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Elnevezés: IX. Kistérségi Civil Napok

Helyszín: Békésszentandráson, Szarvason, Csabacsüdön, Kondoroson és 
Gyomaendrődön 

Szervező: Körös-szögi Civil Fórum Egyesület 

Leírás: A pénteki nap eseménye egy nevezetes „nyitórendezvény" volt, a 
„Kondorosiak III. Világtalálkozója". A Napsugár Vendéglő 
kerthelyiségében és a Rölling Házban kiállítások várták az elszármazott 
és a helyi kondorosiakat. Volt itt helytörténeti fotókiállítás, helyi 
gyűjtők kiállítása, helyi termékek kiállítása, helyi és elszármazott 
alkotóművészek tárlata. Az esemény az éjszakába nyúló koncerttel és 
retro-discoval ért véget.
A másnapi Civil Találkozó kezdetét kissé megzavarta az egész éjszakai 
esőzés, de később kiderült, s ezt követően kegyes volt az időjárás a 
rendezőkhöz.
Az Attrakciós téren egész nap zajlottak a színpadi programok, népes 
közönség előtt. Nagy segítséget jelentett a nézők számára felállított 
nagy sátor, amit a Békés megyei Önkormányzat biztosított a 
rendezvényhez.
A Széchenyi téren álló „SZIRÉN épületében" két kiállítás várta az 
érdeklődőket: a Megyetörténeti Kiállítás és egy látványos gyermekrajz 
kiállítás, mely a „Mentsük meg a földet" címet viselte.
A Kondorosi Csárda is kivette részét az eseményekből. Itt volt a 
Foltbetyárok kiállítása és Balogh Zsigmond fafaragó művész kiállítása, 
de a Csárda adott helyett Vitéz Sinka Brigitta sakkmesternek, aki 
szimultán meccseket játszott, melyek segítségével szeretne bekerülni a 
Guiness Rekordok Könyvébe.
Napközben a civil szervezetek saját sátraikban mutatkoztak be, s 
finomabbnál finomabb ételeket főztek saját tagjai részére.
A vasárnap Kondoroson is Civil Sportnap volt. Kispályás 
focimérkőzésekkel zárultak a Civil Napok.
- - - - - 
A Körös-szögi Civil Fórum Egyesület valamennyi önkéntese és a Civil 
Találkozóra bejelentkezett tagszervezetei az előkészületek lázában 
égnek. A Találkozóra több mint 40 civil szervezet jelezte részvételét, de 
folyamatosan egyre nagyobb az érdeklődés. Bár nagy terület áll 
rendelkezésünkre Kondoros központjában, már félő, hogy kissé zsúfolt 
lesz a rendezvény. A színpadi programok a felvonulás után azonnal 
kezdődnek és estig folyamatosan tartanak. Az eseményről valamennyi 
szereplőnek és résztvevő civil szervezetnek Emléklapot adományoz az 
Egyesület. A rendezvény végén átadásra kerülnek a „Legcivilebb civil" 
szervezetnek járó serlegek. 
A Civil Parádé zenés-táncos felvonulással kezdődik, apró-színes 
zászlókkal, színes lufikkal és virágokkal vonulnak fel a civilek a Szarvasi 
Hagyományőrző Fúvószenekar és a Gyomaendrődi Mazsorettek 
kíséretében.
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