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Sikeres nemzetközi fesztiválok
Augusztus végén ismét a fesztiváloké volt a fôszerep Békés megyében. A gyulai néptáncfesztivál mellett Gyomaendrôdön tizenharmadik
alkalommal rendezték meg a halételek fôzôversenyét, Orosházán a kenyérkészítés hagyományait elevenítették fel, míg Kondoroson a betyárok játszották a fôszerepet.

I

mmár tizenhetedik alkalommal rendezték meg
augusztus 19-e és 21-e között a Minden Magyarok
Nemzetközi Néptáncfesztiválját, melynek ezúttal is a
gyulai vár környéke adott
otthont. A jelentôs idegenforgalmi vonzerôvel bíró
eseményre a hazaiak mellett
a határon túlról is érkeztek
amatôr és hivatásos fellépôk, akik produkciójuk révén feledhetetlen élményekkel gazdagították mindazo-

kat, akik a háromnapos rendezvényre kilátogattak. Már
az elsô nap reggelén térzenével csalogatták az érdeklôdôket a város piacterén, majd a
délutáni órákban válogatott
programokkal vette kezdetét
a színes forgatag, többek között táncbemutatókkal, népi
játszóházakkal, vásári komédiával és színházi elôadásokkal, több helyszínen. Az esti
táncos felvonulást követôen
pedig nemzetközi táncházzal
zárult a nyitó nap. Másnap

tovább folytatódott a kavalkád gasztronómiai és népzenei bemutatókkal, valamint a

Harruckern táncegyüttes és a
Békés Megyei Napsugár
Bábszínház mûsorával. A

rendezvény végül az elmaradhatatlan táncgálával zárult, melyen valamennyi fel-

Ôsszel épül a repülôtéri kiállítóközpont
amarosan intenzív
építkezési munkálatok kezdôdnek a Békés Megyei Önkormányzat tulajdonában lévô, a 44-es út négysávos szakasza melletti repülôtér szomszédságában,
ugyanis a területen egy új
multifunkcionális kiállítási
csarnokot hoznak létre a
közeljövôben. A beruházásra
a Magyarország–Románia
Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretében pályázott sikeresen a Békés Megyei Önkormányzat
közösen partnereivel, a Békés
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Közhasznú Alapítvánnyal, a
Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarával és az Arad
Megyei Kereskedelmi, Ipari
és Agrárkamarával. A „Közös
expó, közös piac – Arad és
Békés megyék közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erôsítése” címû, 95%ban támogatott projekt összköltsége összesen közel 1,17
milliárd forint, ebbôl a magyar oldali fejlesztések mintegy 750 millió forintot tesz-

V

nek ki. A beruházás elsôdleges célja, hogy Békés megyében új expóközpontot létesítsenek, Aradon pedig kibôvítsék a már meglévôt.
A leendô csarnokról érdemes tudni, hogy a hozzá
kapcsolódó szabadtéri kiállítási területtel együtt számos
olyan szakmai és tematikus
kiállításnak, vásárnak, rendezvénynek fog otthont ad-

ni, amelyek hozzájárulnak a
térség stratégiai célkitûzéseinek, fejlesztési elképzeléseinek megvalósulásához. Az
expóközpont 1920 négyzetméterrel áll majd a kiállítók
rendelkezésére, mely magában foglal többek között egy
100 fô befogadására alkalmas tárgyalótermet is.
A projekttôl azt várják,
hogy mindkét megye eseté-

ben összehangolja a gazdasági szereplôk tevékenységeit
és erôsebben támogassa a
határ menti térség kis- és középvállalkozásait. A további
célok között szerepel, hogy a
központ létesítésével lehetôvé tegyék a vállalkozások termékei piacra jutásának elôsegítését, ezzel is ösztönözve
a munkahelyteremtést.
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Minden fôzôkonyha
megújult

Megyei expó a vállalkozásokért
H

lépô elköszönhetett egy-egy
produkcióval a közönségtôl.

égéhez közelednek azok
az összesen több mint
300 millió forintos felújítási
munkálatok, amelyek nyár
elején kezdôdtek el három
megyei fenntartású intézménynél. A Békés Megyei
Körös-menti Szociális Centrum két telephelyén, Szarvason és Mezôkovácsházán, valamint a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum békési központjában ugyanis megújulnak a
fôzôkonyhák. Farkas Zoltán
megyei elnök a fejlesztésrôl
szólva elmondta, hogy a Békés megyei közgyûlés még
2009-ben döntött arról, hogy
egyes intézményeiben átszervezi az élelmezési feladatok ellátását, majd hozzátette:
mindhárom fejlesztés ennek
az átszervezési folyamatnak a
része, melynek következtében korszerû, a mai kornak
minden tekintetben megfelelô konyhákat alakítanak ki
az említett intézményekben.
Ennek értelmében a régi, elavult konyhai berendezések
helyett új, európai színvona-

lú, energiatakarékos konyhai
gépeket, berendezéseket szereztek be. A folyamatos fejlesztések hatékonyságának
következtében az érintett fôzôkonyhák már nem csupán
egy intézménynek készítik
el az ételeket, hanem térségi
szintû élelmezést fognak ellátni. Ennek értelmében a
szarvasi telephelyen az eddigi ételadag 1200 fôre bôvül,
így alkalmassá válik arra,
hogy a nagyszénási idôsek
otthonát, valamint a Tisza
Kálmán Közoktatási Intézmény (korábbi Farkas Gyula) orosházi intézményegységeit a továbbiakban ellássa
élelemmel.
A mezôkovácsházi fôzôkonyha kapacitása is hasonló
mértékben bôvül, ezen a telephelyen is duplájára, 900-ra
növekszik az elôállított ételadag, melybôl a Hunyadi János Közoktatási Intézmény
mezôkovácsházi telephelyeit, valamint a Harruckern
János Közoktatási Intézmény
és a Békés Megyei Pándy
FOLYTATÁS A 3. OLDALON "
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Családi okok miatt távozik a megyei fôjegyzô
Beszélgetés dr. Dávid Sándorral
Dr. Dávid Sándor megyei fôjegyzô a június 24-i megyegyûlésen kezdeményezte megbízatása megszüntetését, melyet egyhangúlag fogadott el a képviselô-testület. Közszolgálati jogviszonya közös megegyezéssel augusztus
15-ével szûnt meg. Ennek kapcsán távozásának okairól, a megyeházán végzett tevékenységérôl, valamint arról kérdeztük, hogy milyen jövôképet vázol fel a megyei önkormányzat számára a közeljövôben esedékes feladatátszervezések tekintetében.
– Mi az oka a távozásának?
– Családi okok miatt távozom a megyei önkormányzattól. Nagyon nehéz
ugyanis úgy folytatni a mindennapi életvitelemet, hogy
eközben a szeretteimtôl távol élek. Bármennyire is kiemelt feladatot láttam el fôjegyzôként, számomra a
család még ennél is sokkal
fontosabb. Ezért már régóta
foglalkoztatott ez a kérdés.
Sajnálatos, hogy a megyei
önkormányzatok átszervezése is éppen erre az idôszakra esik, azonban a döntésemet az eseményektôl

függetlenül már lényegesen
korábban meghoztam.
– Hogy érzi, fôjegyzôként sikerült-e mindent megvalósítani,
amit szeretett volna?
– Közel két évig voltam a
megyei önkormányzat fôjegyzôje, elôtte aljegyzôként, osztályvezetôként és
ügyintézôként segítettem a
hivatal munkáját. Mikor fôjegyzôvé választottak, vállaltam, hogy továbbviszem azt
a fajta folytonosságot a
munkában, amely még Domokos László elnök úr idejében elkezdôdött a megyénél. Úgy érzem, ezt megva-

lósítottam, a megkezdett
ügyeket továbbvittük vagy
sikeresen befejeztük, és számos új folyamatot is generáltunk. Mindezek mellett
azt is célul tûztem ki, hogy
irányításom alatt a hivatal
mûködése stabil, törvényes
és kiszámítható legyen. Véleményem szerint ezeket a
rendelkezésemre álló eszközökkel sikerült biztosítani.
– Hogy látja a megyei önkormányzat jövôjét?
– Mindenképpen pozitívan látom a jövôt. A területfejlesztési feladat ugyanis,
amely a közeljövôben a me-

Közösségteremtô polgármester
Kovács Mária tavaly ôsszel nyerte el Ecsegfalván
a polgármesteri széket. Az agrármérnöki diplomával rendelkezô fiatal hölgy korábban a szomszédos Dévaványa képviselô-testületében volt
külsô bizottsági tag, így némi rálátása volt az
önkormányzati munkára. Polgármesterként
mit tekint fô céljának? – érdeklôdtünk tôle.

– Az egyik fô célom az önkormányzati vagyon megôrzése és mûködtetése, így
szeretném az óvodát és az
iskola alsó tagozatát továbbra is helyben tartani, a felsô
tagozatosok már évek óta
Dévaványára járnak át. A
másik fô törekvésem, hogy
a mûvelôdés fellendítésével
újra közösséget teremtsek a
falu lakosaiból.
– Erre a választási ciklusra
polgármesterként milyen feladatokat tûzött ki maga elé?
– Szükségessé vált a belvízelvezetô rendszer korszerûsítése. A jelenlegi csatornák 30 milliméter esôt
rendben elvezetnek, de
újabban az idôjárás rendkívül hektikus, a heves esôzés,
a rövid idôn belül lehulló
100 milliméteres csapadék
már gondot okoz. Emellett

két utcát tervezünk szilárd
burkolattal ellátni, és a temetôt körbekeríteni.
– Ez évre milyen terveket fogalmaztak meg?
– Jelenleg is tart a szociális gyermekétkezetési programunk, ennek keretében
140 gyermek ötven napon
keresztül 370 forint értékben kap ebédet. Békés megye kulturális és turisztikai
pályázatán 750 ezer forintot
nyertünk színházlátogatásra.
A falu lakosai közül többen

még nem láttak színházi elôadást, így bizonyára nagy élmény lesz számukra, továbbá a program segíti a közösségépítést is. Parlagfû-mentesítésre 249 ezer forintot

nyertünk. Idei legnagyobb
tervünk a szociális földprogram megvalósítása. Ez három részbôl áll majd. Közfoglalkoztatás keretében az
önkormányzat 6674 négyzetméteres területén zöldséget termeszt. Emellett huszonöt családnak vetômagot
osztunk, és ezt otthon, a saját konyhakertjükben vetik
el. Továbbá harmadik elemként ötven családnak 30-30
elônevelt csirke kiosztását
tervezzük a takarmánnyal
együtt. Ezzel az a célunk,
hogy a falu lakosai ne csak a
boltban megvásárolt kész
élelmiszerrel találkozzanak,
hanem lássák annak elôállítási folyamatát, hiszen erre a
falusi környezet kiváló, és
ôseik évszázadokon, évezredeken keresztül ezzel foglal-

koztak. A pályázat hozzájárul
ahhoz, hogy a bevont családok megtanuljanak gondoskodni magukról – hallhattuk
Kovács Máriától, Ecsegfalva
polgármesterétôl.

gyék kezébe kerül, nagy lehetôséget jelent az önkormányzat számára. Az eddigi

intézményfenntartó szerepkör sem volt kis feladat, de
hatalmas felelôsséget fog je-

lenteni az, hogy a megye
társadalmi-gazdasági fejlesztésének kulcsa a megyei
önkormányzathoz kerül.
Olyan mozgásteret fog kapni a megyei önkormányzat,
melyre már régóta jogosult,
éppen ezért egy picit sajnálom is, hogy az átszervezési
folyamatoknak már nem lehetek részese. Annak viszont örülök, hogy részt vehettem az önkormányzat
munkájában akkor, amikor
az országban egyedülálló
kezdeményezéseket valósíthattunk meg a különbözô
fejlesztések terén, elsôsorban saját erôbôl.
A jövôre nézve pedig
munkatársaimnak, a megyei
intézményekben dolgozóknak, partnereinknek és a
Békés megyeieknek ezúton
is további sikeres munkát,
és jó egészséget kívánok!
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Gyorsírás az Eiffel-toronynál
– Egy óriási teremben ülünk
sorban, elöl egy kivetítôn
váltakoznak a számok, jelezve, éppen mit kell tennünk,
például elmenteni az anyagot, elkészíteni a fejlécet.
Hátulról nagyon érdekes figyelni, hallgatni, ahogyan
kétszáz versenyzô a laptopja
elôtt készenlétben áll, síri
csendben, majd a sípszóra
mindannyian egyszerre kezdenek el gépelni – meséli
Krasznai-Kis Eszter a júliusi
gyors- és gépíró világbajnokság legjellemzôbb, legfeszültebb pillanatát, a gépírás rajtját. A magyar keret
huszonhét fôvel indult a
kétévenként tartott vb-re,
köztük hárman a Békés Megyei Önkormányzat által is
támogatott szarvasi csapat
tagjai, így Eszter is.
A párizsi versenyen több
mint harminc ország összesen mintegy négyszáz fôvel
képviseltette magát. A nyelvek kavalkádjában ilyenkor
úgy teremtenek egyenlô
esélyeket, hogy az adott szöveget a vendéglátó ország
nyelvérôl minden induló
állam szakmai szervezete
pontosan, az eredetivel azonos nehézségi szintûre lefordítja, és ezt szövegként, illetve hangfelvételként visszajuttatja a vb-re,
tehát mindenki a saját anyanyelvén versenyezhet. Idén
gyorsírásból arany- és ezüstérem is érkezett Magyarországra Ferencz Zsuzsának és
Vicai Erikának köszönhetôen.

– Picit olyan ez, mint a
sportolóknál, vagyis a verseny elôtt mi is nagyon készülünk; de mert szerencsére a napi munkában is ren-

zetésben pedig a 41. helyen
végzett, és pontszámai jobban alakultak, mint két éve
Pekingben. – Azelôtt sosem
jártam Franciaországban, és

A szarvasi lányok – Csikós Edina, Krasznai-Kis Eszter és Nagrant Tünde
geteget használom ezt a tudásomat, így igazán intenzív
gyakorlásra nem volt szükségem – mondja a Csabacsûdön élô, a megyei önkormányzati hivatalban dolgozó Eszter, aki negyvenharmadikként a legjobb
magyar versenyzônek bizonyult összetettben. Ehhez
gyorsírásban a 28., szövegszerkesztésben, valamint levelezés és jegyzôkönyvve-

bár sajnos kevés idônk volt
arra, hogy a városban sétáljunk, az Eiffel-tornyot, a
Notre Dame-ot, a Diadalívet azért természetesen
megnéztük – tette hozzá. És
ha továbbra is jól teljesít az
országos bajnokságokon,
kicsit északabbra is felfedezhet magának egy európai
nagyvárost, hiszen 2013ban Gent, Belgium lesz a vb
vendéglátója.
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Pályázatdömping az oktatásban
T

öbb, az oktatás fejlesztését elôsegítô pályázatot
nyújthatnak be a Harruckern
János és a Hunyadi János
Közoktatási Intézmények, errôl is döntött legutóbbi ülésén Békés Megye Képviselô-

testülete Pénzügyi, Gazdasági és Stratégiai Fejlesztési Bizottsága. A intézményegységenként hárommilliós támo-

gatású projekt célja, hogy
olyan, a XXI. századi igényeknek megfelelô alapozó
szakképzést biztosíthassanak
a tanulóknak, amely igazodik
a munkaerô-piaci elvárásokhoz is. Emellett a sajátos ne-

velési igényû tanulók együttnevelését biztosító szolgáltatások fejlesztésére és az azt
szolgáló eszközök beszerzés-

re is pályázatot ad be mindkét
iskola, mely projekt százszázalékos támogatottságú, összköltségük a Harruckern esetében eléri a negyvenmillió forintot, míg ez az összeg
a Hunyadi esetében harmincmillióra tehetô. A Harruckern nevéhez mindezek
mellett kötôdik még egy közel 500 ezer eurós, átszámítva mintegy 1,4 milliárd forintos támogatottságú pályázatnak a benyújtása, melynek
keretében – a pályázat támogatottsága esetén – lehetôség
nyílhat az intézmény élelmiszer-ipari tanüzemeinek eszközparkfejlesztésére, továbbá
három, az elméleti képzést
szolgáló korszerû tantermet
is kialakíthatnak.
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Kálmán Kórház mezôhegyesi
intézményegységeit
láthatják el étellel. A legnagyobb fejlesztés Békésen valósul meg,
ugyanis az ottani konyha rekonstrukciójával a jelenleg
elôállított ételadag megnégyszerezôdik, és így mintegy
2000 ember élelmezését fogja biztosítani a jövôben. A
felújítás után többek között
ellátja a Tisza Kálmán összes
békési intézményegységét,
valamint a Hajnal István Nefelejcs Otthonának vésztôi és
okányi intézményegységeit.
Farkas Zoltán leszögezte,
hogy a fôzési feladatok átszervezésével nemcsak az
üzemeltetési költségek csök-

kenése, hanem az érintett intézmények élelmezésének
racionalizálása is várható, a
felújított konyhák pedig
még arra is lehetôséget
biztosítanak, hogy a
megyei oktatási intézményekben tanuló szakács és
cukrász tanulók

modernizált környezetben
sajátíthassák el a szakma fortélyait. A fejlesztések eredményeképpen a késôbbiekben pedig arra is alkalom
adódhat, hogy a megyei intézményrendszeren kívül
akár külsô cégeknek is fôzzenek a felújított konyhák – tette hozzá a megyei elnök.

M

ûvészetterápiás foglalkozások, családkonzultáció, egyhetes táborok, közös fôzések és más, a
gyermekvédelmi szakellátásban részesülô gyerekek és fiatalok társadalmi beilleszkedését segítô programok valósulnak meg idén júliustól a következô két évben a Békés
Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és
Módszertani Központban. A
100 százalékos pályázati támogatottságú, uniós forrásból finanszírozott Segíthetek?! címû projekt 206 gyermeket és 35 önkéntes tevékenységet végzô fiatalt segít

Igenek az aradi vízátvezetésre
Hatvanhét település részvételével július 27-én megalakult a Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminôség-

hozzá személyiségük, képességeik kifejlôdéséhez, az iskolarendszerû oktatásban

maradásához vagy abban a
jobb eredmények eléréséhez.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Kónya István megyei alelnök és Sziszák Katalin
igazgatónô a program sajtótájékoztatóján

országhatártól Csanádapácáig
tartó vezetéket, illetve a hozzá tartozó mûtárgyakat kell
kiépíteni, mûködtetni, mely-

Dr. Csák Gyula, a Békés Megyei Vízmûvek Zrt. és Bajó Arnold, az Aqua Trans Mures˛ S.A vezérigazgatója
javítási Célú Tulajdonközössége, hogy a Békés megyei
ivóvíz uniós elôírások miatt
mindenképpen szükséges javítását a jobb minôségû aradival történô felhígítás révén
érjék el. Ehhez egy nagyjából
35 kilométernyi hosszú, az

nek forrásait EU-s támogatásból biztosítanák – az ivóvízminôség-javító program
pályázati anyagait Magyarországnak ez év végéig kell továbbítania Brüsszel felé, ahol
várhatóan 2012 elején születik döntés az ügyben.

A megvalósítás érdekében a tulajdonközösség
a megyei önkormányzat
többségi tulajdonában álló
Békés Megyei Vízmûvek
Zrt. és az Aradi Vízmû Rt.
tulajdonát képezô Aqua
TransMures˛ S.A-val beruházási együttmûködési szerzôdést kötött. A határ egyik
és másik oldalán elkészült
szakaszok legkésôbb 2013.
augusztus 31-én kell, hogy
találkozzanak.
Ahhoz pedig, hogy ténylegesen víz is érkezzen a vezetékeken át, egy harmadik
szerzôdést is aláírtak aznap.
Eszerint az AquaTransMures˛ garantálja, hogy a beruházás befejezését követôen
évi 8 millió köbméter meghatározott minôségû ivóvizet átad, míg a Békés megyei
vízmûvek írásban rögzítette,
hogy ennyi vizet átvesz.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Körkérdés a területfejlesztésrôl
A területfejlesztés feladata a közeljövôben a megyei önkormányzatok kezébe kerül. Új sorozatunkban ennek kapcsán kérdeztünk meg Békés
megyei vállalkozásokat, mi a véleményük arról,
hogy az elkövetkezendôkben a megyei önkormányzat dönthet helyi szinten a különbözô pályázatokról, fejlesztésekrôl?
ERDÉLYI ISTVÁN, a Gallicoop
Zrt. elnök-vezérigazgatója: Üdvözlendô dolognak tartom,
hogy a jövôben a Békés Megyei Önkormányzat dönthet
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a pályázatokról és a különbözô fejlesztésekrôl, hiszen a
megye látja legjobban a térségben felmerülô gondokat,
problémákat, valamint azt,
hogy milyen területeken lenne érdemes fejlesztéseket
véghezvinni. Véleményem
szerint a jövôben a döntések
termelésközelbe kerülhetnek, amely, azt gondolom,
mindenképpen elônyös lehet a pulykafeldolgozó üzemünk számára is. Nekünk,
leendô pályázóknak elsôsorban azt kell majd látnunk,
hogy a jövôben milyen fejlesztésekre lesz kiírva pályázat, és keresnünk kell a számunkra elônyös kiírásokat.
Azonban, hogy milyen mér-

tékû lehet a változás a megyei
fejlesztésekben, akkor derül
ki pontosan, ha már kiírják a
pályázatokat. Az viszont
mindenképpen elônyös lesz
a jövôre nézve, hogy a megye
döntheti el, milyen fejlesztést szeretnének támogatni.
Mivel Békés egy alapvetôen
mezôgazdasági jellegû megye, ezért remélem, hogy
elôtérbe kerül majd a mezôgazdaság fejlesztésének a lehetôsége, mert általa az élelmiszeripar fejlôdése is elindulhat azon az úton, melynek eredményeképpen újra
elérheti régi színvonalát.
– Mindenképpen kedvezônek ítélem, hogy a megyei
önkormányzatok feladatkörébe kerül át a területfejlesztés – vélekedik LAYER ISTVÁN, a szeghalmi székhelyû
Layer Kft. ügyvezetôje. – A megyék településeire épülô,
megyei közigazgatási rendszerbe delegált képviselôk
napi kapcsolatban vannak a
lakossággal, a helyi vállalkozások, intézmények vezetôivel. Ismerik a fejlesztendô területeket, és hathatós segítséget nyújthatnak ezen térségeknek. Úgy gondolom, a
kiegyenlítettebb fejlesztési

stratégia kialakításához elengedhetetlen, hogy a döntések
meghozatala elôtt az elképzelések és tervek is itt szülessenek, a megyei adottságok
figyelembevételével. A rendszer eredményes mûködése
a céltudatos, elôrelátó fejlesztések, beruházások hatékony
végrehajtásán múlik.
MESTER CSABA, a Feed-M
Bt. ügyvezetô igazgatója így reagált: Örömmel fogadtuk a
hírt, hogy a közeljövôben a

megyei önkormányzat írhatja ki a különbözô fejlesztések
pályázatait, mert általa helyi
szinten történhetnek majd
meg a döntések. Véleményem szerint ez a változás
mindenképpen elônyére válhat nemcsak a Békés megyében élôknek, hanem az ebben a térségben mûködô vállalkozásoknak is.

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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Ôsszel épül
a repülôtéri expóközpont
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL "

A létrejövô csarnok területén a régészeti feltárások a
nyár elejéig már sikeresen
lezajlottak. A közbeszerzési
eljáráson nyertes építôipari
céggel pedig már megtörtént
a megállapodás, az azt követô területátadás után pedig az
elkövetkezô hetekben kezdôdhet el a beruházás.
A januári magyar–ukrán
után egy újabb mezôgazdasági, élelmiszer-ipari kiállítást és üzletember-találkozót rendeznek meg szeptember 17-én Gyulán, melyet a Békés Megyei Önkormányzat az Arad és Bihar

megyei partnerek közremûködésével kíván megvalósítani. A rendezvényen
közel 50 kiállítóra számítanak (15-re Arad, 15-re Bihar és közel 20-ra Békés
megyébôl). A program kísérô rendezvényeként a Békés–Arad és a Békés–Bihar
Vegyes Bizottság összevont
ülést is fog tartani, melyre
korábban még nem volt
példa. Az egész napos találkozó keretein belül a meghívottak a készülô expó területére is ellátogatnak, ahol
sor kerül az épület alapkövének ünnepélyes elhelyezésére is.

Szavazzon és legyen részese
Békés megye új expótere elnevezésének!
Most szavazatával Ön is segíthet a legjobb név és logó
kiválasztásában!

Sikeres nemzetközi fesztiválok
Lézershow és kenyérünnep Orosházán

S

Név: .......................................................................................
Cím: .......................................................................................
.................................................................................................
A Békés Megyei Közlöny mellett szavazatát leadhatja a www.
bekesmegye.com oldalon is.

Ennek erôsítése végett a
Magyar Pékszövetség pénteki szakmai napján a szokásos termékbemutató mellett felhívták a fogyasztók
figyelmét a minôségi és tömegtermékek közötti lényegi különbségekre, majd
napjaink egyik fontos kenyérgabonájának, a tritikálénak a jelentôségét emelték
ki. Az évrôl évre visszatérô
Pékek utcáján augusztus

ok újdonsággal bonyolították le a nyolcadik
alkalommal megtartott európai kenyérünnepet Orosházán. Az augusztus 19–21ei rendezvénynek már évek
óta egyik fô célja a múlt század eleji párizsi világkiállításon aranyéremmel díjazott orosházi kenyér hírének és rangjának visszaállítása, valamint a helyi hagyományok újjáélesztése.

A XI. Kondorosi Betyárnapok keretében augusztus
20-án a sportpályán az immár hagyományos fogathajtó versenyt rendezték meg,

amire összesen 46 induló
nevezett be. A derbire érkeztek pónikkal és nagylovakkal, akadály- és vadászhajtásban mérték össze tudásukat, és az elsô hat helyezett kapott díjat. A sportpályán tartották meg a birkapörkölt és egyéb kategóriában kiírt fôzôversenyt is;
sok család és baráti társaság

választotta a kikapcsolódásnak és szórakozásnak ezt a
fajtáját.
Másnap, vasárnap következtek a betyárnapok elmaradhatatlan eseményei: a betyárkori parádés menet, a
közös pogácsaszaggatás, a
pálinka-, a saláta- és a savanyúságverseny. A polgármesterek is bakra ültek, és
kipróbálták a fogathajtást: a
címvédô kondorosi Dankó
Béla idén átadta a stafétát
Székely Attilának, az erdélyi
Küsmöd településrôl érkezô
delegáció képviselôjének.
A betyárnapok díszvendége Oszter Sándor volt, aki
az immár klasszikusnak számító Rózsa Sándor címû tévéfilmsorozat címszerepét
játszotta, és Kondoros már
korábban díszpolgárává fogadta. A Jászai-díjas színmûvész ez alkalommal a
filmben használt fokosát és
csikóskulacsát ajándékozta a
Kondorosi Csárda múzeumának.

20-án kóstolóval egybekötött termékbemutatót tartottak, valamint sütôipari
különlegességekkel és díszmunkákkal versenyeztek a
pékmesterek. A kulturális
programokkal, könnyûzenei koncertekkel, valamint
fôzô- és szépségversenyekkel teljessé tett rendezvényt
lezáró tûzijátékot idén elôször lézershow-val is színesítették.

A megyei elnök is fôzött
Gyomaendrôdön

A fôbetyár kondorosi ajándéka

A négy tervezet közül jelölje
meg az ön által legjobbnak ítélt
változatot, majd személyi adatainak megadásával a szavazószelvényt kivágva küldje viszsza 2011. szeptember 9-ig,
péntekig postai úton a Békés
Megyei Önkormányzat címére: 5600 Békéscsaba, Derkovits
sor 2.
A szavazók sorsoláson vehetnek részt, ahol egy kétszemélyes sétarepülést és két ajándékcsomagot nyerhetnek.
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yomaendrôdön augusztus 20-án elôször
államalapító Szent Istvánról
emlékeztek meg, az endrôdi
katolikus templomban tar-

Farkas Zoltán halászlével
indult a versenyen
tottak szentmisét, ennek keretében nem maradhatott el a
kenyérszentelés sem. Innen
lovas kocsis felvonulással vitték át a megszentelt kenyeret

a XIII. Nemzetközi Halfôzô
Verseny régi-új helyszínére,
az Endrôdi Népligetbe.
Itt ünnepi beszédet mondott dr. Latorcai János, az Országgyûlés alelnöke, a rendezvény fôvédnöke.
Ez a Berettyó és Körösök
völgyében rendezett, a tájegység jellegzetes ízvilágát megjelenítô nemzetközi
halételkészítô verseny is azt
a célkitûzést erôsíti, miszerint Békés megye fontos turisztikai lehetôségeket rejtô
gasztronómiai kultúráját,
hagyományait minél több
rendezvényen, minél szélesebb körrel meg kell ismertetni. A halételkészítô versenyen évek óta részt vesz Farkas Zoltán, a Békés megyei
közgyûlés elnöke is, aki a
zsûri és a vendégek szerint is
kiváló körös-tiszai halászlével kínálta a látogatókat.
Bôvebben + képgaléria:
www.bekesmegye.com

"

Szakmai csoportokban folytatódik tovább a DELTA munkája
A szombat délelôtti verôfényes napsütésben, amikor mindenki a strandra kívánkozik, közel ötven
frissen érettségizett fiatal ül egy nagy sátor árnyékában, és azt hallgatja, hogyan alapozhatja
meg saját jövôjét. Ôk a Dél-alföldi Talentum Akadémia (DELTA) résztvevôi, akik augusztus 5–6án nyári találkozóra érkeztek Békés-Dánfokra.

A

mint lapunk korábban
beszámolt róla, országosan is egyedülálló kezdeményezésre tehetséges fiatalokat felkaroló képzési és
mentorprogramot indítottak,
amiben a Békés Megyei Önkormányzat mellett a Szeged–Csanádi Római Katolikus Egyházmegye és a Családért Alapítvány mûködik
közre. Kérdôíves felméréssel
választották ki a megyei végzôs középiskolások közül azt
a vezetôi képességekkel leg-

inkább rendelkezô 63 fiatalt,
aki elkezdhette a hároméves
programot. Számukra néhány hete neves elôadók
részvételével ötnapos konferenciát tartottak Gyulán. A
fiatalok ezt követôen a Facebook közösségi portálon erôsítették kapcsolataikat, és
csakhamar megszületett egy
újabb találkozás igénye. Ezért
hívták életre az augusztusi, a
Dánfoki Üdülôközpontban
megtartott kétnapos, lazább
nyári találkozást.

– Vásároltunk nektek egy
futócipôt, de futni, immár
nem mezítláb, nektek kell –
érzékeltette egy hasonlattal
a DELTA lényegét a fiataloknak az óriássátor alatt
Barkász Sándor békési cégvezetô, az egész program
ötletgazdája. A sikeres vál-

Kovács Eszter pénzügyszámvitel szakon tanul
tovább

lalkozó nem rejti véka alá,
hogy a frissen érettségizettekre sok tennivaló vár,
hogy álmaikat megvalósítsák. A fiatalokat optimista
szemlélet, felelôsségtudat, a
döntéseknél határozottság,
kezdeményezôkészség és
tettvágy jellemzi, nem ijednek meg a versenytôl.
Mindez a személyiségtérkép a népességnek csak igen
kis százalékára jellemzô, ôk
a leginkább vezetésre termett emberek.
Az elsô évfolyam hallgatóinak persze még sokat kell
tanulniuk, gondolkodásukban érniük, meg kell találniuk életcéljaikat, és gyakorlatot kell szerezniük,
ezért szeptembertôl hat
szakmai kollégiumban folyik tovább mentorálásuk. A

Forgó Norbert környezetmérnöknek készül
csoportokat az adott szakterület egy-egy elismert és a
gyakorlatban rutint szerzett
jeles személyisége fogja vezetni.
Lapunknak Forgó Norbert
medgyesbodzási leendô
egyetemista elmondta, remek ötletnek tartja, hogy

ezután kis csoportokban
fognak találkozni, és közösen döntéseket hozni a következô közel három év
munkájára. Ôt a természettudományi szakmacsoportba sorolták, lévén, hogy
környezetmérnöknek készül. A kétsopronyi Kovács
Eszter szintén a Szegedi Tudományegyetemre nyert
felvételt, ô a pénzügy-számvitel szak elvégzését követôen egy cég gazdasági vezetôjeként szeretne dolgozni.
A DELTA-hoz nagy reményeket fûz, mint mondta, a
megszerzett ismeretanyag
és a sikeres vállalkozások jó
példáinak megismerésén túl
reméli, hogy a megfelelô
gyakorlati helynek és elsô
munkahelyének megszerzésében is segíti majd.
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Séta a történelmi korokon át: Vésztô-Mágor
A

Holt-Sebes-Körös által
körülzárt természetvédelmi területen magasodó
kettôs Mágori–dombon sétálva a múlt karnyújtásnyira
kerül mindannyiunktól, és
úgy érezhetjük, történelmi
korról történelmi korra lépegetünk. Az érzés nem véletlen, hiszen itt, azaz Vésztôtôl
alig 5 kilométerre különleges
történelmi emlékhely emelkedik ki várszerûen a környezô ártérbôl. Múltja több
ezer évre nyúlik vissza, az ezt
bizonyító elsô leletek az
1930-as években bukkantak
elô innen, majd a hatvanas
évek végétôl a terület ásatásai
is megkezdôdtek.

Az újkôkortól a törökökig
Az egyik földhalomba vágott
szelvényben egy kivételesen
bemutatott régészeti kiállítás
érintetlenül hagyott sírleletein és településnyomain keresztül követhetô végig az
idô múlása, a Mágori-dom-

bok kialakulása, története az
újkôkortól a török hódoltság
koráig; míg a domb másik
felén a Vata-Csolt nemzetség
Árpád-kori monostorának
romjai láthatók rekonstruálva. A monostor elsô írásos
elôfordulása 1222-bôl ismert, és 1383-ban említik
utoljára, majd e század végén ismeretlen okok miatt
megszûnt itt a monostori
élet, a területet a szomszédos
Mágorhoz csatolták. Mágornak nem volt temploma,
ezért a falu a hajdani monostor templomát használta plébániaként. A helység azonban, a táj többi községével
együtt, az 1590-es években
elpusztult, és 1654-ben már
Mágor is pusztaként szerepel az összeírásokban. 1733ban, azaz a török kivonulása
után összeírták Békés megye
elpusztult templomos helyeit, és ekkor még állt a monostor két tornya, amelyek
végül csak 1786-ban dôltek

le. A megye e területét birtokló Wenckheim család
1810–1812 között a dombra
épített pincét, ami végül a
kolostor együttes végleges
pusztulását okozta. Az ebben

kásztanyát felkeresôk választ
kaphatnak arra, miben is állt
pontosan a halászatnak és
gyûjtögetésnek ez az ôsi foglalkozása, és közelrôl vehetik
szemügyre a tevékenység

városa is a nevét kapta. Egy
eredeti méretû rekonstrukció pedig az újkôkori lakóházak általános jellemzôit prezentálja: oszlopok köré font,
sárral többszörösen betapasztott vesszôbôl készült fal,
nád- vagy gyékénytetôvel. A
korabeli emberek ingóságai
sem maradhatnak ki az épületbôl, egyebek mellett gabonatároló edény, pattintott kôpengék árulkodnak az idôszak civilizációs állapotáról.

Találkozás Sinka Istvánnal

a pincében kialakított múzeumban ma az itt feltárt ôskori és Árpád-kori leletek tekinthetôk meg.

Vesszôtapogató, vejsze, varsa
Az állandó kiállítások mellett
más állandó és idôszaki programok is várják a VésztôMágorra látogatókat. A pá-

nélkülözhetetlen kellékeit: a
hálókat, vesszôtapogatókat,
varsákat, sôt a szállító- és
közlekedôeszközként használt bodonhajót, ismertebb
nevén sárhajót is. Valamint a
nádból, vesszôbôl készült rekesztô halászeszköz, a vejsze
is megismerhetô, amelyrôl
valószínûleg maga Vésztô

A Népi Írók Szoborparkjában
sétálva a nehéz sorban élô
emberek életét, mindennapi
küzdelmét bemutató írók,
költôk, közéleti személyek
portréival találkozhatunk. A
népi irodalmi élet egyik fô
helyszíne a Sárrét és annak
környéke volt. 1935-ben Berettyóújfaluban alapította
meg Barsi Dénes, Sinka István
és Szabó Pál a Kelet Népe
címû folyóiratot, mely a népi

Nyitvatartási idô: május 1-tôl szeptember 30-ig
a hét minden napján 9.00–18.00 óráig.
Elérhetôségek: 5530 Vésztô, Mágori-domb.
Tel.: 06-66/477-148. E-mail: info@vesztomagor.hu.
Honlap: www.vesztomagor.hu.

A legfinomabb birkapörköltet keresik
A gasztronómia minden nyáron fôszerepet kér és kap magának Vésztô-Mágoron, és idén sincs ez másként. Augusztus 27-én és 28-án a Sárréti Hagyományok és Sziki Ízek Fesztiválján, a XI. Sárréti Birkapörkölt- és I. Hagyományos
Sárréti Ételek Fôzôversenyén gyakorolhatják szakácsmûvészetüket és lakhatnak jól a látogatók. Így a juhból készültek mellett olyan pásztorételek is megkóstolhatók, mint a lebbencs vagy a pásztortarhonya. Ám az édesszájúak sem
érkeznek hiába: a régi ízeket felelevenítô kemencés sütéssel egyebek mellett
lekváros papucs és kürtôskalács is sül a helyszínen.
Mindkét nap népi játszóház, kézmûves vásár is várja az emlékhelyre érkezôket. Így a kicsik hordót lovagolhatnak, kézzel hajtott hintán foroghatnak, horgászhatnak, bikaszarv- és patkódobálásban mérhetik össze ügyességüket. Lesz
még íjászat, fafaragás, agyagozás, készülnek csont- és fajátékok, hagyományos
sajtok, népi hang- és zajkeltô eszközök, és a hely szelleméhez illôen természetesen a régészeti foglalkozások sem maradhatnak el, a Kukucska színház pedig
gyermekmûsort ad. És arra is fény derül, ki lesz idén a Sárrét Toldija.
Emellett azonban a zenei programok miatt is érdemes lehet augusztus utolsó hétvégéjén Vésztô-Mágor felé venni az irányt, hiszen számos koncert várható: például míg szombaton Charlie, vasárnap a Republic várja fômûsoridôben a közönséget.

írók országos jelentôségû fóruma lett. Így megtekinthetô
például a történelmi emlékhelyhez leginkább köthetô
Sinka István, a mágori dombok között juhait legeltetô
számadó juhászból lett költô,
író mellszobra, aki itt írta önéletrajzi ihletésû regényét, a
Fekete bojtár vallomásait.

Szürkemarha, kürtôskalács
És nem csak a régészet, a történelem, az irodalom iránt
érdeklôdôk találják meg
Vésztô-Mágoron számításaikat. Tanösvény ismerteti a
Kis-Sárrét vízi, erdei növény- és állatvilágát, a természetvédelmi területen az ôshonos állatok közül látható
például szürkemarha és rackajuh. De ezzel még közel
sincs vége a Békés Megyei
Múzeumok Igazgatósága kötelékébe tartozó, Kovács István
vezette történelmi emlékhelyen választható programok
sorának. Elôzetesen bejelentkezett csoportok a Sárrét
hagyományait, mesterségeit
felelevenítô kézmûves foglakozásokon, interaktív régészeti programokon vehetnek
részt, valamint megismerkedhetnek a kürtôskalács, a
kenyérlángos, a birkapörkölt,
egyszóval a legjellemzôbb
helyi gasztronómiai fogások
elkészítésének módjával. Lehetôség van rendhagyó történelmi és természetismereti órákon való részvételre,
amelyeken játékos feladatok
segítségével összehasonlíthatják a ma itt élô és a régmúlt jellegzetes állatait, valamint megismerkedhetnek a
mindennapi ôskori életmóddal, eszközhasználattal, temetkezési és építkezési formával, öltözködéssel, hiedelemvilággal. Minden hónapban egy vasárnap a kézmûves
nap. Továbbá szabadtéri szakácskodásra, bográcsozásra,
kemencés sütésre ugyancsak
lehetôségük van az idelátogató családoknak, baráti társaságoknak, más látogatóknak.

Orosházán rendezik a megyei vadásznapot
M

ár hagyománnyá vált,
hogy a megyei vadásznapot minden évben
szeptember elsô szombatján
tartják. Ebben az esztendôben Orosházán rendezik
meg a programot. A rendezvény célja egyrészt a megyei
vadászok összefogásának,
közös munkájának erôsítése, másrészt a vadászatot és a
vadászok munkáját kevésbé
ismerôk számára bemutatni,
hogy milyen fontos feladat a
megyei vadállomány és ter-

mészet védelme. Kevesen
tudják ugyanis, hogy nem a
vad lelövése a fô cél. Az idei
programok a tavalyihoz hasonlóan több helyszínen
zajlanak, a Gádorosi úti lôtéren reggel a koronglövô verseny egyéni döntôjét tartják,
majd ezt követôen vadászkürtös térzene kíséretében
a fôhelyszínen ünnepélyes
keretek között nyitják meg a
rendezvényt. A programok
között ezúttal is sor kerül az
új vadászok fogadalomtéte-

lére, emellett a sportvadászok osztályülését is megrendezik. Az egész napos
programokat a zenés pro-

dukciók, vadászkutya- és
solymászbemutató, valamint kiállítások és vetélkedôk teszik teljessé.
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A megyei közoktatási intézmények készen állnak a szeptemberre
A tanévzáró napján még végtelen hosszúságúnak tûnô szünidô csakhamar véget ér, az iskolacsengô szeptember elsején órára hívja a diákokat és pedagógusaikat. Összeállításunkban a Békés Megyei
Önkormányzat által fenntartott három közoktatási intézményben a nyáron lezajlott változások,
munkálatok felôl érdeklôdtünk.

Új kihívások várnak a Harruckernre szeptembertôl
S

zeptembertôl a Harruckern János Közoktatási Intézmény
üzemelteti az IBSEN Ház éttermét és kávézóját. Mint ismert,
tavaly nyár óta az IBSEN Házban mûködô Színitanház is a Harruckern kötelékéhez tartozik. Az
Alföld legnagyobb oktatási intézménye, a Harruckern veszi át továbbá szeptember elsejétôl a kétegyházi mezôgazdasági szakiskolát
is. Ez utóbbiról a kétegyházi intézmény fenntartója, a Vidékfejleszté-

si Minisztérium és Békés Megye
Képviselô-testülete állapodott meg.
A Harruckern János Közoktatási
Intézmény igazgatója, Mikulán Róbert kifejtette: jelentôs újítások várnak az IBSEN Ház éttermére és kávézójára is. „Család- és bababarát
intézményt alakítunk ki, ami felnôttek és gyerekek körében egyaránt népszerû lesz. Szeptembertôl
például játszóház és pelenkázóhelyiség is várja az IBSEN Ház vendégeit.” Az étel- és italkínálat is meg-

J

F

dosítani, bôvíteni, akár a nappali rendszerû,
akár a felnôttképzés keretében. A képzési
paletta a gimnáziumon, szakközépiskolán,
szakiskolán, felnôttképzésen, kollégiumi ellátáson, gyógypedagógiai ellátáson, tanüzem
mûködtetésén át az autós iskoláig terjed, így
válik teljessé a struktúra.
A változások eredményeként az iskolában
dolgozók száma is jelentôsen, mintegy 350
fôre gyarapodott.
– Hiszem, hogy maradandót és értékállót
hozunk létre a Tisza Kálmán Közoktatási
Intézménnyel. Az iskola Békés megye sikertörténetének krónikáját fogja írni – nyilatkozta az intézmény igazgatója, Zámbó
András.

Persze nemcsak az iskolák és a gyerekek, az augusztus a szülôk számára is az új tanévre készülés hónapja. Ismert személyeket kérdeztünk arról, szülôként hogyan várják a szeptemberi becsengetést.

Bartus Gyula, a Békés Megyei Jókai Színház színmûvésze, a szeptembertôl
hatodik osztályos Botond
édesapja.
– Sok mindenrôl majd
csak az iskolában dôl el, mit
és milyet kell megvenni, de
az elôírt iskolai csomagot mi
is elôre beszerezzük. És persze várjuk a tankönyveket,
mert annak még mindig
megvan a maga rituáléja, az

nos Közoktatási Intézmény oktatási egysége lesz a VM ASzK Szakképzô Iskola – VM Középiskola,
Mezôgazdasági Szakképzô Iskola
és Kollégium, Kétegyháza. Szeptember elsejétôl a Harruckern veszi át a közoktatási feladatokat és a
munkáltatói jogokat. Mikulán Róbert igazgató azt tervezi, hogy tovább bôvítik a tanulói létszámot a
jelenleg 190 diákkal és 73 dolgozóval mûködô, mezôgazdasági profilú szakközép- és szakiskolában.

Megszépült tornacsarnoki lelátó

Maradandó, értékálló
elentôs változásokkal kezdi meg a
2011/2012-es tanévet a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény, amely szeptembertôl
felveszi a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény nevet. A Békés Megyei
Önkormányzat korábbi döntése értelmében
a Tisza Kálmán iskolának egysége a korábbi
Harruckern János Közoktatási Intézmény
orosházi telephelye, az orosházi Ügyviteli
Szakképzô Iskola, a gyomaendrôdi Bethlen
Gábor Szakképzô Iskola és Kollégium, a
székhely pedig Békésrôl Orosházára került.
Így négy településen (Békés, Orosháza,
Gyomaendrôd, Dévaványa) mintegy 3200
diák kezdi meg tanulmányait szeptemberben. A nagy tanulói létszámú iskola a vezetés
szerint jobb pályázati lehetôségeket, képzési
kínálatot, intézményen belüli rugalmas átjárást, több szakképzési forrást jelent.
A szakképzés az új iskolakomplexumban
is prioritás, várhatóan 42 szakmát fognak
oktatni, és a rendszer rugalmasságát jelzi,
hogy mindenkor készen állnak a munkaerôpiac igényeinek megfelelôen ezt a kört mó-

újul, a minôségi kávé- és teaválaszték mellett a Harruckern cukrászés péktermékei, valamint konzervjei is várják a betérôket. A kávézóban szeptembertôl komoly napi- és
hetilapválasztékkal, állandó kulturális és mûvészeti programokkal és
egy különleges bambuszkerttel is
várja a Harruckern az ínyenceket.
Idén május 31-én soron kívüli
ülésen döntött arról Békés Megye
Képviselô-testülete, hogy szeptember elsejével a Harruckern Já-

új illata; gyerekkoromban
én is végigszagolgattam a
könyveket. A felszerelésekbôl nem a csúcsdizájnosokat
választjuk, hiszen nem azért
vásároljuk ôket, hogy dicsekedni lehessen velük, hanem egyrészt törekszünk a
praktikumra, másrészt arra,
hogy az igényeinket a pénztárcánkhoz igazítsuk.
A kisfiam nagyon élvezi a
nyarat. Egymás között van
egy mondatunk, amit a tanítónô is mondott: Bartus Botond számára áprilisban vége
a tanévnek, onnantól lelassul,
figyelmetlen, nehezen lehet
rá hatni, hogy beinduljon. Jól
érzi magát a szünidôben, és
egyelôre nem nagyon vágyik
arra, hogy iskolába menjen.
Ugyanakkor jó tanuló, az
ötödikes átlaga 4,8 volt. A

elújítási munkákat végeztek a mezôkovácsházi székhelyû Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézményben július–
augusztus hónapban az iskola dolgozói. A fenntartó
Békés Megyei Önkormányzat támogatásával a
nyár folyamán zajlottak-zajlanak azok a munkálatok,
amelyek lehetôvé teszik,
hogy a diákok még szebb,
még modernebb környezetben tanulhassanak szeptembertôl. A karbantartás és
felújítás négymillió forintos
keretösszegbôl valósul meg.
Ennek köszönhetôen júliusban a tornacsarnok 105
férôhelyes lelátóján cserélték ki a sérült burkolati lapokat, valamint az ülôhelyeket tették biztonságosab-

105 férôhelyes felújított lelátó várja a nézôket a HuFOTÓ: HAVANCSÁK ORSOLYA
nyadi tornacsarnokában
bá. A fennmaradó összegbôl
a nyílászárók fafelületei
kapnak új színt. Ezen túl,
önerôbôl, a munkálatok során a mezôkovácsházi kö-

zépiskolában összesen több
mint 2000 m2 falfelületet
festettek újra az intézmény
dolgozói a tantermekben, a
folyosókon.

Tankönyvillat és vakációs füzet
nyáron nem igazán szoktunk
ismételni vele, arra viszont
odafigyelünk, hogy ha a kötelezô olvasmánnyal nyit a
tananyag, igyekszünk ráparancsolni, hogy vegye elô a
könyvet nyáron.
Gajda Róbert országgyûlési
képviselô (Fidesz–KDNP),
gyulai alpolgármester. Nagyobbik kislánya, Viktória a

negyedik, kisfia, Róbert a
második osztályt kezdi
szeptemberben; Anna két
hónapos, ôt még nem érinti
az augusztusi készülôdés.

– Alapvetôen a feleségem
intézi az iskolakezdési teendôket, és bizonyos tekintetben megvan az az elônyünk,
hogy végzettségünket tekintve mindketten pedagógusok vagyunk, így pontosan tudjuk, mi kell egy új
tanévre. Augusztus második felében szerezzük be az
évfolyamnak megfelelôen
szükséges taneszközöket.
Augusztus legelejétôl pedig
már gyakorlunk, hogy frissen tartsuk az elôzô osztályban tanultakat: a gyerekeknek van egy, a hónap végéig
meg is telô úgynevezett vakációs füzetük, amiben minden tárgyra vonatkozóan ismételnek. Persze túlzottan
nem lelkesek, de el is fogadják, hiszen tudják, hogy
hasznos, és összesen napi
félóra elfoglaltságot jelent ez
a számukra, a többi idô marad a pihenésé.

Lenkefi Réka a Békés Megyei Napsugár Bábszínház
díszlet- és jelmeztervezôje.
Két gyermek édesanyja: Sára negyedik osztályba megy,
Soma pedig idén kezdi az
iskolát.
– A tanító néni által megadott pontos lista alapján próbáljuk összeállítani a szükséges felszereléseket – úgy, hogy
a gyerekeknek is tetsszenek,
az elvárásoknak is megfeleljünk, és a pénztárcánkhoz is
igazítsuk. Mindig van aktuális kedvenc rajzfilm, sorozat,
amihez igazodnak a gyerekek,
de mi ezt ügyesen próbáljuk
kicsit átlépni, szakmánkból
kifolyólag kreatív ötletekkel
mellékutakra terelni ôket és
formálni az ízlésüket. A csomagolásnál viszont most még
kikötés az átlátszó borító,
mert például az elsô osztályban a kicsik csak így tudják
felismerni, melyik tantárgy-

hoz melyik könyvet, füzetet
kell elôvenniük.
Hogy ne essen ki a kvázi
tanulásból, Sárával ismételünk a nyáron – de csakis játékosan, vagyis úgy, hogy ha
elmegyünk egy üzletbe, bevonjuk ôt a számolásba,
hogy mi mennyibe kerül, és
ha abból hármat veszünk,
mennyi lesz. Soma már nagyon várja az elsô osztályt,
az utolsó évben az óvodát
mindennap úgy indítottuk,
hogy „anya, mikor megyünk iskolába?”. A kedvcsináláshoz pedig hozzátartozott, hogy elvittük a nyílt
napra, találkozott a tanító
nénivel, és a hátitáskát is közösen választjuk ki.
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Plüm-Plüm és Pluf a napsugarasoknál
Bajuszrendôr és panamai utazás, az ördögöt
jobb belátásra bíró Vitéz László és egy elveszett,
de remélhetôleg áprilisig elôkerülô kismackó
várja az új évadban a Békés Megyei Napsugár
Bábszínház barátait.
kicsiket és a nagyobbakat 2011/2012-ben is
sok szeretettel várja a Békés
Megyei Napsugár Bábszínház otthonában, az IBSEN
Házban, Békéscsabán. Az új
évadban négy elôadásos
bérlet váltható. – Októberben a Jaj, de jó itt, mindenütt! címû produkciónkkal
kezdjük az évadot – avatott

be minket a kulisszatitkokba Lenkefi Zoltán. – Ez egy
felújítás, de a színházunk
számára nagyon kedves darab Kismackóról és Kistigrisrôl, akik elindulnak Panamába, mert ott minden
szebb és jobb... – fûzte még
hozzá az igazgató.
Novemberben PlümPlüm és Pluf lesz a napsu-

garasok vendége. A kisfiú és
macskája különös kalandokba keveredik egy sárkánnyal és Bajuszrendôrrel,

de természetesen minden
jól végzôdik. Januárban pedig Vitéz Lászlót láthatjuk majd a paraván mögött,

Békés Megyei Jókai
Színház – és vele együtt
egész Békés megye – sikeresen mutatkozott be július
végén Tusványoson, azaz az
erdélyi Tusnádfürdôn a 22.
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban

ben zajlottak. A gyerekeket
játszóház és a megyei Napsugár bábszínház társulata szórakoztatta, a felnôtteket pedig vitafórumok várták, ahol többek között részt
vett Németh Zsolt külügyi és
Hidvéghi Balázs nemzetgaz-

mint a Magyar Teátrumi
Társaság színházi sátrának
építôje, programjának szervezôje és lebonyolítója.
„Színház – kapaszkodó az
élethez” – hangzott a sátor
egyik jelmondata, és rendezvényei is ennek jegyé-

dasági államtitkár, Pálffy István, az Országgyûlés Kulturális és Sajtóbizottságának
alelnöke, Ókovács Szilveszter,
a Duna TV vezérigazgatója.
Kora este színházi elôadásokat láthatott a sátor közönsége. Egyik alkalommal

Besenczi Árpád színmûvész, a
zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház igazgatója adta elô
Petôfi Sándor A helység kalapácsa címû vígeposzát fergeteges sikert aratva, másnap
Kubik Anna nyújtotta lelkét
a közönségnek. Egyszerûség
és báj, méltóság és határozottság sugárzott a Kossuthdíjas színmûvésznô minden
rezzenésébôl.
Egy óriási vihar miatt az
egyik esti program félbeszakadt, és a színház sátra ekkor
nemcsak kapaszkodót, hanem több tucat sátravesztett
fiatal számára éjjeli menedéket is nyújtott. Végül minden jóra fordult, másnap
pótolták az elmaradt elôadást, a vihar és a jól megépített sátor pedig szimbolikusan és valóságosan is bizonyította: a színház erôs
vár, lehet benne kapaszkodni, lehet belé menekülni
külsô vagy belsô problémáinkat orvosolandó.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

A huszonegyes bûvöletében
A mûvek keletkezését elsôsorban magányos tevékenység eredményeként gondoljuk el, és ahogyan maguk a
szervezôk is vallják, legfontosabb munkáikat a résztvevôk is mûtermeik elefántcsonttornyában alkotják, a
nemzetközi Csuta mûvésztelepen azonban társaságban, egymást inspiráló közösségben, illetve az érdeklôdô látogatók közelségében
dolgoznak. Jól bejáratott hagyomány, hogy az elkészült
alkotásokból zárókiállítást
rendeznek, így augusztus 5én a Jankay galériában, Békéscsabán mutatták be a július végén, augusztus elején
tartott huszonegyedik alkotótábor elsôsorban festmé-

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Határon-Túra Békés megyében

Színházi kapaszkodó Tusványoson
A

Pályi János segítségével, aki a
társulat meghívására érkezik, és két teljes hétig veri
majd az ördögöket.

G

yimesbükktôl, az ezeréves határtól indult
augusztus 13-án, és nyolc
nap után a budapesti Kossuth térre, az államalapítás
ünnepére érkezett meg a
Határon-Túra 2011 elnevezésû kerékpáros túra, melyet
immár második éve szervez
meg a Vuelta Sportegyesület. A karitatív tekerés ki-

és túl élô magyarok kapcsolatainak fejlôdését. Az esemény fôvédnöke Schmitt Pál
köztársasági elnök, sportnagykövete pedig Pulai Imre
olimpiai és világbajnok kenus volt. Idén Békés megye
is csatlakozott a jótékonysági akcióhoz, olyan módon,
hogy a megyei önkormányzat ötven gyermek részére

emelt célja idén is az volt,
hogy a nevezési díjak egy részével támogassák a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány
gyermekotthonának mûködését, továbbá hogy elômozdítsák a határon innen

ajánlott fel ingyenes színházi, múzeumi belépôket, az
utaztatás teljes költségének
kifizetésével együtt. A kezdeményezéshez Szarvas városa is csatlakozott, a települési önkormányzat ugyanis a

gyermekek szállás- és étkezési ráfordításait fogja állni.
Augusztus 18-án, a 850 kilométeres túra hatodik napján
érkezett meg Békés megyébe a kerékpársereg. Aznap
Farkas Zoltán megyei elnök
is biciklire szállt és Nagyszalontától Szeghalomig 65 kilométeren keresztül kísérte
el a mintegy kétszáz fôs kerékpáros csapatot. Bár a
szervezôk kemény kihívás
elé állították a résztvevôket,
azért az érintett települések
mindegyikén kedveskedtek
a helyiek egy kis frissítôvel,
erôsítve ezzel a túrázók kitartását. Az egész napos kerekezést követôen a túra Békés megyei szakasza Szarvason ért véget, ahol Farkas
Zoltán és Babák Mihály, a
város polgármestere házigazdaként várták a megfáradt utazókat, és ünnepélyesen feltûzték a túra egyik
újabb állomásának szalagját
az esemény hivatalos zászlajára. Végül Révész Máriusz
országgyûlési képviselônek,
a túra ötletgazdájának nyújtották át felajánlásaikat.
Bôvebben + képgaléria:
www.bekesmegye.com

Húsz év DUMA’
nyekbôl álló, közel három
hétig látogatható tárlatát.
A Csuta György festômûvész kezdeményezéseként
1993-ban életre hívott mûvésztelep központi, újra meg
újra felbukkanó elemei idén
a játék, a szerencse és a 21-es
szám voltak, helyszíne pedig
ezúttal is Békés, ahol a több
mint harminc résztvevô kö-

zött egyaránt találhattunk
Békés megyeit, hazánk távoli tájairól és más országokból
érkezetteket. A kiállítás megnyitóján Farkas Zoltán, a Békés megyei közgyûlés elnökének köszöntôje után Pákh
Imre mûgyûjtô, a Munkácsy
Mihály Alapítvány elnöke
mondott beszédet.

A hagyományteremtô szándékkal elindított Hunyadi
Esték rendezvény nyitó
programja a Békés Megyei
Hunyadi János Közoktatási
Intézmény DUMA’Színházának 20 éves jubileumi gálamûsora volt. A július 29-ei
ünnepségen az idôjárás
ugyan nem fogadta kegyeibe
a szereplôket és a mintegy
hétszáz fôs, rendkívül lelkes
közönséget, a fiatalok szeptember 3-án a mezôkovácsházi középiskola díszudvarán
a teljes repertoárt bemutatják.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Bôvebben: www.bekesmegye.com

FOTÓ: SZABÓ ÁKOS

A

– Áprilisban A mackó
születésnapja lesz majd látható. De az is lehet, hogy
nem, mert hogy elveszett.
Ha elveszett, hát meg kell
találni. Reméljük, megtaláljuk együtt! – zárta a beszélgetést Lenkefi Zoltán. A
jegyárakról még elmondta:
a 2011/2012-es évadban a
gyerek- és felnôttjegy egyaránt 800 forintba fog kerülni. Bérletár: négy elôadásra 2500 Ft. A bemutatók
szombaton 16 órakor, az
elôadások hétköznap 10 és
14 órakor kezdôdnek.
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2011. AUGUSZTUS

Fél méterre az olimpiai „A” szinttôl
Nagyot fordult a világ az elmúlt két hónapban Baji Balázzsal, a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club gátfutójával. A még csak utánpótlás korú atléta az
U23-as Európa-bajnokságon 13,58 másodperces, fantasztikus magyar korosztályos rekorddal nyert ezüstérmet, s ezzel megnyílt elôtte az út a legnagyobb
világversenyeken való részvételhez. Augusztus elsô hétvégéjén élete elsô Gyémánt Ligá-s versenyére kapott meghívót Londonba, ahonnét hazaérkezve, lényegében a kocsiból kiszállva nyerte a magyar bajnokságot. Mindez pedig csak
felvezetése volt az idei két fô versenyének, az Universiadénak és a világbajnokságnak. A Békés Megyei Önkormányzat által az olimpiai felkészülésükben
támogatott sportolók közül ezúttal vele olvashatnak interjút lapunkban.
– A világ legnagyobb atlétikai versenysorozata a Gyémánt Liga,
ahol csak meghívás alapján indulhatnak a sportolók. Te bekerültél
ebbe a körbe. Nem vallottál szégyent Londonban, bár elmaradtál
az utánpótlás Eb-n elért eredmé-

nyedtôl, mint ahogy a következô
napon, a magyar bajnokságon is.
– Az Európa-bajnokság
óta nem sokat pihentem, ráadásul Londonban életem elsô Gyémánt Ligá-s viadalán
vettem részt. Teljesen új volt

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!

ONLINE
szállásfoglalás

a légkör, de nem csak ez nehezítette a versenyzést. Sokkal jobbak voltak az ellenfelek, elhúztak tôlem, és ettôl
nehéz volt elvonatkoztatni,
futni a saját ritmusomat. A
magyar bajnokság már más

volt. A repülôtérrôl érkeztem, s amikor kiszálltam a
kocsiból, már kezdhettem a
bemelegítést. Csak az volt a
célom, hogy megnyerjem a
bajnokságot.
– Említetted a pihenést. Az Eb
után azt nyilatkoztad, annak köszönhetô a korosztályos csúcs és az
ezüstérem, hogy sikerült pihenned
a vizsgák után. Gondolom, a
vizsgák eredménye is feldobott, hiszen az állatorvosi nem tartozik
az ún. büfészakok közé…
– Az volt a tervem, hogy
csúsztatom a tanulmányok
egy részét, így abszolút nem
estem kétségbe, amikor nem
sikerült minden vizsga. A ha-

Szeptember 1., Az év természetfotósa 2010. – A NaturArt fotókiállítása,
Szarvas, Körösvölgyi Látogatóközpont
Szeptember 2–4., Országos tenyészverseny, Mezôhegyes, lovasversenypálya
Szeptember 3., I. Füzes Grill Kupa,
Füzesgyarmat, Kastélypark fürdô elôtti
tér
Szeptember 3., Nemzetközi junior salakmotorverseny, Gyula, sporttelep
Szeptember 3., D. Vacsi Mária festménykiállítása, Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum
Szeptember 3., Körösiek, ladányiak
VII. találkozója, népi ételek fôzôversenye, „Sárrét” teljesítménytúra
(15, 30 km), Körösladány, mûvelôdési
ház
Szeptember 3., Kerékpártúra, Mezôkovácsháza, polgármesteri hivatal
Szeptember 3., Hagyományôrzô szlovák szüreti felvonulás, Gerendás, Malomkert
Szeptember 3–4., Sandlander magyar
kalandrally bajnokság – Speed
Trophy, 4. forduló, Mezôhegyes, a város több pontján
Szeptember 5., Elszállt a nyár – Nyárbúcsúztató, tanévnyitó utcabál, Békéscsaba, Jókai Színház elôtti színpad
Szeptember 5–23., Melegné Bordás
Zsuzsanna porcelánbaba-kiállítása,
Tótkomlós, Természet Háza
Szeptember 7., Simon and Garfunkelkoncert, Gyula, gyulavári kastély

Szeptember 9., Magna Cum Laudekoncert, Szarvas, Vízi Színház
Szeptember 9., Magyar dal napja,
Orosháza, Árpád-kert
Szeptember 9–10., V. BioRitmus
Fesztivál, Békéscsaba, Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület
Szeptember 10., Galaktika Nap
2011., Gyomaendrôd, Bethlen Gábor
Szakképzô Iskola ebédlôje
Szeptember 10., Ôrlés a szarvasi szárazmalomban, Szarvas, Ady E. u. 1/1.
Szeptember 10., Kerékpártúra, Tótkomlós, Természet Háza
Szeptember 10–30., „Kékvércse-gyülekezô” – madármegfigyelés szakvezetôvel, Dévaványa, Réhely
Szeptember 11., Lada Cross, Tótkomlós, kiskomlósi pálya
Szeptember 13. , Békéscsabai Irodalmi Estek, Békéscsaba, Phaedra Közéleti Központ
Szeptember 16. – 2012. január 15.,
Orlai Petrics Soma alkotásait bemutató kiállítás, Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum, Múzsák Terme
Szeptember 17., Örökségvédelmi
Napok – elôadások, bemutatók,
Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum
Szeptember 17., Fehértó napja, Kardoskút, KMNP
Szeptember 17., IX. Vass Lajos Népzenei Találkozó és Verseny, Vésztô,
mûvelôdési központ
Szeptember 17., A Békés Megyei
Szimfonikusok Kamarazenekará-

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

1. Pusztaszôlôs ehhez a településhez
tartozik közigazgatásilag
2. Ezzel a madárfajjal fôleg Dévaványa
környékén találkozhatunk

1.
2.

További információért forduljon hozzánk:
Thermál Consulting Kft.,
e-mail: szallasadok@bekesmegye.com,
tel.: 66/454-156
A szolgáltatás a Békés Megyei Önkormányzat
támogatásával valósul meg.

4. Madarász Viktória
sportága

3. Kiss Ottó gyerekkönyvének hôse
5. A Maros Battonyánál is elfolyó
mellékága
6. Ezzel a Dumas-mûvel kezdôdik a Jókai színház
premierjeinek sora a titkok évadában
7. Békéscsabai énekesdalszerzônô, Szerda 5
címmel jelent meg
bemutatkozó anyaga
8. Szeptember második hétvégéjén
ezé a gyümölcsé a fôszerep Szarvason

4.

5.
6.
7.
8.
9. Békéscsabai vívóegyesület névadója

9.
10.

11. 1968-ban a szabadkígyósi
kastélyban forgatott film
(… Ódor Emíliát!)
12.

13.

Szeptember 25., Kirakodóvásár és
búcsú, Kaszaper, Orosházi út
Szeptember 26–30., Csabai Garabonciás Napok, Békéscsaba, több helyszínen
Szeptember 28–29., Sinka-napok,
Vésztô, mûvelôdési központ
Szeptember 29., A Munkácsy Mihály
híd névadó ünnepsége, Békéscsaba, a
múzeum épülete mellett
Szeptember 30., III. Békés Megyei
Képzômûvészeti Szabadegyetem,
Békéscsaba, IBSEN Ház
Szeptember 30., Zene világnapja, Tótkomlós, mûvészetoktatási Intézmény
Szeptember 30., Népmese világnapja – Tihanyi Tóhth Csaba társulatának elôadásában a Mátyás király
címû mesejáték, Mezôhegyes, József
Attila Általános Mûvelôdési Központ
Szeptember 30., Népmese napja,
Gyula, Mogyoróssy János Városi Könyvtár
Szeptember 30. – október 1., Falunap, Gádoros, több helyszínen
Szeptember 30. – október 2., Medgyesegyházi Napok, Medgyesegyháza, mûvelôdési ház
Szeptember 30. – október 2., 12.
Nemzetközi Tûzoltózenekari és
Mazsorett Fesztivál, Gyula, Göndöcskert
Szeptember 30. – október 26., Farkas
Zsuzsa grafikus, a Magyar Képzômûvészeti Egyetem hallgatójának
kiállítása, Békéscsaba, Jankay galéria

XIV. Szilvanap, Szeptember 9–11., Szarvas
Évek óta Szarvas egyik legsikeresebb gasztronómiai
rendezvénye a szilvanap, amely az Alföld egyik legsokoldalúbban hasznosított gyümölcsére alapozza
meg programjait. A fesztivál szilvából készült ételés italkülönlegességeket vonultat fel, amelyeket a
helyszínen meg is kóstolhatnak a látogatók. Mindezek mellett versenyek, gyermekprogramok, lekvárfôzés, pálinkaminôsítés, szilvából készült ételek,
vásár, gyermekmûsorok és játszóházak, valamint a
fellépôk széles palettája várja az érdeklôdôket.

REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY
3.

Szeretné megjeleníteni
szálláshelyét oldalunkon?

nak koncertje, Gyomaendrôd, Katona
József Mûvelôdési Központ
Szeptember 17–18., Békéssámsoni
falunapok, a település több pontján
Szeptember 17–18., Kultúrházak éjjel-nappal, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
Szeptember 18., Regionális gyermek,
serdülô, ifjúsági, junior, felnôtt, nyílt
kyokushin karate verseny, Szeghalom, sportcsarnok
Szeptember 23., Békés megyei Príma
Díj-átadó – musical gálaest, Szarvasi Vízi Színház
Szeptember 23., Éjszakai túra a kutatók éjszakáján, Szarvas, arborétum
Szeptember 23–24., Vésztôi szüreti
mulatság, felvonulás és bál, mûvelôdési központ
Szeptember 23–25., 17. Országos
Makettkiállítás és Verseny, Békéscsaba, Csaba Honvéd Kulturális Egyesület
Szeptember 24., Az Erkel Ferenc Társaság tudományos tanácskozása,
Gyula, Mogyoróssy János Városi Könyvtár
Szeptember 24., Szent Gellért falunap, Kaszaper, Szent Gellért park
Szeptember 24., Falusi disznótoros,
Füzesgyarmat, Elszármazottak Háza
Szeptember 24–25., Szent Mihály-napi Vigasságok, Békéscsabai Kulturális
Központ – Mezômegyeri Arany János
Mûvelôdési Ház
Szeptember 24–25., Betakarítási ünnep, Dévaványa, mûvelôdési ház

Madzagfalvi Napok, Szeptember 3–4., Békés
A szeptember elsô hétvégéjén megrendezésre
kerülô Madzagfalvi Napokat ebben az évben mesterségek bemutatójával és népi játszóházzal is színesítik a szervezôk. A programok már reggel kilenc órakor sporteseményekkel kezdôdnek, majd
a mesterségek bemutatója és a népi játszóház során a látogatók számára lehetôség nyílik arra, hogy
kipróbálhassák saját tehetségüket többek között
hímzés, fafaragás, kosárfonás, fazekasság, gyöngyfûzés és mézeskalács-készítés terén.

Válogasson a Békés megyei szálláshelyek
szolgáltatásai között!

Szállásadással foglalkozik?

az olimpiai „A” szintet – ami
tizenhárom egész ötvenkét
századmásodperc – még javulnom kell. Most azon vagyok, hogy fejben és fizikálisan is „kihegyezzem” magam
erre a két versenyre.
– A hat századmásodperc hihetetlenül kevés. Száztíz méteres
gátfutásban ez mekkora távolságot jelent?
– Kevesebb mint fél métert.
MALATYINSZKI ANDRÁS

Szeptemberi rendezvények

Békés megyében!

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

lasztásra szükség van, hogy
kellô idôm legyen az olimpiai
felkészülésre.
– Addig azonban még van két
nagyon fontos verseny augusztus
második felében, lapzártánk
után: Universiadé és világbajnokság. Elképzelhetô, hogy egyéni csúcsot javítasz? Ezzel vélhetôen már a döntô sem lenne elérhetetlen távolságban…
– Nem lennék csalódott,
ha nem tudnék faragni a saját
rekordomon, de meglepett
sem lennék, ha sikerülne. Az
utánpótlás Európa-bajnokságon sem volt tökéletes a futásom. Persze ahhoz, hogy elérjem a célom és teljesítsem

10. A Sinka emlékház települése

11.
12. Az Elôre klubcsapat beceneve
13. Zeneszerzônk, akinek szülei 1880-ban
Csorváson kötöttek házasságot

A színezett oszlop betûit fentrôl
lefelé összeolvasva egy Békés
megyei születésû író nevét kapja
meg. 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.
Beküldési határidô: 2011.
szeptember 16. A borítékra, kérjük, írja rá a jeligét: Közlönyrejtvény.
2011/6. számunk rejtvényének helyes megfejtése:
Henrik Ibsen. A szerencsés
nyertesek: Bereczky Tibor Csaba (Gyula); Janyik Henrietta
(Békéscsaba); Kmotricza Imréné
(Kardos). A nyerteseket postán
értesítjük.

