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Idén indulhat az M44-es gyorsforgalmi út építése
A kormány kiemelt fejlesztésként kezeli a beruházást
Még idén elindulhatnak az M44-es gyorsforgalmi
út építési munkálatai a Kondoros és Tiszakürt települések közötti útszakaszon – mondta el Farkas
Zoltán megyei elnök, aki szintén részt vett azon a
december 21-i budapesti tanácskozáson, melyen
Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztatta az útépítésrôl a Békés megyei országgyûlési képviselôket.

A

december végén megtartott tanácskozáson a kormányfô a békési honatyáknak
leszögezte, hogy 2011-ben
uniós források bevonásával
megkezdôdhet a több éve elhúzódó útépítés. Orbán Viktor
miniszterelnök az említett tanácskozáson arról is tájékoztatást adott a jelenlévôknek,
hogy a következô években az
M44-es gyorsforgalmi út építését a kormányzat kiemelt fejlesztésként kezeli. A beruházás
idei indulásának elôzményei-

hez hozzátartozik, hogy a parlamenti képviselôk elmondása
szerint Békés megyének még
nem volt ennyire erôs érdekképviselete az Országgyûlésben, mint a jelenlegi ciklusban. A tavaly áprilisban megválasztott honatyák csoportja
ugyanis legfontosabb elérendô
céljaként azt tûzte ki, hogy a
Békés megye fejlôdésének
kulcsaként is megnevezett fô
közlekedési út fejlesztését mihamarabb elérje.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON "

Naprakész tudás, gyakorlati ismeretek a megye középiskoláiban
A Harruckern, a Hunyadi és a Farkas Gyula is várja leendô diákjait
Az általános iskolások február 15-ig dönthetnek arról, hogy melyik középiskolában szeretnék folytatni tanulmányaikat. A megyei
fenntartású oktatási intézményekben arra törekednek, hogy a naprakész tudást olyan életszerû helyzetben szerezhessék meg a
diákok, amelyek segítik a munkaerôpiacon való megfelelést. Az általános mûveltség elsajátítása mellett nagy hangsúlyt fektetnek
Í
5–6.
a gazdasági és vállalkozási ismeretek tanítására is.
"
RÁSAINK AZ

”Tökéletes út a célig”– a Farkas Gyulával

Harruckern: a minôségi szakképzés bázisa

Jó befektetés diáknak lenni a Hunyadiban
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Többmilliárdos beruházás Füzesgyarmaton
fogása ugyan minket is hátrányosan érint, még októberben, a hasznos munkaerô-kihasználás érdekében kezdtük
el megszervezni kertészetünket, amit remélhetôleg pár
hónap alatt meg is valósítunk.
De igyekszem befektetôket is
találni, hogy ne csak az önkormányzat, hanem mások is
foglalkozzanak kertészeti kultúrával Füzesgyarmaton – ezzel kapcsolatban elég jól haladnak a tárgyalások. És ehhez is kötôdôen január 28–
29-ére, államtitkári részvétellel, gazda- és vadásznapokat
szervezünk, ami egyben kulturális fejlesztéseink irányát is
mutatja, hiszen próbálunk
évente három-négy olyan országos jelentôségû rendezvényt megtartani, amelyek
komoly turisztikai vonzerôt
adnak városunknak.

gadtuk azokat a fôbb pontokat és irányokat, amiket érdemes követnünk. Az elôzô
polgármester, Várkonyi Imre
fôként az intézményfinanszírozásra helyezte a hangsúlyt,
én pedig a gazdaságélénkítésre – azt hiszem, elsôsorban ez
a kettônk közötti különbség.
– Melyek a város leglényegesebb megoldandó problémái, a
testület elsôdleges céljai?
– A legfontosabb beruházás, amivel a ciklus nagy része
el is fog telni, már zajlik, nemrég írtam alá a támogatási szerzôdést: ez a 2,2 milliárdos
szennyvízberuházás és tisztítótelep-bôvítés, amely gyakorlatilag az egész település
szennyvízhálózat-gondjait
megoldja. Ráadásul ez állandó
problémánkra, a belvízre is valószínûleg gyógyírül fog szolgálni, mert tôle a számítások

szerint mintegy ötven centivel
lejjebb megy majd a talajvíz
szintje. A foglalkoztatás bôvítése érdekében szeretnénk létrehozni egy ipari parkot, és a
turisztikai fejlesztéseknek is
nagyobb teret kívánunk adni.
A rövid távú terveink között
pedig a költségvetés elfogadása áll: legalább olyan szinten –
és költségvetési hiány nélkül –
szeretnénk megtervezni, mint
a tavalyi évet, hogy benne legalább ugyanannyi jusson saját
erôre is. Emellett persze a kerékpárút, a biciklitárolók építése, a különbözô közterületek
rendbetétele is folyamatosan
programon szerepel.
– A gazdasági válság enyhülése
alatt, lecsengése után milyen lehetôségek állnak Füzesgyarmat elôtt?
– Mindenféleképpen a helyi értékekre kell alapozni. A
közfoglalkoztatás idei vissza-

Péter Andrásról, Tildy Zoltánról
levéltáros szemmel

Idén indulhat az M44-es
gyorsforgalmi út építése

Füzesgyarmat új polgármesterét, Bere
Károlyt kérdeztük a
képviselô-testület
terveirôl, a város
elôtt álló lehetôségekrôl.
– Nyolc éve képviselôként, 2006tól alpolgármesterként dolgozik a
füzesgyarmati testületben. Ad-e
új irányt a város életének, hogy
októberben a település elsô emberévé választották?
– A testület munkájában a
gazdaságélénkítés és a munkahelyteremtés feladata élvez
prioritást, valamint a tervszerû gazdálkodás, ami a különbözô fejlesztéseket is
meghatározza majd – korábban leginkább arra pályáztunk, ami éppen ki volt írva,
míg ezúttal már most elfo-

S

zeghalom Békés megye
egyik legrégebbi települése, a középkorban esperesi
székhely is volt – tudhatták

ken halászatból, vadászatból
élô pákászokat, akiknek fel
kellett hagyniuk korábbi életformájukkal, azonban a víz-

zôgazdasági iskola alapítására,
mely felépítése után mindig is
szoros kapcsolatban állt a gimnáziummal.

meg a helybéli és nem helybéli érdeklôdôk a Békés Megyei
Levéltár értékalapú történeti
kutatásaira épülô konferenciasorozatának nyolcadik állomásán. A város könyvtárában
decemberben tartott találkozót Farkas Zoltán, a megyei
közgyûlés szeghalmi születésû elnöke nyitotta meg,
majd Balogh Dorottya a város
múltjának fontosabb mozzanatait ismertetô beszámolója
következett. A levéltáros egyebek mellett elmondta: a 19.
századi folyószabályozás nehéz helyzetbe hozta a lápvidé-

rendezési munkák következtében a szántók területe kétszer-háromszor nagyobb lett.
Kazinczy István, a körösladányi helytörténeti gyûjtemény
vezetôje Péter Andrásról tartott
elôadást, aki, mivel gyermeke
nem született, végrendeletében 1500 holdnyi földjét a református egyházra hagyta,
hogy az ebbôl a tôkébôl gimnáziumot létesítsen Szeghalmon – az iskola, mely nevét az
alapítójáról kapta, 1926-ban
nyitotta meg kapuit. Majd
1942-ben Szigeti István adományozott 40 hold földet egy me-

Dr. Erdész Ádám levéltárigazgató Tildy Zoltán pályáját
mutatta be, arra összpontosítva, a Kisgazdapárt politikusa
mikor küzdött elérhetô célokért, illetve a körülmények
szorítása miatt mikor adott fel
elveibôl. A késôbb miniszterelnök, majd köztársasági elnök, végül a Nagy Imre 1956os kormányában való szerepvállalása miatt bebörtönzött
Tildy pályája kezdetén református lelkészként falvakban
szolgált, Szeghalmon 1933tól 1945-ig.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Mint kiderült, az idén meginduló fejlesztéssel elôször a
már megtervezett Kondoros–
Tiszakürt közötti, 63 kilométeres útszakasz épülhet meg.
A megyei politikusok bíznak
abban, hogy amikorra az említett középsô szakasz kivitelezésre kerül, már rendelkezésre fognak állni azok az engedélyes tervek, melyek a
Kondoros–államhatár, illetve
a Tiszakürt és az M5-ös autópálya közötti szakaszok építésének részleteit határozzák
meg. A tájékoztatás alapján
jelenleg az idén megkezdôdô
útszakasz építéséhez a források rendelkezésre állnak, a
további szakaszok tanulmánytervének elôkészítésére
pedig a tavalyi évben nyert

pályázati forrást az államhatárig történô útelvezetés vonatkozásában a Békés Megyei
Önkormányzat, illetve az
M5-ös autópályáig való kiépítés tekintetében Kecskemét város önkormányzata.
Farkas Zoltán a fejlesztéssel
kapcsolatosan elmondta, hogy
az M44-es gyorsforgalmi út
mielôbbi megépülése minden Békés megyei polgár érdeke, mert számos megyei településnek csak így van esélye
a megfelelô szintû elérhetôségre és a versenyképességre,
ezért az útnak mindenképpen
meg kell épülnie. – Azért is
nagyon fontos az útfejlesztés,
mert hiába építettünk ki országos szinten is kiemelkedô
szakképzési rendszert és hiába található térségünkben szá-

mos elismert hungarikum és
turisztikai látványosság, hogyha Békés megye megközelíthetôsége nehézkesen biztosított – tette hozzá a megyei elnök. Farkas Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a
szocialista kormányzat már
2006-ra ígérte a gyorsforgalmi
út elkészültét, az elmúlt nyolc
évben mégsem épült egy méter sem az útból. – Pedig a megyei önkormányzat 2009 májusában még kétmilliárd forintot is megelôlegezett volna
az elôzô kormánynak a leendô fôút nyomvonalán történô
régészeti feltárások finanszírozására, hogy ne álljanak le
az elôkészületi munkálatok,
azonban az akkori vezetés ezt
a segítséget elutasította –
hangsúlyozta a megyei elnök.
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Új szemléletû vagyongazdálkodási stratégiát alkotott a megye
Sikeres pályázat eredményeképpen készülhet az M44-es újabb szakaszának tanulmányterve
ÚJ KÉPVISELÔ
A MEGYEGYÛLÉSBEN

Közel 388 millió forintos támogatást nyert a megyei önkormányzat az M44-es
út Békéscsabát elkerülô szakaszától a határig történô levezetése, továbbá két
megyei fôút településelkerülô szakaszai tanulmánytervének elkészítésére, a
még februárban a KÖZOP programra benyújtott pályázat keretein belül – jelentette be Farkas Zoltán megyei elnök a tavalyi esztendô utolsó megyegyûlésén. A december 17-i ülés napirendjei között ezúttal a megye új szemléletû vagyongazdálkodási stratégiáját alkotta meg a grémium, majd tárgyalásra került
az idei év nemzetközi programjának végrehajtása, és a jövô esztendôre vonatkozó programterv elôkészítése is. Emellett újabb gyermekétkeztetési pályázat
elindításáról döntöttek, melynek kapcsán 7,3 millió forintra pályázhatnak a megye oktatási intézményei.

Képviselôi esküvel indult a
2010-es évet lezáró ülés,
ugyanis Lele Árpád László megyei képviselô lemondott
mandátumáról. A megüresedett képviselôi helyet ezentúl
a megyei listáról Sára Csaba
újonnan felesküdött képviselô foglalhatja el.

ELNÖKI ELISMERÉSEK
A KIEMELKEDÔ
TELJESÍTMÉNYEKÉRT

Az eskütételt követôen elnöki elismerések átadására került sor. Kitüntetésben részesült a Békés Megyei Culinary
Team, a luxemburgi szakács
és cukrász világbajnokságon
elért kitûnô eredményeiért,
továbbá kiemelkedô munkájáért elismerést vehetett át
Halasi Anita gyulai ezüstékszer-készítô és Tóth Imréné, a

mú út Mezôberény–Békés–
Doboz–Sarkad–Méhkerék
nyomvonal megvalósíthatóságának vizsgálatára is.

HATÉKONYABB
VAGYONGAZDÁLKODÁSRA
TÖREKEDNEK
A napirendi pontok között a
megye új szemléletû vagyongazdálkodási stratégiáját fogadta el a grémium, melynek
kiemelt célja az önkormány-

tatódjon, és nem szándékunk
felélni a meglévô vagyonunkat. Ennek érdekében a vagyont képezô elemek folyamatos felülvizsgálat alatt állnak – tette hozzá a megyei elnök. Varga Zoltán a vagyongazdálkodási stratégia támogatásának szükségessége mellett tette le a voksot és erre
kérte képviselôtársait is. Gajdos Attila módosító indítványában az önkormányzat tulajdonában álló termôföldeket javasolta a forgalomképtelen ingatlanok sorába átcsoportosítani. Azonban kiderült, erre majd a vagyonrendelet napirendre kerülése
esetén lesz lehetôség. Farkas
Zoltán a témával kapcsolatosan kiemelte: termôföldeket
nem kívánunk értékesíteni,
ugyanis fô célunk a vagyongyarapítás, nem pedig annak
felélése. A vagyongazdálkodási stratégiát végül 15 igen és
3 tartózkodás mellett fogadta
el a közgyûlés.

lô-testület, melynek kapcsán
kiderült, hogy a jövôben
csökkenteni kívánják a formális látogatásokat a külföldi
partnerekkel, viszont a köl-

kel is, elsôsorban a kulturális,
valamint az oktatás területén – mondta el Farkas Zoltán. Gajdos Attila szerint a
határ menti megyékkel vissza
kell álljon az a gazdasági kapcsolat a jövôben, mely a trianoni határok meghúzása elôtt
jellemezte ezt a térséget. A
beszámoló kitért arra is, hogy
a távolabbi partnereket tekintve jól mûködô kapcsolatokat alakítottak ki az indonéziai Észak-Szumátra tartománnyal is, melyek elsôsorban gazdasági alapokon
nyugszanak az által, hogy a
térségekben mûködô gazda-

ivóvizet – mely akár 40%-kal
olcsóbb lehet az arzénmentesítéses technológiához képest – az itteni ivóvízhez keverôvízként hozzáadva az uniós
normáknak megfelelô szintre
hozható a megyei ivóvízbázis
arzéntartalma. Varga Zoltán
aggályának adott hangot a társulásba való belépéssel kapcsolatosan, véleménye szerint
nem látható elôre pontosan,
hogy a kiépített rendszer
fenntartása mennyibe fog kerülni az önkormányzat számára. Végül az elôterjesztést
14 igen és 3 tartózkodás mellett fogadta el a testület.

Az elismerésben részesült Békés Megyei Culinary Team Farkas Zoltán megyei elnökkel és Kónya István alelnökkel

FEBRUÁRIG ÁTMENETI
KÖLTSÉGVETÉSSEL
MÛKÖDIK A MEGYEI
ÖNKORMÁNYZAT

Tóth Imréné és Halasi Anita
Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület nyugalmazott
pedagógusa.

ORSZÁGHATÁRIG
VEZETNÉK AZ M44-EST
Az írásos napirendi pontokat
megelôzôen még egy fontos bejelentésre került sor,
ugyanis Farkas Zoltán megyei
elnök arról tájékoztatta a közgyûlést, hogy 387,5 millió forintos támogatást nyert a megyei önkormányzat a Közlekedés Operatív Programra
(KÖZOP) még februárban
benyújtott pályázata kedvezô
elbírálásának alapján. Mint
korábban megírtuk, a százszázalékos vissza nem térítendô
támogatással lehetôség nyílik
az M44-es gyorsforgalmi út
Békéscsabát elkerülô szakaszától az országhatárig történô
levezetése tanulmánytervének elkészítésére, továbbá a
47-es út Mezôberényt elkerülô szakaszának és a 46-os szá-

zat vagyonával való hatékony
gazdálkodás kereteinek megteremtése. A stratégia egy új
típusú, hosszú távú koncepcionális elgondolások mentén megvalósuló, szakszerû
vagyongazdálkodás megteremtését tûzi ki célul. Mindezt annak érdekében, hogy a
vagyont ne csupán eszközként használja, hanem ténylegesen és hatékonyan gazdálkodjon is vele az önkormányzat – mondta el Farkas
Zoltán. Mint kiderült, egy
hatékonyabb, piaci alapú vagyongazdálkodásra alapozva
fenntartható a költségvetés
egyensúlya és biztosíthatók a
mûködés feltételei, mely az
elmúlt kormányzati ciklus
megszorító intézkedéseinek
együttes hatása következtében évrôl évre egyre nehezebb feladat. Farkas Zoltán a
rendeletrôl szólva leszögezte:
továbbra is célunk, hogy a vagyonelemek gyarapítása foly-

Ezt követôen az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról is döntött a közgyûlés,
ugyanis csak a központi költségvetési törvény decemberi
elfogadása után lehetséges a
megyei önkormányzat idei
évre vonatkozó költségvetési
rendeletének megalkotása. A
decemberi közgyûlésen elfogadott átmeneti gazdálkodás
egyik fô alapelve szerint a
megye által fenntartott intézmények a 2010. évi mûködési célú fenntartói támogatás
80%-ában kerülnek finanszírozásra, fejlesztési célú felügyeleti szervi támogatás
igénybevételére pedig ez idô
alatt nem lesz lehetôség. Az
átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet egyhangúlag fogadta el a képviselô-testület.

ERÔSÍTENI KELL
A HATÁR MENTI
EGYÜTTMÛKÖDÉST

Az idei nemzetközi programjáról szóló beszámolóját és a
jövô évi tervezet megvitatását
is napirendre tûzte a képvise-

csönös gazdasági, továbbá a
szakmai elônyökkel járó
programok számát növelni
szeretnék. Prioritásként a következô esztendôre vonatkozó tervezetben elsôsorban a
határ menti kapcsolatok szerepelnek, ugyanis a megyei
önkormányzat már évek óta
szoros kapcsolatot ápol a romániai Arad és Bihar megyékkel. Ennek kapcsán több
határon átnyúló közös, úgynevezett HU-RO projektben
mûködnek együtt a szomszédos megyék. Mint kiderült,
az együttmûködés többek
között érinti a turizmus, a
vízgazdálkodás és az egészségügy kérdéskörét is. Mindezek mellett elôsegítik a kölcsönös gazdasági elônyökön
alapuló EGTC-k (Európai
Területi
Együttmûködési
Csoportosulás) létrehozását,
illetve a vállalkozások fejlesztését támogató közös kiállítóterületek létrehozását, fejlesztését az A-B Expo projekt
keretein belül. – A határ menti területek mellett a megye
erôsíteni kívánja kapcsolatait
az erdélyi térségben található
Hargita és Kovászna megyék-

sági társaságok között bontakoznak ki az együttmûködés
szálai.

A MEGYE IS CSATLAKOZIK
AZ IVÓVÍZMINÔSÉGJAVÍTÓ TÁRSULÁSHOZ

Arról is döntött a megyegyûlés, hogy a megyei önkormányzat is részt vegyen a
„Közép-békési Térség” Ivóvízminôség-javító Társulásban, melyben a koordináció
és az érdekképviselet területén végzett tevékenységével
elôsegítheti a megyében a
Dél-alföldi Ivóvíz-minôségjavító Program sikeres és gazdaságos megvalósítását. A
program fô célja, hogy az ivóvíz minôségét az uniós elôírásoknak megfelelô szintre
hozzák, a meghatározott európai szabványoknak ugyanis
jelenleg 65 településen nem
felel meg a víz minôsége. Farkas Zoltán elmondta: úgy lépünk be a társulásba, hogy a
településeken jelen lévô intézményeinken keresztül tudunk felvállalni részt a közös
költségbôl. Az elôzetes várakozások szerint az Arad megyébôl a jövôben átvezetett

ÚJABB
GYERMEKÉTKEZTETÉSI
PÁLYÁZATOT INDÍTANAK
Korábban tízmillió forintot
különített el a megyei önkormányzat költségvetésében az
iskolai gyermekétkeztetés támogatására, hogy a fenntartásában lévô iskolák tanulói részére biztosítva legyen az étkezés lehetôsége, a diákok
hozzájuthassanak a fejlôdésükhöz szükséges egészséges
táplálékhoz. Az elsô pályázat
alkalmával százkilencvenkilenc tanuló támogatása valósult meg csaknem 2,7 millió
forint értékben. A gyermekétkezés támogatására irányuló pályázat így azok számára is
megteremtette a támogatott
étkezés lehetôségét, akiknek a
hatályos jogszabályok nem
teszik lehetôvé a térítésidíjkedvezmények igénylését. A
korábbi pályázatból fennmaradó 7,3 millió forint elôzôvel megegyezô célú felhasználására újabb pályázatot írt
ki a megyei önkormányzat,
hogy a rászoruló tanulók továbbra is élhessenek a kedvezmény nyújtotta lehetôséggel.

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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Akiknek sokat köszönhetünk
Hagyománynak nevezhetô már, hogy Békés Megye Képviselô-testülete az ‘56-os forradalom emlékére szervezett ünnepi megyegyûlésén
adja át a „Békés Megyéért” díjakat azoknak, akik kiemelkedô eredményt értek el otthonunk társadalmi, gazdasági, kulturális, tudományos
vagy gazdasági életében. Így történt ez legutóbb, október 22-én is. A kitüntetetteket feladataikról, terveikrôl kérdeztük.
Dinnyés István karnagyot, zenepedagógust, címzetes iskolai igazgatót arról kérdeztük: nyugdíjazása után milyen szerepet tölt be életében
a zene?
– Mindenem a zene, továbbra is. Elhivatott muzsikusnak tartom magam, ha ez
nem tetszik nagyképûségnek.
Harminc évig játszottam
a Békés Megyei Szimfonikus
Zenekarban, és mellette még
másutt is. A fôállásom azonban természetesen a zeneiskola volt, játszani csak mellékesként, kisegítôként játszottam, illetve évente, amikor a
színház mûsorára vett egyegy nagy operettet, ami nagy-

A szarvasi Szlovák Általános
Iskola és Óvoda tantestületét
is kitüntetéssel jutalmazta a
megye. Medvegy Pálné igazgatót a díjátadás kapcsán felmerült érzéseirôl, a pedagógiai
munka fontosságáról, további terveirôl kérdeztük.

A Református Egyház Vésztôi Egyházközségének lelkészeiként feleségével, Juhász
Sándornéval együtt részesült
elismerésben Juhász Sándor,
akinél arról érdeklôdtünk:
munkássága alatt a gyülekezet
milyen feladatokat végzett a
megyében élôkért?
– Hálás vagyok azért, hogy
az elmúlt évek során olyan
feladatot végezhettünk, melyek használtak az embereknek, és ezáltal a megye közösségét is építették. Küldetésünknek tekintjük, hogy feleségemmel és a gyülekezet
tagjaival együtt tovább végezzük azokat a feladatokat,
amelyek pályafutásunk során

nagyobb hangsúlyt kaptak.
Ezen tevékenységeink között
elsôsorban Isten országának
építése, az ige hirdetése és az
embereknek nyújtott szociá-

zenekart igényelt, például a
Leányvásárt, a János vitézt,
mindig megkerestek, és ezekben a darabokban is mint kisegítô muzsikus zenéltem.

A napom most is azzal kezdôdik, hogy ha felébredek,
bekapcsolom a Bartók rádiót, és azzal zárul, hogy éjszaka valamikor fölébredek
arra, hogy szól a Bartók rádió
a fülem mellett. Aktívan viszont már nem zenélek olyan
értelemben, hogy szervezném a gyermekkórust vagy
hangszeren muzsikálnék.
Egy pár évvel ezelôtt egy-egy
alkalommal még zongorán
kísértem, de ma már nem.
Hiányzik, de a zongorázásnak például fizikai feltételei
is vannak, és az idô múlásával ez már befolyásolja azt,
hogy az ember aktívan muzsikáljon.

– Nagyon meghatódtam,
amikor kiderült, iskolánk
egész tantestületének munkáját „Békés Megyéért” kitüntetô díjjal ismerik el. Sajnálom, hogy az elismerés átadásakor munkatársaim nem
lehettek jelen, de éppen akkor emlékeztünk meg iskolai
szinten is nemzeti ünnepünkrôl.
Véleményem szerint a pedagógusok munkájukkal csak
akkor lehetnek elégedettek,
ha a gyerekek jól érzik magukat az iskolában. Annak pedig
alapja, hogy az intézményben
demokratikus légkört teremtsünk úgy a tanulók,
mint a munkatársak körében
is. Mindezt olyan szemléletmóddal kell létrehozni, hogy
mindig szem elôtt tartsuk:

nem biztos, hogy csak a felnôttnek lehet igaza. Ha pedig
a gyereknek van igaza, akkor
azt mindig meg kell adni neki. Erre, úgy gondolom, a
tantestület, az iskola vezetése
és a diákönkormányzat lehet
egy jó biztosíték, hiszen a
mindennapokat velük együtt
éljük.
Manapság nem szoktak azzal dicsekedni, hogy az ember csak egy munkahelyen
dolgozott eddig életében.
Nekem a jelenlegi az elsô
munkahelyem, 1974 óta dolgozom az intézményben, és
még egy ciklusra vagyok annak kinevezett felelôse. A
nyugdíjazásom már nincs
messze, de majd meglátjuk,
mit hoz a jövô. Mindenesetre
nekem a pedagógia az életem.

Dr. Kovács József fôiskolai docenst, a szegedi Szent Gellért
Szeminárium rektorát a papi
szolgálat legfontosabb feladatáról szólaltattuk meg.
– A kispapok nevelésével
foglalkozom, ezt is tartom jelenleg a legfontosabb feladatomnak, hiszen azért kerültem el Békés megyébôl, hogy
az egyházmegye központjában az utánpótlással foglalkozzam. A pap elsôdleges feladata ma, hogy nyitott legyen
az emberek felé, legyen ideje
meghallgatni ôket. Mert nagy
segítség, ha a mai rohanó világban le tudunk ülni, oda tudunk figyelni a másikra.
Amikor nem a saját magunk
bajait, gondjait soroljuk, hanem nyitottak vagyunk a másik felé. Sokan csak leülnek a

tévé elé, és egy irányba, nem
egymásra néznek, pedig az
emberi kapcsolatban nagyon
fontos, hogy – ahogyan József
Attila írta – önmagadban
nem, csak másban moshatod
meg arcodat. Az emberi kapcsolatok csak úgy formálódnak és stabilizálódnak, ha a
legdrágábbat adjuk oda a másiknak: az idônket. Ha ezt
nem tudjuk megtenni, akkor
csak egy irányba nézünk, szaladgálunk a világban, hajtjuk
az anyagiakat - amire persze
szükség van, de önmagában
kevés. Az ember szellemi
lény, „eszes ember”, tehát föl
kell, hogy ismerje, mi a jó
számára. A férjnek és feleségnek nap mint nap meg kell
újítania emberi kapcsolatait,
és nemcsak hetente egyszer

Peking után, Párizs elôtt

Az ország legjobb versenyzôi
számára szervezett megmérettetést 2010 novemberében
a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége
(MAGYOSZ). Az indulókat
a helyi elôdöntôk alapján hívták be a budapesti fináléra,
ahol – mint az a decemberi
eredményhirdetéskor kiderült – Krasznai-Kis Eszter, a

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársa is remekül szerepelt, és a szövegszerkesztés B kategóriájában
mindenki mást maga mögé
utasított. De további két
számban nyújtott teljesítményére is büszke lehet: az angol nyelvû gépírásban hatodik helyen zárt, gyorsírásból
pedig eddigi legjobb dolgoza-

tát készítette el – itt a javulást
a sok gyakorlás számlájára írja. De mégis mennyi idôt jelent ez a gyakorlás, hogyan lehet készülni a versenyekre?
– A legjobb persze a mindennapos gyakorlás, de a
munka mellett erre nem
mindig jut idô – szerencsém
van azonban, hogy a hivatalban a napi munkám során folyamatosan használhatom,
gyakorolhatom ezt a tudásomat, pótolva ezzel az esetleges elmaradást is.
A MAGYOSZ szarvasi helyi csoportjának tagjai nemcsak az arborétum városából,
hanem Békés megye több településérôl származnak. Ezt
az együttest erôsíti a Csabacsûdön élô Eszter is, aki
közel tíz éve jár versenyekre,
több csapattársával együtt
2009-ben a Pekingben tartott
világbajnokságra is kijutott. A
következô célja is a gyors- és
gépírók legfontosabb nemzetközi erôpróbájához kötôdik: ott lenni a júliusi párizsi
vb-n.

lis szolgálat szerepel, karitatív
tevékenységgel kiegészülve.
Mindezek mellett sokat teszünk azért is, hogy a jövô
nemzedékét hazafiasságra, az
erkölcsi értékek megbecsülésére neveljük. Az egyházközség a megyénkben felépített
kapcsolatai mellett a határon
túli magyarokkal is jó viszonyt ápol. Hat testvérgyülekezetünk van, és tizenöt éve
mûködik nemzetközi népmûvészeti táborunk, amely
azt célozza meg, hogy a nemzeti értékeket hordozó néptánc és népzene által segítse a
megyénkben élôkkel és a határon túli magyarsággal való
kapcsolataink erôsítését.

kell beszélgetni egymással,
hanem legalább naponta fél
órát. Tudjunk elcsendesedni,
és tudjunk odafigyelni a másikra - talán ez a nyitottság az,
ami nemcsak a pap, hanem
mindenki számára a legfontosabb.

Békésben üléseztek a fôjegyzôk
K

özel tíz éve már annak,
hogy a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének Fôjegyzôi Kollégiuma Békés megyében tartott
utoljára ülést. December
7–8-án azonban éppen ebbe a
térségbe látogattak el a megyei önkormányzati hivatalok
vezetôi, hogy kétnapos tanácskozás keretében egyeztessenek Gyulán a választások
tapasztalatairól és a közigazgatás átalakítása kapcsán a
megyék jövôjérôl és szerepé-

rôl, valamint az ellenôrzési
gyakorlatokról. Mindemellett a résztvevôk közvetlenül
jelezhették észrevételeiket az
Országos Választási Iroda vezetôjének és az Országos Választási Bizottság elnökének.
A fôjegyzôi kollégium részére elôadást tartott Domokos
László, az Állami Számvevôszék elnöke az ÁSZ formálódó új stratégiájáról, és „A jó
példa legyen ragadós! Legjobb gyakorlatok a közpénzek
felhasználásánál”címû szemi-

náriumsorozatról is. A szakmai programok mellett a fôjegyzôk a közép-békési térségben megismerkedhettek a
Békés megyei hungarikumokkal és értékekkel, és
Gyuláról ellátogattak többek
között Békésre és Békéscsabára is. A második ülésnapon
pedig a gyulai várban ült öszsze a fôjegyzôi kollégium,
ahol a vármúzeum meglátogatását követôen a különbözô
intézményi átszervezési tapasztalatokról egyeztettek.
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Harruckern: a szakképzés Békés megyei éllovasa
Az Alföld legnagyobb oktatási központja, a Harruckern János Közoktatási Intézmény szûkebb pátriája mellett európai kapcsolataira is komoly figyelmet fordít. Mikulán Róbert, a Harruckern János Közoktatási Intézmény megbízott
igazgatója a fejlôdést tartja az év egyik legfontosabb feladatának.
– Hol tart ma a Harruckern?
– A Harruckern János Közoktatási Intézményt, a térség
legnagyobb iskoláját 2011-ben
3600 tanuló választotta: a tervek szerint a határon túli, magyarlakta területek diákjait is
várja az oktatási központ. A
Harruckern 530 pedagógusa,
technikai-adminisztratív
munkatársa, a több mint 800
kollégista, a 700 alapfokú
mûvészeti oktatásban részt vevô általános és középiskolás
országos és európai szinten is

meghatározóvá teszi a Harruckern János Közoktatási Intézményt. Az oktatási központban 19 szakmacsoportot oktatnak a Magyarországon meglévô 21 szakmacsoport közül. A
Harruckernben arra is lehetôség van immár, hogy az elôre
hozott szakképzés révén,
mindössze három év alatt sajátítsák el a fiatalok a kômûves, a
növénytermesztô és gépüzemeltetô, a bútorasztalos, az
élelmiszer- és vegyiáru-eladó,
a húsipari termékgyártó, to-

vábbá a pincér szakmákat. A
Harruckern számos, úgynevezett hiányszakmát is oktat,
ilyen például a kômûves, a bútorasztalos, a villanyszerelô, a
húsipari termékgyártó, a burkoló, a gázfogyasztóberendezés- és csôhálózat-szerelô, a
gépi forgácsoló, a nôi szabó, a
hegesztô vagy a gépi forgácsoló. A hiányszakmát választó
diákok 2010 februárjától tanulmányi átlaguktól függôen havi
szakmai ösztöndíjat kapnak.
Az intézmény 2007-es megalakulása óta valamennyi oktatási
egységünk a szó minden értelmében kivirágzott. A hat település: Gyula, Békéscsaba,
Orosháza, Elek, Mezôhegyes
és Szabadkígyós Harruckern
iskolái díszparkot kaptak, az
épületeket pedig felújították. A
fejlesztések idén is folytatódnak, annak érdekében, hogy a
diákok egy igazi alma materben érezhessék magukat.
– Idén milyen új feladatok várnak az intézményre?
– Tovább bôvülnek a Harruckern megbízásai, ezáltal az
intézmény létszáma is változni, emelkedni fog. A Harruckern János Közoktatási Intéz-

mény a gazdasági eszközeink
felhasználásával a lehetô leghatékonyabban kíván részt
venni Békés, a térség és országunk gazdasági életében. Ebben az évben öt nemzetközi
szintû projekttel kívánjuk

ban, s képességeik fejlesztésében. S náluk nem kizárólag a
pedagógiai fejlesztést tartjuk
szem elôtt, hanem a hátrányt
másképp is kompenzáljuk. A
Harruckern gyógypedagógiai
részlegében – a tavalyi évhez

Közoktatási Intézmény, valamint a szintúgy Békés Megye
Képviselô-testülete által fenntartott Farkas Gyula Közoktatási Intézmény több közös
programot és tervet valósít
meg a jövôben. Partnerintéz-

megmutatni iskolánk munkáját a hazai és a határon túli
partnerek és érdeklôdôk számára. A Harruckern 2007-es
megalakulása óta különös figyelmet szentelünk a tanulók
beilleszkedésére. Az intézmény élen jár a sajátos nevelési igényû diákok és a hátrányos
helyzetû tanulók gondozásá-

hasonlóan – kiemelkedô szakmai napokat rendezünk. Idén
országos Down- és autistanapot is tart a gyógypedagógia,
orvosok, segítôk és szakemberek közremûködésével. Ezen
oktatási egység diákjai továbbra is rendszeresen lovasterápia-foglalkozásokon vesznek
részt. A Harruckern János

ményeinkkel közösen gondoljuk át a felnôttképzés, a gyógypedagógiai oktatás lehetôségeit, a termelés közös megvalósítása pedig minden szereplônek elemi érdeke. Bízom
benne: ezzel egyfajta példát
mutathatunk az összefogásra a
szakképzés, az ifjúságnevelés
és az értékteremtés területén.

Minôség –Tudás – Siker – Hunyadi
Tehetséggondozás és gyakorlatorientált oktatás egy helyen
„Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót gyakorolni
kell!” Az idézet Bolyai Jánostól származik, és pontosan kifejezi a megyei fenntartású, mezôkovácsházi székhelyû Hunyadi János Közoktatási Intézmény küldetését.

A

Hunyadi ma Békés megye meghatározó közoktatási intézménye. Széles
körû feladatellátásában jelen
van a tehetséggondozó gimnáziumi és mûvészetoktatási
képzés, a gyakorlatorientált
szakképzés, a sajátos nevelési
igényû tanulók esélyeit növelô speciális szakképzés, valamint a sokoldalú fejlesztô támogatást nyújtó nevelési tanácsadó és pedagógiai szak-,
illetve szakmai szolgáltatás.
A tehetséggondozó gimnáziumi és mûvészeti képzés,
az idegen nyelvi és anyanyelvi kommunikáció, az informatikai ismeretek mellett
hangsúlyt fektet az intézmény az egyéni fejlesztésre és
a felelôsségteljes közösségformáló értékek közvetítésére, a környezet- és egészségtudatos nevelésre, beleértve a
lelki egészséget is.
A hatosztályos gimnáziumi
képzés eredményességét bizonyítja, hogy a Bolyai matema-

tikaversenyre ebben a tanévben a 7. és 8. osztályból öt csapat, azaz húsz hunyadis diák
nevezett; a megyei döntôn taroltak, és az országos versenyen is eredményesen szerepeltek. Nem véletlen, hogy intézményünk tanára, Domonkos
Illésné kapta a Bolyai Matematika Csapatverseny Békés megyei fordulójának Tanári Fôdíját, melyet annak a pedagógusnak ítélnek oda, akinek a diákjai összességében a legeredményesebben szerepeltek.
A tudásközvetítés magas
színvonalát igazolják a biológiaversenyeken rendre a legjobbak között küzdô hunyadis
diákok: a „Kitaibel” nemzetközi biológia-környezetvédelmi verseny döntôjén legutóbb
is kiváló eredményeket, jó helyezést ért el és különdíjat
nyert két hunyadis diák, Bányász Edit és Bellák Dávid.
A prioritások között szereplô idegennyelv-oktatás
egyik minôségi mutatója a

nyelvvizsga-bizonyítvány,
amit a tanulók tekintélyes hányada képes megszerezni

kommunikációs szakemberek képzését. A felnôttképzési központ széles körû képzé-

ció-központú mûvészeti képzés, amelynek célja az általános mûveltséggel rendelkezô,

érettségi elôtt – nem ritkán
két nyelvbôl is. Az informatikai tudásbázis a szakképzést
erôsíti. Fejlett informatikai,
digitális háttér, modern
könyvelôi taniroda szolgálja
az informatikusok, közgazdasági, pénzügyi számviteli és

si kínálata új lehetôséget teremt a dél-békési kistérségben élôk számára eséllyel szerepelni a munkaerôpiacon.
A tudás, az ismeretanyag
átadása mellett kiemelt szerepet kap az intézményben a
képességfejlesztô és produk-

harmonikus, érzelemgazdag,
kreatív személyiség kibontakoztatása, gyakorlati színtere
pedig a Békés Megyéért díjjal
kitüntetett DUMA’Színház.
Speciális szakképzés segít
abban, hogy megtalálják a helyüket az életben a sajátos ne-

velési igényû fiatalok, akik az
intézmény magyarbánhegyesi egységében bôrtárgy-készítést, zöldségtermesztést, gépírást-szövegszerkesztést tanulnak, és munkáikkal az országos szakmai tanulmányi
versenyeken az elmúlt években döntôs helyezéseket értek el. Az intézmény keretei
között, Orosházán magas
szakmai színvonalon kistérségi szolgáltató intézményként mûködik a nevelési tanácsadó és pedagógiai szakszolgálat – korszerû informatikai eszközök, speciális
szoftverek teszik lehetôvé a
változatosan felépített, hatékony habilitációs, rehabilitációs munkát a nevelési tanácsadó szakemberei számára. A pedagógiai szakszolgálat
munkatársai utazó ellátás formájában végzik Orosházán és
a kistérséghez tartozó valamennyi településen a logopédiai szakellátást, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdô
gyermekek, tanulók fejlesztôpedagógiai segítését.
A sportsikerekrôl, karitatív
tevékenységrôl, mozgalmas,
izgalmas diákéletrôl majd
legközelebb.
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A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény
a 2011/2012-es tanévben az alábbi képzéseket kínálja az általános iskolai végzettséggel rendelkezô tanulók számára. A képzések sokszínûsége biztosítja,
hogy minden tanuló megtalálja a számára leginkább kedvezô lehetôséget.

GIMNÁZIUM
Képzési idô: 4 év
BÉKÉS
•Rendvédelem (01)
•Utazás és turizmus (02)
•Mozgóképkultúra- és
médiaismeret (03)
•Általános (04)
DÉVAVÁNYA
•Rendvédelem (40)
•Utazás és turizmus (41)

SZAKKÖZÉPISKOLA
Képzési idô: 4 év
BÉKÉS
•Gépészet (05)
•Mezôgazdaság (06)
•Informatika (07)
•Faipar (08)
DÉVAVÁNYA
•Informatika (42)

SZAKISKOLA
Képzési idô: 2+2 év
BÉKÉS
•Mezôgazdasági gépszerelô,
gépjavító (09)

•Gazda (10)
•Növénytermesztési gépüzemeltetô, gépkarbantartó (11)
•Állattenyésztô (12)
•Élelmiszer- és vegyiárueladó (13)
•Gázfogyasztóberendezésés csôhálózatszerelô (15)
•Központifûtés- és
csôhálózat-szerelô (16)
•Géplakatos (14)
•Vízvezeték- és vízkészülékszerelô (17)
•Épületlakatos (18)
•Bútorasztalos (19)
DÉVAVÁNYA
•Festô, mázoló és tapétázó
(43)
•Kômûves (44)
•Burkoló (45)
•Géplakatos (46)
•Gépi forgácsoló (47)
•Hegesztô (48)
•Élelmiszer- és vegyiárueladó (49)

•Fodrász (50)
•Nôi szabó (51)
•Férfi szabó (52)
•Csecsemô- és gyermekruha-készítô (53)
•Villanyszerelô (54)

ELÔRE HOZOTT
SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS
Képzési idô: 3 év
BÉKÉS
•Mezôgazdasági gépszerelô,
gépjavító (29)
•Gazda (30)
•Növénytermesztési gépüzemeltetô, gépkarbantartó (31)
•Állattenyésztô (32)
•Élelmiszer- és vegyiárueladó (33)
•Géplakatos (34)
•Gázfogyasztóberendezésés csôhálózatszerelô (35)
•Központifûtés- és
csôhálózat-szerelô (36)
•Vízvezeték- és vízkészülékszerelô (37)
•Bútorasztalos (38)

Yorkshire-puding és véres hurka
A Békés Megyei Jókai Színház
premierjeire nemcsak a színház-, de a szakácsmûvészet
szerelmesei is készülnek, hiszen ha új az elôadás, akkor
biztos, hogy az Ibsen Étterem
és Kávéházban is a programhoz illeszkedô, új menüsor
várható. Mivel január 14-én a
Szalma Dorotty rendezte Stuart
Mária volt a soros bemutató,
így a norvég íróról elnevezett
vendéglôben egy újabb nemzet került reflektorfénybe,
vagyis ezúttal az angol konyha
kedvelôi járnak jól, ha felkeresik a megyei összmûvészeti
központ, az IBSEN Ház
gasztronómiai központját.
Ezekben a hetekben a legendásan kiadós angol reggeli, így vele például a véres
hurka, a paradicsomos bab, a
birsalmasajt fôételként kérhetô a tányérra. A másik elen-

Farsangi pulykasült kerti javakkal
Hozzávalók 4 személyre: 80 dkg pulykamell,
20 dkg császárszalonna, 10 dkg sampinyongomba,
40 dkg paradicsom, 40 dkg paprika, 80 dkg burgonya, ízlés szerint só, ôrölt rozmaring, ôrölt
fehérbors.
Elkészítése: A pulykamellet fûszerezzük, ízesítjük, majd 180 fokos sütôben,
locsolgatva, megsütjük. A császárszalonnát kiolvasztjuk, megpirítjuk, és hozzáadjuk a cikkekre vágott gombát, a kockára vágott paprikát és paradicsomot, és
összekeverjük a héjában fôtt, kockára vágott burgonyával, végül a megsült pulykamellel együtt tálaljuk.
Desszertajánlat mellé: farsangi fánk.

gedhetetlen fogás a csontja
alakja után elnevezett T-bone
steak, amit a vendég kívánsága szerint készít el a séf. Megkóstolható továbbá a tûzdelt,
intenzív fûszerezésû, kenyértésztába burkolt és abban
megsütött bébicsirke, míg a
tarja rusztikusan, szeletelve is
rendelhetô. Az angolok által
hús mellé köretként, illetve
desszertként egyaránt fogyasztott Yorkshire-puding

ugyancsak helyet kapott az étlapon.
Tematikus heteinek sorát is
folytatja az Ibsen étterem: februárban a báli menüket a szerelem ízeinek hete, majd a böllérnapok követik – ezeket
megelôzôen azonban a hónap
elején még a farsangi ételkavalkádé lesz a fôszerep. Ebbôl az
alkalomból Prohászka Béla, az
étterem igazgatója egy receptet
is megosztott olvasóinkkal.

DÉVAVÁNYA
•Festô, mázoló és tapétázó
(60)
•Kômûves (61)
•Burkoló (62)
•Géplakatos (63)
•Gépi forgácsoló (64)
•Hegesztô (65)
•Élelmiszer- és vegyiárueladó (66)
•Fodrász (67)
•Nôi szabó (68)

•Férfi szabó (69)
•Csecsemô- és gyermekruha-készítô (70)
•Villanyszerelô (71)

KÉSZSÉGFEJLESZTÔ
SPECIÁLIS SZAKISKOLA
BÉKÉS
•Udvaros (80)
•Parkápoló (81)
•Szônyegszövô (82)
•Fazekas (83)

SPECIÁLIS SZAKISKOLA
BÉKÉS
•Kerti munkás (84)
•Szônyegszövô (85)
•Kosárfonó és fonottbútorkészítô (86)
•Konyhai kisegítô (87)
•Étkezdés (88)
•Szállodai szobaasszony (89)

SZAKKÉPZÉSRE ELÔKÉSZÍTÔ ÉVFOLYAM, HÁTRÁNYOS
HELYZETÛEK REINTEGRÁCIÓJA (HHR) (90)
Felvételi vizsgát nem szervezünk, a felvételi rangsort az általános iskolai eredmények alapján állapítjuk meg. A pontszám a magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika és történelem tantárgyak 5–6–7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatának átlaga
alapján alakul ki. Ha az átlag 3,8, akkor a tanulónak 38 pontja van, így az elérhetô pontszám
minimálisan 10, maximálisan 50 lehet. Abban az esetben, ha a tanulónak valamilyen tantárgyból felmentése van, a tantárgy eredménye nem kerül beszámításra. Valamennyi felvett tanulónknak – igény szerint – kollégiumi férôhelyet biztosítunk. Autósiskolánkban
személygépkocsi-, illetve mezôgazdasági vontatóvezetôi jogosítvány kedvezményesen
megszerezhetô. A szabadidô hasznos eltöltésére számtalan lehetôséget biztosítunk: sport,
természetvédelem, informatika, média stb.

A közösségek szolgálatában
Hagyományaihoz híven a kisebbségek napja alkalmából adta át a megyei képviselô-testület illetékes, azaz humán ügyek
bizottsága a „Békés Megye Kisebbségéért” plaketteket és
díszokleveleket az egy-egy közösségért kiemelkedô munkát
végzô személyeknek és kollektíváknak. A december 10-én
Gyulán tartott rendezvényen
Tolnai Péter bizottsági elnök és
dr. Görgényi Ernô polgármester
köszöntötte a megjelenteket.

A közösségek javaslatai
alapján odaítélt kitüntetések
Kovács Erzsébetnél (a békéscsabai cigány kisebbségi önkormányzat, illetve a Békéscsabai
Cigánylakosok Egyesülete elnöke), Máté Lászlónál (Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület elnöke), dr. Illyés
Józsefnénél (a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata regionális irodájának nyugalmazott vezetôje),
Popa Tivadarnál (a pusztaottla-

kai román ortodox templom
kántora, a pusztaottlakai román kisebbségi önkormányzat elnökhelyettese), dr. Kuruczné Czvalinga Juditnál (az
eleki szlovák kisebbségi önkormányzat elnöke, az Eleki
Szlovákok Egyesülete tagja),
valamint a Mezôberényi Szlovákok Szervezetének szlovák
pávakörénél találtak gazdára.
A díjakat Kónya István, a
megyegyûlés alelnöke adta át.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Tisztelgés a bajnokok elôtt
M

egyénk egyik kitörési
pontja kétségtelenül a
gasztronómia. A térségben
fellelhetô hungarikumok, értékek kiváló alapot biztosítanak a szakácsmûvészet virágzásának Békés megyében. A
tizennégy fôbôl álló Békés
Megyei Culinary Team meszsze földön híressé teszi szülôföldünk gasztronómiáját. A
csapat elôdje, a Békés Megyei
Gasztronómiai Team Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács vezetésével korábban,

a 2008-as erfurti szakácsolimpián már bizonyított, hiszen
akkor két arannyal, egy ezüsttel és két bronzzal érkezett haza a társaság.
A culinary team élén csapatkapitányként Ambrus György
és Tímás András álltak, és amint
arról elôzô számunkban hírt
adtunk, a novemberi világbajnoksági megmérettetés is sikeresnek bizonyult, hiszen
mindenki éremmel a nyakában tért haza Luxemburgból.
– Ezt meg kell ünnepelni! –

született meg a gondolat, melyet tett követett, s december
27-én Farkas Zoltán, Békés
Megye Képviselô-testületének elnöke fakanalat ragadott,
hogy igazi körösi halászlével
lepje meg a világhírû csapatot
Békéscsabán.
Prohászka Béla az Ibsen étterem vezetôjeként segédkezett az ünnepi sütés-fôzésben.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével Domokos László, az
Állami Számvevôszék elnöke is.

A Békés Megye Kisebbségéért díjjal 2010-ben kitüntetettek, a széleken Tolnai Péterrel és Kónya Istvánnal

HELYESBÍTÉS
Elôzô számunk 2. oldalán, a luxemburgi gasztronómiai világbajnokságon kiváló eredményeket elérô Békés Megyei Culinary Team tagjait felsoroló cikkünkben az egyik mesterszakács nevét tévesen írtuk le. Helyesen tehát: a versenyrôl a culinary team 2-es számú csapatának tagjaként bronzéremmel tért haza Kovács Csaba mesterszakács.
A hibáért elnézést kérünk az érintettôl, sikeréhez még egyszer gratulálunk!
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Stuart Mária: történelmi drámát nem ígér a rendezô
mészetesen a különleges személyiségek érdekelték.
– Schiller azzal, hogy a színdarab történelmiségének nem
tulajdonít jelentôséget, mást is
megenged. Természetesen engem az érdekel elsôsorban,
hogy miként boldogul a férfivilágban egy királynô; mert
Maria Stuart egy kemény férfivilágban volt királynô, felkent uralkodó, aki pályázott
Erzsébet helyett az angol trónra, koronára. Unokatestvérek
voltak, és mindketten nagyon
hasonló életutat jártak be, csak
pontosan ellentétes irányban.
Egész életükben vetélytársak
voltak, sôt már akkor, amikor
még meg sem születtek, hiszen apjuk, VIII. Henrik egyszer az egyiket, másszor a másikat nyilvánította fattyúvá. Ki
tudja, mi történt volna, ha ôk
ketten tényleg találkoznak?!
Schiller megírta, hogy mit

Miért Schiller, és miért a Stuart Mária? S mit mondhat a tragikus sorsú skót királynô a 16. század második felébôl a mai magyar nézônek? A történelemmel
már maga a német klasszikus is szabadon bánt drámájában, és Szalma Dorotty sem arról híres, hogy a
világirodalmi remekmûveket hagyományosan állítaná színpadra. A magyar–osztrák rendezô tavaly
Werner Schwab Elnöknôkjével lepte meg a Békés
Megyei Jókai Színház közönségét, és a „fekáliadráma” (a szerzô titulálta így) megdöbbentô, de emlékezetes elôadása máig beszédtéma országszerte.
– Klasszikus évad van a Jókai
színházban, ezért úgy gondoltam, ha én klasszikust
rendezek és fôleg Magyarországon, akkor érdemes német színmûvet hoznom, hiszen talán más szemmel tudom nézni, mint a németek, miután mindkét kultúrában élek, mindkettôhöz
kötôdöm – kezdte válaszát a
kérdésekre Szalma Dorotty.
– Hogy miért történelmi da-

rab? Nos, ez a „történelmi”
dráma egy olyan eseményre
épül, ami ugyebár nem történt meg…
– A két királynô a valóságban
sohasem találkozott.
– Így van! Zseniális találmánya Friedrich Schillernek,
hogy összehozta a két uralkodót, tehát valójában nem is írt
történelmi drámát.
– Bár történész professzor (is)
volt, a múlt ihlette drámáiban ter-

csempészünk mi bele az elôadásba, arról nem szeretnék
sokat elôre elárulni.
– Annyi azért kiderült, hogy
történelmi drámára és hagyományos elôadásra ne számítson a közönség.
– Mai szemmel nézzük az
egészet. Nem célom viszont
semmiképp a magyarázkodás,
inkább kérdéseket szeretnénk
feltenni, és két kiváló személyiséget megmutatni. Két áldozat és két gyôztes. Klasszikus opera is lesz, operaénekesnô élôben, aki egyfajta
narrációként, kapocsként mûködik. Henry Purcell Queen
Mary emlékére komponált
szimfóniáját használjuk fel.
Stuart Mária szerepét Dobó
Kata, Erzsébetet Kovács Edit
játssza. A darab premierje január 14-én volt.
NIEDZIELSKY KATALIN
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Teátrum díj a kulisszák mögötti szereplôknek
Ü

gyelô, fodrász és maszkmester, kellékes, hangosító és fôvilágosító nélkül
sehol sem megy fel a függöny,
nem kezdôdhet el az elôadás.
A színházi háttérszakmák
mûvelôi, a kulisszák mögött
dolgozók nagy odaadással és
magas színvonalon segítik
mindenütt a produkciók létrejöttét és sikerét. A Magyar
Teátrumi Társaság 2010 decemberében a színházi háttér-

szakmákra irányította a reflektorfényt, és a kulisszák
mögött dolgozók megbecsülésére, munkájuk elismerésére megalapította a Magyar Teátrum Díjat. A legelsô díjátadó gálát a Békés Megyei Jókai
Színházban tartották meg
december 19-én este; a tervek
szerint a hiánypótló kezdeményezés hagyományt teremt, országszerte folytatódik, és a jövôben a társaság

tagszínházaiban rendezik meg
az ünnepségeket.
A Magyar Teátrum Díj
megalapítása tehát azért fontos, mert a színészekkel ellentétben a háttérmunkások
láthatatlanok, miközben nélkülük nem születhet meg az
elôadás. A színészeket ugyanakkor számos díjjal jutalmazzák, ezért is szerencsés, hogy
a háttérszakmák mûvelôi is
kellô figyelmet és szakmai el-

Több ezer diák a múzeumban
F

üggetlenül attól, hol lakik vagy milyen az anyagi helyzete, minden Békés
megyében élô számára biztosítani kell a lehetôséget arra,
hogy értékes kulturális prog-

ramokhoz juthasson hozzá.
Ebbôl a gondolatból kiindulva a Békés Megyei Önkormányzat november közepétôl összesen közel 12 ezer fô
számára nyújt valamilyen
módon támogatást ahhoz,
hogy a 19. századi polgárosodást, az Erkel Ferenc életét, illetve a régi román üvegikonokat bemutató kiállításokat
megtekinthessék a Munkácsy
Mihály Múzeumban – mondta el Závogyán Magdolna, a
megyei önkormányzat kulturális referense.

December közepéig háromezer-ötszáz diák nézhette
meg 50 százalékos kedvezménnyel az ún. felemelô, azaz
a 19. század témáját körüljáró
két tárlatot. Závogyán Magdolna azt is kiemelte, hogy ebben a települések is a megye
partnerei voltak, hiszen azok
az önkormányzatok, amelyeknek lehetôségük volt rá, vállalták, hogy finanszírozzák a
jegyek költségeinek fennmaradó részét. A tanulók és iskoláik számára a Békéscsabára
utazás sem került pénzbe, hiszen erre a célra a megye hárommillió forintot különített
el, és a Körös Volánnal kötött
elônyös megállapodásnak köszönhetôen szervezhette meg

ismerést kaphatnak. Magát a
díjat Fekete Péter, a Békés Megyei Jókai Színház igazgatója,
a Magyar Teátrum címû havilap fôszerkesztôje tervezte:
egy csapágy, amelynek egyik
golyója arany, jelezve, hogy a
háttérmunkások teljesítménye aranyat ér, nélkülük nem
mûködne a gépezet.
Az erkölcsi és anyagi elismerést olyan szakemberek vehették át Békéscsabán, akik

hosszú ideje, több évtizede kiemelkedô színvonalon teljesítenek, dolgoznak a színház világában, a közös sikerért. Magyar Teátrum Díjat kapott: Somogyiné Borhi Gizella szervezôiroda-vezetô, sajtóreferens
(szolnoki Szigligeti Színház),
Szentmiklósi Ildikó ügyelô
(Veszprémi Petôfi Színház),
Lakatos Károly és Lakatos Károlyné maszkmester és fodrász
(Békés Megyei Jókai Színház),

Kis József szcenikai csoportvezetô (székesfehérvári Vörösmarty Színház), Szilágyiné Antal Éva színházi kalapos (debreceni Csokonai Színház). A Határon Túli Magyar Színházak
Különdíját a zsûri Majoros Róbert fôvilágosítónak ítélte (Újvidéki Színház), a Nemzetiségi Színházak Különdíját pedig
Lamár János hangosítónak (Pécsi Horvát Színház).
N. K.

Vásári forgatag a napsugarasoknál

buszozásukat, így iskoláik révén a megye mind a hetvenöt
településérôl érkeztek gyerekek a Munkácsyba.
A kulturális referens hozzátette: további közel kétezerkétszáz szervezet tagjainak
múzeumi látogatását is támogatja a megye: civil szervezeteket, egyházakat, egyházközösségeket, direktmarketing-projektjébe bekapcsolódó vállalkozó partnereit. Belépôdíjaik
finanszírozását magára vállalta, így novembertôl február
végéig mintegy nyolcezer fô
gyôzôdhetett, gyôzôdhet meg
a tárlatok révén arról, hogy értékes kulturális programokért
nem feltétlenül szükséges a
megyehatáron túlra utazni.

A

vásári játékok bûvöletében folytatja évadát, és indítja 2011-es premierjei sorát a
Békés Megyei Napsugár Bábszínház. Hiszen
az ország különbözô pontjairól érkezô, nagy
hírû fabulánsokat vendégül látó Mesevilág sorozatán túl február 12-én a társulat saját maga
is közönség elé tárja a mûfaj három klasszikus
darabját összefogó elôadását. A Vásárfiak címû
produkció vázát adó mûvek révén a gyerekek
és szüleik kicsit körbetekinthetnek a Kárpátmedencében, hiszen benne a napsugarasok
három nép meséit elevenítik fel. Mindezt pedig eltérô bábtechnikával: székely népmese
mutatkozik be naiv festményeken alapuló

képmutogatós révén; paravános elôadásmóddal kel életre a román vásárok fôhôse, Vasilache és rossz természetû felesége, Marioara;
míg a csehek kedvenc bábja, Kasparek a színészekkel együtt látszódik majd a színpadon.
A kicsik és nagyok az IBSEN Ház stúdiószínházában, Békéscsabán láthatják-hallhatják
a Czipott Gábor rendezte darabot, amelyben
Csortán Zsóka játéka mellett Berta János élôzenéje sem maradhat el, hiszen ahogyan Lenkefi Zoltán igazgató megjegyezte, a vásári forgatag lényegét szeretnék visszaadni az elôadáson
– ehhez pedig a fülre éppen úgy hatni kell,
mint a szemre.
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Betegágyából is a vb-szereplést tervezgeti Tótka Sándor
Zökkenôkkel tûzdelt a tavalyi, szingapúri ifjúsági
világbajnokság fiú kajak 500 méteres versenye bajnokának a felkészülése. A gyomaendrôdi Körös Kajak SE versenyzôjének felkészülését januárban láz,
tüszôs mandulagyulladás és fülgyulladás hátráltatta. Ettôl függetlenül a vele és edzôjével, Kovács Gáborral folytatott beszélgetésbôl kiderült: bízik benne, hogy ott lesz az augusztusi síkvízi ifjúsági vb-n.
egyesületnek és a szülôknek,
így lapátot tényleg csak akkor
foghatnak a versenyzôk, ha kicsit jobb lesz az idô.
– A versenyekig hátra lévô, vízen töltött viszonylag rövid idô elegendô a megfelelô felkészüléshez?
K. G.: – A versenyek májusban kezdôdnek, addig kell formába lendülnünk. A felnôtt
élversenyzôknél van pénz arra,
hogy télen is elmenjenek melegebb helyekre evezni. Az ifjúsági versenyzôknél ez nem
jellemzô, hiszen számukra
még az iskola a legfontosabb,
bár az utánpótlásért felelôs
szövetségi kapitánytól – Sanyi
ifjúsági olimpiai gyôzelme
után – ígéretet kaptunk, hogy
idén hozzájárul a szövetség a

– Milyen ütemezés szerint tervezték meg az idei szezonra a felkészülést, s melyek a kiemelt versenyek?
Kovács Gábor: – A vízhez
szokott kajakosok számára
elég monoton a négy hónapos
szárazföldi alapozás, ezért már
nagyon várjuk azt az idôszakot, amikor tartósan legalább
tíz Celsius-fok fölé emelkedik
a hômérséklet, és vízre szállhatunk. Az októberi kezdés után
erre elôreláthatólag február
közepén lesz esélyünk. Addig
futás, úszás, erôsítô edzés és általános képzô gyakorlatok szerepelnek a programban. Tanmedencével nem rendelkezünk, Békésre az átjárás túlzottan megterhelô lenne az

meleg vízi edzôtáborhoz. Ezt
tavaly, tavalyelôtt részben az
egyesület, részben a szülôk fizették. A felajánlás segítséget
jelent, így február közepén elképzelhetô, hogy Horvátországban vagy Olaszországban
edzôtáborozunk.
– Melyek lesznek a fô versenyek, mikor lesz szükség a „csúcsformára”?
K. G.: – A válogatott keret
tagjai május közepén indulnak
egy rangsoroló, amolyan állapotfelmérô versenyen. Egy
héttel késôbb rendezik a maratoni bajnokságot, ami inkább a
klub szempontjából lesz fontos verseny. Júniusban két válogató szerepel a programban,
s ezen dôl el, hogy ki indulhat
a világbajnokságon és ki az Európa-bajnokságon. Ez azért
lesz sorsdöntô, mert egy versenyzô csak egy világversenyen indulhat. Mi természetesen a vb-szereplést terveztük,
de most a betegség miatt kérdés, hogy mi lehet a cél.
Tótka Sándor: – Az ifjúsági
világbajnokságon való részvé-

tel az elsô számú célom ebben
az évben. Remélem, a mostani
és az ôszi betegségem nem lát-

ságig. Amennyiben utazhatok,
ezt az idôszakot nagyon felpörgetem. A kiutazáskor derül

szódik majd az eredményeimen. Most még úgy gondolom, az a lényeg, hogy jussak ki
a vébére. A válogatót követôen
hat hét lesz még a világbajnok-

ki, hogy mennyire vagyok felkészült, de a dobogós helyezésben mindenképpen bízok.
K. G.: – Most úgy tervezzük, hogy Sanyi kétszáz, ötszáz

Januári rendezvények
Február 4., Békés Megyei Képzômûvészeti Szabadegyetem elôadássorozat, Békéscsaba, IBSEN Ház
Február 4., Ma a tied vagyok… Kapócs Zsóka Karády-estje, Orosháza,
Petôfi Mûvelôdési Központ
Február 4., Arcok és vallomások – Volent Kati és Focht Anita kiállítása,
Gyula, Erkel mûv. ház, földszinti elôtér
Február 5., Erkel Ferenc Gimnázium
szalagavató ünnepsége, Gyula, színházterem
Február 6., 65 éves a holdradar – Bay
Zoltán sikeres Föld-Hold radar kísérlete, Gyula, Rádiótörténeti Múzeum
(Kossuth u. 7.)
Február 5–10., Szegedi Miniszínház
Csipkerózsika, Körösladány, mûvelôdési ház
Február 5., Sváb batyus bál, Gyomaendrôd, Katona József Mûv. Központ
Február 7., Békéscsabai Irodalmi Estek, Békéscsaba, Phaedra Közéleti Központ

Február 10., Jövôre veled ugyanitt –
vígjáték két részben, Szarvas, Vajda Péter Mûvelôdési Központ
Február 11., Játszó- és alkotóház óvodások és általános iskolások részére,
Gyula, 201. terem
Február 11., Fars-hang karaokeverseny, Gyula, ifjúsági iroda
Február 11. – március 9. , Oroján István festômûvész kiállítása, Békéscsaba, Jankay Galéria
Február 12–17., Jótékonysági hangverseny, Pusztaföldvár, mûvelôdési ház
Február 12., Orosházi gazdabál,
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
Február 12., Minifoci terembajnokság, Békéscsaba, Gerlai Általános Mûvelôdési Központ
Február 12., Családi táncház, Békéscsaba, Balassi B. Magyar Mûvészetek
Háza
Február 14., Orosházi Stílus és Szabadidôkör úszóversenye, Tótkomlós,
Rózsa fürdô

Február 16., Micimackó-bérlet, Jancsi
és Juliska, a VSG Kamarabalett elôadása, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
Február 16., Operettgála – operettshow két felvonásban, Gyula, színházterem
Február 16., Filharmónia-hangversenysorozat, Orosháza , Petôfi Mûvelôdési Központ Koncertterem
2011. február 17., V. Dél-alföldi Monda- és Mesemondó Verseny Békés
megyei döntôje, Békéscsaba, IBSEN
Ház
Február 18. , Farsangi játszóház, Békéscsaba, Gerlai Általános Mûvelôdési
Központ
Február 19., Munkácsy Mihály születésnapjára – Munkácsy és Liszt kapcsolata. Sz. Kürti Katalin elôadása, Békéscsaba, Munkácsy-emlékház
Február 20., Rózsa Fürdô Farsang,
Tótkomlós, Rózsa fürdô
Február 22. , Botrányok és tragédiák

REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY
1.

1. Ilyen állat szerepel Csabacsûd címerében

2. Ennyi Békés megyei sportoló utazott
a pekingi olimpiára

6. A Sátántangó gyulai
születésû írója

6.
7.
7. A Gyulai Várszínház 2005 óta minden
évben megrendezi

8.

9.
10. A Jadviga párnája filmváltozatának rendezôje

10.

11. Ilyen felségjelû repülôgépek bombázták
a csabai vasútállomást 1944. szept. 21-én

11.

8. Magyarországnak két miniszterelnököt is adó Békés megyei település
9. A Békés megyei bábszínház neve

12. Az orosházi birkózóklub neve

A színezett oszlop betûit fentrôl lefelé összeolvasva egy Békés megyei mûvész nevét kapja meg.
A helyes megfejtést a megyeháza címére (Békés Megyei Önkormányzat, 5601 Békéscsaba,
Derkovits sor 2.) 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. február 18. A borítékra, kérjük, írja rá a jeligét: Közlöny-rejtvény.
2010/11. számunk nyertesei: Sipiczki Anikó (Kamut); Szabó Csaba (Tarhos); Csonka Istvánné (Gyula). 2010/12. számunk nyertesei: Nyári Mihályné (Szarvas); Szûcsné Vlcskó Edit (Békéscsaba); Csizmadiáné Vasvári Terézia (Gyula). A nyerteseket postán értesítjük!

VÁLLALKOZÓI SZFÉRA SEGÍTÉSE
• kedvezményes vállalkozói hitelek:
– MIKROHITEL – 7 millió Ft-ig
– MIKROHITEL PLUSZ – 15 millió Ft-ig
– ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL – 10 millió Ft-ig
– KISVÁLLALKOZÓI HITEL – 50 millió Ft-ig
– www.bmva.hu
• ingatlan-bérbeadás
• informatikai klaszterek létrehozásának segítése
• pályázatírás, tanácsadás
VÁLLALKOZÁSI, ÖNKORMÁNYZATI PROJEKTEK
• internetes piacbôvítés (Google-optimalizált webáruházak mûködtetése)
– www.termekpiac.com
– www.aruhaz.bekesmegye.com
– www.bekesplaza.com
BÉKÉS MEGYEI TURISZTIKAI FELADATOK ELLÁTÁSA
• BÉKÉS MEGYEI TOURINFORM-IRODA mûködtetése
• Békés megyei turisztikai marketing tevékenységének támogatása
• Békés Megyei Egészségturisztikai Klaszter iroda mûködtetése
– www.bmek.hu
• Turisztikai honlapok mûködtetése:
– www.turizmus.bekesmegye.hu
– www.turizmus.bekesmegye.com

Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési
Közhasznú Közalapítvány

3. Ô telepítette a szarvasi
arborétumot

5.

A Békés Megyei Önkormányzat támogatásával
mûködô Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési
Közhasznú Közalapítvány tevékenysége

KERESSEN BENNÜNKET BIZALOMMAL!

4.

5. Stark Adolf szôlôje

12.

Rejtélyek a múltból –
Békés megye régészeti kincsei
Január 21. – május 29.
Békéscsaba, Munkácsy Mihály
Múzeum

2.

3.
4. Békés megye legkisebb
lélekszámú települése

a Habsburg családban – elôadás, Békéscsaba, TIT-székház
Február 22. , Erkel-bérlet III. elôadása, Vajda Anikó: Mici néni két élete,
Gyula, színházterem
Február 23., AZ EGÉSZSÉGES EMBERI KAPCSOLAT – elôadás, Békéscsaba, TIT-székház
Február 26. , Civil bál, Békéscsaba, Hotel Fiume
Február 26., Orosházi Hagyományok,
Ízek Versenye, Orosháza, Táncsics Mihály Gimnázium tornacsarnoka
Február 26., Városi farsang, Mezôhegyes, József Attila Általános Mûvelôdési
Központ
Február 27., XXI. Jégtörôtúra (Torda
Lajos Emléktúra), Békéscsaba, Békéscsaba (Lencsési lakótelep) – Veszely –
Póstelek – Hajlási-erdô – Ajtósfalva –
Gyula (vasútállomás) (16 km)
Február 28., A FORRÓ SZIBÉRIA –
Prekop János tanár elôadása, Békéscsaba, TIT-székház

és ezer méteres távon is indul,
de májusban derül ki, hogy
mire összpontosítunk. – Tavaly párosban is rajthoz állt, de
idén mindenképpen az egyéni
versenyre összpontosítunk. Az
ifjúsági olimpián a tanítványom még serdülôként lett
bajnok, ezért az idei elvárás, az
ifjúsági világbajnoki érem reális célkitûzésnek tûnik. A vébé
után ôsszel indulunk még a
maratoni világbajnokság válogatóján is. Talán a szingapúri
vébére is kijut Sanyi, ami egy
picit jutalomversenyzés lehetne, amennyiben pont akkor
lesz a Forma–1-es futam.
– Reálisan nézve van esély a
maratoni vébén való indulásra?
T. S.: – A maratoni táv huszonegy kilométer, ami öt körbôl áll, s körönként minimális
futás is szerepel a versenyprogramban. Ez annyira öszszetett és hosszú verseny, hogy
bármi megtörténhet még akkor is, ha vannak olyanok, akik
kifejezetten erre a távra készülnek.
MALATYINSZKI ANDRÁS

A kiállítás látogatói, miközben végigsétálnak egy régészeti feltárás gödrei és árkai között, betekintést nyernek a régészek és restaurátorok aprólékos, a kívülállók számára rejtélyes munkájába. Választ kaphatnak
azokra a kérdésekre is, amelyeket
egy ásatás meglátogatásakor feltennének az ott dolgozó szakembereknek például arról, miért találnak
olyan sok edénytöredéket a régészek. A tárlaton a Kunágotán 1856ban, a megye történetének elsô
aranyleleteként elôkerült avarkori
vezéri sír páratlanul értékes kincsei
is megtekinthetôk.

Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
5600 Békéscsaba, Kiss Ernô u. 3.
Tel.: 66/442-520; 30/466-8367; 20/466-7961
www.bmva.hu • E-mail: info@bmva.hu

II. Szülôföldünk Békés Megye
Február 19. Szarvas, SZÁMK
Vajda Péter Mûvelôdési Központ

A hétállomásos amatôr mûvészeti
fesztiválon ezúttal a komolyzene szerelmesei mérik össze erejüket. A rendezvényen kórusok, énekes szólisták,
hangszeres szólisták és hangszeres
együttesek lépnek közönségük elé.
Pályamûveiket szabadon választják,
így csak egyben lehetünk biztosak: a
produkciók sokszínûségében.

Téltoló farsang
Február 25–26. Gyula
Németvárosi disznótoros, román,
német és magyar gasztronómiai
specialitások, a kicsiket mesekuckó,
Maszk Bábszínpad és Napsugár bábszínház, a nagyobbakat Muzsikás
együttes, Badár Sándor, hastáncshow és még sok-sok más program
várja az idén debütáló kétnapos rendezvényen. Mindezt azért, hogy a
telet és vele együtt a rossz idôt a
résztvevôk közös erôvel elkergessék, vagyis pontosabban: eltolják.

