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A Magyar Köztársaság elnöke kitûzte az or-
szággyûlési képviselôk 2010. évi általános vá-
lasztásának napját.
A magyarországi választások elsô for-

dulójának napja 2010. április 11. (vasár-
nap). A második forduló napja 2010. áp-
rilis 25. (vasárnap).
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Az országgyûlési egyéni képviselôjelöltek

nyilvántartásba vételének határideje 2010.
március 19-én 16.00 órakor lejárt. A jelöltál-
lítás feltétele minimálisan 750 db érvényes
ajánlószelvény összegyûjtése volt. 

Békés megyében a hét országgyûlési
egyéni választókerületi bizottság az
alábbi jelölteket vette nyilvántartásba (a
név mellett a jelölô szervezet szerepel): 
1. sz. OEVK, Békéscsaba:

Gál István Elek – Lehet Más a Politika
Molnár László – MSZP
Dr. Szabó Terézia – Civilek
Szabóné Kocziha Tünde – Jobbik
Vantara Gyula – Fidesz–KDNP

2. sz. OEVK, Gyula:
Dr. Kovács József – Fidesz–KDNP
Dr. Perjési Klára – MSZP
Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna – Jobbik

3. sz. OEVK, Békés:
Debreceni Lajos – Civilek
Erdôs Norbert – Fidesz–KDNP
Molnár József – Jobbik
Nagy László – MSZP

4. sz. OEVK, Szeghalom:
Dr. Farkas Beáta – független jelölt
Farkas Zoltán – Fidesz–KDNP
Séllei Zsigmond – Jobbik
Veress József – MSZP

5. sz. OEVK, Szarvas:
Domokos László – Fidesz–KDNP
Földesi Zoltán – MSZP
Samu Tamás Gergô – Jobbik

6. sz. OEVK, Orosháza:
Dr. Dancsó József – Fidesz–KDNP
Fanaczán Istvánné – Lehet Más a Politika
Gál Ferenc – Munkáspárt
Jámbor Nándor – Jobbik
Muszka Kálmánné – MDF
Varga Zoltán – MSZP

7. sz. OEVK, Mezôkovácsháza:
Dr. Dévényi-Dabrowsky Géza Dániel –
Jobbik
Dr. Karsai József – MSZP
Dr. Nagy Béla – MDF
Simonka György – Fidesz–KDNP

A programsorozattal, amint
azt beszédében Domokos

László, a megyei közgyûlés el-
nöke is kifejtette, a levéltár
munkatársai arra tesznek kí-

sérletet, hogy a múlt porá-
nak rétegei alól kiássák azokat
az alapokat, amelyekre ma is
építeni lehet, hiszen egy tér-
ség gazdasági lehetôségeinek

számbavételekor, a fejlesztés
irányainak kijelölésekor igen
fontos ezeket szem elôtt tarta-
ni. A Gyomaendrôd múltját
felelevenítô elôadások pedig
különösen jól mutatják, hogy
a tradíciónak, az évszázadok
alatt kialakult mentalitásnak
milyen fontos és máig élô sze-
repe van.

T Á J É K O Z T A T Ó
a 2010. évi országgyûlési képviselôk általános választásának egyes fôbb tudnivalóiról, információiról

Nem véletlenül esett a
választás a Békés Me-

gyei Önkormányzat által
életre hívott, az érdekvéde-
lem hatékonyságát növelen-
dô találkozássorozat harma-
dik állomásának témájára.
Köszöntôbeszédében Domo-
kos László, a Békés Megyei
Közgyûlés elnöke is kitért ar-
ra, hogy a helyi közbiztonság
és közrend olyan közügy,
amelynek kérdéseire a jelen-
legi válságos idôszakban az
egyes magánszemélyek még
érzékenyebben reagálnak. A
rendezvény ezért a jó gyakor-
latokat, az együttmûködés le-
hetôségeit is számba vette, te-
hát a negatív jelenségek vázo-
lása mellett az is célja volt,
hogy alternatívát mutasson a

közért, a közbiztonságért ide-
jüket, energiájukat áldozni
akaró emberek számára.

Beszédében Farkas Zoltán
megyei alelnök is azt hang-
sú lyozta: a köz biztonságá-
nak javítása érdekében is ki-
e melten fontos a hivatássze-
rûen mûködô szervezetek, a
civil szervezetek, illetve az
önkormányzatok összehan-
golt munkája, annak koordi-
nálása. Az egyik legfontosabb
feladatot továbbá a megelô-
zés még hatékonyabbá tételé-
ben látja, amiben különösen
nagy szerep jut a gyerekek
szociali zációjában meghatá-
rozó részt vállaló oktatási in-
tézményeknek, a sporttevé-
kenységeknek.

A társadalmi összefogásban, a szinkronba hozott
munkában az erô – vonták le a végkövetkeztetést a
március 23-i közbiztonsági konferencia résztvevôi.

Gyomaendrôd két, egymástól sokban eltérô történel-
mi hagyományát vette nagyító alá márciusban a Bé-
kés Megyei Levéltár, amikor is értékalapú kutatásokat
bemutató rendezvénysorozata a városba látogatott.

Érdekvédelmi konferencia
Körös Mentôcsoporttal a biztonságosabb Békés megyéért

FOLYTATÁS A 3. OLDALON"

FOLYTATÁS A 3. OLDALON"

FOLYTATÁS A 3. OLDALON"

Egy város, két tradíció
Értékalapú levéltári kutatások Gyomaendrôdön

Domokos László
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A mûvelôdési házban Hamza
Zoltán polgármester a Szent
András apostolról elnevezett
nagyközséget, a megye nyu-
gati kapuját úgy jellemezte,
hogy az tôsgyökeres agrárte-
lepülés jelentôs turizmussal. 

A fejlesztésekrôl Hamza
Zoltán elmondta, hogy 1,1
milliárd forint támogatásra
pályáztak, de eddig csak 150
millió forintot nyertek, azt is
csak papíron. Ugyanis a ked-

vezô döntésrôl egy évvel ez-
e lôtt megkapták az értesítést,
de eddig egy fillért sem láttak
belôle. A többi pályázatukat
forráshiány miatt utasították el. 

A polgármester szólt arról
is: a megyével több program-
ban együttmûködnek, így a
felszíni csapadékelvezetésben,
a közös energiabeszerzésben,
a szentandrási civil szerveze-
tek hétmillió forint támogatást
nyertek a megyétôl, a pálya-
kezdôk megyei támogatása ré-
vén egy fiatal a szociális intéz-

ményben dolgozik, továbbá a
szakmai gyakorlatra kiírt pá-
lyázattal is élni kívánnak.  

Domokos László, a megyei
közgyûlés elnöke beszédében
kifejtette: céljuk, hogy megis-
merjék a település múltját és
terveit, illetve azokat a közös
kihívásokat, amelyekkel a te-
lepüléseknek és a megyének
egyaránt szembe kell néznie.
A gazdasági válságra válasz-
ként a megye 2008-ban hir-

dette meg növekedésorientált
gazdaságfejlesztési program-
ját. Nem megszorítással, ha-
nem fejlesztéssel kívánják el-
érni az egyensúlyt. Ennek ér-
dekében legelôször is mun-
kahelyeket kell teremteni, il-
letve támogatni a megyei ter-
mékek piacra jutását. A megye
jellegének megfelelôen külö-
nös figyelmet érdemelnek az
élelmiszer-ipari termékek. A
korábban virágzó háztáji gaz-
daságot is talpra kell állítani, ez
a termelôknek kie gészítô jö-

vedelmet jelent, a fogyasztók-
nak pedig egészséges élelmi-
szert. A turizmus fejlesztése is
segíti a foglalkoztatást és a jö-
vedelemszerzést. Az emberek
akarnak saját otthont teremte-
ni, és az építkezés munkahe-
lyeket hoz létre. 

A megyetörténeti kiállí-
tást dr. Erdész Ádám, a levél-
tár igazgatója nyitotta meg.
Kifejtette: a török hódoltság
után 1719-ben népesült be
a település. Adományozás,
majd házasság útján a Rud-
nyánszki család kezébe került
a birtok. Mivel a bérlô rövid-
távon gondolkodott, azonnal

ki akarta venni a hasznot,
ezért elôbb 1734-ben felgyúj-
tották a házát, majd Vértesi
Mihály vezetésével 1735-ben
jobbágyfelkelés tört ki. A Vas
megyébôl származó Szent-
györgyi Horváth család há-
zasság útján szerzett birtokot
Szentandráson. Balatonfüre-
den a Horváth-házban tartot-
ták meg az elsô Anna-bált.
Szintén a családhoz kötôdik a
kupléban megénekelt budai
Horváth-kert is. 

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Legelészô szürkemarha-
gulya a falu határában,

gólyapár az általános iskola
melletti póznán megrakott
fészekben és meseszép tava-
szi idô fogadta a március 26-i
megyejárást Körösnagyharsá-
nyon. A Körös–Maros Nem-
zeti Park közelségében és a
magyar–román határ szom-
szédságában fekvô, ma hét-
száz körüli lélekszámmal
rendelkezô település sok
mindent át- és megélt már az
elmúlt századokban, virágzó
múltjának egyik jelentôs sa-
rokpontja, hogy az 1600-as
évek elején hajdúvárosi ran-
got kapott Bocskai Istvántól.
Ezt a történelmi sokszínûsé-
get emelte ki a község Ottho-
nunk Békés Megyéhez vá-
lasztott jelmondata is: „A
múlt erôs gyökér, jelen és jö-
vô belôle él” - mondta el Má-
té Pál polgármester. Ennek
megfelelôen múltjuk mellett
a helyiek valóban ismertették
jelenüket, vagy pontosabban
jövôjüket is: jól felkészült
Harsány Táncegyüttesük és
Kisharsány Tánccsoportjuk
ügyesen mutatkozott be a
mûvelôdési ház színpadán.
Máté Ernôné pedig zenés elô-
adással készült.

Mindezért cserébe a talál-
kozás- és párbeszédsorozatot
útjára indító Békés Megyei
Önkormányzat is elmondta
magáról a legfontosabb tud-
nivalókat, és a Jókai Színház,

illetve Színitanház mûsorai-
val hálálta meg a házigazdák
vendégszeretetét.

– Békés megye mindany-
nyiunk otthona, ezért jöttünk
ma is, hogy megbeszéljük kö-
zös dolgainkat. Ezért tûztük
ki célul magunk elé 2006-ban,
hogy „az összefogás megyéjé-
vé” váljunk. Mára elmondha-
tom, teljesítettük az elvárást –
fogalmazott Farkas Zoltán, a
Békés Megyei Közgyûlés alel-
nöke. Hozzátette még: bízik
abban, hogy az összefogás a
megye-, sôt az országhatáro-
kat is túl tudja lépni. Ennek jó
példája, hogy önkormányza-
tuk Arad és Bihar megyével is
komoly kapcsolatokat ápol,
vegyes bizottságokat mûköd-
tet velük, aminek jelentôségét
még jobban érzékeljük majd,
amikor várhatóan jövô év ta-
vaszától Románia is csatla-
ko zik a Schengen-övezethez.

A Körösnagyharsányhoz ha-
sonló határ menti települések
számára pedig még közvetle-
nebb haszonnal járhat az ak-
kor már csak virtuálisan léte-
zô országszélek más-más ol-
dalán fekvô megyék össze-
hangolt munkája.

A rendezvénymegnyitót
követô, soron kívüli testületi
ülésen a megye két intézmé-
nye, a Pándy Kálmán kórház
és a Szociális, Gyermekvédel-
mi, Rehabilitációs és Mód-
szertani Központ mutatko-
zott be. Így egyebek mellett
szó esett arról a továbbra is
folytatódó Adj esélyt! jóté-
konysági akcióról, amelyet a
megye indított, hogy megse-
gítse az állami gondoskodás-
ban Békésben élô gyerekeket,
hiszen az állami normatíva a
szakellátás kiadásainak mind-
össze felét fedezi.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

A megye szerepe Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnak meg a megye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most dr. Varga Lajost, Dombegyház polgármesterét és
Várfi Andrást, Gyomaendrôd polgármesterét kérdeztük.

– Úgy érzem, a kistérségek és
a régiók kialakítása után a me-
gye szerepe háttérbe szorult,
pedig a falvak, városok számá-
ra rendkívül fontos a megye
segítsége, ugyanis ô van leg-
közelebb hozzánk – kezdte
nyilatkozatát dr. Varga Lajos.

Dombegyház polgármes-
tere kifejtette: fontos számol-
nunk azzal, hogy szomszédok
vagyunk a szintén uniós or-
szággal, a dinamikusan fejlô-
dô Romániával. Az együtt-
mûködés gazdaságélénkítô,
munkahelyteremtô szerepét
nem lehet eléggé hangsúlyoz-
ni. Pályázatot nyújtottak be a
Dombegyház–Kisvarjas kö-
zötti határút megépítésére, ez
az elsô fordulón már túl is ju-
tott, most a második forduló-
ban a kedvezô elbírálásra vár-
nak. Pályázatukhoz jelentôs

szakmai segítséget kaptak a
megyétôl. A támogatás elnye-
rése esetén a 200 ezer lakosú
Arad városa közúton mind-
össze 17 kilométerre lenne
tôlük. Így a schengeni határ
közelgô megszûnésével lehe-
tôségeik valóban „határtalan-
ná” válnának. Az út megépí-
té se nemcsak Dombegyház,
hanem a határ mindkét olda-

lán fekvô, környezô települé-
sek számára létkérdés. 

– Településünkön és a me-
gyében is szorgalmas, becsü-
letes emberek élnek, és az or-
szág legjobb termôterületein
gazdálkodnak, ennek ellené-
re mégis aggasztó méretet ölt
a munkanélküliség, az elván-
dorlás, a mélyszegénység. A
gondok leküzdése érdekében
közösen kell gondolkodnunk
a megyével, maximálisan ki
kell használnunk a meglévô
lehetôségeinket, illetve új
perspektívákat kell tárnunk
az itt élôk elé, hogy a fiatalok
helyben maradjanak. A jövôt
tekintve bízom benne, hogy
a választások után megalaku-
ló új parlament és kormány
az ezeréves megyerendszerre
alapozza politikáját – fogal-
mazott dr. Varga Lajos.     

– Magyarországon az alkot-
mány három közigazgatási
egységet ismer el, a telepü-
lést, a megyét és az országot.
A megyéhez való tartozás
tu lajdonképpen a szülôföld-
höz tartozás érzését rejti,
ugyanis az érzelmi megköze-
lítés éppúgy fontos, mint az
értelmi. A megye önkor-
mányzati rendszere biztosítja
a köz ügyeibe való beleszó-
lást, ebben a tekintetben a
megye jól áttekinthetô, kezel-
hetô egység – fogalmazta meg
Várfi András. 

Gyomaendrôd polgármes-
tere szerint nem szabad a ma-
gyar megyei közigazgatáson
változtatni. A régiós és kistér-
ségi betonba öntött elképze-
lések nem váltották be a kita-
lálóik által táplált reménye-
ket. Természetesen közös cé-

lok érdekében lehet térségi és
régiós összefogás, de a kistér-
ségek, a régiók határát nem
szabad mereven, három me-
gyét jelzô vonalként meghúz-
ni. Ugyanakkor vannak olyan
történelmi régiók, melyek
még az országhatárokon is át-
nyúlnak, így Gyomaendrôd a
bihari régióhoz tartozik.

– Tehát a megye jövôje
fontos. Mi, gyomaendrôdiek
általában csatlakozunk a me-
gyei programokhoz. Ilyen a
növekedésorientált gazdaság-
fejlesztési program. Ennek
keretében részt vettünk a kö-
zös gázbeszerzésen, mely ed-
dig több mint 20 százalékos
megtakarítást eredményezett.
Pályáztunk a megyénél gya-
kornok foglalkoztatására és
felsôfokú végzôsök gyakorla-
ti képzésére. A városi könyv-

tár csatlakozik a Békés Me-
gyei Tudásház és Könyvtár
ál láskeresôk nyilvántartási
programjához. A háromlép-
csôs közigazgatási modellben
hiszek és támogatok minden
önkéntes, az önkormányzati-
ságon alapuló, jó cél érdeké-
ben létrejött kistérségi és ré-
giós összefogást – összegezte
véleményét Várfi András.

Közösen a „határtalan” együttmûködésért Békés megye a szülôföldünk

A megye nyugati kapuja Megbeszélni közös dolgainkat
Békésszentandrás március 20-án, az Otthonunk
Békés Megye programsorozat keretében fogadta a
megyejárást.

A magyar–román ha-
tár mellett fekvô Kö-
rösnagyharsány látta
vendégül március 26-
án az Otthonunk Bé-
kés Megye rendez-
vénysorozatot.



2010. ÁPRILIS BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE 3

Békés Megye Képviselô-testületének Közlönye, Békéscsaba. Felelôs kiadó: Békés Megyei Levéltár. Felelôs szerkesztô: dr. Erdész Ádám. Újságírók: Gelegonya Edina, Licska Balázs, Molnár Lajos, Szegfû Katalin.
Nyomdai elôkészítés: Quirt Wizard Kft., Békéscsaba. Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája; internetcím: www.kozlonynyomda.hu. ISSN 1215-0711.

A Békés megyei területi listaállítás
határideje 2010. március 22-én
16.00 órakor járt le, feltétele pedig
az volt, hogy azon jelölô szervezetek
állíthattak megyei listát, akik a hét
egyéni választókörzetbôl legalább
két jelöltet indítani tudtak. E  felté-
telnek hat jelölô szervezet felelt meg
és állított megyei listát. A megyei
listák szavazólapon történô feltün-
tetésének sorsolására 2010. március
25-én 10.00 órakor került sor a te-
rületi választási bizottság választott
tagjainak közremûködésével. A Bé-
kés megyei területi listás szava-
zólapon a jelölô szervezetek az
alábbi sorrendben fognak sze-
repelni:

1. Lehet Más a Politika
2. Magyar Szocialista Párt
3. Civil Mozgalom
4. Fidesz – Magyar Polgári Szö-

vetség – Kereszténydemokrata
Néppárt

5. Jobbik Magyarországért Moz-
galom – Párt

6. Magyar Demokrata Fórum

Békés megye – az egy szavazó-
kö rös településeket kivéve – vala-
m ennyi településén a helyi önkor-
mányzatok március 22-éig megvá-
lasztották a településeken mûködô
szavazatszámláló bizottságokat. Bé-
kés megyében a választás napján 440
szavazókörben élhetnek a választó-
polgárok szavazati jogukkal. 

A választásra jogosult polgárokról
névjegyzék készült, melynek tovább

vezetett adata értelmében 2010. már-
cius 24-i állapotnak megfelelôen Bé-
kés megyében összesen 306 798 fô a
választásra jogosultak száma. 

További fontos tudnivalók:
Aki a szavazás valamelyik – vagy
mindkét – fordulója napján lakcí-
métôl távol, de Magyarországon tar-
tózkodik, lakóhelyén igazolást kér-

het a választási iroda vezetôjétôl (a
jegyzôtôl).

Az igazolással azon a településen
szavazhat, ahol tartózkodik, ahová az
igazolás szól. Igazolással csak a kijelölt
szavazóhelyiségben lehet szavazni.
Ennek címét az igazolás tartalmazza.

Igazolást a választás második for-
dulójára (is) elôre kell kérni, az elsô
választási fordulót megelôzôen iga-
zolást 2010. április 9-én 16.00 óráig

lehet kiadni.  A két választási fordu-
ló között igazolás nem adható ki.

A választójog egyenlôsége elvé-
nek megfelelôen mindenki csak egy
képviselô megválasztásában vehet
részt. Igazolást Békés megyében
2010. március 24. napjáig 987 eset-
ben adtak ki a települési jegyzôk.

Aki bármelyik választási idôpont-
ban külföldön tartózkodik, a helyi vá-
lasztási irodától (jegyzôtôl) kérhette
felvételét 2010. március 19-én 16.00
óráig a külképviseleti névjegyzékbe,
ezzel a lehetôséggel 208 Békés megyei
választópolgár élt.  A választás elsô for-
dulójában a külképviseleten egy héttel
korábban, az amerikai kontinensen 
8 nappal korábban történik a szavazás!

Minden választási tudnivalóról
részletes felvilágosítást adnak a he-
lyi polgármesteri hivatalokban mû-
ködô választási irodák, amelyek ve-
zetôi a jegyzôk.
Békéscsaba, 2010. március 25.

DR. DÁVID SÁNDOR
MEGYEI FÔJEGYZÔ,

A TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

VEZETÔJE

A megyei Jókai Színházban,
Békéscsabán tartott rendez-
vény fôelôadója, dr. Sinku Pál
a gazdasági válság és a bûnö-
zés kapcsolatáról beszélt. A
Legfôbb Ügyészség fôosz-
tályvezetô ügyésze szerint
nem létezik „megélhetési
bûnözés”, a bûnözést nincs
miért címkékkel ellátni, hi-
szen lényegük ugyanaz: egy
szociálisan nehéz helyzetben
lévô ember egy szociálisan
ugyanolyan nehéz helyzet-
ben lévô embert megkárosít.

A szakmai színvonalat to-
vábbi országszerte elismert
szakemberek is biztosították
elôadásaikkal, melyek közt
egyaránt voltak inkább elmé-
lettel, illetve elsôsorban a
közvetlen gyakorlattal foglal-
kozók. Elôbbire példa dr.
Nagy Gábor Tamás (Fidesz),
Budapest I. kerületének pol-
gármeste re, aki a Büntetô
Törvénykönyv átfogó válto-

zása, a büntetési tételek szi-
gorítása mellett érvelt, mivel
álláspontja szerint a büntetés
célja az elrettentés.

Bátkai Miklós, a Békés Me-
gyei Rendôr-fôkapitányság
Bûnmegelôzési Osztályának
kiemelt fôelôadója elmondta,
hogy a Békés Megyei Rend-
ôr-fôkapitányság 2009-ben
mintegy hatezer órát fordított
tanyaprogramjának megvaló-
sítására. Dr. Czuprák Ottó el-
nök arról beszélt, hogy a Ma-
gyar Tartalékosok Szövetsé-
ge a kapocs a társadalom egé-
sze és azok között, akik ellát-
ják a honvédelmi feladato-
kat. Kardos Pál, a Budapesti és
Agglomerációs Polgárôr Szer-
vezetek Szövetségének elnö-
ke pedig arra tért ki: bár a pol-
gárô rök fegyvertelenek, egy
fegyverük mégis van, és ez: a
tudásuk, hiszen alapelvük,
hogy a hatékony védelem ér-
dekében képezniük kell ma-
gukat.

A nyilvánosság elôtt április
közepén bemutatkozó Kö-
rös Mentôcsoport ugyancsak
szóba került a konferencián.
Dr. Takács Árpád, a Békés Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság igazgatója elmond-
ta, hogy a megyei közgyûlés
2009. júliusi döntése értelmé-
ben megalakult szervezet ösz-
szefogja és koordinálja a me-
gyében eddig egymástól elszi-
getelve létezô mentôcsopor-
tokat, integrálja a civil mentô-
szervezeteket, a gazdálkodó
szervezeteket, a civil állam-
polgárokat. Az eddigi önkén-
tesek hatósági kötelezettséget
vállalnak, mellettük pedig hi-
vatásos szakemberek is részt
vesznek a munkában, hogy az
itt élôk, illetve az ô értékeik, a
lehetô legnagyobb biztonság-
ban érezhessék magukat.

A konferencia következô,
április végi állomásán a civil
szervezetek kerülnek a kö-
zéppontba.

Elôadásában Balogh Dorottya
megállapította, hogy Gyo-
mán a református egyház a
történeti kontinuitás bizonyí-
téka, és egyben szimbóluma
is. A levéltárostól azt is meg-
tudhatta közönsége, hogy a
gyomaiak az 1930-as évektôl
nagy gondot fordítottak a szi-
kes földek javítására, példájuk
nyomán a sárga földes talajja-
vítási program az egész or-
szágban elterjedt. Prezentá-
ciója Gyoma és Endrôd 1981.
december 31-i egyesülésének
ismertetésével zárult.

Ehhez is kötôdôen szak-
mai beszámolójában Szonda
István azt is felépítette, mi az
oka a „gyomaendrôdiség-tu-
dat” hiányának. A két telepü-
lés a mai napig egymás mel-
lett, és nem pedig együtt él, a
mai napig ezt szimbolizálja
Gyoma és Endrôd határán a
be nem épített „határvonal” –
hangsúlyozta a néprajzkuta-
tó. Ahogyan azt a hozzászólá-
sok nagy száma is mutatta,
a település lakóit élénken
foglalkoztatja a problémafel-
ve tés.

Végül, de nem utolsósor-
ban dr. Erdész Ádám, a levél-
tár igazgatója tartott elôadást
a gyomai Kner Izidorról
(1860–1935), akit a magyar
gazdaságot a dualizmus ide-
jén új szellemmel feltöltô
vállalatalapítók között tarta-
nak számon. A történész ösz-
szefoglalta a híres nyomdász

„marketingstratégiáját” és „fog -
lalkoztatáspolitikáját”, amely
a ma embere számára is ta-
nul ságul szolgálhat.

A levéltár rendezvényso-
rozata pedig Gyomaendrôd
után is folytatódik, hiszen ha-
todik állomásaként április 14-
én, délután fél ötkor Sarkad-
ra, a Bartók Béla Mûvelôdé-
si Központba érkezik. A nyi-
tóbeszédet Domokos László
mondja, majd dr. Kereskényiné

Cseh Edit fôlevéltáros elemzi
a bihari hagyományokkal
rendelkezô házigazda telepü-
lés Békés megyébe való olva-
dásának sajátosságait. Sáfár
Gyula levéltári igazgatóhe-
lyettes a helyi cukorgyár kö-
zel évszázados fennállásának
jelentôségérôl beszél, míg dr.
Erdész Ádám a Márki család
sarkadi társadalomban betöl-
tött szerepét vázolja fel.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Érdekvédelmi konferencia
Körös Mentôcsoporttal a biztonságosabb Békés megyéért
" FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

" FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

" FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Egy város, két tradíció
Értékalapú levéltári kutatások Gyomaendrôdön

Balogh Dorottya és dr. Erdész Ádám Gyomaendrôdön 

T Á J É K O Z T A T Ó
a 2010. évi országgyûlési képviselôk általános választásának egyes fôbb tudnivalóiról, információiról

Priskin János, dr. Vozár István és dr. Herjeczki János, a területi választási bizottság választott tagjai 
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– Hasznos-e ilyen kijelentéseket
tenni egyházi személyeknek?

– Ha az egyházi személy
józan gondolkodású, van ér-
telmes mondanivalója, nincs
gondnokság alá helyezve és
nem néma, akkor nemcsak
hasznos, hanem kötelessége
megszólalnia minden súlyos
erkölcsi kérdésben – és a po-
litika ilyen –, fôleg ha kérde-
zik. Mivel egy pap számára
közömbös a helyezése a nép-
szerûségi listákon, az evangé-

liumból fakadó meggyôzôdé-
sérôl tanúságot kell tennie,
akár tetszik ez egyeseknek,
akár nem. Ráadásul egy való-
di demokráciában ez minden
vallásbeli és hitbeli meggyô-
zôdéstôl függetlenül elvárás
és erény. Úgy tûnik azonban,
sokan ezt még nem tudják.

– Nem tart-e attól, hogy véle-
ménye megoszthatja a híveket?

– A különbözô híveket
biztos, hogy megosztja a véle-
ményem, de én nem nekik,
hanem kifejezetten a katoli-
kus egyház tudatos tagjai szá-
mára fogalmaztam meg a vé-
leményemet. A mi esetünk-

ben a hit nem valamilyen
szubjektív vélekedés, hanem
az evangélium egyértelmû
értékeinek fényében, azok ér-
tékrendje szerinti tájékozódás
és cselekvés a mindennapi
életben. Akik erre töreked-
nek, azokat nem megosztja,
hanem valódi közösséggé ko-
vácsolja az egyértelmû meg-
fogalmazás, erkölcsi kérdé-
sekben. És az egész társadal-
mat érintô kérdések, a köz
ügyei, azaz a politika az egyik

legfontosabb erkölcsi kérdés.
A baj éppen akkor van, ha
nem akként kezelik. Ha azt
mondanám, hogy aki hoz-
zánk tartozik, annak a ked-
venc színe csak a hupikék le-
het, és aki az okkersárgát pre-
ferálja, az nem tartozik hoz-
zánk, akkor megosztanám a
közösséget. Én azonban azt
mondtam, hogy a fehér az fe-
hér, a fekete pedig fekete. Le-
het jó szándékkal más véle-
ménye errôl valakinek, akkor
sem közösítem ki, legfeljebb
fokozott szeretettel és gon-
doskodással elôsegítem látása
gyógyulását.

–Meginvitálta Nyakó Istvánt
egy személyes beszélgetésre, Sze-
gedre, amelyet a hírek szerint a
sajtószóvivô elfogadott. Mikor le-
hetséges ennek a találkozónak a
megtartása, illetve mi a fô célja?

– A meghívás részemrôl
állandóan nyitott, és úgy érte-
sültem a sajtóból, hogy elfo-
gadást nyert, de a találkozó
idôpontját még nem sikerült
rögzíteni. A cél pedig egyér-
telmûen egy elôítéletektôl
mentes, a másik véleménye
iránt érdeklôdô és azt tiszte-
letben tartó személyes párbe-
széd. Ezt tudatosan provokál-
tam, többekkel: például Ivá-
nyi Gáborral és Donáth László-
val sikerült tökéletesen meg-
valósítani, Aczél Endrével ez
nehezebben indult, de a ma-
ga módján megtörtént.

– A sajtóban önt ért támadáso-
kért kíván-e valamilyen módon
elégtételt venni?

– Ezeket a támadásokat és
támogató megnyilvánulásokat,
ahogy az elôbb említettem, tu-
datosan provokáltam. Azokra,
akik kulturálatlan vagy kifeje-
zetten trágár stílusban reagál-
tak, nincs miért neheztelnem,
és nekik nincs mit megbocsá-
tanom, hiszen saját magu-
kat minôsítették. Többek kö-
zött az ilyen stílusú reakciók
vagy véleménynyilvánítások
ébreszthetnek bennünket rá
arra, hogy szellemileg, lelkileg
milyen súlyos betegségben
szenved társadalmunk.

– Véleménye szerint manap-
ság hogyan mûködhet együtt az
egyház és a politika?

– A partnerek nem az egy-
ház és a politika, hanem az
egyházi intézmények, vala-
mint az állami és önkor-
mányzati szervek vagy civil
szervezetek. Sokan tévesen,
néha naiv, jó szándékkal, de
többnyire durva tudatos kire-
kesztéssel az állam és az egy-
ház szétválasztásán az egyház,
illetve a hívô emberek társa-
dalomból való kirekesztését
értik. Ezzel szemben valóban
együttmûködésrôl van szó,
mégpedig egymás autonó-
miájának kölcsönös tisztelet-
ben tartásával az egész társa-
dalom javára és szolgálatában.
Ennek ma Magyarországon
az egyik legkiemelkedôbb te-
rülete a közoktatás.

A március 25-i ünnepélyes
átadáson Kissné dr. Balogh

Ibolya igazgatónô kie melte,
hogy a mintegy fél éven át tar-
tó felújítás során 155 olyan
nyílászárót építettek be, ame-
lyet az iskola növendékei a bé-
kési, Szarvasi utcai faipari tan -
mûhelyben gyártottak. 

A munkák során emellett a
lapostetôre magastetôt építet-
tek, akadálymentesítést végez-
tek, átépítették az épületben a

víz- és szennyvízvezetékeket,
korszerûsítették az elektro-
mos hálózatot. Megtörtént a
hideg- és melegburkolatok
cseréje, a vizesblok k ok teljes
felújítása, valamint az épület
külsô és belsô festése, utóbbit
az iskola tanulói végezték el.

A fûtési rendszer teljes átalakí-
tásával, valamint az épület kül-
sô hôszigetelésével a kollé-
gium energetikai szempontból
is megfelel a ma érvényes
energetikai elôírásoknak. Az
igazgatónô utalt arra, hogy
a parkrendezési munkában
szintén az iskolakomplexum
diákjai és tanárai vesznek részt. 

Domokos László, Békés Me-
gye Képviselô-testületének el-
nöke avatóbeszédében arról

szólt, hogy az 1970-es évek-
ben elkészült épület javításra
szorult, korábban többször si-
kertelenül pályáztak a felújítá-
sára, míg végül saját erôbôl vá-
gott bele a megye. Ennek az
adott pénzügyi alapot, hogy
a megyegyûlés elhatározta: a

kötvénykibocsátás bevételét
fontos, halaszthatatlan beru-
házásokra fordítja. 

– Az oktatásba való befek-
tetés hosszú távú közügy, így
kerülhetett sor erre a felújítás-
ra – tette hozzá, egyben kérte
a békési, illetve a környékbeli
településeken élô szülôket,
hogy bizalmukat helyezzék a
Farkas Gyula Közoktatási In-
tézménybe, írassák ebbe az
1400-nál is több diákot szám-
láló tanintézménybe gyerme-
küket. Domokos László ígé-
retet tett továbbá az iskolában
folyó szakmai oktatás további
fejlesztésére. 

Ezt követôen a vendégek
körüljárták a teljes egészében
megújult épületet, amelynek
három szintjén a 3-4 ágyas la-
kószobák mellett informati-
kai szaktanterem, kondite-
rem, könyvtár, fôzôkonyha,

betegszoba és több tanterem
is helyet kapott. Az épületbe
a mozgásukban korlátozott
gyermekekre gondolva liftet
is beépítettek. A kivitelezést a
Károlyi és Társa Építési Vál-
lalkozó Kft. végezte el.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Tizenöt város huszonhét
indulója, köztük három

hazai diák, azaz a szakma je-
lenleg legügyesebb tanulói
gyûltek össze a Harruckern
János Közoktatási Intézmény
szabadkígyósi telephelyén. Az
iskola adott ugyanis otthont
március 23. és 26. között a
Szakma Kiváló Tanulója or-
szágos versenynek a pék-cuk-
rász kategóriában. Mindez
nemcsak nagy megtisztelte-
tést jelent a Harruckern szá-
mára, de egyben azt is jelöli:

szakképzési rendszerének mi-
nôsége országosan is elismert.

Az eseményt Balogh József,
a Békés Megyei Önkormány-
zat térségi tanácsnoka nyitot-
ta meg a Wenckheim-kastély
dísztermében, majd kezdetét
vette a megmérettetés. Mind-
ez négy nagy próbából állt:
szóbelibôl és írásbelibôl, to-
vábbá egy pék, illetve egy cuk-
rász gyakorlati feladatból.

Hogy a verseny tisztasága
semmiképp ne kérdôjelezôd-
hessen meg, a verseny szerve-

zôi megtették a szükséges óv-
intézkedéseket: a szakmai zsû -
ri, melynek elnöke Werli Jó-
zsef, a Magyar Pékszövetség
fôtitkára volt, hozta magával a
kérdéseket, elvégzendô fel-
a datokat. Emellett már a ver-
seny elsô elemeként sorszá-
mot húztak a diákok, és ezt
követôen minden gyakorlat-
nál és vizsgánál csupán ezzel a
számmal, vagyis anonim mó-
don versenyeztek.

A nem egyszerû megméret-
tetésen a szegedi Gaál Klárabi-
zonyult a legjobbnak, a két má-
sik dobogós a gyomaendrôdi
Horváth Robin és a kalocsai Bó-
na Nikolett lettek. A harrucker-
nes Abonyi Éva, Fóris Balázs és
Rácz Vivien a 10., a 19. és a 23.
helyen zártak. A helyezésen és
az ezzel járó elismerésen túl
azonban más tétje is volt a ver-
senynek, hiszen aki 66 százalék
felett teljesített, az automati-
kusan megkapta szakmunkás-
bizonyítványát – Szabadkígyó-
son ez 25 diáknak sikerült.  

Bôvebben: www.bekesmegye.com

A szakma kiváló tanulói Szabadkígyóson

Huszonhét tanuló indult versenybe az elismerésért 

Újabb tanszálloda nyílt Békésen
Saját erôbôl, több mint 150 millió forint ráfordítá-
sával újította fel Békés Megye Önkormányzata
a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény békési,
Szánt hó Albert utcai kollégiumát, amely hétközna-
ponként huszonhét szobájában száz sajátos nevelé-
si igényû gyermeknek ad otthont, míg hét szobájá-
ban huszonhét férôhellyel hétvégenként mint tan-
szálloda mûködik, építve az intézményben folyó
utazás és turizmus gimnáziumi képzésben részt ve-
vôkre, egyben gyakorlati helyet biztosítva nekik. 

Dr. Lázár János, Hódmezôvásárhely polgármestere meghívására dr. Kiss Rigó
László szeged–csanádi megyés püspök részt vett a legnagyobb ellenzéki párt
február 12-én megtartott kampányrendezvényén, amelyen az egyházi vezetô
egy rövid beszédet is mondott a hallgatóságnak. A püspök akkor felszólalásában
annak a véleményének adott hangot, miszerint ma csak egy olyan párt van Ma-
gyarországon, amely méltó módon, eredményesen és hitelesen tudja képviselni
a keresztény egyház által vallott értékeket. Ezen kijelentését Nyakó István, az
MSZP szóvivôje igencsak nehezményezte, állítása szerint beszédével a megyés
püspök a szocialista párt ellen kampányolt. A felszólalásból kirobbant vita ké-
sôbb nagy sajtóvisszhangot keltett, ennek kapcsán kérdeztük a megyés püspö-
köt, aki a helyzet tisztázására még egy személyes találkozóra is meginvitálta a
püspöki székházba a szocialista szóvivôt.

Az egyháznak kötelessége felszólalni
minden súlyos erkölcsi kérdésben 
Beszélgetés Kiss-Rigó László megyés püspökkel

Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspök: „az
egyház senkit sem közösít ki”
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Békés Megye Képviselô-
testülete 2010. február

19-én megtartott soros ülé-
sén közmeghallgatás keretén
belül tájékoztató hangzott el
Békés megye agrárágazatá-
nak helyzetérôl. A hozzászó-
lók, valamint a testület tagjai
kritikusnak látják megyénk

mezôgazdaságának jelenlegi
helyzetét, ezért Békés Megye
Képviselô-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 2. § (3) be-
kezdésében biztosított  jogát
gyakorolva a mezôgazdaság-
ból élôk megsegítése érde-
ké ben a Magyar Köztársaság

Kormánya felé kezdeménye-
zéssel él.

A közmeghallgatáson el-
hangzott, hogy hazánk mezô-
gazdasága – és ezen belül me-
gyénkben is – egyre mélyülô
válságba sodródott, és ez a fo-
lyamat már évek óta tart. A
mezôgazdaság jövedelmezô-

sége rendkívül alacsony (szá-
mos esetben veszteséges), a
gazdák jelentôs része csôd
közeli helyzetben van, az ér-
tékesítési gondok nem ol-
dódtak meg, fokozatos leépü-
lés tapasztalható. Az agrár-
közigazgatás nem enyhíti, ha-
nem súlyosbítja a helyzetet, a
szolgáltató közigazgatás kí-
vánnivalót hagy maga után,

rendszeresen érzékelhetô a
hatalom dominanciája.

Békés Megye Képviselô-
testülete a fentiek miatt kéri a
Magyar Köztársaság Kormá-
nyának azonnali intézkedését
a magyar agrárágazatban jelen
levô válság megoldására. 

Tájékoztatom tisztelt Mi-
niszterelnök Urat, hogy Bé-
kés Megye Képviselô-testü-

lete fentiekben röviden is-
mertetett kezdeményezését
az 5/2010. (II.19.) KT. számú
határozatával fogadta el, amit
levelemhez csatolva mellé-
ke lek. 
Békéscsaba. 2010. március 5.
Tisztelettel:

DOMOKOS LÁSZLÓ,
A BÉKÉSMEGYEI KÖZGYÛLÉS

ELNÖKE

Lelkiismeretesen felké-
szültek A megye mint

középszint címû szövegbôl az
Andrássy Gyula Budapesti
Német Nyelvû Egyetemnek
azon joghallgatói, akik már-
cius közepén szakmai érdek-
lôdésbôl a megyeházára láto-
gattak. Ennek köszönhetôen
színvonalas párbeszéd alakul-
hatott ki a különbözô európai
országokból érkezett, német
nyelven hazánkban tanuló
egyetemisták, illetve a Bé-
kés Megyei Önkormányzatot

képviselô elôadók, köztük az
említett vitaindító anyagot író
dr. Biri István nyugalmazott
fôjegyzô között. Emellett
ugyancsak hasznos eszme-
csere teremtôdött meg a Bé-
kés Megyei Levéltár igazgató-
jának, dr. Erdész Ádámnak a

megye történetét bemutató
színes prezentációjának kö-
szönhetôen. 

Az egyetem részérôl tizen-
öten utaztak Békéscsabára,
köztük az egyetem állam- és
jogtudományi karának dé-
kánja, dr. Stephan Kirste is. A
magyarországi megyerend-
szer történetének, jelenének
és jövôjének megismerése, a
komoly, a leendô szakmájuk-
ba vágó kérdések megtárgya-
lása mellett azonban némi ki-
kapcsolódásra is jutott idejük

a hallgatóknak, hiszen másfél
napra érkeztek, így hazánk
változatos arcai közül felfe-
dezhettek egy újabbat, lehe-
tôségük nyílt képet kapni Bé-
késcsabáról, ezen keresztül
pedig kicsit belekóstolni Bé-
kés megye életébe.

–Horgászszemmel nézve hogyan
jellemezhetôk Békés megye vizei?

– A Körösök és a Berettyó
folyásai révén megyénk kivá-
ló horgászati adottságokkal
rendelkezne, azonban az el-
múlt években olyan mértéket
öltött az ipari halászat, hogy
halmennyiségük erôsen meg-
csappant – ez pedig nagyon
rossz hír a horgászok számá-
ra. Ezért fontos kérdés, hogy
össze tudunk-e fogni halállo-
mányuk megmentése érdeké-
ben, vagy egyszerûen csak be-
lenyugszunk a kialakult hely-
zetbe? A megyében komoly
az akarat és az elképzelés,
hogy a Körösöket sokkal haté-
konyabban használjuk ki a
horgászatra, illetve azon ke-
resztül a turizmusra. Mert a
siker érdekében jelenleg saj-
nos a legtöbben inkább a csa-
tornákat, a mesterségesen
fenntartott horgásztavakat ke-
resik. Az lenne az igazi, ha a
Körösök horgászata olyan él-
ményt nyújtana az itt élôk, il-

letve az ide érkezôk számára,
ami mindannyiunk megelé-
gedésére szolgál – hiszen pél-
dául én magam is nagyon sze-
retek horgászni. Egyszóval
azon kell dolgozni, hogy visz-
sza tudjunk menni a termé-
szetes vizekre; azon például,

hogy tudjunk rajtuk is hor-
gászversenyeket rendezni.

– Ön mely vizeket keresi fel
legszívesebben?

– Fôleg a Körösöket, de
emellett szívesen megyek a
Csaba-tóra és a Szeghalom
környéki tavakra is. Ezenkívül
minden évben meglátogatom
a Tiszát az ôszi süllôzés vagy a
kora tavaszi dévérezés idôsza-
kában, illetve a baráti társasá-
gommal néhányszor felkeres-
tünk már más országokat is,
ahol másként kezelik a vize-
ket, ezért sokkal több horgász-
turistát fogadnak. Sajnálatos
tény, hogy ezeken a helyeken
kimondottan sok magyar hor-

gásszal találkozunk, akik a
környezetükben ugyancsak
nem találnak olyan folyóvize-
ket, ahol nagyobb eredmény-
nyel kecsegtetne a horgászat.

– A halételek elkészítésében
van specialitása? A szegedi vagy
inkább a bajai halászlére szavaz?

  – Szeretem a halételeket,
bár sajnos én magam sem
eszem sok halat, mert nem
akarom a fagyasztónak fogni
ôket. Viszont ha a barátaimat
várom, akár egy süllôsütésre,
akár egy halászlére, akkor
mindig friss halat tálalok fel.
A szegedi és a bajai halászlét is
nagyra értékelem, de én a kö-
rösire esküszöm.

„Jót s jól!” – hangzik Kazinczy felszólítása, amely
a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár rendez-
vénysorozatának is mottójául szolgál. A Közéleti
Mozaikban ismert szereplôk mutatkoznak be, ke-
véssé ismert oldalukról. Legutóbb Farkas Zoltán, a
megyei közgyûlés alelnöke mesélt nemcsak mun-
kájáról, de hobbijairól, kedvenc mûveirôl is – ez-
u tán faggattuk mi is egyik legkedvesebb idôtölté-
sérôl, a horgászatról.

A német nyelvû egyetem
joghallgatói a megyeházán

NYÍLT LEVÉL A KORMÁNYHOZ 
Békés Megye Képviselô-testülete 2010. február 19-én határozatot hozott arról, 

hogy a mezôgazdaságból élôk megsegítése érdekében kezdeményezéssel él a kormány felé  

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A körösi halászlének nincs párja

A német nyelvû egyetem joghallgatói szakmai érdek-
lôdésbôl látogattak a megyeházára 
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Régóta célja a megyében
mûködô négy kajak-ke-

nu klubnak (Békés, Békés -
szentandrás, Gyomaendrôd,
Szarvas) olyan közös edzôtá-
borok létrehozása, amelyek ré-
vén a sportszervezetek együtt
tudnak dolgozni, át tudják ad-
ni a tapasztalatokat. Egymás
meglátogatására, néhány na-
pos közös munkára már eddig
is volt példa, ugyanakkor ko-

molyabb, nagyobb létszámú
tábort mind ez idáig nem sike-
rült megrendezni. A megyei
önkormányzat civil pályázatán
keresztül sikerült erre a prog-
ramra támogatást nyerni, így
idén tavasszal a négy Békés
megyei kajakos klub fiataljai és
edzôi március 29. és április 3.
között egyhetes edzôtáborba
mehetnek Szarvasra, és a min-
den szempontból ideális kör-

nyezetben készülhetnek az idei
versenyszezonra.

A négy megyei klub egyet-
ért abban, hogy a közös prog-
ramnak köszönhetôen nem-
csak még jobb megyei ered-
mények születnek majd az or-
szág legsikeresebb sportágá-
ban, hanem mindez nagyban
generálni fogja Békés megye
kajak-kenus verseny-, szabad-
idôs és tömegsportéletét is. 

Együttmûködés a civilekkel
Minden korábbinál nagyobb keretösszeget, hetvenmillió forintot különített el a tavalyi évben költségvetésébôl a Békés Megyei Önkormányzat non-
profit szervezetek támogatására. A forrásra azok a civilek pályázhattak, akik a megye kötelezô feladatainak ellátásában tudnak segíteni, vagyis elsô-
sorban az egészséghez, az oktatáshoz, a szociális gondoskodáshoz és a kultúrához köthetô tevékenységet végeznek. A keretösszegbôl mintegy száz ala-
pítvány, egyesület stb. részesült – közülük négy mutatkozik most be e havi lapszámunkban.

K ettôs örömöt hozott
Kondoros életébe a

2009. december 21-i nap, hi-
szen hosszú idô, felújítás és
bôvítés után ezen a napon is-
mét megnyitotta kapuit a te-
lepülés tájháza, hogy a közös-
ségi élet meghatározó színte-
révé válhasson. Ezzel össze-
függve pedig ugyanekkor, és
persze ugyanezen a helyen,
kiállítás nyílt a Legendák
Földje Közhasznú Alapítvány
alkotótelepén készült mun-
kákból. A Békés megyei le-
gendák nevet viselô tárlaton a
közönség tíz alkotó változatos
formában elkészített mûveit
tekinthette meg: üvegzo-
máncokat, fafaragásokat, kis-
plasztikákat, festményeket.

Sokszínûségük mellett egy-
valami azonban mindenkép-
pen összekötötte ezeket, még-
pedig a témaválasztásuk, hi-
szen az alkotótelep – melynek
mûvészeti vezetôje Ungvári
Mihály – tagjai a közvetlen
környezetük felkínálta témá-
kat dolgozták fel, azon belül is
otthonuk legendáit, köztük
Rózsa Sándor és a betyárok, a
kunhalom vagy éppen az
olimpikonok világát.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat támogatásával megva-
lósult rendezvény célja bebizo-
nyítani, hogy környezetünk-
ben számtalan olyan rejtett
kincs található, amelyek csak
arra várnak, hogy az itt élôk fel-
fedezzék ôket, és ezzel büszkék

lehessenek arra: Békésben él-
nek. Az alapítvány terve között
az is szerepel, hogy ennek ér-
dekében még több megyei
mû vészt kér fel arra: a szûkebb
pátriánkhoz köthetô legendá-
kat felidézô alkotásokkal csatla-
kozzanak kezdeményezésük-
höz. Ha nagyobb gyûjtemény
gyûlik össze, azt akár vándorki-
állításon is bemutatnák a béké-
si településeken.

Az intézményt, egyúttal a
tárlatot a tájháztulajdonos bé-
késcsabai Varius Alapítvány
elnöke, Gyaraki Henriette, Do-
mokos László megyei elnök,
valamint Paluska Zoltán, a Le-
gendák Földje Közhasznú
Alapítvány alapítója nyitot-
ták meg.

A gyulai székhelyû Regionális
Wellness Egyesület a Békés
Megyei Önkormányzat által
biztosított pályázati forrásból
a harmadik alkalommal szer-
vezte meg „Fôzôcske, de
egészségesen” elnevezésû fô-
zôiskoláját, melyen ezúttal is
közel nyolcvan ember vett
részt. Rendezvényük nagy si-
kere köszönhetô annak, hogy
az érdeklôdök a kóstoláson
túl megbizonyosodhattak ar-
ról, hogy az egészséges ételek
is lehetnek ízesek és finomak,
ráadásul az elkészítésük sem
feltétlenül drágább, mint a
hagyományos ételeké. A már-
ciusi program résztvevôi
egyebek mellett a lencsesalá-
ta, a fûszeres haltekercs, a sár-
garépás muffin elkészítésével
ismerkedhettek meg. Ezek re-
ceptjeit a szervezôk kiosztot-
ták, de a www.rwegyesulet.hu
oldaláról utólag azok is letölt-

hetik, akiknek csak késôbb
keltették fel az érdeklôdését
az egészséges finomságok.

Az egyesület azért is tartja
kiemelten fontosnak, folyta-
tásra érdemesnek programját,
mert a mindenki körében ál-

talánosan tapasztalható idôhi-
ány következtében a hagyo-
mányosan jó alapanyagokból
készült ételek helyett egyre
többen választják a gyorsét-
termi ételeket, valamint a fél-
kész termékeket.

Nem csupán a szerve-
zet tagjai, hanem vala -

m ennyi, a településükön élô
mozgáskorlátozott érdekében
végzi feladatait a Mozgáskor-
látozottak Szarvasi Egyesüle-
te anélkül, hogy mindeköz-
ben kizárólagos érdekképvi-
seletre törekedne. Illetékessé-
gi területéhez öt helyi csoport
tartozik; az egyesületet 2002-
ben nyilvánították kiemelten
közhasznú társadalmi szerve-
zetté. 

Tevékenységi köréhez tar-
tozik, hogy rendezvényeket
szervez, tájékoztatja a hozzá
forduló sorstársakat, gond-
jaik megoldásához segítséget
nyújt, így egyebek mellett
részt vesz a különbözô (pél-
dául lakás-akadálymentesíté-
si, közlekedési, fogyatékossá-
gi, szociális) támogatási for-
mák ügyintézésében, amivel
nemcsak az érintettek pontos
informálásához járul hozzá,
de a gyorsabb ügymenetet is
elômozdítja 

Ágyhoz kötött tagjait sem
hagyja cserben, és bizalmi há-
lózatán keresztül megszer-
vezte a beteglátogatásukat.
Továbbá tevékenységüknek
köszönhetôen minden évben
orvos-beteg találkozó valósul
meg, ahol mozgássérült tag-

jaik mellett más érdeklôdôk
is hasznos elôadásokat hall-
gathatnak meg. Ezeken ki-
e melt téma a gyógyászati se-
gédeszközökkel kapcsolatos
tájékoztatás, hiszen a közön-
ség számára ezek a minden-
napi élet tartozékai. 

A Békés Megyei Önkor-
mányzat támogatásával meg-
valósuló „Betegség megelô-
zése, egészség megôrzése
egyesületünknél” nevet vise-
lô pályázatuk elsôdleges célja
már a címben megfogalma-
zódik, vagyis: célcsoportjuk

közérzetének, egészségi álla-
potának javítása. Az egyesület
nagy örömére a kedvezmé-
nyesen megvásárolt masz-
százsfotelen túl jádeköves ké-
zi masszírozót, vérnyomás-
és vércukorszint-mérôt, só-
lámpákat is tudtak vásárolni.
Ezeket az egészségügyi esz-
közöket teljes kihasználtság-
gal igénybe is veszik, hiszen a
klubnapokon történô hasz-
nálat kevésnek bizonyult,
ezért a nagy érdeklôdésre va-
ló tekintettel más napokon is
mûködtetik ôket.

A megyei kajak-kenu összefogása A legendás Békés megye

Fôzôcske, de egészségesen

A mozgáskorlátozottak érdekében
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A z elmúlt év egyik meg-
lepetéslemezét a vete-

rán dalmondó készítette. Az
album szövegeiben a generá-
ciós önvizsgálat, a mély társa-
dalompolitikai elemzés és a
stafétaátadás gondolatai ke-
ringôznek. Ebben a kettésza-
kadt, kisemmizett, remény-
vesztett országban mindenki
másban keresi a felelôst, ám
Hobo nem ezen az úton jár:
megvizsgálja, ô mit tett és te-
hetett volna. Nem keres
mentséget, csak tenni szeret-
ne valami jót a maga terüle-
tén: megírta ezt a lemezt,
színházakban játszik, köny-
veket ír, szaval, zenél, teszi a
dolgát. Elgondolkodtató zene
ez. A maga kíméletlen mód-

ján kényszerít arra, hogy el-
gondolkodjuk: mi mit szúr-
tunk el, és teszünk-e valamit,
hogy jobbá formáljuk ma-
gunkat, a környezetünket?
Képesek vagyunk-e önvizs-
gá latra, tudunk-e adni, me-
rünk- e igazán szeretni? 

A lemezre Vidnyánszky At-
tila rendezô épített egy érde-
kes, sok szálon futó, ravasz
kerettörténetet. A nézôk a
„kisember” és a média, a gaz-
dasági élet vi szonyát több
szemszögbôl látják, miköz-
ben a körítés egyfajta anticir-
kuszként jelenik meg, amely
azonban nem színvonaltalan,
sôt! Az artisták és mûvészek
a legnehezebb feladatra vállal-
koznak, szándékosan elron-

tott produkciókat mutatnak
majd be – olyan formában,
hogy az összhangban áll az
elôadás egészével. 

A Circus Hungaricus elôa-
dáson, amelyet közönsége
elôször április 30-án tekinthet
meg, a Porondszínházban a
Jókai mû vészei mellett a Hip-
podrom társulat artistái és
Hobo zenekara is belevetik
magukat a produkció sûrûjé-
be. Olyan elôadásra gondolja-
nak, amelyben keverednek a
mûvészeti elemek, ahol egy új
stílus születik a nézôk szeme
elôtt.

Hölgyeim és uraim! Csak
tessék, tessék! Az elôadás rö-
videsen megkezdôdik, a ze-
nekar már hangol.

Kenyeret és cirkuszi játé-
kokat – már az ókori rómaiak
is ezt tartották fô követelé-

süknek.  Itt most se kenyér, se
cirkusz. Csak Circus Hunga-
ricus.

Egy teljes ízében gyerekeknek szóló elô-
a dással, a Pettson és Findusszal járta kör-

be a Békés Megyei Napsugár Bábszínház a
megye településeit. Közösen szervezett, Szín-
házi teadélután nevet viselô rendezvénysoro-
zatuk keretében ugyanis a Jókai Színházzal
együtt február és április között tizenkét város-
ba-faluba látogattak el, hozzájárulva ezáltal ah-
hoz, hogy bárki hosszadalmas utazások nélkül,
saját lakóhelyén is hozzájuthasson érdekes és
értékes kulturális programokhoz. A két társu-
lat mindent alaposan megszervezett, a házi-
gazdáknak csupán a helyszínt kellett biztosíta-
niuk a felhôtlen szórakozáshoz – a közönség-
nek pedig még ennél is kevesebb dolga ma-
radt: csupán annyi, hogy helyet foglaljon a né-
zôtéren és élvezze az elôadást. Mindezt telje-
sen ingyen, jegyváltás szükséglete nélkül!

És a közönség rendre példásan meg is felelt a
vele szemben támasztott elvárásoknak, hiszen
mindenhol telt ház várta a napsugarasokat és a jó-
kaisokat, Pettson és Findus nevû macskája pedig
minden alkalommal mosolyt csalogatott a legki-
sebbek, illetve az ôket kísérô nagyobbak arcára.

A rendezvény nevéhez hûen ezt követôen közös
teázásra várták a kikapcsolódni vágyókat, ahol a
forró ital mellé kis pogácsa is került az asztalra.
A második elôadásra rendszerint kicserélôdött a
nézôközönség, hiszen a színitanház hallgatóinak

Utazás a zene szárnyán – Csillámpor címet vise-
lô zenés-táncos produkciója már a nagyobbakat
és a felnôtteket szólította meg elsôsorban.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Az I Love Békés Megye az el-
sô olyan kimondottan fiatalo-
kat megszólító kulturális
programsorozat, amely szó-
rakoztató formában kínál le-
hetôséget otthonunk történe-
tének, kultúrájának megis-
merésére. A Békés Megyei
Önkormányzat kezdemé-
nyezésének célja, hogy a fia-

talok megismerjék szülôföl-
dünk értékeit, gazdagságát, és
büszkén, reményekkel telve
tekintsenek arra.

A nagy sikerû békéscsabai
és mezôberényi bemutatko-
zás után a résztvevôi számára
ingyenes programsorozat
harmadik állomása Szegha-
lom városa. A fiatalokat látvá-
nyos megyetörténeti kiállítás,
színes intézményi bemuta-
tók, gigantikus méretû me-
gyepuzzle, promóciós stan-
dok, kvízjátékok és rengeteg

egyéb látnivaló várja a mûve-
lôdési központ melletti sza-
bad téren április 24-én,
szombaton 15 órától. Egy
órával késôbb a Békés Me-
gyei Napsugár Bábszínház
elôadása szórakoztatja a legki-
sebbeket, ezt pedig fél hattól
a Jókai Színház színitanháza
hallgatóinak zenés mûsora

követi. Prohászka Béla olim-
piai mesterszakács 19 órától
gondoskodik az ínycsiklan-
dozó ételekrôl, majd kezdetét
veszi a 30Y fellépése.

Ez a zenekar egészen más
mûfajban utazik, mint az elô-
zô két helyszínen a buliról
gondoskodó Pannonia Alls-
tars Ska Orchestra – amíg
utóbbiak elsôsorban az
(egyébiránt hazánkban is
nagy múlttal rendelkezô) ja-
maikai gyökerû ska elemeit
formálják tovább, addig a 30Y

elsôsorban a magyar ún. al-
terhagyományokból építke-
zik. Az együttest így kezdet-
ben nemcsak pécsiségük
okán hasonlították nagyon is
sokszor a Kispál és a Borzhoz,
hanem gitárvezérelt rockze-
néjük és énekesük, Beck Zoli
lírainak nevezhetô dalszöve-
gei nyomán is. Négy nagyle-
mez után azonban már nincs
miért továbbra is folyton Lo-
vasiékkal összevetni az öttagú
formációt, amelynek elsô iga-
zán nagy slágerét, a Bogozd ki
címût szinte biztosan hallot-
ta már mindegyik fiatal olva-

sónk, hiszen a közszolgálati
MR2 rádió, illetve a magyar
zenecsatornák is folyamato-
san játszották. Egy minden-
e setre biztos: a 30Y Szegha-
lomban sem okoz csalódást
közönségének.

Mindezek tetejében a buli
a koncert után sem fejezô-
dik be, hanem a Stone Club
Szeghalomban folytatódik
hajnalig, ahol neves elôadók
és DJ-k várják azokat, akik
nem akarnak aznap korán
ágyba kerülni.

Valósággal megelevened-
nek a nézelôdô szeme

elôtt azok a nagyon élénk
színhasználatú, erôteljes és
energikus festmények, ame-
lyek Tanzániából érkeztek a
Békés Megyei Munkácsy
Mihály Múzeumba, Békés-
csabára. A dallamos hangzá-
sú, nevét elsô képviselôjé-
rôl, Edward Saidi Tingatingáról
(1932–1972) kapott tingatin-
ga a hatvanas években alakult
ki és formálódott irányzattá, a
jelen kiállításon pedig egy-
a ránt szerepelnek az elsô, is-
kolaalapító generáció, illetve
a fiatal mûvészek életmûvei-
bôl vett alkotások.

A március 27-én nyílt és
egészen július 11-ig megte-
kinthetô tárlat felfedi Afrika
titokzatos, Európából nézve
egzotikus világát, a tanzániai
kultúra sokszínûségét. A fest-
mények betekintést engednek
nemcsak az alkotók európai
kultúrkörben szokatlannak

számító mûvészet- és életlátá-
sába, de a növény- és élôvilág
különlegességeibe, a tanzáni -
a iak mítoszai és rítusai közé
is – aminek különleges jelen-
tôséget biztosít, hogy a Kelet-
Afrikában elterülô Tanzániát,
illetve a vele szomszédos Ke-
nyát szokás az emberiség böl-
csôjeként számon tartani.

Az eleinte farostlemezre,
ma már inkább vászonra ké-
szült munkákhoz az alkotók
által kezdetektôl használt,

több rétegben felvitt, kevert
zománcfesték eredményeként
megteremtôdô vibráló színvi-
lág kimondottan intenzív ha-
tást gyakorol nézôjére. Szemei
és szemizmai megdolgoztatá-
sa mellett azonban mindez
erôteljes érzelmeket is kivált
közönségébôl – aki tehát a
megszokottnál valamelyest
aktívabb befogadói hozzáállást
kívánó mûélményre vágyik,
az mindenképpen keresse fel a
Munkácsy múzeumot, hiszen
Afrika még sosem volt ilyen
közel Békés megyéhez!

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Hobo: Circus Hungaricus
A Jókai Porondszínház elsô idei bemutatója

Tea, pogácsa, Pettson, Findus

Közel Afrikához

A 30Y Szeghalmon bogozza ki a szálakat
Kvízjátékok, bábelôadás, kóstolható gasztronómia
és fergeteges buli várja a fiatalokat, valamint nem
utolsósorban a 30Y zenekar mindenkit beindító
fellépése április 24-én. Ekkor köt ki ugyanis Szeg-
halmon az I Love Békés Megye programsorozat.

Gigantikus méretû megyepuzzle is várja a gyerekeket és fiatalokat 

Az elôadás alapjául és címéül szolgáló lemez borítója 
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Április 21. Városi népdaléneklési ver-
seny, Békéscsabai Kulturális Központ –
Békési Úti Közösségi Házak (Meseház) 

Április 22. Városi mesemondóver-
seny, Békéscsabai Kulturális Központ –
Békési Úti Közösségi Házak (Meseház)

Április 23–25. Atibox IPO világ-
baj nokság, Orosháza-Gyopárosfürdô,
Gyopár Club Sportcentrum

Április 23. Városalapítási koncert,
Orosháza, evangélikus templom

Április 23–24. Szent György-napi vi-
gasságok, Orosháza, Árpád-kert

Április 24. Dévaványai Színjátszó
Fesztivál, Dévaványa, József Attila
Mûvelôdési Ház 

Április 24. „Az én hangom” könnyû -
zenei énekverseny, Békés Városi Kul-
turális Központ

Április 24. KÓTA 15. országos népze-
nei minôsítô verseny, Orosháza, Pe-
tôfi Mûvelôdési Központ

Április 24. Tájház – táncház, Gyoma-
endrôd, Gyomai Tájházban 

Április 24. Anyák napi virágvásár, Bé-
késcsaba, Korzó tér 

Április 25. VII. Gyomaendrôdi Tudo-
mányos Néprajzi Konferencia és Ki-
állítás, Endrôdi Tájház és  Helytörténe-
ti Gyûjtemény 

Április 25. Tavaszi Nemzetközi Sport-
 gála – 31. Gyalogló országos baj-
nokság és utcai futóverseny, Békés-
csaba, Csaba Center elôtti tér 

Április 30. XIV. Sárréti Könnyûzenei
Fesztivál, Szeghalom, Vidratanya

Április 30. II. Békéscsabai Civil Nap,
Békéscsaba, Csaba Center

Áprilisi rendezvények

Április 30. – május 1. Ifjúsági napok és
majális, Békés Város kulturális Köz-
pont

Május 1. Majális, Gyula, Göndöcs-kert
Május 1. Szezonnyitó rendezvény,

Orosháza-Gyopárosfürdô, gyógy-, park-
és élményfürdô

Május 1.Majális a Steigervald-tanyán,
Gyula, Szabadka u., tanya

Május 1. Évadnyitó lóverseny és ma-
jális, Orosháza, bogárzói lóverseny-
pá lya

Május 1. Majális, Szarvas, Erzsébet liget

Május 3. Kézmûves vándorkiállítás,
Szeghalom, mûvelôdési központ 

Május 9. Gyulai virágok vasárnapja,
Gyula, Kossuth tér

Május 10. Családi nap, Békéscsaba, cir-
kuszsátor 

Május 12. Dumaszínház,Orosháza, Pe-
tôfi Mûvelôdési Központ, színházterem

Május 11. Irodalmi est, Békéscsaba,
Phaedra Közéleti Központ

Május 15. Békés megyei ifjúsági
mûvészeti fesztivál, Orosháza, Petôfi
Mûvelôdési Központ

Május 15–16. III. Gyulai Horgásztalál-
kozó, Gyula, több helyszínen

Május 15–16. Múzeumok majálisa a
Munkácsy múzeumban, Békéscsaba

Május 22. Múzeumi világnap és a vár
napja, Gyula, vármúzeum

Május 28–30. XVI. Mezôhegyesi Kan-
ca- és Ménverseny, Mezôhegyesi
Vágta, kiállítási centrum és lovaspálya

Május 29. „Bogrács napja” paprikás-
krumpli-fôzô verseny,Gyomaendrôd,
Öregszôlô

Májusi rendezvények

Hírek Londonba készülô sportolóinkról
A 2012-es ötkarikás játékokra készülô sportolók támogatására decemberi ülésén
hatmillió forintot különített el a Békés Megyei Közgyûlés. A testület döntése alap-
ján az, aki kerettaggá válik, automatikusan részesül a forrásból. Márton Anita és
Lónai Hajnalka a Magyar Atlétikai Szövetség és a Magyar Torna Szövetség londo-
ni olimpiára készülô „A” kerettagjai lettek.

Draskóczy Imre szövetségi ka-
pitány még vár az április 28.
és május 2. között zajló Eb-n
szereplô magyar csapat kihir-
detésével, ugyanis a váloga-
tón nem szerepelt a sérült
Böczögô Dorina és a KSI-s
Gombás Laura, akikre március
31-én felmérô vár.  Minden
kérdôjeles: az indulók névso-
ra – s az, hogy ki mely szeren
képviselheti hazánkat – még
az utolsó pillanatokban is vál-

tozhat, ennek ellenére igen-
csak biztató Lónai Hajnalka
eddigi szereplése.

– Dicséretes, példamutató
szorgalommal és kitartással

végezte a felkészülést, és a vá-
logatón is hibátlanul teljesí-
tett. Azon dolgozunk, hogy
ott lehessen az Európa-baj-
nokságon, mely nemcsak szá-
mára, hanem a klubnak is
óriási elismerés lenne – be-
szélt Bereczkiné Harangozó Il-
dikó edzô a 16 éves tornász
teljesítményérôl, aki legköze-
lebb április 1. és 4. között a
kijevi Stella Zakharovka-ku-
pán lép újra szerhez. 

– Néha még érzek egy kis
fájdalmat, azonban teljesen
rendbejött korábbi térdsérü-
lésem. Noha a kétfordulós
válogató jól sikerült – elsô he-
lyen végeztem, szépen teljesí-
tettem –, és az edzôim mellett
a szövetségi kapitány is meg-
dicsért, minden egyes verse-
nyen rengeteg múlik. Legkö-
zelebb a Stella-kupán indu-
lok. Az esély mindenkinek
adott, reménykedem az Eb-
szereplésben – fogalmazott
diplomatikusan Lónai Haj-
nalka.

LICSKA BALÁZS

Márton Anita a Magyar Atléti-
kai Szövetség nemzetközi fe-
dett pályás viadalán egy 35
éves utánpótlásrekordot (Ivá-
nyi Margit – 17,22 m) adott át
a múltnak. Már elsô lökése
17,47 méterre szállt, s a kö-
vetkezôkben is mindannyi-
szor túldobta a korábbi csú-
csot. Ugyan magabiztosan
seperte be az aranyérmet,
nem lehetett felhôtlenül bol-
dog: három centiméterrel
maradt el a vb-szinttôl. 

A dohai repülôjegyre azon-
ban nem kellett sokat várni,
hiszen egy hét múlva, egyéni
– és utánpótlás – rekordot be-
állítva 17,64 méterre lökte a
golyót. 

A késôbbiekben már a vb-
re való felkészülés és rápihe-
nés került elôtérbe, mégis ki-
emelkedô teljesítményt nyúj-
tott: duplázott az országos

bajnokságon. A súlylökést
17,21 méteres, míg az elsô
szabadban zajló küzdelmet, a
diszkoszvetést 51,38 méteres
eredménnyel nyerte.

A fedett pályás világbaj-
nokságra március 12. és 14.
között a katari fôvárosban,
Dohában került sor. A békés-
csabai Márton Anitán kívül
hazánk két atlétával – a gátfu-
tó Kiss Dániellel és a súlylökô
Kürthy Lajossal – képviseltette
magát a szezon legrangosabb
eseményén. Márton Anita az
elsô körben elért 17,34 méte-
rével a 17. helyen zárt – a
döntôbe 18,51 méterrel lehe-
tett bekerülni. 

Noha a fedett pályás idô-
szak lezárult a dohai vb-vel,
megkezdôdtek a szabadban
zajló nemzetközi viadalok,
így újabb mozgalmas napok
elé nézett a békéscsabai atléta.

A franciaországi Arles-ban
rendezett téli dobó Európa-
kupán az utánpótláskorú (U-
23) hölgyek súlylökô és disz-
koszvetô számában indult:
elôbbit bronzérmesként
(17.34 m), utóbbit hetedik-
ként (51.91 m) zárta.

LICSKA BALÁZS

Márton Anita csúcsformában
Márton Anita, a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai
Club 21 éves súlylökôje és diszkoszvetôje az elmúlt
másfél hónapban halmozta az érmeket, rekordot
döntött, s ami még fontosabb: azóta is stabilan
tartja remek formáját. A hazai mellett nemzetkö-
zi viadalokon – köztük a dohai világbajnokságon –
is dobókörbe állt, és a fedett pályás szezon után
már a szabadba is „kimozdult”.

A békéscsabai Lónai Hajnalka hibátlan gyakorla-
tával holtversenyben diadalmaskodott a nôi torná-
szok Tatán rendezett válogatóversenyén, és jelen-
tôs esély mutatkozik arra, hogy bekerüljön a bir-
minghami Európa-bajnokságra utazó, ötfôs ma-
gyar keretbe.

Esély a birminghami keretbe jutásra

Csínom Palkó
Május 12. 19 óra Jókai Porondszínház,
Békéscsaba

A Csínom Palkó „világzenésített”, körszínpadra
alkalmazott változatát mutatja be a Jókai Színház.
A zenei munka három csúcskategóriájú zenész
együttmûködésén alapul. Szokolay „Dongó” Ba-
lázs nép- és jazz-zenész mellett Ferenczy György
világhírû szájharmonika-virtuóz, a Racka Jam ve-
zére és Somogyi-Tóth Dániel dolgozik vállvetve a
mû hangzásvilágának modernizálásán, amely ere-
deti értékeinek megtartása mellett így izgalmas,
kissé világzenei színezetet is kap majd.

Lángosolimpia
Május 28–30. Mezôhegyes

Hagyományos lángossütés, valamint változatos,
színes programok részesei lehetnek azok az ér-
deklôdôk, akik ellátogatnak az idén negyedik al-
kalommal megrendezendô mezôhegyesi lángos -
o limpiára. A gasztronómiai és szórakoztató prog-
ram a mezôhegyesi kanca- és ménversenyhez
kapcsoló dik.

13. Nemzetközi Szupermaraton
Május 29–30. 
Békéscsaba–Arad–Békéscsaba

A megyénkben már hagyományosnak számító
sporteseményen a profi és amatôr versenyzôk a
Jókai Színház elôl indulnak, és tíz település érin-
tésével egészen Aradig, majd vissza Békéscsabáig
tart az útjuk. A Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai
Club által szervezett megmérettetésnek gyalo-
gosan, kerékpárral vagy görkorcsolyával is neki-
vághatnak résztvevôi. A színház elôtt pedig egész-
ségmegôrzô programok, termék- és sportbemu-
tatók szórakoztatják az érdeklôdôket.

Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
Május 1–2. Gyomaendrôd

A sajt-, méz- és borkóstolók, valamint a
termékek versenyeztetésén felül neves
fellépôkkel, vásárosok, forgósok jelen-
létével várja immár tizenkettedik alka-
lommal látogatóit a sajt- és túrófesztivál.
A gasztronómiai élmény mellé a szerve-
zôk sportversenyeket is kínálnak, így a
tej és a bor ünnepének ma már hagyo-
mányos kísérôrendezvénye a fúvósze-
nekarok és mazsorettcsoportok talál-
kozója.

Magyarországi bábszínházak találkozója
Május 20–24. Kecskemét

Remélhetôleg idén ugyanolyan fergeteges sikert
arat a fesztiválon a Békés Megyei Napsugár Báb-
színház Világszép nádszálkisasszony címû elôadá-
sával, mint tavaly az Ármányos puncs-panccsal. A
társulat örömmel néz az országos találkozó, a ve-
le járó megmérettetés elé, hiszen egy ehhez ha-
sonló rendezvény mindig kiváló lehetôség a tanu-
lásra, a fejlôdésre.


