal
tarkított rendezvényen vehették birtokba a gyerekek.
Néhány nappal késôbb
pedig tésztát, tejet, olajat,
rizst, egyéb alapélelmiszereket, illetve a kicsik legnagyobb örömére némi csokoládét pakolhattak ki a gyermekvédelmi központ békéscsabai telephelyének udva-

E

gyre többen veszik komolyan az önkéntesség
európai évét, és töltik meg
tartalommal azt. Erre is bizonyíték, hogy június végén
két jelentôs adományt is kapott a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi
Központ. Mivel a jelenlegi
gazdasági helyzettel összefüggôen nô az állami gon-

doskodásban lévô gyerekek száma, Békés megyében már több mint hatszázan élnek nevelôszülôknél vagy gyermekotthonban, így minden segítség
helyre kerül.
A CBA és a Procter and
Gamble A közösség szíve
(KÖSZI) elnevezésû programja tíz magyarországi

gyermekotthont segít egyegy millió forintos összegben, köztük a Békés megyeit is. Ennek köszönhetôen az intézmény Békésen
található lakóotthonának lakói tíz heverônek, négy
szekrénynek, trambulinnak,
játékoknak, könyveknek
örülhettek. Az adományokat ünnepélyes keretek kö-

rán, összesen hat raklappal, körülbelül öttonnányi
mennyiségben. A COOP
Segély Alapítvány kamionnyi
adománya a különleges
szükségletû, vagyis a 3 éven
aluli, a tartós beteg vagy fogyatékkal élô gyerekek étkezését segíti. A szervezet 20
millió forintnyi élelmiszerrel
országszerte összesen 6385

gyermek ellátását könnyíti
meg, ebbôl Békés megyében
197-en részesülnek a gyermekszámhoz mért arányban,
azaz a központba körülbelül
617 ezer forintnyi támogatás
jutott, és telephelyei, a nevelôszülôi hálózat révén összesen 35 településre került a
csomagokból.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE

2011. JÚLIUS

5

Ma még diák, holnap vezetô
A tehetséges fiatalokat felkaroló Dél-alföldi Talentum Akadémia elsô felvonása
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL "

Vagyis a diákok egy olyan
speciális tesztet töltöttek ki,
amelynek eredetijét még az
Egyesült Államokban alkalmazták, hogy a második világháború sorkötelesei közül az irányítani képes fiatalokat kiválasszák, ennek
szempontrendszerét pedig
késôbb a munkaerô-keresés
világára szabták át.
– Szeretnénk elérni a kiválasztott tanulóknál, hogy
érezzék: vezetônek születtek. Nekünk pedig az a célunk, hogy ezeket a különleges fiatalokat megértsük,
hiszen most a jövô építésére
toborzunk társakat – indokolta az akadémia létrehozásának fô motivációját a
DELTA alapító ötletgazdája,
Barkász Sándor a kezdeményezés június 27-ei megnyitóján. Ekkor indult el

ugyanis az elsô évfolyamnak, azaz az eredményeik
alapján kiválasztott, a há-

roméves, ingyenes programban való részvételt vállaló 63 diáknak a képzés gerincét adó nyári akadémiája.
A fiatalok július 1-jéig számos vezetôi pozícióban dolgozó, elismert szakembertôl
sajátíthatták el az irányítás és
a döntés elôkészítésének tudományát, a vezetôi tevékenység alapjait a Harruckern János Közoktatási Intézmény gyulai telephelyén.
Így tartott nekik elôadást
a két fôvédnök, Domokos
László számvevôszéki elnök
és Kiss-Rigó László megyés
püspök, de mindemellett is
széles volt az elôadók által
érintett témaskála: a sporttól
a hatékony életvezetésen át a
kreatív energiákig számtalan
gondolatkör elôkerült. És
hogy eközben csapat is
épüljön, a 18-19 éves fiatalok esténként szabadidôs

programokon vehettek
részt: Hobo-est, közös bográcsozás és éjszakai fürdôzés

egyaránt szerepelt a menetrendben. Ezen túlmenôen
az egyhetes képzéshez szorosan kapcsolódik a sze-

mélyre szabott szakmai fejlôdést biztosító, úgynevezett mentorprogram is,

melynek keretében a képzési hetek között a fiataloknak lehetôségük nyílik arra,
hogy a választott szakterületükön mûködô szervezeteknél mentor segítségével
gyakornoki feladatokat láthassanak el.
A Békés Megyei Önkormányzat és a Szeged–Csanádi Egyházmegye együttmûködésével, támogatásával megvalósuló akadémiára mindeddig nem akadt
példa hazánkban. Ám amint
Antal Zsolt programvezetô
hangsúlyozta, nem szeretnének itt megállni, és más
megyékre is kiterjesztenék
programjukat.
– A DELTA célja, hogy a
Békés megyei fiatalokat támogassuk, helyzetbe hozzuk. Kötelességünknek tartjuk, hogy a jövô generációja
számára utat mutassunk, segítséget nyújtsunk – hang-

súlyozta Farkas Zoltán, a
megyegyûlés elnöke. – Értékeket csak munkával hozhatunk létre, a program pedig segíthet abban, hogy a
munka becsületét visszaállítsuk – magyarázta emellett
H. Kovács Judit társadalmi
megbízatású alelnök, a képzés szakértôi testületének
tagja a megyei önkormányzat álláspontját.

Ahogyan
a diákok látják
A kitöltött tesztek eredményeinek megérkezése után
meglepetésként érte Rajki
Alexandrát, hogy ôt is kiválasztották a képzésre. Azonban ahogyan mondja, kíváncsi volt rá, mi is ez a
DELTA, ezért vállalkozott a
részvételre.
Az orosházi lány számára az akadémia környezete

Blogok, számvevôszék, városvezetés
Internetes felületünkön, a Békés Megye Online-on néhány elôadóval interjút is találhatnak olvasóink – ezekbôl adunk rövid
ízelítôt, és ha kíváncsiak a folytatásra, a www.bekesmegye.comon megtalálják.

A

Heti Válasz fôszerkesztôje a magyar médiahelyzetrôl beszélt a hallgatóknak. Ezért Borókai Gábort a blogokról (kb.: a neten bárki által
ingyenesen is vezethetô felületek, amelyeken a felhasználók írásos, képes
és hanganyagaikat saját maguk tehetik közzé) is kérdeztük. „Nem mindegy, hogy a blogger mekkora közönséget képes elérni, mik a rá tekintettel
levô vivô médiumok, illetve ô egyedül hogyan tudja eljuttatni minél többekhez a maga véleményét. Ha ez nagyon karakteres, nagyon unikális és
beigazolódó vélemény, akkor elôbb-utóbb föl fognak rá figyelni, és föl
fogják játszani; de azért viszonylag kevesen vannak olyanok, akik a véleményükkel tudnak az élvonalba kerülni. Senki nem tud tömegmédiává
válni (…). Ugyanakkor valóban növekedtek a lehetôségek, megszûnt az
az elzárás, amikor egy szerkesztôségi asztaltársaságból meg lehetett határozni a magyar média történéseit.”
Domokos László a motivációt és a munka kitartó szeretetét emelte ki
elôadásában. Az Állami Számvevôszék (ÁSZ) elnökénél ennek okán arról érdeklôdtünk, hogy jelent-e többletmunkát a megyei önkormányzat
irányításához képest egy állami szervezet vezetése. „Számomra egyszerûbb munka, hiszen nekem, mint közgazdász számára, az ÁSZ egy
céllal és egy világos szakmai kihívással rendelkezô szervezet. Megyei

közgyûlési elnökként és országgyûlési képviselôként nagyon sok dologra kellett odafigyelni, az összes megyei intézményre, sokféle feladatra és
problémára, valamint rengeteget kellett utaznom, hiszen Békés megye
mind a 75 településén jelen kellett lenni. Az eltelt egyéves idôszakra viszszatekintve az a tapasztalatom, hogy az ÁSZ-nál ugyanannyi munkával
nagyobb eredményt lehet elérni.”
Székesfehérvár polgármestere „Ifjúság és közélet” címmel tartotta meg a
nyári akadémia záró elôadását. Cser-Palkovics Andrást ezért arról kérdeztük: mit
lehetne tenni azért, hogy a fiatalok nagyobb szerepet vállaljanak a közéletben?
„A közösség iránt végzett tevékenységek
hitelességét kellene növelni. Nem arról
kell meggyôzni a fiatalokat, hogy politikusok legyenek, hanem arról, hogy foglalkozzanak a közösség ügyeivel, mert
az róluk szól, értük történik. Ezért mindenkit arra biztatok, hogy foglalkozzon
a közélettel. A fiataloknak el kell magyarázni, hogy miért fontos az, hogy a közügyekkel foglalkozzanak, ha ez sikerül,
akkor a hitelesség és az odafigyelés is
nôni fog.”

nem volt idegen, hiszen a
gyulai Harruckernben fejezte be a középiskolát.
Most pedig felnôttképzésre
jelentkezett, pincérnek fog
tanulni, késôbb pedig szeretne saját vállalkozást indítani. – Alázatosnak kell lennie, kezdeményezônek, és
tudnia kell határozott döntéseket hoznia – sorolja azokat a tulajdonságokat, amelyek szerinte nélkülözhetetlenek egy vezetô számára.
Az elôadások közül Barkász
Sándoré tett rá mély benyomást, megfogta annak hangulata, emellett a megyei
vízmûvek vezérigazgatója,
Csák Gyula szavait méltatta: – Beszélt a család fontosságáról, emellett azonban
arra is kitért, hogy egy jó vezetônek képesnek kell lennie rá, hogy megteremtse az
egyensúlyt munka és család
között – magyarázta a fiatal lány.
– Egy mondatban nem
lehet összefoglalni, milyen a
jó vezetô, hiszen már csak
az akadémián is több elôadás éppen ezt a témakört
járta körbe. Ami biztos,
hogy kell hozzá tehetség és
az, hogy a célok elérését valóban akarnia kell, nem pedig csupán az azonnali eredményt várnia – fogalmazott
Orodán Zoltán. Az egykori
harruckernes gimnazista
fiatal mind a közösségépítô,
mind a szakmai programokról elégedetten nyilatkozott, és a legnagyobb hatással Barkász Sándor elôadása volt rá, mint mondja,
fôként közvetlen hangvétele, a sok saját példa felidézése miatt. – Várom a folytatást! – összegzett az elsô helyen a Szent István Egyetem
egészségügyi szervezô szakát megjelölô, így remélhetôleg a jövôben a vezetô képességeit valóban élesben is
hasznosítani tudó Zoltán.
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64 szeletes CT-t adtak át a gyulai megyei kórházban
A

CT rövidítés azon szerencsések számára sem
cseng idegenül, akiknek soha nem kellett a gép segítségével elvégezhetô vizsgálatokon részt venniük. Ha
azonban a CT elé odateszszük, hogy x szeletes, az már
talán kevésbé közismert,
hogy azt jelöli: a detektor
egy körbefordulás alatt a test
hány szeletét tudja leképezni. Egy 64 szeletes berendezéssel például már a test
akár fél milliméteres erei is
megvizsgálhatók.
Ilyen, a legmodernebb
technológiák kategóriájába
tartozó, 64 szeletes komputertomográfot adtak át július
8-án a Békés Megyei Pándy
Kálmán Kórház röntgenosztályán, Gyulán. A készüléket a sürgôsségi osztály
korszerûsítésére irányuló,
621 millió forintos összköltségû projektben szerezték
be, a pályázathoz 508 milliós

támogatást nyert el a projektgazda fenntartó, Békés
Megye Képviselô-testülete.
A CT a teljes, épületrészek
kialakítására és rekonstrukciójára is kiterjedô beruházás költségeinek egyharmadát teszi ki.
Az átadás után a géppel
egy páciensen mellkas CT-t
végeztek el. A berendezés
három-négyezer felvételbôl
készít egy képet – dr. Kovács
József összehasonlításképpen
ismertette: egy spirál CT 100
felvételbôl teszi ugyanezt. A
fôigazgató fôorvos kitért rá,
hogy a most használatba vett
készülék a betegek számára
csökkenti a megterhelést és a
vizsgálati idôt, míg az orvosoknak több idejük jut a rekonstrukciókra és a leletezésre. Békés megyében a négy
leggyakoribb megbetegedésen belül magas a középkorú
férfiak, valamint az idôsebb
nôk körében bekövetkezô

szív- és érrendszeri sürgôs
ellátást igénylô megbetegedések, valamint az ebbôl ere-

elôtt ezért is fejezte ki örömét Farkas Zoltán, a megyegyûlés elnöke, hogy a be-

dô idô elôtti halálozások száma. A gyors diagnózis felállításával azonban a kezelés is
mihamarabb megkezdhetô.
Az ünnepélyes szalagátvágás

rendezés Békés megye lakosságának szolgálatába állhatott.
Néhány nappal korábban, a Semmelweis-nap al-

Gálaesttel nyitott a vízi színház
j szabadtéri játszóhely
született Békés megye
nyugati kapujában, Szarvason, a festôi szépségû HoltKörös partján. A különleges
atmoszférájú, közel ezer
ember befogadására képes
Szarvasi Vízi Színházat ünnepélyes gálaest kíséretében
adták át június 25-én. A
színpad megtelt élettel, Tege
Antal rendezô és az új amfiteátrumot mûködtetô Békés Megyei Jókai Színház
társulata igazán színes és élvezetes összeállítással örvendeztette meg azokat,
akik részt vettek a nem mindennapi színháztörténeti
eseményen. Akik pedig

kalmából pedig a kórház
dolgozói elôtt tisztelegtek.
Farkas Zoltán és dr. Kövesdi
József orvos-igazgató köszöntôi után Kovács József és Szabó Mihály gazdasági igazgató
nyújtotta át az elismeréseket
a megye lakosságáért végzett
áldozatos munkájukkal az
intézményben folyó munka
színvonalasabbá tételéhez
hozzájáruló orvosoknak,
ápolóknak és szakembereknek. „Kórházért” kitüntetést
vehetett át dr. Nagy Erzsébet
belgyógyász fôorvos, Birizdó
Éva vezetô ápoló és Cséffán
Éva osztályvezetô, míg Rostás Tibor tördelô-szerkesztô
N. Szabados-díjat kapott.
Takács Tímea klinikai szakpszichológus és Baukóné
Csomós Judit személyügyi
ügyintézô fôigazgató-fôorvosi, Bíróné Schultz Erzsébet
ápoló, Nagyné Vígh Katalin
asszisztens, Prókai Zita vezetô ápoló és Szatmári Józsefné

helyettes osztályvezetô ápoló ápolási igazgatói, Gróza
Anna osztályvezetô pedig
gazdasági igazgatói dicséretben részesült.
Ezt követôen átadták a
fôorvosi, illetve adjunktusi
kinevezéseket, majd elismerték azokat a dolgozókat
is, akik a véradásban jeleskedtek. A témához kapcsolódik még, hogy a Nemzeti
Erôforrás Minisztériumban megrendezett országos
Semmelweis-napi ünnepségen a megyei kórház három munkatársa részesült
magas szakmai elismerésben. Semmelweis-díjban
kapott dr. habil Szolnoki Zoltán PhD osztályvezetô fôorvos, Batthyány-Strattmann
László-díjat Halmosné Mészáros Magdolna ápolási igazgató, valamint Pro Sanitatedíjat dr. Katona András osztályvezetô fôorvos.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Szabad jelzés az M44-esnek
Elérhetô közelségben az útfejlesztés

Ú

kedvet kaptak a Lúdas Matyi, a Csárdáskirálynô vagy a
Cervinus Teátrum ôsbemutatójának, a Tessedik címû
zenés játéknak ízelítôi lát-

A

z M44-es gyorsforgalmi út négy szakaszának fejlesztése is szerepel a
magyarországi gyorsforgalmi- és fôúthálózatnak a
Magyar Közlönyben június
29-én megjelent hosszú távú fejlesztési programjában.
Az Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával megjelent
kormányhatározat a 2011–
2027 közötti idôszakra, fon-

nyok és engedélyezések beszerzésén.
A további programciklusokban szerepelnek még a
Kondoros–Békéscsaba közti
18,3 kilométernyi autóút, az
M8-ashoz kapcsolódó M5ös és M44-es közti 14,5 kilométernyi autópálya, valamint
az M8-as és Kunszentmárton közötti 47,4 kilométeres
szakasz megvalósításai is.

helyzeti elônybe, versenybe
kerülhetnek, ha sikerül javítanunk a megye elérhetôségén – tette hozzá.
Az M44-es munkacsoport aktív tevékenysége mellett éppen ezért a megyei önkormányzat a Közlekedés
Operatív Program keretein belül is nyújtott be korábban egy, egyebek mellett az
M44-es Kondorostól az or-

tosság alapján, négy ütemben osztotta be a hazai úthálózat fejlesztését, és ezek
között az elsô, azaz 2011–
2016 közötti tervben szerepel az M44-es Kunszentmártont Kondorossal összekötô 46,6 kilométeres szakaszának megépítése – ennek elôkészítése már elôrehaladott állapotban is van,
túl a különbözô tanulmá-

– A Békés Megyei Önkormányzat az utóbbi években minden szinten képviselte az M44-es autóút
megépítésének fontosságát
– hangsúlyozta Farkas Zoltán
elnök –, ezért ôszintén örülünk, hogy a kormány is
szerepelteti tervei között. A
Békés megyei vállalkozások,
cégek, de a megye turisztikai látnivalói is jelentôs

szághatárig történô elvezetésének megvalósíthatósági
vizsgálatára, valamin egy tanulmányterv elkészítésére
vonatkozó pályázatot. A
százszázalékos támogatottságú projektet azóta nyertessé
nyilvánították, a Magyar
Közlönyben most megjelent
kormányhatározat pedig elérhetô közelségbe hozta a
megyei útfejlesztés ügyét.

tán, az elôadásokat meg is
nézhették-nézhetik a nyár
folyamán a vízi színház
színpadán.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Ismét támogatják a civileket
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL "

A „B” típusban pedig, megelôzve az egészségügyi szûrôprogramokat és a rendezvénysátor használatát, a tavaly mintaprojektként debütált, kimondottan a térség
hagyományaira épülô nemzeti fesztivál bizonyult a
legnépszerûbbnek.
A nagyrendezvények,
fesztiválok tekintetében a
korábbi években is fokozott
aktivitást mutató szarvasi
térség, valamint Gyula, Békéscsaba bizonyult a legkezdeményezôbbnek. Az „A”
kategóriában pedig jó hír és
elôrelépés, hogy idén a délbékésiek is feladták passzivitásukat, így a támogatottak
között szerepel például kunágotai, kisdombegyházi vagy

végegyházi pályázó is. A támogatott programokat idén

július 1-je és 2012. június
30-a között rendezik meg.

Máténé Csikós Zsuzsanna a vésztôi Értelmes Élet Alapítvány képviseletében írt alá
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Lételeme a kacagás és a szeretet
Komáromi Anett kisebb karaktert emelt díjazott fôszereppé

nézni, és „megvan”, gondoltam. De mindezt ki is kellett
hozni magamból, az volt a
komoly feladat!
– A Színházkomédiában
minden szereplô jó volt, mert
önmagát adta, színészek játszottak színészeket. Janssonné,
a mûkedvelô színjátszós igazi
nagy nevettetô, neki tapsolt legtöbbet a közönség.
– Igen, és ennek az az
oka, hogy egyrészt ebben
a csapatban valamennyien
imádjuk egymást, másrészt

hogy köszönjük, annyira jó
volt, végignevettük az egészet. Jólesik a visszajelzés,
örül a lelkünk, hogy adunk
valamit magunkból, hiszen
minden örömcsepp tôlünk másoknak örömforrás.
Fontos léleksimogatás a
szakmai díj, hogy elismerik,
valamit letettél az asztalra,
és ez nemcsak egy szerepért
jár, hanem az egész munkámért, ami az évek során
felhalmozódott. A Gálfygyûrû külön értéke, hogy a
szakma adja oda neked, a
társulat, a barátaid, akik elismerik, hogy igen, ebben az
évadban te voltál a legjobb,
olyan karaktert formáltál,
amilyennek még nem láttunk soha.
– Ismerted-e Gálfy Lászlót?
Milyen emlékeket ôrzöl róla?
– Laci bácsit nagyon tiszteltem, nagyon imádtuk. Az
utolsó pillanatig hatalmas

A Titanictól a Memphis Belle-ig

Farkas Zoltán is bérletet váltott

Négyéves hagyomány szakadt meg a Békés Megyei Jókai Színházban a júniusi díjkiosztó gálán: elôször fordult elô, hogy nem fôszerepért
ítélték oda a Gálfy László-gyûrû díjat. Az évad
legjobb alakításáért, Bengt Ahlfors Színházkomédiájában Janssonné megformálásáért, Komáromi Anett kapta a rangos szakmai elismerést. A mûvésznôvel a díjról, színházról és „rendes” szakmákról, valamint magánéletérôl is beszélgettünk.
– Nem gondoltam arra,
hogy megkaphatom a Gálfygyûrût, hiszen azt mindig
egy fôszereppel lehetett kiérdemelni. Hogy megtalált
Janssonné figurája, Tege Antalnak köszönhetem, és a díjra jelölést is – mondta a
mûvésznô. – Azt próbáltam
bemutatni ebben a szerepben, hogy egy civil ember
hogyan tud lelkesedni a
színházért. Janssonné alakjához tehát csak a környezetemben kellett kicsit szét-

A Titanic katasztrófája már kisgyerekkorában
foglalkoztatta, az Ocean’s Elevent mestermûnek tartja, és ha tehetné, a második világháborús
bombázó repülôgéprôl szóló mozi, a Memphis
Belle zenéjét is szívesen közönség elé vinné. A
Békés Megyei Szimfonikus Zenekar július elején teltházas koncertet adott a Békéscsaba és
Gyula közötti Békés Airport nagyhangárjában,
ahol a legnépszerûbb filmek, köztük a Csillagok
háborúja vagy Az oroszlánkirály zenéjét szólaltatták meg, a téma tehát adott volt: az együttes
fiatal mûvészeti vezetôjét, karmesterét, Somogyi-Tóth Dánielt a moziról kérdeztük.
– Népszerû, kultusszal övezett
mozik zenéit válogatták mûsorrendjükbe. Van köztük olyan
film, ami ezért vagy azért, de az
ön életében is meghatározó szerepet tölt be?
– Elsôsorban az alapján
választottunk, hogy a közönség számára minél változatosabb legyen az elôadás, és
minél sokszínûbb módon
vonultassa fel a filmzeneirodalom minél több szegletét. Ugyanakkor A profi és a
Volt egyszer egy vadnyugat
számomra is meghatározó
filmélmények. Illetve kisgyerekkoromban rengeteget
foglalkoztam a Titanickal
mint katasztrófával, annak
hátterével, millió rajzot készítettem a hajó elsüllyedésérôl. Kutattam a témát gyerekfejjel, de nem is csak gyerekeszközökkel, mert a National Geographic amerikai
számaiban, amelyek jártak a
családhoz, szerepeltek felvételek az akkoriban, 1985-ben
megtalált roncsokról, szóval
a Titanic katasztrófájának
sok részletével képben vol-

tam. Ezért amikor, már konzis koromban, láttam James
Cameron moziját, örültem,
hogy hiteles, és pontosan
úgy csinálták meg, ahogyan

egy vígjátékot mindig könynyebb humorosan színpadra vinni. Rengeteg gratulációt, szeretetet kaptam a

szakmától és a közönségtôl
egyaránt. Az utcán megállítottak, a bankból kirohantak, a piacon odajöttek,

energiabedobással és csillogó szemmel dolgozott, kísérte az életünket, minden
darabban segített, partnerként kezelt a színpadon,
akármilyen kezdô voltál.
Egy humorzsák volt, mindig
vidám és tehetséges ember,
rajongott érte, imádta mindenki. Azért fontos, hogy ez
a díj megszületett, mert rá
emlékeztet, a mi lelkünknek
sokat jelent, és minden színész nagyon nagy becsben
tartja, ha megkaphatja. Az
pedig, hogy mellékszerepre
kapja valaki, azért jó, mert
azt jelenti, kisebb szerepben
is tudsz ugyanolyan jó lenni,
ugyanolyan megbecsülést
kapni, mint egy fôszerepben. Nem attól függ a teljesítmény, hogy mit játszol,
hanem attól, hogyan valósítod azt meg.
NIEDZIELSKY KATALIN
Bôvebben: www.bekesmegye.com

cepciót és a megvalósítást
tekintve is.
– Van olyan kedvenc filmzenéje, ami nem szerepelt júliusban a tételek között, de szívesen
vezényelte volna?
– A Memphis Belle címû,
második világháborús bombázó repülôgéprôl szóló film
zenéje a fimzenetörténet
egyik legnagyobb alkotása.
Valami egészen mesteri módon fejezi ki a zene nyelvén
a repülés szépségét, és minden részletbe menô rezdüléseit annak, amit egy repülô
ember érez. Fantasztikus
számomra, ahogyan az én
életemben is rendszeresen
összeérô repülést és zenét

Farkas Zoltán is bérletet váltott a Békés Megyei Jókai Színház titkok évadára,
melyet Nagy Erika színmûvésztôl vehetett át az intézmény jegyirodájában június végén. Mint az a vásárláskor kiderült, a 2011/2012-es színházi esztendôre
szóló jegyet a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ számára
ajánlotta fel a megyei elnök.

A Stuart Mária jelmezeinek sikere
elképzeltem, így ez a film
iszonyat közel áll hozzám.
– Sûrûn jár moziba?
– Sokkal többet szeretnék, mint amennyire idôm
van. Most viszont, hogy
nyaralunk, minden este beteszünk egy filmet. Legutóbb az Ocean’s Elevent láttam, amit ugyan már többedszerre néztem meg, de
egy mestermû a színészi
alakításokat, az egész kon-

összeköti. Ezért nagyon sajnálom, hogy éppen ezt nem
tudtuk felvenni a listára, de
sajnos hiába kutattam, egyelôre nem sikerült megszerezni a kottáját. Eleve sok
probléma volt a kottákkal,
hiszen ez nyilván kicsit bonyolultabb eset annál, amikor egy Csajkovszkij-szimfóniát lekérünk a filharmónia kottatárából.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Az idei év legjobb jelmeztervezôjének járó díjat Rátkai Erzsébet vehette át a Békés Megyei Jókai Színházban bemutatott Stuart Mária, valamint a gyôri Bulgakov-darab jelmezterveiért
júniusban a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületétôl Budapesten.
Az elmúlt évadban bemutatott Stuart Mária rengeteg
különlegességgel büszkélkedhetett. Dorotty Szalma
nem mindennapi rendezôi

koncepciója, a monumentális díszletelemek, az üvegkalitka, a látvány és a mondanivaló egymást kiegészítô
hatásos összjátéka mellett a
gyönyörû jelmezek is hozzájárultak az elôadás sikeréhez. Rátkai Erzsébet valóban
csodálatos darabokat álmodott a színpadra, és a méltóságot sugárzó, különleges
anyagokból készült ruhaköltemények már önmagukban
is kifejezôerôvel bírnak.
Fotó: A-Team / Nyári A.
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Hárommillió a Londonba készülôknek
Öt egyesület tíz Békés megyei sportolója összesen hárommillió forint olimpiai felkészülési segítséget kap a Békés Megyei Önkormányzattól. Az olimpiai kerettag versenyzôket, illetve edzôiket és klubvezetôiket július 14-én köszöntötték a megyeházán. Az érintett sportolók közül ezúttal Madarász Viktóriával és Máté Gáborral olvashatnak lapunkban interjút.

Negyedik olimpiájára készül a diszkoszvetô
Máté Gábor, a Csabai Atléták Sportegyesület
dobóatlétája ma már feleségével és kislányával
az Amerikai Egyesült Államokban él, de folyamatosan részt vesz európai versenyeken, a magyar bajnokságokon.
– Egy napja érkeztél haza egy
csehországi versenyrôl. Milyen
eredményt értél el?
– Hatvan méter alatt maradt a legnagyobb dobásom.
Még szezon eleji a formám.
– Javában zajlik a versenyszezon, szinte minden napra jut
egy nemzetközi viadal, s te még
szezon eleji formában vagy?
– Még egy hónapom van
a világbajnoki szint teljesítésére. Most ez a legfontosabb, utána jön majd az
olimpiai kvalifikáció. A felkészülésemet Londonra hegyezem ki, az utolsó olim-

piámon szeretnék igazán jól
szerepelni.
– Az utolsó olimpiád? Amikor tizenkét éve Sydneyre készültél, arról beszélgettünk, harminc év fölött ér a csúcsra egy
dobóatléta. Jó régen volt, de ma
még mindig csak harminckét
éves vagy…
– Valóban, akkor én voltam a mezônyben a második legfiatalabb… Most sem
vagyok idôs ehhez a sportághoz, de a karrierje vége
felé minden versenyzônek
arra is kell gondolnia, mi ad
majd biztos egzisztenciát a

késôbbiekben. Ha erre nem
gondolnék, akkor öncélú
lenne az egész. Családom
van, amelyért felelôsséggel
tartozom. Fizikálisan biztos
lenne bennem még egy
olimpia, de anyagilag ezt
már nem tudom vállalni. Jelenleg nem dolgozom, tisztán csak a felkészüléssel foglalkozom, hogy minél jobb
eredményre legyek képes.
Édesanyám teljes mellszélességgel mellettem áll,
édesapám már régóta nincs
velünk. Lényegében ebben
a helyzetben azokból a támogatásokból versenyzek
és készülôk, mint amilyen
a Békés Megyei Önkormányzat által nyújtott
szponzoráció. Sok ilyen támogatásra lenne szükség, de
látva a válságot úgy gondo-

lom, hogy az ilyen segítségbôl a késôbbiekben egyre
kevesebb lesz. Pont ezért

emelem meg a kalapom a
békéscsabai és a Békés megyei dotáció elôtt. Ezek a támogatások sokat segítenek
abban, hogy kiharcoljam a
londoni indulási jogot.
MALATYINSZKI ANDRÁS

A gyaloglás bölcsôjébôl az ötkarikás játékokra
Madarász Viktória újpesti és honvédos múlttal
került a székesfehérvári ARAK-hoz, ahonnét
több mint három éve a Buda-Cash Békéscsabai
Atlétikai Clubhoz igazolt. A jelenlegi legjobb
magyar gyaloglónô lényegében már megváltotta repülôjegyét a londoni olimpiára.
– Budapesti vagy, besztercebányai az edzôd, békéscsabai a
klubod. Hol készülsz a versenyekre?
– Próbálok minél többet
Békéscsabán tartózkodni,
mert itt barátságos a hangulat, s bár szlovákiai az edzôm,
Sanyi bácsi is nagyon sokat
segít. Vannak Békéscsabán
edzôpartnerek, a rövid távokon akár a fiatalabb lányok-

kal, de a hosszabbakon a fiúkkal is tudok tempót menni. A pálya mellett a hoszszabb edzéstávok teljesítésére nagyon jó a nemrég elkészült Békéscsaba és Békés
közötti kerékpárút.
– Már teljesítetted az olimpiai kiküldetési B szintet.
Mennyiben változott ezzel a további felkészülésed, illetve a
versenynaptárad?

– A szint teljesítése lelkiekben mindenképpen könynyebbség, nincs rajtam teher. Ettôl függetlenül jövôre
az A szintet is szeretném elérni. A versenymenetrendem nem változott lényegesen, életem elsô felnôtt világbajnokságára készülök.
– Milyen elvárásokkal utazol a világbajnokságra?
– Az idôeredménnyel
kapcsolatban van egy elvárt
szint. Helyezésben nagyon
nehéz bármit is tervezni, hiszen Európában található a
nemzetközi gyaloglómezôny
elitje, s itt nagyon sok olyan
versenyzô van, aki egy óra
harmincnégy perc körüli
idôeredménnyel rendelke-

zik. Amennyiben sikerül
megismételnem vagy akár
túlszárnyalni az egy óra har-

mincnégy perc harminchét
másodperces egyéni csúcsomat, akkor igen jó eredményt érhetek el.
M. A.

REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY
1. A Békés megyei szlovákok körében is kedvelt sajtféle
2. Itt rendezik meg minden évben a betyárnapokat

2.

3. Ifjúsági olimpiai aranyérmes gyomaendrôdi kajakos (… Sándor)
4. Lelkész, a szarvasi evangélikus iskola
legendás pedagógusa (… Sámuel)

3.

4.

5. A Napsugár bábszínház hôse (Ormányos …)
6. Ilyen évad volt a Jókai színházban
2010/2011-ben

1.

5.

6.

7. A Névtelen Nulla egyik slágerének címe

7.

8.
9. Seregi Zoltán ebben az 1967-es ifjúsági filmsorozatban
Tutajost alakította

8. Békés megye legnagyobb bogárfaja

9.

A színezett oszlop betûit fentrôl lefelé összeolvasva egy Békés megyei születésû fizikus, kémikus, feltaláló nevét kapja. A helyes megfejtést a
megyeháza címére (Békés Megyei Önkormányzat, 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 idôszaki kiállításaira. Beérkezési határidô: 2011. augusztus 12. A borítékra, kérjük, írja rá a jeligét: Közlöny-rejtvény. 2011/5. számunk rejtvényének helyes megfejtése: Tánciskola. A szerencsés nyertesek: Béres Imréné (Csorvás); Gáspár Katalin (Battonya); Körösparti Andrásné (Szarvas). A nyerteseket postán értesítjük.

Augusztusi rendezvények
Július 22. – augusztus 24., Mûvésztelepek, Békéscsaba, Jankay Galéria
Augusztus 1–5., Szöszmötölô Kézmûves Tábor, Füzesgyarmat,
Augusztus 1–5., Bábozás tábor, Orosháza, Szántó Kovács János Területi Múzeum
Augusztus 1–5., Strandtábor, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Augusztus 3., Békés Banda koncertje, Gyula, Harruckern tér
Augusztus 4. – szeptember 4., A
Zrenjanini Kortárs Képzômûvészeti Galéria kiállítása, Békéscsaba,
Munkácsy Mihály Múzeum
Augusztus 4., Miklósa Erika templomi estje, Gyula, Belvárosi Katolikus
Templom
Augusztus 4–7., IX. Ifjúsági Agility
Európa Bajnokság, Gyula, tornacsarnok
Augusztus 5., pART Alkotó-Körös
Szabadtéri Tárlat, Gyula, Gyula-Városerdô
Augusztus 5–7., XXII. Füzesgyarmati Lovas Napok, Németi tanya
Augusztus 5–7., XVI. Medgyesegyházi Dinnyefesztivál, mûvelôdési központ és Kossuth tér
Augusztus 5–7., XV. Jubileumi Nemzetközi Volkswagen Bogártalálkozó, Gyomaendrôd, Liget fürdô
Augusztus 5–6., Sárréti ízek és hagyományok ünnepe; XI. Sárréti birkapörkölt-fôzô verseny és a Sziki ételek
fesztiválja, Vésztô, Vésztô-Mágor
Augusztus 6., Családi hétvége – Mesterségek napja, Bucsa
Augusztus 6., Szanazugi Evickélés,
Gyula, Doboz-Szanazug
Augusztus 6., Grillfesztivál, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Augusztus 6., Sárszigeti Nap – Sztárvendég: Pacsirták, Füzesgyarmat, Sársziget
Augusztus 6., Csárdáskirálynô – nagyoperett élôzenével, Szarvasi Vízi Színház
Augusztus 6., XIV. Amatôr Kenumaraton, Szarvas, vízisporttelep
Augusztus 6., 18. Farmer Est, Gyomaendrôd, a Pop-farmon, Nagylapos, 4-es
út 37 km
Augusztus 6., Árpád-kerti – Kulturparti, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési
Központ és az Árpád-kert
Augusztus 6-7., OVB strandkézilabda
nemzeti bajnokság, döntô, Orosháza – Gyopárosfürdô Gyógy-, Park- és Élményfürdô
Augusztus 8–12., Gyermek képzômûvészeti tábor, Békéscsaba, Jankay
Galéria
Augusztus 9–14., VI. Kultúrák, hagyományok harcmûvészeti tábor,
Várhelyi Ifjúsági Tábor
Augusztus 10., Folklórról kicsit másképp – népzene, néptánc és a Hold udvara…, Gyula, Harruckern tér
Augusztus 12–13., Sport- és vitaminnap, Békésszentandrás, szabad strand
Augusztus 12–14., XLI. Országos
Szenior Úszóbajnokság, Dr. Regele
Károly emlékverseny, Gyula, várfürdô
Augusztus 13., Szent István-napi elôzetes, Békéscsabai Kulturális Központ – Lencsési Közösségi Ház
Augusztus 13., Vízilabda-bajnokság,
Tótkomlós, Rózsa fürdô
Augusztus 13., Történelmi nap –
Szeghalom újratelepülésének 300. évfordulója; IV. Körös–Sárréti Ízek és Hagyományôrzô Fesztivál; VI. Sárréti Boszorkányfesztivál, Tildy utca
Augusztus 13., Ezüst álmok szárnyán – vándorkiállítás, Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum
Augusztus 13., Nyári Esték Füzesgyarmaton
Augusztus 13., Falunap – Bucsa
Augusztus 13–14., Nagybánhegyesi
Paprikafesztivál, termálfürdô elôtti
tér, sportpálya
Augusztus 16, Benedekfi István és
Benedekfi Zoltán hegedû-zongora
estje, Gyula, Erkel-emlékház
Augusztus 17., Felsütött a Nap sugára zenés est a Körös és a Végvár Táncegyüttessel, Gyula, Harruckern tér
Augusztus 18–20., Békéscsabai Zenei
Ifjúsági Találkozó és Nemzetközi
Fúvószenekari Verseny, Békéscsabai
Kulturális Központ – Ifjúsági Ház
Augusztus 19–21., Minden Magyarok
XVII. Nemzetközi Néptáncfesztiválja, Gyula, Várkert
Augusztus 19., Szent István-napi
rockopera és musicalgála sztárokkal, Szarvasi Vízi Színház
Augusztus 19., Szent István-nap,
Orosháza, több helyszínen
Augusztus 19., Szarvasi Kamarazenekar koncertje, Szarvas, Lengyel Palota kertje

Augusztus 19., Szent István-napi lovas vigadalom, Füzesgyarmat, Gergely-tanya
Augusztus 19–20., VIII. Európai Kenyérünnep, Orosháza-Gyopárosfürdô, Gyógy-, Park- és Élményfürdô
Augusztus 19–20., I. Békési-dánfoki
Zenei Fesztivál, Békés, Békés-dánfoki Üdülôközpont
Augusztus 19–20., XI. Tótkomlósi
Napok, Erzsébet liget
Augusztus 19–20., Kovácsházi napok,
Mezôkovácsháza, a város több pontján
Augusztus 19–21., VIII. Vass Sándor
Kézilabda Emléktorna, Szeghalom,
sportcsarnok
Augusztus 20., Motocross Kelet Kupa, Gyulavári, motocrosspálya
Augusztus 20., XI. Szlovák gasztronómiai nap, Tótkomlós, Dél-alföldi
Szlovák Regionális Kulturális Központ
Augusztus 20., Kirakodóvásár és búcsú, Végegyháza, Kossuth utca
Augusztus 20., Kirakodóvásár és búcsú, Tótkomlós, Erzsébet liget
Augusztus 20., A Honfoglalástól az
Európa dalig, Csorvás, Szabadság tér
Augusztus 20., Szent István ünnepe,
Mezôhegyes, József Attila Általános
Mûvelôdési Központ
Augusztus 20., Pósteleki új kenyér
ünnep, Békéscsaba, Póstelek
Augusztus 20., Kurucz Portya, Dévaványa, Helytörténeti Gyûjtemény, Kurucz-porta
Augusztus 20., XIII. Nemzetközi
Halfôzô Verseny és augusztus 20-ai
ünnepség, Gyomaendrôd, az endrôdi
Népliget
Augusztus 20., Falunap, Ecsegfalva,
Pulyka tér
Augusztus 20., Szent István-nap,
Szarvas, Körös–Maros Nemzeti Park,
Anna liget
Augusztus 20., Államalapító Szent
István ünnepe Békéscsabán, Békéscsabai Kulturális Központ – Ifjúsági Ház
Augusztus 20., Ismét ôröl a Szárazmalom Szarvason, Szarvas, Ady E. u. 1.
Augusztus 20–21, XI. Betyárnapok
Kondoroson, Betyár csárda
Augusztus 20–21, Szent István-napi
ünnep, Dévaványa, mûvelôdési ház
Augusztus 21., Pegazus Kupa díjugrató lovas bajnokság, Békéscsaba, Pegazus Lovasiskola
Augusztus 21., Nemzetközi lóverseny, gazdatalálkozó és aratóünnep
Bogárzón, Orosháza, bogárzói lóversenypálya
Augusztus 22., P. Mobil-koncert, Gyula, várfürdô
Augusztus 22–28., Hajómodellezô
Közép-Európa Kupa, Orosháza –
Gyopárosfürdô, gyopárosi tavak
Augusztus 23., Molnár Dixiland
Band-koncert, Gyula, vár
Augusztus 24., Balkán világ-virág – St.
Martin lemezbemutató koncertje, gyulai vár
Augusztus 25–27., Mûemlékvédelmi
konferencia, Mezôhegyes, József Attila Általános Mûvelôdési Központ
Augusztus 25–28., XI. Lecsófesztivál,
Békéscsaba, Csaba Center
Augusztus 25–27., IX. Magyar Zsonglôrtalálkozó, Szarvasi Vízi Színház
Augusztus 26., Rock and Roll Party
Gyulai Big Band koncertje, Gyula, Belváros – Világóra
Augusztus 26. – szeptember 28., Görgényi Tamás képzômûvész és Szappanos István festômûvész közös kiállítása, Békéscsaba, Jankay Galéria
Augusztus 26–28., Mágori Nyári
Fesztivál – Sárréti ízek és hagyományok ünnepe; XI. Sárréti Birkapörköltfôzô verseny és a Sziki ételek fesztiválja,
Vésztô, Vésztô-Mágor
Augusztus 26–28., VI. Körös-völgyi
veterántalálkozó, Gyula, Thermal
Camping
Augusztus 27., Mályvád teljesítménytúrák, Gyula, rajt – vár, várfürdô – duzzasztó – Gyulavári – Solymos – Mályvádi Ôstölgyes – Sitka – Városerdô – Remete – Szanazug – Sámson vára – Doboz – Marói-erdô – Póstelek -–Hajláserdô – Gyula, cél
Augusztus 27. , VII. Meghívásos pónifogathajtó verseny, Szarvas, vásártér
Augusztus 27., Lampionos utcabál,
Gyula, Belváros – Világóra
Augusztus 28., Magyar fotográfia napi kiállítás, Békéscsaba, Munkácsy-emlékház
Augusztus 28., III. Körös-Sárréti Hagyományôrzô Íjászverseny, VésztôMágor Történelmi Emlékhely
Augusztus 29., Egészségnap, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Augusztus 29. – szeptember 1., Családi fesztivál, Békéscsabai Kulturális
Központ – Ifjúsági Ház

