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A megye nyolcszázmilliót fordítana az új hûtôházra

Meg kell ôrizni a munkahelyeket
Békés Megye Képviselô-testülete december 18-i
közgyûlésén döntött arról, hogy szükség esetén 800
millió forintot biztosít az új hûtôház létesítésére.

M

integy száz dolgozó
veszítette el állását
november végén, amikor a
békéscsabai hûtôház befejezte termelôtevékenységét, és
pusztán tárolásra rendezkedett be. Az ott dolgozók
munkahelyének megôrzését
és a beszállítók érdekeit figyelembe véve a megyei és a békéscsabai önkormányzat aktívan részt vesz egy új hûtôház

megvalósításában, amelyet
családi gazdálkodók üzemeltetnének. Az elképzelés szerint a hûtôház létesítményei a
település által rendelkezésre
bocsátott telken összesen 1,3
milliárd forint értékben valósulnának meg, melybôl az
építési beruházás értéke nettó nyolcszázmillió forintra
tehetô. A megyei vezetés az
elôkészítô tárgyalásokat már

megkezdte, és szeretné, ha a
termelôk, beszállítók mint a
telephely leendô bérlôi és
mûködtetôi, késôbb tulajdonosai állapodjanak meg az általuk létrehozandó gazdasági
társaságról. Domokos László
elnök errôl a döntésrôl úgy
vélte, hogy ha a többi szereplô összefog, nem múlhat a
megyén a kezdeményezés sikere. A telephely létrejöttével
arra is lehetôség nyílna, hogy
a novemberben elbocsátott
dolgozók ismét munkát találjanak.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Havonta negyvennel több szürkehályogmûtét

Rövidebb várólista a szemészeten
Összesen százhatvannal több szemészeti beavatkozást tudnak elvégezni a Pándy Kálmán kórházban annak a tízmillió forintnak köszönhetôen,
amelyet Békés Megye Képviselô-testülete különített el az egy-egy mûtétbôl adódó intézményi
veszteségek csökkentésére.

A

Békés Megyei Pándy
Kálmán Kórház ellátási
területéhez tartozó szürkehályogos betegeknek az elmúlt
évben már akár tizenegy hónapot is várniuk kellett a szemészeti beavatkozásra. Következménye mindez a békéscsabai Réthy Pál kórház szemészeti osztálya 2007-es bezárásának, a kórházakat érintô

tavalyi, harmincmilliárdos elvonásnak, az ágy- és létszámleépítéseknek, valamint annak, hogy a technika modernizálásának köszönhetôen
ma már azoknak a magas
életkorúaknak vagy társbetegséggel rendelkezôknek az
operációjára is van mód,
akiknél korábban mindez túl
nagy kockázatvállalást jelen-

tett volna. Ezért Békés Megye Képviselô-testülete szeptemberi közgyûlésén döntött
annak a tízmillió forintnak
az elkülönítésérôl, amellyel a
kórház egy-egy mûtétbôl adódó veszteségeit tudja kompenzálni. Ez lehetôvé teszi,
hogy az eddigi nyolcvan mellett havonta plusz negyven
mûtétet végezhessenek el,
amivel a várakozás idôtartamát átlagosan a felére tudják
csökkenteni.
Novembertôl meg is kezdték a pluszbeavatkozások elvégzését. Ennek köszönhetôen mûthették meg az eredetileg kitûzött idôpontnál

hét hónappal korábban az ötvenöt éves Gombkötô József bal
szemét. A gyulai férfi november 20-án jelentkezett mûtétre. A várólista akkori állása
szerint 2010. július 27-én
operálták volna, így azonban
már december 28-án sorra
kerülhetett, vagyis az új évet
egészségileg is megújulva
kezdhette meg.
– Amikor hazaérve elôször
néztem ki az ablakon, úgy
éreztem, mintha újjászülettem volna – mondta a mûtét
elôtt csupán kézmozgás-látással rendelkezô beteg, aki a
december 29-i vizsgálaton
már végig tudta olvasni a teljes
látáspróba-táblázatot. – A legnagyobb betûtôl a legkisebbig.
Nem volt benne egyetlen hiba sem – tette hozzá.
A szobafestô-mázolóként
dolgozó férfi számára mindez nagy segítséget fog jelenteni munkája során is – de egyelôre természetesen kímélnie
kell magát, betartania az orvosi elôírásokat.
A tervek szerint a megyei
önkormányzat támogatásával
összesen százhatvan pluszmûtétet végezhetnek el a megyei Pándyban, így hozzájárulva a betegek életminôségének javulásához, illetve ahhoz, hogy nem ritkán az
egyik, de akár mindkét szemükre vak betegek ismét önellátók lehessenek.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Negyven aranykoronás
földek, csökkenô népesség
K

evermesen állomásozott
le január 12-én az Otthonunk Békés Megye rendezvénysorozat. Az eseményt
megnyitó ünnepi beszédében
Bugyi Ferenc polgármester elmondta: a nagyközség kiváló
adottságokkal rendelkezik,
hiszen területéhez negyven

álló (Békés Megyei Pándy
Kálmán Kórház Patológiai
Osztályának korszerûsítése)
beruházásaikat is. Ez utóbbiról dr. Kovács József fôigazgatófôorvos részletesen is tájékoztatott: az eredetileg kiírt 2009.
december 31-i határidôhöz
képest fél év haladékot kaptak

aranykoronás földterületek is
tartoznak. Ennek ellenére súlyos problémát jelent a faluban a munkanélküliség, és ezzel is összefüggésben áll, hogy
az elmúlt tíz évben mintegy
kétszáz fôvel csökkent a település népessége.
A kulturális programok
mellett a soron kívüli testületi ülés iránt is nagy volt az érdeklôdés. A megye képviseletében jelen lévô Balogh József
térségi tanácsnok ismertette
önkormányzatuk mûködését,
illetve a már elkészült (Békés
Megyei Tudásház és Könyvtár
felújítása), a jelenleg is folyamatban lévô (Ibsen-palota),
valamint megvalósítás elôtt

a munkálatok elvégzésére.
Mindezt száz százalék önerôbôl viszik véghez, és a mintegy hatszázmilliós beruházáshoz felerészt az intézmény,
felerészt a megye biztosítja a
forrást.
Bemutatkozott a rendezvényen a Hunyadi János
Közoktatási Intézmény is,
amelynek különbözô telephelyein jelenleg összesen
nyolc kevermesi diák tanul.
A mezôkovácsházi kistérség
egyik meghatározó oktatási
központjának munkaerô-piaci igényekhez igazodó struktúrájáról Plesovszkiné Ujfaluczki Judit igazgató beszélt.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

2

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE

2010. JANUÁR

Akikre büszkék lehetünk
2009-ben három kiváló személy és egy jeles csapat kapta meg a „Békés Megyéért” kitüntetést.
Arról kérdeztük ôket, hogy milyen célokat tûztek ki maguk elé a jövôben, mi az, amit fontosnak tartanak.
Az endrôdi születésû dr. Kunkovács
László fotómûvész és néprajzkutató, a vizuális antropológia elsô hazai mûvelôje.
Jelentôs a népi építészetet és más néprajzi témákat feldolgozó fotógyûjteménye,
melyeket gyakran a Békés megyében látottak ihletnek.

A Békés Megyei Gasztronómiai Teamet
elismerték a 2008-as erfurti szakács- és
cukrászolimpián elért kiváló eredményeiért a Békés Megyéért kitüntetés plakettjével. A két arany-, egy ezüst- és két
bronzérmet szerzett csapat tagjai: Prohászka Béla, Tímár András, Ambrus
György, Horváth Ferenc, Balogh László,
Barna Ádám, Tímár Albin, Nyári János és
Tímár Attila, továbbá a csapatkoordinátor, Somogyi Lívia.

Dr. Kunkovács László fotómûvész:
– Folyamatosan dolgozom, nem is tudnám
abbahagyni. Idôszaki tárlataim mellett szülôfalum, Gyomandrôd tájházában nyolcadik
éve van állandó kiállításom, egy életmû-keresztmetszet. Egy másik gyûjteményem a
Kondorosi Csárdában tekinthetô meg, Pusztaiak a címe, és rávezet arra, milyen lehetett
hajdan a betyárok élete – ezeket nyilván az én
életemben, a mi korunkban fényképeztem,
de olyan Isten háta mögötti pásztorszállásokon, tanyákon, amelyek hasonlóak lehetnek a
Rózsa Sándor-idejebeli elôdeikhez. Minden
egyes noteszemet megtartottam, és eddig négy
könyvet adtak ki anyagaimból. Van egy hatalmas archívumom, egy igazi szövevény: ha valamibe belekapok, az ide is ágazik, oda is ágazik. Ez az én képi szókincsem – egy teli tarisznya, amibôl idônként fotókat húzok elô. Mert
azt hiszem, most már abban a korban vagyok,
amikor vissza kell mondani a leckét. Zaklatnak
is sokan, hogy nem négy, hanem már tizennégy könyvvel kellene kész lennem.

Prohászka Béla mesterszakács (Békés Megyei
Gasztronómiai Team):
– Nincsenek viták köztünk azon, mit és
hogyan készítsünk a versenyeken. És ettôl
szép a mi szakmánk: van, aki kicsit paprikásabban, van, aki sósabban, esetleg jobban
megfôve, vagy éppen jobban megsülve szereti ezt vagy azt az ételt. Ilyenkor az összes változatot kipróbáljuk, és mind csapatszám,
mind egyéni indulás esetében ezek közül a
legjobb kerül a tálra. Az álomdíj, amit a gasztronómia területén el szeretnénk nyerni, az
mindig az éppen elôttünk álló versenyé. Most
például a luxemburgi világbajnokságra készülünk, ott szeretnénk nagyon szépen szerepelni, ezáltal méltón képviselni Békés megyét.

A megye szerepe

A csanádapácai és orosházi kötôdésû Mihály Gábor szobrászmûvész köztéri munkái a magyar történelem és az olimpiai
gondolat megismertetését szolgálják.
Mások mellett a Szarvason látható millenniumi emlékmûvet is ô alkotta.

Erdélyi István, a szarvasi Gallicoop Zrt.,
a hazai pulykafeldolgozás egyik „fellegvárának” vezérigazgatója. A gyár, amellett, hogy közel 1400 személynek biztosít megélhetést, magas színvonalú termékeivel a magyar baromfiágazat méltó
elismeréséhez járul hozzá – hangzott el
a méltatásban.

Mihály Gábor szobrászmûvész:
– Folyamatosan dolgozom, mégis nagyon
sok álmom van még, amit pályafutásom során
mindeddig nem sikerült megvalósítanom. Ha
röviden összefoglalhatnám: az álmom, hogy
minél több szobrot, ami bennem van még,
meg tudjak alkotni, illetve, hogy ezeket meg
tudjam mutatni a közönségnek, az embereknek. Ami jelenleg aktuális, hogy február 6-án
leplezzük le a Marian Cozmáról mintázott
bronz mellszobromat, és ezzel közel egyidejûleg avatunk majd Komáromban egy
Görgey Artúr-portrét is. Valamint lehet, hogy
egy életnagyságú Sissy-lovasszobrot fogok
felállítani Gödöllôn. A többi a jövô titka.

Erdélyi István elnök-vezérigazgató (Gallicoop
Zrt.):
– Munkahelyet megtartani nagyon nagy kihívás ebben a válságos idôszakban, hiszen Magyarország baromfitermelése, ezen belül is a
pulykahústermelés, folyamatosan csökken.
Csak hogy egy példát mondjak: az uniós csatlakozás óta az évi 150 ezer tonnáról 2009-ben
100 ezer tonnára esett vissza az élôállat-termelés, 2010-ben pedig körülbelül 75 ezer tonnára fog. Ez azt jelenti, hogy nagyjából öt-hatezer
munkahely szûnik meg. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk elôállított 35 ezer tonnás mennyiséget megtartsuk, illetve – nyilvánvalóan ettôl függôen –
természetesen a munkahelyeket is meg kívánjuk ôrizni. A mi helyzetünkben a kitörési pont
az lehet, amit a tavalyi évben is tettünk, vagyis
a belsô tartalékok feltárása, a költségcsökkentések, a racionálás és termeléshatékonyság,
mind a termelésben, mind a vállalaton belül.

Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnak meg a megye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Fekete Ferenc muronyi és Simonka György pusztaottlakai polgármestert kérdeztük.

A megyénél jobban ismerik problémáinkat Van megoldás az újjáépítésre
– A megye szerepe a régiók
megerôsödésével csökkent –
kezdte nyilatkozatát Fekete Ferenc, Murony polgármestere.
– A kistelepülések számára
kedvezôbb volt, amíg a megyénél döntöttek a területfejlesztési pénzekrôl, hiszen ott
jobban ismerik a problémáinkat. Ott rögtön tudtuk, kihez forduljunk, a munkatársakkal közvetlen kapcsolatot
alakítottunk ki. A kistelepülések egyébként is nehezen
tudnak pályázni, mert nem
képesek pályázatíró csoport
fenntartására, illetve kilencven százalékuk mûködési hitellel küszködik, így a fejlesztésekre az önerôt nehezen
tudják elôteremteni.
Fekete Ferenc úgy látja, jelenleg meglehetôsen bizony-

talannak tûnik a megye jövôje,
ugyanis nem tudható, hogy a
tavaszi parlamenti választások
után felálló új kormány az ország jelenlegi nehéz pénzügyigazdasági helyzetében milyen
feladatokat tud felvállalni.
Murony polgármestere megyepártinak vallja magát, mivel
úgy látja, a kistelepüléseknek

az az érdekük, hogy minél
közvetlenebb kapcsolatuk legyen a döntéshozókkal, hozzájuk minél közelebb döntsenek a pályázati pénzekrôl.
A polgármester szerint annak idején a kormányzat a
költségek csökkentésével indokolta a régiók létrehozását,
mára azonban világossá vált,
hogy ez a cél nem valósult
meg. Három választási ciklus
tapasztalatával a háta mögött
úgy látja, a jelenlegi közigazgatásban túl sok az öt szint: a
települési, a kistérségi, a megyei, a regionális és a kormányzati. Ezek fenntartása
túl költséges, továbbá a sok
szint között a felelôsség is elsikkad. A települések és a
kormányzat közé elég lenne a
megerôsített megyei szint.

– A dél-békési települések és
az itt élô emberek a legszegényebbek az országban, sôt az
Európai Unióban is – kezdte
a gondok sorolását Simonka
György, Pusztaottlaka polgármestere. – Vannak kistelepülések, ahol senkinek sincs
munkája. Akik pedig olyan
szerencsések, hogy dolgozhatnak, azok is az országos átlagnál alacsonyabb fizetést
kapják. A fiatalok sorra hagyják el az országot, a közbiztonság a háború utáni idôket
idézi. A mezôgazdaságból
élôk helyzete minden eddiginél sanyarúbb, lassan már
zöldséget sem éri meg termeszteni. A nyomor az elmúlt négy évben tetôzött. Ha
valaki mindezt sikernek
könyveli el, az hazudik. A je-

lenlegi tarthatatlan helyzetrôl
nem az itt élôk tehetnek.
A polgármester szerint van
megoldás. Nem kiabálni kell,
hanem mindenkivel, aki segíthet, tárgyalni – így a befektetôkkel, Brüsszellel, a pályázatalkotókkal és az itteni vállalkozókkal. Nem napi ételcsomagokkal és segélyekkel
kell szavazatokat vásárolni,
hanem megélhetést kell nyújtani az embereknek. Nem
szabad bezárni a jól mûködô
munkahelyeket, mint például
a kistérségben a szociális foglalkoztatókat. Dél-Békésnek
is jár a fejlôdés! Pusztaottlaka
a térség legszegényebb települése volt, mégis sikerült sok
fejlesztést megvalósítaniuk,
illetve a vállalkozások támogatása révén a teljes foglalkoz-

tatást elérni. Arra kéri hát az
embereket: gondolkozzanak
el ezen!
Simonka György szerint a
most romokban álló ország
újjáépítését vidéken lehet elkezdeni, és a mezôgazdaság
fejlesztése révén lehet azt kivitelezni. Mivel ehhez Békés
megye Európában egyedülálló adottságokkal rendelkezik,
ezért ebben az újjáépítésben
Békés húzóerô lehet.
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Elfogadták a megyei önkormányzat jövô évi költségvetését

Meg kell védeni a megyében élôk érdekeit
Mûködési célra fordítandó hitel felvételével biztosítja jövô évi költségvetésének egyensúlyát a Békés
Megyei Önkormányzat, errôl is döntött a közgyûlés 2009 utolsó ülésén, december 18-án. Elfogadták ugyanis a jövô évi büdzsét, amelybôl kiderült, hogy a 2,6 milliárdos központi elvonás áthidalására megközelítôleg 1,8 milliárd forintos hitelt
kellett betervezni.
A megyei közgyûlésen napirend elôtt a szokottnál is indulatosabban kértek szót a
képviselôk.
Tolnai Péter képviselô (Fidesz–KDNP–Gazdakörök)
arról beszélt, hogy a szocialista kormányzás elhibázott
döntéseivel legújabban a beteg, megrokkant embereket
vette célba, amely a kormány
érzéketlenségét mutatja.
– A versenyszférába akarja
terelni ezeket az embereket,
ami képtelenség. A rokkantsági felülvizsgálatokban az
érintettek kiszolgáltatottak,
az egészet káosz lengi körül –
hangzott el.
Fodor József képviselô (Fidesz–KDNP–Gazdakörök)
nem kevésbé indulatosan
folytatta, elmesélve, hogyan
„alázták meg” a Varga Zoltán
vezette Önkormányzati Minisztériumban, amikor át
akarták adni az 54 polgármester és közel tízezer ember által aláírt tiltakozó petíciót,
amely szintén a rokkantakat
érô hátrányos törvényi szabályozás ellen született meg. A
képviselô 2010-re a tovább
romló életszínvonalat, a kilátástalanság miatt öngyilkossági hullámot vizionált.
Takács Ferenc képviselô (Fidesz–KDNP–Gazdakörök)
arra hívta fel képviselôtársai
figyelmét, hogy a megyéért
tettek esküt, ezért ki kell állni
amellett.
– Most csak lehajtott fejjel
járhatunk. Nem jut pénz
semmire, mindent eladtak a

szocialisták. A vidéki ember
nem kap semmit, csak a terheket – hangzott el.
Kaszai János képviselô
(MSZP) a vasúti szárnyvonalak bezárásáról beszélt,
amelynek hatására többen el
fogják veszteni a munkájukat,
mert nem tudnak eljutni
munkahelyükre. Javasolta,
hogy készüljön el egy tanulmány, amely pályázati forrásból javítana a vasúti közlekedés helyzetén, kihasználva Békés és Bihar megyék együttmûködését.
Pákozdi Gábor képviselô
(MSZP) arról beszélt, hogy
egyre fogy az idô a dél-alföldi
ivóvízminôség-javító program megvalósítására, így számos önkormányzat kerülhet
abba a helyzetbe, hogy a lakosság egyes csoportjainak
palackozott vizet kell biztosítania. Javasolta, hogy a megye
forduljon felhívással a lakosság felé, hogy oltassák be magukat a H1N1 ellen.
Dr. Nagy Béla képviselô
(SZDSZ) szolidaritását fejezte ki azok iránt, akik csökkent
munkaképességûként elveszítették munkájukat, ellehetetlenül az életük. Ezzel szembeállította a kormánynak azt a
törekvését, amely kényszeríti
az önkormányzatokat, hogy
csökkent munkaképességûeket foglalkoztasson, mintegy
áttéve ennek terhét is a településirányítókra.
Gécs László képviselô (Fidesz–KDNP–Gazdakörök) a
kisvállalkozások ellehetetle-

nítésérôl fejtette ki gondolatait, és utalt arra, hogy 100
embernek szûnt meg a munkája a hûtôházban. Elmondta, hogy Békés megyében az
elmúlt három évben nem létesült magyar vagy vegyes tulajdonú vállalkozás, amely 50
fônél többnek adna munkát.

román kormányülések egyikére kellene, hogy kerüljön,
ezen eddig hiába dolgoztak.
Domokos László, Békés Megye Képviselô-testületének
elnöke hozzátette, hogy az
ivóvíz minôségének javítására irányuló programot kétmilliárd forintból végzô szer-

dálkodási szemlélet is megjelenik a költségvetésben azzal,
hogy amortizációs kulcsot vezet be az ingatlanoknál, ezzel
kívánva fejlesztési alapot képezni.
Tóth Károlyné, a kórházi
munkavállalók szakszervezetének vezetôje elpanaszolta,

A Kondoros–Kisszénás közötti vasútvonalon december 12-én közlekedett utoljára
személyvonat
Farkas Zoltán alelnök (Fidesz–KDNP–Gazdakörök)
arra utalt, hogy december derekán 2 centiméternyi hóval
nem tudott mit kezdeni a
közútkezelô, ezért véleménye szerint van még jövôje a
vasúti közlekedésnek. Hasonló értelemben szólt hozzá
Závoda Ferenc képviselô (Fidesz–KDNP–Gazdakörök)
is, vélelmezve, hogy a közútkezelô nem készült fel a télre.
Gajda Mihály képviselô (Fidesz–KDNP–Gazdakörök)
úgy fogalmazott, hogy azokban az órákban szinte lincshangulat alakult ki az utakon.
Az elhangzottakhoz szakértôként Sziklai Zoltán osztályvezetô szólt hozzá. Elmondta, hogy a Körösnagyharsány–Nagyvárad vasútvonal revitalizációja a magyar–

Húsz éve nem volt alkalom arra, hogy adott évben a következô esztendôre vonatkozó költségvetési rendelete legyen a megyei önkormányzatnak

vezet eddig kihagyta a megyét
a négy éve folyó elôkészítô
munkából.
A közútkezelésben kialakult helyzetrôl az volt a véleménye, hogy az közvetlen következménye annak, hogy
minden döntést a budapesti és
kecskeméti döntéshozók hoznak meg, nem helyben. „Gyalázat, ami kialakult” – mondta.
A vasúti szárnyvonalak bezárásánál Domokos László
megjegyezte, hogy „sokkal
tudatosabb a rombolás, leépítés, mint a jelenlévôk ezt sejtenék”. A politikai akarat hiánya miatt a megye erôfeszítései kevesek. A minisztérium
rendre kioktató választ küld a
felvetésekre.

Nem lehet lemondani a fejlesztésekrôl
A 2010-es költségvetés kapcsán Domokos László elnök
rögtön leszögezte, hogy ilyen
nehéz helyzetben nem volt
még a megye. Az egyensúlyi
költségvetés biztosítása érdekében, hogy ne kelljen tömegesen embereket elbocsátani,
mintegy 1,8 milliárd forintos mûködési hitelt kellett
beállítani. Ennek oka az illeték- és az szja-bevételek drasztikus csökkenése, valamint a
kormányzati elvonások. Jövôre a 22 milliárdos költségvetés
több mint 10 százalékát vonják el, 2,6 milliárdot. Az önkormányzat ennek ellenére
nem mond le a fejlesztésekrôl,
a kötvénykibocsátás továbbra
is e célt szolgálja, azt csak
megtérülô beruházásokra fordítják. Új típusú vagyongaz-

hogy a munkavállalók munkabéren kívüli juttatásai az elmúlt években elporladtak, a
13. havi bér is a múlté immár.
A létszám csökken, míg a feladatok szaporodnak – tolmácsolta a munkavállalók gondjait a szakszervezetis. Ugyanakkor köszönetüket is kifejezte, hogy hitelfelvétellel
bár, de a megye a munkahelyüket biztosítani akarja.
Gosztolya Ferenc képviselô
(MSZP) kockázatosnak nevezte a hitelfelvételt, de mint
mondta, a létszámcsökkentésbôl fakadó lehetôségeket
már kimerítettük, vagyis a
helyzet kényszerû. Felhívta a
figyelmet arra is, hogy a kötvénykibocsátásból fakadó bevételi lehetôségek is csökkennek majd. A frakcióvezetô
szerint az egészségügy jelenti
a költségvetés legsérülékenyebb pontját, de itt van esély
arra, hogy a kormány többletforrást ad.
Gécs László képviselô (Fidesz–KDNP–Gazdakörök)
arra hívta fel a figyelmet, hogy
a kormányzat megszorításához kénytelen a megye adaptálni a maga költségvetését.
– Olyan megszorításokra
kényszerít, amely a mûködôképesség határát súrolja.
A 2010-es költségvetést a
képviselôk végül egyhangúlag fogadták el.

Bizalom az ifjúsági
és sportkoncepciónak
Szintén egyhangúlag támogatták a képviselôk a megye
2009–2014-es közmûvelôdé-

si, ifjúsági és sportkoncepcióját. Ez mások mellett kiemelten kezeli a bûnmegelôzésre,
esélyegyenlôségre, a foglalkoztatás növelésére irányuló
programokat, valamint a speciális nevelési igényû gyermekek képzô-fejlesztô programjait. Épít a civil szervezetekkel való együttmûködésre.
A sportkoncepció leszögezi, hogy a megyei önkormányzat Békés megyében
mûködô megyei sportszövetségekkel, sportegyesületekkel együttmûködve több száz
sportrendezvényt támogat.
Különösképpen kívánja segíteni, támogatni – az egyre
szûkülô forrásokból is – azokat, ahol tömegek, sérültek,
fogyatékkal élôk, gyerekek, fiatalok, több generáció együtt
kapcsolódik ki, és választja az
aktív kikapcsolódást.
Szintén támogatja a megye
azokat a sportolókat, akik a
2012-es londoni olimpiára
készülnek, így az orosházi
szabadfogású birkózót, Kiss
Gergelyt, a békéscsabai tornászt, Böczögô Dorinát, és a
szintén csabai diszkoszvetôt,
Máté Gábort. Mindhárman
egy-egy millió forintot kapnak
olimpiai felkészülésükhöz.

Nem emelik a térítési díjakat
Békés Megye Képviselô-testülete úgy döntött, hogy
2010-ben nem emelik a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások díjait. Hasonlóképpen nincs
emelés a szociális ellátások térítési díjainál sem, sôt bizonyos esetekben még csökkentették is azokat.

Újabb lépések
a megszorítások ellen
A központi megszorító intézkedések helyi ellensúlyozására elrendelt lépések újabbakkal bôvültek, melyek a megyei fenntartású intézmények
támogató szolgáltatásainak közös ellátását érintik. A legfrissebb döntésekkel a papír-írószer-nyomtatványok, a karbantartási anyagok és a tisztítószerek közös beszerzését
irányozzák elô. Az informatikai feladatokat egy megyei
szintû, digitális alapú tudásmenedzsment kiépítésével
látják el, valamint lépések
történtek a hatékonyabb ôrzô-védô munkára is. Mindezek részét képezik a megyei
növekedésorientált gazdaságfejlesztési programnak is,
melynek lépéseit és eredményeit szintén tárgyalta a testület.

Békés Megye Képviselô-testületének Közlönye, Békéscsaba. Felelôs kiadó: dr. Dávid Sándor fôjegyzô. Felelôs szerkesztô: Krattinger Márton. Újságírók: Gelegonya Edina, Licska Balázs, Molnár Lajos, Szegfû Katalin.
Nyomdai elôkészítés: Várhegyi és Társa Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Közlönykiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája; internetcím: www.kozlonynyomda.hu. ISSN 1215-0711.
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A következô oldalakon a Békés Megyei Önkormányzat és intézményeinek kiemelkedô eseményeit gyûjtöttük össze a teljesség igénye nélkül, visszatekintve a 2009-es évre

A gazdaságfejlesztés a megye válságra adott válasza
Még 2008-ban a gazdasági válság kihívásaira elsôk
között reagálva indította növekedésorientált gazdaságfejlesztési programját a Békés Megyei Önkormányzat 11 különbözô szakterületen tevékenykedô
munkacsoporttal. A kezdeményezés fô céljai között
szerepel többek között a válság kedvezôtlen következményeinek elhárításában való közremûködés
Békés megyében, a munkahelyteremtés, a vállalkozásfejlesztés, valamint az életminôség javítása.

E

nnek szellemében a megyei önkormányzat több
elôre hozott beruházást is elindított 2009-ben saját erôbôl,
egyebek mellett a Pándy Kálmán Megyei Kórház új patológiai épületének építését, a
Harruckern János Közoktatási Intézmény gyulai központjában egy új oktatási és kollégiumi létesítmény felépítését,
valamint a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény békési te-

lephelyén található százfôs
diákotthon rekonstrukcióját.
A program kiterjed a szakképzés és felnôttképzés bôvítésére is, emellett az elmúlt évtôl
arra törekszik, hogy a hiányszakmák elsajátítására vonatkozó képzéseket is indítson.
Tavaly a közös beszerzésekkel
foglalkozó munkacsoport koordinációjának köszönhetôen
lezajlott Békés megye elsô
konzorciumi keretek között

történô földgázbeszerzése,
mellyel a résztvevôk jelen gázévben jóval olcsóbban szerezhetik be a földgázt az általános
szolgáltatói árhoz képest. A
beruházások és fejlesztések
mellett a megyei érdekek képviselete is megerôsítésre került, ugyanis a témával foglalkozó munkacsoport több felterjesztéssel és kezdeményezéssel élt a Békés megyeiek
érdekében, emellett számos
uniós támogatási rendszerhez
kapcsolódó dokumentumot is
véleményezett. Többek között a határon átnyúló környezetvédelmi együttmûködések,
a vasúti mellékvonalak megszüntetése ellen való tiltakozás, valamint a gazdaságfejlesztéssel összefüggô pályázatok felmérésének kezdeményezése mellett még a gabo-

Nyertes egészségügyi per
A

z országban elsôként
nyert pert Molnár Lajos
akkori egészségügyi miniszter
három évvel ezelôtt hozott
határozatával szemben a Békés Megyei Önkormányzat. A
tárca döntése alapján 2007ben a Békés Megyei Pándy
Kálmán Kórháznak kétszázharminccal, az akkor még önálló tüdôkórháznak hetvenhattal csökkent az ágyszáma,
ami egyrészt hosszú várólistát, másrészt dolgozói létszámleépítéseket eredményezett. A megye képviselô-testülete azonban úgy határozott,
nem hagyja sérülni az itt élôk
legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való jogát, és
pert kezdeményezett. A Legfelsôbb Bíróság 2008 decemberében megalapozottnak ítélte a felülvizsgálati kérelmet
mind a Pándy kórház, mind
az abba azóta már integrálódott tüdôkórház, mind a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum Nagyszénási
Szenvedélybetegek Rehabili-

Domokos
László megyei
elnök szerint
a munkahelyteremtés
az egyik
legfontosabb
feladat
natermelôk megsegítésének
érdekében is intézett felterjesztést a kormányhoz a munkacsoport.
A gazdaság helyzetének javítása érdekében elengedhetetlen a megfelelô kommuni-

káció, valamint marketingtevékenység, éppen ezért a témával foglalkozó team nagy
hangsúlyt fektet a megyei vállalkozásokkal való folyamatos
párbeszédre, valamint a megfelelô internetes kommuniká-

Tanszálloda és faipari mûhely
A megyei fenntartású Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény békési telephelyén
több fontos beruházás is
megvalósult a 2009-es esztendôben. Ezek közül az
egyik a Petôfi utcai kollégiumban kialakított tanszálloda, amelyet márciusban adtak
át. Így amíg tehát hétköznap
a középiskolások otthonául
szolgál, addig hétvégenként,
valamint a szünidôkben vendégeket fogad az ötszobás,
huszonöt férôhelyes épület.

Az új bevételtöbbletet teremtô kiegészítô tevékenység különlegességét pedig az adja,
hogy a szállodát – országszerte is ritkaságnak számító módon – maguk a diákok üzemeltetik. A Farkas Gyulában
tíz éve folyó utazás- és turizmusképzésben részt vevô
gimnazisták ennek köszönhetôen gyakorlatot szerezhetnek majdani hivatásukban,
növelve ezzel késôbbi elhelyezkedési esélyeiket a munkaerôpiacon.

övekedésorientált gazdaságfejlesztési programja részeként írta ki múlt
évben a civil szervezeteket támogató pályázatát a Békés
Megyei Önkormányzat. Februári közgyûlésén új civil stratégiát fogadott el, és egy magasabb szintû támogatási
rendszert dolgozott ki azért,
hogy a megyei civil társadalmat erôsítse, a nonprofit szervezetek társadalmi szerepvállalását segítse. Erre a célra
minden korábbinál nagyobb

Az iskola 1992-ben átadott
faipari tanmûhelyének modernizálása ugyancsak 2009
tavaszán ment végbe. A közel
28 millió forintos beruházás
– amelyhez a szükséges 5,2
milliós önerôt a szakképzési
hozzájárulásból fedezték –
eredményeképpen beszerzett
gépeket a szakiskolai, szakközépiskolai bútorasztalos-, majd
az erre épülô fa- és bútoripari technikusképzés során hasznosíthatják a tanulók.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Nem sérülhet az itt élôk legmagasabb szintû testi és
lelki egészséghez való joga
tációs Részlege esetében, így
hatályon kívül helyezte az
egészségügyi miniszter határozatát, valamint új eljárás lefolytatására kötelezte ôt.
Az önkormányzat célja,
hogy a kórház ismét 2007. áprilisi kapacitással mûködjön,
és ennek érdekében peren kívül kívánt volna megegyezni
a Molnár után hivatalba lépett Székely Tamás miniszter-

rel, aki azonban visszautasította ezt a lehetôséget. Így
más megoldáson gondolkozik a közgyûlés, és fenntartja az egészségügyi tárcával
szemben támasztott kártérítési igényét, hiszen az ágyszámcsökkentések következményeként mintegy 2,5 milliárdos veszteség érte intézményeit.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Diákok a modernizált faipari mûhelyben

A szállodát maguk a tanulók üzemeltetik

Civilekkel együtt a kötelezô feladatok ellátásáért
N

cióra is. Ezért a mai kor körülményeihez igazodva indították
el a megyei turizmust és termékforgalmat is fellendíteni
képes online felületeket, amelyek a felkínált áruk mellett
széles körû turisztikai szolgáltatásokat is ajánlanak. Mindezek mellett a program a tavalyi évben is támogatta a civil
szervezeteket, valamint elindította a pályakezdô diplomások
elhelyezkedését segítô ösztöndíjas foglalkoztatást, amellyel
párhuzamosan a felsôoktatásban tanulók gyakorlatszerzési
lehetôségeit is segítik. A gazdaságfejlesztési program figyelmet fordít a megfelelô szintû
megyei innovációs stratégia kidolgozására, a piackutatásra,
valamint a vállalkozásfejlesztésre is, ezeket a területeket az
idei évben tovább erôsítik.

keretösszeget, 70 millió forintot különített el, amelybôl a
pályáztatási eljárást követôen
több mint száz egyesület, alapítvány stb. részesülhetett.
Az önkormányzat azokat a
civil szervezeteket támogatta,
amelyek közre tudnak mûködni a megye kötelezôen el- Koszta Julianna,
látandó feladatainak egy részé- a Békés Megyei
ben. Ebbôl is következôen
Ápolók Egészeséllyel a négy nagy területhez
ségéért Alapítkötôdô tevékenységet ellátók
vány elnöke és
pályázhattak: azok, amelyek az
Farkas Zoltán
egészséghez (életmód, egész- megyei alelnök

ségmegôrzés), a szociális gondoskodáshoz (és a rászorultak
ellátásához), az oktatáshoz
(szakképzés és felnôttképzés),
illetve a kultúrához (hagyományok, értékmegôrzés) kapcsolódóan végzik munkájukat.
A nyertes civilek számára a
megye partnerséget ajánlott
fel, sôt azt is feltételként szabta, hogy mûködjenek együtt
az önkormányzat valamely
intézményével. A kötelezô
feladatok hatékonyabb ellátásán túl a közgyûlés azt is reméli a kooperációtól, hogy az
a helyi közösségek megerôsödését is elôsegíti.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Sikeres gázbeszerzés – közösen
A gazdasági válság következményeként jelentkezô problémák kezelésére és megelôzésére hirdette meg a Békés
Megyei Önkormányzat növekedésorientált gazdaságfejlesztési programját, amelynek
keretében 2009 nyarán közös
földgázbeszerzésre vonatkozó
együttmûködési megállapodást kezdeményezett. Ehhez
43 települési önkormányzat,
két kistérség, valamint 13 megyei fenntartású intézmény
csatlakozott, akik a közbeszerzési eljárás során a négy
pályázó közül a legelônyösebb ajánlatot tevô szolgáltatóval, az EMFESZ Kft.-vel írtak alá szerzôdést tavaly október 12-én.
A konzorcium tagjai november 1-jétôl 2010. július
30-ig vásároltak földgázt, 13,5
millió köbmétert, 674 millió
forintos értékben. A megállapodásnak köszönhetôen a
20 m3 alatti fogyasztók 20-21,
a 20–100 m3 közöttiek 20-25
százalékot tudnak spórolni.
Az összefogás legnagyobb

H

nyertese pedig kétségkívül a
megyei fenntartású Pándy
Kálmán kórház, amely 100 m3
feletti fogyasztóként több mint
30 százalékkal jut olcsóbban a
gázhoz.
A közös beszerzés elônye
egyfelôl, hogy a megtakarított
összeget sok más helyre, oktatásra, egészségügyre, közétkeztetésre lehet fordítani.
Másfelôl pedig az összefogás,

az összetartozás fontosságára
is rámutat, hiszen az önkormányzatok csak ehhez hasonló együttmûködések révén tudják kedvezményes
áron fedezni szükségleteiket
– és mindez azt jelöli, hogy a
megyei önkormányzat nem
hiába tûzte ki maga elé célul,
hogy Békést az összefogás
megyéjévé tegye meg.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Pályakezdôk támogatása
A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács a múlt évben indította el fiatal értelmiségieket munkához segítô ösztöndíjas programját, amelyre 53 millió forintos keretösszeget különített el. A kezdeményezés célja egyfelôl, hogy a friss diplomások olyan széles körû elméleti és gyakorlati munkatapasztalatot
szerezzenek, ami megkönnyíti késôbbi munkaerôpiaci elhelyezkedésüket; másfelôl az, hogy a fiatalokat Békés megyébe vonzzák, illetve itt tartsák.

A

tanács helyi önkormányzatokat, rajtuk keresztül
intézményeiket, valamint önkormányzati alapítású és tulajdonú gazdasági társaságokat,
alapítványokat támogatott. Elsôsorban egyetemi, ezen belül
közgazdász, mûszaki és orvosi
végzettségû pályakezdôket kerestek, az 5000 fô alatti lélekszámú településeken pedig fôiskolai diplomával is lehetett
jelentkezni.
A tanács összesen 26 önkormányzat 38 pozíciójában
támogatta a két évnél nem régebben oklevelet szerzett pályakezdôk alkalmazását. A diplomások az egyéves foglalkoztatás idôtartamára minimum
bruttó 120 ezer forint/fô bértámogatást kapnak, saját forrása-

F. Nagy Lajos Gyomaendrôdön ösztöndíjas

Az M44-es elôkészületei

ikból azonban ennél magasabb
juttatást is biztosíthatnak számukra a munkáltatók.
Közel az utolsó pillanatban
értesült a pályakezdôket támogató programról, így a határidô
lejárta elôtt mindössze három
nappal tudta beadni rá jelentkezését F. Nagy Lajos. Viszont
eredményesen tette, hiszen a
Károly Róbert Fôiskola idegenforgalmi és szálloda szakán 2008 júliusában diplomát
szerzett gyomaendrôdi fiú tavaly október óta a helyi önkormányzat ösztöndíjasa.
– Persze, megvan annak is
a szépsége, ha valaki egy, az
otthonától messze, attól egészen más helyen él, nagy függetlenségben, de én jelenleg
nem szeretnék távol lenni a
családomtól, a barátaimtól.
A korábbi kötelezô gyakorlatokon a szállodaiparban
végzett feladatai és jelenlegi
munkaköre között kevés az
átfedés. Most egyebek mellett
a város rendezvénystruktúráját kell feltérképeznie, ennek
költségoldalát megvizsgálnia,
minderrôl összefoglalót, saját
véleményt mondania. Állásával így azért is különösen elégedett, mert benne olyan dolgokat tanul és olyan tapaszta-

latokat szerez meg, amelyekre a fôiskolás években nem
nyílt lehetôsége.
Szujó Edina tavaly október
óta ösztöndíjas foglalkoztatottja Örménykút és Hunya
Községek Körjegyzôségének.
– Egyebek között munkaszerzôdéseket készítek, könyvelek – ez például a fôiskolán is
feladat volt, de egészen más
dolog, amikor már minden
élesben megy – részletezte
munkakörét a gazdálkodási
szakos közgazdász diplomát
szerzett fiatal lány.

Szujó Edinának sikerült
helyben munkát találnia
A Tessedik Sámuel Fôiskola egykori hallgatója rengeteg szállal kötôdik a megyéhez, hiszen családtagjai, ismerôsei mind itt élnek. Ennek tulajdonítható az a tény
is, hogy kizárólag Békésben
keresett állást. Az ösztöndíjas
lehetôség tehát kimondottan
ideális számára, hiszen sikerült helyben munkát találnia:
hetente egy napot dolgozik
Örménykúton, a hét többi
részében Hunyán, azaz lakóhelyén végzi feladatait.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

osszas döntéssorozatot
követôen biztosított a
forrás az egész Békés megyét
átívelô M44-es elôkészületi
munkálataira, amely kiterjed
egyebek mellett a Kondoros–
Tiszakürt közötti útszakasz
régészeti feltárásainak, valamint a Békéscsaba–Kondoros és a Tiszakürt–Kecskemét
szakaszok letervezésének finanszírozására. Mindez döntô jelentôségû a megye számára, hiszen a Békéscsabát
Kecskeméttel összekötô gyorsforgalmi által Magyarország
gazdasági centrumából is
közvetlenül, gyorsan elérhetôvé válhat, és ez a körülmény számos befektetôt csalogathat a térségbe, esélyt teremtve ezzel a települések
versenyképességének kialakulására. Késôbbi, román határig történô vezetésével pedig az M44-es a tervezett
Arad–Nagyvárad összekötô
útra is rákapcsolódhat majd.
A gyorsforgalmi ügye közel nyolc éve húzódik már.
Korábban a megyei közgyûlés elnöke, Domokos László,
valamint Babák Mihály országgyûlési képviselôk több
ehhez kötôdô módosító ja-

vaslatot is benyújtottak a Parlamenthez, ezeknek azonban
egyikét sem szavazták meg.
Úgy tûnt, az idén sem lesz
változás, hiszen 2009-ben kiderült: nincs pénz a szükséges régészeti feltárások elvégzésére. A megyei önkormányzat májusban felvetett
megoldási javaslatát pedig,
miszerint a munkálatok mielôbbi megindulása érdekében meghitelezi az állami tulajdonú Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt.-nek a szük-

séges kétmilliárd forintot, a
kormány nem fogadta el.
Mindezeket az erôfeszítéseket követôen mondott
igent végül a képviselôk többsége 2009. november 30-án a
Parlamentben arra a zárószavazás elôtti módosító javaslatra, amely értelmében megkezdôdhetnek az elôkészületi munkálatok, és az állam a
jövô évi költségvetésbôl hárommilliárd forintot különít
el a célra.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Értékekkel az értékek védelmében
B

ékés Megye Önkormányzata kiemelt kötelességeként tartja számon, hogy az itt
élôk, illetve az itt található értékek biztonságát garantálja –
ami pedig éppen az itteni értékek segítségével oldható
meg, hiszen a térség katasztrófavédelmi felkészültsége
mind technikai eszközkészletét, mind emberanyagát tekintve kimondottan jó. Bevethetô tûzoltók, szakirányú
mentôorvosok, légi- és vízimentés, kutyás mentés –
mind-mind fellelhetôk Békésben. A probléma azonban az,
hogy ezek a csoportok különkülön, azaz több állami szervezetben, esetleg magánszemélyek, civil szervezetek közremûködése révén mûködnek.

Ezért a megye közgyûlése júniusban döntött arról, hogy
2009-ben és 2010-ben is egyegy millió forintot különít el
ezeknek a szétszórtan felálló
csapatoknak az összehangolására, hogy az együttmûködésükben rejlô lehetôségeket kihasználva növelje a veszélyek
elhárításának hatékonyságát.
A koordinálással a Békés Me-

gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot bízta meg, és így alakult meg a Körös Mentôcsoport, amelynek tevékenységébe nyolc kutatási, mentési és
egészségügyi feladatokat önként vállaló gazdálkodó, társadalmi és karitatív szervezetet
vontak be. Így az ötvennyolc
fôs alakulatban tizenegyen
hivatásos katasztrófavédelmi
szakemberek, a többiek pedig
speciális végzettséggel rendelkezô, a megfelelô kiképzésben
részesült önkéntesek.
A mentôcsoport ez év elejétôl kezdi meg mûködését és
áll baj esetén a lakosság szolgálatára nemcsak Békésben,
de megye-, sôt akár országhatáron túl is.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Érezze otthon magát!
Ú

j típusú szerepkört vállalt magára a 2006-ban
megalakult Békés Megyei Önkormányzat, amely feladatellátásának hangsúlyait az érdekek képviseletére és védel-

Ennek jegyében törekszik
párbeszédre a településekkel,
velük a lehetô legközvetlenebb
kapcsolatra. Így született meg
2008 márciusában az Otthonunk Békés Megye program-

jelezve: otthon érzik magukat
Békésben.
A gyakran a helyi rendezvényekhez csatlakozó kulturális programok mellett minden településen része a me-

Idén ôszig mind a hetvenöt településre ellátogat az Otthonunk Békés Megye rendezvénysorozat
mére, az értékek ôrzésére és
fejlesztésére helyezte, valamint arra, hogy a megye egészében gondolkodjon és közszolgáltasson. Kiemelten fontosnak tartja tájékoztatni a lakosságot végzett munkájáról,
terveirôl, megvalósítás elôtt
álló projektjeirôl, azért is, hiszen mindehhez számít az itt
élôk, az itt mûködô gazdasági
és egyéb szervezetek, intézmények partnerségére.

sorozat, amely településrôl településre igyekszik bemutatni
a térség értékeit, azt, hogy miért érdemes itt élni. A szervezôk célja, hogy idén ôszig a
megye mind a hetvenöt települését meglátogassák. Január
12-én már az ötvenedik, kevermesi állomást is elérték, így
egyre színesebb az a 6 × 6 méteres térkép, amelyen az éppen
vendéglátó település lakói helyezhetik el kézlenyomataikat,

netrendnek a soron kívüli testületi ülés, amelyen a megye
beszámol mûködésérôl, korszerûsített intézménystruktúrájáról. Továbbá az adott település is ismerteti eredményeit, megoldásra váró gondjait – segítve ezzel, hogy a
megyei önkormányzat elsô
kézbôl mérhesse fel a szükségleteket, szolgáltatásait pedig ezekhez igazíthassa.

Dinamikus szolgáltatások
N

emcsak külsejében, de
szolgáltatásaiban is felfrissült a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, amelynek ma már minden intézményegysége egy épületben
mûködik. Az október 5-én
átadott, megújult létesítményt a korábban megszokott könyvtárképet felülíró
21. századi követelményeknek megfelelve mindinkább a
dinamikusság jellemzi. Munkatársai a hagyományos, ám
egyre kevesebb érdeklôdôt
vonzó szolgáltatások (így a
könyvkölcsönzés), illetve a
lexikális tudás biztosítása
mellett egyéb lehetôségeket is
igyekeznek a látogatók számára elérhetôvé tenni.
Különösen nagy hangsúlyt
fektetnek ember és technológia közös értékteremtô tevékenységére, a digitalizálásra,
arra, hogy minél több információ elektronikusan is hozzáférhetô legyen. Mindebben segítenek elektronikus
katalógusai, a tervezett interaktív könyvtári honlapok, az
online programok, a fokozott építkezés a webkettes alkalmazásokra, illetve a tudásházba látogatók rendelkezé-

Nemcsak külsejében, de szolgáltatásaiban is felfrissült
a tudásház
sére álló, negyvenkét új készülékkel kibôvült számítógépes park.
Megyei intézményként a
tudásház Békés mind a hetvenöt településének az összes
lakója számára egyenlô esélyt
kíván teremteni ahhoz, hogy
a kultúrához, az aktuális információkhoz hozzáférhessen. Ennek érdekében valósítja meg többek között
könyvfutárszolgálatát is 2010-

ben. Az intézmény célja emellett, hogy a tanulni és szórakozni vágyók, illetve az önkéntes tevékenységi területeken mûködô személyek és
szervezetek tevékenysége számára egyaránt segítséget nyújtson, hiszen mint neve is jelzi:
nem csupán könyvekkel várja látogatóit, hanem mindennel, amin tudás alapulhat, amibôl tudás származhat.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Egy falat Békés megye

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Van miért Békésbe látogatni
A

megye határain belül, és
azon kívül, az ország
különbözô pontjain is igyekszik a Szeretlek Békés Megye
rendezvényfolyam felhívni a
figyelmet arra: a térségnek
számtalan mûvészeti, gasztronómiai, földrajzi értéke
van, amelyekért érdemes idelátogatni.
A tavaly ôsszel debütáló
programsorozat idén is folytatódó, színes menetrendi

pontjai térségünk kikapcsolódási lehetôségei iránt is szeretnék felkelteni a minél szélesebb körû érdeklôdést.
A szervezôk tervezik a fiatalokat külön is megszólítani
az egészen szeptember utolsó
napjáig tartó mûsorokkal, kimondottan nekik készülnek
ugyanis az I Love Békés Megye rendezvényei, amelyek a
megye nagyobb városaiban
jelentkeznek egyebek mellett

popzenei, színházas, bábszínházas programokkal, hogy
felismertessék: megyénk is
számtalan szórakozási lehetôséget rejt magában. Ennek elsô állomása február 20-án
lesz Békéscsabán, a Phaedra
Közéleti Központban és a
Club Babylonban.
Szeretettel várjuk önt is,
várunk téged is programjainkon!
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Dr. Kovács József fôigazgató-fôorvos, Prohászka Béla olimpiai bajnok mesterszakács, Farkas Zoltán megyei alelnök

S

zámos szempont alapján
csoportosíthatjuk a Békés
megyében otthonra lelô több
mint tíz gasztronómiai fesztivált. Egyrészt földrajzi elhelyezkedésükrôl megállapíthatjuk, hogy észak és dél, kelet és nyugat egyaránt házigazdái a rendezvényeknek.
Másrészt osztályozhatjuk specialitásaik alapján: az étel- és
italkultúrát egyszerre népszerûsíti például a megyeszékhelyen a Bor & Grill Fesztivál
vagy a Csabai Sörfesztivál és
Csülökparádé, illetve a kondorosi bor- és szárazkolbászverseny. Továbbá egy-egy jellegzetes alapanyag ezernyi

feldolgozására épül programfolyam Szarvason (szilva),
Gyulán (Várkerti Vigasságok:
elsôsorban mangalica és szürkemarha), Orosházán (lúd) –
és a szabadkígyósi Wenckheim-kastélypark lenyûgözô
környezetében júliusonként
megszervezett Ízutazás Békés
Megyében rendezvényt még
mindig nem említettük, nem
is beszélve a kimaradtakról,
amelyeket még hosszan sorolhatnánk.
Békés megye ételkülönlegességeibe az adventi hétvégeken a nehéz körülmények
között élôk is belekóstolhattak, hiszen a megyei önkor-

mányzat négy különbözô városban: Gyulán, Szarvason,
Dévaványán és Békésen osztott egy-egy alkalommal meleg ennivalót a nagycsaládosok és rászorulók részére.
A gulyásleves és a lekváros
bukta elkészítésénél közremûködtek az erfurti szakácsolimpián a Békés Megyei
Gasztronómiai Teammel harmadik, egyéniben elsô helyezést elért Prohászka Béla és
mesterszakács társai, míg az
adagolásnál a képviselô-testület tagjai és a megyei intézmények munkatársai segédkeztek.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Fél évszázadnyi zene

M

egyénkben huszonegy
olyan település található, ahol zárva tart, úgynevezett kulcsos házként mûködik a mûvelôdési otthon.
A Békés Megyei Ibsen Kht.
Kulturális Irodája azonban
célul tûzte ki maga elé, hogy
néhány napra ezeket az intézményeket is megtöltse élettel.
Elindította tehát Kapunyitogató nevet viselô programsorozatát, amely a Békés Megyei Önkormányzat két és fél
millió forintos támogatásának köszönhetôen a 2009-es
ôszön tíz községben (Újszalontán, Körösújfaluban,
Végegyházán, Mezôgyánban,
Pusztaottlakán, Hunyán, Kertészszigeten, Almáskamaráson, Örménykúton) állomásozhatott.
A helyi rendezvényekkel,
falunapokkal összekapcsolódva kialakított mûsorterv-

K

ülönleges évad a 2009/ 2010-es a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar életében, hiszen éppen a múlt esztendôben
ünnepelte ötvenedik születésnapját. Az alkalomra nagyszabású
hangversenysorozattal készült. A 2007 óta Somogyi-Tóth Dániel
mûvészeti vezetô irányításával mûködô, Prima díjas zenekar
koncertprogramját Beethoven IX. szimfóniája nyitotta meg november közepén a Békés Megyei Jókai Színház nagyszínpadán.
A megyei szimfonikusok elsôdleges céljuknak a magas színvonalú, innovatív komolyzenei produkciók létrehozását, az új
befogadók elérését tekintik, emellett pedig a fiatal tehetségeket
is kitüntetett figyelemben részesítik. 2009-es karácsonyi koncertjükön, amelyen Bach és Mozart mûveivel tették emelkedettebbé az ünnepvárás pillanatait, ezért is léptek fel közösen a Bartók Béla Mûvészeti Szakiskola növendékeivel.
További programjuk is kimondottan változatosnak ígérkezik, hiszen februárban Budapesten, a Szent István Bazilikában a Békés
megyei állami gondoskodásban lévô gyermekek számára rendeznek
jótékonysági, majd a békéscsabai evangélikus kistemplomban adnak egyházzenei koncertet, márciusban pedig a Jókai Színházban
hallgatható tôlük filharmóniai hangverseny. Végül júniusban Carl
Orff Carmina Buranájával zárják a fél évszázados fennállásukat hirdetô és ünneplô évadot.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Ösztönözni a helyi közösségeket

Folytatódik a Kapunyitogató
A

ben ismeretterjesztô elôadás,
gyermekek és felnôttek számára egyaránt szórakoztató
elôadás, táncbemutató, játszóház, egy héten át megtekinthetô kiállítás is szerepelt,
hogy a városokban, a megyeszékhelyen élôkhöz hasonlóan a nehéz körülmények

között boldogulni kényszerülô települések lakóinak se
kelljen lemondaniuk a kulturális programokról. Mint
ahogyan nem kell lemondaniuk minderrôl 2010-ben
sem, hiszen tavasszal ismét
útjára indul a Kapunyitogató.

gazdasági és társadalmi
fejlôdés meghatározó
elemeként a közösségi mûvelôdés nagy szerepet játszik egyegy terület lakosságának megtartásában, életminôségének
javításában. December 18-án
elfogadott új közmûvelôdési
koncepciójában Békés Megye
Közgyûlése is célul tûzte ki maga elé, hogy a több szempontból is hátrányos helyzetûnek
számító megyében élôk esélyegyenlôségét elôteremtve lakhelytôl és anyagi helyzettôl
függetlenül bárki szabadon
hozzáférhessen a kultúrához –

ehhez járul hozzá a zárva tartó
mûvelôdési házakat aktív térré
varázsoló Kapunyitogató rendezvénysorozat is.
A megyei önkormányzat
támogatja az élethosszig tartó
tanulást elôsegítô újszerû
kezdeményezéseket, innovatív programokat. Emellett feladatának tekinti megôrizni
azokat a népmûvészeti értékeket, amelyek a nemzeti, térségi összetartozást erôsítik –
egyebek mellett ezt szolgálja a
Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület tevékenysége. Az
amatôr mûvészeti közössége-

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Nagyszabású kiállítások – helyben
Mozgalmas esztendôt zárt a
Munkácsy Mihály Múzeum,
hiszen állandó kiállításai mellett több nagyszabású idôszaki
tárlattal is várta látogatóit
2009-ben. A megyei fenntartású, békéscsabai székhelyû intézmény minden lehetôséget
megteremt, hogy a Békésben
élôk számára helyben is elérhetôk legyenek értékes kulturális programok, ne feltétlenül
kelljen a fôvárosba látogatniuk,
ha kikapcsolódnának.
Az Élet a halál után – Az
egyiptomi halotti kultusz
emlékei címet viselô 2009-es,
valamint a jelenleg is aktuális,
február végéig Békéscsabán
állomásozó Ilyen tavasz csak
egy volt életemben nevû gyûjteményt a térség iskolásai is
nagy számban tekinthették,
illetve tekinthetik meg. Mindez köszönhetô annak, hogy a
megyei önkormányzat minden békési településnek felajánlotta: külön buszokkal,
térítésmentesen biztosítja,
hogy a tanulók eljussanak a
múzeumba, ahol kedvezmé-

nyesen válthatnak jegyet a kiállításra. Az ôsszel nagy sikerrel futó Lombard reneszánsz
révén pedig tárlatvezetéssel
egybekötött rendhagyó mûvészettörténeti órán tudhattak meg többet a 15–16. századi festészetrôl a gyerekek.
A Munkácsy, illetve a Békés Megyei Önkormányzat
ugyanis különösen fontosnak
tartja, hogy a legfiatalabb korosztály is részt vehessen a tanulmányaikat kiegészítô, mû-

veltségüket bôvítô rendezvényeken.
A tavalyi évben egyebek
mellett átmenetileg a múzeumba költöztek még a kondorosi származású, Acapulcóban alkotó Kepenyes Pál, valamint Marc Chagall alkotásai.
Egy azonban biztos: az érdeklôdôk a 2010-es évben is számíthatnak a változatos programokkal készülô intézmény
vendégszeretetére.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

ket mint a kulturális diplomácia eszközeit is segíti mûhelyei kialakításában, a Békés
Megyei IBSEN Oktatási,
Mûvészeti és Közmûvelôdési
Nonprofit Kft. Kulturális Irodája pedig magas színvonalú
szakmai segítséget nyújt számukra, míg a gyerekeket pályázatokkal, versenyekkel ösztönzi az alkotásra, például a
Barangolások Norvégiában
menetrendjén belül is.
A megye segít a programkínálatukat szélesítô igényes
fesztiválok, események lebonyolításában és népszerûsítésében, képzések támogatásával
pedig a kulturális turizmus fejlesztésében mûködik közre.
Partnerként tekint a civil szervezetekre, és a helyi társadalomfejlesztés programjának
jegyében velük közösen igyekszik elômozdítani a helyi közösségek létrejöttét – különösen, hogy a közgyûlés célja:
Békést az „összefogás megyéjeként” ismerjék meg az országban.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Kézzel fogható történelem
Ú

j programsorozatot indított 2009 márciusában a Békés Megyei Levéltár.
A megyei önkormányzat szervezésében az év folyamán
hétszáz diák látogathatott el az
intézménybe, hogy rendhagyó történelemóra keretében
megismerkedjen a múlt forrásaival, a megye történetének
legérdekesebb pillanataival.
A történelem iránt érdeklôdô diákok a megye minden településérôl bejelentkezhettek,
és márciustól novemberig tizennégy, egyenként ötvenfôs
csoportban meg is érkeztek az
intézménybe. Az általános levéltár-ismertetô órát, a Békés
Megyei Levéltár rövid bemutatását követôen a diákok
megtapasztalhatták, hogy a
történelem kézzel fogható is

tud lenni, hiszen közelrôl is
megismerkedhettek az archívum legkülönlegesebb dokumentumaival, például címeres
levelekkel, különleges pecsétekkel, reformkori vármegyei
jegyzôkönyvekkel. Az órán
eredetiben látható iratok legjellemzôbb részeit projekto-

ron nagyban is bemutatták a
levéltár munkatársai.
A rendhagyó óra második
részében egy-egy speciális
elôadás hangzott el. 2009-ben
öt téma került terítékre: A
szabadságharc íze: az 1848/
49-es forradalom és szabadságharc Békés megyében;
Kalandozás a vármegye hôskorában; „Apáról fiúra”: családtörténet, családfakutatás;
Fél évszázada történt – 1956
különös története megyénkben; „Otthonunk Békés Megye” – Településeink a levéltári források tükrében.
Emlékeztetôként pedig
minden diák egy különleges
levéltári iratokkal illusztrált
jegyzetfüzetet kapott ajándékba.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Vajdasági vendégjátékok a (lát)határon
A Békés Megyei Jókai Színház színpadán javában
zajlanak az Aska és a farkas címû mese-musical próbái. A január 16-i díszbemutatót követôen vendégjátékok sokasága várja a Békés megyei közönséget.

E

gy kis bárány nagy álmáról szól ez a mese, amelynek magyarországi ôsbemutatóját láthatja a közönség Békéscsabán. A kisebbeknek és
nagyobbaknak is szórakoztató
színdarabban Aska bármire
hajlandó, kivéve, hogy a birka
bandának – s benne anyjának – szót fogadjon. A bárányok hallgatnak – egy darabig.
Aska azonban egykettôre a
birkaiskolában találja magát,
ahol a pályaválasztásnál természetesen csakis a balerina
szakma jöhet számára szóba.
Azt, hogy a farkas hogyan (és
mivel) kerül a képbe, már
nem mondanánk el, mint
ahogy a két vadásszal sem lövetnénk le a poént, de az biz-

tos, hogy Ivo Andricó szerb író
meséjébôl Zalán Tibor mókás
és tanulságos mesejátékot írt,
a darabban felhangzó zenék és
a dalszövegek pedig sziporkázóan szellemesek. A szerb
mesét Hernyák György, a vajdasági színjátszás doyenje
rendezi, míg a színház társulata mellett két vendégmûvész, Gál Elvira (Aska) és Katkó Ferenc (a farkas) játssza a
címszerepeket.
Ezt követôen szinte számolhatatlanul sok mulattató
vígjátékra készülhetnek nézôink. A Szabadkai Népszínház elsôként szerb társulatával érkezik hozzánk január
16-án, amikor Neil Simon
Pletyka címû slágerdarabját

Folytatódik a Közép-európai Színházi Szomszédolás a Jókaiban
mutatja be színházunkban.
Ez a darab kriminek indul, és
lélektani vígjáték lesz belôle.
A szerb kultúra havában a

vajdasági magyar színjátszás
is képviseli magát mindjárt
két elôadással is. Elsôként a
szabadkai magyar társulatot

Újraindul a napsugaras játszóház

Ismét a felsôházi rájátszás a cél
Az alapszakasz ôszi fordulóit a második helyen
zárta a Mondi-Békéscsabai Elôre NKSE. Mátéfi
Eszter, az együttes vezetôedzôje a hasonló folytatásban bízik, és reményei szerint lányai éremmel
zárják a nôi kézilabda-bajnokságot.

H

a valaki azt mondja a
bajnokság elején, hogy
az alapszakasz felénél, tizenegy
mérkôzés után kilenc gyôzelmünk lesz, mosolyogva elfogadom. Szerencsére sérülések
sem nehezítették a munkát –
kopogta le Mátéfi Eszter.
– A statisztikát böngészve
két dolog szembetûnô: a legkevesebb gólt az Elôre kapta. Ugyanakkor támadásban

oldal erôsödött, a taktikai repertoár is bôvült.
– A Békéscsaba a Magyar
Kupában is menetel: a Siófok legyôzése után a másodosztályú
Érdhez látogatnak január végén.
A tét a legjobb négy közé kerülés.
– Szerencsés a sorsolásunk, ugyanakkor nem szabad egyetlen ellenfelet sem
lebecsülni, mert visszaüthet.
A továbbjutás egy mérkôzé-

tett, a másnapi visszavágón a félidei
kétgólos elôny hátránnyá fordult,
ezzel búcsúzott az Elôre.
– A fehéroroszokat, az elsô
akadályt remekül vettük. A Valencia már nagy falatnak bizonyult… Olyan rutinos játékosok alkotják keretüket, akik a
döntô pillanatokban képesek
mérkôzéseket eldönteni. Az
elsô összecsapás hihetetlen
volt: nagy iram, szép megoldások. Végighajtottuk. A második meccsen elfáradtak kulcsjátékosaink, kevesen voltunk,
ezért ha nem is nagy arányban,
de ellenfelünk felülkerekedett.
– A 2009-es év és a szezon fele lezárult, az élet viszont megy

fogadjuk. Seress Rezsô és Müller Péter Szomorú vasárnap
címû darabjának nemcsak
egyik alkotója, de fôszereplô-

je is Seress Rezsô. Ez a díjnyertes elôadás ugyanis róla
szól, az ô nótáival, az ô élettöredékeivel.
Az Újvidéki Színház, Molnár Ferenc Üvegcipô címû
klasszikusát állítja színre január 25-én. Szabó Irmának,
a kilencszázhúszas évek józsefvárosi Hamupipôkéjének
nem jelenik meg a jó tündér.
Igaz, nem is a királyfi szerelme után sóvárog: ô Sipos Lajost, az éltes bútorrajzolót kívánja meghódítani. De a
mostohának Molnár pesti
meséjében is más tervei vannak, önök pedig három felvonásban izgulhatják vagy kacaghatják végig, ahogy Irma
szerelme beteljesedik a végzet Lajosában. A Közép-európai Színházi Szomszédolás
tehát folytatódik a Jókai Színházban, ne habozzanak elindulni a vajdasági vendégjátékokra, fogynak a jegyek.

A

gyermekek legnagyobb
örömére a Békés Megyei Napsugár Bábszínház
újraéleszti azt a játszóházsorozatot, amelyet a 2008–
2009-es évadban már megszokhattak.
Az elsô játszóházban egy
svéd népmesét ismerhet meg a
gyereksereg és a velük érkezô
felnôttek, amelynek címe: „A jó
mostoha”. A történet egy bajba került fiúról szól, akin mostohaanyja útravalói segítenek
legyôzni a gonoszt, és megtalálni az aranyhajú mátkáját.
Természetesen a társulat
tagjai most sem csupán egy
mese felolvasásával készülnek, hanem egy dramatikus
játszóház várja a kicsiket és
nagyokat, amelyben elôször

elkészítik a kellékeket, a bábokat, hogy aztán együtt játszhassák el a mesét.
Mindenkit sok szeretettel várnak 2010. január 30-án dél-

után három órakor a Békés Megyei Napsugár Bábszínház székhelyén (Békéscsaba, Árpád sor
2/6. ).
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Februári rendezvények

óriásit fejlôdött: a dobott gólok tekintetében az ötödik
helyen áll. A két nyári igazolás – a jobbszélsô Bódi Bernadett és a jobbátlövô Olga Nyikolajenko – remekül bevált, a
hazai góllövôlista élmezônyében zárt.
Mátéfi Eszter hozzátette:
nemcsak találataikkal, hanem
ziccereket érô passzaikkal is
lendítenek a csapat szekerén.
Érkezésükkel nemcsak a jobb

sen dôl el, idegenbe utazunk,
ráadásul rutinos játékosok alkotják az érdi együttest.
– Ha már kupasorozat: A tavalyi negyedik helyezésnek köszönhetôen a viharsarkiak a nemzetközi
porondon, az EHF-kupában is
megmutathatták magukat. A fehérorosz BNTU-BelAz Minszken
kettôs gyôzelemmel léptek túl, majd
a spanyol BM Parc Sagunt (Mar
Valencia) látogatott Békéscsabára.
Az elsô találkozón döntetlen szüle-

tovább: mik lehetnek Mátéfi Eszter és a lila-fehérek 2010-re kitûzött céljai?
– Óriási eredménynek tartanám, ha most is bekerülnénk a felsôházi rájátszásba.
Ha ott éremmel zárnánk, akkor az még csodálatosabb
lenne. És a kupában is be kell
kerülnünk a négyes döntôbe – zárta az Elôre edzônôje.
LICSKA BALÁZS
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Február 5–7. VII. Gyulai Reneszánsz Február 9. Irodalmi est, Békéscsaba,
Karnevál, Gyula, a város több pontján
Phaedra Közéleti Központ, 5600 Békéscsaba, Irányi utca 12.
Február 10. Dumaszínház (fellépôk:
Hadházi László és Lorán Barnabás „Trabarna”), Orosháza, Petôfi Mûvelôdési
Központ
Február 12–18. Csabai Farsang, Békéscsaba, Korzó tér
Február 13. Játszóház – farsangolás,
Békéscsaba, Békés Megyei Napsugár
Bábszínház
Február 13. X. Civil Bál, Békéscsaba,
Fiume Hotel nagyterme
Február 15. Kézmûves vándorkiállítás, Körösladány, mûvelôdési ház
Február. 16. Anglia felemelkedése
VIII. Henrik korában – elôadás, Békéscsaba, TIT
Február. 19–21. Nemzetiségi vezetôk
Országos Találkozója, Békéscsaba,
Vasutas Mûvelôdési Ház
Február 20. IV. Orosházi hagyományok, ízek, füstöltkolbász-, pálinkaverseny, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Február 22. –március 17. CsontváryKözpont
Kosztka Tivadar kamarakiállítása,
Békéscsaba, Munkácsy Mihály Emlékház
Február 22. THAI TÁJAK (Amit a turisFebruár 5. Operett-Musical Gála,
ták nem láthatnak) – Zahoránné Érsek
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
Gabriella elôadása, Békéscsaba, TIT
Február 6. Matók Sándor-emlékkiálFebruár 26. Vejsze Együttes mûsora,
lítás megnyitója, Szarvas, Tessedik SáSzeghalom, könyvtár
muel Múzeum
Február 28. Nemzeti Filharmonikus
Február 8. Vámosi-Nagy Zsuzsa és
Zenekar koncertje, Békéscsaba, Jókai
Csáki András hangversenye, BékésSzínház
csaba, Jókai Színház

