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VI. évfolyam, 1. szám
Bucsa — Február 9-én közös megegyezéssel távozott
tisztségébôl dr. Magyar László, Bucsa-Ecsegfalva-Kertész
sziget önkormányzatainak kör
jegyzôje. A tisztségre pályázatot
írtak ki, melyre március 28-ig
várják a jelentkezôket.
Dévaványa — A képviselôtestület a 449/2010.(X.28.)
Kt. határozatával úgy döntött,
hogy 2011-ben az Általános
Mûvelôdési Központ Somogyi
Erzsébetet - A Ladányi Mihály
Könyvtár
intézményegységvezetôjét
részesíti
a
„Dévaványa
Kultúrájáért”
elismerô címben.
Ecsegfalva — Az Egressy
Béni Zeneiskolának a kihelyezett tagozata január hónapban
számolt be az elsô félévben tanult ismereteirôl. Hatan zongoráztak és négyen gitároztak. Az
eseményt jelenlétükkel megtisztelték a szülôk és Kovács Mária
polgármester asszony is.
Füzesgyarmat — Az önkormányzat
képviselô-testülete
meghosszabbította dr. Jánky
Béla
szülésznôgyógyász
fôorvos szerzôdését, mely szerint Füzesgyarmaton minden
páros héten, kedden 17 órától 19
óráig – a rákszûrés kivételével
– térítésmentesen veheti igénybe a lakosság a szolgáltatást.
Kertészsziget — 2011. február 15-ei ülésén a képviselôtestület rendeletet alkotott a község 2011. évi költségvetésérôl,
a 2010. évi költségvetés módosításáról, a házasság hivatali
helyiségén, valamint a hivatali munkaidôn kívül történô
megkötéséért fizetendô díj
mértékérôl.
Körösladány — A település
önkormányzatának képviselôtestülete a korábbi pénzügyi
csoportvezetôt,
Sánta
Jánost választotta meg a város
aljegyzôjévé. A szakember az
aljegyzôi tevékenység mellett
korábbi munkakörét is betölti.
Körösújfalu — A legutóbbi
testületi ülésén a község önkormányzatának
képviselôtestülete megszavazta a 2011.
február 1-jétôl érvényes étkezési
térítési díjak mértékét, melynek
következtében 5 %-kal emelkedtek az étkezési térítési díjak.
Szeghalom — 2011 januárjában rendezték meg a Sportcsarnokban a V-57 sz. Szeghalmi
Galamb és Kisállattenyésztô
Egyesület és a King Klub részvételével Magyarország legnagyobb fajtaklubjának kiállítását. Az eseményen több mint
ezer galambot tekinthettek meg
a látogatók.
Vésztô — A Magyar Kultúra
Napja alkalmából január 21-én
a vésztôi Szabó Pál Általános
Iskola és a Kis Bálint Református Általános Iskola diákjainak
Magyari Barna költô, újságíró
tartott rendhagyó irodalomórákat.
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Ünnepség a ,,Szociális Munka Napja”
alkalmából Szeghalmon

Az ünnepségen hasznos tájékoztatók hangzottak el

Idén a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás a
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel karöltve 2010. december 7-én ünnepelte meg Szeghalmon
a Layer Vállalkozói Központban a ,,Szociális Munka Napjá”-t.
Elôször Bere Károly, a
szeghalmi kistérség elnöke
mondott köszöntôt, majd ,,A
szociális munka és a Kistérségi Felzárkóztató Program jövôje,, címmel tar-

tott elôadást Serafin József, a Nemzeti Erôforrás
Minisztérium Családi és
Szociális
Szolgáltatások
Fôosztályának vezetôje.
Ezt követôen Gyaraki
Jánosné, a Gyarakiné és
Társai Bt. felnôttképzéssel
foglalkozó cég vezetôje beszélt a kistérségi képzési
projektekrôl. - Ezek a projektek a Hároméves Kistérségi Szociális Felzárkóztató Program keretében valósultak meg. 18 fô szupervízió, 18 fô csapatépítô tré-

ning és 18 fô OKJ-s szociális gondozó képzésben vett
részt. A képzések a szeghalmi Gondozási Központban
zajlottak.
Tóth Julianna a Szeghalom Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény vezetôje nagyon
hasznosnak és fontosnak tartotta a képzéseket, mert a
dolgozók sem szupervízióra,
sem pedig csapatépítô tréningre nem tudtak volna eljutni. Az OKJ-s képzés pedig azért volt nagyon fontos,
mert ezáltal az intézményben
foglalkoztatott szakképzetlen emberek bebiztosíthatták
a munkahelyük megtartását.
Ezután került sor a szociális gondozó és ápoló képzésben résztvevôk Oklevelének
átadására.
A rendezvény végén a
meghívottak a Vésztôi Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulóinak színvonalas, jó hangulatú mûsorát tekinthették
meg.

„ SÓKUCKÓ” Dévaványán
Évezredek óta ismert,
hogy egyes barlangok klímája és a sós tengeri levegô
gyógyhatású az emberi szervezetre. A sószobát
egy magyar szabadalom,
a Somadrin rendszer szerint alakították ki, ahol a
természetes barlangklímát
sótéglák és a Somadrin
klímaoldat párolgása biztosítja. Ez csak természetes anyagokat tartalmazó
kristályos szerkezetû telített sóoldat, amely sókristályokat, valamint 6 féle
ásványi anyagot tartalmaz. Az oldat megközelíti, de bizonyos értelemben felül is múlja a termé-

szetes barlangok hatását.
Elsôsorban asztma, idült
légcsôhurut,
hörghurut,
arc-és homloküreg gyulladás, pollenek okozta allergiák esetében van jótékony
hatása, de ízületi megbetegedések, valamint egyes
bôrproblémák,
ekcéma,
pikkelysömör kiegészítô
kezelésére szintén alkalmazható! Mindenki számára ingyenesen látogatható
Dévaványán az Eötvös úti
óvodában hétfôtôl péntekig 13.00 órától 17.00 óráig. Felnôtteknél és gyerekeknél is alkalmazható, káros hatása nincs és ellenjavallata sem ismert.

Csak egy ötlet,
amely mindenkihez szól
Sárrétiek!
Vegyék/vegyétek ezt úgy,
mint egy nyílt levelet mindenkihez, politikai, világnézeti
meggyôzôdésétôl
függetlenül, valamint egy
közös
„ tortagyertyagyújtásra” szóló meghívót.
Tudom, hogy jelenleg is
mûködnek (fungálnak) nálam méltóbbak arra, hogy
erre az évdátumra felhívják az itt élô, érintett ötvenezernyi lélek figyelmét.
Arra az alig észrevehet dologra gondolva, hogy 2011ben 300. éve lakunk, laknak eleink a békési Sárréten, hogy mai falvaink és
városaink egy és ugyanazon
a helyen állnak és épültek,
épülnek mindmáig. A Szeghalmi Hagyományôr Egyesület, a Fiatalok Közössége Szeghalomért és a háttérben még más civil szervezetek közös születésnapi
évünneplésre hív mindenkit. Együtt szeretnénk gondolkodni a történelmi Szeghalmi Járás (Füzesgyarmat,
Körösladány, Szeghalom és
Vésztô) társadalmi és kulturális vezetésével és egyházaival anélkül, hogy a civil szervezeteket és a történelem során a Körös-Sárrét
Kistérséghez csatolódott te-

lepüléseket
kihagynánk.
A közös ünnepség keretében kérjük az iskolákat,
mûvelôdési intézményeket
(könyvtárak is), hogy ebben
az évben segítsenek a sárrétieknek sárrétinek lenni…
A jól kipróbált városi és
falusi rendezvények mellé vonjuk be a történelmi
okokból határokon kívül
rekedt sárrétieket és testvérvárosainkat is, vagy külföldön élô innen elszármazókat, kik még vonzódnak a
szülôföldhöz. Kérünk mindenkit, hogy segítsen ötlettel, megbeszéléssel, közös
pályázattal egy méltó – talán Európáig ható – program megvalósításában. Nekünk vannak ötleteink, egy

Sárrét a XVIII. században

részére egyedül vagyunk.
Ami a fô… szeretnénk, ha
a sárrétiek és volt sárrétiek augusztus 20-án az ôsi
mágori domboknál Közép-Európában közös kenyérszentelésen (katolikusok, reformátusok, unitáriusok és görögkeletiek) találkoznánk és ezen túl minden elszármazott (sárrétiek
kirajzása által alapított) település, testvérváros kulturális értékét elhozná magával és megismerné a miénket… Közös gondolkodásra
hívunk mindenkit…
Ötleteket és javaslatokat, csatlakozási szándékot a kelejm@freemail.hu
elérhetôségre kérjük.
Kele József

Az óvodások egészségét szolgálja a sókuckó

Lakókocsival télen is kellemes
az üdülés Füzesgyarmaton
Egy térség turizmusa
akkor fejlôdik, ha minél
több vendég veszi igénybe a helyi szolgáltatásokat, ha több napot töltenek
el és sokat költenek.
Immár
hatodik éve térnek vissza
Füzesgyarmatra, sôt évente több alkalommal is itt
pihennek a Baráti Karaván Klub tagjai. A lakókocsisok különbözô településen élnek, de közös hobbijuk a lakókocsis utazgatás. Elôször akkor látogattak térségünkbe, amikor az új három csillagos
kemping megnyitotta kapuit s országos kempingtalálkozót szerveztek. Ennek már hat éve. Általában több napra érkeznek,
olykor a 70 fôt is meghaladja a létszámuk. Tavas�szal általában wellness
programon vesznek részt,
igénybe veszik a helyi
masszôrök, manikûrösök,
kozmetikusok, fodrászok
szolgáltatásait, s megnézik a környék látnivaló-

it. Ha megoldható, akkor az érkezés idôpontját
valamilyen helyi nagyrendezvényhez
igazítják. 2005 óta rendszeresen itt töltik a karácsony
és újév közötti idôszakot.
Hagyományôrzô disznótorost rendeznek a gyarmati hentesek irányításával, a helyben vásárolt sertésbôl. Az évet pedig a mûvelôdési házban
búcsúztatják,
a
füzesgyarmatiakkal közösen szervezett zenés mulatsággal.
A csoport egy-egy itt
tartózkodás
alkalmával
egymillió forintot is elkölt – tájékoztatta lapunkat Várkonyiné Csáforda
Éva helyi képviselô – aki
nagyon fontosnak tartja a
jó kapcsolattartást, s azt,
hogy a visszatérô vendégek bizalmát megôrizzük,
mert jelentôs bevételhez
juttatják a helyi vállalkozókat és a várost.
Gali Monika
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Bucsa — Az önkormányzat képviselô-testülete február
12-i nyilvános ülésén elfogadta
a település 2011. évi költségvetését. A tervezet 442 884 000 Ft
bevétellel és kiadással számol.
A vitában Kláricz János polgármester elmondta, hogy takarékos és teljesíthetô költségvetést
sikerült összeállítani.
Dévaványa — 2011. január 29-én szombaton, a Békés
Megyei Ibsen Nonprofit Kft.
Kulturális Irodája másodszorra
rendezte meg a ,,Szülôföldünk
Békés megye” c. Amatôr
Mûvészeti Fesztivált Szeghalmon. A rendezvényen részt
vett és arany minôsítést kapott
a dévaványai Kádár Ferenc, a
néhai - a Népmûvészet Mestere
címet viselô - Kádár Ferenc népzenész unokája.
Ecsegfalva — 2011. február 5-én Hóünnepre hívta meg
Kovács Béla kommandói polgármester az ecsegfalvi polgármester asszonyt és a képviselô
testület tagjait.
Füzesgyarmat — A Városi önkormányzat honlapjának
megújulására korszerû weboldal létrehozását tûzte ki célul a
képviselô-testület, melynek elkészítésére pályázatot hirdet. A
részletes pályázati kiírást az önkormányzat honlapján, a www.
fuzesgyarmat.hu címen lehet
elérni.
Kertészsziget — Hamarosan varroda nyílik a településen. Elôreláthatólag 10-12 fô
foglalkoztatására lesz lehetôség,
melynek a lakosság és az Önkormányzat is nagyon örült, hiszen
sokan élnek itt, akik megfelelô
végzettséggel, vagy sok éves
gyakorlattal rendelkeznek és jelenleg munkanélküliek.
Körösladány — A város
önkormányzata február 8-án
tartott rendkívüli testületi ülésén Kardos Károly polgármester javaslatára Dr. Pelcsinszki
Boleszlávot választotta meg –
valamennyi képviselô egyetértésével - alpolgármesternek.
Körösújfalu — A képviselôtestület 2011. január 27-i ülésén
egyhangúlag elfogadta a községi önkormányzat 2011. évi költségvetését, melynek bevételi és
kiadási fôösszege 148.350 ezer
forint. A tervezés során szem
elôtt tartotta az önkormányzat a
gazdasági stabilitás fenntartását.
Szeghalom — 2011. február 5-én rendezték meg az
országos I. Tildy Társastánc
Versenyt Szeghalmon. A Péter
András Gimnázium tornatermében összegyûlt versenyzôk nagy
sikert arattak a nézôk körében.
Vésztô — Új vezetôséget
választott a Mágori Horgász
Egyesület közgyûlése. Az egyesület elnöke Nagy Imre Zoltán,
a titkára Molnár Mihály lett.
Vezetôségi tagnak beválasztották Szôke Istvánt, Tölcsér Mihályt, Somolyai Lászlót, Kurucz
Istvánt és Eszlári Zsoltot.
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30 éves a szeghalmi mezô – megemlékezés Füzesgyarmaton
A ’60-as, ’70-es években
gravitációs és szeizmikus
méréseket folytattak Szeghalmon. A felszíni geofizikai mérések alapján kitûzött
Sz-2 jelû kút 1979-ben a
nagy gázsapkás Halom-1 telepet, az Sz-3 jelû kút pedig a Halom-2 telepet találta
meg 1980-ban. A mezô hozama a 90-es években volt
a legnagyobb, amikor évi
500 millió m3 gázt adott, ma
a napi gáztermelés 70 ezer
m3, az olajtermelés pedig 20
m3/nap.
A szeghalmi mezô felfedezésének 30. évfordulója
alkalmából szakmai napot
és – a bányász hagyományokhoz híven – szakestélyt tartott a MOL Nyrt.
Kutatás-Termelés Divízió
kelet-magyarországi termelés szervezete.
A cím alapján felmerülhet a kérdés: vajon miért
Füzesgyarmat adott otthont
a rendezvénynek? Nos, az
elnevezés megtévesztô kissé, hiszen a mezô voltaképpen Füzesgyarmaton van
(ez a „névadási gyakorlat”
nem ritka olajos berkekben,
hiszen például a szôregi
stratégiai gáztároló Algyôn
található, a Hajdúszoboszló mezô Nagyhegyesen,
stb.), – ezért a megemlékezés is itt, a városközpontban
lévô Szent Borbála szobornál kezdôdött. A bányászok
védôszentjének tiszteletére Holoda Attila, Eurázsiai
Kutatás-Termelés igazgatója és Gajda Mihály, a Magyarországi Mezôfejlesztési
és Termelés vezetôje rövid
megemlékezést követôen
helyezett el koszorút a kollégák, meghívottak körében.

A program igen látványos és élménydús szakmai elôadásokkal folytatódott. Elsôként Kovásznay
László – aki a 90-es években az elsô és egyetlen
üzemigazgatóként dolgozott Füzesgyarmaton, az
elsô fúrásoktól kezdôdôen
– idézett fel anekdotákat, érdekességeket a mezô
felfedezésérôl.
Elmesélte, hogy már a negyvenes években is folytatott
itt kutatásokat a MagyarNémet Ásványolaj Társaság
(MANÁT), és mûszereik
olaj jelenlétét mutatták ki
többek között a város központjában is – pontosan azon a helyen, ahol ma
Szent Borbála szobra áll.
Ezt követôen Uj István
mûvelési
tanácsadó tartott prezentációt a
mezôtermelésbe állításának
szakmai kérdéseirôl, bemutatva az elôzetes mûvelési
terveket, majd a mûvelési
terv felülvizsgálatait, összevetve az elôzetes becsléseket a tényleges volumenekkel, tapasztalatokkal.
Gajda Mihály elôadásában
beszélt
arról,
hogy
Füzesgyarmaton valósították meg elôször a távfelügyeleti rendszert, mellyel a
fôgyûjtôrôl irányítják a termelést, a gyûjtôállomások
idôszakos felügyelete mellett. A technológiai, informatikai fejlesztések kapcsán
kiemelte, hogy a közelmúltban kialakított központi diszpécser szolgálat már nemcsak a környékbeli mezôk
adatait fogadja, hanem nagy
távolságokban – például
Pest megyében – található gyûjtôállomásokét is. Az

SZÉP SZÁMÚ KÖZÖNSÉG
A KÖZMEGHALLGATÁSON
Bucsa Község Önkormányzatának
Képviselôtestülete - törvényi kötelezettségének eleget téve 2011. február 12-én 14 órától közmeghallgatást tartott
a Közösségi Házban.
Az esemény elsô részében Novák Imre tájékoztatta a jelenlévôket a szelektív hulladékgyûjtésrôl.
Az elôadó bemutatta, hogyan történik mindez a
gyakorlatban, milyen tárgyak, eszközök készülnek
az így összegyûjtött hulladékból, és kiemelte a környezettudatos gondolkodás
fontosságát. A folytatásban
Kláricz János polgármester
szólt a mintegy száz fôs közönséghez. Ismertette Bucsa
2011.évi költségvetésének
fôbb számait, hangsúlyozva, hogy takarékos és vállalható tervezetrôl van szó.
Nagy érdeklôdés övezte a szennyvízpályázatról szóló napirendi pontot.
A polgármester úr elmondta: olyan lehetôség elôtt állunk, amit hiba lenne elveszni hagyni. Uniós forrásból a projekt 85 %-a megpályázható, a maradék 15
%-ra pedig társulatot kell
létrehozni. Ez az év a pályá-

zás éve lesz, ha sikerrel járunk, a következô években
elkezdôdhet a megvalósítás.
Ahhoz, hogy legyen reményünk befektetôket idecsábítani, a falu infrastruktúráját fejleszteni kell, ennek
fontos része a szennyvízhálózat kiépítése.
A harmadik napirendi pontban a falu vezetôje
összefoglalta a választás óta történteket. Beszámolt a Bucsa-ÉP Kft.
átszervezésérôl, a megváltozott közmunkaprogramról,
a jegyzôkérdésrôl. Zárszavában kiemelte: sikert csak
összefogással, sok munkával érhetünk el. A polgármesteri beszámoló után a
közönség tehetett fel kérdéseket.
Köszönet mindenkinek,
aki részt vett a közmeghallgatáson!

A megemlékezés Füzesgyarmaton a Szent Borbála szobornál kezdôdött

elmúlt 10 év legjelentôsebb
változásának nevezte az
energiaracionalizálási projektet, melynek keretében
a gôzfûtést melegvizes és
forró olajos fûtésre váltották ki Füzesgyarmaton is,
jelentôs költséget takarítva meg ezzel. Megtörtént
két Ganz gázmotor villanymotorra történô cseréje is,
amitôl a karbantartási költségek csökkenését várják a
szakemberek. A magyarországi mezôfejlesztési és termelési vezetô ezt követôen
a kelet-magyarországi termelés közelmúltban lezajlott, illetve folyamatban lévô
mezôfejlesztési projektjeit
mutatta be.
Sôreg Viktor, az Eurázsiai
Kutatási Projektek kiemelt
vezetôje a magyarországi és a közép-európai kutatás jelenérôl, jövôjérôl tartott prezentációt. Elmond-

ta, hogy az elmúlt öt évben
lemélyített 40 kutatófúrásból 28 bizonyult produktívnak, ami 70%-os találati arányt jelent: ezzel nemcsak hazánkban, hanem a
környezô országokat tekintve is magasan a leghatékonyabb kutató vállalatnak bizonyul a MOL. Az elmúlt évek legnagyobb találatait eredményezô projektek mellett beszélt a partneri együttmûködésekrôl,
illetve a közeljövô kutatási terveirôl is. Megemlítette többek között a Romániában sikerrel megpályázott
három kutatási blokkot, ahol
partneri együttmûködésben,
3 év alatt 12 kutatófúrást
tervezünk lemélyíteni, valamint beszélt a Derecskeimedencében található nem
hagyományos elôfordulás
kutatásának
következô
lépéseirôl is.

„Megjegyeztetik, hogy a
Szakestélyen való részvétel nem kötelezô, viszont
ajánlott”
A fenti intelem a „30
éves szeghalmi mezôt
ünneplô
szakestély”-re
szóló meghívó szövegébôl
való, ezt megszívlelve
több mint százan engedelmeskedtek az invitálásnak. A résztvevôk hos�szú asztalok mellett ülve,
gyertyafény világánál adhatták át magukat a szigorú szertartásrendet és a
vidám együttlétet ötvözô,
különleges hangulatnak. A
szakestélyt levezénylô elnök, azaz a Praeses most
is gondosan ügyelt arra,
hogy minden úgy történjen, ahogy az 1735ben alapított selmeci bányászati-kohászati iskola diákjai évszázadokkal
ezelôtt megálmodták.

Átadták a város új üzemcsarnokát
A
Dél-alföldi
Operatív
Programra
benyújtott
DAOP1.1.1/A-09-2009-008 kódszámú „Teremts esélyt!
– Üzemcsarnok létesítése Dévaványán” elnevezésû
pályázat keretében elkészült épület ünnepélyes átadására 2010. december
16-án került sor. Az ünnepségen a város képviselôtestületének tagjain kívül részt vett Farkas Zoltán országgyûlési képviselô,
a Békés Mérnök Kft. képviseletében Filó György

villamosmérnök,
valamint a kivitelezô részérôl
Layer István, a Layer
Kft. ügyvezetô igazgatója. Pap Tibor, Dévaványa
város polgármestere átadta a közel 78 millió forintos összköltségbôl felépülô
épületet, mellyel megvalósult a város vezetôségének
egyik rég kitûzött célja, hiszen a bármely befektetô
számára kiajánlható épület
fontos eszköze lehet a munkahelyteremtésnek. Az eredeti tervek szerint a több
mint 450 m2 alapterületû,

irodákkal, étkezô-pihenô,
öltözô és mosdó helyiségekkel rendelkezô csarnok 7
vállalkozás befogadására is
alkalmas lehet. A megvalósult projekt célja a meglévô
vállalkozások
támogatása, az újonnan induló kezdeményezések ösztönzése,
a befektetôk településünkre
vonzása, és ez által a városban lévô munkahelyek számának növelése. Az elsô
betelepülô vállalkozás várhatóan februártól kezdi meg
tevékenységét az üzemcsarnokban.

A képen Layer István kivitelezô, Pap Tibor polgármester és Farkas Zoltán országgyûlési
képviselô látható
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Bucsa — A Magyar Vöröskereszt Szeghalmi Területi Szervezete Bucsán
évente 3 alkalommal szervez véradást. Így történt ez
február 7-én is a Polgármesteri Hivatal nagytermében,
ahol 25 fô jelent meg. Közülük 24-en rendszeres véradók voltak és 1 fiatal jelentkezett elôször véradásra.
Dévaványa — Réhelyi
Madárbarát Klub alakul
azoknak, akik szeretik az állatokat, kiemelten a vadon
élô madárfajokat, többet
szeretnének megtudni róluk
és tenni értük! Minden hónap második hétvégéjén találkoznak a Manófalva Oktatási Alapítvány épületében
(Kossuth úti iskola). Elsô
ülésük 2011. március 12-én
18 órakor lesz.
Ecsegfalva — A 2011.
évben beindított új közfoglalkoztatás keretében pillanatnyilag 25 fô rövid
idôtartamú és 5 fô hosszú
idôtartamú foglalkoztatott
munkavállalót alkalmaz az
önkormányzat.
Füzesgyarmat — A közelmúltban nagy sikerrel került megrendezésre az Iskolabál. A Társastánc csoport
mellett a bucsai néptáncosok is fergeteges mûsort adtak. Mindenki nagyon jól
érezte magát.
Kertészsziget — A
képviselô-testület a költségvetés elôkészítése után megállapította, hogy a két oktatási tagintézménynél minden feltétel adott a hos�szú távú mûködtetéshez. Az
óvoda mûködtetésének kiadásait 100%-ban fedezi az
állami normatíva, az iskola mûködtetéséhez hiányzó
összeget az ÖNHIKI pályázat fogja biztosítani.
Körösladány — A város
önkormányzata 2011. július 1-2-3-án immár 16. alkalommal rendezi meg a
Körösladányi Napok rendezvénysorozatát. A nagy
látogatottságnak
örvendô
program költségeihez pályázni is kíván a hivatal.
Körösújfalu — Szabó Csaba polgármester tájékoztatta a képviselô-testületet a
2011. január 1-jén életbe lépett új közfoglalkoztatási
programról. Ennek keretében lehetôség van 3 fô hos�szabb idejû, valamint átlagosan 10 fô rövid idejû foglalkoztatására.
Szeghalom — A II.
„Szülôföldünk Békés megye” Amatôr Mûvészeti
Fesztiválon szép szeghalmi
siker született. A zsûri kiemelt arany minôsítéssel ismerte el a Sárrét 100 tagú
együttesét és több résztvevô
kapott arany minôsítést.
Vésztô — Csillag Tamás,
vésztôi származású költô
volt a Magyar Kultúra Napja alkalmából a vésztôi
könyvtár vendége. A fiatal poéta 10 versét mondta
el, s készséggel válaszolt az
érdeklôdôk kérdéseire.

Összefogással az élhetôbb Szeghalomért
A Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodájának
vezetôjét, Nagy Istvánt kérdeztem a városrendezési
program jelenlegi állásáról,
a belvízzel, csapadékelvezetéssel kapcsolatos lakossági és hivatali teendôkrôl,
illetve az idei évre tervezett
projektekrôl:
- A városközpont rekonstrukciós program befejezés
elôtt áll. Jelenleg még folynak a munkálatok a Sárréti Múzeumnál és a D’Orsay
Kastélynál is, de várhatóan
március hónapban megtörténik a mûszaki átadás-átvétel és az intézmények
birtokba vehetik az épületeket, elkezdôdhet a költözködés. A partnereknél –
Rendôrség, Alma Mater Étterem, Református Egyház,
Sárrét Coop, Kábel Elektro
Kft. – szintén befejezôdtek
a felújítási munkálatok, ôk
már használatba vették az
épületeket. Az önkormányzat projektbôvítés keretében plusz forrásra fog még
pályázni, többek között
közvilágításra, padok, kukák elhelyezésére.
- Amit a belvíz és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatosan fontos megemlíteni az, hogy a kötelezettségeket rendelet szabályozza, amely úgy szól, hogy
az ingatlan elôtti csapadékvíz-csatorna karbantartá-

sa a tulajdonos kötelessége, és ezt évente 1-2 alkalommal indokolt elvégezni. Idôs, elesett lakók esetében a hozzátartozó feladata ezt megcsinálni, ha
nincs rokona az idôs vagy
beteg embernek, akkor az
önkormányzathoz érkezett
kérésre ezt a hivatal végzi el. Az önkormányzat feladata azon csatornák rendben tartása, amelyek nem
kötôdnek ingatlanokhoz, de
részei a belterületi csapadékvíz-hálózatnak. Idetartozik a fôgyûjtôcsatornák
és közátereszek karbantartása, a zárt csapadékvízelvezetôk, valamint a szivattyútelepek üzemeltetése is. Lakótelepeken is van
feladata az ott élôknek, mert
az épület környékét kötelesek rendben tartani az ott
lakók. A külterületi csatornahálózat gondozása az
üzemeltetô feladata, a nagy
fôgyûjtôcsatornákat a Vízügyi Igazgatóságok kezelik,
míg a többi csatornát a Víztársulatok. A földet mûvelô
gazdák hozzájárulást fizetnek a vízügyi szerveknek,
akiknek a csatornák üzemelését kell biztosítani. Azonban ismereteink szerint jelenleg létszám- és forráshiánnyal is küszködnek ezek
a szervezetek. A gazdák feladata a földjeikrôl való vízelvezetés, és tapasztalataink

szerint egyre jobban felismerik ezen munkák elvégzésének szükségességét.
- Milyen tervek vannak a
2011-es évre?
- Idén a következô projektek várnak megvalósításra:
a Szelesi fôgyûjtôcsatorna
fejlesztése, a Petôfi utca
burkolatának további felújítása, Várhelyi Ifjúsági
Tábor rekonstrukciója, jár-

daépítés 4,5-5 m Ft értékben és a Bölcsôde felújítása. Terveink között szerepel még néhány intézmény
(Tildy Zoltán Általános Iskola, Péter András Gimnázium) hôszigetelésével,
fûtéskorszerûsítésével,
nyílászárócseréjével
az
energiatakarékosság megvalósítása.
Angyal Jánosné

és foglalkozások valósulnak meg: nyári szabadidôs
kézmûves
foglalkoztató-, és nyelvi kompetenciatáborok, zenés interaktív irodalmi utazás a
Vejsze együttessel, mely
a zenei és az anyanyelvi kompetenciák fejlesztését kapcsolja össze. A
„Litera-túra”
könyvtári irodalomóra egy tartalmilag és formailag új foglakozást takar, mellyel az
olvasás igényét és az irodalom szeretetét kívánja
megalapozni. A „MédiaMágia” újságszerkesztô
szakkör a kommunikációs és anyanyelvi kompetenciákat fejleszti, valamint iránytût ad a média szövevényes világához. Az alkalmazott
személyiségfejlesztô drámafoglalkozások a hátrányos helyzetû tanulók beilleszkedési nehézségeit
csökkentik,
személyiségfejlôdésüket
korrigálják. Az informatikai szakkörök a digitális kompetenciákat növelik az alsó és felsô tagozatos diákok köreiben, a digitális világra nyitnak kaput. A „Szárnyalj velünk”
a „Szivárvány”, az „Otthon a világban”, az „Angolra hangolva”, a „Német ünnepek, hangulatok”, a „BarANGOLó”,
angol és német szakkörök, témanapok és bentlakásos témahetek a helyi nyelvtanítást kíván-

A Füzesgyarmaton 2011. január 27-én megtartott testületi ülésen döntöttek arról, hogy
február 1-jétôl Kovács Márton irányítja a füzesgyarmati
Kastélypark Fürdôt. Az újonnan kinevezett vezetô eddig a Füzesgyarmati Termálkempingben dolgozott, most
végzi az ehhez szükséges tanulmányait. Kinevezése 5
évre szól. Vass Ignác korábbi
fürdôigazgató nyugdíjba vonul, amely mellett eddigi tapasztalatát a gyomaendrôdi
fürdôben fogja hasznosítani.

Meghívó

Tisztelettel
meghívjuk Önt a Békés Megyei
esélyegyenlôségi Iroda, Esélyek Háza Battonya és Szeghalmi Kistérség Többcélú Társulás által szervezett „2011 – Az
aktív polgárságot elômozdító
önkéntes tevékenységek európai éve” alkalmából, Békés
megyében 8 helyszínen megrendezésre kerülô önkéntes
munkát népszerûsítô, ebéddel
egybekötött elôadássorozatára.

Macsári József polgármester Nagy Istvánnal, a Mûszaki
Iroda vezetôjével egyeztet

A kultúra a nevelés és az oktatás szolgálatában
BBNK Sinka István
Mûvelôdési Központja és
Városi Könyvtára tavaly
márciusban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
TÁMOP 3.2.11/10-01-es
konstrukciójának
keretében pályázatot nyújtott be „ A kultúra a nevelés és oktatás szolgálatában” címmel, melynek célja a közoktatásban résztvevô gyerekek
és tanulók óvodai nevelésének, a tanórán kívüli szabadidôs nem formális nevelésének és oktatásának támogatása, valamint a kulturális intézmények és a nevelési-oktatási intézmények közötti együttmûködés fejlesztése. A vésztôi projektnek 44 363 000 Ft támogatást ítéltek meg tavaly
novemberben. Idén január elsejétôl megkezdték a szakkörök és foglakozások
szervezését
a
partnerintézményekben. Öt oktatási és nevelési intézménnyel kötöttek együttmûködési megállapodást: BBNK Szabó
Pál Általános Iskolájával,
a BBNK Négyszínvirág
Óvodája, Bölcsôdéjével,
BBNK
Alapfokú
Mûvészeti Iskolájával, az
Okány-Sarkadkeresztúr
Általános Iskolával, valamint a mágori, „Jó Pásztor” Keresztyén Általános
Iskolával.
A projektben a
következô tevékenységek

Új vezetô
a Kastélypark
Fürdôben

ják megújítani. A „Találkozunk a palánk alatt”, a
„Gyûrû urai” a város fiataljainak népszerû sportját, a kosárlabdát - és
ezen keresztül a rendszeres testmozgást akarják
megszerettetni az iskoláskorú lányokkal és fiúkkal. A mûvészeti nevelést támogatja a tánc-és
mozgásterápia szakkör,
mely a mûvészet eszközeivel valósítja meg
a
személyiségfejlesztést. Zenei tehetséggondozó foglalkozásaik a kimagasló képességû gyerekek felkészítését segítik elô a zenei pályára.
Hagyományôrzô, helyismereti és kézmûves foglalkozásaik, vetélkedôik,
témaheteik, a „Színes kalendárium”, az „Ôsi kincsek háza”, a „Kincsesláda”, a „Lakóhelyünk,
Vésztô” a „Napvirág”,

az „Itthon is jól érezheted magad” és az „Örökségünk
nyomában”,
Vésztô gazdag múltját,
helyi értékeit, hagyományait ismerteti meg az iskolásokkal,
óvodásokkal, nagy részük kompetencia alapú foglalkozások formájában, megszerettetve a népi kultúrát,
erôsítve a helyi kötôdést
szülôföldjükhöz. Terveik
közt szerepel helyi és területi versmondó verseny
szervezése is. A „Szokj le
és nyerj” drogprevenciós
hét, a környezetvédelmi témahét, valamint az
„Egészségesen élni jó”
óvodai foglalkozás sorozat újszerû módszerekkel
alakítja azt a szemléletmódot, mely az eljövendô
generációk számára az
egyik legfontosabb életstratégiának kell lennie.
Csôsz Ferenc

Bevezetô: Dr. Palkó Lajos,
Esélyház vezetôje
Téma: Esélyek Háza munkájának bemutatása
Elôadó: Sztanojev Edina,
Esélyház munkatársa
Téma: Önkéntes munka
lehetôségei
Elôadó: Lipcsei Katalin, Önkéntes Centrum munkatársa
Helyszín: Vállalkozói Központ
5520 Szeghalom, Tildy u. 7.
Idôpont: 2011. március 2.
szerda 10.00 óra
Kérjük, jelezze részvételi szándékát 2011. február 28-ig az
alábbi telefonszámok egyikén:
Esélyek Háza:
+36 68 457 753
Kistérségi Társulás:
+36 70 701 59 53
szeghalom.kisterseg@gmail.com

Szelektíven gyûjtik már
Füzesgyarmaton is
A szelektív hulladékgyûjtés
bôvítésérôl tájékoztatták a
füzesgyarmati önkormányzatot a Bio-Sales Bt. képviselôi
a 2011. január 27-ei testületi
ülésen. Minden lakos külön
értesítést kapott arról, hogy
2011. január 1-jétôl ôl házhoz
menô szolgáltatással papír,
üveg, mûanyag szelektíven
gyûjthetô hulladékok frakcióra kiterjesztették a gyûjtést.
Így a hulladékgyûjtô szigetekre már nem kell elvinni a
lakosoknak a hulladékokat,
hanem a kiosztott zsákokba
gyûjthetik és a gyûjtési napokon – mely minden hónap
utolsó szerdájára esik – az
elszállítás és a cserezsák kiosztása megtörténik.
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Bucsa — Február 4-én került megrendezésre a Közösségi Ház nagytermében a bucsai
vers- és prózamondó verseny. A
rendezvényen 53 gyermek mérhette össze tudását és tehetségét. Az elôadásokat 7 fôs zsûri
értékelte, melynek elnöke Balogh István nyugdíjas pedagógus volt.
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200 éve született báró Wenckheim Béla, a történelmi Békés megye egyetlen miniszterelnöke

Dévaványa — Dévaványa
pályázatot nyert 2010-ben a
belvízrendezési feladatok III.
üteme rendszerének kiépítéséhez, így újabb 22 utcában,
331 m zárt csatorna és 12 583
m nyílt árok építése valósulhat
meg.
Ecsegfalva
—
Az
ecsegfalvi általános iskolások karöltve a dévaványai iskolásokkal, farsangi projektben vettek részt január 6 - február 25-ig. A program végén a
Mûvelôdési Házban mutatkoztak be farsangi jelmezbál keretében.
Füzesgyarmat — A város
képviselô-testülete 20 000 Ft
egyszeri ,,Baba-érkezési” támogatásban részesíti azokat a
helyi szülôket, akik a szociális
rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek.
Kertészsziget — 2011.
március 12-én rendezik meg a
településen az óvodai Farsangi mulatságot. A gyerekek a
szülôk által készített jelmezekben vonulnak fel, ezt követôen
szendviccsel és üdítôvel vendégelik meg a résztvevôket.
Körösladány — A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén
elsô olvasatban tárgyalták meg
a település 2011. évi költségvetését. Az elôterjesztésbôl kiderült, hogy a testület bevételi és kiadási oldalon egyaránt
1.494.769.000,- forinttal gazdálkodhat, ami az elmúlt évi
bázishoz képest mintegy 85
milliós csökkenést jelent.
Körösújfalu — Az önkormányzat meghatározta a Fô
utca 12. szám alatt kialakított vendégház díját. A 30 m2
alapterületû vendégházért éjszakánként 2 fôig 1 000 Ft +
Áfa, 2 fô felett 2 000 Ft + Áfa
díjat kell fizetni. A foglalásokat
a Polgármesteri Hivatalban lehet intézni.
Szeghalom — A Tourinform
Iroda koordinálásával az ATV
Hazai Turizmus c., Magyarországot bemutató kisfilm-sorozat
stábja februárban térségünkben
forgatott. A Füzesgyarmatról,
Dévaványáról, Szeghalomról
és Vésztôrôl készült tudósítások a Körös-Sárrét turisztikai
lehetôségeirôl adtak áttekintést.
Vésztô — Január 18-án újabb
száz éves hölgyet ünnepeltek
Vésztôn. Hornok Lajosné Hornok Mária 1911. január 18-án
Endrôdön született. Ebbôl az
alkalomból az ünnepeltet a
család, a gyülekezet, valamint
Vésztô és Gyomaendrôd város
önkormányzata köszöntötte.

Báró Wenckheim József
és orczi báró Orczy Terézia gyermekeként 1811.
február 16-án látta meg a
napvilágot a XIX. század
egyik nagy formátumú, de
mára már mindinkább feledésbe merülô alakja, báró
Wenckheim Béla. Bár Pesten született, a családi
kötôdés: a körösladányi központú, Fást, Köröstarcsát,
valamint Mezôberényt is
magába foglaló uradalom
révén mégis körösladányi
illetôségûnek számított, akinek állandó lakóhelye az itteni, 1805-re megépült copfstílusú kastély volt.
A szülôk az elsô fiúgyermeküket közéleti pályára
szánták. Ezért Pesten tanult
tovább, ahol 16 esztendôs
korára végezte el a jogot.
Gyakornokoskodása után 19
évesen már az ügyvédi oklevelet is megszerezte. Az immár teljes egészében magyar
fôúrrá vált ifjú ezt követôen
került vissza Békés várme-

gyébe, ahol 20 évesen tiszteletbeli aljegyzôvé nevezték ki. Egy évvel késôbb
már a táblabírák sorába
emelkedett. Az 1837-ben
megtartott tisztújító választáson pedig a reformpárti
báró Wenckheim Bélát fölényes 526 szavazattal másodalispánná, két évvel késôbb
pedig országgyûlési követté is megválasztották. Hamarosan Csongrád vármegye is fölfigyelt a gróf Széchenyi István köréhez tartozó körösladányi fôúr szereplésére, akit ennek hatására választottak meg táblabírájukká.
A
Békés
vármegyei
közgyûlés mérsékelt szárnyának megerôsödése következtében 1840-ben báró
Wenckheim Béla nemcsak
a másodalispáni tisztségérôl
mondott le, hanem mindenféle hivatalviseléstôl is elzárkózott, s csupán a vízi
küldöttség elnöki posztját tartotta meg. 1843-ban

azonban újból elvállalta az
országgyûlési követséget,
de a megyei erôviszonyok
újbóli átrendezôdése miatt, egyéni és családi okokra is hivatkozva még az év
végén lemondott a megbízatásáról. 1846-ban lett a Körös Vízszabályozó Társulat elnöke. A meghívására
1847. szeptember 19-én, a
körösladányi kastélyban tartottak gyûlést, amelyen gróf
Széchenyi István mint a Körös szabályozása érdekében
kinevezett királyi biztos elnökölt, ahol a Sebes-Körös
szabályozásának ügyében
tanácskoztak, szorgalmazva a mai folyómeder kialakítását.
1848-ban
báró
Wenckheim Bélát nevezték ki Békés vármegye
fôispánjának.
Ceremónia
nélküli egyszerûséggel május 3-án iktatták be tisztségébe, aki emellett még István fôhercegnek, Magyarország nádorának az udvarmestere is lett. Ugyan az
aktív harcokban nem vett
részt, jelentôs anyagi áldozatot vállalva, nagy szerepe
volt a megyei nemzetôrség,
a honvédzászlóalj fölállításában, valamint a szabadcsapatok szervezésében. A
szabadságharc bukása után
emiatt külföldre kellett menekülnie. 1850-ben kapott
kegyelmet. Körösladányba
vonult vissza, ahol a birtokai gazdálkodását irányította. A lótenyésztés volt a kedvenc foglalatossága, s maga
is jó lovas hírében állt. Nem
kis bravúrt mutatott föl,
amikor Pestrôl öt váltott lovon 9 és fél óra alatt lovagolt haza Körösladányba. A
Bach-korszakban való szerepvállalásának köszönhetô
a lóversenyzés, a pesti Nemzeti Kaszinó mellett a Gyulai Kaszinó mûködésének
– aminek tiszteletbeli el-

Zoli bácsi köszöntése
Tavaly, december 22-én
ünnepelte 90. születésnapját
Dr.
Nagy
Zoltán
nyugalmazott
állatorvos
Szeghalmon. Ez alkalommal
köszöntötte Ôt otthonában
Szeghalom
Város
Polgármesteri Hivatalának
képviseletében
Bartis
Márton alpolgármester úr.
Dr. Nagy Zoltán és felesége Éva néni (volt könyvtáros) boldogan köszönték
meg az ajándékkönyvet és
a virágot valamint a figyelmességet. Mindketten jó
egészségnek örvendenek és
szívesen fogadták a köszöntést.
Zoli bácsi 1920-ban született Vésztôn, gyermekkorát is ott töltötte, majd színjeles eredménnyel érettségizett a szeghalmi Református
Péter András Reálgimnáziumban.
Késôbb állatorvosi diplomát szerzett. 1951-ben
került Szeghalomba ahol
hosszú évtizedekig látta el munkáját, tudása legjavát adva. Mindemellett

egész életében feleségével együtt, fáradhatatlanul
azon dolgozott, hogy felkutassa, megôrizze, megteremtse és átadja Szeghalom kulturális hagyományainak örökségét. Mindig
is bölcs tanúja volt a régi
idôknek, és lelkes segítôje
a jelennek. Ezen áldásos tevékenységének és

példaértékû életmûvének
elismeréseként 1998-ban
Szeghalom Város Díszpolgára kitüntetô címet adományozott részére a város.
Ezúton is kívánunk boldogságot, jó egészséget,
szeretett családja körében
még sok-sok éven át.
Pálfi Ildikó

nöke is volt – újbóli fölkarolása éppúgy, mint a Csákói Vadásztársaság 1851-es
megalapítása, melyeknek
báró Wenckheim Béla vált
a szellemi vezérévé. Közben belefogott a fási vadászkastélyának Ybl Miklós tervei szerinti építtetésébe, ami
1855 és 1862 között készült
el neoromantikus stílusban.
1861-ben a Békésmegyei
Gazdasági Egylet elnökévé
is megválasztották, ahogyan
az 1862-ben alakult Magyar
Földhitelintézetben is.
Ez alatt az uralkodó, Ferenc József 1860-ban újból
kinevezte Békés vármegye
fôispánjává. Az alkotmányosság helyreállítása érdekében rövidesen összehívott esztergomi értekezletnek ô lett a vezérszónoka.
Még Ferenc József szeme
is megakadt a ritka becsületessége, lojalitása és önzetlen hazafisága láttán, s
még jóval a koronázás elôtt
meg tudta nyerni az uralkodó megbecsülését és bizalmát. Az országgyûlés
1861-es feloszlatása, az alkotmányosság felfüggesztése miatt azonban lemondott tisztségérôl. A parlament 1865-ös újbóli összehívása alkalmával viszont
harmadjára is elvállalta a
békési fôispánságot, tevékeny részt vállalva a kiegyezésért folyó küzdelemben. 1867-ben immár azért
mondott le, mert övé lett a
gróf Andrássy-kormányban
a belügyminiszteri tárca.
Az államigazgatás érdekei, illetve a megyei autonómia általa is támogatott
ügye gyakran állította dilemma elé, miközben a sajtó támadásaival is szembe kellett néznie. Mégsem
ez késztette meghátrálásra,
hanem a kialakult vesebaja
miatt kényszerült 1869-ben
visszavonulni. Némi javu-

lás után, 1871-ben elvállalta a kényes, egyben bizalmi állást jelentô király
személye körüli miniszterséget, ahogyan 1875-ben,
a Deák-párt és a Balközép Párt egyesülése idején, a választások lebonyolításáig a miniszterelnökséget is. Bár sokan báró
Wenckheim Béla halálát,
illetve bukását várták, ez
nem következett be. Sôt a
miniszteri tárcáját is megtartotta, mígnem 1879. július 7-én végleg ledöntötte
lábáról a halálos kór. A tetemét Körösladányba hozták haza, ahol július 10-én
helyezték a családi kriptába örök nyugalomra. Az ellenfelei által is lovagiasnak
mondott báró Wenckheim
Béla utód nélkül hunyt el,
sohasem házasodott meg.
Azt olvashatjuk róla: noha
nem talált méltónak egy
nôt sem, hogy érte éljen,
magát a nônemet méltónak
tartotta mindig arra, hogy
ha kell, meghaljon érte.
A kiváló politikussá vált
báró Wenckheim Béla élete átívelte a reformkort és a
kiegyezés korát. Nemcsak
szûkebb hazájában, Békés
megyében, hanem az Osztrák-Magyar Monarchiában
is meghatározó személyiségnek számított. Egyenes
jelleme, bátor szókimondása, helytállása a mai kornak is példaképül szolgál.
Kevesen tudják, hogy éppen ezen értékek miatt formázta meg róla Jókai Mór
az Egy magyar nábob és
Kárpáthy Zoltán címû regényeiben feltûnô Szentirmay
Rudolf alakját. Büszkék lehetünk rá, hogy az élete Körösladányhoz kötötte, ahhoz a kedves földhöz,
amelyben örök álmát alus�sza.
Kazinczy István

2011. a Nyúl éve: a kreativitás
és a nyugalom idôszaka lesz?
Az elmúlt héten tartotta meg elsô rendes
közgyûlését a Körössárréti Civil Szervezetek Szövetsége. Térségi
ernyôszervezetként az általános kérdések megvitatása mellett nagy hangsúlyt kaptak a 2011. évi
civil
szervezeteknek
szánt pályázatok és az ezzel kapcsolatos aktualitások és a felkészüléssel
járó teendôk megvitatása,
egyeztetése.
A legközelebbi határidôk
az
NCA
kiírásaihoz
kötôdnek, de az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési programja is kínál
lehetôségeket.
Szeretnénk felhívni a figyelmet egy szintén fontos kérdésre, ez pedig a
LEADER program, illetve a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák felülvizsgálata.
A témával és a késôbbi pályázati felhívásokkal kapcsolatos javaslatokat érde-

mes már most jelezni a helyi akciócsoportok munkaszervezetei felé, illetve végigkísérni a folyamatot. Újra lehetôség lesz a
HVS-ek „újragondolására”,
így alkalmunk lesz az érdekeket érvényesíteni.
Az érintetteknek érdemes még elgondolkodni a
2010. évi CXXXI. törvény
helyi önkormányzatokról
szóló szakaszáról is, ami a
jogszabályok, helyi rendeletek elôkészítésében való
társadalmi
részvételrôl
szól.
Több pályázat várható,
ezért még nem késô elkezdeni az elképzelések kidolgozását, együttmûködési
megállapodásokat
kötni,
feladatokat megosztani a
közös sikerekért.
A Szövetség szolgáltatásaival segíti a projekteket
az ötlettôl a megvalósításig!
www.sarreticivilek.hu
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Az oldalal a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzô
Iskola támogatásával készült.

A 2010/2011. tanév tanulmányi versenyei
a számok és az eddigi eredmények tükrében
9-10. osztályos korosztály:
Zipernowsky nyelvi verseny, nyelvi elôkészítô osztályoknak: 2fô
Savaria országos történelem tanulmányi verseny: 4 fô
2. fordulóba jutott, Csató
Krisztina, Szijjártó István
10/C osztályos tanulók,
Berényi Attila tanítványai.
Gordiusz
Matematika
Verseny: 6 fô
Kitaibel Pál középiskolai
biológia verseny: 1 fô
Arany Dániel Matematika
Verseny: 4 fô

Angol nyelvû földrajz
verseny: Bodor Máté 10/C
döntôbe jutott, Kiss Katalin és Lengyel József tanítványai
11-13. osztályos korosztálynak:
III.
Békés
Megyei
Középiskolai
Matematikaverseny:
12
fô
2. fordulóba jutott, Ibos Katalin, Oláh Ágnes, Varga
Liza 12/C osztályos tanulók, Barnáné Lakatos Ilona
tanítványai.
Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny: 1 fô

OKTV versenyek
Földrajz:
2. fordulóba jutott Gyôri
Ádám 12/C osztályos tanuló,
Lengyel József tanítványa.
Matematika:
2. fordulóba jutott Czebe
Brigitta 12/C osztályos tanuló, Barnáné Lakatos Ilona
tanárnô tanítványa.
Angol:
Két továbbküldhetô dolgozat született:
Dányi Zita 13/D osztályos tanuló, Kiss Katalin tanárnô tanítványa,

Ibos Katalin 12/C osztályos
tanuló a 2. fordulóba jutott,
Berényi Attiláné tanárnô tanítványa.
Német:
Farkas Attila 13/D osztályos tanuló a döntôbe jutott,
Knapekné Balogh Julianna
tanárnô tanítványa.
Orosz:
Czebe Brigitta 12/C osztályos tanuló továbbküldhetô
dolgozatot írt, Szijjártóné
Kurucsó Mária tanárnô tanítványa.

A félévzárás kiemelkedô tanulmányi
eredményei
7/C osztály
Kitûnô: Bátor Liza, Kovács
Kristóf Lajos, Simon Dávid
Jeles: Csák Dániel István,
Kohut Ákos, Sándor Ágota,
Sápi Viktória, Sós Vivien
8/C osztály
Kitûnô: Harmati Hedvig
Jeles: Bondár Anna, Csenkei
Lilla, Rudokász Tamás, Tóth
Imre, Vaszkó Márton
9/A osztály
Az osztály legjobb tanulója:
Katona Boglárka Lilla
9/B osztály
Jeles: Borbíró Aletta, Farkas Andrea
9/C osztály
Kitûnô: Bondár Sára
Jeles: Bakucz Pál Nándor,
Hajnal Krisztina Réka
9/D osztály
Jeles: Badeeb Leila, Nagy Judit
9/E osztály
Az osztály legjobb tanulója:
Kovács Péter
9G/1 osztály
Az osztály legjobb tanulója:
Kohanyecz Szilveszter
9G/2 osztály
Az osztály legjobb tanulója:
Kitajka Katalin
10/A osztály
Az osztály legjobb tanulói:
Földesi Máté, Márkus Péter
10/B/11/D osztály
Jeles: Gurzó Szabina
10/C osztály
Kitûnô: Szijjártó István
Jeles: Csató Krisztina, Marton Roland, Hajdu Mónika, Csák Sára, Radovics Judit,
Szujó Dóra, Tóth Bence
10/D osztály
Kitûnô: Gusztafik Dóra Mária
Jeles: Szatmári Erika
10/E osztály
Az osztály legjobb tanulója:
Somogyi Zsolt
10/G osztály
Az osztály legjobb tanulója:

Kitajka János
11/A osztály
Az osztály legjobb tanulója:
Nagy János
11/B osztály
Jeles: Vásárhelyi Nóra
11/C osztály
Kitûnô:
Szívós
László,
Vaszkó Iván,
Jeles: Pákozdi Katalin, Nagy
Zoltán, Molnár Gábor, Kovács
Dávid, Szabó Kinga
11/E osztály
Az osztály legjobb tanulója:
Nyíri Bence Zoltán
11/G osztály
Az osztály legjobb tanulója:
Gyányi Nikolett
12/A osztály
Jeles: Skumát Richárd
12/B osztály
Jeles: Dékány Enikô, Turbucz
Ágota, Vrancsik Zsófia Rozália,
Kurucsó Alexandra
12/C osztály
Kitûnô: Ibos Katlin, Czebe
Brigitta, Csikós Nikolett, Gazsó
Andrea, Nyárádi Lilla Fruzsina,
Oláh Ágnes, Pálfi Gréta, Papp
Andrea, Varga Liza
Jeles: Bere Károly, Koós Bernadett, Bacsa Zsanett, Csikós
Nándor, Tar Arabella
12/D osztály
Az osztály legjobb tanulói:
Balogh Evelin, Bujdosó Dóra
12/E osztály
Az osztály legjobb tanulója:
Dobák Sándor
12/G osztály
Az osztály legjobb tanulója:
Herbert Norbert
13/D osztály
Jeles: Köleséri Alexandra
13/E osztály
Az osztály legjobb tanulója:
Lengyel Ilona
13/G osztály
Az osztály legjobb tanulója:
Fazekas József Róbert

Új szakma és mûhely
A napokban a szeghalmi Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzô Iskola fémipari tanmûhelyében új
szakmûhelyt vehettek birtokukba az iskola tanulói és
szakoktatói. Régi vágyuk
teljesült ezzel, hiszen így
megkezdôdhet a hegesztô
szakma iskolai rendszerû oktatása. Bár a mûhely nem túl
nagy, mindössze 4 hegesztô
állomással sikerült felszerelni, de ez azt jelenti, hogy
„két mûszakban”, a tanév során 8 fô hegesztô szakmunkás képzését képes az iskola megoldani, továbbá szívesen bocsátanák a mûhelyet
felnôttképzés céljára is. A
mûhely felszereltségérôl: a
hegesztô állások megfelelnek a legkorszerûbb technológiai és természetesen a
szabványos elôírásoknak. A
hegesztô állomásokon MÍG180-as típusú CO2+Ar2
védôgázas, bevonatnélküli
fogyóelektródás ívhegesztô

készülékeket helyeztek el. A
füstelszívást a karcagi WeldImpex
hegesztéstechnika
korszerû elszívó berendezései biztosítják, amelyek
1200 m³/h teljesítménnyel,
aktív szenes szûrôbetéttel
képesek a levegô visszaforgathatóságát biztosítani. Az
elszívóberendezés a csuklós elszívókarok segítségével tetszôleges helyzetû elszívást biztosít, így jól alkalmazkodik bármilyen jellegû
hegesztési feladat elvégzéséhez. A hegesztô állások
hegesztô asztalaihoz készülékek, lefogó szerkezetek,
ütközôk stb. csatlakoztathatók, amelyek a hegesztési
feladatok gyors és szakszerû
végrehajtását segítik.
A szakmûhely felszereltségét az iskola szaktanárai és szakoktatói saját
munkájukkal is segítették,
és azt úgy tervezték, hogy
elsôsorban az oktatási célokra legyen alkalmas, de megfeleljen a korszerû szakmai

A harmincegy év alatt diákok százait tanította tantárgya rejtelmeire, szépségeire és nehézségeire.
Sok tanítványa és kollégája kísérte nyughelyére a
temetô csendjében.
Emlékét örökre
megôrizzük!
Nyugodjon békében!

A NAGY MIKLÓS ALAPÍTVÁNY
Az alapítvány kuratóriuma
ezúton kéri a szeghalmi Péter András Gimnázium volt
tanítványait, a szülôket és
minden támogatóját, hogy
adójuk 1%-ával, illetve felajánlásaikkal
támogassák
közhasznú alapítványunkat:
ADÓSZÁM:
1 9061 869 104
SZÁMLASZÁM:
117 33065-20006967
CÉLUNK:
a
természettudományos tárgyakban / biológia, fizika, földrajz, kémia
/ kiemelkedô teljesítményt
nyújtott, érettségizô tanu-

szerzôdést kötött az iskola tanulóival, akiket a gyakorlati képzés idôtartamára
szakmai ösztöndíjban részesít. Nem mellékes megemlítenünk, hogy a hegesztô
szakma
hiányszakmának
számít, így e szakma tanulói a félévenkénti tanulmányi eredményük függvényében iskolai ösztöndíjban is
részesülhetnek.
Kardos József szaktanár

A tanmûhelyben gyakorolnak a diákok

Vers- és prózamondó verseny

Emlékezünk
2011. február 14-én
14 órakor kísértük utolsó földi útjára a Gyarmatoldali temetôben Kovács
Imrénét a Péter András
Gimnázium nyugalmazott
matematika szakos tanárát. 1964-tôl nyugdíjazásáig, 1995-ig tanított a
Sárrét középiskolájában.

elvárásoknak is. Az itt folyó
képzés a jövôben igyekszik
kielégíteni a környezô vállalatok ilyen irányú szakmunkás ellátottság igényeit. Jelenleg 8 fô kezdte el a
hegesztô szakma tanulását,
ôk most kerültek ki a KUKA
Robotics Hungária Ipari Kft.
füzesgyarmati telephelyére,
ahol vállalati körülmények
között fogják elsajátítani a
különbözô szakmai fogásokat. A vállalat tanulmányi

lók elismerése NAGY MIKLÓS DÍJJAL a ballagási ünnepségen,
anyagi hozzájárulás a sikeres nyelvvizsgák költségeihez,
a gimnáziumunk hagyományait feldolgozó pályázatok támogatása,
hozzájárulunk a tanulmányi kirándulások / külföldi
is! /, múzeum- és színházlátogatások költségeihez.
Eddigi
felajánlásaikat
tisztelettel megköszönjük!
Dr. Nyéki Lajos
a kuratórium elnöke

Az
1963.
február 16-án született író,
irodalomszervezô
Justh
Zsigmond emlékére évente
megrendezik a róla elnevezett megyei vers- és prózamondó versenyt. 2011. február 16-án tizenegyedik alkalommal adott helyet a rendezvénynek az orosházi városi könyvtár.
A zsûri elnöke Józsa Mihály, elôadómûvész volt.
A tanulók két korcsoportban mérettethették meg magukat. A kisebbek, a 9-10.
évfolyamok diákjai kezdték a versenyt, majd rövid
szünet után a 11-12. évfolyamos tanulók adták elô
egy magyar vagy külföldi
szerzô mûvét. Szép szám-

mal gyûltek össze az irodalmat kedvelô tanulók (a kisebb csoportban 14, a nagyobbaknál 11 diák) mi sem
jelzi ezt jobban, mint hogy a
kötelezô két mû közül, idô
szûkében, csak az egyiket
tudta meghallgatni a zsûri.
A szeghalmi Péter András
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzô Iskolát Szabó
Kinga 11.C osztályos tanuló
képviselte. (Felkészítô tanára Tóth Anita volt.)
A már több szavalóversenyen is szép eredményeket
elért diáklány Sinka István
: A pór megszólal a magyar
úriszék elôtt címû versét
adta elô, amellyel a második
helyen végzett, és könyvjutalomban részesült.

Tisztelt Támogatók!
A Péter András Gimnázium ebben az évben is kéri
Önöket, hogy amennyiben
lehetôségük és elhatározásuk van a támogatásra, adójuk 1%-ával támogassák az
iskola alapítványait:
Péter András Alapítvány:
1 9057 907-1-04
Takács Andrea Alapítvány 1 9057 244-1-04
Varga István Alapítvány 1
8373 576-1-04
Az alapítványok az adományokat a diákok tanulási
körülményeinek javítására,
külföldi diákcsere-kapcsolatok szervezésére, nyelvvizsgák támogatására, hozzájárulás tanulmányi kirándulásokhoz, kiemelkedô tanulmányi eredmények ju-

talmazásra használják fel.
Kedvezô döntésüket és támogatásukat elôre köszönjük!
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Kistérségi Hírek
Társulási határozatok:

I. Füzesgyarmati Gazda- és Vadásznapok
2011. január 28-29.

- a Társulási Tanács megbízza Tôkésné Gali Mónikát
a Tourinform iroda vezetôjét,
hogy 2011. augusztus 01-ig
készítse el a kistérségi kommunikációs stratégiát;
- a Társulás támogatja a
Vésztô és Körösnagyharsány
közötti vasútvonal újraindítását;
- a Társulási Tanács 2011.
július 1-tôl mozgókönyvtári
és egyes közmûvelôdési feladatainak kistérségi ellátására támogatási igényt nyújt be.
Meg kell vizsgálni ennek feltételeit településenként;
- a Társulás 2011. január 1-jétôl 2011. június 30ig megállapodást köt a Sárrét Televízió és Rádió Alapítvánnyal. A Társulási Tanács megbízza a társulás elnökét a szerzôdés megkötésére, amely tartalmazza az 500
perces szlgáltatást és a média
felelôsségét is;
- a Társulás február 8-i
ülésén döntött arról, hogy a
GVOP 4.4.2 ,,Észak-Békés
megyei szélessávú informatika fejlesztése” c. pályázat
ügyében felülvizsgálati kérelmet nyújt be;
- Szeghalom Kistérség
Többcélú Társulás 2 db pályázatot nyújt be a Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Programra, határon átnyúló kommunikáció és közlekedésfejlesztés támogatási területre;
- a Társulási Tanács elfogadta a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2011.
évi költségvetési tervezetét
936.758 millió forint kiadási
és bevételi fôösszeggel.

Bere Károly polgármester (balról) is kivette részét
a disznótorból

A Füzesgyarmaton elsô
alkalommal megrendezett
Gazda- és Vadásznapot Bere
Károly, Füzesgyarmat város
polgármestere nyitotta meg.
Ezt követôen Farkas Zoltán
a Békés Megyei Közgyûlés
elnöke,
országgyûlési
képviselô és Dr. Balogh István az Agrár Munkaadók
Szövetségének képviseletében köszöntötte a megjelenteket.
A konferencián elôadást
tartott Búsi Lajos vidékfejlesztésért felelôs helyettes államtitkár, aki kiemelte, hogy a társadalom minden szegmenséhez szorosan
kapcsolódik a vidékfejlesztési politika (agrár, szociálpolitika, ipar, gazdaságpolitika, területfejlesztés). Beszélt az Új Széchenyi Terv
vidékfejlesztéssel kapcsolatos részleteirôl, amely a városunkban élô gazdákat is

érinti (fiatal gazdaprogram,
kertészeti- állattartó programok).
Dr. Jáczku Tamás a Nemzetgazdasági Minisztérium
fôosztályvezetôje hasznos,
aktuális információkat osztott
meg az érdeklôdôkkel a jelenleg érvényes foglalkoztatást
érintô kérdésekben. Kiemelte,
hogy célként kell kijelölni minél több ember visszavezetését a munka világába, hangsúlyozva az értékteremtô munka fontosságát. Kibôvült a pályázók köre is, vállalkozások,
egyházak, civil szervezetek is
pályázhatnak az önkormányzatok mellett a BPJ-ben (bérpótló juttatásban) részesülôk
foglalkoztatása esetén.
Dr. Ligetvári Ferenc
professzor,
akadémikus
„A vízgazdálkodás szerepe a foglalkoztatásban”
címû elôadásában felhívta a figyelmet arra, hogy a

nemzeti jövôképet a vízgazdálkodás-politikára kell
építeni. Véleménye szerint a víztározás szempontjából Békés megyének
kiemelkedô jelentôsége lesz
a jövôben.
Végül, de nem utolsó
sorban Szél István a Magyar Vadászszövetség képviseletében tartott érdekes
elôadást a vadgazdálkodásról, fôbb vadjaink hasznosításának alakulásáról. A világranglistákon tekintélyes
helyet foglalunk el, dámszarvas tekintetében pedig
világelsôk vagyunk.
A konferencia zárásaként
Szél István és Csák István úr
a Füzesgyarmati Vadásztársaság elnöke közösen nyitotta meg a Vadászkiállítást,
mely a helyi vadásztársaság
életébôl adott ízelítôt, illetve
féltett trófeáikat is bemutatták vadászaink.
A rangos eseményt a
szombati napon vidéki disznótoros program követte,
megfûszerezve a Szeghalmi
Íjász Egyesület bemutatójával, a vésztôi Csüllög István ügyes vadászkutya társaival, és ráadásként malac
szépségverseny színesítette
a programot.
Bízunk benne, hogy az
elsô alkalommal megrendezett Gazda- és Vadásznapok hagyományt fog teremteni. Vendégeink láthatóan
jól érezték magukat, reményeink szerint minden ezt
követô évben visszatérnek
Füzesgyarmatra egy-egy értékes pihentetô hétvégére.

Pásztorné Nagy Éva
természetgyógyászreflexológus 1999 óta végzi gyógyító tevékenységét
rendelôjében Vésztôn ahol
férjével közösen segítik a
rászorulókat. Szakterüle
tük a reflexológia. A népi
gyógymódokat alkalmazzák, a megelôzésre helye-

Ibrányi Éva,

Soha véget nem érô
harc a gyalogosok és a
gépjármûvezetôk
között.
Mindenki a másik félre mutogat, pedig egy kis odafigyeléssel, elôzékenységgel
elkerülhetôvé válna „sok felesleges baleset”!
Számos alkalommal elmondták már, de mégsem elégszer: Az úttestre lépô gyalogosnak
- még akkor is, ha kijelölt gyalogátkelôhelyen és
abszolút elsôbbségi helyzetben kíván áthaladni meg kell gyôzôdnie annak
veszélytelenségérôl. A gyalogjárda a gyalogosoké, az
úttest a gépjármûveké, ezért
ajánlott az óvatosság.
A jármûvezetôk az esetek
másik felében tekinthetôk
a
balesetek
okozójának. Elsôsorban a kijelölt gyalogátkelôt igénybe
vevôk védettségére nincsenek tekintettel. Nem veszik
figyelembe az elsôbbségi
jogukat, mondván a gyalogosnak könnyebb megállnia. Éppen ezért az úttest-

alpolgármester

Program a munkanélküliség kezelésére

Új kiadványok
A LEADER pályázat megvalósításának
eredményeként két kiadvány készítése
van folyamatban. A Turisztikai Kalauz 48 oldalon mutatja
be a térség településeit, a kiemelt turisztikai látnivalókat.
Egy egyszerûbb leporello kiadvány is szerkesztés alatt áll,
mely komplexen mutatja be a
terület vonzerejét. A tájékozódást mindkét kiadványban
egy új térségi turisztikai térkép könnyíti meg, melyen a
túraútvonalak is bejelölésre
kerültek.
Rendeletmódosítás
Körösújfaluban
A körösújfalui képviselôtestület módosította a lakáscélú támogatásokról szóló
rendeletét. A jelenlegi támogatások mellett, meglévô lakóingatlan
ivóvíz-hálózatra történô rákötéséhez az önkormányzat az egyszeri vízbekötés díjának 50%-áig, de
maximum 75.000,- Ft erejéig vissza nem térítendô támogatást biztosít. Bizonyos esetekben a támogatás magasabb
összegû is lehet. A kérelmet a
Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani.

Szeghalom — Több százan részesültek képzésben,
és helyezkedtek el
A Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP 1.1.2) keretében zajló a „Decentralizált
programok a hátrányos
helyzetûek foglalkoztatására” elnevezésû európai uniós pályázaton nyert
pénzbôl a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szeghalmi kirendeltsége is részesült. A 320
millió forintot meghaladó összeg felhasználásával,
több mint 470 regisztrált
álláskeresônek adtak esélyt
a foglalkoztatásra. Eredetileg 355 fô volt a programba
vonni kívánt létszám.
A program ezen részét
is túlteljesítettük – tudtuk meg dr. Tóth Ferencné
kirendeltség-vezetôtôl. A
terveinkben azt tûztük ki célul, hogy az érintettek legalább 62 %-a képzésben vegyen részt, ezek 90 %-a sikeresen fejezze be a képzést
és szerezzen képzettséget,

szakképesítést. Az ügyfelek
80%-a sikeresen fejezze be
a programot és 36%-uk a kilépést követôen a 180. napon is foglalkoztatásban álljon. Amikor elindítottuk a
programot figyelembe vettük a foglalkoztatók igényeit. A képzéseink kialakításában is ez a szempont vezérelt minket. Ügyfeleink számára különféle szolgáltatásokat és támogatásokat kínáltunk: pszichológiai tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, motivációs tréningek. Az ügyfelekkel közösen, személyre szabottan alakítottuk ki az egyéni
programjukat. Az új elem,
a mentori segítségnyújtás
által egy magasabb szintû
szolgáltatást tudtunk biztosítani azoknak, akik ebben a
programban vettek részt. A
mentor az ügyfelek képzésbe vonását, valamint a képzés sikeres kimenetelét segítette elô személyre szabott tanácsadással, mentálhigiénés gondozással, majd
minden szükséges esetben
az aktív, önálló állásfeltá-

Gyógyító vers

rásban is közremûködött. A
képzés idejére keresetpótló
juttatást adtunk. Az ügyfelek többségének lehetôsége
volt a képzést követôen bérköltség támogatás megszerzésére is. Az Európai Unió
és a TÁMOP 1.1.2 program
segítségével, több mint 250
ügyfelet támogattunk a képzettség megszerzésében és
340 érintettet az elhelyezkedésben. Bár sokak esetében
a hatásvizsgálat még tart,
de akik elhelyezkedtek és a
180. napon dolgoznak, azok
száma 175 fô a vizsgált 318
fôbôl.
A program során az önkormányzatok, civil szervezetek, a munkáltatók és
az álláskeresôk aktív részvétele a programban segítette a megvalósítást. Az
eredmények
eléréséhez
hozzájárult az is, hogy ez a
program új szolgáltatásokkal, kedvezô támogatási
formákkal segítette a hátrányos helyzetû személyek
foglalkoztatási esélyeinek
megteremtését,
képzési
szintjének növelését.

zik a legfôbb hangsúlyt tevékenységük során.
„Egyébként nem írok
verseket, ez az egyetlen
vers, amit leírtam. Egy
gyógyító nap után reggel
5 órakor felébredtem és
azt éreztem, hogy le kell
írnom valamit. Ez a vers
volt az! Így történt.”

A fák könyörgése

Ember ölelj magadhoz,
Érezd a lelkem!
Engedd a gyermeked,
Ö hallja szívem.
SEGÍTS a gyermeked jövôjét
Szebbé, egészségesebbé tenni.
Pihenj a lombom alatt,
Érezd a lágy, szellô lelkem,
S ne engedj kivágni.
Kérlek, SEGÍTS,
HOGY én is SEGÍTHESSEK!
Hogy én is SEGÍTHESSEK!
Minden fában lélek lakik,
A sok lélek sikolya hallik.
Az hallja, kinek szíve nyitott,
A szépre és a jóra.
Ember figyelj e halk szóra,
Mielôtt eljön az utolsó óra!

„Zebra harc”

re lépô gyalogosnak még az
elsôbbségi jog tudatában is
meg kell gyôzôdnie arról,
hogy az arra haladó jármû
vezetôje elismeri-e ezt a jogát.
A gyalogátkelôhelyeken
való áthaladás tekintetében
a kerékpárosok vannak a
legnagyobb veszélynek kitéve. Nem TUDJÁK, vagy
nem FOGLALKOZNAK a
KRESZ szabályaival, miszerint a kerékpárról le kell
szállni és azt át kell tolni a
zebrán. Az autósok nem számítanak a semmibôl felbukkanó kerékpárosokra így
még hirtelen fékezéssel sem
tudnak megállni. Sok kerékpáros abban a tudatban van,
hogy ha gyalogátkelôhelyen
kíván áttekerni, elsôbbsége
van. Tévhit, hiszen ez a gyalogosokra vonatkozik, nem
pedig a kerékpárral áthajtani kívánó „jármûvezetôre”.
Gyôri Judit r. törm.
mb. baleset-megelôzési elôadó
Szeghalmi
Rendôrkapitányság
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Mutasd meg milyen a természeted!
Az európai uniós tagállamok környezetvédelmi és területfejlesztési szervezetei keresik a biológiai sokféleség
városát Franciaország, Németország, Magyarország,
Szlovákia és Spanyolország
területén. A versenybe a kis
falvaktól a nagyvárosokig
bármilyen típusú település
bekapcsolódhat.
A verseny célja megtalálni
azokat a településeket, amelyek a legjobb teljesítményt
nyújtják a biológiai sokféleség fenntartása érdekében.
Magyarországon a versenyt
a Balatoni Fejlesztési Tanács
szakmai szervezete a Balaton Integrációs Közhasznú
Nonprofit Kft. koordinálja.
A díjazás területei 2011-ben:
Magyarország
Biodiverzitás Fôvárosa címmel
járó díj: médiahely (egyéves állandó hirdetés) a
Port.hu honlapon;
Különdíjban részesül a
legjobb projekt eredményt
bemutató
önkormányzat:
DestourPro - Environment
települési
turisztikai
honlapkészítés.
Méret-kategóriánként a három legjobb teljesítményt

nyújtó önkormányzat díjban
részesül.
Minden
önkormányzat,
amely részt vesz, oklevelet
kap, és részese a versenyhez
kapcsolódó országos sajtó
kampánynak.
Az önkormányzatok az
alábbi pályázati anyagot kitöltve vehetnek részt a versenyen:
Pályázat
(www.balatonregion.hu/
biodiverzitas/kerdoiv).
A pályázatot ki lehet tölteni papír-alapon is, a kiíró honlapján található Biodiverzitás
Pályázat WORD linkre kattintva.
(http://balatonregion.
hu/files/_bft/download_
files/699/BiodiverzitasPalyaz
atofflineverzio1.doc)
A pályázati anyag mintegy 32 oldalas. A fenti honlapon megtalálható a kitöltési útmutató is. A pályázat kitöltésével kapcsolatban keresse Megyesi Boldizsárt a megadott e-levél címen (biodiverzitas@
balatonregion.hu),vagy telefonon: 06-70-375-8669.
A verseny lebonyolításával kapcsolatos kérdésekben kérjük, keresse Egerszegi

Zita projektmenedzsert
(ezita@balatonregion.hu),
Tel: 06-84-317-002
2010. évi verseny Békés
megyei vonatkozásai:
Benevezett
települések: Békéscsaba, Szarvas és
Dévaványa.
Eredmények:
Dévaványa 4. kategória 1.
helyezés és a Biodiverzitás
verseny különdíjas nyertese
A versenyben való részvétel egy jó lehetôség a település megismertetésére, ugyanakkor visszacsatolás is arról,
hogy az önkormányzat tevékenysége a biológiai sokféleség védelme érdekében másokkal összehasonlítva milyen színvonalas.
Pap Tibor, polgármester
Janó Istvánné, pályázat írója

A Folkbeats döntôre készül a Cuháré

A körösladányi Cuháré Citerazenekarnak 2010. decemberében jelent meg elsô saját
lemeze, Illik a tánc címmel,
melyen 9 felvétel hallható.
Egyfajta karácsonyi ajándék
volt mind a zenekar, mind a
közönség számára. A zenekar jelenlegi felállásban 12
taggal mûködik, a zenekar

vezetôje Komróczki Gyula. A zenekar különlegessége
nem csak abban rejlik, hogy
a zenekartagok a vezetô,
Komróczki Gyula által készített citerákon játszanak,
hanem külön érdeklôdést
fektetnek más népek zenéjének bemutatására. Itt gondoljunk ír zenére, japán zenére,

cigány zenére, illetve népzene terén a kalotaszegi- és a
mezôségi népzenére. Természetesen a lemez elkészítése
után sem kívánnak pihenni,
hiszen jelenleg a Budapesten
megrendezett Folkbeats tehetségkutató elôdöntôjére készülnek, ahol a zsûri által beválogatott Világzenei csoportban kívánják magukat
megmérettetni, február 26-án
más zenekarokkal szemben.
A verseny fôdíja egy amerikai turné, ahol képviselhetik hazánk nevét, illetve kis
városukét, Körösladányét.
Jövôbeli terveik közé tartozik lemezük bemutatása más
városokban, valamint táborokban, találkozókon vagy
akár a külföldön való részvétel. A fent említett versen�nyel kapcsolatos információk a www.komroczkicit.hu
és a zenekar Facebook oldalán megtalálhatóak.

Közkincs kerekasztal Ecsegfalván
2011. január 25-én tartották
a Közkincs Kerekasztal soron következô összejövetelét. A rendezvényt Kovács Mária, Ecsegfalva polgármester
asszonya nyitotta meg. Meghívott elôadó volt Pocsajiné
Fábián Magdolna szociológus, közösségfejlesztô, aki kiemelte a közösségfejlesztésben rejlô lehetôségeket, az in-

formációcserét, valamint az
együttmûködést. Dombi Ildikó az IBSEN Kulturális Iroda
munkatársa arra biztatott, hogy
jobban használjuk ki a pályázati lehetôségeket, és hangsúlyozta a mûvelôdési házak
társadalmi szerepét. Tôkésné
Gali Mónika projektfelelôs ismertette az elkövetkezendô
idôszak teendôit, amelybôl

Egyre többen vesznek részt a közkincs megbeszéléseken

SZEGHALOM NEM FELEJTI KISVASÚTJÁT

az egyik legfontosabb, hogy
a térségben három projektet
kell létrehozni a terület kulturális, történelmi értékeinek feltárásával, összegyûjtésével. A
Kerekasztal résztvevôi döntést hoztak a Mozgókönyvtár megvalósításáról a kistelepüléseken. Tôkésné Gali Mónika kiemelte a térség kulturális és közmûvelôdési stratégiájának fontosságát, amelyet
tapasztalt szakemberek fognak elkészíteni. Összességében egy nagyon jó hangulatú,
hatékony, hasznos találkozón
vettek részt a meghívottak,
ahol nagyon sok ötlet és javaslat elhangzott a jövôre vonatkozóan.
Legközelebb
februárban,
Körösladányban
találkoznak a Közkincs Kerekasztal
résztvevôi.

Szeghalom utcáin négy
évtizeddel ezelôtt még kisvonat kanyargott. Ennek állított emléket január 31-én a
Nagy Miklós Városi könyvtárban megnyílt kiállítás és
a Volt egyszer egy kisvasút címû könyvbemutató. A
tárlatkép anyaga bemutatja
a kisvonatról összegyûjtött
képek egy részét, valamint
helyet kaptak Szatmári Sándor vasúttémájú fotói is.
A kiskönyv foglalkozik
a magyarországi gazdasági vasutak kialakulásával és a szeghalmi gazdasági vasút létrejöttével. A
vonóerôt kezdetben lóvontatás biztosította. A második világháborút követôen
Szeghalom MÁV állomás
Töviskes- Kertészsziget-

Cserepes között kiépült
vasút közforgalmi feladatokat látott el. A kisvasutat
rövid élete során többször
felújították, a lóvontatást
felváltotta a gôzös, majd a
C-50-es dieselmozdonyok.
A kisvasút több millió tonna árut, mezôgazdasági termékeket, építôanyagokat
és több millió utast szállított fennállása alatt. Az
1960-as évek végére megváltozott a közlekedéspolitika: elôtérbe került a közúti fuvarozás. Ahogy az
aszfaltcsík nôtt, nyúlt, átszelte a Sárrétet, születése
és fejlôdése magában hordozta az öcsi-vasút elmúlását is. Az 1968-as közlekedési koncepció az egész
hálózatra kimondta a halá-

los ítéletét: 1971. október
elsején Töviskes és Szeghalom MÁV állomás között közlekedett az utolsó vonat. Néhol még ma is
fellelhetô a kisvonat nyomvonalának helye, a töltések,
átereszek, sínek maradványai. A bemutatót követôen
a résztvevôk kötetlen beszélgetés formájában szívesen beszélgettek kisvonatos
élményeikrôl, hiszen a vonat léte egybeesett fiatalságukkal. Köszönet mindazoknak, akik az eredeti
fényképeket rendelkezésre bocsátották: a Szeghalmi
Hagyományôr Egyesületnek, a Sárréti Múzeumnak
és a Városi Könyvtárnak.
Szatmári Sándor

A legújabb termékeket Körösladányban gyártják
Henkel innovációk
Hosszas
kutatómunka
elôzi meg egy-egy termék
gyártását. Fontos, hogy az
újdonságok elsô szériáit a
legmegbízhatóbb üzemekben állítsák elô. A Henkel
esetében a körösladányi folyékony mosó- és tisztítószerek gyára a világvállalaton belül az elsôk között kapja meg az új termékek gyártását, és innen szállítja azokat a régió piacaira. A gyárban évente körülbelül 140
különbözô receptúra alapján 984 féle termék készül.
Az elmúlt 20 évben 1 millió
tonna, körülbelül 1,7 milliárd darab terméket gyártottak. Az innováció nemcsak a
termékekben, hanem a gyárban is fontos szerepet kap.
A körösladányi munkatársak közt évek óta kiosztják
a Werner Rosenberg innovációs díjat a gyártási, logisz-

tikai vagy egyéb folyamatok
újításaiért.
Az idei új termékek között szerepel egy igazi innovatív termék, a MaxSan,
amely egy klórmentes tisztítószer család, fertôtlenítô
hatása laboratóriumi teszteken bizonyított, ugyanakkor
kíméletes használójával, a
környezettel. Szintén újdonság a körösladányi gyárból,
a Perwoll Balsam Magic finommosószer. Specialitása a kényes ruhadarabok védelme, felújítása.
Ujhelyiné Mojzsis Anna a
Henkel körösladányi gyárának igazgatója is kíváncsian
visz haza az újdonságokból,
mert bár ismeri a termékek
összetételét, gyártási folyamatát, mégis háziasszonyként gyôzôdik meg igazán
arról, hogyan válnak be a
gyakorlatban.

Ujhelyiné Mojzsis Anna
igazgató háziasszonyként
is teszteli az új termékeket

Szennyvízberuházás megvalósítása Dévaványán
Dévaványa Város Önkormányzata a szennyvízberuházás
megvalósítását célzó KEOP1.2.0/2F/09-2010-0006 azonosítószámú 8. – 10. Sz.
Szennyvízöblözet kiépítésére irányuló pályázata keretében közel 290 millió Ft támogatás odaítélésérôl dön-

tött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A döntésrôl
szóló értesülést illetve a támogatási szerzôdés megkötését követôen a beruházás
lebonyolításához
szükséges beszerzési/közbeszerzési eljárások megkezdôdtek.
A
projektmenedzsmentet, a PR feladatokat bizto-

sító, a könyvvizsgálói feladatokat valamint a mérnöki munkálatokat ellátó vállalkozók kiválasztásra kerültek. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása folyamatban van, remélik, hogy
a munkálatok már márciusban megkezdôdhetnek.
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Programajánló 2011. március-április
Orgoványi Anikó festômûvész kiállítása
2011. március Dévaványa, Helytörténeti Gyûjtemény
XI. Mûvészeti Bál
2011. március 5. 19 óra Dévaványa, Mûvelôdési Ház
Belépôdíj: 2 800 Ft
Suli-buli
2011. március 5. Körösladány, Mûvelôdési Ház
Megyei Diákolimpia
2011. március 6. Füzesgyarmat, Sportcsarnok
Kyokushin Karate Diákolimpia Döntô
2011. március 12. Szeghalom, Sportcsarnok
Megyei Twirling Bajnokverseny
2011. március 19. Füzesgyarmat, Sportcsarnok
Körösladány a báró Wenckheimek korában c.kiállítás
2011. március 19- Körösladány, Helytörténeti Gyûjtemények Háza
Hangfürdô
2011. március 19. 19 óra Dévaványa, Mûvelôdési Ház
Belépôdíj: 1 400 Ft
A békéscsabai Vasútmodellezô Klub bemutatója, kiállítása
2011. április Dévaványa, Helytörténeti Gyûjtemény
Költészet Napja (Nagyváradi Kis-Stúdió-Színház)
2011. április 9. Füzesgyarmat, Mûvelôdési Ház
Nôfórum
2011. április 16. Füzesgyarmat, Mûvelôdési Ház
Böjte Csaba – est
2011. április 17. Füzesgyarmat, Mûvelôdési Ház
Véradás
2011. április 22. Füzesgyarmat, Mûvelôdési Ház
Kultúrák Találkozója Húsvéti hagyományok és népszokások bemutatója;
Népek asztala-húsvéti kóstoló és vásár
2011. április 23-24. Füzesgyarmat, Mûvelôdési Ház
XVI. Sárréti Könnyûzenei Fesztivál és Bikini koncert
2011. április 30. Szeghalom, Tildy utca szabadtéri színpad
További információ: Tourinform Körös-Sárrét; Tel/Fax:0666/470-395,
Cím: 5520 Szeghalom, Szabadságtér 4-8; E-mail: szeghalom@
tourinform.hu
web: www.sarretitura.hu; www.kste.gportal.hu

KÖRÖS – SÁRRÉT

Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/470-395
email: szeghalom@tourinform.hu ● www.sarretitura.hu
Szolgáltatásaink:
új! – Jegyértékesítés az Ibsen Ház elôadásaira;
belföldi turistainformáció; programszervezés; ingyenes
kiadványok és térképek terjesztése; információnyújtás belföldi programajánlatokról és szálláslehetôségekrôl; üdülési csekkel kapcsolatos információk; csoportkísérés; 1 napos programok összeállítása; a Körös-Sárréti Hírlap szerkesztése; hirdetésfelvétel a Körös-Sárréti Hírlapba és a
Szuperinfóba, turisztikai szolgáltatók részére marketing tanácsadás.
Kérje e-mailben hetente többször is megjelenô elektronikus hírlevelünket, melyben partnereinket az aktuális térségi és országos turisztikai információkról tájékoztatjuk!
Feliratkozás: szeghalom@tourinform.hu

A vésztôi Városvédôk
tavaly is aktívan dolgoztak
A ,,Pallasz Athéné” Vésztô
Városvédô Egyesület 2006
évben létesült, a Város és
Faluvédôk
Szövetségének
„Hungaria Nostra” rendes tagja. Mûködési területe Vésztô
és környéke (Kis-Sárrét határain belül). Az 24 fôs Egyesület
tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül tevékenykedni Vésztô és a „Kis-Sárrét” építészeti és természeti értékeinek,
hagyományainak védelmében, a
rendezett településszerkezet kialakításában, a város fejlesztése
dinamikájának elôsegítésében,
idegenforgalmának növelésében, közösségi életének szervezésében.
2010-ben átadták a Kisvasúti emlékhelyet és pályáztak
a Dél-alföldi Regionális Civil Szervezetek mûködési támogatása címû felhívásra, valamint a Magyarországi Civil Szervezetek külföldi és
nemzetközi
szervezetekkel

való együttmûködésének, tapasztalatcseréjének
támogatására a Hagyományôrzésmûemlékvédelem külföldi és
magyar civil együttmûködéssel
címû pályázattal. Elültették a
Bihar Díszkörte (Pyrus „Bihar”)
fát, amely Európában egyedül
álló faj, így Hungarikumnak is
tekinthetô. Emléktáblát avattak
Vitéz Takács Mihály emlékére. Takács Tamara titkár vezetésével pedig facsemetéket ültettek november 6-án a Vésztô
és Vésztô-Mágor között húzódó kerékpárút mentén. A 300
ôshonos éger- és hárscsemete
elültetését a város önkormányzata civil szervezeti, vállalkozói
és lakossági összefogással valósította meg.
Megalapították a Sipos András-díjat, amelyre évente pályázhatnak magyar anyanyelvû
amatôr énekmûvész elôadók,
általános iskolai és középiskolai
tanulók, énekesek és énekkarok.

A gyarmati Viktória hamarosan Brassó-Poianában filmezhetô
Galambos Sándor ismert kovács és hintókészítô
mester Füzesgyarmaton él.
A szakma alapjait Szécsi
József
füzesgyarmati
kocsigyártó mestertôl tanulta a híres Jármûkészítô
és Javító Ipari Szövetkezetben, s mára Ô az egyetlen
kovácsmester
Magyarországon, aki a hintógyártáshoz megfelelô végzettséggel rendelkezik és szakmájában dolgozik.1980-ban saját mûhelyt nyitott és azóta a
hazai fogathajtókon és lovas
gazdákon kívül Európa legtöbb országában, sôt Kenyában is ismerik és elismerik a
füzesgyarmati mester által
készített kocsikat! 2002-ben
igényesen kialakított új telepre költözött a Galambos
mûhely, ahol egy bemutató
terem is látogatható. A térségbe, vagy Füzesgyarmatra
érkezô turisták kedvelt

úti célja a Hintókészítô
Mûhely, ahol hagyományos
kovácsmûhelyben edzik a
vasat és kézzel faragják a
fabetéteket. A Galambos
mûhelyben szinte minden

Ismét Diákolimpia Döntô Szeghalmon
A 2011-es évben újra a
Senshi Sportegyesületé a kihívás. A Kyokushin Karate Diákolimpia Országos
Döntôjének megrendezési jogát az elmúlt évek sikeres versenyrendezéseinek elismeréséül a Magyar Kyokushin Karate Szervezet ismét a Senshi
SE-nek ítélte. A verseny célja, az általános és középfokú
oktatási intézményekben tanuló karatékák közös versenyeztetése, és a 2010/2011-es
tanév „diákolimpiai bajnoka” cím megszerzése. A Te-

rületi elôdöntôk után, 2011.
március 12-én a szeghalmi Városi Sportcsarnokban
gyûlnek össze a Kyokushin
szervezetek
versenyzôi,
hogy eldöntsék, ki a legjobb.
Ide már csak a selejtezôk
legkiemelkedôbbjei
jöhetnek, így garantált a magas
színvonal. A rendezvényen a
döntôbe jutott versenyzôk öt
korcsoport, 37 súlycsoportjában mérkôznek majd meg
a csillogó trófeákért. Minden
kedves érdeklôdôt szeretettel
várnak a rendezôk.

típusból készült már kocsi
az elmúlt évek során. Kétségkívül legkeresettebbek a
díszhintók, a jártató kocsik,
maraton kocsik és sétakocsik. Jelenleg egy Viktória

hintót készítenek, melyet a
romániai Brassó-Poianába
rendeltek meg és ott filmezésre és turisztikai célokra
fognak használni.
Gali Monika

Hattyú szállt le Bucsán
Néhány nappal ezelôtt
különös vendég érkezett
a bucsai Malom Vendégház udvarára. Hôgyéné
Marika meglepôdve vette észre, hogy egy hattyú
szállt le a baromfiudvarára. A hatalmas madár egy
bütykös hattyú, amely télen 1000 km-nél többet
is megtehet, hogy Európa enyhébb területein teleljen. A vándormadár azóta együtt él az udvar többi
lakójával, a kacsákkal és a
csirkékkel.

A különös vendég

Az „Eszterlánc-Körösladány” modellrôl
Körösladány
városban
valamennyi oktatási szolgáltatás helyben biztosított
az óvodai és iskolai korosztály számára. Iskolánk
programja, az „EszterláncKörösladány
integrációs modell” olyan komplex
program, amely átfogja az
intézmény valamennyi tevékenységét.
Központjában a halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek felzárkóztatása és fejlesztése, valamint az iskolai tehetséggondozás áll. A szervezeti hátteret az általános
iskola, a mûvészetoktatás
és az egységes pedagógiai szakszolgálat szakemberei és infrastruktúrája biztosítja. A halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek
nevelésének bázisintézményeként, a Szegedi Tudományegyetem gyakorlóhelyeként mûködünk. A hallgatók az egyéni és a csoportos tanítási gyakorlatát teljesítik az iskola szakvezetô
tanárainak segítségével. A
mûvészeti tagozat évek óta
kiváló minôsítéssel dolgozik, a zongora, a furulya, a társastánc, a színjátszó és a kézmûves tago-

zat 149 tanulója. A legfiatalabb
intézményegységünk az egységes pedagógiai szakszolgálat korai fejlesztéssel, logopédiával, nevelési tanácsadással,
gyógytestneveléssel
segíti a város gyermekeit. Jól felkészült szakemberek állnak rendelkezésünkre: két pszichológus, 2 pszichopedagógus,
7 gyógypedagógus, logopédus, fejlesztô pedagógus,
gyógytestnevelô dolgozik

az iskolában. A legújabb
büszkeségünk az Eszterlánc
Tehetségpont. Több projektet is elindítottunk a tehetséges tanulók fejlesztésére. A
2011 júliusáig tartó, 17 milliós uniós támogatást nyert
projekt az iskolai tehetséggondozó körök továbbfejlesztését célozza meg, ezzel vált egységessé iskolai
programunk. A fejlesztés
eredményeképpen: iskolai
tehetséggondozó hálózatot
építünk; térségi versenyeket

és tehetséggondozó napokat szervezünk; kapcsolatot
építünk a tehetséges gyerekek és tehetséggondozók
között; 14 nevelôt készítünk fel a tehetséges (különösen az alulteljesítô, a hhh
és a roma) tanulók felismerésére, sikeres gondozásukra; bekapcsolódunk egy már
mûködô tehetségpont munkájába.
Tiszainé Rudner Judit
iskolaigazgató

A felújított iskolát a Közkincs-kerekasztal résztvevôinek mutatta be az igazgatónô
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