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Hosszúnak tûnt az a
több mint fél évet fel-

ölelô, készülôdéssel teli idô-
szak a Békés Megyei Szo-
ciális és Gyermekvédelmi
Központban, amíg elérkez-
tünk november 16-ai, azaz a
tolerancia világnapján tar-
tott gálaestünkhöz. Az An-
gyalok szárnyalása nevet vi-
selô rendezvényen az intéz-
ményünkben élô sérült fia-
talok Békéscsabán a Békés
Megyei Jókai Színházban
neves elôadókkal szerepel-
tek közös produkcióban.

Mindannyian erre vár-
tunk, és amikor elérkezett
ez a bizonyos nap, szinte
valamennyien izgultunk.
Ekkor már csak pillanatok-
nak éreztük a felkészülésre
fordított hónapokat. Elôtte
már kipróbálhattuk, ho-
gyan fog mutatni a nagy
színpadon ez a szépen ösz-
szerakott mûsor, és mi, 
segítôk, már angyalkáink
szárnypróbálgatásai közben
többször elérzékenyültünk,
mert a sérült fiatalok tehet-

sége, természetes bája, tisz-
tasága olyan magasságokba
emelte a produkciókat,
amely még a mi elképzelé-
seinket is felülmúlta. A fé-
nyek, a zene és maga a lel-
kesedés, amely már az elsô
pillanattól kezdve magával
ragadta a közönséget, cso-
dás köntösbe burkolta az
elôadást, ezt több szemé-
lyes vélemény alapján bát-
ran írhatjuk. Megleptük a
nézôket, mert jóval többet
kaptak, mint amit elôtte
gondoltak. Nagy volt az ér-
deklôdés, szinte minden
jegy elkelt, a társadalom
minden rétegét megmoz-
gatta a kezdeményezés:
nemcsak a szereplôk hozzá-
tartozói, hanem a diákoktól
a kisnyugdíjasokig rengeteg
külsô érdeklôdô is kíváncsi
volt erre az egyedülálló ese-
ményre. Az volt a célunk,
hogy megmutassuk, ezen
az estén mindenki egyenlô,
és hogy ennek így kellene
lennie az élet színpadán is.

Angyalok szárnyalása a Jókai színházban
Jótékonysági gálaesten mutatkoztak be a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ tehetsé-
ges fiataljai a tolerancia világnapján a Jókai színházban. A felkészülés és a gálaest megható pillanatai-
ról Deim Krisztina, az intézmény munkatársa számolt be lapunknak.

FOLYTATÁS A 6. OLDALON"

Közösen pályázna a régi
folyóiratok, szakköny-

vek digitalizálásának és a ke-
letkezett digitális dokumen-

tumok hozzáférhetôségé-
nek fejlesztésére Arad és
Békés megye, derült ki az
Arad–Békés Megyei Vegyes
Bizottság soros ülésén, no -
v ember 10-én, Aradon. En-
nek kapcsán megfogalma-
zódott, hogy a Békés Me-
gyei Tudásház és Könyvtár,
a Békés Megyei Levéltár,
valamint az arad megyei AD
Xenopol Könyvtár fenntar-

tóik, a Békés Megyei Ön-
kormányzat, illetve az Arad
Megyei Tanács hozzájárulá-
sával közösen pályázhatná-
nak a HU-RO program
1.2.2.1-es pályázati kiírásá-
ra, mely elôsegítené az em-
lített kooperáció elômozdí-
tását. – A pályázat kedve-
zô elbírálása esetén a két
megyének lehetôsége nyíl-
na közösen beszerezni a
korszerû digitalizáláshoz
szükséges eszközöket, ezért
konkrét együttmûködést
ajánlunk Békés megyének –
hangsúlyozta Adrian Florin
Ţolea, a vegyes bizottság
társelnöke. Beszámolójából
kiderült, hogy az említett
pályázatban kétmillió euró
vissza nem térítendô támo-
gatás igényelhetô, melyhez
magyar oldalról öt-, román
oldalról pedig kétszázalékos
önerô szükséges. 

– Ez az elsô komolyabb szín-
házi szereped. A karakteredrôl,
a darabról milyen elképzeléseid
voltak?

– A Monte Cristo grófját
még soha sehol nem állítot-
ták színpadra musicalként,
így Dumas, az író szerepét
sem játszotta elôttem senki
– ez valahol jó, hiszen nincs
korábbi minta, aminek meg
kéne felelni, valahol viszont
rossz, hiszen saját magam-
ban kell felépülnie a karak-
ternek. Amikor valaki játszik
egy szerepet, arról azt kell
gondolnia, az övé a darab
legfontosabb szereplôje. Így

aztán én magam is úgy nyúl-
tam hozzá, úgy építettem
fel, hogy minden egyes pil-
lanatban, amikor a színpa-
don vagyok, akkor abban ô
karakterében, fontosságában
benne legyen. Az egész szín-
darab csak az író fejében ját-
szódik le, így minden fellé-
pés kicsit más lesz attól,
ahogy máshogyan íródik
meg – ha pedig valami más-
hogyan alakul, mint az elôzô
elôadáson, vagy baki van,
akkor úgy kell látnod, hogy
így írtad meg.

– Az X-Faktorban elsôsor-
ban soft rock elôadók és fiúban-

dák dalait énekelted. Ez tükrö-
zi a zenei ízlésvilágodat?

– A mûsorban énekelt
dalok egy része 100 száza-
lékban az én döntésem volt,

más esetekben viszont, mint
mindenhol az életben, kel-
lett bizonyos kompromisz-
szumokat kötni. 

Nem akarok nagy megfejtéseket
Beszélgetés Vastag Tamással

FOLYTATÁS A 7. OLDALON"

Közösen használhatnák
szakkönyveiket

FOLYTATÁS A 3. OLDALON"

A Békés Megyei Jókai Színházban színre vitt
musical, a Monte Cristo grófja egyik szerepe
kedvéért Vastag Tamás szeptembertôl novem-
berig Békéscsabára költözött. Megformált ka-
raktere mellett a húszéves énekes Queenrôl és
Adele-rôl, letisztult érzésekrôl, készülô leme-
zérôl is mesélt nekünk.
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Kulturális programok civil hírmondója
Civil szervezetek, települési és kisebbségi önkormányzatok, közoktatási intézmények, egyházak pályázhattak Békés Megye Kulturális és Tu-
risztikai Pályázatára ebben az évben. A kiíró megyei önkormányzat 52 jelentkezô számára ítélt oda összesen mintegy 22 millió forintos támo-
gatást, hogy ezzel a térség kulturális életét pezsdítô rendezvényeikhez segítséget nyújtson. Lapszámunkban hat pályázó már lezajlott prog-
ramjai közül válogattunk.

A Mozgáskorlátozottak Bé-
késszentandrási Egyesülete
október 6-án töltötte a me-

gyei önkormányzat kulturá-
lis és turisztikai pályázata ré-
vén kellemesen az idôt Bé-

késcsabán. Elôbb a Munká-
csy Mihály Múzeum tárla-
tait vehették szemügyre: a
mezôberényi születésû Orlai
Petrics Soma festményei mel-
lett a Kelet-Afrika népmû -
vé szetét bemutató kiállítási
anyagot is megnézhették.
Majd este a megyei Jókai
színházban mûsorra tûzött
Monte Cristo grófja címû
musical nyújtott felejthetet-
len élményt a csoportnak,
amelynek több idôs és
szûkös anyagi helyzetben élô
tagja a pályázat támogatása
nélkül nehezen juthatott
volna el ehhez hasonló kul-
turális programokra.

Hol és hogyan lehet csa-
ládfát kutatni? – ezek-

re a kérdésre kaptak választ
azok az általános iskolás gye-
rekek, akik az egyik szep -
t ember végi délutánon ellá-
togattak a csabacsûdi mû -
ve lôdési házba. A megyei
kulturális és turisztikai pá-
lyáza ton sikeresen szerepelt
ugyanis a község önkor-
mányzata, így a Békés Me-
gyei Levéltár közremûködé-
sével a felsô tagozatos tanu-
lóknak lehetôségük nyílt a
családtörténet, a családfaku-
tatás rejtelmeinek megisme-
résére, alkalmazására. Daró -
czyné Leiszt Emma színes
elôadásának köszönhetôen a
diákok régi keresztelési, há-

zasságkötési és halotti anya-
könyvekbe, egyszers mind
elôdeink életébe tekinthet-
tek be. Megfigyelhették a
népviseleteket, összehason-

líthatták az egykori öltözete-
ket a jelenlegi ruházattal,
emellett beszélgettek né-
hány ismert család múltjá-
ról, történetérôl is.

Nehéz lenne megmon-
dani, mikor ragyog-

tak jobban az arcok: a csapa-
tok közötti verseny során,
amikor a küzdôszellem
minden gyermekbôl a fel-
színre tört; vagy a néma
csendben, a több ezer éves
régészeti leletek fölött állva,
érezve az idô végtelenségét.
Egy biztos: érdemes volt el-
látogatnia szeptember 23-án
a Vésztô-Mágor Történel-
mi Emlékhelyre a dobozi
általános iskola kilencven
diákjának és tíz pedagógusá-
nak. A gyerekek a Dobozi
Iskoláért Alapítvány megyei
kulturális pályázaton való

sikeres szereplésének kö-
szönhetôen kirándultak el a
Mágori-dombokhoz, ahol a

múzeumlátogatások mellett
sportvetélkedôk is színesí-
tették programjukat.

A konyhások finom ele-
mózsiás csomagot állí-

tottak össze egész napra,
majd megérkezett a két
busz, és jó félórás utazás
után Muronyból Vésztô-

Mágorra érkeztek azok az
óvodások és iskolások, akik a
megyei önkormányzat pá-
lyázata révén ellátogathattak
a történelmi emlékhelyre. A
gyerekek megnézték az ása-

tás területét, tárlatvezetésen
ismerkedhettek a hely törté-
nelmével, állat- és növény-
világával. Ebéd után szeg-
halmi íjászok tartottak be-
mutatót korhû jelmezben,
illetve a résztvevôk és kísé-
rôik is kipróbálhatták az íja-
zást, de ugyancsak mód nyílt
az agyagozásra, csuhébaba-
készítésre is. A legkisebb
ovisokat délben hazavitte az
iskolabusz, a többiek számá-
ra azonban délután 3-ig tar-
tottak a programok.

Az Alapítvány a Muronyi
Óvodásokért és Iskoláso-
kért nevû civil szervezet
eredményes pályázása nyo-
mán október elején megva-
lósult kirándulással a gye-
re kek egyszerre vehettek
részt természet-, történe-
lem-, technika- és testneve-
lésó rán, miközben közvet-
len környezetük, a megye
feltérképezésére is lehetô-
sé gük adódott.

A Békés Megyei Hajnal Ist-
ván Szociális Szolgáltató
Centrum vésztôi telephe-
lyén mûködô Értelmes Élet
Alapítvány is támogatást
nyert a kulturális és turiszti-
kai pályázattal, és ez lehetôvé
tette lakói számára, hogy a
Világszép Nádszálkisasz-
szony bábelôadáson együtt
vegyenek részt. A Sinka Ist-
ván Mûvelôdési Központ-
ban október 11-én bemuta-
tott produkción az ellátottak
mellett a Bartók Béla Neve-
lési Központ elsô és második
osztályos tanulói és nagycso-
portos óvodásai, valamint a
Kis Bálint Református Álta-
lános Iskola elsô és másodi-
kos osztályos tanulói vettek
részt, összesen 250 fô.

Az elôadás elôtti napok-
ban már nagy volt a készülô-
dés az intézményben, min-
denki várta a bábszínház be-
mutatóját, majd a fogyaték-
kal élô lakók a gyerekekkel
közösen nevették és tapsol-
ták végig a mûsort. A törté-
net sokak számára ismerôs
volt, hiszen a mesét többféle
feldolgozásból is ismerik, de

vizualitása is nagy hatást gya-
korolt az ellátottakra, mivel
az eddig általuk látott mûvek
egyszerûbb képet festettek a
bábozásról. Késôbb megbe-
szélték a történetet, és min-
denki elmesélhette, mit je-
lentett számára az elôadás: itt
sokat emlegették az ötlete-
sen megoldott bábokat és
azok színre hozását.

A nagybánhegyesi Teller
Ede Általános Iskola és
Óvoda harminc felsô tago-
zatos diákja október 14-én
avatta fel a pályázaton nyert
Kölcsey-bérletét a Békés
Megyei Jókai Színházban:
egy musicalt, a Monte Cris-
to grófját nézték meg. A
gyerekeket lenyûgözte a

produkció technikai kivite-
lezése, és mivel többségük
azelôtt még nem járt zenés
elôadáson, így sokuk szá-
mára ez is újdonságot jelen-
tett. A Békéscsabáról haza-
felé tartó úton a gyerekek
ugyanakkor megjegyezték
tanáraiknak, hogy a történet
befejezésében kicsit csalód-

tak, hiszen a mindenki által
várt happy end végül nem
érkezett meg.

A bérletesek a felnôtt elô-
adáson részt vevô pedagógu-
sokkal együtt az elôadást kö-
vetô egyik délután a regény-
bôl készült filmet is megnéz-
ték az iskolában, és összeha-
sonlították a két alkotást. A
tanulók itt egyebek között azt
az észrevételt is tették, hogy
míg a Jean Marais fôszereplé-
sével készült mozi szerintük
hûebben követi a regény cse-
lekményét, a film idônként
vontatottabb, mint a jókais
musical volt, valamint hogy
az elôbbi 1955-ben pergett
elôször a vásznakon, így ter-
mészetszerûleg a most a
színpadon is látott technikák
hiányoznak belôle.

Orlai Petrics után Monte Cristo

A történelem nyomában

Muronyi gyerekek kirándulása

Színpad kontra mozivászon

Világszép Nádszálkisasszony Vésztôn

Családfát kutattak Csabacsûdön
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Mivel a benyújtás határideje
2012. január 31., ezért a bi-
zottság határozatot hozott ar-
ról, hogy az érintett intézmé-
nyek mielôbb vegyék fel egy-
mással a kapcsolatot és dol-
gozzák ki az együttmûködés
részleteit. Mint kiderült, az
együttmûködés azért is elô-
nyös lenne Békés megye szá-
mára, mert az aradi könyv-
tárban az 1850 és 1900-as
évek közötti idôszakból szá-
mos magyar nyelvû könyvet
tárolnak, melyek együttes ol-
dalszáma a négyszázezer ol-

dalt is meghaladhatja, a pro-
jekt segítségével pedig az
említett könyvek az interne-
ten közzétéve bárki számára
elérhetôk lennének. Hamza
Zoltán, a bizottság tagja jelez-
te, hogy támogatják a kezde-
ményezést, azonban hozzá-
tette, hogy a Békés Megyei
Önkormányzat struktúrája
átalakítás alatt van, ugyanis
január 1-tôl nem lesz fenn-
tartója a részérôl érintett in-
tézményeknek, ezért csak az
elôkészületben tudnak segít-
séget nyújtani.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Elismerték a szociális dolgozók
munkáját

A közeli szociális munka
napja alkalmából elnöki di-
cséretek átadásával kezdôdött
a megyei közgyûlés soros
ülése. Elismerést vehetett át
Fodor Lajosné, a Békés Me-
gyei Hajnal István Szociális
Szolgáltató Centrum egész-
ségügyi koordinátora, Gara
Sándorné hivatásos nevelô-
szülô, a Békés Megyei Szo-
ciális és Gyermekvédelmi
Központ munkatársa, vala-
mint Major Andrásné, a Békés
Megyei Körös-menti Szo-
ciális Centrum felelôs irányí-
tó ápolója. 

Értékelték az idei év költségvetését
Mint az minden évben ese-
dékes, most is értékelte az
idei költségvetésének há-
romnegyed éves teljesítését a
megyegyûlés, melyrôl kide-
rült, hogy takarékos, az erô-
forrásokat jól felhasználó, és

továbbra is stabil gazdálko-
dást biztosít a megyei önkor-
mányzat számára. A büdzsé-
rôl érdemes tudni, hogy eb-
ben az évben a módosításo-
kat követôen összesen 34
milliárdos bevétellel számol,
amelybôl az eddig eltelt há-
romnegyed évet tekintve
27,7 milliárd forint teljesült,
a kiadások pedig 20 milliárd
forintot tettek ki. – Költség-
vetésünkrôl elmondható,
hogy országos szinten is a
legjobbak között van, azon-
ban továbbra is célunk, hogy
megôrizzük a büdzsé egyen-
súlyát és teljesítsük az ellá-
tandó feladatokat – hangsú-
lyozta Farkas Zoltán. A me-
gyei elnök a költségvetési
rendelet elfogadott módosí-
tásáról is beszélt, melyrôl el-
mondta, hogy az minden
olyan forrást tartalmaz, mely
lehetôvé teszi az intézmé-
nyek államnak történô átadá-
sát és zavartalan mûködését.

A megyei önkormányzatok
ugyanis a készülô új önkor-
mányzati törvény értelmé-
ben január 1-tôl átadják fenn-
tartott intézményeiket állami
fenntartásba. Dr. Gosztolya
Ferenc (MSZP) a 2007-ben
kibocsátott 9,4 milliárd fo-
rintos kötvénnyel kapcsolat-
ban fejezte ki aggodalmát:
véleménye szerint bár jól
használta fel a megyei önkor-
mányzat a forrásokat, de vég-
eredményében mégis eladó-
sították a megyét. Gajdos At-
tila (Jobbik) pozitívnak ítélte
a költségvetési beszámolót,
véleménye szerint jól gazdál-

kodik a megye, ezért min-
denképpen elítéli az in-
téz ményátadást. Tolnai Péter
(Fidesz–KDNP) szerint a
szociálliberális kormányzás
nyolc évében véreztették ki
az önkormányzatokat, és
csak a kötvénybôl szárma-
zó forrásoknak köszönhetô,
hogy a megye fejleszteni tu-
dott. Balogh József (Fidesz–

KDNP) hozzátette, hogy a
kötvénykibocsátás a pályáza-
tok önerejének finanszírozá-
sához is szükséges volt. Vé-
gül a háromnegyed éves tel-
jesítésrôl szóló beszámolót,
illetve a költségvetési rende-
let módosítását mindkét
esetben 11 igen, 6 tartózko-
dás mellett fogadta el a kép-
viselô-testület.

Békés megyei alapítványokat és
civil szervezeteket támogatnak

Mintegy 7,1 millió forinttal
támogat összesen 31 alapít-
ványt és civil szervezetet Bé-
kés Megye Képviselô-testü-

lete, ugyanis azok céljai és
tevékenységi körei jól illesz-
kednek a Békés Megyei Ön-
kormányzat feladatellátásá-
hoz, marketing- és civil stra-
tégiájához, továbbá a megyei
sportkoncepcióhoz. A tá-
mogatást az önkormányzat
2011. évi általános mûködé-
si tartalékából fedezik.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

– Miért kezd el egy tizennégy
éves fiú közéleti kérdésekkel fog-
lalkozni?

– Gyerekkorom óta érde-
kel a politika. A hétvégéket a
nagyszüleimnél töltöttem,
és péntek esténként mindig
együtt néztük a Panoráma
címû mûsort, a kilencvenes
évek eleje pedig nagyon iz-
galmas idôszak volt a dél-
szláv háborúval, a Szovjet-
u nió széthullásával. Így a té-
vében olyan eseményeket
követtem gyakorlatilag élô-
ben, amik ma már a törté-
nelemkönyvek részei, és ér-
dekelni kezdett a közélet.

A belpolitikára nyitottság pe-
dig családi indíttatásból jött:
a családom hagyományosan
kisgazdapárti szavazóbázist
alkotott, és az ôk, illetve is-
merôseim hatására kezdtem
el foglalkozni ezzel is.

– A kortársai nem tartották
emiatt csodabogárnak?

– Megszoktak. De amikor
egy-egy új közösségbe csöp-
pentem, akkor természete-
sen furcsa volt ez másoknak.
Ugyanakkor, és ez nagyjából
egybeesik azzal, hogy politi-
zálni kezdtem, tizennégy
éves korom óta járok a refor-
mátus egyházközségbe, ahol

nyilván az idôsebb korosz-
tály képviseli magát, ôk pe-
dig örültek neki, és bizonyos
szintig fel is néztek rám,
hogy fiatal korom ellenére
ilyen komoly dolgokkal fog-
lalkozom.

– Történelmi tudományos
munkát folytat még?

– Igen, jelenleg éppen a
Biblia Józsúé címû könyvé-
nek kommentárján dolgo-
zom, ami nyelvészetileg és
történetileg is nagyon izgal-

mas feladat, a héber nyelv-
vel is foglalkoztam hozzá.
Illetve a napokban jelenik
meg a Történelem 111 té-
telben címû munkám, amit
a helyi református egyház-
község ad ki, és amit a diák-
jaimnak írtam – de termé-
szetesen ez nem azt jelen-
ti, hogy mások ne forgat-
hat nák.

– Eddig elsôsorban Békés
városának ügyeivel foglalkozott.
A megye jelenlegi helyzetét ho-
gyan értékeli, milyen jövôképet
lát elôtte?

– A korábbi képviselô-
testület tagjai közül többen
is barátaim voltak, és a me-
gyegyûlések elôterjesztéseit
mindig átnéztem, így ami-
kor idekerültem, ha nem is
személyesen, de hallomás-
ból és olvasás alapján ismer-
tem már sok mindenkit és
az intézményeket is. Ha
meglesz az új önkormány-
zati törvény, és újrafogal-

mazzák a megyei önkor-
mányzatok szerepkörét, ak-
kor lehet a kérdésrôl komo-
lyan beszélgetni. Én azt lá-
tom, hogy a megyei önkor-
mányzatnak van jövôje, hi-
szen a hamarosan elfoga-
dandó törvény tervezete
úgy fogalmaz, hogy terület-
fejlesztési funkciókat kap.
Emellett a megyei közössé-
gek összefogása, az identi-
táserôsítés, a tapasztalatcse-
re, az információáramlás
megszervezése lehet a fela-
datunk, egyfajta ernyôszer-
vezetként kell mûködnie a
megyei önkormányzatnak.
Határ menti megyeként pe-
dig a határon túli magyar-
sággal való kapcsolattartás-
ban szintén nagy szerepünk
lehet – a protokolláris fela-
datok mellett a megyei ve-
zetésben egyébként éppen
az én teendôm a nemzetkö-
zi kapcsolatok felügyelete.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Közösen használhatnák
szakkönyveiket

A vegyes bizottság által javasolt együttmûködéssel
bárki számára elérhetôk lennének az Arad és Békés
megyei könyvtárak szakkönyvei

Takarékosan gazdálkodtak
Továbbra is az egyensúly megôrzése a cél

Idei költségvetésének háromnegyed éves teljesí-
tését értékelte a Békés megyei közgyûlés no -
v ember 18-i ülésén, melyrôl kiderült, hogy a Bé-
kés Megyei Önkormányzat az elôzô évekhez
hasonlóan szigorú költségvetési politikával, az
erôforrásokat jól kihasználva, takarékos gaz-
dálkodást folytatott 2011-ben is. Többek között
arról is döntött a testület, hogy mintegy hétmil-
lió forinttal támogatnak céljaik megvalósításá-
ban összesen harmincegy Békés megyében
mûködô alapítványt és civil szervezetet.

Még csak huszonkilenc éves, de már másfél év-
tizede politizál, 2006 óta pedig egyéni képviselô
Békésen a megyegyûlés október 14-én megvá-
lasztott társadalmi megbízatású KDNP-s alel-
nöke. Interjú a szegedi bölcsészkaron diplomá-
zott, a közéleti szerepvállalása mellett a Szege-
di Kis István református gimnáziumban törté-
nelmet és németet tanító Mucsi Andrással.

A Panorámától a politikáig – beszélgetés Mucsi Andrással

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL"
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A megyéért munkálkodnak
A megyei képviselô-testület minden évben díjazza azokat a személyeket vagy csoportokat, akik otthonunk gazdasági, tudományos vagy kultu-
rális életében maradandót alkottak, jelentôs eredményt értek el, innen is a kitüntetés címe: Békés megyéért. Az elismeréseket az október 22-ei
ünnepi megyegyûlésen nyújtották át, és a négy díjazottat arra kértük, meséljenek lapunknak célkitûzéseikrôl, hivatásukról, arról, mi viszi ôket
elôrébb napról napra.

A Biharugrai Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesülete
Népdalkörének vezetôje,
Pacsika Istvánné (a képen
rózsaszín blézerben) így
mutatja be csoportjuk te-
vékenységét, küldetését:

– A népdalkörünk átlagélet-
kora hatvan év, és próbáljuk
hagyományainkat ôrizni, át-
adni a fiataloknak, hogy a
késôbbiekben se felejtsék el:
a népdalt szeretni kell, hogy
ez a miénk, ezt nem vehetik
el tôlünk. És úgy látom, a
fiatalok is fogékonyak erre –
van köztünk olyan népdal-

körös asszony, akinek a 3-4
éves unokája kívülrôl fújja a
dalokat, amiket énekelünk.

Ha fellépésre készülünk,
egy héten kétszer is összejö-
vünk, egyébként hetente
egyszer van foglalkozásunk.

Nemrég a Romániában ta-
lálható Fugyivásárhelyen
jártunk, mert a bihari nôk
szövetsége felkért minket,
hogy lépjünk fel a falusi asz-
szonyok napján. Jelenleg
pedig éppen a nyugdíjasex-
póra készülünk Budapestre,
ahova pedig a Békés megyei
nyugdíjasszövetségtôl kap-

tunk meghívást. Repertoá-
runk fontos részét teszik ki a
sárréti dalok, amiket szájha-
gyomány útján, teljesen au-
todidakta módon tanulunk
meg – a kedvencek közé tar-
toznak a régi idôs emberek-

tôl hallott biharugrai csok-
rok. Ugyanakkor nagyon a
szívünkhöz nôttek az erdé-
lyi dalok is, amelyeket szíve-
sen és örömmel vettek,
vesznek tôlünk Nagyvára-
don, Nagyszalontán vagy –
mert már jártunk Kovászna
megyében is – a testvértele-
pülésünkön egyaránt.

Az idôsellátásban és a szo-
ciális munkában végzett
tevékenységéért, a kor-
szerû gondoskodás szak-
mai ismereteinek alkal-
mazásában és továbbadá-
sában elért eredményeiért
vehette át a megyei elis-
merést Eperjesi József, a
békési szociális intéz-
mény 1969 és 1991 közötti
vezetôje. A ma már nyug-
díjas szakembertôl meg-
tudtuk, hogyan lett hiva-
tása a szociális munka:
– Bizonyos készségek meglé-
te, rátermettség, ilyen irányú
adottság szükséges ehhez a
hivatáshoz. Én közgazdasági
technikumot végeztem, de
mindig humán érdeklôdésû
voltam, az emberek között
szerettem lenni, és ott is vol-
tam majdcsak mindig. Mi  -
u tán a békési szociális ott-
hon élére kerültem, 1974-
ben jelentkeztem a budapesti
gyógypedagógiai tanárképzô
fôiskolára az országban elsô-
ként indított, felsôfokú vég-
zettséget adó szociális mun-
kás képzésre, ahol aztán ki-
lencven százalékban nyugati
irodalmat, az akkori legfris-
sebb ismereteket tanulhattuk.

Fogékony voltam az em-
berek és problémáik iránt, és
rájöttem, hogy sok mindent

úgy csinálok a gyakorlatban,
ahogyan azt a fôiskolán tanu-
lom, és ez megfogott, úgy
éreztem, végre azt tehetem,
amit szeretek, ami jó, ami
embereken segít. Az a fô fel-
adatunk, hogy amellett, hogy
fizikailag ellátjuk, tehát egész-
ségügyileg ápoljuk, etetjük,
ruházzuk az idôs embert, a
lelkével is törôdnünk kell. Ez
abban az idôben újszerûnek
tûnt, a kórházban is csak ek-
koriban kezdték el nem né-
gyeskének, tízeskének szólí-

tani a pácienseket, hanem
Pista bácsinak vagy Kiss úr-
nak, Nagy úrnak. Elôtér-
 be került, hogy kiemelten
foglalkozzunk a személyes
problémákkal, hogy a hoz-
zánk került lakók lelki egyen-
súlyban maradjanak vagy ke-
rüljenek, és ha ebbôl kibil-
lennek, akkor ezeken például
egyéni vagy csoportos beszél-
getésekkel próbáljunk segíte-
ni. Az odafigyelés, az odafor-
dulás, az empátia nélkülöz-
hetetlen ebben a szakmában.

Dr. Kiss-Rigó Lászlót, a
Szeged-Csanádi Egyház-
megye megyés püspökét
munkásságáról, a díjáta-
dással kapcsolatban fel-
merült érzéseirôl, vala-
mint az egyház által egy
éve alapított, gyulai szék-
helyû Grosics Gyula Kato-
likus Labdarúgó Akadé-
mia elmúlt esztendejérôl
kérdeztük:
– Enyhén meglepôdtem,
mikor értesültem arról, hogy
„Békés Megyéért” díjra je-
löltek, mert hasonló eset-
ben, ha ezt elôre jelzik felém,
arra szoktam kérni az illeté-
keseket, a díjat vagy kitünte-
tést tegyék a fiókba még né-
hány évig, és nyugdíjba vo-

nulásomkor – elôrelátható-
lag 2030-ban – adják át, ha
addig nem gondolják meg
magukat. Erre most nem
volt idô, így köszönettel át-
vettem a megtisztelô díjat
mint figyelmeztetést arra vo-
natkozóan, hogy mit kellene
tennem egyházi vezetôként
Békés megyéért. Eddigi öt-
 é ves püspöki szolgálatom
idején csak a kötelességemet
próbáltam lehetôségeim sze-
rint teljesíteni mind Békés
megyében, mind a szintén
a Szeged-Csanádi Egyház-
megyéhez tartozó Csongrád
megyében, illetve Jász-
Nagykun-Szolnok megye
egy részében. Ez sok min-
denre kiterjed, kezdve a

templomépítésen, a közokta-
tási intézmények mûködte-
tésén keresztül a közéletben,
a kultúrában vagy a sportban
végzett feladatokig, vagy a
legnagyobb kincsünk: a hi-
tünk szakszerû átadásáig. Va-
lamennyi területen a mun-
ka, a szolgálat végzése nem
egyéni ötlet, ambíció alapján
történik, hanem a katolikus
egyházban a megyés püspök-
nek és munkatársainak, pa-
poknak és világiaknak mun-
kaköri kötelessége. Többek
között ezért nyilvánvaló,
hogy a megtisztelô kitüntetés
nem személy szerint nekem
szól, hanem a kereszténység,
az intézményes katolikus
egyház közel ezeréves jelen-
létének Békés megyében. A
gyulai Grosics Gyula Katoli-
kus Labdarúgó Akadémiáról
szólva elmondhatom, hogy
az a Szeged-Csanádi Egy-
házmegye egyik legfonto-
sabb összetett, komplex in-
tézménye. Az alapítás után
mára befejezôdött a fejlesztés
és fejlôdés elsô üteme, de
még sok feladat elvégzése áll
elôttünk, hogy partnereink-
kel együttmûködve egyre
hatékonyabban és egyre ma-
gasabb színvonalon tudjuk
teljesíteni a saját magunk ál-
tal megfogalmazott célokat.

Szécsi Balázs békés-
szentandrási feltaláló a
világsikert elért találmá-
nyáról és nemzetközi el-
ismeréseirôl beszélt:
–Nagyon örültem neki, hogy
Békés megyében is méltá-
nyolták munkásságomat, hi-
szen legjobban akkor örül az
ember, ha helyben is elisme-
rik. A megyében mutattam
be elsôként legismertebb ta-

lálmányomat a DROFA-t,
Tótkomlóstól Szarvasig szin-
te minden rendezvényen
megjelentem vele. Ez a talál-
mányom drótból és fából
készül, lényege, hogy a drót-
kerítésbe léceket fûzök, így
rengeteg használati tárgy ké-
szíthetô belôle, a komposz-
tálón, a kerítésen és a virág-
tartón keresztül a szelektív
hulladékgyûjtôn át az árnyé-

kolóig szinte minden. Ma-
gam sem gondoltam volna,
de a különbözô vásárokon
mindig sokan érdeklôdnek
standunknál a DROFA
iránt. Nemzetközi megis-
mertetésében nagyon sokat
segített nekem a Magyar Fel-
találók Egyesülete, ami
2008-ban a találmányomat
Kínába és Horvátországba,
Zágrábba is eljuttatta. Kíná-
ban 3600 találmány közül a
DROFA bronzérmes lett, és
ugyanilyen eredményt ért el
Zágrábban is. 2009-ben pe-
dig a Géniusz-Európa Nem-
zetközi Találmányi Vásáron
nyertem vele aranyérmet.
Legújabb levédett találmá-
nyom a DROFA-nak az a
változata, amikor a drótot
fûzöm a fába. Ebben az
anyagban a drót lehetôvé te-
szi a formálhatóságot, így
sokféle alakzatot lehet belôle
létrehozni, például olyan
kerti székeket, amelyek ki-
válthatják azok mûanyagból
készült változatát, hiszen
több mint 200 kilóval is ter-
helhetôk károsodás nélkül. 

A szájhagyomány útja nem szakad meg Odafigyelés, odafordulás, empátia

Drótból és fából készült találmány hozta meg a világsikert

Különbözô területeken a társadalom szolgálatában
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– A címben is foglalt tág téma-
körhöz milyen koncepció, szer-
kesztési elv alapján közelítettek?

– A könyv már címében is
hordoz némi reformkori
hangulatot, hiszen Széchenyi
a Lovakrul írt kötetet, de
szemléleti megalapozottsá-
gának is a lényege, hogy a re-
formkorban meglehetôsen
szélesen értelmezték a
közmûvelôdést, minden in-
tézménynek és az egész éle-
ten át tartó tanulásnak meg-
felelôen valamennyi munka-
helynek, médiának stb. is
volt közmûvelôdési feladata.
A nyolcvanas évektôl Ma-
gyarországon elsôsorban a
mûvelôdési házakhoz kötik a
közmûvelôdési tevékenysé-
get, és ez így jó is, ugyanak-
kor a könyvünkben felhívjuk
erre a széles értelmezésre is a

figyelmet. Nem egy tudo-
mányos igénnyel megírt mo-
nográfia ez, hanem – a szó
klasszikus értelmében véve –
tudományos ismeretterjesz-
tô stílussal, hangvétellel, kül-
lemében pedig egy album
igényességével készült.

– A könyvben hozott külföl-
di példák hogyan lehetnek a ma-
gyar közmûvelôdés segítségére?

– Ön az egyik irányból
közelít, miszerint a külföldi
példák segíthetik a magyar
gyakorlatot, de ebbôl a
könyvbôl az is kiderül, hogy
a hazai közmûvelôdési, mû -
velôdési házi gyakorlat mi-
lyen segítôen tud a nyugat-
európai fejlett világ problé-
máiban is közre mû ködni.
Gondolok arra például, hogy
a közösséghiányos társada-
lom komoly bizalmi feszült-

ségek okozója, és a mûvelô-
dési házakban, amatôr cso-
portokban, civil szervezetek-
ben megnyilvánuló közössé-
gi együttlét borzasztó fontos
a magas bizalomszint elérése
érdekében. Sokszor tapasz-
taltuk, hogy a Nyugat-Euró-
pából, az Egyesült Államok-
ból – ahol ugyanilyen típu-

sú intézményekkel találko-
zunk, más néven – érkezô
kollégáink irigykedve nézik
az egy-egy magyarországi
mûvelôdési házat, könyvtá-
rat, múzeumot jellemzô
nyüzsgést.

– Egy 2008-as adat szerint
Békés megye huszonegy telepü-
lésén tartanak zárva a kultúrhá-

zak. Ilyen esetekben mi a lehetô-
ség a közmûvelôdésre?

– Sajnos országosan talán
még durvábbak az arányok: a
legutóbbi kutatások szerint
közel 800 településünkön –
zömmel kistelepüléseken,
külterületi városrészeken és
külsô kerületekben – hason-
ló a helyzet. Ez a probléma,

úgy érzem, tartósan jelen lesz
a magyar közmûvelôdési
életben, hiszen most van az a
tipikus helyzet, hogy akinek
van, annak még van esélye
arra, hogy egy kicsit több
lesz, akinek meg nincs, an-
nak szinte esélye sincs arra,
hogy ezt átlépje. Amit a kor-
mány tud tenni, az bizonyos
célzott támogatások elkülö-
nítése, amire példa a Köz-
kincs hitelprogram néven is-
mert támogatás, ami 2005-
ben 160 település számára
tette lehetôvé, hogy a kis
mûvelôdési házakat, közös-
ségi színtereket gyönyörûen
fölújítsa; de sok pénz van er-
re a célra a regionális operatív
programokban is. A mûve-
lôdési házak, könyvtárak
fenntartása önkormányzati
feladat, és a mai helyzetben
nem bízhatunk abban, hogy
ebben a tekintetben az ön-
kormányzatok saját erôbôl
minôségi változást eredmé-
nyezô beruházásokra el
tudják szánni magukat, ez
nyilvánvaló.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

ABékés Megyei Önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szerve-
zete felhívással fordul az önkormányzatokhoz, gazdasági társaságokhoz, a civil

szférához és a lakossághoz a közös segítségnyújtás nevében. A gyûjtés keretében tar-
tós élelmiszer- és pénzadomány felajánlásával lehet hozzájárulni a segélyezési prog-
ramhoz, amellyel a megyében élô nehéz helyzetbe került, fôként idôs egyedül élôk-
nek, munkanélkülieknek, hajléktalanoknak, nagycsaládosoknak, gyereküket egyedül
nevelôknek segítenek a karácsony közeledtével.
A pénzadományokat a 10402609-00026559-00000005 (Kereskedelmi és Hitelbank)
bankszámlaszámra várják, a közlemény rovatba kérik feltüntetni: „Összefogás Békés
megyéért”. Az összegyûlt összegbôl 1500 Ft értékû egységcsomagokat állítanak össze,
amely alapvetô tartós élelmiszereket tartalmaz (liszt, száraztészta, UHT tej, rizs, kon-
zerv, étolaj). Az élelmiszeradományok közül az alábbi termékek közül várják a lakos-
sági, termelôi és kereskedelmi felajánlásokat: liszt, száraztészta, UHT tej, cukor, éto-
laj, konzervétel, rizs, ecet, szaloncukor, készétel. A természetbeni adományokat min-
den kistérségben a Vöröskereszt-irodákban gyûjtik össze a program végéig, 2011. de -
c ember 16-ig.
Az adományozással kapcsolatban felvilágosítás a bekesmegye@voroskereszt.hu e-mail
címen vagy a 06-66/450-634-es telefonszámon kapható.

Vöröskereszt-irodák Békés megyében:
BÉKÉSCSABA: Cím: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 15. 
Telefonszám: 06-66/450-634 • E-mail cím: bekesmegye@voroskereszt.hu 
BÉKÉS: Cím: 5630 Békés, Petôfi u. 4.
Telefonszám: 06-70/933-8285 • E-mail cím: bekesvk@gmail.com 
GYOMAENDRÔD: Cím: 5502 Gyomaendrôd, Fô u. 3/1.
Telefonszám: 06-70/933-8282 • E-mail cím: gyomaendrodvk@gmail.com 
GYULA: Cím: 5700 Gyula, Béke sgt. 67. 
Telefonszám: 06-70/933-8301 • E-mail cím: gyulavk@gmail.com 
MEZÔKOVÁCSHÁZA: Cím: 5800 Mezôkovácsháza, Árpád u. 200. 
Telefonszám: 06-70/933-8289 • E-mail cím: mezokovacshazavk@gmail.com 
OROSHÁZA: Cím: 5900 Orosháza, Csorvási u. 8. 
Telefonszám: 06-70/933-8291 • E-mail cím: oroshazavk@gmail.com 
SARKAD: Cím: 5720 Sarkad, Vasút u. 17. 
Telefonszám: 06-70/933-8301 • E-mail cím: gyulavk@gmail.com 
SZARVAS: Cím: 5540 Szarvas, Kossuth u. 30.
Telefonszám: 06-70/933-8294 • E-mail cím: szarvasvk@gmail.com
SZEGHALOM: Cím: 5520 Szeghalom, Tildy u. 9.
Telefonszám: 06-70/933-8295 • E-mail cím: szeghalomvk@gmail.com
Az adományok fogadását, valamint az irodák nyitvatartási idejét illetôen érdeklôdjön a
megadott elérhetôségeken a vöröskeresztes kollégáktól.

Egyszerre nyújt szakmai
és erkölcsi elismerést a

segítô hivatást végzôk szá-
mára a szociális munka nap-
ja, amelyet 2001 óta a Békés
Megyei Hajnal István Szo-
ciális Szolgáltató Centrum
is minden évben megünne-
pel. Idén november 11-ére
esett a szakmai összejöve-
tel idôpontja, és Békéscsa-
bá ra szervezte meg a béké-
si székhelyû, de további
négy városban-községben is
telephellyel rendelkezô in-
téz mény. 

Hagyománnyá vált, hogy
a foglalkozásuk területén ki-
magasló teljesítményt nyúj-

tó, szemléletmódjukkal, hi-
vatástudatukkal példát mu-
tató szakembereket a fenn-
tartó megyei önkormányzat
elnöke külön dicséretben
részesíti, erre ez alkalom-
mal az egy héttel késôbbi,
november 18-ai megye -
gyûlésen nyílt mód (ld. lap-
számunk 3. oldalát), de Far-
kas Zoltán elnök már a szak-
mai napi ünnepen elôzete-
sen is köszöntötte Fodor La-
josné egészségügyi koordi-
ná tort.

A mintegy 220 munka-
társ részvételével lezajlott
rendezvényen Maczik Éva
Anna igazgató intézményve-

zetôi elismeréseket adott át
Czirják Editnek (Dévavá-
nya), Kovácsné Szentesi Krisz-
tinának (Vésztô), Kötél Tí-
meának (Okány), Lukács
Zoltánnak (Békés) és Sánta
Évának (Füzesgyarmat). Vé-
gül köszöntötte azon kollé-
gákat, akik több évtizedes
munkájuknak érdemeként
jubileumi jutalomban ré-
szesültek: Baráthné Zádori
Ilona, Egri Sándorné, Kun Ist-
vánné, Szöllôsi Lászlóné, Szûcs
Mihályné huszonöt, Halasi
Imréné, Kovács Istvánné, Nyú-
zó Jánosné és Tóth Endréné
pedig harminc éve dolgoz-
nak ezen a pályán.

Egyik szerkesztôje, Németh János, a Nemzeti
Erôforrás Minisztérium Közmûvelôdési Fôosz-
tályának vezetô fôtanácsosa mutatta be novem-
ber 16-án az IBSEN Házban a nyáron megjelent
A magyar közmûvelôdésrôl címû kötetet. A bé-
késcsabai rendezvény elôtt beszélgettünk vele.

Mûvelôdési házakkal a bizalmi feszültségek ellen

Elismerések a szociális ágazatban

Maczik Éva Anna elismeréseket nyújtott át, és köszöntötte a szakmában hu-
szonöt, harminc éve dolgozókat

A közmûvelôdés széles, reformkori értelmezésére is felhívják a figyelmet a meg-
jelent kötetben – mondta el Németh János szerkesztô

Felhívás: segítség a rászorulóknak
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A több mint hetven mûvész,
a Békés Megyei Jókai Szín-
ház mûvészei, munkatársai
és a szociális és gyermekvé-
delmi központ mentálhi-
gié nés csoportja nélkül ez
a nagyszabású rendezvény
nem jöhetett volna létre.
Erôn kön felül részt vállal-
tunk a produkció létrehozá-
sában, az alkotás folyamatá-
ban, a mindennapos próbá-
kon és a kulisszák mögöt-
ti munkálatokban. Az erre
szánt idôt azonban nem te-
hernek éreztük, hanem an-
gyali ajándéknak, és úgy gon-
doljuk, jól végzett munkánk
meghozta gyümölcsét, hi-

szen a produkció sikere ön-
magáért beszél.

A sérült fiatalok hozzáál-
lása példamutató volt egé-
szen az elsô bizonytalan lé-
pésektôl, amikor még csak
formálódtak ezek a mûsor-
számok, és ez a hozzáállás
kitartott egészen az utolsó
meghajlásig. Szavakba sem
tudom önteni azt a türel-
met, fegyelmezettséget, fo-
lyamatos lelkesedést, amely
végig jellemezte ôket. Ne-
künk, segítôknek a torkunk-
ban dobogott a szívünk,
mielôtt felléptünk a világot
jelentô deszkákra.  Azonban
kis mûvészeink a maguk
természetes bájukkal, ked-

vességükkel úgy álltak ott,
mintha egész életükben ezt
gyakorolták volna. Nagyon
büszkék vagyunk rájuk!

Ugyan a finálé alatt mi
már elôadóink egy részét
hazakísértük, hogy pihen-
hessenek, a taps egészen a
Degré utcáig elhallatszott,
és ebbôl az élménybôl még
sokáig fogunk töltekezni. És
a közönség is tudja már,
hogy az angyalok itt élnek
közöttünk. Az est sikerén
felbuzdulva reméljük, fog-
nak még szárnyalni angyala-
ink, és mi velük együtt re-
pülhetünk!

DEIM KRISZTINA
Képgaléria: www.bekesmegye.com

Iskolai életképek fesztiválról, bálról vetélkedôrôl
A harruckernesek a kolbászfesztiválon gyúrt ételeikkel taroltak, a Hunyadi Jánosban látványos elôadásokkal tarkított bálon lettek teljes jogú is-
kolai polgárok a gólyák és a hollórendi diákok, míg a Tisza Kálmán békési telephelyének rendészeti tanulói szakmai versenyen gyôzedelmes-
kedtek. Válogatás a megyei fenntartású középiskolák elmúlt egy hónapjának eseményeibôl.

Az iskola fennállása óta
immár hetedik alka-

lommal töltöttek kolbászt a
Harruckern János Közoktatá-
si Intézmény munkatársai és
diákjai a csabai kolbászfeszti-
válon. Idén októberben, a
nyár végi idôjárást idézô, gi-
gantikus fesztiválon két csa-
pat is beállt gyúrni a Har-
ruc kernbôl, ráadásul a neves
intézmény tepertôt is sütött a
helyszínen. Mikulán Róbert, a
Harruckern vezetôje öröm-
mel számolt be arról, hogy
nemcsak Pusztaottlakán, a te-
pertôfesztiválon bizonyult si-
keresnek a Harruckern által
sütött tepertô. – A kolbász-
fesztivál második napján el-
adták már a diákok az összes,
mind a hatvan kilogramm te-
pertôt. Az oktatási komple-
xum munkatársai és tanulói
ezúttal is a Harruckern szelle-
miségének megfelelô teljesít-
ményt nyújtottak – tette hoz-
zá az igazgató, aki maga is
részt vett a kolbászfesztiválon.

Ambrus György olimpiai
bajnok mesterszakács rend-
kívül büszke a csapatokra. A
Harruckern szakoktatója,
aki örökös csapatkapitány a

kolbászfesztiválon, azt újsá-
golta, hogy különdíjat kap-
tak az intézmény hentes di-
ákjai. A Harruckern a Stark
Adolf sátorban kapott he-
lyet. A zsûri nagyra értékel-
te a Harruckern asztaldíszét:
a 25 kilogrammos dísztököt
ifjabb Ambrus György vezeté-
sével az iskola diákjai farag-
ták meg. A grémium külön-
díjjal jutalmazta a Harruc-
kern diákjait: a saját recept-
urával dolgozó hentestanu-
lók a neves gyulai hentes-
mester, Stéberl András recept-
je alapján tradicionális gyulai
kolbászt készítettek. Az
egyik lelkes tanuló még a
nagyapjától kapott nemes
paprikát is a kolbászba dol-
gozta. A jutalmazott diákok
decemberben musicalesten
vehetnek részt, és valameny-
nyi hentestanuló el is megy
a békéscsabai evangélikus
templom zenés koncertjére.

A felnôtt csapattagok
Ambrus György csk., Matula
László, Nagy László, Nagy
Gyula és Zsíros Tamás voltak,
míg a diákok közül Danka
Dávid, Lukoviczki János és Tarr
Roland.

„Az oktatás elôcsarnokába
mindenki beléphet, s lép-
csôin addig és oda jut föl,
ameddig képessége viszi s
ösztökéli” – Németh László
biztatásnak is szánt gondola-
tával köszöntötte a Békés
Megyei Hunyadi János Köz-
oktatási Intézmény 7. és 9.
osztályos diákjait Plesovszki-
né Ujfaluczki Judit igazgató az
október 28-ai gólyaavatón a
mezôkovácsházi mûvelôdé-
si központban.

A több száz érdeklôdô –
szülôk, hozzátartozók, bará-
tok, vendégek, az intéz-
mény pedagógusai, diákjai –
tapsa közben a nézôtérre
bevonuló, ünneplôbe öltö-
zött gólyák kissé megilletô-
dötten, mégis otthonosan
mozogtak. Elvégre akkor
már két hónapja éltek a Hu-
nyadi nagy családjában, a hi-
vatalos „befogadás” azon-
ban a gólyaavatáson törté-
nik. És hogy ezt a vidámság,
a játék vezesse be, arról a
felsôbb tagozatos diáktársak

gondoskodtak mûsorukkal.
A keretjáték: a beiratkozás-
tól az érettségin át a tízéves
találkozóig, benne kemény
munka, a diákélet örömei,
csínytevései, barátság, sze-
relem, célba érés – önmagá-
ban is jó ötlet, és ha a kivite-
lezés is jó, akkor garantált a
siker. Az elôadás közben fel-
felcsattanó taps jelezte, hogy
ültek a poénok, szépen szól-
tak a dalok, látványosak vol-
tak a táncok. Summa sum-
marum: sok tehetséges fia-
tal bontogatja szárnyait a
Hunyadiban. Számukat bi-
zonyára gyarapítják a most
avatott kisgólyák és holló-
rendi tagok, akik ezen az es-
tén lettek az iskola teljes jo-
gú diákpolgárai.

– Alig két hónapja, hogy
történelmi nevet viselô isko-
lánk, a Hunyadi díszudvará-
ra a kis hídon át ünneplôsen
bevonult 118 új diák, hogy
megkezdje középiskolai ta-
nulmányait a 7. illetve a 9.
osztályokban – emlékezte-
tett ünnepi beszédében Ple-
sovszkiné Ujfaluczki Judit.
– Közülük 30 diák a holló-
rend várományosaként ér-
kezett, hiszen két éve már
iskolánk hatosztályos gim-
náziumi képzésében vesz-
nek részt, és a hollórend tag-
jaiként tisztelhetjük ôket, el-
ismerve eddigi teljesítmé-
nyüket. – Majd beszéde vé-
gén az igazgató a hunyadis
jelvény kíséretében átadta a
közösségbe fogadást igazoló
oklevelet az intézmény új
diákpolgárainak.

FOTÓ: SZABÓ ÁKOS

Elsô alkalommal tartot-
ták meg a Békés megyei

rendészeti versenyt novem-
ber 9-én Doboz-Szanazug-
ban, ahol a megyei fenntar-
tású Tisza Kálmán Közokta-
tási Intézmény orosházi, bé-
kési és dévaványai oktatási
egységei, valamint a Har-
ruckern János Közoktatási
Intézmény gyulai és mezô-
hegyesi oktatási egységei-
nek rendvédelmi képzésben

részt vevô diákjai mérettet-
ték meg magukat.

Miután az esemény meg-
nyitóján Zámbó András, a Ti-
sza Kálmán igazgatója és La-
dányi Zoltán rendôr alezre-
des, rendôrségi fôtanácsos
köszöntötte a gyerekeket,
következhettek a verseny-
számok. Ezek között szere-
pelt légpuskalövészet, fel -
ü lés, fekvôtámasz, 2000 mé-
ter síkfutás, 4 × 10 méteres
ingafutás, helybôl távolugrás
és kézigránátdobás, valamint
volt katasztrófavédelmi ver-

seny is, benne tömlôgurítás-
sal és sugárszereléssel.

A megmérettetésen a
Szegedi Rendészeti Szakkö-
zépiskola képviselôi több
versenyszámban is értékel-
ték a diákok teljesítményét.
Az összesített pontok alap-
ján végül a Tisza Kálmán bé-
kési oktatási egysége szerzett
aranyérmet, maga mögé
utasítva ezzel a második he-
lyezett gyulai harruckerne-

seket,  míg az ugyancsak Ti-
sza Kálmán-os orosházi te-
lephely harmadikként zárt.

– Minden fiatal jól érezte
magát a versenyen, a felké-
szülés azonban nem szakad
meg ezután sem, hiszen a
csapatok többsége ott lesz
az országos megméretteté-
sen is – tudtuk meg Kádas
Lász lótól, a Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény bé-
kési és dévaványai oktatási
egysége tanulóinak felkészí-
tô tanárától.

FOTÓ: TÖRÖK ANTAL

Kelendô harruckernes kolbász, tepertô Felavatták a hunyadis gólyákat Békési siker a rendészeti versenyen

Angyalok szárnyalása a Jókai színházban
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL"
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Én majdnem minden zené-
ben meg tudom találni ön-
magamat, és alapvetôen ez
is a zene funkciója, már ha
nem azt vesszük, hogy a
szórakoztatás. Ha egy dal le-
hetôséget ad az önkifejezés-
re, meg tudja mutatni, mi
játszódik le az elôadóban,
máris túllép a szórakoztató-
iparon, és mûvészetté válik.
És ezt rengeteg mindenben
meg lehet találni, popban,
rockban, musicalben, klasz-
szikus zenében egyaránt. A
készülô CD-men például
nem feltétlenül lesz egy
konkrét irányzat, amit kö-
vetünk, hanem lesz egy dal,
ami nagyon megy egy irány-

ba, lesz egy másik, ami na-
gyon egy másik irányba, az-
tán meglátjuk, mi sül ki be-
lôle.

– Sokan csináltak már ha-
sonlót, de megvan a rizikója,
hogy túl sokszínû akar lenni,
így végül nem áll össze az
anyag. Nem félsz ettôl?

– Persze, az igaz, hogy
minél nagyobb dolgot
akarsz megölelni, annál job-
ban kicsúszik a kezedbôl, és
tudni kell, hol a határ. Laví-
rozni kell, és megtalálni va-
lami nagyon vékony penge-
élen azt, ahonnan nem esel
le sem a bal, sem a jobb ol-
dalra. A régebbi rockzene-
karok közül például nagyon
szeretem a Queent: ôk pont

olyan széles, színes palettát
mutatnak, amire gondolok,
mert a rocktól a diszkóig
tényleg mindenfélét játszot-
tak. Vagy nagyon szeretem

Adele dalait, amelyek ma-
gukban az egyszerûségük-
ben tökéletesek. Ma túl sok
ingert, impulzust kapunk:
mindenhol rakás autó, nagy

táblák, LED falak, lámpák,
és minden világít, csillog-
villog, vakít – de az agyad
nem tud ennyi mindent fel-
dolgozni. Ugyanez a hely-

zet a zenében is, rengeteg a
túlspilázott, sokhangszeres
zene, és az elmúlt tíz évben
a klipek is teljesen megvál-
toztak. Ha 2011/2012-t né-
zem, úgy tudnám körülírni
a zenémet: a kevesebb több.
Nem akarok hû de nagy
megfejtéseket csinálni, és
nem akarok 800 tagú zene-
karral játszani. A legalapve-
tôbb dolgokból akarok épít-
kezni, például egy szál zon-
gora plusz ének, vagy két gi-
tár plusz ének dalokat elô-
adni, nagyon egyszerû, le-
tisztult érzéseket, hiszen
azok célirányosan jönnek,
betalálnak.

Bôvebben, képgalériával: 
www.bekesmegye.com

N eil Simon neve már
önmagában garancia

a sikerre, a poénözönre, fer-
geteges humorra, sziporká-
zó párbeszédekre. Az ameri-
kai vígjáték immár világhírû
mestere, modern klassziku-
sa a legjobb ajánlólevél, va-
lódi márkanév, ha az ember
nevetésre, minden baját fe-
ledtetô szórakoztatásra vá-
gyik. A Furcsa pár Jókai

színházi emlékezetes pre-
mierje (vagy a Napsugár
fiúk, a Pletykafészek és a
többi remekmû világraszóló
sikere) óta persze azt is jól
tudjuk, hogy Neil Simon
minden vígjátéka tulajdon-
képpen véresen komoly, iga-
zi görög sorstragédia, csak
éppen viccesen adja elô

mondandóját a szerzô. Úgy
megnevettet minden szavá-
val, hogy folyik a könnyünk
a röhögéstôl; ám aztán, anél-
kül, hogy észrevennénk, na-
gyon is szomorú, fájdalmas
dolgainkra tapint, világít rá.
Erre mondják, hogy az aj-
kunkra fagy a mosoly, a ne-
vetés, amint felfogjuk, mirôl
is van szó, amint leesik az a
bizonyos tantusz. A kivéte-

les ember- és lélekismerettel
rendelkezô író ugyanis
meghatóan érzelmes (nem
érzelgôs!), szívhez szóló tud
lenni, amikor legmélyebb
énünket érinti meg.

A Kapj el! címû kamara-
musicallel is így járunk:
minden szó, pillanat, hely-
zet csupa poén, de hamar rá-

döbbenünk, két egymásnak
teremtett, együtt élni még-
sem képes figura áll elôt-
tünk, akik megnyilvánulása-
ikkal elôször kiválóan elszó-
rakoztatnak, megnevettet-
nek bennünket. Aztán
alábbhagy a kacaj, az önfe-
ledt térdveregetés, mert szé-
pen lassan rá kell jönnünk:
pont ilyenek vagyunk mi is.
Nem adjuk fel mániánkat,
nem vagyunk képesek meg-
szabadulni a rigolyáinktól.

Vernon, a híres zeneszer-
zô, a kamasz szerelmes és a
már nem annyira fiatal férfi
szerepét, átalakulásait Szo-
mor György játszotta fino-
man, árnyaltan, meggyô-
zôen. Balogh Anna Sonia
alakjában méltó partnernek
bizonyult, esetlen és csábí-
tó, esendô és öntudatos,
ôszinte és számító egyszer-
re. Két bonyolult figura, két
kiváló színészi alakítás. A
jellemek összetettségét az
adja, hogy a szerzô nagy
élettapasztalatából fakadóan
jó sok emberi értéket és
gyarlóságot igyekezett be-
lesûríteni alakjaiba.

Remek ötlet a kétszerep-
lôs darabhoz Kerekes Judit
koreográfiája; a három lány-
ból és három fiúból álló kar
egyrészt a fôszereplôk énjeit
árnyalja, másrészt a társadal-
mi hátteret, környezetet tár-
ja elénk. Kiváló Juhász Kata-
lin díszlete. A félkör alakú
színpadot zongorabillen -
tyûk ölelik körül, billentyûk
a falon, az ablak elôtt a sza-
lagfüggönyön, jelzik, hogy
itt minden a zenérôl szól, itt
mindig zene szól.

NIEDZIELSKY KATALIN
FOTÓ: A-TEAM

Bôvebben:www.bekesmegye.com

A legkisebb korosztály-
nak, a felnövekvô

nemzedéknek, egyben per-
sze a jövô színházkedvelôi-
nek is játszani – ez mindig
kiemelt feladat volt a Békés
megyei társulat számára. Az
élményt nyújtó, színvonalas
szórakoztatás, a kultúrára
nevelés immár hagyomány

és ma is fontos küldetés; en-
nek jegyében alkalmazta
színpadra Koleszár Bazil Pé ter
rendezô – szláv népmese
alapján – a Négy évszak
címû darabot. A hangulatos,
tetszetôs üvegfestésre emlé-
keztetô kép a meghívón iga-
zi kedvcsináló – és nemcsak
a gyerekeknek, hanem az
egész családnak – az elôa dás-
hoz. S a világszép népmesék
sorába illô Hamupipôke-
történetbôl igényes, látvá-
nyos, minôségi bemutatót
alkottak a Jókai színházban.

Az elôadásra már eleve
úgy várták a teátrumba, Bé-
késcsabára a gyerekeket,
hogy elôzôleg készítsenek és

hozzanak magukkal szép
hóvirágokat, ezzel a közön-
séget bevonták a közös já-
tékba, az alkotásba. A virá-
gokkal – a Tavasz felkérésé-
re – az árva kislányt, a mos-
tohát, kedvenc hôsüket segí-
tették, hogy a tomboló tél
ellenére mégis össze tudja
szedni a hóvirágot, ami ösz-

szefogás, együttérzés nélkül
nem ment volna. Ezt is
megjegyezhették, megta-
nulhatták a gyerekek ebbôl
az elôadásból. Mielôtt fel-
ment a függöny, Fekete Péter
igazgató köszöntötte a kö-
zönséget, s mindjárt kicsit
beavatta ôket az élménybe, a
jobb mûélvezetbe. Egy-két
kérdésre, hogy például mi is
az a premier, s hogy színház-
ba jöttek-e vagy moziba, az
okos bekiabálásokból, vála-
szokból hamar kiderült, a
kísérôk szépen felkészítették
az apróságokat. S így már
kezdôdhetett a show!

A mesejátékkal sikerült
színpadra varázsolni a ter-

mészet, az esztendô négy
évszakának csodáit, rendjét,
változásait, de ami még en-
nél is fontosabb, képet kap-
tunk az emberi viselkedés
formáiról, példát a jóság és a
gonoszság megnyilvánulá-
sairól. Manapság, az egyre
terjedô erôszaktól szenve-
dô, az erkölcsiséget, mû -
veltséget háttérbe szorított
világban különösen fontos
maradandó értéket felmu-
tatni, az együttérzés, a sze-
retet, az emberség fontossá-
gára ráirányítani gyermeke-
ink figyelmét. Erre minden

másnál alkalmasabb a mû -
vészet, a mese, az irodalom,
a színház.

Koleszár Bazil Péter igé-
nyes, ízléses, szép, világos,
emlékezetes elôadást rende-
zett a Jókai színházban a
gyermekközönségnek. Óvo-
dásoknak, kisiskolás osztá-
lyoknak és családi program-
nak jó szívvel ajánlhatjuk a
produkciót: olyat látnak,
ami gyermeknek való, ami-
ért érdemes színházba jön-
ni, mert értékes, szórakoz-
tató, elgondolkodtató és
emlékezetes.

NIEDZIELSKY K.
FOTÓ: NYÁRI A. / A-TEAM

Bôvebben:www.bekesmegye.com

Nem akarok nagy megfejtéseket
Beszélgetés a Monte Cristo grófjának Dumas-jával 

Két premiert is tartott november 11-én a Békés
Megyei Jókai Színház: délután a gyermekeket
várták a Négy évszak címû mesejátékra, este a
Kapj el! kamaramusical szórakoztatta a felnôtt
közönséget.

Hûvös novemberi estén forró hangulat az Ibsen
Stúdiószínházban. A Kapj el! címû kamaramu-
sical – Balogh Anna és Szomor György fôsze-
replésével, Seregi Zoltán rendezésében – gyor-
san elôcsalja a mosolyt, a nevetést, a közönség
veszi a lapot, díjazza a remek poénokat, és élve-
zettel hallgatja a nagyszerû zenét.

Négy évszak és a barátság ereje
Teátrumi mesebemutató

Poénok és érzelmek összhangja
Musical a stúdiószínpadon

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL"
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2011. egész év folyamán, Liszt-emlékév
Békéscsabán, a város több pontján

Szeptember 16 – 2012. január 8., Orlai
Petrics Soma alkotásait bemutató ki-
állítás, Békéscsaba, Arany János Mûvelô-
dési Ház 

November 27. – december 18., Adventi
programsorozat advent négy vasár-
napján, Békéscsaba, Diáktanya 

November végétôl december 31-ig,
XXI. Amatôr Artium Országos Kép-
zô- és Iparmûvészeti Kiállítás Békés
megyei tárlatának válogatott alkotásai,
Szarvas, SZÁMK Vajda Péter Mûvelôdési
Központ

December 1., Takács Nikolas koncertje,
Szarvas, evangélikus ótemplom

December 1–7.,Mikulásfesztivál,Békés-
csaba, kulturális központ és telephelyei 

December 2., Takács Nikolas Hallelujah
címû koncertje,Békéscsaba, evangélikus
kistemplom 

December 2., Turcsányi Lajos fotókiállí-
tása, Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum

December 2. – 2012. január 18., Vá-
szonba ragadt csillagpor – ünnepi ese-
ményzárás és kiállításmegnyitó, Békéscsa-
ba, Békéscsabai Kulturális Központ And-
rássy Úti Társasköre

December 2. – 2012. január 12.,Ungvá-
ri Mihály festômûvész közösségeinek
kiállítása, Békéscsaba, Jankay Galéria 

December 3., Kádár Ferenc népdaléne-
kesek és népzenei szólisták IV. találko-
zója és versenye,Békéscsaba, IBSENHáz 

December 3–4., Ifjúsági teremlabdarúgó
torna – Kölyök Kupa, Gyula,sportcsarnok

December 4., Adventi gyertyagyújtás,
Orosháza, Árpád-kert

December 4., Adventi kézmûves foglal-
kozás – vásár, Füzesgyarmat, mûvelôdé-
si ház

December 4., Adventi gyertyagyújtás,
ünnepváró gondolatok, Szarvas, katoli-
kus templom – betlehemi jászolnál

December 4., Szarvasi Kamarazenekar
adventi hangversenye, Szarvas, SZÁMK
Vajda Péter Mûvelôdési Központ 

December 5–6., Lóháton érkezik a Mi-
kulás, Füzesgyarmat

December 6. – 2012. február 26., Játék-
kiállítás, Békéscsaba, Munkácsy Mihály
Múzeum 

December 6–16.,Advent a várban,Gyu-
la, vár

December 7., Karácsonyi játszóházi dél-
utánok, Tótkomlós, Természet Háza

December 8., Kolbászgyúró túra,Gyula,
Gyula–Szanazug–Városerdô

December 9–11., IV. Gyulai Méz- és Mé-
zeskalács Nemzetközi Fesztivál,Gyu-
la, Civil-ház 

December 9–24., Karácsonyi vásár, Bé-
késcsaba, sétálóutca, Korzó tér 

December 9., III. Békés Megyei Kép-
zômûvészeti Szabadegyetem, Békés-
csaba, IBSENHáz 

December 9., Luca-napi táncház, Szarvas,
SZÁMK Vajda Péter Mûvelôdési Központ 

December 9., III. Országos Gasztronó-
miai Emlékverseny,Gyula, Göndöcs Be-
nedek Középiskola sportcsarnoka 

December 10., Madárkarácsony Ré-
helyben, Dévaványa, Réhelyi Látogató-
központ

December 10., Jótékonysági karácsonyi
vásár, Szarvas, SZÁMK Vajda Péter Mûve-
lôdési Központ 

December 10., Sportnap, Füzesgyarmat,
sportpálya

December 10., Adventi játszóház, Szar-
vas, SZÁMK Vajda Péter Mûv. Központ 

December 11., Luca-túra, Békéscsaba,
Doboz (Kettôs-Körös hídja) – Marói erdô
– Póstelek – Veszely – Békéscsaba, volt
KISZ tábor (13 km) 

December 11., Adventi gyertyagyújtás,
Orosháza, Árpád-kert

December 11., Adventi kézmûves fog-
lalkozás – vásár, Füzesgyarmat, mûvelô-
dési ház

December 13., Békéscsabai Irodalmi Es-
tek, Békéscsaba, Phaedra Közéleti Köz-
pont 

December 15., Karácsonyváró mesék
kicsiknek és nagyoknak, Csorvás,
mûvelôdési ház színházterme

December 16., Pódium Esték,Orosháza,
Petôfi Mûvelôdési Központ, Bubik István
terem

December 17.,Adventi koncert –Csök-
môi Fúvószenekar, Füzesgyarmat, refor-
mátus templom

December 17., Mindenki karácsonya,
Tótkomlós, Hôsök tere

December 17., Rock Karácsony – Fülbe-
való Klub, Szarvas, SZÁMK Vajda Péter
Mûvelôdési Központ 

December 18., Aranyvasárnapi Ladányi
Karácsony, 4. adventi gyertyagyújtás, Kö-
rösladány, mûvelôdési ház

December 18., Mazsorettkarácsony,
Tótkomlós, Természet Háza

December 18., Adventi gyertyagyújtás,
Orosháza, Árpád-kert

December 19., Karácsonyi kézmûves
portékák vására, A Chován Kálmán

Mûvészeti Alapiskola Karácsonyi Hangver-
senye, Szarvas, SZÁMK Vajda Péter Mûve-
lôdési Központ 

December 19.,Karácsonyi hangverseny,
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ,
színházterem

December 20., Szinetár Dóra és Be-
reczki Zoltán koncertje, Békéscsaba,
evangélikus kistemplom 

December 20., Karácsonyi koncert,
Gyula, Mogyoróssy János Városi Könyvtár

December 22., Karácsonyi koncert,
Vésztô, mûvelôdési ház

December 23., Lovak karácsonya, Fü-
zesgyarmat

December 23.,Karácsonyi koncert, Tót-
komlós, Szlovák Két Tanítási Nyelvû Álta-
lános Iskola

December 28., Pezsgôkupa vívóverseny,
Gyula, vívóterem (48-as utca)

December 29., Vidám évbúcsúztató
koncert a SZARVAS BAND és a
SZAR VASI REZESBANDA közremûködé-
sével, Szarvas, Szarvasi Általános Mûvelô-
dési Központ 

December 29.,XXIII. Szilveszteri hang-
verseny, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési
Központ 

December 30., VIII. Dávid-napi Amatôr
Városi Asztalitenisz Verseny, Szegha-
lom, városi sportcsarnok

December 31., 24. Szilveszteri futógála,
Békéscsaba, városi sportcsarnok 

December 31., Városi szilveszter,Oros-
háza, Kossuth utca

December 31., Szilveszteri mulatság,
Mezôhegyes, Centrál étterem

December 31., Szilveszter a Rózsa fürdô-
ben, Tótkomlós

Decemberi rendezvények

IV. Gyulai Méz- és Mézeskalács Nemzetközi Fesztivál
December 9–11. Gyula, városi sportcsarnok
Mézeskalácsos nap, méz- és méhészeti nap, mézes gasztro-
nómiai nap – ezt a három fantázianevet kapta az idei fesztivál
péntekje, szombatja és vasárnapja. A szakmai rendezvények

mellett minden érdeklôdô méz- és mézeskalács-fogyasztó számára vonzó progra-
mokra lehet számítani ezen a hosszú hétvégén: gálamûsor operettel, elôadás, fog-
lalkozás és vetélkedô gyerekeknek, és ha minden jól megy, még arra is fény derül,
melyik a 2011-es év legjobb méze.

Novák Attila kiállítása
November 18. – december 15. Békéscsaba,
megyeháza
Az önmagát keresô ember, a mesélés, a megismerés
– nevezte meg a megnyitón Novák Attila munkáinak
legfontosabb elemeit, mozgatórugóját az alkotótárs
Kukár István. A HELY-ZET-KÉP címû tárlat a békés-
csabai képzômûvész és vizuálpedagógus festményei-
bôl, fotóiból válogat.

– Most is telefonon beszélünk,
de – ahogy mondtad – a buda-
pesti edzôtábor után németor-
szági és oroszországi felkészülé-
sek következnek. Ez rendhagyó
idôszak, vagy állandóan ilyen
sokat vagy távol az otthonodtól?
– kérdeztük az olimpiai ke-
rettag, válogatott birkózót.

– Nemcsak Orosházán,
de Magyarországon is ne-
héz edzôpartnert találni, így
a válogatott folyamatosan
együtt készül, s amikor csak
lehet, külföldi birkózókkal
is edzünk. Ebben a sportág-
ban nagyon fontos, hogy
minél több stílust, technikát
megismerjünk, ezért sajnos
szükség van az ilyen hosszú
távollétekre. Ezúttal is – ha
jól számolom – egy hónap
múlva leszek legközelebb
otthon.

– Hogy bírod az ilyen hosz-
szú távolléteket?

– Nehéz, de ha az ember
elhatározza, hogy a birkó-
zásra teszi fel az életét, ak-
kor nem szabad ezen gon-

dolkoznia. Egész évben fe-
szített a menetrend, így va-
lóban ritkán vagyok otthon,
de az a pár nap is nagyon so-

kat számít, annyi idô alatt is
sikerül feltöltôdnöm.

– A feszített menetrend azt
mutatja, most nem hátráltatja a
felkészülésedet sérülés, ami elég
gyakori ebben a sportágban.

– Szerencsére azon kívül,
hogy mindenem fáj, sérülé-
sem nincs. Persze az, hogy
fáj minden, nem baj, hiszen

azt mondják, a jó birkózó-
nak mindig fáj valamije.
Sajnos a sérülés tényleg elég
gyakori, hiszen itt a lábujjtól
a fejed tetejéig az összes
testrész ki van téve a sérü-
lésnek. Elég egy pillanatnyi
dekoncentráció vagy egy
rossz mozdulat, s azonnal
megtörténhet a baj.

– Mennyi esélyt adsz ma-
gadnak arra, hogy a hét londoni
kvóta közül egyet megszerzel?

– Nem tartozom az
egyértelmû esélyesek közé,
s a hét kiadó hely nagyon
kevés. Sok múlhat a sorsolá-
son is. Például a szeptembe-

ri, isztambuli vb-n egy vi-
lágbajnokkal sorsoltak ösz-
sze. Más ellen könnyebb
lett volna a továbbjutás, így
viszont csak a nyolcadik he-
lyen végeztem, ami a négy
évvel korábbi kvalifikáció-
hoz képest ezúttal nem je-
lentett olimpiai részvételt.
MALATYINSZKI ANDRÁS

– A szövetség elnöke szerint te
vagy a favorit az olimpiai kvali-
fikációban. Mikor s milyen for-
mában dôl el az indulás joga? –
kérdeztük Böczögô Dorinát.

– Január 11-én az olimpia
helyszínén rendezik a tor-
nászok tesztversenyét, ahol
eldôl, hogy kik indulhat-
nak az ötkarikás játékokon.
Ezen a versenyen rajtam kí-
vül még egy lány indul Ma-
gyarországról, s kettônk kö-
zött dôl el, hogy ki utazhat
az olimpiára.

– Elég hosszú szezonon
vagytok túl. Most jön egy kis la-
zítás, majd a januári versenyre
az újbóli felkészülés?

– Most nem lazíthatunk.
Valóban hosszú volt a ver-
senyszezon, hiszen január-
ban kezdôdött a felkészülés,
tavasszal Európa-bajnoksá-
got rendeztek, majd jöttek
ôsszel a világkupák, a világ-
bajnokság. Arról, hogy mel-
lettem ki utazhat a januári

tesztversenyre, egy decem-
beri, portugáliai verseny
dönt. Ezen én is indulok,
majd utána szinte azonnal
jön a londoni viadal. Tehát
nekünk a karácsony és a szil-
veszter idén „elmarad” a kva-
lifikációs versenyek miatt.

– Gondolsz az olimpiai rész-
vételre? – tettük fel a kérdést
immár Lónai Hajnalkának.

– Egyelôre a decemberi,
portugáliai versenyre kon-

centrálok. Ott dôl el szinte
minden, ugyanis az ott elért
eredmény alapján jelöli ki a
válogatott szakvezetés, hogy
Dorina mellett ki utazhat a
januári londoni viadalra.

– Elképzelhetô, hogy az
egyik legjobb barátnôddel kell
megküzdened majd a londoni
indulásért. Nincs köztetek emi-
att feszültség?

– Abszolút nincs. A ver-
senyeken és az edzôterem-
ben is ugyanúgy állunk egy-
máshoz, mint a tornater-
men kívül. A felkészülési
idô alatt, az edzôtáborokban
egy szobában lakunk, emel-
lett a napjaink nagy részét is
együtt töltjük. Jólesik, ami-
kor egy-egy gyakorlat köz-
ben drukkol a másik, hogy
jól sikerüljön, vagy ha vala-
milyen problémánk van,

akkor annak megoldásában
sokat segítünk egymásnak.
Köztünk nincs semmilyen
rivalizáció, csak barátság.

M. A.

A Munkácsy Mihály Mú-
zeum az állandó és az idô-
szaki kiállításokhoz kapcso-
lódóan múzeumpedagógiai
foglalkozásokat szervez,
melyek elsôdleges célja,

hogy az iskolás korosztály és
a családok számára minél
vonzóbbá, érdekesebbé te-
gye a múzeumlátogatást.

A programok a tanárok
munkáját, a gyermekek él-
ményszerû tanulását segítik.
Tárlatvezetések igyekeznek

a gyerekek számára élveze-
tessé tenni, ezért a múzeu-
mi sétát idônként feladatok-
kal, játékokkal színesítik. A
múzeumi órákon a kiállítás
egy-egy kisebb, önálló egy-

ségét dolgozzák fel, míg a
kézmûves foglalkozásokon
a gyermekek valamilyen
tárgyat készíthetnek el,
amelyet hazavihetnek; ez a
foglalkozás kérhetô tárlat-
vezetéssel, múzeumi órával
együtt és önállóan is.

Élményszerû tanulás

További információ és bejelentkezés: 
tel.: +36-66/323-377, Richweisz Rita

E-mail: richweisz.rita@freemail.hu, rita80@bmmi.hu
Web: www.munkacsy.hu 

(az internetes bejelentkezés linkre kattintva)

A karácsony idén „elmarad”
A Torna Club Békéscsaba két tornásznôje is ér-
dekelt a londoni olimpiai részvételért vívott
küzdelemben. Az már korábban eldôlt, hogy
Magyarország nôi tornász csapattal nem képvi-
seltetheti magát az ötkarikás játékokon, ugyan-
akkor indulhat egy versenyzô az egyéni küzdel-
mekben. Néhány hete Magyar Zoltán, a Magyar
Torna Szövetség elnöke úgy fogalmazott, ha-
zánk színeit nagy valószínûséggel Böczögô Do-
rina képviseli majd, akinek azonban még a ja-
nuár 11-ei tesztversenyen bizonyítania kell, s az
is megtörténhet, hogy éppen egyik legjobb ba-
rátnôje, csoport- és szobatársa lesz az ellenfél
az olimpiai kvótáért vívott csatában.

Mindössze hét kiadó hely maradt a jövô évi lon-
doni olimpia szabadfogású birkózó száma 96 ki-
logrammos súlycsoportjának rajtlistáján. Ezek
egyikére pályázik az orosházi Kiss Gergely, aki
nem foglalkozik az esélyekkel, csak a munkára
koncentrál, mert – mint mondta – az elvégzett
munka majd meghozza a várt eredményt. Ennél
sokkal egyértelmûbben fogalmaz Szél Attila, az
Orosházi Spartacus Birkózó Klub elnöke. Véle-
ménye szerint bár nehéz lesz a kvalifikáció, a jö-
vô évi olimpián a súlycsoport 19 fôs mezônyé-
ben ott lesz a versenyzôjük.

Az még nem baj, ha minden fáj

A 2011/9. számunkban található rejtvény helyes megfejtése:Tal-
palatnyi föld. A szerencsés nyertesek: Berki Tiborné (Békéscsaba);
Hadnagy Vilmosné (Békéscsaba); Varga Nikolett (Kondoros). A nyer-
teseket postán értesítjük.


