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Nyári fesztiváldömping
Békés megyét gyakran a fesztiválok megyéjeként emlegetik, és a
nyári hónapokban, de még szeptemberben is bôven bizonyítja idén
is, hogy rászolgált erre a névre. E havi lapszámunkhoz csatolt négyoldalas fesztiválajánló mellékletünkben egyaránt olvashatnak

gasztronómiai, táncos, városi vagy éppen pusztai hagyományokra
épülô nagyrendezvényekrôl, filmzenéken alapuló szimfonikus
koncertrôl. Nem maradt más hátra, minthogy kellemes nyári fesztiválozást kívánjunk minden olvasónknak!

Megyei szintû összefogás

Tisza Kálmán lesz az iskola új neve

Ismét olcsóbban kapják a gázt a települések

Változások a Farkas Gyula Közoktatási Intézményben

Idén is jól döntött
az az ötvenhat Békés megyei település és négy kistérségi társulás, akik
csatlakoztak a Békés Megyei Önkormányzat hívó szavához, hiszen ôk
2011. július 1-jétôl
egy évig 26,5%-kal
olcsóbban kapják
intézményeik részére a fûtést biztosító földgázt.

csatlakozva a Békés megyei
települések is közösen léphettek fel és tárgyalhattak

rábbit felülmúlt, hiszen a
résztvevôk az elôttünk álló
gázévben köbméterenként

egy kedvezôbb árú földgázbeszerzésrôl.
A közös közbeszerzés
eredménye idén minden ko-

nettó 59,68 forintért plusz
rendszerhasználati díj ellenében kaphatják a fûtôanyagot,

Szeptembertôl Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény néven
folytatja mûködését a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény, többek között
errôl is döntött a Békés megyei közgyûlés május 31-i, soron kívüli ülésén. Mint
kiderült, az iskola nemcsak szerkezetében újul meg, hanem feladatellátása
is bôvül, székhelye pedig Békésrôl az intézmény orosházi telephelyére költözik. Továbbá két, eddig a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában lévô középiskola közoktatási feladatait is átveszi a megye, a kétegyházi VM
szakképzôét, illetve a gyomaendrôdi Bethlen Gábor Szakképzô Iskoláét.

H

armadik éve állt az
élére a Békés Megyei
Önkormányzat annak az
országban egyedülálló öszszefogásnak, mellyel a megyei önkormányzat gesztorsága mellett, annak mintegy
tizenkét intézményéhez be-

FOLYTATÁS A 2. OLDALON "

Farkas Zoltán megyei elnök, Izsó Gábor polgármester és Zámbó András igazFOLYTATÁS A 4. OLDALON "
gató tájékoztat a Békést érintô változásokról
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Trianon emlékezete
M

egyeszerte megemlékeztek június 4-én
a trianoni békeszerzôdés
aláírásának évfordulójáról,
amely egy tavaly megszületett törvény értelmében már
a nemzeti összetartozás
napjaként szerepel a naptárban. Ezen a napon arra a
mindaddig példátlan, az elsô világháborút lezáró szerzôdésre gondolunk vissza,
amelynek aláírása elôtt a
nagyhatalmi döntéshozók

aligha hallgatták meg Ady
Endre kérését, a még 1918
végén papírra vetett Üdvözlet a gyôzônek sorait:
Ne tapossatok rajta nagyon,
Ne tiporjatok rajta nagyon,
Vér-vesztes, szegény,
szép szivünkön,
Ki, ime, száguldani akar.
A népszámlálási adatokat
figyelmen kívül hagyó döntéssel hazánk területének
kétharmadát vesztette el, és
mintegy 3,2 millió magyar,

a magyarság mintegy egyharmada az új határokon
túlra került. Az emlékezés
mellett ez a nap arról is szól,
hogy a nemzeti összetartozás érzését, amelyet 1920ban elvettek tôlünk, visszaadja, megerôsítse a határon
belül és a határon túl élô
magyarok között.
Békésen, a Hôzsô utcai
parkban idén Trianonemlékmûvet avattak fel

Hunyán nyugodt és komfortos az élet
Mikor az ország népessége csökken, magas a
munkanélküliek aránya, vajon milyen jövôkép
rajzolódhat ki egy 712 lelkes falucska elôtt egy
olyan térségben, amelyet a fenti problémák különösen sújtanak? Errôl beszélgettünk Petényi
Szilárdnéval, Hunya polgármesterével.

ONLINE
szállásfoglalás
Békés megyében!
Válogasson a Békés megyei szálláshelyek
szolgáltatásai között!

www.szallas.bekesmegye.com
• több mint 90 szálláshely
Békés megye egész területérôl
• falusi szálláshelyek, apartmanok,
kempingek, ifjúsági szállók,
panziók, szállodák
• szálláshelyek részletes leírással,
képekkel, térképpel
• kedvezô csomagajánlatok egész évben
• program- és rendezvényajánló

– Tavaly ôsszel a második ciklusomat kezdtem polgármesterként – kezdte mondandóját Petényi Szilárdné. – Feladat
annyi van egy településen,
amennyit találunk. Én pedig
mindig találok magamnak,
hogy szebbé, élhetôbbé vará-

tettük önkormányzatunkat.
Mindig csak annyit vállaltunk a fejlesztésbôl, amenynyit a teherbíró-képességünk
megengedett. Apró lépésekkel, de mégis minden a helyére került. Persze, ehhez
kell a képviselô-testület, a he-

zsoljam legszûkebb hazánkat.
Nagyon sok feladatot megoldottunk a képviselô-testülettel az elmúlt ciklusban is. A
legbüszkébb talán arra vagyok, hogy mûködôképessé

lyi vállalkozók és a lakosság
segítsége.
– Milyen terveket fogalmaztak meg erre az évre?
– Az idén folytatjuk az útfelújításokat, hiszen az el-

Találja meg az Önnek legmegfelelôbb
szálláshelyet, foglaljon
a www.szallas.bekesmegye.com oldalon!

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

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

Sétarepülés akár 5800 Ft/fô ártól!
(5 fô fizetô utas esetén.)
Üdülési csekket elfogadunk!
Részletes információért keresse honlapunkat: www.bekesairport.hu,
vagy érdeklôdjön telefonon: 66/547-240!
A sétarepüléshez elôzetes bejelentkezés szükséges!

múlt évben is hét utcát tettünk járhatóvá. Ma már minden utcába be tud menni a
mentô és a szemétszállító
kocsi. Most a már meglévô
kövesutak felújításán a sor.
Ebben az évben rendbe tettük a temetôkerítést, folyamatban van két szociális bérlakás kialakítása, a buszváró
felújítása, illetve két új buszváró építése pályázat segítségével.
– Hosszabb távon milyen jövôképet lát faluja elôtt?
– Hiszem, hogy a vidéknek van jövôje. Ma az emberek nagy része falvakban él.
Bár Hunya kistelepülés, itt is
emberek élnek, sôt a legszorgalmasabb fajtából. Itt talán
még fellelhetô az az alapvetô,
emberi értékrend, amely sokak számára példa lehet.

– A béke, a csend és a nyugalom mellett mit tud még nyújtani Hunya?
– Ebben a falucskában
megtalálható az iskola, az
óvoda, a katolikus templom, a mûvelôdési ház, a
könyvtár, az orvosi rendelô,
a gyógyszertár, az internet, a
sportpálya és a játszótér is.
Tehát minden adott, ami
szükséges a komfortos vidéki élethez. A sok üresen álló, olcsó ingatlan pedig várja azokat az ide telepedni
szándékozókat, akik nyugodt, békés életre vágynak.
Én optimista vagyok, és
mindent megteszek azért,
hogy bebizonyítsam, a kistelepüléseknek is van létjogosultságuk – hallhattuk a
polgármestertôl.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Megyei szintû összefogás
Ismét olcsóbban kapják a gázt a települések
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL "

mely 26,5 százalékkal, azaz
lényegesen kedvezôbb a lakossági díjtételeknél, de a
tavalyi közös közbeszerzésnél is kilenc százalékkal
jobb kondíciójú.
A beszerzésre kerülô
földgáz mennyisége közel 16
millió köbméter, a beszerzés
értéke pedig 1,6 milliárd forintot tesz ki. A közbeszerzést idén is a GDF SUEZ
Energia Magyarország Zrt.
nyerte, így a cég megtartotta
tavaly megszerzett piacát.
A Békés Megyei Önkormányzat kezdeményezése

több okból is egyedülálló, hiszen az elsô és egyetlen, aki
sikeres közös összefogást bonyolított le nemcsak saját intézményeivel, de a megyei
települések kétharmadával és
négy kistérségi társulással is.
A tapasztalatok szerint a
települési és megyei önkormányzatok csupán saját hivatalukra és intézményrendszerükre vonatkozó
földgázbeszerzéseket bonyolítanak, további önkormányzatoknak, többcélú
kistérségi
társulásoknak
nem biztosítanak bekapcsolódási lehetôséget.

A Békés Megyei Önkormányzat az összefogás erejére építve továbbra is dolgozik az intézményekkel
közös villamosenergia-beszerzés kivitelezésén, melynek jelenlegi szakaszában
folyamatosan figyelik a villamosenergia-piacot a legkedvezôbb ár elérése érdekében.
Az új gázévre vonatkozó
szindikátusi szerzôdés ünnepélyes aláírásáról és a
részt vevô települések körérôl további információt is
találhat a www.bekesmegye.
com weboldalon.
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Támogatni kell a hazai feldolgozóipart
Nehéz helyzetbe került Békés megye agráriuma, ugyanis a nyolcéves
MSZP–SZDSZ-kormányzás ideje alatt a térség mezôgazdasági terményeket feldolgozó ipara nagyrészt megszûnt, a jelenleg is mûködô multinacionális feldolgozók pedig korlátozott mennyiségben, áron alul veszik át a gazdák által megtermelt javakat. Mindezek okán a forráshiánnyal küszködô
termelôk fokozatosan lejtôre kerültek, árbevételük jelentôs mértékben viszszaesett, és ez magával hozta az agrárágazat folyamatos leépülését. Megkérdeztünk néhány Békés megyei gazdálkodót, szakembert, hogy véleményük szerint mit lehetne tenni a feldolgozóipar és a mezôgazdaság fellendítésének érdekében – ugyanis ôk látják legjobban, milyen lépések lennének
szükségesek ahhoz, hogy talpra álljon a magyar agrárium.
– Mindenekelôtt vissza kellene állítani a korábban
mûködô feldolgozóüzemek
egy részét, és szorgalmazni
kellene, hogy azok a helyi
terményeket dolgozzák fel –
vélte Kozsuch Kornél, a megyei mezôgazdasági bizottság tagja. Majd hozzátette:
a kisebb gazdaságokat állami támogatásokkal kellene
szorgalmazni saját termények elôállítására, a multinacionális áruházláncokat pedig kötelezni kellene arra,
hogy minden egyes üzletük-

ben létrehozzanak egy külön
standot a helyi termékeknek,
mint Franciaországban. A
szakember szerint elsôsorban egy megyei szintû összefogás lenne szükséges a termelôk és a megyei érdekképviseleti szervek közremûködésével annak elérése
érdekében, hogy uniós támogatással egyrészt új feldolgozóüzemeket létesíthessenek a térségben, másrészt a meglévôket az európai szabványoknak megfelelô technológiával lássák el.

Roszik Attila, a Szarvasi
Zöldség TÉSz elnöke úgy
látja, hogy a hazai feldolgozóipar leépülését követôen
jelenleg a multinacionális
feldolgozók diktálnak, akik
közel harminc százalékkal
kevesebb árért veszik át a
megtermelt zöldségeket a
Békés megyei termelôktôl,
mint nyugaton. – Erôs állami háttér kellene ahhoz,
hogy fellendítsük a hazai érdekeltségû feldolgozóipart,
akkor nem lennénk kiszolgáltatva a multiknak, és reá-

Újabb mezôgazdasági expó
I

smét mezôgazdasági expót és üzletember-találkozót rendeznének Gyulán
szeptemberben, mellyel
megismételnék a fürdôvárosban január közepén tartott ilyen jellegû rendezvényt. Ezúttal a meghívottak számát is bôvítik, ugyanis a magyar–ukrán mezô-

gazdasági kiállítást követôen
ezúttal a romániai Arad és
Bihar megyék mutatkozhatnak be – mondta el az
Arad–Békés Megyei Vegyes
Bizottság júniusi ülésén
Kónya István alelnök, majd
hozzátette: a rendezvény fô
célja, hogy Békés, Bihar és
Arad megye mezôgazdasági
szereplôi szorosabb együttmûködéseket alakíthassanak
ki a jövôben. Mint kiderült,
Bihar megyei részrôl már
korábban jelezték részvételi
szándékukat, a mostani bi-

zottsági ülésen pedig az Arad
megyei fél is biztosította a
szervezôket részvételükrôl.
A Békés–Arad, illetve a
Békés–Bihar Megyei Vegyes
Bizottságnak megalakulása
óta kiemelt célja, hogy a határ
menti megyék között erôsítse az együttmûködést. Ennek érdekében tanácskozá-

saik alkalmával folyamatosan
vizsgálják, hogy melyek azok
a szakterületek, melyekben
konkrétan megvalósulhat a
térségek közötti összefogás.
Az elmúlt néhány hétben
megtartott üléseken a biogazdálkodás, a megújuló
energia hasznosítása, a térségek közötti turizmus, illetve
a civil szervezetek esetében is
keresték a kooperáció lehetôségeit. A biogazdálkodásban
való kooperáció témaköre
már nem elôször került napirendre a vegyes bizottságok

ülésein, legutóbb azonban az
is megfogalmazódott, hogy a
témában elsôsorban a határ
két oldalán tevékenykedô
mezôgazdasági termelôknek
kellene tapasztalatot cserélniük. Ilyen eszmecsere lehetôsége a határ menti civil
szervezetek vonatkozásában
is felmerült, ugyanis javaslatként az is megfogalmazódott, hogy az egyes szakmai
mûhelyekben olyan találkozókat kellene létrehozni,
amelyeken a civilek képviselôi tapasztalatot is cserélhetnének egymással.
A grémium ülésén beszámoló hangzott el arról is,
hogy a Békés–Arad Európai
Területi Társulás (ETT) –
amely lehetôséget biztosít
különbözô határon átnyúló
programok finanszírozásához és közös pályázatok benyújtásához – kétlépcsôs alapítási folyamata hamarosan a
második szakaszba léphet,
ugyanis a magyar fél részérôl
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium már jóváhagyta a megállapodást, és a
folytatáshoz már csak az aradi fél hasonló szintû engedélye szükséges. Farkas Zoltán
megyei elnök szerint az évek
óta tartó kapcsolatok megkoronázása lehet az ETT megalapítása, mely gazdaságilag
még közelebb hozhatja egymáshoz a két megyét.

Kozsuch Kornél szerint vissza kellene állítani a korábban mûködô feldolgozóüzemek egy részét
lis áron tudnánk értékesíteni a megtermelt javakat.

Meglátása szerint a pénztelenség leépítette a mezôgaz-

dasági szakképzést, ezért
kevés fiatal szakembert képeznek, a szakma pedig elöregedik, ami patthelyzetet
eredményez. – Ezen mindenképpen
változtatni
szükséges a jövôben, mert
lassan nem lesz, aki elôállítsa a termékeket – hangsúlyozta az elnök.
Kondoroson a sertéságazatban tevékenykedô Nagy
Zoltán kistermelô szerint
a takarmányárak magasra
szöktek, ezért kevesen vállalnak ma már állattenyésztést, ez egyre inkább nem éri
meg. Pedig a magyar termék értéke, minôsége meszsze jobb, mint az országba
importált, már feldolgozott,
silányabb külföldié. Ha lenne elég felvásárló és újraindulnának a bezárt feldolgozóüzemek, többet termelhetnénk, és akkor egyre
több gazda fogna bele ismét
a sertéstartásba – szögezte le
Nagy Zoltán.

Bográcsok határon innen és túlról
M

agyar Gasztronómiáért Érdeméremmel
tüntette ki a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Farkas Zoltánt, Békés
Megye Képviselô-testületének elnökét. A díjat 1964 óta
évente egy alkalommal adják
át az arra érdemeseknek, és
megyénkbôl az idei másik
díjazott Domokos László, az
Állami Számvevôszék elnöke volt. Kitüntetésüket Prohászka Béla elnök így indokolta: – Felismerték a magyar gasztronómia népszerûsítésének fontosságát,
és azt, hogy hazai alapanyagokat használjunk. Emellett
ugyancsak felismerték, hogy
nemcsak a Békés megyéhez

kötôdô hungarikumok, de a
gasztronómiához kapcsolódó személyek (például a Békés Megyei Culinary Team
tagjai) szerepe is kiemelt jelentôséggel bír.
Néhány nappal késôbb, a
nemzeti összetartozás napján Farkas Zoltán a Kárpátmedencei halászléfôzô magyar bajnokságon ismét a
gyakorlatban bizonyíthatta
szakácsmûvészet iránti elkötelezettségét, hiszen a több
mint negyven határon inneni és túli csapat részvételével
lezajló versenyen csapatával,
Kónya István alelnökkel és
Kiss Józseffel hagyományos
körösi halászlevet készítettek. – Térségünk egyik kiug-

rási lehetôsége a gasztronómiában rejlik, és mint Békés
megyéért dolgozó ember, elnökként és magánemberként is csak akkor lehetek hiteles, ha a gyakorlatban is teszek azért, hogy megyénk
értékeit megismertessem –
fogalmazott Farkas Zoltán. A
szarvasi megmérettetésen
végül a békésszentandrásiak
vitték haza az összesített elsô
díjat, de Békés megye csapata is jól szerepelt: aranyérmet
szerzett, és ami talán még
ennél is beszédesebb adat,
hogy a rendezvény látogatói
kóstolásának köszönhetôen
legelôször az ô bográcsuk
üresedett ki.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

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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Tisza Kálmán lesz az iskola új neve
Változások a Farkas Gyula Közoktatási Intézményben
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL "

Jelentôs változások lesznek
két megyei fenntartású közoktatási intézmény feladatellátásában szeptembertôl. A
megyei soron kívüli testületi
ülésen ugyanis kiderült,
hogy az intézmények kiegyensúlyozott mûködése
érdekében a Harruckern János Közoktatási Intézménytôl feladatokat és telephelyeket csoportosítanak át a Farkas Gyula Közoktatási Intézményhez. Mint az elôterjesztésbôl kiderült, a Harruckern orosházi telephelyén ellátott feladatok – az alapfokú
mûvészetoktatás kivételével – július 1-tôl a Farkas
Gyulához kerülnek, az iskolának ezért a feladatellátása
bôvül, amely a fenntartó megyei önkormányzat szerint
indokolttá teszi az iskola nevének megváltoztatását is,
mert véleményük szerint ez
megkönnyíti az intézmény
teljes körû megújulását. A
testület döntésének értelmében ezért a Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény elnevezése 2011. augusztus 31tôl Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intéz-

Tisza Kálmán személye illeszkedik a megújuló intézmény struktúrájához, szakképzési profiljához
ményre változik, az iskola
Békés városában található
eddigi székhelye pedig az
orosházi telephelyre kerül.
Farkas Zoltán megyei elnök
a névváltoztatás kapcsán úgy
vélekedett: mindenképpen
fontosnak tartjuk, hogy olyan
Békés megyei vonatkozású
államférfiról nevezzük el a

közoktatási intézményünket,
aki sokat tett a térség fellendülésének érdekében.
Tisza Kálmán személye
megfelelôen illeszkedik a
megújuló intézmény struktúrájához, szakképzési profiljához, hiszen neki köszönhetô a magyar szakképzés
megújítása is – hangsúlyozta

az elnök. Névváltoztatásra a
további két megyei fenntartású oktatási intézmény esetében is sor kerül, ugyanis a
fenntartó jellegének kihangsúlyozása céljából a Harruckern és a Hunyadi János
Közoktatási Intézmények elnevezését is „Békés Megyei”
elôtaggal egészítik ki.

Nemcsak a névváltoztatás
terén történik átalakulás a
megyei fenntartású közoktatási intézményeknél,
ugyanis a megyei közgyûlés
még áprilisi ülésén megfogalmazta, hogy szándékában
áll a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában
lévô kétegyházi VM Közép-

iskola, Mezôgazdasági Szakképzô Iskola és Kollégium,
valamint a gyomaendrôdi
Bethlen Gábor Szakképzô
Iskola és Kollégium közoktatási feladatait átvenni.
Mint kiderült, a szaktárca
május 26-i levelében arról
tájékoztatta a Békés Megyei
Önkormányzatot, hogy részére átadja az említett két
intézményben ellátott közoktatási feladatokat. Farkas
Zoltán a témával kapcsolatosan elmondta, hogy a két
iskola oktatási feladatait annak érdekében vette át a megye, hogy szélesebb szakképzési kínálatot lehetôvé
tevô és a munkaerôpiac igényeit biztosító képzôközpontok jöhessenek létre.
Az átvételrôl szóló határozatban megfogalmazottak
szerint ezért idén, augusztus 31-tôl a megyei önkormányzat a kétegyházi szakképzô iskola esetében a közoktatási feladatokat a Harruckern János Közoktatási
Intézményen keresztül látja
el, míg a gyomaendrôdi
szakiskola feladatait a Békés
Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény veszi át.

Békésen búcsúztatták a tanévet
Vidámságból nem volt hiány a megyei fenntartású iskolák találkozóján
Idén Békésen találkoztak a Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában álló középiskolák,
valamint az általános iskolák képviselôi, hogy
közösen búcsúztassák a 2010/11-es tanévet.

A

június 3-án, gyönyörû
idôben megtartott rendezvény egyben nemzetközi
diáknap is volt, köszönhetôen annak, hogy éppen
azokban a napokban voltak a
Farkas Gyula Közoktatási In-

tézmény vendégei a határon
túli testvériskolák képviseletében érkezô diákok és tanárok Gyergyószentmiklósról,
Kolozsvárról és Aradról.
Az egész napos kavalkádon több helyszínen színes

programok várták a résztvevôket. A lelkes közönséget
az iskola udvarán felállított
színpadon zenés mûsorok
szórakoztatták: színpadra
lépett aerobikbemutatójával
az Energy Dance School, a
Fregolina Társastánc Csoport latin táncokból adott
ízelítôt, a Farkas Gyula diákjai önvédelmi bemutatót
tartottak, továbbá színpadra
lépett a Harruckern Tánc-

együttes, a vésztôi Nefelejcs
Zenekar és Hunyáról a 6-os
Számú Idôsek Otthona, akik
a Hófehérke és a hét törpe
humoros átiratát adták elô.
A színpadi programok
mellett a diákok részt vehettek íjász- és airsoftbemutatón, kipróbálhatták az ún. részeg szemüveget, spinningelhettek, valamint interaktív
és népi játékokat, népi mesterségeket ismerhettek meg,
míg a tantermekben külön-

bözô ismeretterjesztô feladatokon keresztül tesztelhették
tudásukat. A fiatalok a JóArc
Art Stúdióban a régmúlt divatos ruháit ölthették magukra, amelyrôl természetesen fénykép is készült. Békésen hagyomány a diáknapi
fôzôverseny, ezúttal is több
osztály bográcsában rotyogtak a finomabbnál finomabb
ételek. Így a sokszínû tanévzárón minden fiatal talált
olyan programot, amely az

érdeklôdési körének megfelelôen kikapcsolódási lehetôséget nyújtott ezen a napsütéses, vidám júniusi napon.
A rendezvényt immáron
harmadik alkalommal szervezte meg a Békés Megyei
Önkormányzat megbízásából a Békés Megyei IBSEN
Oktatási, Mûvészeti és
Közmûvelôdési Nonprofit
Kft. Kulturális Irodája és a
Békés Megyei Ifjúsági Önkormányzat.
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A jövô szakemberei már most sikeresek
Van, aki bútorasztalosként, más biológiából, megint más kajakozásban jeleskedik, összeállításunk szereplôiben egyvalami azonban
mégis közös: a most lezárult tanévben kiváló országos eredményeket értek el szakmai, tanulmányi és sportversenyeken. Cikkünkben
a megyei fenntartású iskolák diákjainak sikereibôl válogattunk, szerencsére a teljesség igénye nélkül.

A biológusjelölt
Mosonmagyaróváron rendezték májusban a KITAIBEL PÁL BIOLÓGIAI VERSENY nemzetközi, határon

túli magyar tanulók részvételével lezajlott döntôjét.
Magyarországról megyénként egy szakközépiskolás,
illetve két gimnazista juthat
be évfolyamonként, és a
megmérettetésen ezúttal is
ott voltak a Hunyadi János
Közoktatási Intézmény mezôkovácsházi középiskolájának tanulói.

A feladatok során a diákok
teszteket töltöttek ki a Természetbúvár, az Élet és Tudomány számtalan megadott
cikkébôl, a névadó Kitaibel
Pál munkásságából, illetve a
kijelölt 400 faj közül 38-at fel
kellett ismerniük diáról, latin
névvel, valamint ötperces
kiselôadást tartottak környezetünk természeti értékeirôl
vagy környezeti problémáiról. A 10. évfolyam szakközépiskolásainak mezônyében
a hunyadis Bányász Edit képviselte megyénket, és a három
fordulóban elért eredménye
alapján bejutott a szóbeli
döntôbe, ahol negyedikként
végzett. Külön öröm, hogy
kiselôadása, mely az Európai
Lepkék Éjszakái címû rendezvény mezôkovácsházi
kutatási programját mutatta
be, a kategória legjobbja lett,
így a teljes mezôny elôtt
megismételhette bemutatóját. A versenyen a szintén hunyadis Jancsó Nikolett is szépen szerepelt: a gimnázium
10. évfolyamán a 18. helyezést érte el.

Kitûnô hentes
Gyermekkora óta hentes
szeretne lenni Hôgye Ferenc,
vonzza az alkotás öröme. A
4,5 tizedes tanulmányi átlagú diák azt a szólást is magáénak vallja, mely szerint a
hentes sosem hal éhen. A
Hajdú-Bihar megyei Csökmôrôl származó Ferenc éppen ezért a gyulai Harruckern János Közoktatási Intézményt választotta, hiszen
az oktatási központ az egyetlen a térségben, ahol ez a
szakma elsajátítható. Idén
márciusban a SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENY
döntôjébe is bejutott. A húsipari termékgyártó tanulók
legrangosabb megmérettetését idén márciusban Kunhegyesen rendezték meg.
A fiatalok az elméleti feladatok mellett gyakorlati felkészültségükrôl is számot
adtak. A feladatok között
sertésvágás, bôrös félsertés
csontozása, füstölt-fôtt kolbász gyártása, termékminôsítés, gépismeret, csomagolás és húsbolti eladás is szerepelt, valamint a zsûri a hi-

A katasztrófavédelmi verseny gyôztesei
A

KATASZTRÓFAVÉDELMI

IFJÚSÁGI VERSENY országos

döntôjét május közepén
tartották Nagykôrösön. Az
általános és középiskolai kategóriában tartott megmérettetésre a megyei döntôk
legjobbjai kvalifikálták magukat, utóbbi korcsoportban megyénket a Hunyadi János Közoktatási Intézmény öt tanulója, azaz
Molnár Csilla, Karancsi Miklós, Bíró Bence, Borsi Ákos,
Dzsamba Emese képviselte.
A nyolc versenyállomáson a

feladatokat idôre kellett
végrehajtani, melyhez a bírák pontszámokat kapcsoltak. A feladatok között szerepeltek elméleti ismeretek,
elsôsegélynyújtás, KRESZismeretek, korlátozott látási
viszonyok közötti tájékozódás és környezetvédelem. A
technikai állomások nem
számítottak az eredménybe,
de különdíjakat kaphattak a
legjobban teljesítô csapatok;
voltak bûnmegelôzési, árvízvédelmi, tûzoltási és
honvédségi feladatok. A hu-

szonhárom indulós mezônyben a hunyadisok a középiskolai korcsoportban
hatodik helyezést értek el,
valamint a Belügyminisztérium különdíját szerezték
meg a legjobb elméleti teljesítményért. Az elismerést a
katasztrófavédelem, a honvédség és a rendôrség képviselôi adták át. Dr. Takács
Árpád, a Békés megyei katasztrófavédelmi igazgató
személyesen gratulált és kívánt sok szerencsét nekik a
jövô évi versenyhez.

Országos kajakbajnok
NÉGYESBEN,

ÖTSZÁZ MÉ-

büszkélkedhet Juhász Bence,
a Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény 11. osztályos
gimnazistája, aki amellett,
hogy remek sportoló, jól is
tanul. Angolból elôre hozott
érettségi vizsgát tett, ebben
az évben nyelvvizsgára is készül, és mindezzel szeretne
egyre közelebb lépni nagy

kellô felkészítést ad a továbbtanuláshoz, akkor is, ha
olyan komoly pályára készül, mint az állatorvosi. – A
tanárok segítôkészek, és az
osztálytársakkal is jól ki lehet jönni – ahogy fogalmazott. Számára a szünidô sem
a pihenésrôl, hanem a versenyzésrôl szól, augusztus
legvégéig egyik kajakverseny
a másikat követi, igyekszik
ebben a szezonban is gyarapítania eddig sem csekély

vágyához, hogy édesapja
nyomdokán állatorvos legyen. A szerény, víg kedélyû
Bence szerint az iskolában
folyó gimnáziumi képzés

méretû éremgyûjteményét.
A szeptemberben kezdôdô
tanév középpontjában persze az érettségire való felkészülés és a felvételi lesz.

TEREN SERDÜLÔ ORSZÁGOS
KAJAKBAJNOKI

ÉS

DIÁK-

OLIMPIAI bajnoki címmel is

giéniai és munkavédelmi
elôírások betartását is figyelemmel kísérte. A Harruckern végzôs tanulója végül
az összetett verseny ötödik
helyén végzett. Teljesítményével kitûnô minôsítést kapott, és Ferenc errôl elmondta: rendkívüli eredménynek tartja, hogy idô
elôtt kézhez vehette szakmunkás-bizonyítványát. Az
eredménynek nagyon örült,
bár titkon bízott benne.
Mindezért szakoktatóinak
mond hálát, különösképp
Daróczy Lászlónak, akinek
a Harruckern legnagyobb
veszteségére már nem tudta megköszönni áldozatos
munkáját.

A szakma kiváló tanulói
Varga György és Tóth Gábor, a
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény 2/12. D osztályos,
mezôgazdasági gépszerelô,
gépjavító
szakképzésben
részt vevô diákjai a SZAKMA
KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENY Baktalórántházán tartott áprilisi döntôjén szálltak
ringbe. A kétnapos megmérettetés során szóban és gyakorlatban is bizonyítaniuk
kellett, utóbbiakban pedig remekeltek a fiatalok, hiszen
két feladatban senki nem bizonyult ügyesebbnek náluk:
György a versenyszántás, Gábor pedig a fémmegmunká-

lási, alkatrészkészítési feladat
során lett a 21 fôs mezôny
legjobbja. Varga György végül a 4. helyen zárt, versenyeredménye alapján mentesült a szakmai vizsgák alól,

bizonyítványába jeles került,
míg Tóth Gábor a 9. helyet
szerezte meg magának, így ô
is kérhette versenyeredményének vizsgaeredményként
történô beszámítását.

Az asztalosok sztárja

Bíró Bence, Dzsamba Emese, Karancsi Miklós, Borsi Ákos, Béni Attila tûzoltóhadnagy, Molnár Csilla és Zalai Csaba felkészítô tanár

Rendkívül sikeresen szerepelt a SZAKMA SZTÁRJA elnevezésû országos versenyen
Tóth Sándor végzôs bútorasztalos. Szakmájában az áprilisi
budapesti megmérettetésen
Békés megyébôl egyedül a
Harruckern János Közoktatási Intézmény tanulója vehetett részt. A háromnapos
verseny nyitányaként elméleti tudásukról adtak számot
az ifjú asztalosok. A gyulai
fiatalember kérdésünkre ismertette: a háromnapos verseny fô feladatául azt kapták,

hogy készítsenek el egy elôre
megadott bútordarabot. Idén
egy újságtartóval ellátott
tölgyfaülôkét kellett megalkotniuk a versenyzôknek. A
szigorú zsûri minden apró
részletre odafigyelt: vizsgálták például a méretrajzot, a
felületkezelést, a mérettartást
és a szerkezeti kötések pontosságát. Tóth Sándor összpontszáma alapján a tizedik
helyen végzett, ám valamennyi részfeladaton olyan
magas pontot szerzett, hogy
egyedüliként vehette át a ki-

válóra minôsített szakmunkás-bizonyítványt. A diák a
közoktatásban képzeli el jövôjét, és szeretne a Harruckern asztalos szakoktatója
lenni.
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Egymilliárdos hitelkeret várja a mikrovállalkozásokat
Az Új Széchenyi Terv révén két új mikrohitelkonstrukciót kínál a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A részletekrôl Glózik
Klára ügyvezetôt kérdeztük.
– Melyik mikrohitelük kinek
és miért lehet elônyös?
– Jelenleg elérhetô három
konstrukciónk közül a kombinált mikrohitel a legnépszerûbb amiatt, hogy a maximum 8 millió forintos hitel
legfeljebb 4 milliós vissza
nem térítendô állami támogatással ötvözôdik – lényeges
azonban, hogy a kettôt külön-külön nem lehet felvenni. 10 százalék önerôs, fix 7,9
százalékos kamatozású, és
kezdô vállalkozások is jelentkezhetnek rá. Az egész

dél-alföldi régióban csak nálunk van ez a lehetôség, májusban 12 pályázat nagyjából
122 millió forintot nyert, ebbôl 72 millió a hitel, és 50
millió a vissza nem térítendô
támogatás. Mivel ez a kombinált mikrohitel csak beruházásra vehetô igénybe, szerencsés, hogy a fix 7,5 százalékos kamatozású Új Széchenyi Hitel forgóeszközre
is – ez esetben a sarokpontok
a maximum 6 millió forint
és a maximum 3 év futamidô, önerôre vonatkozó ren-

delkezés nincs. Kapható
ugyanakkor ez is beruházásokra 10 millió forintig, ma-

ximum 10 évre, minimum
25 százalék önerôvel. A harmadik konstrukciónk pedig
a saját mikrohitelünk, amit
6,5 százalékos kamattal lehet
kérni forgóeszközre és beruházásra, 7 millió forintig.
– A gazdaság egészére nézve
milyen elônyökkel jár a mikrovállalkozások segítése?
– Definíciója szerint a
mikrovállalkozás legfeljebb
9 fôt foglalkoztat, éves árbevétele pedig nem haladja
meg a 200 millió forintot;
sok családi vállalkozás tartozik például ide. Ez a típus
országosan, de Békés megyére kimondottan is jellemzô. Aki így vállalkozik,
az önfoglalkoztató vagy néhány embernek munkát is

Csúcstechnológia a Tudásházban

tud adni, helyben van, tehát
a megmaradás, a vidékfejlesztés része is, hogy ezek a
mikrovállalkozások itt maradjanak. A támogatott beruházások pedig kicsit megmozdítják az ingatlanpiacot.
És bár a két új hitelnek a
mezôgazdasági vállalkozások továbbra sem célcsoportja, akkor támogathatók,
ha a cég csak 49 százalékban
termel, de 51 százalékban
valami mással foglalkozik.
– Eddigi tapasztalataik
alapján milyen tanáccsal segítené a mikrohitelre jelentkezôket?
– Érdemes kész elképzelésekkel jelentkezni, és elôzetesen tájékozódni honlapunkon (www.bmva.hu),
az információk mellett talál-

nak ott például egy elôzetes
adósminôsítôt, amit ha valaki megküld nekünk, 3 napon belül visszaküldjük neki. Fordulhatnak hozzánk,
ha megakadnak a pályázatírással, de arra is volt már
példa, hogy az adatlap kitöltésében, a hiánypótlásban
segítettünk. Ha valaki elôkészíti az anyagát és kéri, átnézzük, és csak úgy küldjük
tovább. A bírálatnak és a vele párhuzamosan folyó támogatási döntésnek pedig
30 napon belül meg kell
lennie. A lényeg, hogy
szeptember 30-ig 1 milliárd
forintos a kihelyezettmikrohitel-keretünk, ezért továbbra is várjuk a vállalkozások jelentkezését.

Senki nem maradt szomjas

Bajnokok Ligája-döntô 3D-ben, szemüveg nélkül

A képen sajnos nem látszik, de a technikával a szereplôk szinte leugranak a
képernyôrôl
A szemüveg nélküli háromdimenziós tévé a Consumer
Electronics Show (CES), azaz a világ legnagyobb szórakoztatóelektronikai kiállításának örök repülô autója –
állapította meg egy amerikai
IT (információtechnológia)újságíró, utalva arra, hogy ez
az a termék, amit mindenki
magának akar, de a kereskedelmi forgalomba kerülésérôl egyelôre csupán álmodozni merünk. Szerencsére
azonban ma már nem csak
az ábrándok birodalmában

találkozhatunk az ezt lehetôvé tevô fejlesztéssel, ami
nagyban köszönhetô a békéscsabai garázscégbôl az
USA-ban és az Egyesült Királyságban is telephellyel
rendelkezô nemzetközi vállalattá magát kinôtt iPONT
International Kft.-nek. A
társaság ugyanis egy olyan, a
világon egyedülálló szofvert
dolgozott ki, amellyel a kellemetlen vörös-zöld lencsés
szemüveg nélkül is térhatású
képet nézhetünk a tévén –
minderrôl a Békés Megyei

Az iPONT Kft. és a Békés Megyei Önkormányzat
informatikai elôadás-sorozatot indít a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárban. Az elsô alkalom
június 29-én lesz 13 órától, ahol általános 3D-ismereteket lehet meghallgatni. Az elôadás ingyenes, mindenkit szeretettel várnak.

Tudásház és Könyvtárban
(ahol a cég csabai irodája található) tavaly ôsszel tartott
kiállításon sokan a saját szemükkel is meggyôzôdhettek. A technológiával öt
ideális pontból, nagyjából
120 fokban látható tökéletes
kép, és a szoftver legjelentôsebb unikuma, hogy alkalmas a szemüveges verziókhoz készült 3D-s tartalmakat
is szemüveg nélkül nézhetôvé tenni.
A szabadalommal, melyhez a hardvert, azaz a felsô
kategóriás LCD-kijelzôt egy
német cég biztosítja, az idei
CES-en is részt vettek, ami
nemcsak, hogy hatalmas látogatottságú expó, de a Las
Vegas-i kiállítás az a hely,
amire azt szokás mondani:
a szakmából mindenki ott

van, aki számít. Amint azt
Korcsok Zoltán, a kft. ügyvezetôje elmondta, rengeteg
pozitív visszajelzést kaptak
kint, és több nagy cég is érdeklôdik termékük iránt.
Találmányuk célcsoportja
elsôsorban a mozihálózatok
és tévécsatornák, a reklám, a
marketing területén érdekelt
gazdasági szereplôk. Arról
ugyanakkor, hogy a mozik
elôtere, a kültéri helyszínek
után a háztartásokba mikor
kerülhet ilyen tévé, még korai beszélni. – A nappalik helyett a következô lépés egyelôre a készülékek sportbárokban való elterjedése. A
Barcelona és a Manchester
United BL-döntôjét London egyik bárjában például
már szemüveg nélkül élvezhették a vendégek – fogalmazott az ügyvezetô. És bár
külföldön már mûködnek
csatornák, amelyek térhatású
adások továbbítására rendezkedtek be, a technológia kiskereskedelmi elterjedésének
egyik jelenlegi kerékkötôje a
közvetíthetô tartalmak viszonylagos kis aránya is.
Magyarországon az Antenna Hungária és az
iPONT tavaly már sikeresen lebonyolított egy 3D-s
tesztadást, a tartalmakról
pedig Korcsok Zoltán elmondta: hazánkban is „gombamód szaporodnak”. Így
ha jóslatokba bocsátkozni
nem is érdemes, azért talán
már még sincs annyira
messze az idô, amikor Lionel Messi kapura lôtt labdája
a saját nappalinkban szemüveg nélkül repül felénk,
majd leugrik a képernyôrôl
a beszélgetôs mûsor aznapi
vendége.

A

közös visszaszámlálást
követôen összesen
4717 fô emelte szájához a
poharat június 8-án pontban 14 órakor a legtöbb egyszerre csapvizet ivó ember
sikerrel zárult Guinness-rekordkísérletén Békéscsa-

bán. A megyeszékhely ezzel
a legaktívabb településnek
bizonyult hazánkban, hiszen még további 19 város is
mozgósította lakosait, országosan 35 413 fôt a Magyar Víziközmû Szövetség
kezdeményezésére.
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A

gyülekezô felhôk és a
nem túlságosan biztató
idôjárás-elôrejelzés ellenére
Tege Antal színmûvész ismét
a teátrum elôtti térre rendezte a Békés Megyei Jókai
Színház évadzáró gálamûsorát. A hagyományokhoz híven a június 10-ei szabadtéri
program keretében adták át a
2008-ban alapított Gálfy
László-gyûrû díjat és a legjobb színészi teljesítményekért járó elismeréseket. Az
immár harmadik éve nyilvános évadértékelést – újdonságként – színészzenekarok
koncertje színesítette.
A Harmadik Figyelmeztetéssel kezdôdött a show, de
ezúttal nem az ügyelô
mondta ki az utolsó hívószót
elôadás elôtt a mûvészeknek,
hanem Cserna Antal és budapesti zenekara népszerû musicalekbôl adott válogatást –
egyéni feldolgozásban, kicsit
másképp, mint ahogyan a ze-

Gála díjakkal és koncerttel
Komáromi Anett kapta a Gálfy László-gyûrût
nemûveket ismerjük. Az
évad utolsó premierjén La
Mancha lovagját alakító zenekarvezetô ebben a felállásban például Sancho dalát
énekelte.
A másik meglepetés Lakatos Károly fodrász- és
maszkmester mûvészetét
dicsérte, amikor a klasszikus
évad szerzôi is felvonultak a
színpadon: Friedrich Schiller, Henrik Ibsen, Kálmán
Imre, William Shakespeare
és Fazekas Mihály méltatta a
2010/2011-es évad elôadásait. Czitor Attila és Józsa Mihály mûsorvezetô pedig tolmácsolásból is debütált.
A Békés Megye Színmûvésze díjat három kategóriá-

ban Kónya István, a megyei
képviselô-testület alelnöke
nyújtotta át. Ifjú tehetségként Szabó Lajos, érett

színmûvészként Katkó Ferenc, tapasztalt színmûvészként Jancsik Ferenc vehette át
a kitüntetést.

A Gálfy László színmûvész
és a teátrum egykori igazgatója emlékére a családdal
közösen létrehozott díj, a
Gálfy-gyûrû odaítélésérôl –
az alapítók szándékának és a
hagyományoknak megfelelôen – színmûvészekbôl és
kritikusokból álló szakmai
zsûri döntött. A darabok rendezôi által nominált szereplôk közül ebben az évadban
a Színházkomédia címû elôadásban Janssonné megformálásáért Komáromi Anett
színmûvésznô vehette át az
elismerést, az arany ékszert.
A színház társulata a legjobb háttérmunkáért járó
díjjal Klemm Szilviát, a kelléktár vezetôjét tüntette ki.
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Fekete Péter igazgató évadértékelô beszédében elmondta, hogy három éve a
kortárs magyar szerzôk évadát hirdették meg, tavaly a
szomszédos népek kultúrájából adtak ízelítôt, majd a
közönség igényére hallgatva
tûzték mûsorra a klasszikusokat. Az aktuális teendôk
közül legfontosabbként a
bérleteladást említette a direktor, majd ismertette a következô évi mûsortervet.
Ôsszel a Monte Cristo grófja címû musicallel nyitja a
Jókai színház új, a titkok,
rejtélyek témakörére épített
évadát.
A számvetés és a díjesô
után tûzijáték jelezte az ünnep végét, majd Csomós Lajos és az Orszlán zenekar,
valamint Cserna Antal és a
Harmadik Figyelmeztetés
szórakoztatta a közönséget.
NIEDZIELSKY KATALIN
Bôvebben: www.bekesmegye.com

A TITKOK ÉVADA A JÓKAI SZÍNHÁZBAN
Miután az elmúlt tíz hónapban a klasszikusoké volt a fôszerep, szeptembertôl minden a titkok témája köré szervezôdik a Békés Megyei Jókai
Színházban. Íme hát a 2011/2012-es évad bemutatói.

DUMAS – SZOMOR – POZSGAI: MONTE CRISTO GRÓFJA
musical két részben
Bemutató: 2011. szeptember
Szomor György dalaival igazi musicalként mutatkozik meg Dumas klaszszikusa. A fiatal Edmont Dantèst
a menyegzôjérôl viszik el a
rendôrök egy feljelentés alapján. A vád hazugságra épül, de
Dantès már nem tudja bizonyítani igazát. Hosszú éveket
tölt If várának börtönében, amikor egy ismeretlen börtöntárs halála révén megszökhet. Birtokosa egy
csodálatos vagyonnak is, elindul tehát mint Monte Cristo
grófja, hogy bosszút álljon
megnyomorítóin.

tot a vészfék segítségével állítja meg Güllennél, az áhított
fellendüléshez szükséges összegeket talán épp tôle váró,
lepukkant kisvárosnál. De egy hetedik férj, egy titkár, két
gorilla és két herélt mellett miért egy koporsóval száll le a
vonatról? Kinek szánja a koporsót? Mert bizonyosan nem
magának.

MOZART: VARÁZSFUVOLA
adaptáció az opera motívumaival
Rendezô: Szalma Dorotty
Bemutató: 2012. február
Pamina, a fiatal lány tanúként ül szülei,
Sarastro és az Éjkirálynô válóperén. Fantáziavilágba menekül,
ahol szülei vitatkozását különös lények veszik körül. De a
fantáziavilág egyre ijesztôbbé
válik, az álom rémálommá, s
Pamina elveszti a világok közötti „szabad utazás” lehetôségét. Tamino az egyetlen, aki
megmentheti ôt. Mozart egyik
legfantáziadúsabb remekmûvének
bátor, 21. századi újraértelmezése a Jókai színházban.

NEIL SIMON – MARVIN HAMLISCH: KAPJ EL

GEORGES FEYDEAU: BOLHA A FÜLBE

kamaramusical
Rendezô: Seregi Zoltán
Bemutató: 2011. november
A musical hôse Vernon, a befutott, sikeres slágerszerzô, és
Sonia, a kezdô dalszövegíró. Bár elsô találkozásuktól
kezdve remekül dolgoznak együtt, a szerelmük azonban
ki kell hogy álljon pár próbát. A korkülönbség, az ízlések,
a temperamentumok mellett Sonia korábbi párja láthatatlanul, de egyre inkább édeshármassá fejleszti kapcsolatukat. Szomor György és Balogh Anna alakításai sok vidám és
tanulságos pillanatot tartogatnak a nézôknek.

komédia
Rendezô: Merô Béla
Bemutató: 2012. március
Hogyan felejtôdik Victor Emmanuel Chandebise-nek,
ennek a tisztességben feddhetetlen és
házassági hûségben megingathatatlan férfiúnak a nadrágtartója (!)
egy olyan kétes hírû mûintézményben, mint a Tüzes Macska? A bohózat receptje egyszerûnek látszik, mesteri fokon azonban csak kevesen
tudják mûvelni Feydeau-n kívül. Senki nincs ott, ahol és
amikor lennie kellene, emiatt
senki nem azzal találkozik, akivel
találkoznia kellene, így aztán soha
nem az történik, aminek történnie kellene.

FRIEDRICH DÜRRENMATT: AZ ÖREG HÖLGY LÁTOGATÁSA
dráma
Rendezô: Kovács Frigyes
Bemutató: 2012. január
Claire Zachanassian, a végtagjait mûanyaggal pótló, hajdani lányságát itt élô milliárdos vénasszony a gyorsvona-

BRESTYÁNSZKI B. R.: CSÖRTE
szocreál
Rendezô: Fekete Péter
Bemutató: 2012. április
A dráma erôsen ironizálva, de
kegyetlenül teszi fel kérdéseit:
mi történik akkor, ha a modern kor váratlanul tör be vívmányaival egy falucska egyszerû
lakóinak megszokott életébe. Generációk, egymástól végzetesen eltávolodott világok találkoznak össze pillanatokra ebben a
különös darabban, és mennek el könyörtelenül, tehetetlenül egymás mellett.

HUSZKA JENÔ: MÁRIA FÔHADNAGY
operett – bérleten kívüli elôadás
Hogy Bécsbôl a már forradalom hevében égô Magyarországra juthasson, Mária nemzetôr egyenruhát ölt magára Huszka Jenô romantikus nagyoperettjében. 1849ben, a budai honvédtáborban is férfiként, édesapja nevén,
Lebstück Károlyként szolgál a seregben. Hanem igen sok
konfliktusa akad fölöttesével, a szigorú Jancsó hadnaggyal
– ám amikor Mária egy estély alkalmából ismét nôként jelenik meg, a hadnagy lángra lobban iránta.
VACSORASZÍNHÁZ
A Jókai színház és az Ibsen étterem egy olyan kulináriskriminális kalandra invitálja közönségét, amilyenben még
biztosan nem volt részük. Lehet, hogy önök egy gyilkossal ülnek majd egy asztalnál. Az is lehet, hogy az áldozatokkal. Sôt, még az sem kizárható, hogy ha nem leplezik
le idôben a gyilkost, önök is áldozattá válnak. Akik kedvelik Agatha Christie vagy Raymond Chandler regényeinek világát, itt biztosan otthonosan érzik magukat. Tervezett
idôpontok: hosszú téli esték.

A NÉGY ÉVSZAK
mesejáték
Kit ne izgatna, hogy hova illan el az idô, és vajon lehetséges lenne-e átsétálnunk a télbôl a nyárba és vissza? Két
testvér szerepel ebben a mesében, az egyiknek közülük
megadatik ez a lehetôség, de vajon milyen árat fizet a másik, amiért ô is ugyanezt a kegyet várja a hónapoktól?
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Júliusi rendezvények
Július 1–3., XVI. Körösladányi Napok, Körösladány, mûvelôdési ház
Július 1–3., XII. Körösvölgyi Sokadalom, Országos Gyermektánc
Fesztivál és Határmenti Mûvészeti Találkozó, Gyula, Várkert
Július 1–2., Városnap, Dévaványa,
mûvelôdési ház
Július 1. – augusztus14., Gyulai Várszínház 48. évad programja,
Összmûvészeti Fesztivál, Gyula, a
város több pontján
Július 2., I. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Nap, Szarvas,
Kacsa-tó és környéke
Július 2., Arató ünnep, Békéscsaba,
Baji Miklós Zoltán tanyája
Július 2., Fazekas Mihály – Zalán Tibor: Lúdas Matyi, Szarvas, Vízi Színház
Július 2., Táncgála, Bucsa
Július 2., Földön-vízen az egészségért a Körösök völgyében, Gyula, a
város több pontján
Július 2–3., Békésszentandrási Lovasnapok, meghívásos fogathajtó
(CAN-C.) verseny, Békésszentandrás, sportpálya
Július 2–3., Lábtengóbajnokság,
Tótkomlós, Rózsa fürdô
Július 3., A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar koncertje a legnépszerûbb filmzenékkel, sztárvendégekkel, Békéscsaba, a Békés Airport nagyhangárja
Július 4–8., Régészeti tábor, Orosháza, Szántó Kovács János Területi Múzeum
Július 5., Kézmûves tábor, Füzesgyarmat, Alkotók Háza
Július 5–10., I. Körös-Sárréti Hagyományôrzô Íjász-horgász Tábor, Szeghalom, íjászpálya (volt fiúkollégium udvara)
Július 6., Gipsy Kings – Antovszki
Band-koncert, Gyula, gyulavári kastély
Július 6–11., XXX. Mezôhegyesi
Gyermek Néptánctábor, Mezôhegyes, József Attila Általános Mûvelôdési Központ
Július 7–17., VII. Shakespeare Fesztivál, Gyula, a város több pontján
Július 8–9., Füzes Fesztivál, Füzesgyarmat, mûvelôdési ház
Július 8–9., Aratónap és Kárpátmedencei Nemzetiségek Találkozója, Szarvas, Ezüstszôlô

Július 8–16., Puszta Ízei – Orosháza
Fesztivál, Orosháza, több helyszínen
Július 9., XIV. Csorvási Búzafesztivál, Csorvás, külterület és a Szabadság
tér
Július 9., Gyepderby, regionális fogatverseny „C” kategória, Orosháza,
bogárzói lóversenypálya
Július 9., Neil Simon – Marvin Hamlisch: Kapj el, Szarvas, Vízi Színház
Július 9–10., IX. Körösvölgy Kupa
Országos Minôsítô Történelmi
Íjászverseny – A 15 éves Csaba Lovas-Íjász Kör Jubileumi Nemzetközi
Íjászversenye, Békéscsaba, Póstelek
Július 9–10., Lubickoljunk együtt,
Békéscsaba, Árpád Gyógy- és Strandfürdô
Július 9–10., VI. Rózsa Fürdô Napok
és Rózsa Kupa Úszóverseny, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Július 10–17., XVI. Nemzetközi
Népmûvészeti Tábor, Vésztô, Kis
Bálint Református Iskola és Református Egyház
Július 11–16., VI. Réhelyi Természetvédelmi Tábor, 1. turnus, Dévaványa, Réhely
Július 15., ExperiDance: Ezeregyév,
Szarvas, Vízi Színház
Július 15–17., PartneRock Fesztivál,
Gyomaendrôd, Bowling Treff étterem
és sörözô udvara
Július 15–17., Biciklistalálkozó és
csôrögefesztivál, Füzesgyarmat,
strand és környéke
Július 16., VI. Tótkomlósi Nemzetközi Senior Úszóverseny, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Július 16., Hangverseny, Várnagy Mihály közremûködésével, Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum
Július 16., XII. Falunap, Kardoskút,
Március 15. tér parkja, Móra Ferenc
Mûvelôdési Ház és Községi Könyvtár
Július 16–17., OVB strandkézilabda
nemzeti bajnokság nôi-férfi kvalifikációs torna, Orosháza-Gyopárosfürdô, gyógy-, park- és élményfürdô
Július 16–17., Körös-kupa, Sándor
Tamás Kajak-Kenu emlékverseny,
Szarvas, Szent István park
Július 17., Országos motocross-bajnokság – I–II. osztály, Gyula, Gyulavári, motocrosspálya
Július 17–24., XXI. Felnôtt és Ifjúsági Népmûvészeti Táborok, Békéscsaba, iskolacentrum

Július 18–22., Gyermek néptánctábor, Orosháza, Gyopár Sportcentrum
Július 18–23., Képes vagy rá, Orosháza, Gellértegyháza
Július 18–29., Kézmûves tábor,
Orosháza, Szántó Kovács János Területi Múzeum
Július 21., Tereprallye országos bajnokság, Gyula,
Július 21–24., Gyulai Várfürdô Kupa, Gyula, várfüdô
Július 22–23., Pozsgai Zsolt: Tessedik, zenés játék, Szarvas, Vízi Színház
Július 22. – augusztus 24., Gyöngytyúktól a strandkendôig – Viseletek, textilek, kiegészítôk Kelet-Afrikából címû kiállítás, Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum
Július 23., VI. Füzestuning Autókiállítás, Füzesgyarmat, sportpálya
Július 23., XX. Gyulai Vár Jazz Fesztivál, Gyula, tószínpad
Július 23., Szarvas város napja, Szarvas, Letelepedési emlékkô
Július 23., Ló napja, Szarvasi alkotók tárlata – megnyitó, Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum
Július 23., Szarvasi Lovas Napok,
Szarvas, Erzsébet liget, sportpálya
Július 24., VI. Gyulai Vár Blues Fesztivál, Gyula, tószínpad
Június 25. – augusztus 15., Összefüggések címû kiállítás, Orosháza,
városi képtár
Július 25–29., Nyári kézmûves tábor gyerekek számára, Bucsa
Július 25–30., VI. Réhelyi Természetvédelmi Tábor – 2. turnus, Dévaványa, Réhely
Július 25–31., Szilaj Lovas Egyesület
IV. Lovas Tábora, Füzesgyarmat
Július 29–31., XXI. Végvári Esték,
Gyula, Várkert
Július 29–31., augusztus 5–7., Felnôtt néptánctábor, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
Július 30., Vízifoci-bajnokság, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Július 30., Körösparti Vasutas Koncert – Fúvós zenekar, hangverseny és harsonaparádé, Szarvas, Vízi Színház
Július 30., Nemzetközi junior salakmotor verseny, Gyula, sporttelep
Július 30., Fürdôfesztivál, Mezôkovácsháza, Borostyán fürdô
Július 30., Körös-szögi Kistérségi
Civil Találkozó, Kondoros

2011. JÚNIUS

A jövô focista csillagai csatáztak
Elsô alkalommal írták ki a 2010–2011-es szezonban a Sárrét labdarúgó-bajnokságot az U8-as és
az U10-es korosztályú focipalánták számára. Az
öt fordulóból álló tornát Tóth Gyula fôszervezô
a szülôk segítsége mellett, a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Labdarúgó-szövetség támogatásával bonyolította le. A hétvégi,
köröstarcsai záró fordulót követôen valamennyi
induló csapat, azok játékosai és edzôi éremmel
és értékes ajándékokkal térhettek haza.

Ö

t település csapatainak
részvételével, körmérkôzéses bajnoki rendszerben bonyolították az I. Sárrét Labdarúgó-bajnokságot
2010. novembertôl kezdôdôen. A berettyóújfalui, fü-

zesgyarmati, körösladányi,
köröstarcsai és szeghalmi
csapatok novemberben, decemberben és februárban teremben, áprilisban és májusban szabadtéren mérkôztek
meg egymással. Valamennyi
fordulóban megküzdött
egymással minden csapat,
így a szervezôk lehetôséget
adtak arra, hogy egy-egy bot-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FOTÓ: A-TEAM/CSIRKE ISTVÁN

VÉGEREDMÉNY: U10-es korosztály: 1. Berettyóújfalu, 2. Füzesgyarmat, 3. Szeghalom, 4. Köröstarcsa, 5. Körösladány. U8-as korosztály: 1. Szeghalom, 2. Berettyóújfalu, 3. Körösladány, 4. Füzesgyarmat, 5. Köröstarcsa.

Ez nem gyerekjáték

REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY
1. Ennyi város van Békés megyében. 2. Megasztár-döntôs Békés megyei zenekar. 3. Böczögô Dorina sportja.
4. A Békés Megyei Jókai Színház 2010 ôszén bemutatott Csárdáskirálynôjének Cecíliája. 5. A Pletykaanyu címû
kötet szerzôjének, a Bárka egykori szerkesztôjének keresztneve (Grecsó …). 6. Békés megye egyetlen megyei
jogú városa. 7. A Békés megyei szlovákok népszerû káposztás lepénye. 8. Békés és Tarhos fesztiváljának rövid
neve. 9. Kedvelt üdülôhely a Fehér- és a Fekete-Körös összefolyásánál. 10. A szarvasi Hámori Gabriella 2008-as
filmjének címe. 11. 1903-ban Békéscsabán alapult nyomda.

lást kijavíthassanak az együttesek.
A torna záró fordulóját
május 28-án Köröstarcsán
rendezték, ahova a csapatokat a – jórészt szülôkbôl álló – lelkes szurkolótáborok is
elkísérték. A meccsek során
kiderült: a nyolc-tíz éves
gyerekek komoly felkészítést
kaptak, taktikus játékkal, olykor meglepôen szép cselekkel, nagy lövésekkel és szívvel-lélekkel küzdöttek a gyôzelemért. Külön érdekességet jelentett, hogy a berettyóújfalui és a köröstarcsai csapatokban két-két lány is helyet kapott.
A mérkôzések után Tóth
Gyula fôszervezô elmondta:
szeptemberben találták ki ezt
a bajnokságot, hogy a nyolctíz éves gyerekeknek is megmérettetési lehetôséget biz-

tosíthassanak. Ezekben a korosztályokban ugyanis nincs
külön bajnokság, így lényegében az edzésen túl nem sok
versenyzési lehetôség marad
a futballistanövendékeknek.
Hozzáfûzte: a legfontosabb
persze az, hogy mindenki jól
érezze magát, minden gyerek
boldog legyen.
A szeghalmi edzô ötlete
azonnal támogatókra talált, a
berettyóújfalui, füzesgyarmati, körösladányi és köröstarcsai csapatok vezetôi is igent
mondtak a bajnokság lebonyolítására. Az edzôk mellett
a szülôk is kitettek magukért,
a fordulókat követôen szendviccsel, üdítôvel, virslivel,
pörkölttel vendégelték meg a
gyerekeket, de a csapatok
utaztatásában is segítettek.
A záró fordulót követôen
Tóth Gyula fôszervezô és
Erdôs Ferenc, a Békés Megyei
Labdarúgó-szövetség képviselôje adták át a Békés Megyei Önkormányzat által felajánlott díjakat, valamint a
rendezôk által biztosított
díszokleveleket, kupákat és
érmeket. A tornán részt vevô
133 gyermek és a 10 edzô is
érmekkel térhetett haza.
MALATYINSZKI ANDRÁS

Ú

j bajnokot avattak a
Békéscsaba–Arad–
Békéscsaba szupermaratoni
májusi futóversenyen. Az
ultramaraton-futásban szinte gyereknek számító, huszonhárom éves Balogh István
élete elsô szupermaratoniján
gyôzelemmel debütált. Nem
csoda, ha a szervezô BudaCash Békéscsabai Atlétikai
Club ügyvezetôje – egyben a
versenyigazgató – Tóth Sándor mesteredzô könnyekkel
küzdve fogadta a célban tanítványát. Az új bajnok mellett sokszoros gyôztest is köszöntöttek a Békés Megyei
Jókai Színház elôtt, hiszen
a csapatversenyben induló

Szabóné Csendes Ildikó a verseny történetében kilencedik
bajnoki címét gyûjtötte be a
Békés Megyei Önkormányzat együttesének tagjaként (a
képen balról jobbra: Bartha
Edit, Varga Éva, Váczi Lili,

Obsuszt Gerda és Szabóné
Csendes Ildikó). A férfi váltók között meglepetésre a
ROM-ARMY gyôzött, megelôzve a békéscsabaiak gárdáit.
M. A.

10.
11.

Békés Megyei Energetikai Szolgáltató Kft.
Cégünk 2009. január elsején a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. 40 éves szakmai múlttal
rendelkezô szervizrészlegébôl jogutódlással jött létre.

A színezett oszlop betûit fentrôl lefelé összeolvasva egy író nevét kapja, akinek egyik mûvét
a Békés Megyei Jókai Színház Tarsoly Krisztina és Bartus Gyula fôszereplésével állította
színpadra. A helyes megfejtést a megyeháza címére (Békés Megyei Önkormányzat,
5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) postai úton beküldôk között 3 x 2 db belépôjegyet sorsolunk ki a Békés Megyei Jókai Színház elôadásaira és a Munkácsy Mihály Múzeum idôszaki kiállításaira. Beérkezési határidô: 2011. július 16. A borítékra, kérjük, írja rá a jeligét: Közlöny-rejtvény.
2011/4. számunk rejtvényének helyes megfejtése: Határ Gyôzô. A szerencsés nyertesek: Bónus Magdolna (Nagyszénás), ifj. Frankó Vilmos (Békéscsaba), Jódalné Molnár
Magdolna (Orosháza). A nyerteseket postán értesítjük.

Szolgáltatásaink:

– Gázkészülékek beüzemelése (álló és fali, lakossági és ipari, hagyományos és kondenzációs, átfolyós és tárolós vízmelegítôk, konvektorok,
tûzhelyek, hôsugárzók, hôlégfúvók) garanciális
és garanciaidôn túli javítása, mûszeres beállítása
– Mûszaki biztonsági felülvizsgálat
– Energetikai audit

– Klímaberendezések telepítése, javítása,
karbantartása, fertôtlenítése
– Elektromos berendezések érintésvédelmi,
szabványossági felülvizsgálata
– épületenergetikai tanúsítás
– épületgépészeti tervezés
– megújuló energiaforrások hasznosítása, feltárása

Elérhetôségeink:

Honlapunk: www.energetikaiszolgaltato.hu • E-mail: energetikai.szolgaltato@gmail.com
5600 Békéscsaba Kiss Ernô u. 3. • Telefon: 06-70/609-5709

Fesztiválajánló
PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK BÉKÉS MEGYÉBEN,

AHOVÁ ÉRDEMES ELMENNI

(A Békés Megye Képviselô-testületének Közlönye címû újság melléklete)

2011. nyár

A fesztiválajánló mellékletben olyan kiemelt nagyrendezvényeket ajánlunk figyelmükbe, melyek Békés megye értékeit ôrzik. A Békés Megyei Önkormányzat az idén
is több mint tíz nagy rendezvényt támogat, hiszen fontosnak tartja a kultúra, a hagyományok ápolását, a turizmus erôsítését. Válogassanak kedvük szerint a sokszínû
programkínálatból!

A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar koncertje
A legnépszerûbb filmzenék sztárvendégekkel • Helyszín: Békéscsaba, Békés Airport nagyhangár • Idôpont: július 3.

A

Békés Megyei Szimfonikus Zenekar a 2009/2010-es
évadban ünnepelte fennállásának
50. évfordulóját. A különlegesnek
számító évadot a Prima-díjas zenekar nagyszabású koncertsorozattal tette felejthetetlenné a közönség számára. Az ünnepi évad
záróhangversenyén Carl Orff Carmina Burana címû monumentális remekmûve csendült fel a
Békés Airport nagyhangárjában. A cseppet sem
megszokott helyszínen bemutatott mûvet – és persze a színpadon
közremûködôket – állva tapsolta

meg a közönség. Idén ismét e kuriózumnak számító környezetben
hallhatjuk a térség egyik legrégebbi mûvészeti együttesét: a legnépszerûbb filmzenék melódiái csendülnek fel. Az este folyamán sztár-

XIV. Aratónap és Kárpát-medencei
Nemzetiségi Napok
Helyszín: Szarvas-Ezüstszôlô • Idôpont: július 8–9.

S

zarvason tizennegyedik alkalommal élezik meg a kaszákat július 8-a és 9-e között. Az aratónapon és Kárpát-medencei nemzetiségi napokon a hagyományôrzés
mellett a szórakozás is fontos szerepet kap.
Szarvas Ezüstszôlô
városrészében a lakosság jelentôs része szlovák nemzetiségû, így érthetôen a fesztivál
nemcsak
magyar, hanem
szlovák hagyományokat is ôriz,
ezzel is szorosabbá
fûzve a kapcsolatot a
szlovákiai testvérvárosokkal. Az elsô nap estéjén
hagyományôrzô elôadásokkal fogadják a látogatókat. Fellépnek többek között nyíregyházi táncosok,
de énekszó és vers is felcsendül
majd. Az esemény igen látványos
része az ünnepélyes felvonulás.
A kétnapos rendezvény évrôl
évre egyre népszerûbb. Idén már

több mint 20 csapat jelentkezett,
hogy összemérje tudását a kaszálóversenyen. A látogatók nemcsak
hazai, de számos határon túlról érkezô (Románia, Vajdaság, Szlová-

kia, Csehország) csapatnak is
szurkolhatnak. Az aratóverseny
nem csupán az idôsebb korosztályt érinti, hiszen a részt vevô
csoportok átlagéletkora 20–70 év
között mozog.

Az aratás mellett minden évben
más-más hagyományt elevenítenek fel. Így az érdeklôdôk betekintést nyerhetnek a cséplés vagy
a szappanfôzés rejtelmeibe is.
Nagy hagyománya van még az újkenyér sütésének házi kemencében, amelyet –
elkészülte után –
lelkész is megáld.
A rendezvény területén
több utcán is
végigsétálhatnak a kilátogatók. A
„népi mesterségek utcáján”
és a „kézmûvesek utcáján” a
mesteremberek kínálják portékáikat, míg
a „civilek utcáján” a vállalkozások mutatkoznak be.
A kemény munkában és versenyekben megfáradtakat délben
ebéd, míg az esti órákban aratóvacsora és bál várja, amelynek
hangulatát az élô zeneszó tovább fokozza. Az esemény fényét
idén Keresztes Ildikó fellépése emeli majd.

vendégek is közremûködnek,
Szekeres Adrient, Csonka Andrást és
Varga Ferit láthatjuk, hallhatjuk a
színpadon.
A koncertet nemcsak a komolyzenét kedvelôknek ajánljuk,

hanem az egész családnak, hiszen
ki ne ismerné és szeretné a Csillagok háborúja, a Profi, a Superman, a Valami Amerika, a Karibtenger kalózai vagy a Titanic populáris dallamait!?

XII. Körös-völgyi Sokadalom,
V. Országos Gyermektáncfesztivál
és V. Határmenti Mûvészeti Találkozó,
Viharsarki Táncosok XV. Találkozója
Helyszín: Gyula, Várkert • Idôpont: július 1–3.

T

izenkettedik alkalommal
szervezik meg 2011-ben a Dél-alföldi régió népmûvészetének, néphagyományainak, népi kismesterségeinek ünnepét Gyulán, a vár
elôtti sokadalmi téren.
A rendezvényen a népmûvészet
minden területe megjelenik. Az érdeklôdôket mesterségbemutatókkal, játszóházzal, népi játszótérrel,
kézmûves versenyekkel, kézmûves
termékek vásárával, valamint a
színpadon néptáncbemutatókkal,
népzenével, népdalokkal és
népmesékkel várják a prog-

ram szervezôi. Az együttesek a DélAlföldrôl, Erdélybôl és Vajdaságból
érkeznek. A rendezvény alaphangulatát a népi kézmûvesek jelentik,
akik a régió valamennyi népmûvészeti egyesületébôl érkezô népi
iparmûvészek. A programok mellett a látogatók megismerkedhetnek
a népi gasztronómiával is.
A korábbi évekhez hasonlóan a
látogatók kiállítással is találkozhatnak, az idei évben az „Új törekvések a népi kézmûvességben” címû
kiállítás tekinthetô meg.
A rendezvény keretein belül kerül sor az V. Országos Gyermektáncfesztiválra, a Viharsarki
Táncosok XV. Találkozójára, az V. Határmenti Mûvészeti Találkozóra.
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XVII. Minden Magyarok Nemzetközi Néptáncfesztiválja
Helyszín: Gyula, Várkert • Idôpont: augusztus 19–21.

Nemzetközi kavalkád a vár körül – Tizenhetedjére is minden magyarok
nemzetközi néptáncfesztiválja Gyulán
feledteti a nyelvi, vallási, etnikai
különbözôségeket, míg a közös
pontokat kihangsúlyozza. A részt-

A

vevôk között hivatásos és amatôr
együttesek határainkon innen és
túlról egyaránt szerepelnek. A

z újkenyér ünnepén ismét felbolydul a gyulai vár és környéke. Tizenhetedik alkalommal
rendezik meg Gyulán a minden
magyarok nemzetközi néptáncfesztiválját augusztus 19-e és 21-e
között. A fesztivál jelentôs idegenforgalmi és kulturális vonzerôvel
bír. A majdnem két évtized alatt a
világ több szegletébôl érkeztek és
érkeznek ide táncosok és zenészek, akik táncuk és muzsikájuk
révén feledhetetlen élményekkel
gazdagítják a város hétköznapjait.
A programsorozat sikerét az is
mutatja, hogy a kezdeti kétéves
periódus helyett már évente rendezik meg.
A néptánc az egyik olyan autentikus mûvészeti ág, amely képes
nemzeteket összekapcsolni, és el-

VI. Sárréti Boszorkányfesztivál
Helyszín: Szeghalom, Tildy utca • Idôpont: augusztus 13.

Boszorkányok a 21. században

A

Sárrét utolsó boszorkányát, Kósa Andrásné Török Máriát
1724-ben Szeghalmon égették meg,
és erre emlékezve már hatodik éve
boszorkányfesztivált szerveznek a városban. Az
idei forgatag apropóját
kihasználva ünneplik
meg Szeghalom újratelepítésének 300.
évfordulóját is. Valamint szintén e rendezvénybe olvad bele a körös-sárréti ízek fesztiválja.
A múltidézô rendezvényen történelmi játszóházak, népi játékok
várják a kisebbeket, míg a kihívásokat kedvelô nagyok a Szisz Ferenc

autós ügyességi versenyen tehetik
magukat próbára. És számtalan
egyéb program lesz még: képviseltetik magukat a környezô települések amatôr csoportjai és Szeghalom
mûvészeti együttesei, valamint a
szervezôk tervezik a testvértelepülés, Kalotaszentkirály küldöttségének meghívását is.
A felújított D’Orsay-kastély kertjében
emlékoszlopot avatnak, és ünnepi képviselô-testületi ülést is
tartanak, ahol átadják a
városi kitüntetéseket. Látogathatóvá válik Farkasinszkiné Szakálos Magdolna kiállítása, végül a
Neoton Família koncertje zárja az
egész napos programot.

XIII. Nemzetközi Halfôzô Verseny
Helyszín: Gyomanedrôd, Bethlen Gábor Szakképzô
Iskola ipari tagozatának udvara (Lidl mögött)
Idôpont: augusztus 20.

Fôszerepben a halételek

P

rofi és amatôr szakácsok
részvételével zajlik le Gyomaendrôdön 1999 óta a Szent István-napi
ünnepségek keretében megszervezett halfôzô verseny. A nagy sikerû
rendezvényre idén is várják a közelbôl és a távolról érkezô gasztronómiabarátokat, így a különbözô
tájak jellegzetes fogásai között határon túli ízeket is kóstolhatnak a
látogatók. Az ételek zsûrizéssel
mérettetnek meg, melynek ered-

ményeképp értékes díjak találnak
gazdára. A halfogyasztás, a halból
készült jóízû és egészséges ételek
népszerûsítése mellett a szervezôk
természetesen idén is gondoskodnak szabadtéri elôadásokról, így táncosok, énekesek,
együttesek
fellépései
színesítik
a fôzôverseny programsorát.

szervezôk az idén is igazi vendégcsalogató programmal készülnek.
Az elsô nap a hazai fellépôk mellett
színpadra lépnek a lengyel, görög
és spanyol együttesek is. Másnap a Békés Megyei Napsugár Bábszínház elôadására,
megyetörténeti kiállításra és
lovasbemutatóra várják az
érdeklôdôket, a harmadik,
egyben zárónapon pedig bemutatkozik Békés megye
gasztronómiai értéktára. És
üres kézzel sem távozik senki: a vár körül kirakodóvásár
és vásári komédia vár mindenkit. A háromnapos forgatag végül táncgálával zárul, ahol
valamennyi fellépô elköszön
egy-egy produkcióval a közönségtôl, és egyben a nyári fesztiválidénytôl is.
Ha szereti összekötni a kellemest a hasznossal, és a hagyomány-

ôrzés mellett jól kíván szórakozni,
érdemes ellátogatni erre a nemzetközi hírû fesztiválra, Gyulára.

XI. Betyárnapok
a Kondorosi Csárda mellett
Helyszín: Kondoros, a Kondorosi Csárda mellett • Idôpont: augusztus 20–21.

Betyárvilág jön Kondorosra – Tizenegyedik
alkalommal rendezik meg a betyárnapokat
A hagyományokhoz hûen idén is
megszervezik a kondorosi betyárnapokat. A fesztivál célja a betyárhagyományok minél szélesebb
körû megismertetése az érdeklôdôkkel. Az immár 11 éves
múltra visszatekintô rendezvény gondolata a
Kondorosi Csárda falai közül indult ki.
A csárda több
szempontból is
kuriózumnak
számít. A 18.
században,
barokk stílusban épült,
nyolc út találkozásánál. Különlegességét
leginkább a hozzá fûzôdô betyárlegendák adják,
amiknek központi
szereplôje a betyárkirály, Rózsa Sándor, aki a
szájhagyomány szerint sûrûn
megfordult a kondorosi határban.
A rendezvény a betyárhagyományok felelevenítése mellett lovas,
gasztronómiai, kulturális
és amatôr mûvészeti programokkal
várja az érdeklôdôket.
A szervezôk
évrôl évre
arra törekednek, hogy mi-

nél több érdeklôdôt vonzzanak a
településre valamennyi korosztályból, a
test-

v é rtelepülésekrôl
és határainkon túlról is.
A több helyszínen zajló fesztiválon a kulturális, sport- és gyermekprogramok mellett olyan finomságokkal is várják akár Rózsa
Sándor hasonmásait is, mint a birkapörkölt, a pogácsa, a házi savanyúság és nagyanyáink édességei.
Mindezeket pedig jóféle kerítés-

szaggató pálinkával is lehörpinthetik a legbátrabbak. De persze
nem csak a betyárok vezérének
hasonmását
keresik majd ebben a két
nap-

ban.
Az urak
örömére
a
csárda szépei is bemutatkoznak, és közülük kerül
majd ki a nap végére a betyárok
szépe.
Ha részese akar lenni egy magyar virtussal átitatott rendezvénysorozatnak, akkor augusztus
20-a és 21-e között látogasson el
Kondorosra. Idézzük meg együtt
a régi pusztát, ami nem is annyira
volt puszta!
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XIII. Madzagfalvi Napok Békésen
Helyszín: Békés, a város több pontján • Idôpont: szeptember 2–4.

Tizenharmadjára mulatozhatunk együtt Madzagfalván, a városból elszármazottak is találkoznak

A

legenda szerint nem is
igazi békési ember, akinek nincs a
zsebében másfél méter madzag.
Bár ez a mendemonda napjainkban igencsak megkopott, az évente
megrendezett madzagfalvi napokon a helyi értékek és azok felelevenítése komoly szerepet kap.
Az idén szeptember 2. és 4. között bolydul fel Békés élete. A
szervezôk a hagyományokhoz híven olyan rendezvényt kívánnak lebonyolítani, amelyen bárki szívesen és örömmel vesz részt, és ahol
a kilátogatók igényei
állnak az elsô helyen.
Különös figyelmet kapnak
az ingyenes gyermek- és családi programok az Erzsébet ligetben. A rendezôktôl megtudtuk: tavaly 61 produkcióval csalogatták városukba a látogatókat, de az idén ezt

tovább szeretnék bôvíteni. Évrôl évre sajátos pontja a rendezvénynek az
elszármazottak találkozója is, ahol
mindazok összegyûlhetnek, akiket
elsodort Békésrôl az élet, és nosztalgiázhatnak egyet szeretett szülôvárosukban.

XIV. Szilvanap
Helyszín: Szarvas, a város több pontján
Idôpont: szeptember 9–11.

Olyan interaktív bemutatókban
és programokban lehet részük
többek között a résztvevôknek,
mint a mesterségek bemutatója.
Itt a lakosságnak lehetôsége nyílik

É

vek óta nô a Szarvasra érkezô kül- és belföldi turisták száma, ami köszönhetô többek között a szilvanapoknak is, amit az
idén már tizennegyedik alkalommal rendeznek meg szeptember
9-e és 11-e között.
Szarvas városa bôvelkedik a
rendezvényekben június és
szeptember között.
Ezek egyik kiemelkedô akkordja a szilvanap, ahol a hagyományápolás nevében színvonalas
programok várják a látogatókat. A fesztiválon a gasztronómiai
kínálat mellett versenyek, gyermekprogramok, vásár és a fellépôk színes palettája
várja az érdeklôdôket. A környék turisztikai látványosságai is jelentôs vonzerôt
képviselnek, valamint
mind a fesztivál, mind az
azt kísérô árusok, kézmûves mesterek portékáival színezett vásári forgatag Szarvas és Békés megye kulturális értékeinek
megismertetését, hagyományainak
ápolását, a hungarikumok bemutatását, a kulturális és turisztikai élet
élénkítését célozza meg.
Nézzünk egy kis ízelítôt a programokból: a legkisebbeket bábszín-

Aki szeretne részese lenni az év
egyik utolsó szabadtéri megyei
gasztronómiai fesztiváljának, látogasson el Szarvas városába, és szakítson egy szilvát arról a képzeletbeli fáról!

mafonás vagy fazekasság. Ennek a
programpontnak a legfôbb üzenete az értékek és hagyományok
ápolása. Emellett a hagyományok
elôtt olyan programokkal is tisztelegnek, mint a haditorna-bemutató vagy a lovaglás.
De a sport és a könnyedebb
produkciók kedvelôinek is érdemes lesz
ellátogatniuk
Békésre szeptember elsô
napjaiban.
Bábszínház, néptáncbemutató, Trabant-találkozó, koncertek,
fôzô- és sportversenyek egyaránt színesítik majd a háromnapos rendezvénysorozatot. Végül szeptember 4-én nagykoncert
és tûzijáték koronázza meg a madzagfalvi napokat.

Sárréti Ízek és Hagyományok Ünnepe,
XI. Sárréti Birkapörköltfôzô-verseny

Hull a szilva a fáról Szarvason is
házzal és népmesékkel várják, míg
az idôsebbeket operett és nótaszó
fogadja. Nagy bográcsokban fortyognak majd a helyi ételkülönlegességek, amelyek után bárki koccinthat szilvapálinkával. De a gasztronómiai programok sorából nem
maradhat ki a szilvalekvárfôzés sem.

arra, hogy kipróbálhassák, és egyúttal megismerjék saját tehetségüket olyan népi kismesterségekben,
mint a szövés, hímzés, fafaragás,
kosárfonás, gyékény-, csuhé-, szal-

Helyszín: Vésztô-Mágor Történelmi Emlékhely, Vésztô, Mágori domb
Idôpont: augusztus 27–28.

R

égi sárréti ételek és hagyományok széles körét vonultatja fel Vésztô-Mágor legnagyobb
rendezvénye, a Sárréti Ízek és Hagyományok Ünnepe. A már tizenegyedik alkalommal meghirdetett sárréti birkapörköltfôzôverseny mellett a Mágorhoz és a
Sárrét világához köthetô népi
mesterségek, helyi ízek bemutatása által a program gazdag élménylehetôségeket nyújt az ide érkezôk számára.
A Vésztô-Mágor Történelmi
Emlékhely történelmi, természeti
adottságai kitûnô helyszínt biztosítanak a fesztiválnak, amely minden
korosztály számára érdekes lehet,
hisz a könnyû- és a népzenét kedvelôk is megtalálják az érdeklôdési
körüknek megfelelô programot, ki-

kapcsolódási formát, mindamellett, hogy a hagyományôrzés fontos szerepet kap a rendezvényen.
A kétnapos ünnepen a tájegység sajátos gasztronómiáját pásztorételek (lebbencs,
tarhonya, hurka), sárréti gomolya készítésén, valamint kemencés kenyér,
kenyérlángos sütésén keresztül
mutatják be.
A mágori
dombokhoz
kapcsolódó régi mesterségek
elevenednek meg,
többek között: hagyományos népi

hang- és zajkeltô eszközök,
csont- és fajátékok készítésére
kerül sor. Fafaragás, agyagozás,
bôr- és kovácsmesterség-bemutatók mellett kézzel hajtott hinta, sárkánykészítés
és -reptetés, óriás sakk és
malom, valamint logikai
és ügyességi játékok várják az érdeklôdôket a
rendezvényt kísérô
egész napos népi
játszóház és vásárban. De íjászversenyen
és interaktív régészeti
bemutatón is
kipróbálhatják
magukat a
vendégek.
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A Körös-holtág partján: Szarvasi Vízi Színház

A

Szarvasi Vízi Színház a
várost átszelô Körös-holtág partjára épült. Tervezôi az amfiteátrum
jellegû építményt természetesen
már korszerû színháztechnikával
felfegyverezve álmodták a partra,
míg a színpadot a folyó felé ácsolták a mesterek. A létesítményt két
bástya keretezi, amelyekben részben a színház kiszolgáló egységei,
részben vendéglátó-ipari egységek
kaptak helyet. A színház üzemeltetésére Szarvas város a Békés Me-

gyei Jókai Színházat kérte fel, de a
város színháza, a Cervinus Teátrum is itt mutatja be nyári programját a közönségnek, valamint
természetesen a helyi fesztiválok
egyik helyszíneként is a folyóparti
létesítmény szolgál már idén. A
Jókai színház nyári programjai
közt a Szarvasi Vízi Színházra
komponálva szerepel a hatalmas
sikerû Csárdáskirálynô, a Kapj el
címû kamaramusical, a családok
kedvence: a Lúdas Matyi címû zenés mesejáték, valamint az ExperiDance az Ezeregyév címû táncjátékkal.

A Szarvasi Vízi Színház nyárra tervezett programja
Egész nyáron: Vers a víz felett
(Neves színmûvészek és meghívott vendégeik osztják meg
a közönséggel kedvenc verseiket, mûveiket. Klubhangulat a folyóparton minden este gondolatokkal, zenével.)

Július 9. Neil Simon – Marvin Hamlisch: KAPJ EL! (kamaramusical fôszerepben Balogh Annával és Szomor Györggyel)

Július 15.
ExperiDance:
EZEREGYÉV
(Táncjáték
és lézershow)

Június 25. SZÍNHÁZNYITÓ GÁLA – sztárokkal
Július 2. Fazekas Mihály
– Zalán Tibor:
LÚDAS MATYI
(A Békés Megyei Jókai
Színház zenés-táncos
családi mesejátéka)

KONCERT

(A Magyar Dal Napja
társrendezvénye)

Július 30. FÚVÓS
KONCERT ÉS
HARSONAPARÁDÉ

Augusztus 6.
Kálmán Imre:
CSÁRDÁSKIRÁLYNÔ
(A Békés Megyei Jókai
Színház operettprodukciója, fôszerepben Fodor
Zsóka, Straub Dezsô, Iván
Gál Judit, Presits Tamás)

Július 22–23. Pozsgai Zsolt –
Gulyás Levente: TESSEDIK
(A Cervinus színház ôsbemutatója,
rendezô: Gergely László)

Szeptember 9.
SZILVANAP –
MAGNA CUM LAUDE-

világslágerekkel
(A Körösparti Vasutas
Koncert Fúvószenekar
hangversenye)
Augusztus 19. SZÉCHENYI-NAPI GÁLA
Augusztus 25–26–27. IX. MAGYAR ZSONGLÔRTALÁLKOZÓ
Szeptember 23. MEGYEI PRIMA DÍJ – díjátadó ünnepély

VII. Shakespeare Fesztivál
Helyszín: Gyula • Idôpont: július 7–17.
Július 7–8–9. 17 órától Midsummer Wine’s Dream –
SZENTIVÁNÉJI BORFESZTIVÁL
A belépés díjtalan. (A vár elôtt)
Július 7. 20.30 BEMUTATÓ ELÔADÁS (esônap: július
10.): W. Shakespeare: TROILUS ÉS CRESSIDA. A fôbb
szerepekben László Zsolt, Tompos Kátya. Rendezô-koreográfus: Horváth Csaba. A Gyulai Várszínház bemutatója a Forte
Társulattal együttmûködve
Belépôjegy: 1300 Ft, 1600 Ft, 2000 Ft. (Várszínpad)
Július 8–9. 20.30 óra (esônap: július 10.) W. Shakespeare:
TROILUS ÉS CRESSIDA
Belépôjegy: 1300 Ft, 1600 Ft, 2000 Ft. (Várszínpad)
Július 10. 18.00 W. Shakespeare: RÓMEÓ ÉS JÚLIA – interaktív
beavató színházi elôadás. R.: Quintus Konrád. Elôadja: Iskola
Színház. A belépés díjtalan. (Kamaraterem)
20.30 RÓMEÓ ÉS JÚLIA – szakmai filmvetítés. A kaposvári
Csiky Gergely Színház 1992-es elôadásának felvétele. R.:
Lukáts Andor. A belépés díjtalan. (Kamaraterem)
Július 11. 17.30 A VELENCEI KALMÁR – szakmai filmvetítés.
A Budapesti Kamaraszínház 1998-as elôadásának felvétele.
R.: Alföldi Róbert. A belépés díjtalan. (Kamaraterem)
20.30 W. Shakespeare: A VELENCEI KALMÁR – komikus
történet. R.: Bocsárdi László. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron
Színház vendégjátéka. Belépôjegy: 1600 Ft. (Várszínpad)
Július 12. 17.30 CORIOLANUS – szakmai filmvetítés. A Katona József Színház 1985-ös elôadásának felvétele. R.: Székely
Gábor. A belépés díjtalan. (Kamaraterem)
20.30 KORIJOLÁNUSZ. R.: Polgár Csaba. HOPPart Társulat. Belépôjegy: 1600 Ft. (Kamaraterem)
Július 13. 17.30 JÁNOS KIRÁLY (angol film) – szakmai filmvetítés. R.: David Giles. A belépés díjtalan. (Kamaraterem)

20.30 F. Dürrenmatt/ W. Shakespeare: JÁNOS KIRÁLY.
A fôbb szerepekben Debreczeny Csaba, Pogány Judit, Für
Anikó, Gálffi László, Csuja Imre, Mácsai Pál. R.: Bagossy
László. Örkény Színház
Belépôjegy: 2000 Ft. (Erkel Mûv. Központ)
Július 14. 18.00 BEREMÉNYI GÉZA ÉS WILLIAM SHAKESPEARE. Dr. Elek Tibor beszélget Bereményi Géza íróval.
Belépôjegy: 1300 Ft. (Kamaraterem)
20.30 W. Shakespeare: SZENTIVÁNÉJI ÁLOM – komédia.
A dél-koreai Yohangza Theatre Company fesztiváldíjas elôadása. R.: Yang Jung-Ung. Belépôjegy: 1600 Ft. (Várszínpad)

Július 15. 11.00 SHAKESPEARE ÉS A MULTIKULTURALITÁS
– konferencia
A belépés díjtalan. (Mogyoróssy könyvtár)
17.30 VÍZKERESZT, VAGY AMIT AKARTOK – szakmai
filmvetítés. A Katona József Színház 1989-es elôadásának felvétele. R.: Zsámbéki Gábor
A belépés díjtalan. (Kamaraterem)

20.30 W. Shakespeare: VÍZKERESZT, VAGY AMIT AKARTOK. R.: Robert Sturua. A grúz Rustaveli Nemzeti Színház
elôadása. Belépôjegy: 1600 Ft. (Erkel Mûv. Központ)
Július 16. 18.00 E. Kishon: RÓMEÓNÉ ÉS A JÚLIA URA –
bohózat. Sz.: Tóth József, Nagyváradi Erzsébet, Réti Barnabás. R.: Czeizel Gábor
Belépôjegy: 1600 Ft. (Kamaraterem)
20.30 SZERECSENDIÓ ÉS GYÖMBÉR – Shakespeare-kori
kocsmadalok és sikamlós balladák. Musicians of the Globe
(GB) koncertje. BELÉPÔJEGY: 2000 Ft. (Kohán Képtár)
Július 17. 18.00 JAZZONET - Shakespeare-szonettek és a Jazz.
Koncert. Belépôjegy: 1600 Ft. (A vár mellett)
20.30 VILÁGPREMIER: Miranda – W. Shakespeare
A VIHAR címû mûve nyomán. R.: O. Korsunovas.
Az OKT/Vilnius City Theatre (Litvánia) elôadása
Belépôjegy: 1600 Ft. (Erkel Mûv. Központ)

