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Három megye mintegy
negyven kiállítója

kétszáz négyzetméternyi
standon vett részt a szep -
t ember 17-én Gyulán meg-
szervezett mezôgazdasági,
élelmiszer-ipari kiállításon
és üzletember-találkozón.
A Békés Megyei Önkor-
mányzat által életre hívott
rendezvény bizonyos tekin-
tetben a januári, ugyancsak
a fürdôvárosban tartott ma-
gyar–ukrán expó folytatásá-
nak nevezhetô, hiszen a cél
akkor is és ezúttal is ugyan-
az: a határ menti kereske-
delmi kapcsolatok élénkíté-
se. Ezúttal pedig nem csu-
pán közös határral rendel-
kezô országok, de kimon-
dottan egymással szomszé-
dos megyék között zajlott a
találkozó, és a házigazda Bé-

kés megye mellett Arad és
Bihar nyolc-nyolc gazdasá-
gi szereplôje is képviselte
magát. A mezôgazdasági
gépipar kivételével az ágazat
valamennyi szektora megje-
lent itt, legtöbben, a standok
közel egynegyede a húsfel-
dolgozásban érdekelt. A vá-
rosi sportcsarnokban felállí-
tott standok körbelátogatá-
sával párhuzamosan a részt-
vevôk közös tanácskozáson
is felmérhették az együtt -
mûködés lehetôségeit.

A magyarországi kapcso-
latokkal rendelkezô bihari
Andromi export- és import-
céllal érkezett Gyulára. Aho-
gyan a cég menedzserétôl,
Mudra Sorin Romulustólmeg-
tudtuk, vásárlási szándékuk
komoly, alapanyagokat sze-
reznének be nagy mennyi-

ségben, elsôsorban hasított
félsertést, illetve csirkét, puly-
kát, amiket aztán termék-
ként feldolgozva hazánkban
is értékesíthetnek. 

Négykilós kenyér is állt a
több tíz vállalkozást, terme-
lôt egységbe tömörítô Ara-
deanca egyesülettel az expó-
ra érkezô Palmar Vali pékség

pultján. Mivel árucikkük je -
llegébôl adódóan az Arad
megyei pécskai Lelik Rozá-
liáék csak viszonylag kis tá-
volságokra szállítanak, így

Gyulára fôként hagyomá-
nyos, házi jellegû kenyereik
bemutatása, népszerûsítése
érdekében érkeztek. 

Letették a Békés megyei expó alapkövét
Araddal és Biharral közösen mezôgazdasági kiállítást tartottak Gyulán

Békés, Arad és Bihar megye mezôgazdasági vál-
lalkozásai, termelôi, üzletemberei nagyszabású
expón találkoztak szeptember 17-én Gyulán. A
kiállítás után idôkapszulát helyeztek a földbe,
hiszen a Békés Airport mellett letették az uniós
segítséggel mintegy 700 millió forintból megva-
lósuló Békés megyei expó alapkövét.

Amegyei közgyûlés fon-
tosnak tartja, hogy

szakbizottságán keresztül
mindenképpen informá-
lódjon az agrár- és vidékfej-
lesztési kifizetések kezelésé-
vel kapcsolatos részletek-
rôl annak érdekében, hogy
tájékoztatni tudja Békés
megye agráriumát. Éppen
ezért az illetékes mezôgaz-
dasági bizottság érdeklôdve
fogadta az MVH tájékozta-

tó ját, ugyanis abból kide-
rült, hogy az MVH-hoz
Bé kés megyében mintegy
15 600 kérelem érkezett be
területalapú támogatás igé-
nyelésére. Az MVH mun-
katársa elmondta, hogy az
európai bizottság döntésétôl
függôen akár már ebben az
évben kifizethetik elôleg-
ként a megítélt támogatá-
sok ötven százalékát. Mint
az elmondottakból kiderült,

a kérelmeket elektronikus
formában lehetett leadni a
kormányablak segítségével
ügyfélkapun keresztül. 

A tájékoztatót követôen
Kozsuch Kornél bizottsági
tag a gazdák tájékoztatása
céljából az adate gyeztetés
idôpontjáról érdeklôdôtt.
A válaszból kiderült, hogy
arra idén októberben ke-
rül sor. 

Továbbra is kiegyensúlyozott 
a megyei büdzsé

A napirendi pontokat mege-
lôzô eseményeket követôen
a megyei önkormányzat elsô
féléves költségvetését érté-
kelte a közgyûlés. Mint az a

beszámolóból kiderült, az
önkormányzat büdzséje to-
vábbra is egyensúlyban van,
a várakozásokhoz képest a
bevételeket még túl is teljesí-
tették, a kiadás pedig az elô-
zetes számításoknál keve-
sebb volt. Farkas Zoltán az er-

re az évre a büdzsében beál-
lított 1,8 milliárd forintos
mûködési hitellel kapcsola-
tosan elmondta, hogy azt
már idén április 20-án mara-
déktalanul visszafizették a
banknak, az önkormányzat
az év további részében már
nem kíván további hitelfel-
vétellel élni, mert nélküle is
teljesíthetô a költségvetés. A
megyei elnök azt is elmond-
ta, hogy az önkormányzat-
nak hatvan napon túli tarto-
zása nincs, mûködési bevé-
telei fedezik a kiadásait.

Farkas Zoltánt választották
az Arad–Békés Megyei Vegyes 

Bizottság társelnökévé
Személyi kérdésekrôl is
döntés született az ülésen.

Farkas Zoltán, a Békés megyei közgyûlés elnöke az expó alapkövénél

FOLYTATÁS A 3. OLDALON"

FOLYTATÁS A 6. OLDALON"

Stabil maradt a költségvetés
Nyári szünet utáni elsô ülését tartotta meg a Bé-
kés megyei közgyûlés szeptember 16-án a me-
gyeházán. A két ülés közötti résznél az elmúlt
hetek eseményei parázs vitát váltottak ki, majd
értékelték a 2011-es költségvetés elsô félévi tel-
jesítését, melyrôl kiderült, hogy az továbbra is
kiegyensúlyozott, valamint Farkas Zoltán me-
gyei elnök személyében új társelnököt delegál-
tak a Békés–Arad Megyei Vegyes Bizottságba.
Kiírta a közgyûlés a megyei fôjegyzôi álláshely-
re a pályázatot is, dr. Dávid Sándor, a megyei
önkormányzat eddigi hivatalvezetôje ugyanis
augusztusban lemondott megbízatásáról.

Éves szinten mintegy negyvenmilliárd forintot hívhatnak le a Mezôgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH) uniós támogatás formájában a Bé-
kés megyei gazdák, melybôl közel huszonkétmilliárd forint földalapú tá-
mogatás – hangzott el Békés Megye Ügyrendi, Mezôgazdasági, Környezet-
gazdálkodási és Turisztikai Bizottságának szeptember 15-i megyeházán
megtartott ülésén. A tájékoztatás a Hamza Zoltán vezette szakbizottság
kezdeményezésére valósult meg, azzal a céllal, hogy mind a bizottság, mind
a nyilvánosság megfelelô információt kapjon a források elosztásáról.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON"

Évi negyvenmilliárd az MVH-tól
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– Régi álmunk vált valóra
azzal, hogy idén sikerült be-
fejeznünk az új napközi ott-
honos óvoda és bölcsôde
építését, korábban ez az in-
tézményünk három telep-
helyen mûködött. A téli
fûtését és a nyári hûtését ta-
lajszondás hôszivattyúval
oldottuk meg – hallhattuk
Kardos Károly polgármester-
tôl. – Az általános iskola
részleges felújítására 500

millió forintot nyertünk, ez
most fejezôdött be, jelképes
átadását szeptember 23-án
tartjuk. Azért nevezem jel-
képesnek, mert a munkála-
tok közben is folyt a tanítás.

– A mûvelôdési ház felújí-
tását miként tudták megvalósí-
tani?

– Tavaly 50 millió forin-
tot nyertünk rá pályázaton.
Már kétszer pályáztunk a
szabadtéri színpad és a sör-

kert felújítására is, eddig
nem jártunk eredménnyel,
de nem adjuk fel, újra meg-
próbáljuk. A polgármesteri
hivatal külsô rendbehoza-
talára sikeresnek bizonyult a
pályázatunk, ez a munka je-
lenleg is tart. Valamint fo-
lyamatban a katolikus egy-
ház egykori parókiaépületé-

nek külsô és belsô felújítása
is, ahová, ha elkészült, a
szociális feladatok fognak
kerülni.

– Az infrastruktúra kiépíté-
sében hol tartanak?

– A szennyvízhálózat ki-
vételével már valamennyi
infrastruktúrát lefektettük.
A csatornázás elsô üteme el-
készült, második ütemben
az egész településen szeret-
nénk kiépíteni a szennyvíz-
hálózatot, illetve egy új
szennyvíztisztító telepet is.
Több mint kétmilliárd fo-
rintos értékével ez lesz az
önkormányzat legnagyobb
beruházása. A pályázat elsô
fordulójában nyertünk, je-
lenleg a második fordulónál
tartunk. Jövôre szeretnénk
elkezdeni az építését, 2014
végére pedig befejezni.

– Ez évre milyen terveket
fogalmazott meg az önkor-
mányzat?

– A már folyamatban lé-
vô beruházásokon túl ôsszel
elkezdjük a csapadékvíz-el-
vezetô árkok felújítását. Az
idén nyáron a sporttelepen a
mûfüves pálya megépítésé-
re nyertünk pénzt, itt több
funkciós pályát alakítunk
ki, és a pályázat keretében
megoldjuk a kivilágítást is.
A beruházásnak 2012. jú-
nius végére kell elkészül-
nie. És bízom benne, hogy
jövô évtôl már a megyei ön-
kormányzat területfejlesztô
szerepköre is segíteni fogja
Körösladány további fejlô-
dését.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

– Sok kisgyereket vonzanak az
egyenruhás foglalkozások, ám
ôk elsôsorban tûzoltók, kato-
nák, rendôrök lennének szíve-
sen. De hogy lesz valakibôl ka-
tasztrófavédô?

– Újkígyóson jártam ál-
talános iskolába, ahol kiváló
történelemtanárok tanítot-
tak, és ahol tagja voltam a
honvédelmi és honismereti
szakkörnek. A történelem
szeretete azóta is elkísér. És
valóban én is katona szeret-
tem volna lenni: Komjáthy
István Mondák könyve cí -
mû mûvének egyik szerep-
lôje, Szépmezô Szárnya sze-

rint csak hôsként érdemes
élni a világon, és én ezt a
honvédségben láttam meg-
valósulni. Következett az
Egri csillagok, majd sorra
azok a további hatások,
amik odáig vezettek, hogy
jelentkeztem a Kossuth La-
jos Katonai Fôiskolára. Már
Szegeden voltam századpa-
rancsnok, és nem is tudtam
arról, hogy van katasztrófa-
védelmi szakma, amikor
egyszer csak kaptam egy te-
lefont az akkori Békés me-
gyei polgári védelmi pa-
rancsnoktól, van-e kedvem
átjönni hozzájuk. Volt, és

bár nem lettem hôs, nem
bántam meg

– Rendszerint olyankor ta-
lálkoznak a lakossággal, amikor
anyagi kár érte ôket vagy ve-
szélybe került az életük. Ho-
gyan lehet ezt feldolgozni?

– Megvan ennek a hiva-
tásnak is a szépsége, és akik
egyenruhásként dolgoznak,
az a feladatuk, hogy szolgál-

janak. Amikor kérdezik tô-
lem, hogy „dolgozol?”, azt
szoktam mondani viccesen,
hogy nem, soha nem dolgo-
zom – én szolgálok. Erre
tettünk esküt, és amikor
jönnek a katasztrófa- és ve-
szélyhelyzetek, amikbôl az
elmúlt években azért jócs-
kán kijárt, ad egy pluszt,
hogy segítettünk. Ezért ta-

lán pozitív is a megítélése a
tûzoltó-katasztrófavédelmi,
vagy akár rendôr szakmának
is. Mert számíthatnak ránk
az állampolgárok. És ami
visszajön ebbôl, az a siker,
az, hogy sikerült megmen-
teni mások életét, megelôz-
ni a katasztrófahelyzeteket,
és folyamatos a visszacsato-
lás az emberektôl, akik
megköszönik a munkánkat.
Persze olyan is elôfordul,
hogy kapunk hideget-mele-
get, de ha mérleget vonok, a
társadalmi megbecsülést
mindenképpen érezzük. És
annak ellenére, hogy rend-
védelmi szervrôl van szó,
ahol szigorú szabályok és
alá-fölérendeltségi viszony
van, ez igazi csapatmunka.
Az elmúlt években Békés
megye tûzoltói és katasztró-
favédelmi szakemberei es-
küjükhez híven helytálltak,

ezért tisztelet és köszönet il-
leti mindegyiküket.

– A vörösiszapár után Ko-
lontáron, Devecseren segített.
Mi volt a legmegrázóbb, ami
elôször eszébe jut arról, amit ott
látott?

– Én is gondolkoztam
rajta, hogy mi az, ami meg-
marad. És minden esetben
ugyanaz, akár egy török
földrengésnél, akár egy ár-
vízhelyzetnél: az emberek
tekintete. Nem a helyzet, az
összedôlt házak, a tragédia
oka vagy következménye.
Hanem amikor emberek el-
vesztik, amit éveken keresz-
tül, egy élet munkájával fel-
építettek, családok a megél-
hetésüket, a gyermekek a já-
tékaikat, állnak a lebontan-
dó vagy összedôlt háznál, és
látom a tekintetüket – ez a
megrázó, és mindig ez az a
kép, ami elôször elôjön.

A z egy négyzetméterre
esô barnászöld színár-

nyalatú ruhák száma kiug-
róan megemelkedett Oros-
háza-Gyopárosfürdôn szep -

t ember 3-án, és a kutyák ará-
nyára, valamint a vadhúséte-
lek illatára sem érkezhetett
panasz ezen a napon. Nem is
lehetett volna ez másként az
500 ezer hektárnyi terület va-
dászait összefogó Békés me-
gyei vadásznapon.

Dancsó József polgármes-
ter után Farkas Zoltán kö-
szöntötte a résztvevôket:
– A vadászok sokkal többet
felvállalnak a természet vé-
delméért, mint amit a társa-
dalom elismer, és mondha-
tó, hogy Békés megyében
rendben mennek a dolgok –
hangsúlyozta a megyei köz -
gyûlés elnöke. Csoma Antal,

a vadászkamara megyei
szervezetének elnöke átadta
az idei kitüntetéseket, majd
az új sportvadászok felava-
tása következett: miután

mindannyiuk vállát meg-
é rintették az ünnepi vadász-
tôrrel, pontosan tizenkét
puskalövésbôl álló dísz -
tûzzel adták meg a nekik ki-
járó tiszteletet társaik. A
megnyitó ideje alatt termé-
szetesen már javában fôttek
a bográcsokban a vadhúsok,
hiszen közel húsz verseny-
zô fôzôversenyen indult. A
gyerekeknek pedig különö-
sen tetszett a programok
közül a kitömött állatokat,
például borzot, vaddisznót
és rókát bemutató sátor, il-
letve az afrikai trófeákat fel-
vonultató kiállítás.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

„Ami megmarad, az emberek tekintete”
Katonából lett katasztrófavédelmi szakember dr.
Takács Árpád ezredes, aki az államalapítás ünne-
pén Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet
vehetett át Schmitt Pál államfôtôl. A Békés Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetôjét
kitüntetése alkalmából hivatásáról kérdeztük.

Körösladányban sorra szépülnek meg az intéz-
mények. Új orvosi rendelôt és óvodát építettek,
felújították az iskolát és a mûvelôdési házat,
most a városháza és a katolikus egyház egykori
parókiaépülete került sorra. Közben új arcula-
tot kapott a városközpont is.

Infrastruktúra-fejlesztés Körösladányban
Több intézmény megújult a településen

Trófeák, bográcsok, 
vadászkürtök
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H. Kovács Judit társadalmi
megbízatású alelnök szep -
t ember 4-ével történô le-
mondásával ugyanis az
Arad–Békés Megyei Vegyes
Bizottság társelnöki tisztsé-
ge is megüresedett. A fela-
datra a bizottság zavartalan
mûködése érdekében egy-
hangúlag Farkas Zoltán
megyei elnököt delegálta a
képviselô-testület. Emellett
több új vezetôt választottak,
a Békés Megyei Ibsen Non-
profit Kft. vezetésével to-
vábbi egy évig az eddigi
ügyvezetôt, Dombi Ildikót
bízták meg, a Békés Megyei
Energetikai Szolgáltató Kft.
irányítására pedig Szôke
Lászlónak szavazott bizal-
mat a közgyûlés. Új intéz-
ményvezetônek is megbí-
zást adott a képviselô-testü-

let, ugyanis a Békés Megyei
Munkácsy Mihály Múze -
um vezetésével Kovács Ist-
vánt, a Vésztô-Mágor Tör-
ténelmi Emlékhely kiállító-
hely-vezetôjét bízta meg a
közgyûlés. 

Kiírják a megyei fôjegyzôi 
pályázatot

Miután dr. Dávid Sándor
megyei fôjegyzô megbíza-
tá sa közös megegyezéssel
meg szûnt, testületi ülés ke-
retében is elbúcsúzott tôle a
megyei közgyûlés. Ebbôl az
alkalomból a volt megyei
fôjegyzô, dr. Tokovicz József
mérnök dandártábornoktól,
a Honvédelmi Miniszté-
rium Védelmi Hivatalának
Fôigazgatójától vehette át
az általa képviselt hivatal
ezüst emlékérmét, a védel-
mi igazgatás érdekében ki-

fejtett munkája elismerése-
ként. A testület pedig arról

döntött, hogy pályázatot ír
ki a fôjegyzôi állás betölté-

sére. A beérkezett pályáza-
tokat a képviselôk várha-

tóan a novemberi ülésen bí-
rálják el.

Sûrûn vesznek részt ehhez
hasonló rendezvényeken,
legutóbb Románia egyik
legnagyobb mezôgazdasági
expóján, az aradi Agromali-
mon is ott voltak.

A Szabo & Szabo családi
vállalkozás elsôsorban a jó
reklámozási felületet látta
meg a kiállításban. A lekvár-
különlegességeket, savanyú-
ságokat, befôtteket tartósító-

szerektôl és adalékanyagok-
tól mentesen készítô bé-
késszentandrási manufaktú-
ra nevében Szabó Norbert el-
mondta: jelenleg öt-hat fôs

cégüket bôvíteni szeretnék,
keresik a fejlesztésüket elô-
mozdító pályázatokat. Vé-
gig jelen volt a kiállítóknak
és üzletembereknek tartott
szekcióülésen is, úgy véli, ez
az elsô lépés, a tapogatózás
volt az igények, a lehetôsé-
gek megismerésében.

A köszöntôk és beszédet
mondók kiemelték: az egy-
séges agrárökológiai tájat al-
kotó megyéink, országaink,

a vidék számára továbbra is a
mezôgazdaság, a jó minô-
ségû termékek jelentik a ki-
törési pontot, a felemelkedés
lehetôségét. Fazekas Sándor

vidékfejlesztési miniszter
levélben üdvözölte a három
megye kezdeményezését, és
a rendezvényen dr. Görgé-
nyi Ernô, Gyula város pol-
gármestere, Jakab István, az
Országgyûlés alelnöke mel-
lett megszólalt Ioan Micula,
a Bihar Megyei Kereske-
del mi és Iparkamara el-
nö ke, Alexandru Sárközi, a
Békés–Bihar Megyei Ve-
gyes Bizottság társelnöke és 

Simona Haprian, az Arad
megyei iparkamara projekt-
menedzsere is. Jelenlétük
indokolt volt abból az okból
is, hogy az expó alkalmából

a Békés–Arad, illetve a Bé-
kés–Bihar megyei vegyes
bizottságok elsô alkalom-
mal tartottak közös tanács-
kozást. Itt a résztvevôk a Ma-
gyarország–Románia Hatá-
ron Átnyúló Együtt mûkö-
dési Program (HU-RO)
eddigi eredményeirôl és az
elkövetkezendô pályázati
kiírásról hallgathattak meg
tájékoztatót, továbbá bemu-
tatták tevékenységüket az
Arad és a Bihar Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamarák.

Beszédében Farkas Zoltán,
Békés Megye Képviselô-tes-
tületének elnöke kitért rá,
már csak néhány hónapot

kell várni, és az ehhez hason-
ló kiállításokat a kifejezetten
erre szakosodott Békés Ex-
póban rendezhetik meg. Az
üzletember-találkozót köve-
tôen egy országos és egy me-
gyei napilapot, egy magyar fi-
zetôeszközt és a beruházási
terveket idôkapszulába zár-
ták, és azt az alapkôvel együtt
ünnepélyesen elhelyezték a
Békés Airport, azaz a Békés-
csaba és Gyula közötti repü-
lôtér melletti területen. Itt a
HU-RO keretében megva-
lósuló AB Expo névre hallga-
tó projekt révén 1920 négy-
zetméteren új kiállítási tér
nyílik, a földszinten egy 1291

négyzetméteres csarnokkal,
emeletén egy százfôs konfe-
renciateremmel. A Békés
Megyei Önkormányzat part-
nere a projektben az Arad
Megyei Kereskedelmi, Ipari
és Mezôgazdasági Kamara is,
hiszen a projekt másik fontos
alapeleme, hogy az aradi ex-
pó egy harmadik pavilonnal
bôvül, így annak igazgatója,
Nicolae Gros̨an segített az alap-
 kôletételnél Farkas Zoltán-
nak. A 3,5 millió eurós támo-
gatással összesen 4,2 millió
eurós (ebbôl 2,6 millió euró
a magyar oldali, 1,6 millió a
román oldali) fejlesztés 2012.
augusztus végén zárul le.

Letették a Békés megyei expó alapkövét
Araddal és Biharral közösen mezôgazdasági kiállítást tartottak Gyulán

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL"

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL"

Stabil maradt az önkormányzat költségvetése

A 2011-es költségvetés elsô félévi teljesítését értékelték

Görgényi Ernô, Jakab István és Kónya István a pécskai Palmar Vali pékség ke-
nyereivel ismerkedik
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Az általános és a középis-
kolákban már megnyi-

tották az új tanévet, a felsô-
oktatási intézményekben
azonban még nem kezdô-
dött meg az ôszi szemeszter,

így ideális volt az idôpont ar-
ra, hogy az utolsó, utolsó
elôtti szabad nyári hétvégére
megszervezzék a Kárpát-me-
dencei Fiatal Közgazdászok

Találkozóját. A Magyar Köz-
gazdasági Társaság kezdemé-
nyezésére szeptember 1. és 3.
között tartott konferencia
körülbelül száz résztvevôje,
amint azt neve is sejteti,

nemcsak a hazai, hanem a
vajdasági, az erdélyi és a felvi-
déki magyar ajkú hallgatók és
pályakezdôk közül került
ki. A tanácskozáson, melyet

Gyulán, a Békés Megyei
Harruckern János Közokta-
tási Intézménynek a TISZK-
projekt keretében idén áta-
dott konferenciatermében
tartottak, plenáris és szekció-

ülések váltották egymást,
mások mellett elôadott rajta
Domokos László, az Állami
Számvevôszék elnöke is.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

A megyei informatikai
együttmûködést segítendô
szervezett tudásbörzét szep -
t ember 15-ére a Békés Me-
gyéért Vállalkozásfejlesztési
Közhasznú Közalapítvány. A
mindenki számára látogat-
ható, Farkas Zoltán megyei
elnök által megnyitott ren-
dezvényen az informatika
vállalkozásokban, intézmé-
nyekben, hivatalokban való
felhasználási lehetôségeinek,
újításainak témakörébe tar-
tozó elôadások váltották egy-
mást, míg az elôtérben stan-
dokon mutatkoztak be cé-
gek, szervezetek. Így a hely-
színen, azaz Békéscsabán, a
Békés Megyei Tudásház és

Könyvtárban a már a szak-
mában dolgozó vagy abban
elhelyezkedni kívánó infor-
matikusok, érintett vállalko-
zás- és intézményvezetôk
mellett iskolai csoportok és a
számítógépek világa iránt ér-

deklôdô laikusok, álláskere-
sôk nemcsak prezentációk-
ból szerezhettek új informá-
ciókat, de a börzén kiállítók-
tól pályázati lehetôségek-
rôl értesülhettek, hardver-
szerelési és képszerkesztési
bemutatót, háromdimen-
ziós technológiát felhaszná-
ló berendezéseket nézhettek
meg. Mindemellett megis-
merkedhettek például a Bé-
kés Megyei Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény Ti-
sza Médiájával is, ahol az is-
kola kiadványainak, rádió-
mûsorainak szerkesztésén
túl az intézmény honlapjáért
is felelôsek a diákok és segí-
tôik.

A 4,17 megawatt teljesítmé -
nyû szarvasi biogázüzem az
energia elôállításához a kör-
nyékbeli élelmiszer-ipari
vállalkozásoknál keletkezett
problémás hulladékot, az ál-
lattartó telepekrôl származó
szerves trágyát használja fel,
és ilyen módon évente 12,5
millió köbméter szén-dioxid-
mentes biogázt hoz létre.
Ennek egy része villamos,
másik része hôenergiaként
hasznosul, valamint keletke-
zik még belôle biotrágya is.

A békéscsabai Fenyves Ho-
tel wellnessrészlegében töb-
bek között egy 10 × 5 méte-
res medencét, továbbá gyer-

mekmedencéket, hatsze-
mélyes pezsgôfürdôt, finn
és infraszaunát adtak át, va-
lamint kialakítottak egy

masszázsrészleget, illetve a
szálló mögött egy, a nemzet-
közi szabványoknak megfe-
lelô teniszpályát.

Jelentôs beruházások végére értek
Két fontos fejlesztésnek is végére értek a közelmúltban Békés megyé-
ben. Szarvason 4,5 milliárd forintból biogázüzem épült, Békéscsabán
pedig teljes körû szolgáltatást biztosító wellness-szállodát avattak, a
beruházás összköltsége 150 millió forint volt. Elôbbi egy közel húszez-
res város teljes energiaellátását is biztosítani tudná, míg utóbbi a Békés
megyében rejlô turisztikai lehetôségeket bôvíti.

Aminôségi magyar ter-
mékek népszerûsítése

érdekében hirdeti meg a Co -
op Hungary Zrt. minden év-
ben a Coop rallyt, amin a
legtöbb autóversennyel el-
lentétben nem a gyorsaság a
legfontosabb erény. A részt-
vevôk 2011-ben kelet-ma-
gyarországi útvonalon halad-
tak két napon át, és a kiemelt
gyártóknál, forgalmazóknál
megállva a pilóták és segítôik
ügyességi versenyeken bizo-
nyíthattak. Megyénkben Bé-
késen, a Békési Pálinka Zrt.
pálinkacentrumánál állomá-
soztak le, és értek egyúttal
célba szeptember 16-án a fu-
tam csapatai. Itt Murányi
László, a szervezô, száz száza-
lékban magyar tulajdonú

gazdasági csoport vezérigaz-
gatója, Békési Zoltán, a pálin-
kafôzde tulajdonos-cégveze-
tôje és mások mellett Farkas
Zoltánmegyegyûlési elnök is
a jó minôségû hazai ételek-
italok mellett állt ki. Bognár
Lajos élelmiszerlánc-felügye-
letért és agrárgazdaságért fe-
lelôs helyettes államtitkár pe-
dig, elhozva a fôvédnök Fa-
zekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter üdvözletét, ugyan
nem versenyzôként, de ele-
jétôl a végéig teljesítette a tá-
vot, és Békésen is üdvözölte
a résztvevôket, akik a felüdü-
lés után átmentek a fôzde-
helyre, ahol szilvamagozással
segíthették elô a rali két-há-
rom hét múlva elkészülô pá-
linkáját.

Az idén közel 80 cég 94
csapata indult a távon. A
résztvevôk a kiskereskedelmi
piac 15, az élelmiszeripar 20-
25 százalékát fedik le, ezzel
mintegy ezermilliárd forint
árbevételt, hetvenezer mun-
kavállalót képviselve a ver-
se nyen.

Falat és nyílászárót festet-
tek újra, fûtést és vizes-

blokkot korszerûsítettek, a
foglalkoztatószobában új la-
minált padlót fektettek le,
helyiségeket nyitottak össze,
kiskerítést és homokozót ala-
kítottak ki a Békés Megyei
Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény egységes gyógy-
pedagógiai módszertani
részlegének (EGYMI) béké-
si óvodájában. A felújítás
durván egy hónapot vett
igénybe, és a 265 ezer forin-
tos anyagköltségen túl más
kiadással nem kellett számol-
ni, hiszen saját kivitelezésben
és munkaerôvel folytatták le
a renoválást. A saját erô mel-
lett pedig alapítványi és béké-
si vállalkozók felajánlásai is
segítették a finanszírozást.

Az ünnepélyes átadási ce-
remóniát tíz nappal a haszná-
latba vétel után, szeptember
15-én tartották meg, így a
szobák egyéves szünet után –
mert a 2010-ben elballagot-
tak után a következô tanév-

ben nem érkeztek gyerekek –
új külsôvel várhatták a kicsi-
ket ebben a hónapban. 

Most ôsztôl tíz kisgyerek
jár ezek közé a falak közé, és
az óvodai csoportban a testi,

értelmi, beszédbeli, halmo-
zottan fogyatékos, autista, a
megismerô funkciók tartós,
illetve súlyos rendellenessé-
gével küzdô picik harmoni-
kus személyiségfejlôdését se-
gítik. Az EGYMI-be a megye
területérôl érkeznek sajátos
nevelési igényû gyerekek, 3-
tól 23 éves korig; az idei tan-
évet 244 diákkal kezdték. Az
óvodai mellett máshol is tör-

téntek újítások a nyáron, így
a szövô tanmûhely és a pro-
jektterem is új, tágasabb he-
lyiségbe költözhetett – eze-
ket szintén szeptember 15-
én avatták.

Zámbó András igazgató,
Farkas Zoltánmegyei elnök és
Izsó Gábor köszöntôi után
a rendezvény meghívottjai
megtekinthették az újításo-
kat, és mire a többi helyiség-
ben végeztek, az ovisok is ép-
pen ébredeztek délutáni szi-
esztájukból, így a látogatók
is benézhettek megszépített
szobájukba.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Hardvert is szereltek a börzénFiatal közgazdászok találkozója

Alternatív energiaforrás a biogázüzembôl

Wellness-szállodát avattak Békéscsabán

Rali a hazai termékekért

Felújították az óvodát Békésen
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Élesben bizonyíthatta,
mit tanult ebben az év-

ben az a huszonnégy sza-
kács, aki a Békés Megyei
Harruckern János Közokta-
tási Intézmény nyolc hóna-
pos szakács-cukrász techno-
lógiai képzésén vett részt.
Vizsgavacsorájukra Ambrus
György, Tímár Attila olimpiai
bajnok, illetve ezüstérmes
mesterszakácsok és Doktor
Zoltán világbajnoki ezüstér-
mes mestercukrász készítet-
te fel a szakmai továbbkép-
zés hallgatóit, akik fele-fele
arányban a Békés Megyei
Körös-menti Szociális Cent-
rum, illetve a Hajnal István
Szociális Szolgáltató Cent-
rum dolgozói.

A szarvasi és a békési
székhelyen tartott szeptem-
ber eleji gálavacsorák hét fo-
gásból álltak. Fôételként az
egyik helyszínen sajtos csir-
kemellrolád, konfitált ka-
csamell érkezett vadrizzsel,
blansírozott kiskertek zöld-
ségeivel, kacsajussal, míg a
második csoport erdélyi
pulykamellfilét tálalt pulisz-
kával és juhtúrós metélttel.
A jól sikerült vacsora után
minden hallgató átvehette
oklevelét.

A vizsgák helyszínéül
szolgáló szarvasi és békési,
valamint a mezôkovácsházi
konyha a közelmúltban ösz-
szesen 300 millió forintból
újult meg, aminek köszön-
hetôen már nemcsak saját
intézményüknek készítik az
ételeket, hanem térségi
szintû élelmezést látnak el.
Az épületfelújítás mellett a
régi, elavult konyhai beren-
dezések helyett új, európai
színvonalú, a közétkeztetés-
ben csak ritkán elôforduló

minôségû, energiatakarékos
konyhai gépeket, berende-
zéseket szereztek be. Például
olyan intelligens sütôkkel
szerelték fel ôket, amelyeket
beprogramozva éjszakáról
reggelre felügyelet nélkül is
elkészül bennük az étel:
megsül a vagdalt reggelre,
majd a sokkolóval a 75 fokos
ételt is legfeljebb 90 perc
alatt szeletelhetô hômérsék-

letûre hûtik, az új szeletelô
pedig felvágja – mindezt
ugyanabban az edényben.
Emellett beszereztek például
új, fôzô- és sütôberendezé-
seket, rozsdamentes ételszál-
lító edényeket is. A szakács-
cukrász technológiai képzés
frissen vizsgázott résztvevôi
pedig bizonyították, hogy ki-
válóan boldogulnak az új
technikai környezetben.

K ét Békés megyei cég is
Magyar Termék Nagy-

 díjban részesült szeptember
1-jén, hiszen a Budapesten,
az országház felsôházi ter-
mében átadott elismerések
között a Csaba Metál Zrt.
egy és a Gyulai Húskombi-
nát Zrt. két pályázatát is dí-
jazták. Elôbbi, a békéscsa-
bai cég a CSM Urbanus
Midibusz, míg utóbbi, a

gyulai vállalat a Gyulai
Mályvádi Sonka, valamint a
Gyulai Pokol Szalámi ter-
mékek kiváló minôségének
bizonyítékaként kapta a ki-
tüntetô díjat, melyet Koszo-
rús Lász ló, az Országgyûlés
Gazdasági és Informati-
kai Bizottságának alelnöke
nyújtott át. A Csaba Metál
Zrt. felkérésére Farkas Zol-
tán, Békés Megye Képvise-

lô-testületének elnöke is
részt vett a szeptember 1-jei
ünnepélyes eseményen.

A Magyar Termék Nagy-
díj pályázatot 2011-ben ti-
zennegyedik alkalommal
hirdette meg az Industorg
Védjegyiroda Minôségügyi
Kft., a Magyar Export-Im-
port Bank Zrt., a Magyar
Export Biztosító Zrt., a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Hatóság, a TERC Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. és
a TÜV Rheinland Inter-
Cert Kft. a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium, a
Nemzetgazdasági Minisz-
térium és a Nemzeti Kül-
gazdasági Hivatal szakmai
támogatásával. Az elisme-
rést azok a termékek, szol-
gáltatások és gazdasági szer-
vezetek kaphatják meg, akik
elkötelezettek a minôség

ügye iránt, és a gazdaság fej-
lesztéséhez hozzájáruló pél-
daértékû modelleket jelení-
tenek meg. Idén 13 megye
23 városa összesen 39 nagy-
díjat vehetett át, és ezek kö-
zül hármat tehát Békés me-
gyei cégek érdemeltek ki –
ezzel is bizonyítva a Békés
megyei vállalkozások inno-
vációs hajlamát, versenyké-
pességét és minôségi szol-
gáltatásra törekvését.

Midibuszt, gyulai szalámit és sonkát díjaztak

Ambrus Borbála exportmenedzser és Farkas Zoltán,
a megyegyûlés elnöke a magyar termék nagydíjas
Pokol kolbásszal

Vizsgavacsorák a megújult konyhákban
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KITAJKA BÉLA, a Csaba Me-
tál Zrt. szeghalmi fémszerke-
zetgyárának gyárigazgatója:
– Feltétlenül támogatható
az elképzelés, mert ebben az
esetben remélhetôleg két
alapvetô cél jobban fog ér-
vényesülni a jelenlegi rend-
szerhez képest, az átlátható-
ság és hatékonyság. Az átlát-
hatóság olyan formán érvé-
nyesül, hogy a megyei kép-
viselô-testületben minden
politikai érdekcsoport jelen
van, és a döntések még

többségi akarat mellett is
minden szereplô részére
minimumérvelések mellett
születnek. Ezenkívül helyi
szinten – és ebben az eset-
ben Békés megyét is annak
értem – a döntések remél-
hetôleg helyi érdekek men-
tén születnek majd meg, így
a térség érdeke minden más
érdeknél elôbbre való kell
hogy legyen. A hatékonyság
tekintetében ugyancsak a
helyi érdekek miatt minden
szereplônek abban kell ér-

dekeltnek lennie, hogy a tá-
mogatás oda kerüljön, ahol
az a legnagyobb hasznot

tudja adni a közösségnek, és
ez a politikai szereplôknek
is érdeke. Azaz a támogatást
elnyert projektnek, egyrészt
a helyi adó tekintetében,
másrészt a foglalkoztatást is
figyelembe véve növekedést
kell hogy eredményezzen.

A területfejlesztés feladata a közeljövôben a megyei
önkormányzatok kezébe kerül. Sorozatunkban en-
nek kapcsán kérdezünk meg vállalkozásokat, mi a
véleményük arról, hogy az elkövetkezendôkben a
megyei önkormányzat dönthet helyi szinten a kü-
lönbözô pályázatokról, fejlesztésekrôl. Most Kitaj-
ka Bélát, a Csaba Metál Zrt. szeghalmi fémszerke-
zetgyárának gyárigazgatóját kérdeztük.

Körkérdés a területfejlesztésrôl

ABékés Megyei Levéltár
2006-ban indította el

évente ismétlôdô, nagy kon-
ferenciasorozatát; az elôadá-
sok mindig egy téma köré
rendezôdnek. Korábban
hallhattunk a polgárság bel-
sô világáról, a választások
történetérôl, a megye igaz-
gatási szerepének históriájá-
ról vagy éppen a kiemelke-
dô aradi történész, Kovách
Géza életmûvérôl.

Az idén az utazások tör-
ténete lesz soron. Szögi
László, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Egyete-

mi Könyvtárának fôigazga-
tója, a magyar peregrináció-
kutatás összefogója a külföl-
di egyetemeket látogató Bé-
kés megyei diákokról tart
elôadást. A hosszú sort egy
1415-ben a bécsi egyetemre
beiratkozott gyulai diák nyit-
ja. Katona Csaba, a Történet-
tudományi Intézet munka-
társa a 19. század legdivato-
sabb fürdôjét, Balatonfüre-
det és az oda látogató Békés

megyei vendégeket mutat-
ja be. Az elôadás meglepeté-
seket tartogat: kevesen tud-
ják, hogy a füredi Anna-bá-

lok elindítója Békés megyei
volt, de az sem közismert,
hogy a szeghalmi mecénás,
Péter András Füred díszpol-
gára volt.

Erdész Ádám, a Békés Me-
gyei Levéltár igazgatója egy
különleges utazást idéz fel.
1889-ban, a francia forrada-
lom 100. évfordulóján szer-
vezetten, különvonatokkal
több mint 800 magyar látoga-
tott el a párizsi világkiállításra.
Ám tettek egy kis kitérôt, út-
ba ejtették Torinóban Kos-
suth Lajost, aki éppen ebben
az évben veszítette el magyar
állampolgárságát. Kossuth
utolsó nagy beszédét elôttük
mondta el. Az elôadásból ki
fog derülni, hogy a résztve-
vôk számára igen emlékeze-
tes utazás milyen belpolitikai
hullámokat vert.

Dusnoki-Draskovich József,
a Károli Gáspár Református
Egyetem tanára Zsilinszky
Mihály nyugat-európai uta-
zásait veszi sorra, bemutat-
va, hogy a magyar kultúrpo-
litikában, az evangélikus
egyház világi irányításában
nagy szerepet játszó szemé-
lyiség gondolkodását mi-
ként formálták az európai
utazásai során szerzett ta-
pasztalatai. Végezetül egy
kényszerû utazásról, a Bé-
kés megyei németek szovjet
munkatáborokba való el-
hurcolásáról, az ott szerzett
tapasztalataikról beszél Ke-
reskényiné Cseh Edit fôlevél-
táros.

Mindazok, akik elmen-
nek a konferenciára, idôben
és térben is nagy utakat jár-
hatnak be, „avatott idegen-
vezetôkkel” – s vélhetôen,
mint egy igazi utazásról,
maradandó élményekkel
térnek haza.

Hamza Zoltán bizottsági el-
nök a tájékoztatót követôen
úgy vélekedett, fontos, hogy
a gazdák mielôbb megkapják
a támogatásokat. Ennek ér-

dekében felajánlotta a gré-
mium együttmûködését az
MVH megyei kirendeltsé-
gének. – Figyelemmel kell
kísérni, hogy a kormányzati
döntések hogyan valósulnak
meg, milyenek a végrehajtás
tapasztalatai. Alapvetô elvá-
rás, hogy az MVH a gazdák

érdekében jól dolgozzon, ezt
pedig a megyei közgyûlés
úgy tudja támogatni, hogy
idôrôl idôre tájékoztatást kér
a tevékenységükrôl, és bizto-
sítja ennek nyilvánosságát –

hangsúlyozta Hamza Zol-
tán. A bizottsági elnök ki-
e melte, hogy az MVH-val
kapcsolatos mûködési isme-
retek a megyében élô gazdák
számára is fontosak, ugyanis
ha pontos az igénybejelen-
tés, a támogatás összegéhez
is hamarabb juthatnak hoz-

zá, az pedig a következô évi
gazdálkodás anyagi biztonsá-
gának megteremtését nagy-
mértékben elôsegítheti. Mint
az a bizottsági ülésen kide-
rült, legközelebb március-

ban tájékoztatja a bizottságot
az MVH, a következô két
hónapban esedékes lapszá-
munkban pedig az igényel-
hetô támogatásokról, vala-
mint az igénylések benyújtá-
sával kapcsolatos tudniva-
lókról számolunk be részle-
tesebben.

Évi negyvenmilliárd az MVH-tól
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL"

Különleges utazások története
A Békés Megyei Levéltár sok nyilvános program-
ja között minden évben van egy nagy, tematikus
konferencia. Az idei rendezvényt az utazások
történetének szenteli az intézmény. Az utazás ki-
fejezést a szervezôk nagyon tágan értelmezték:
tanulmányi célú utazásokról, turisztikáról, népes
politikai zarándoklatokról, deportálásokról egy-
aránt érdekes elôadásokat hallhatnak mindazok,
akik szeptember 30-án 10 órakor ellátogatnak a
gyulai városházára, a konferencia színhelyére.

Tanulmányi célú utazásokról, turisztikáról, népes
politikai zarándoklatokról, deportálásokról tarta-
nak elôadásokat a levéltárban

A Hamza Zoltán vezette szakbizottság fontosnak tartja a megyei agrárium
megfelelô tájékoztatását
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Az idei nyár legnagyobb
attrakciójaként, szín-

háztörténeti eseményként a
Szarvasi Vízi Színház létre-
hozását említette beszámo-
lójában a direktor. Mint
mondta, minden várakozást
felülmúlt a Vers a víz fölött
címû irodalmi programsoro-
zat sikere; negyven napon át
minden este háromszázas át-
lagos nézôszámot értek el,
ami országosan is egyedülál-
ló teljesítmény. 

Az új évad fontos cél-
kitûzéseként említette Feke-
te Péter a nézôszám emelé-
sét. Mint mondta, a 2012-es
esztendô húzós lesz, az em-

berek egyre nehezebben él-
nek, nem jut pénzük szín-
házra. A jegyárakból szár-

mazó bevétel felértékelô-
dik, s mivel árat emelni nem
lehet, optimalizálni kell a
nézôi létszámot.

A 2011/2012-es szezonra
a titkok évadát hirdette meg
a színház, mivel minden új
darab témája a titkok, rejté-
lyek megfejtése körül forog.
A nyitó elôadás október 7-
én Pozsgai Zsolt és Szomor
György Monte Cristo grófja
címû musicalje lesz, novem-

berben kerül mûsorra a
Négy évszak, szláv népmese
alapján. Majd Neil Simon-
Marvin Hamlisch Kapj el!
címû kamaramusicaljét adja
elô a társulat. Brestyánszki Bo-
ros Rozália Csörte címû da-
rabjából valóságshow-t ren-

dez Fekete Péter. Dürrenmatt
világhírû színmûvét, Az öreg
hölgy látogatását Fodor Zsó-
kával a fôszerepben viszik
színre januárban, Feydeau
Bolha a fülbe címû komédiá-
jának bemutatója március-
ban lesz. Új kezdeményezés

a februári operabemutató,
Mozart Varázsfuvoláját gyer-
mekeknek rendezi Dorotty
Szalma. Hogy mi lesz a má-
jusi porondszínházi bemuta-
tó, az még titok.

N. K.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Sok községben, nagyköz-
ségben, de akár kisvá-

rosban is egyedül a helyi
mûvelôdési otthonokban
nyílik mód kulturális prog-
ramokon való részvételre,
miközben ezek az intézmé-
nyek fontos közösségi terek
is. A kisebb, jellemzôen két-
ezer fôs lélekszám alatti tele-

püléseken azonban gyakran
még ez a lehetôség sem
adott: egy 2008-as országos
felmérés szerint Békés me-
gyében például huszonegy
faluban tart zárva, azaz
mûködik kulcsos házként a
kultúrház. Ennek a helyzet-
nek az enyhítésére indította
el a Békés Megyei Önkor-
mányzat támogatásával a
Békés Megyei Ibsen Non-
profit Kft. Kulturális Irodája

a Kapunyitogatót. Ahogyan
nevébôl is sejthetô, a ren-
dezvénysorozat alapcélja,
hogy a mûvelôdési házak aj-
tajait egy délelôttre-délután-
ra kitárják, és a családok
minden tagját érintô progra-
mokkal szórakoztassák a he-
lyieket. A 2009-ben indított
kezdeményezés révén idén

tavasszal és ôsszel a csa-
bacsûdi, csabaszabadi, csár-
daszállási, dombiratosi, ge-
rendási, kisdombegyházi és
tarhosi intézmény falai tel-
tek meg élettel, lapzártánk
után, egészen október köze-
péig pedig még Almáskama-
rás, Geszt, Kertészsziget,
Újszalonta (október 15., 10
óra.) és Hunya (október 16.,
14 óra) is sorra kerül. A szer-
vezôk a helyi igényeket fel-

mérve érkeznek a települé-
sekre. Állandó elem a reper-
toárban a Békés Megyei
Napsugár Bábszínház Vá-
sárfiak címû elôadása, emel-
lett néptánccsoportok mu-
tatkoznak be, táncházat és
kézmûves játszóházat tarta-
nak, kiállítást nyitnak, és
a helyi civil szervezetek,

nyugdíjasklubok vélemé-
nyét kitérve ismeretterjesz-
tô elôadásokat hoznak pél-
dául a természetvédelem
vagy a betegségmegelôzés
témakörében. Az ibsenesek
arra is figyelnek, hogy ha a
(nagy)községben mûködik
óvoda vagy általános iskola,
velük együttmûködve, ôket
bevonva bonyolítsák le a
programokat, ezzel is örö-
met szerezve a gyerekeknek.

A kulturális rendezvé-
nyek alkalmával leg-

többször az a lényeg, a fala-
kon belül mi zajlik: egy-egy
elôadás, tárlat, hangverseny.
Az Európa-szerte megtar-

tott kulturális örökség nap-
jainak célja, hogy ezúttal a
programoknak otthont adó
épületekre is ráirányítsák a
figyelmet. A Békés Megyei
Önkormányzat intézmé-

nyei öt helyszínen csatla-
koztak idén szeptember
17– 18-án a felhíváshoz, és
kínáltak az épületek bejárá-
sa mellett további kikapcso-
lódási lehetôséget a családok
minden tagjának: a jelent-
kezôket Jazzelek-koncert
várta az IBSEN Házban,
veszedelmes boszorkányok
a levéltárban, kincsekkel
felérô könyvek a tudásház-
ban, de készíthettek afrikai
hangszereket a Munkácsy
múzeumban, vagy kiállítást
nézhettek a vésztô-mágori
emlékhelyen is – és ez még
mindig csak töredéke volt a
látogatható programoknak.

Születésének 190. évfordulójára készül-
ve egy régóta esedékes, gyûjteményes

tárlattal tiszteleg a Békés Megyei Munkácsy
Mihály Múzeum szeptember 16. és január
8. között a mezôberényi születésû (Orlai)
Petrics Soma (1822–1880) elôtt. Nem csak
azért, mert elôször ô rendezett egyéni kiál-
lítást Magyarországon, 1852-ben. Elsôk kö-
zött tanult a magyar mûvészet felívelését
meghatározó müncheni akadémián, elsô
volt, aki nagyszabású festményekben gon-
dolkozott, elsôként figyelt fel a mûvészetek
közt lehetséges kapcsolatokra, a nôk szere-
pére a történelemben és a társadalomban, a
mûvészetek és a kultúra jelentôségére a tör-
ténelemben. Életmûve, képtípusai a vizuá-
lis kultúra – a képkultusz és a kultuszkép –
magyarországi kibontakozásának alkotóré-
szei. Legszebb példája épp a Munkácsy mú-
zeum tulajdona: a Coriolanus.

Életmûvének számos darabja került elô az
utóbbi évtizedekben, köztük a megyei mú-
zeum tulajdonába is. Ezeket és a már jól is-

merteket azon témakörök szerint csoporto-
sítva mutatja be a kiállítás és katalógusa, me-
lyek a mai (mûvészet)történetírás szempont-
jai a múlt és saját korunk megismeréséhez: a
család, a tanulmányok, a barátok, támogatók
és intézmények, a környezet, a példaképek és

a társadalom kontextusában, s a történelem-
mel és a társmûvészetekkel szembesülve az
alkotómûhelybe pillanthatunk be. Orlaié
mellett a 19. századéba is, mely a mai Ma-
gyarország megteremtôje volt.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

A nyári sikereket összegezte és az új évad mûsor-
tervére adott kitekintést Fekete Péter igazgató a
Békés Megyei Jókai Színház augusztus 23-ai
évadnyitó társulati ülésén. A közönség pedig – a
hagyományokhoz híven – szeptember 9-én este
évadnyitó gálán kapott betekintést a következô
szezon repertoárjába.

Titkok és rejtélyek az új évadban
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Egy 19. századi alkotómûhely

Középpontban a kultúra házaiKinyílnak a kulcsos házak

Gerendáson is járt a rendezvénysorozat
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A színezett oszlop betûit fentrôl
lefelé összeolvasva egy olyan,
Békés megyei író által írt regény
címét kapja, amelybôl Bán Fri-
gyes rendezett filmet. A helyes
megfejtést a megyeháza cí-
mére (Békés Megyei Önkor-
mányzat, 5601 Békéscsaba,
Derkovits sor 2.) beküldôk kö-
zött 3 x 2 db belépôjegyet sor-
solunk ki a Békés Megyei Jókai
Színház elôadásaira és a Mun-
kácsy Mihály Múzeum idôsza-
ki kiállításaira. Beküldési ha-
táridô: 2011. október 14. A
borítékra, kérjük, írja rá a
jeligét:Közlöny-rejtvény.
2011/7. számunk rejtvényé-
nek helyes megfejtése:
Bródy Imre. A szerencsés
nyertesek:Körösparti András-
né (Szarvas); Polonszki Ágnes
(Békésszentandrás); Váradi
Ádám Tamás (Sarkad). A nyer-
teseket postán értesítjük.

Október–november hónapban: Ôszi
Mûvészeti Hetek, Békéscsaba több
pontján 

Október–november: Múzeumok Ôszi
Fesztiválja, Békéscsaba, Munkácsy Em-
lékház, Jankay Galéria, Munkácsy Mihály
Múzeum   

Október 1. Szíj Melinda-koncertest,
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ,
koncertterem

Október 1., Zene világnapja, Mezôhe-
gyes, József Attila Általános Mûvelôdési
Központ

Október 1. Szüreti hagyományápolás
és sváb bál,Gyula, Németváros és Tölgy-
fa étterem

Október 1. Csillagászati észlelési nap –
teleszkópos égboltmegfigyelés, elôadással
egybekötve, Dévaványa, Réhelyi Látoga-
tóközpont

Október 1–2. Szent Mihály-napi Vigas-
ságok, Békéscsaba, Arany János Mûvelô-
dési Ház 

Október 1–2.Dr. Horváth Ferenc Ama-
tôr Tenisz Emlékverseny, Szeghalom,
teniszpálya

Október 2. Ôszi kamarazenekari kon-
cert, Szarvas, arborétum

Október 2. Békés Megyei Szimfonikus
Kamarazenekar koncertje,Orosháza,
Petôfi Mûvelôdési Központ, koncertte rem

Október 2. Kirakodóvásár és búcsú,
Medgyesegyháza, Kossuth tér

Október 3. Állatok Világnapja – „Ôszi-
rózsa” természetvédelmi vetélkedô
dön tôje, Dévaványa, Réhelyi Látogató-
központ

Október 3–9.Ôszi könyvtári hét,Gyula,
Mogyoróssy János Városi Könyvtár

Október 4. Állatok világnapja, Gyoma-
endrôd, Rubin Szabadidôközpont

Október 5. Egy koncert kékben – Rá-
kász Gergely koncertorgonista hang-
versenye, Szarvas, evangélikus ótemplom

Október 6. Városi megemlékezés,
Orosháza, történelmi emlékpark

Október 6. Megemlékezés az Aradi
vértanúkról,Arad, Péter András Gimná-
zium és Szigeti Endre Szakképzô Iskola,
Dózsa u. 2.  Tel.: 06-66/371-151 

Október 6. Vésztôi Népdal és 1848-as
Katonadal Fesztivál,Vésztô, mûvelôdé-
si központ

Október 7. Családi Könyvtári Napok –
Lôrincz L. László író-olvasó találkozó,
Mezôhegyes, József Attila Általános Mûve-
lôdési Központ

Október 8. Fiatal strasszer kajtaga-
lambklub-kiállítás, Tótkomlós, Szlovák
Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola

Október 9.Halász Judit-koncert,Békés-
csaba, városi sportcsarnok 

Október 11. Békéscsabai Irodalmi
Es tek, Békéscsaba, Phaedra Közéleti
Központ     

Október 12.Micimackó-bérlet, Pöttyös
Panni c. mesejáték a Szabad Ötletek
Színháza elôadásában, Orosháza, Pe-
tôfi Mûvelôdési Központ

Október 12. Frankó Fesztivál,Békéscsa-
ba, Csaba Center

Október 15. III. Bagdi Gyula ama-
 tôr asztalitenisz-verseny, Szeghalom
sportcsarnok

Október 15. V. Idénynyitó disznótor,
töltöttkáposzta-fôzô és kolbászkészí-
tô fesztivál, Szarvas, Kossuth tér

Október 15. Vármúzeumebédre – ren-
dezvénysorozat, Gyula, vár

Október 17–21. Tökjó Napok, Vésztô,
tájház

Október 18. A fájdalom arcai, dr. Cser-
nus Imre pszichiáter INTERAKTÍV elôa dá-
sa, Gyula, Erkel Ferenc Mûv. Központ

Október 21.Megemlékezés az 1956-os
forradalom és szabadságharcról, a
köztársaság napjáról, Szeghalom PAG

Október 21. Hegyesi János szavalóver-
seny, Füzesgyarmat, mûvelôdési ház

Október 21–23. Az Orosházi Díszma-
dár és Hobbiállat Szakkör kiállítása
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ,
koncertterem

Október 22.Néprajzi konferencia + fo-
tókiállítás megnyitása, Gyomaendrôd,
népház

Október 22.VI. Orosházi profi boksz és
küzdôsport gála, Orosháza, városi
sportcsarnok

Október 23. Megemlékezés 1956-ról,
az 1956-os forradalom és szabadságharc
ünnepi eseményei, Gyula, a város több
pontján

Október 23. Emlékezés az 1956-os for-
radalom és szabadságharcra,Oroshá-
za, történelmi emlékpark

Október 23. Városi ünnepség a nemze-
ti ünnepennTótkomlósn Szabadság tér

Október 23. Nemzeti ünnepnMezôhe-
gyesn József Attila Általános Mûvelôdési
Központ

Október 27. – november 4. Erkel Fe-
renc nemzetközi sakk emlékverseny,
Gyula 

Október 27–28.Gyulai Diáknapok,Gyu-
la, a város több pontján

Október 28. Bödôcs Tibor estje, Oros-
háza, Petôfi Mûvelôdési Központ, színház-
terem

Október 28–30. Nemzetközi díszma-
dár-kiállítás,Gyula, sportcsarnok

Október 29.VI. Sárréti regionális egyé-
ni biliárdverseny, Szeghalom, Napsugár
presszó

Októberi rendezvények

REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY

ONLINE
szállásfoglalás 
Békés megyében!

Válogasson a Békés megyei szálláshelyek 
szolgáltatásai között!

www.szallas.bekesmegye.com
• több mint 90 szálláshely 
Békés megye egész területérôl

• falusi szálláshelyek, apartmanok, 
kempingek, ifjúsági szállók, 
panziók, szállodák

• szálláshelyek részletes leírással, 
képekkel, térképpel

• kedvezô csomagajánlatok egész évben
• program- és rendezvényajánló

Találja meg az Önnek legmegfelelôbb 
szálláshelyet, foglaljon

a www.szallas.bekesmegye.com oldalon!

Szállásadással foglalkozik? 
Szeretné megjeleníteni 

szálláshelyét oldalunkon? 

További információért forduljon hozzánk: 
Thermál Consulting Kft., 

e-mail: szallasadok@bekesmegye.com, 
tel.: 66/454-156 

A szolgáltatás a Békés Megyei Önkormányzat 
támogatásával valósul meg.

Csabai kolbászfesztivál
Október 28–31. Békéscsaba, városi sportcsarnok

Idén sem maradhat el az egész országot megmoz-
gató fesztivál, ahol kiderülhet, ki készíti 2011-ben a
legfinomabb kolbászt. Disznóvágás-bemutatók és
töltöttkáposzta-fôzô verseny is szerepel a prog-
ramban, aki azonban vigyázna a vonalaira, az is
megtalálhatja itt számításait, hiszen számos kísérô-
programra, koncertre, mások mellett Boban Mar -
kovi, a Parno Graszt, a Magna Cum Laude és a Csík
Zenekar fellépésére is érdemes lehet kilátogatni.

Proj3kt – székelyföldi mûvészek kiállítása
Szeptember 16. – október 14. Békéscsaba, megyeháza

„Ez van” – hirdeti a székelyföldi fiatal mûvészek
munkáiból nyílt vándortárlatra összegyûjtött hat-
vanegy alkotás, jelezve, hogy alkalmazott techni-
káik és szemléletmódjaik sokasága nem képez
szoros egységet, hanem a kiállítás inkább a kortár-
sak mûveibôl vett egyfajta reprezentatív merítés-
ként értelmezhetô. A Hargita, Kovászna és Maros
megyei festmények, installációk, szobrok gyakori
témája a múlt átértékelése, az identitáskeresés.
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Az olaszországi Ligna-
nóban szeptember ele-

jén tartott junior és kadett
kick-box Európa-bajnokság
egyéni döntôiben négy Bé-
kés megyei versenyzô is ér-
dekelt volt. A füzesgyarma-
ti Poroszlai Ramóna (light
contact kadett II, 65 kg) már
azzal eddigi sportpályafutá-
sának legnagyobb sikerét
érte el, hogy a döntôbe ju-
tott. Ellenfele, a horvát Iva
Forkakapa nagyon kemény
ellenfélnek bizonyult. A két
lány nem kímélte egymást,
és bár Ramóna mindent
megtett, a horvát a két-há-
rom pontnyi különbséget
végig tartani tudta. Így Gas-
parik Róbert tanítványa ezüst-

érmes lett, de aki látta ki-
robbanó energiáját és azt,
mennyit fejlôdött az utolsó
évben, elhiheti, lesz ez az
éremszín aranyosabb is. 

Ezen a páston vívta dön-
tôjét Berczi Ábel (kadett II,
52 kg – Békéscsabai Lakó-
telepi SE) az orosz Anatolij
Sukinyil ellen. Bár Ábel
maximálisan végrehajtotta
edzôje, Hricsovinyi Károly
utasításait, nem tudott az
orosz versenyzô fölé kere-
kedni. Ábel így is maximális
dicséretet érdemel, hiszen
végig partiban volt ellenfe-
lével, emelt fôvel, méltóság-
gal és egy nagyon szépen
csillogó ezüstéremmel jö-
hetett le a tatamiról. A má-

sik tatamin a semi-contac-
tosok gyúrták egymást. Csák
Bence (Kadett I, 47 kg – Bcs.
Lakótelepi SE) a lehetôség
kapujában botlott meg a
döntôben az olasz Nicola Al-
banese ellen. Nem érezte a
küzdelmet, fáradtságra pa-
naszkodott a mérkôzés
után. Taktikailag sem tu-
dott változtatni a mérkô-
zés képén. Az ezüstérem
neki is eddigi legjobb ered-
ménye, ezért feltétlen dicsé-
ret illeti.

A következô döntôt
ugyanez az idegölô hangu-
lat jellemezte, csak ezúttal
Opauszki Dávid (kadett I, 
+ 47 kg – Bcs. Lakótelepi
SE) gyötörte a szurkolók és

a mögötte ülô Debreczeni
Dezsô idegeit. A döntôben
a házigazdák versenyzôjét,
Lorenzo Monteleonét pró-
bálta legyôzni. Az elsô me-

netben három ponttal az
olasz vezetett.  A második
menetben az általában kéz-
zel eredményes Opa egy-
más után háromszor rúgta
fejbe ellenfelét a magyar
szurkolók ovációja mel-
lett, átvéve ezzel a veze-
tést. Innen fej-fej mellett
haladtak a versenyzôk, s a
végén egy (!) ponttal 14:13-
ra Opauszki Dávid nyerte a
döntôt.

Az utolsó napon a semi-
contact csapatok Európa-
bajnoki mérkôzései követ-
keztek. A kadett I korosz-
tály csapatába Laurincz Bog-
lárka (Újkígyós), Opauszki
Dávid, Szentpéteri Bence
(Bcs. Lakótelepi SE), Berta

Rebeka, Veres Roland és Kor-
pádi Tamás (Királyteam Cse-
pel) került. Ebbôl választott
a két szakvezetô, Király Ist-
ván és Debreczeni Dezsô. A
döntôben a bolgár váloga-
tottal csapott össze a ma-
gyar, itt Laurincz Boglárka
váltotta Berta Rebekát, és
Korpádi Tamás Szentpéte-
ri Bencét. Laurincz Boglár-
ka vívta az elsô mérkô-
zést, és ez szinte el is dön-
tötte a finálét, hiszen 15
pont(!) elônyt szerzett el-
lenfelével szemben. A fiúk-
nak már csak tartani kellett
az eredményt. A magyar vá-
logatott így megérdemelten
szerezte meg Európa-baj-
noki címét.

Európa-bajnok kick-boxosaink

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!

1. A nagybánhegyesi tejüzemben
gyártott édesség

2. Csanádapácai fesztivál fôszereplôje ez a baromfi

5. Északon ez a megye
határolja Békést

6. Békéscsabai táncegyüttes

7. Keleti szomszédunk 8. A Jókai színházban is játszó
Fodor Zsóka korábban ebben
a szappanoperában szerepelt

9. Békés megyei tagokkal mûködô együttes
10. Augusztus 20-án ünnepe van ennek

az alapélelmiszernek Orosházán

11. Békési születésû világbajnok kajakozó

12. Város a Sárrét központjában

13. A Budapestrôl Békéscsabára tartó
vonat belföldi végállomása

14. Apor Vilmos vallása

15. Szecessziós szállodaépület neve Szarvason

3. Pásztor József sportága

4. Ennek a terméknek a gyártásával foglalkozott az Enci


