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Egy szolgálatilakás-program létre-
hozásával teremtene kedvezôbb

helyzetet a megyei önkormányzat a
jelenlegi hiányszakmákban dolgozó
szakemberek számára. A mintegy 70
lakás megvételét megcélzó program-
mal megoldhatnák azoknak a szak-
embereknek a lakásproblémáját, akik
az önkormányzat békéscsabai vagy
gyulai telephelyein dolgoznak. Mivel
bizonyos szakterületek olyan szak-
emberigényt feltételeznek, melyek

pótlása komoly nehézségbe ütközhet,
a felajánlható szolgálati lakás min-
denképpen vonzerôt jelenthet a hi-
ányszakmákat gyakorló szakemberek
számára, mint például orvos, ápoló,
mérnök, valamint megfelelô felké-
szültségû idegen nyelvet oktató tanár.
Az intézményeknek pedig megoldást
jelenthet a program a jelenlegi szak-
emberhiányra – mondta el Domokos
László megyei elnök. Erre a célra kö-
zel egymilliárd forintos forrást bizto-

sít a testület a Békés Megyei Önkor-
mányzat által kibocsátott kötvénybôl
származtatott forrás, fejlesztési fel-
 a datokat finanszírozó szabadforrásai
terhére. Mint kiderült, a megjelölt

forrás reális lehetôséget nyújt akár
100 újonnan épített vagy újszerû álla-
potra felújított átlagos alapterületû la-
kás megvételére is.

RÉSZLETEK A 3. OLDALON

A január 26-i, békéscsabai nyitó-
esemény, az Önkormányzatok

kontra államszervek – önkormány-
zati védekezéstechnikák az állami
megszorítások és intézkedések tük-
rében címet viselô konferencia az ál-
lami megszorításokkal szembeni ön-
kormányzati védekezéstechnikákról
és a közigazgatás anomáliáiról szólt.
Egy-egy ilyen konferencia alkalom a
nyilvánosság elé tárni azokat a gon-
dokat, amelyek például a 2007 óta
az önkormányzatokat érintô forrás-
megvonások következtében kelet-
keztek, egyben információcserék le-
hetôsége a városok és falvak vezetôi-
nek, képviselôinek abban, hogy ne-
héz körülményeik között milyen le-
hetôségek, jogszerû védekezéstech-
nikák állnak a rendelkezésükre. Kö-
zös gondolkodásokra serkentô mû -
he lyek ezek, amelyeket a remények
szerint közös cselekvés követ önkor-
mányzati és kormányoldalon egy-

a ránt. Domokos László, a Békés Me-
gyei Közgyûlés elnöke elmondta: a
megyei önkormányzatnak az ágy-
számcsökkentések ügyében az Egész-
ségügyi Minisztérium ellen nyertes

pere is éppen arra bizonyíték, hogy
van lehetôség jogos igényeink védel-
mére.

„Nincsenek kellôen megalapo-
zott reformkoncepciók. Megalapo-

zatlanok ellenben szép számmal
akadnak” – jegyezte meg közönséget
magával ragadó elôadásában prof. dr.
Kilényi Géza. Az egykori alkotmány-
bíró szerint külön gond, hogy abban
sincs egyetértés, ki mit is ért a re-
form fogalmán – ezért fordulhat elô,
hogy az alaposan átgondolt, intéz-
ményekkel egyeztetett reformok he-
lyett gyakran születnek csak pénz-
ü gyi szempontok által rögtönzöttek.
Dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsôbb Bí-
róság volt elnöke prezentációjában a
közigazgatási bíróságok szervezeti
önállósága mellett foglalt állást – hi-
szen ezek jelenleg nem különállók.
Dr. Dávid Sándor, Békés megye fô-
jegyzôje pedig a megyei önkor-
mányzat hivatalos honlapjáról (www.
bekesmegye.hu) elérhetô, újonnan
bevezetett Jegyzôi fórumra hívta fel
a figyelmet.

Az elôadók közt szerepelt még dr.
Darák Péter (az LB Közigazgatási Kol-
légiumának bírája), aki a közigazgatá-
si peres eljárásokról, illetve dr. Cservák
Csaba (a Független Jogászfórum el-
nöke), aki a közigazgatási jogszabály-
alkotásról szólt; valamint két, a témá-
ban érintett polgármester, dr. Mile
Sándor (Bucsa) és dr. Pelcsinszki Bole-
szláv (Körösladány) is.
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Az összefogás 
ereje a bazilikában

A vidék és a fôváros közötti,
illetve a megyén belüli össze-
fogásnak is példaértékû meg-
valósulása az a jótékonysági
koncert, amelyet február 7-én
adott a Békés Megyei Szimfo-
nikus Zenekar a Szent István-
bazilikában. Az este teljes be-
vételét a megye hatszáz álla-
mi gondoskodásban élô gyer-
mekének és fiataljának javára
fordítják.

Több kezdeményezés szála fu-
tott össze egy idôben és egy

helyen, egy nagyszabású rendez-
vény képében február 7-én Buda-
pesten, a zsúfolásig telt Szent Ist-
ván-bazilikában. A szentmisét kö-
vetôen az ebben az évadban az öt-
venedik születésnapját ünneplô
Békés Megyei Szimfonikus Zene-
kar adott jótékonysági koncertet.
Az együttes a Debreceni Kodály
Kórussal és a Liszt Ferenc Ze-
nemûvészeti Egyetem hallgatóival,
valamint további neves zenészek-
kel kiegészülve játszotta Mozart
Koronázási miséjét, illetve – aho-
gyan korábban, a rendezvény saj-
tótájékoztatóján Somogyi-Tóth Dá-
niel mûvészeti vezetô elmondta –
Bach életmûvének koncentrátu-
mát, azaz a II. brandenburgi ver-
senyt és a Magnificatot.

A jótékonysági rendezvény
összes bevétele a Békés Megyei
Szociális, Gyermekvédelmi, Re-
habilitációs és Módszertani Köz-
pont számára folyt be. A közel
hatszáz gyermeket és utógondo-
zott fiatalt ellátó intézménynek az
állami megszorítások következté-
ben már a mindennapi mûködése
került veszélybe – ôket, az eleset-
teket és rászorulókat segítette te-
hát a rendezvény. Innen is eredt az
este elnevezése: Adj esélyt! 

A rendezvény – amelynek fô-
védnöke a Fidesz–KDNP fôvárosi
frakciójának vezetôje, Tarlós István,
két védnöke pedig Harrach Péter, az
Országgyûlés alelnöke, illetve Do-
mokos László, a Békés Megyei Köz -
gyûlés elnöke voltak – a társadalmi
felelôsségvállalás, a vidék és a fô-
város összefogásának eredménye
és bizonyítéka. 

Kérjük, ha teheti, ön is támo-
gassa a Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi, Rehabilitációs
és Módszertani Központot! Fel-
a jánlásait az alábbi számlaszámon
teheti meg: 11733003-15342342.
A közlemény rovatban ne felejtse
el feltüntetni: ESÉLY.
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Visszavárják Békésbe a szakembereket
Szolgálatilakás-programmal segítik a munkavállalókat – Pályáznak az M44-re

Önkormányzatok kontra államszervek 

Szolgálatilakás-program létrehozásáról döntött a megyei
közgyûlés február 19-i, elsô idei közgyûlésén, melynek célja,
hogy Békéscsaba–Gyula körzetében 70 lakás biztosításával
vonzóbbá tegyék a megyei intézményekben történô munka-
vállalást a jelenlegi hiányszakmákat végzô szakemberek szá-
mára. Arról is döntöttek, hogy pályázatot nyújtanak be az M44-
es gyorsforgalmi út békéscsabai elkerülô szakaszától az or-
szághatárig történô megvalósíthatóságának vizsgálatára, és ez-
zel kapcsolatban egy tanulmányterv elkészítésére is javaslatot
tesznek. A több megyei fô közlekedési út fejlesztését is felöle-
lô pályázat kiemelt célja lenne, hogy a megye legforgalmasabb
útvonalainak tervezése minden esetben a határig történjen
meg. Az ülés elején közmeghallgatás keretein belül tárgyalta
a testület a megye agráriumának jelenlegi helyzetét.

A Békés Megyei Önkormányzat az érdekvédelem hatékonyságának növelése céljából hívta életre új
konferenciasorozatát, mely a legfontosabb társadalmi, állami és civil kérdésekre fókuszál. A konfe-
renciák elôadói minden esetben megkérdôjelezhetetlen szaktekintélyek, akik elsô kézbôl hiteles tá-
jékoztatást nyújtanak a település- és intézményvezetôk, jegyzôk és fôjegyzôk, illetve a szakterüle-
tek képviselôi számára. A résztvevôk szakmai és erkölcsi zsinórmértéket, illetve magyarázatot kap-
nak az elkerülhetetlen változtatások szükségességére, megismerik a változáshoz elengedhetetlen,
legfontosabb, leghatékonyabb módszereket és a területenkénti európai összehasonlításokat. 

A megyei önkormányzat konferenciasorozata a legfontosabb tár-
sadalmi, állami és civil kérdésekre fókuszál 

A hetven lakás megvételét célzó programmal megoldhatnák a hi-
ányszakmákban dolgozók lakásproblémáját
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Meddig várat magára a
magyar egészségügy

meggyógyítása? Hogyan sem-
legesíthetik az önkormány-
zatok a kormányzat elhibá-
zott lépéseit? Mi mondható
el megyénk egészségügyének
helyzetérôl, és milyen intéz-
kedéseket tett a Békés Me-
gyei Önkormányzat az ellátás
javításának érdekében? Mi-
lyen a dél-magyarországi or-
vosképzés, illetve egyetemi
szintû egészségügyi képzés
napjainkban? – csak néhány
kérdés azok közül, amelyekre
a megyei önkormányzat által
januárban indított konferen-
ciasorozat február 24-i állo-
másának meghívottjai (tele-
pülési vezetôk, Békés megyei
orvosok) választ kaphattak,

vagy éppen azok közül, ame-
lyekre még nem érkezett
megnyugtató felelet, a párbe-

széd azonban már megindult
róluk. A lapzártánk után a Jó-
kai Színházban zajlott talál-
kozó „Az egészségügy átfogó
változásának szükségessége
és az orvosok helyzete Ma-
gyarországon 2010-ben – A
Békés Megyei Önkormány-
zat a megyei egészségügyi el-
látás javítását célzó intézkedé-
sei és az orvosi hivatás meg-
becsülése Békés megyében”
nevet viselte, és összetett cí-
méhez hûen ezúttal is bo-
nyolult témát járt körbe. A
konferencián nemzetközileg
is elismert szaktekintélyek
tartották meg prezentációi-
kat, a rendezvény fôelôadója
dr. Éger István, a Magyar Or-
vosi Kamara elnöke volt.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Ahogyan ô mondta, „hideg
idôben, ám meleg szeretettel”
üdvözölte vendégeit február
5-én Varga Lajos polgármester
az Otthonunk Békés Megye
rendezvénysorozat dombegy-
házi helyszínén. A nagyközség
mindvégig gondos házigazdá-
nak bizonyult, és a megye, il-
letve a települések közti párbe-
szédet, jó kapcsolatot szorgal-
mazó találkozón a Békés Me-
gyei Önkormányzat kulturális
programjai mellett a helyiek is
készültek sajátjaikkal. Így az
egyébként komoly témákat
körbejáró soron kívüli testüle-
ti ülésen is megmaradt a jó
hangulat, amit a hatodik osz-
tályos Kovács Mihály szavalata,
illetve a Héthalom Citeraze-
nekar és Népdalkör kellemes
produkciója teremtett a meg-
beszélés kezdetére.

Balogh József térségi tanács-
nok a megye intézményeit, a
dombegyházi lakosok min-
dennapjait is érintô szolgálta-
tásait mutatta be. Ezt követô -

en a Harruckern János Köz-
oktatási Intézménybôl és a
BMKT Pándy Kálmán Kór-
házból érkezô egy-egy elôadó,
dr. Köves di Józsefmegbízott or-
vos-igazgató, illetve Varga Sán-
dor festette le részletesen, mik
is tartoznak intézményeik te-
vékenységi köréhez. A Har-
ruckern mezôhegyesi telep-
helyének vezetôje sok egyéb
mellett az iskola frissen beve-
zetett ösztöndíjazási gyakor-
 la táról is beszélt, ami a közép-
iskolai felvételik aktualitása
miatt különösen felkeltette
a polgármesteri hivatalban
megjelent érdeklôdôk figyel-
mét – illetve bizonyára azokét
is, akik otthonról, a helyi ká-
beltévé élô közvetítése révén
követték nyomon az esemé-
nyeket.
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Magyarország elsô, rá-
 a dásul még ma, azaz

közel nyolcvan évvel az elké-
szülte után is remek állapot-
ban lévô betonútján érheti el
a Csorvás felôl érkezô utazó
Gerendás központját. A szé-
pen gondozott falut mindig
vendégszeretônek ismerték:
talán ezzel magyarázható, hogy
korábban megfordult itt Ady
Endre, szívesen idôzött és alko-
tott erre Munkácsy Mihály. Sôt
úgy tudni, a hírhedt betyár,
Rózsa Sándor is ezen a környé-
ken bujdokolt el a törvény elôl.

Február 11-én az Ottho-
nunk Békés Megye rendez-
vénysorozatot és stábját is sze-
retettel fogadta a község. Az
ötödikes Fátyol Noémi Balogh
József kortárs szerzô egy költe-
ményével köszöntötte a látoga-
tókat – a megye képviseletében
jelen lévô Balogh József térségi
tanácsnok a félreértések elke-

rülése érdekében mosolyogva
meg is jegyezte, hogy az elsza-
valt mû nem az ô alkotása.

Késôbb a Szent József Sze-
retetotthon Hagyományôrzô
Köre adott elô verseket, nép-
dalokat, dalokat és nótákat:

– Gerendáshoz kötôdô da-
rabokat választottunk. Olyano-
kat, amik bemutatják a mi kis
vidéki életünket, ami csend-
ben, de nagyon szerényen és
kedvesen zajlik. Így próbáljuk
a régi dolgokat megôrizni, to-
vábbadni az utókor számára –
tudtuk meg a népdalkör tag-
jaitól.

A soron kívüli testületi ülé-
sen a megye és intézményei
mûködését, mindennapjait és
szolgáltatásait ismerhették
meg a településen élôk:

– Amit eddig esetleg nem
tudtunk a megyérôl, azt az in-
formációt most megkaptuk.
Az egyik helyi lakos szinte

meg is könnyezte, amikor a
megyetörténeti kiállítás meg-
nyitóján hallotta, mi minden
történt már Békés múltjában.
A mai nappal a megye és Ge-
rendás közelebb került egy-
máshoz – összegezte Gajdács
János polgármester.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Többféle kulturális prog-
ram várta január 27-én

azokat, akik kíváncsiak voltak
az Otthonunk Békés Megye
medgyesbodzási állomásának
eseményeire. A település és a
megye történetét nagy vászna-
kon bemutató tárlatot Erdész
Ádám, a Békés Megyei Levél-
tár igazgatója nyitotta meg
át fogó elôadásával. Emellett
meg lehetett tekinteni a helyi
nyugdíjasklub finoman kidol-
gozott, szép kézmûves mun-
káiból készített kiállítást is, de
a gyerekeknek és felnôtteknek
egyaránt felhôtlen kikapcso-
 ló dást garantáló fellépések
ugyancsak szerepeltek a me-
netrendben, hiszen a Jókai
Színház, annak színitanháza,
valamint a Léghajó társulat is
egy-egy szórakoztató, zenés
elôadással készült.

A megyejárás medgyesbo-
dzási állomásán Varga Gábor

polgármester mondott kö-
szöntôbeszédet, a falu sike-
reirôl, eredményeirôl is szólt.
Ezután Békés Megye Képvi-
selô-testületének térségi ta-
nácsnoka, Balogh József a me-

gye mint közigazgatási egység
fontosságáról beszélt, hiszen
révén az emberekhez legkö-
zelebbi szinten születhetnek
meg az ôket érintô döntések.
„Aki közel van a tûzhöz, az
melegszik. De ha ezt a tüzet
elviszik Kecskemétre, az nem
fog elvilágítani Medgyesbo-
dzásig. Mi pedig dideregtünk
már eleget”– tette hozzá.

A megye szolgáltatásait,
feladatait, mûködését soron
kívüli testületi ülésen ismer-
hették meg a helyiek. Ennek
végén pedig élénk eszmecse-
re bontakozott ki a résztve-
vôk között, és mindenki
egyetértett abban, hogy óvni
kell a Medgyesbodzás alatt ta-
lálható ivóvizet, hiszen aho-
gyan a megyejárás aznapi
mottója is szólt: a település
„a térség legjobb ivóvizének
forrása”.
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Varchó István polgármester
üdvözölte január 25-én az

Otthonunk Békés Megye ren-
dezvényére érkezôket Végegy-
házán, és beszédében az 1500
lelkes község eredményeire és
problémáira egyaránt kitért. A
Békés Megyei Köz gyû lés kép-
viseletében jelen lévô Balogh Jó-
zsef térségi tanácsnok azt hang-
súlyozta: megye és falu jelenleg
hasonló problémákkal küzd,
egyformán nehéz helyzetben
van. Ezért ehhez biztatólag
hozzátette: „Szándékunk kö-
zös. Ez a mi földünk, itt aka-
runk maradni.”

A soron kívüli testületi ülé-
sen két megyei intézmény mu-
tatkozott be a végegyháziak
elôtt. Plesovszkiné Ujfaluczki Ju-
dit igazgató köszönetet mon-
dott a falu lakóinak a Hunyadi
János Közoktatási Intézmény-
nyel ápolt, hagyományosan jó
kapcsolatukért, Seregi Zoltán
mûvészeti vezetô pedig arról
beszélt, hogy a Békés Megyei

Jókai Színház célkitûzése az,
hogy Békés valamennyi tele-
pülésének valamennyi lakójá-
hoz eljuttassa mûsorait. Ebbôl

a helyi gyerekek is ízelítôt kap-
hattak, hála a Játsszunk együtt
címû zenés mûsornak, ame-
lyen nagyon jól szórakozott a
legfiatalabb generáció.

Ennek érdekében hívják a
jókaisok életre RendhagyÓra

elnevezésû programjukat is,
amellyel a kerettantervben sze-
replô kötelezô olvasmányokat
interaktívan, jelenetek és játé-
kos gyakorlatok segítségével
dolgoznák fel, közösen a tanu-
lókkal. Minderre ráadásul a

programfinanszírozás kereté-
ben nyílik majd lehetôség,
vagyis a megyei önkormányzat
támogatásával juthat el az isko-
lákba az oktatási anyagot színe-
sebbé tevô rendezvény.
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Merre tart a magyar egészségügy?

Megyénk egészségügyé-
nek helyzete volt a konfe-
rencia egyik fô témája

A szándékok közösek

A térség legjobb ivóvizének forrása

A helyi nyugdíjasklub fi-
noman kidolgozott, szép
kézmûves munkáiból ren-
dezett kiállítás 

Február 11-ével Gerendás
és a megye közelebb ke-
rültek egymáshoz 

Dombegyház, a gondos házigazda

A nagyközség mindvégig
gondos házigazdának bi-
zonyult 

Gerendás útjai

A Wenckheim család Argentí-
nában élô leszármazottjának
üdvözletét is elvitte az Ottho-
nunk Békés Megye tarhosi ál-
lomására február 18-án Balogh
József, a Békés Megyei Köz -
gyû lés térségi tanácsnoka. Ko-
rábban erre terültek ugyanis a
Wenckheim-birtokok, és a
nagy múltú famíliáé volt az a
kastély is, amely feltette Tar-
host a zenekultúra képzelet-
beli térképére, hiszen ebben
az épületben mûködött 1946
és 1954 között az ország elsô
állami ének- és zeneiskolája,
kodályi oktatási módszerekkel. 

A megyejárás programjai
sem maradtak híján dallam-
vezérelt mûsoroknak, hiszen
amíg a képviselôk soron kí-
vüli testületi ülésen hallgat-
hattak elôadásokat a megye
mûködésérôl, a gyerekek vi-
dám zenés mûsort nevethet-
tek-énekelhettek végig. – Te-

keredik a kígyó, kolbász akar
lenni – ferdítette el a mondó-
ka szövegét Tücsök Peti és
Hangya Levi, a kicsik azon-
ban rögtön hangosan javítot-
ták is ki a párost. Utánuk pe-
dig a Jókai Színház színitan-

házának növendékei léptek
fel elsôsorban musicalekre
épülô elôadásukkal. 

– Az utóbbi években rend-
be hoztuk középületeinket,
közösségi teret alakítottunk ki,
egyszóval kellemesebbé tettük
környezetünket – mondta el
érdeklôdésünkre Hornok Sán-
dor polgármester. – Azt is re-
méljük ezektôl a lépésektôl,
hogy hatásukra esetleg még a
városokból is érkeznek majd
lakni községünkbe: Békésre,
Békéscsabára járhatnának dol-
gozni, itt pedig nyugodt kör-
nyezetben élhetnének. 

Évente legalább egyszer
azonban a nyugalmas Tarhos
élete is felbolydul. Hiszen
minden esztendôben megren-
dezik a Körösök-völgye Folk-
lórfesztivált, amelynek sok-
színû programjaira a helyiek
mindenkit szeretettel várnak.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Tarhos és a Kodály-módszer 

A Jókai Színház a megye valamennyi lakójához igyek-
szik eljuttatni mûsorait

Hornok Sándor és Balogh
József a megyejáráson
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Közmeghallgatás az agráriumról

Jelentôs érdeklôdés övezte
a mezôgazdaság helyzetérôl
szóló közmeghallgatást és vi-
tát. Több gazdálkodó szólalt
fel az ügyben és sorolta a gon-
dokat. Fekete Lajos békési csa-
ládi gazdálkodó a sertéságazat
problémájáról és a tejágazat
hanyatlásáról beszélt. Bizo-
nyára sok gazdálkodó panasza
az is, hogy az ágazat rendelke-
zései túl bonyolultak, és ren-
geteg terhet rónak rájuk. Rá-

a dásul ott vannak „az öltö-
nyös, nyakkendôs urak”, akik
az értékesítéskor kihasználják
a becsületes gazdákat. Györe
Ferenc Károly Békéscsabáról a
mezôgazdasági politika át-
gondolatlanságát tette szóvá,
és a vízgazdálkodás hiányos-
ságairól beszélt. Rácz Imre
Gyomaendrôdrôl a libaágazat
gondjaival és a körbetartozás-
sal egészítette ki az elmondot-
takat. 

Dr. Kulcsár László képvise-
lô (Fidesz–KDNP–Gazdakö-
rök), a mezôgazdasági bizott-
ság elnöke arról beszélt, hogy
az ágazatban a válság egyre
mélyül. A jövedelmezôség
csökkenésével a gazdaságok
leépülnek, a kicsik és közepe-
sek a csôd szélére kerültek, de
a nagyok is megérzik a re-
cessziót. Hozzátette, hogy az
agrárszabályozás súlyosbítja
és nem enyhíti a gondokat, a
hivatalok valósággal „packáz-
nak” a gazdákkal. Javasolta,
fejezze ki a megye tiltakozását
az elégtelen agrárkormányzás
miatt.

Gécs László képviselô (Fi-
desz–KDNP–Gazdakörök)
az értékesítés gondjaira hívta
fel a figyelmet. 

Tóth Imre képviselô, tanács-
nok (Fidesz–KDNP–Gazda-
körök) a Leader program elég-
telenségérôl szólt, szavai sze-

rint a program egy forintot
sem hozott a megyébe. Szóba
került a cukoripar leépülése is.

Tolnai Péter képviselô (Fi-
desz–KDNP–Gazdakörök) a
mezôgazdaság haldoklásáról
beszélt, a gödröt szavai sze-
rint a szociálisa kormány ásta
meg, ezért is van szükség kor-
mányváltásra.

Takács Ferenc képviselô (Fi-
desz–KDNP–Gazdakörök)
úgy vélte, hogy a gazdák az
életükért dolgoznak, nem
akarnak segélyekért kuncso-

rogni. Egy természeti kataszt-
rófa nem ártott volna annyit a
gazdáknak, mint a szocialista
kormányzás – tette hozzá. A
képviselô ismertette: a Lea-
der-pénzek azért nem jutnak
el a gazdákhoz, mert a prog-
ramot mûködtetô pártkato-
nák zsebébe vándorolnak.  

Nagy Mihály képviselô
(MSZP) arról beszélt, hogy a
GDP-nek csak 10 százalékát
adja az agrárium, a foglalkoz-
tatottakat tekintve még ki-
sebb a jelentôsége. Kárhoz-
tatta, hogy a gazdák nem fog-
nak össze, gépparkjukban
holt tôke halmozódott fel,
pazarlás folyik. 

– A kormány figyel a gaz-
dák igényeire, ezért is építet-
te ki a tárolókapacitásokat –
tette hozzá.

Dr. Nagy Béla képviselô
(SZDSZ) úgy vélte, hogy a
mezôgazdaság rossz helyzete
1992-1993 óta tartó folyamat
eredménye. 

– Alapanyag-elôállítókká
züllesztettek minket, ezért a
feldolgozóipart kellene kiépí-
teni, ehhez vissza nem térí-
tendô támogatást adni a gaz-
dáknak – mondta. 

Tóth Sándor képviselô
(MSZP) arra hívta fel képvi-
selôtársai és a hozzászóló gaz-
dák figyelmét, hogy Magyar -
országon 1990 óta piacgaz-

dálkodás van, ezért a kor-
mány mellett a piac szerep-
lôinek felelôssége is felvethe-
tô. Ô is elôhozta a gazdák kö-
zötti széthúzást, az összefogás
hiányát, amely nélkül szavai
szerint nem is lehet ered-
ményt elérni a piacvédelem
területén. 

Hosszú idô után jelent
meg újra az ülésen a tavaly
önkormányzati miniszteri
széket kapott megyei képvi-
selô, Varga Zoltán (MSZP).
Szót kért, és elmondta, hogy

szerinte a következô kor-
mány alatt ugyanilyen felve-
téseket lehet majd feljegyezni
a megyegyûlésen, mert a le-
hetôségek nem változnak
meg varázsütésre. Szavai sze-
rint a szocialista kormány je-
lentôs agrártámogatást jutta-
tott a megyébe.

Szabó István, a Mezôgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal
fôigazgatója azt emelte ki,
hogy az elhangzott gondok
jól ismertek elôtte. Ugyanak-
kor szerinte vannak olyanok
is, akik jól tudtak gazdálkod-

ni az elmúlt idôszakban. Né-
meth Tibor, a Mezôgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal
megyei kirendeltségvezetôje
elismerte, hogy a megyében a
mezôgazdaság rossz helyzet-
ben van, és a gazdákkal való
együttmûködést ígért. 

Domokos László, Békés Me-
gye Képviselô-testületének el-
nöke azzal zárta le a több mint
két órán át tartó vitát, hogy a
mezôgazdaság leépülése a
szemünk elôtt zajlik. Az állam
mindenhol a világban beavat-
kozik gazdái érdekében, sehol
sem hagyják magukra ôket,
kiszolgáltatva a piacnak. Ki-
 e melte még, hogy a bankok
nehezen adnak hiteleket a
gazdáknak. Az országban to-
vábbra is kiváló alapanyagok
és termékek vannak, a gondo-
kat a kormány környezetében
kell keresni. 

A képviselôk ezután egy-
hangú szavazással az ágazatot
védô, az agrárigazgatási mun-
kát bíráló elôterjesztést fo-
gadtak el. Varga Zoltán a sza-
vazásnál már nem volt jelen. 

Az utak állapota jelzi 
az ország rossz helyzetét

A megye útjairól szóló elôter-
jesztést, különös tekintettel a
téli úthelyzetre, szintén hosz-
szasan, két és fél órán át taglal-
ta a testület. A képviselôk ki-
használták, hogy az ülésre el-
jött dr. Holló József, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. mû -
sza ki vezérigazgató-helyettese.
Rögtön, elöljáróban leszögez-
te, hogy a szervezet országos
hatáskörû, száz százalékban ál-
lami tulajdonú, de pusztán az
utak gondnokságáért felel. 

A képviselôk valóságos
kérdészáport szórtak a szak-
ember felé. A kérdések fôleg
a kátyúzások minôségével,
technológiájával, a szóró-
a nyagokkal, késedelmes téli
síkosságmentesítésekkel, az

út menti kaszálásokkal, vala-
mint konkrét megyei utakkal,
azok felújításával voltak kap-
csolatosak.

Hamza Zoltán képviselô
(Fidesz–KDNP–Gazdakö-
rök) annak a véleményének
adott hangot, hogy a közút-
kezelô megítélése és az utak
állapota egyaránt mélyponton
van. A településeken átmenô
utak állapotának javítása az
ott élôk életminôségét hatá-
rozza meg.

Dr. Holló József válaszá-
ban kifejtette, hogy az idei
szezonban lényegesen keve-
sebb pénzbôl gazdálkodnak,
mint egy évvel korábban,
összesen 31 milliárd forint-
ból. A kemény tél, sok fagy-
pont alatti hômérsékletû nap
hatására jelentôsen megcsap-
pant a rendelkezésre álló só-
zósó mennyisége, de van még
elegendô. Az utak mentén
valóban ritkán kaszálnak, en-
nek a takarékossági kényszer
az oka – ismerte el. Mivel a
képviselôk közül többen érin-
tették, a szakember elmond-
ta, hogy igenis szokás télen
kátyúzni, mert kátyúk akkor
is keletkeznek, és velük nem
lehet megvárni a jó idôt. 

Virág Mihály, a megyei
igazgatóság vezetôje szavaiból
kiderült, hogy a megye köz-
útjai burkolatának több mint
50 százaléka húsz évnél idô-
sebb. Elmondta még, hogy a
megyei négy üzemmérnök-
ség évente összesen mintegy
5000 tonna anyagot dolgoz
bele az utakba. 

Megvalósíthatósági tanulmány
az M44-re

A képviselô-testület elfogadta,
hogy a Közlekedés Operatív
Program keretében, mint pro-
jektötletet, megvalósíthatósá-
gi tanulmány készítésének
elôkészítésére ajánlja az M44-
es gyorsforgalmi utat a Kon-

doros–Békéscsaba–országha-
tár szakaszon, Békéscsabát és
Gyulát délrôl elkerülô nyom-
vonalváltozattal; a 46. számú
fôút megyehatár–Gyomaend-
rôd–Mezôberény közötti sza-
kaszát, valamint meghosszab-
bítását Mezôberény–Békés–
Doboz–Sarkad–Méhkerék-
(Románia) nyomvonallal, az
indokolt településelkerülô
szakaszokkal; és a 47. számú
fôút Mezôberény várost elke-
rülô szakaszát. Az elfogadásra
kerülô projektötletek alapján
elkészítendô megvalósítható-
sági tanulmányok kidolgozá-
sához 100 százalékos mértékû
támogatás igényelhetô.

Újabb közös földgázbeszerzést indít
a megyei önkormányzat

A Békés Megyei Önkormány-
zat intézményeivel tavaly
résztvevôként csatlakozott a
közös földgázbeszerzésre irá-
nyuló szindikátushoz, vala-
mint gesztorként elvállalta a
beszerzési feladatok ellátását és
koordinálását. A közös föld-
gázbeszerzés célja volt az ön-
kormányzati szektor és in-
téz ményei érdekérvényesítô
képességének növelése, az
igénybe vett szolgáltatások
központi beszerzése révén a
mindennapi mûködési költsé-
gek csökkentése. A közbeszer-
zési eljárásban a megyei ön-
kormányzat és 13 intézménye,
43 települési önkormányzat,
két többcélú kistérségi társu-
lás és három gazdasági társaság
vett részt. A közös beszer-
zés mindenképpen sikeresnek
mondható, hiszen a szindiká-
tus résztvevôi jelentôs megta-
karítást érhetnek el. A most el-
fogadott határozat értelmében
a közös beszerzést a 2010. jú-
lius 1. és 2011. június 30. kö-
zötti gázévben is lebonyolítják,
ezzel is csökkentve a gazdasági
válság kedvezôtlen hatásait.

Hûtôház
A testület megerôsítette ko-
rábbi határozatát, melyben
kinyilvánította együttmûkö-
dési szándékát egy Békéscsa-
bán vagy Békés megye bár-
mely településén megvalósuló
hûtôházi beruházással kap-
csolatban a közgyûlés által tá-
masztott feltételek alapján.

Újra pályázat a civileknek
Idén is pályázat útján kívánja
támogatni Békés Megye Ön-
kormányzata a kulturális éle-
tet színesítô civil szervezete-
ket. A most elfogadott pályá-
zati kiírás a Békés megyében
rendezendô kulturális progra-
mokhoz ad támogatást. Ösz-
szesen 30 millió forint találhat
gazdára. A pályázatok beadásá-
nak határideje április 15-e. 

Visszavárják Békésbe a szakembereket
Szolgálatilakás-programmal segítik a munkavállalókat: a hiányszakmák is vonzóvá válhatnak

A képviselôk egyhangú szavazással a mezôgazdasági ágazatot védô, az agrárigaz-
gatási munkát bíráló elôterjesztést fogadtak el 

A képviselô-testület megvalósíthatósági tanulmány elôkészítésére ajánlja az M44-es
gyorsforgalmi út bizonyos szakaszait 
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Vállalkozói fórumot szer-
vezett február 5-én Bé-

késszentandráson a helyi ipar-
testület, hogy lehetôséget te-
remtsen a helyi és kistérségi
vállalkozók párbeszédére, ér-
dekvédelmére. A témafelvetô-
nek és vitaindítónak szánt elô-
adások után a megjelent gaz-
dasági szereplôk kérdéseket
tehettek fel a meghívottaknak,
és megoszthatták saját tapasz-
talataikat a találkozó többi
résztvevôjével. Szó esett az
Ipartestületek Országos Szö-
vetségének (IPOSZ) 12 pont-
járól, amely a magyar családi
és mikrovállalkozások érde-
 ké ben kitûzött célirányokat,
uniós irányelveket is figye-
lembe véve fogalmazta meg
programját 2011-re. Szûcs
György, az IPOSZ elnöke igye-
kezett a kis- és középvállalko-
zói szektorral kapcsolatban élô
negatív elôítéletekre is rácáfol-
ni: „Sorra-rendre kapjuk meg
azokat a vádakat, hogy a kis-
vállalkozó nem akar fejlôdni.
Azt azonban már nem kérde-
zik meg, miért nem.” Szerin-
te a választ a koherens gazda-
ságpolitika és tôke hiányának
háza táján kell keresni, hiszen
amíg a vállalkozó nem látja a
helyét, szerepét, jövedelme-
zôségét a rendeletekben, ad-
dig nem fog kockáztatni. Ezért
is van az, hogy a mindenkire
egyformán érvényes, szektor-
semleges helyett a gazdasági
formák között különbséget 
tevô szabályozás bevezetését
tartja megfelelônek.

Domokos László, a Békés
Megyei Közgyûlés elnöke
egyetértett Szûcs Györggyel
abban, hogy nem a pártoknak,
hanem a gazdasági szereplôk-
nek, az ô szövetségeiknek kell,

hogy programja legyen – amit
a pártok késôbb kormányzó-
programmá tudnak fogalmaz-
ni. Hangsúlyozta: fel kell is-
merni végre, hogy a kis- és kö-
zépvállalkozói kör alkotja a
gazdaság gerincét, az európai
gyakorlat szerint is ezek adják
a munkahelyek 70-90 százalé-
kát – így nálunk ugyancsak
ennek segítségével lehet a fog-
lalkoztatottak körét bôvíteni,
akár egymillióval is. Ez Békés
megyében, ahol az állástala-
nok száma jelenleg mintegy
28 ezer fô, különösen égetô
kérdés. Mindez azonban kizá-
rólag vállalkozásbarát, a vál-
ságra összefogott és ésszerû
válaszokkal szolgálni tudó
gazdaságpolitikával valósítha-
tó meg, és úgy, hogy közben
magunkban is keressük a

megoldást, vagyis komolyan
kell törekedni az önképzésre,
a fejlesztésre, az innovációra.
A Békés Megyei Önkor-
mányzat a magyarországi vál-
ság 2008-as bejelentése óta
megtett lépései szerinte azt is
körvonalazhatják, miket le-
hetne akár nagyban, országos
szinten is megcselekedni.

Végül Hamza Zoltán, Bé-
késszentandrás polgármeste-
re a települési önkormány-
zatok szemszögébôl közelí-
tett a fórumon felvetett prob-
lémákhoz, és a visszarende-
zôdést nevezte meg a kívána-
tos célnak. Vagyis azt, hogy a
közmunkaprogram kény-
szermegoldása helyett ismét a
gazdasági szereplôk tudják al-
kalmazni az álláskeresôket.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

A z egészségügyi és szo-
ciális ellátás jelenlegi

helyzete, egyben finanszíro-
zása volt a fô témája az Idôs-
ü gyi Tanács február 5-én a
megyeházán megtartott ülé-
sének. Domokos László me-
gyei elnök arról számolt be a
testületnek, hogy a 2010-es
évben az egészségügy ágaza-
tában teljes bizonytalanság
uralkodik, annak állami fi-
nanszírozása továbbra sem
elégséges. Idén a Pándy Kál-
mán Megyei Kórház tavalyi
teljesítményelszámolásának
csupán nyolcvan százaléka áll
az intézmény rendelkezésé-
re – derült ki a tájékoztatóból. 

Domokos László prezen-
tációjában arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a kormányzat
egészségügyre irányuló sza-
bályozásai kiszámíthatatla-
nok, hiszen nem hosszú táv-
ra tervezettek. Elôrejelzések
szerint májusra összeomolhat
az egészségügyi ellátórend-
szer, mivel az idei évben sem
elégséges annak állami finan-
szírozása. Ezért 2010-ben a
megyei kórház tartalékok nél-
kül marad, azonban egyelôre
még fizetôképes – mondta el,

majd hozzátette: a megyei
önkormányzat megközelítô-
leg egymilliárdos hitelt állí-
tott be az intézmény kiesô
bevételeinek pótlására. 

Az ülésen az egészségügy
mellett a szociális ellátás
helyzetérôl is szó esett. El-
hangzott, hogy bár a társada-
lom részérôl fokozódó igény
mutatkozik az ellátási forma
iránt, a folyamatos jogsza-
bályváltozások és az állami
normatíva csökkenése mégis
fokozottan sújtja a szociális
ágazatot. Ennek következmé-
nye, hogy egyre kevesebben
vehetik igénybe a szociális el-
látást, és a várakozási idô is
hosszabb a bentlakásos intéz-
mények igénylése esetén.
Átalakult a szociális foglal-
koztatás rendszere is, ez a for-
ma az idei évtôl pályázat útján
érhetô el. Ennek eredménye-
képpen Békés megye számos
szociális foglalkoztatást végzô
intézménye is kimaradt eb-
bôl. A megyei önkormányzat
intézményei az igényelt fi-
nanszírozásnak a 60 százalé-
kát kapták meg feladatellátás-
ra. Ez számokban annyit tesz,
hogy a korábban ötszázmil-

liós összeg háromszázmillió-
ra csökkent le. 

A 2009-es évben az önkor-
mányzatokat ért 120 milliár-
dos elvonás Békés megyében
tizenkét százalékos pénzkivo-
nás formájában csapódik le, a
Békés Megyei Önkormány-
zat költségvetésébôl pedig 2,6
milliárdos kiesést eredmé-
nyezett. Tizenhárom intéz-
ménye közül ma öt válságban
van, a megyei önkormányzat
azonban arra törekszik, hogy
a szociális és egészségügyi
ágazatot is sújtó kormányzati
intézkedéseket ellensúlyozza,
ezért létrehozott egy országos
szinten is a leghatékonyabbak
között említett intézmény-
struktúrát, amellyel az intéz-
mények többletköltségét meg-
közelítôleg negyven százalék-
kal csökkenteni tudják. A be-
számolóból az is kiderült,
hogy a csökkenés a tavalyi év-
ben véghezvitt sikeres intéz-
ményi átszervezéseknek kö-
szönhetô, mely során a támo-
gató – nem szakmai jellegû –
szolgáltatásokat csoportosí-
tották át az intézmények egy-
más között. 

Bôvebben: www.bekesmegye.com 

– A földrajzi meghatározott-
ság az egyik legfontosabb ke-
ret, ami összetartja az egy he-
lyen élôket. Ilyen földrajzi
egység az államalapító Szent
István király idején törvénybe
iktatott megyerendszer is,
amelynek jelentôsége, felada-
ta az elmúlt ezer évben sokat
változott, de történelmi gyö-
kerei megmaradtak – hallhat-
tuk Bugyi Ferenctôl.

– Válságos helyzetben
élünk társadalmi, erkölcsi,
gazdasági, politikai szem-
pontból egyaránt – folytatta
gondolatmenetét Kevermes
polgármestere. – Ebben a szi-
tuációban a megye szerepe
így tovább növekszik, hiszen
a települési önkormányzatok
számára segítséget jelent a
mûködésben, a kötelezôen

ellátandó feladatok megoldá-
sában. A települések életében
is nélkülözhetetlen a biza-
lom, a remény. Felelôsséggel
bízhatunk a megyében, a
közgyûlésben és feladatellátó
szervezeteiben, intézményei-
ben, hiszen végérvényesen
elkötelezte magát mellettünk.
Értékeink védelme és továb-
bi gazdagítása mindannyiunk
közös érdeke, és ezért együtt
kell cselekednünk. Ez akkor
lehet igazán hatékony, ha a
megye visszakapja forrásel-
osztó szerepkörét, hisz ô van
elérhetô közelségben, és is-
meri, érzékeli mindennapi
gondjainkat. A Békés Me-
gyei Területfejlesztési Tanács
2006-ig több mint 100 millió
forintot biztosított kérésünk-
re. Olyan örök értékekben

bízva, mint a szeretet, az igaz-
ság, a jóság, a szolidaritás, re-
ménykedünk abban, hogy a
megye valamennyi állampol-
gára sorsa elvárásainak meg-
felelôen alakul.

Végül egy idézettel fejez-
te be Bugyi Ferenc nyilatko-
zatát:

– „Egyetlen parancs van a
többi csak tanács: / Igyekezz
úgy érezni, gondolkozni, cse-
lekedni, hogy / Mindenkinek
javára legyél.”

A mai megyék hagyománya
több mint ezer évre nyúlik
vissza, amikor államalapító
Szent István királyunk létre-
hozta a vármegyéket. Ebben
drasztikus változást hozott a
trianoni békediktátum, végül
az ötvenes évek tanácsrend-
szere alakította ki a mai me-
gyéket – kezdte mondandóját
történelmi kitekintôvel Mol-
nár József.

Csabacsüd polgármestere
kifejtette, a megyék jelentô sége
a rendszerváltozás után csök-
kent, egyre kevesebb lehetôsé-
gük nyílik arra, hogy érvénye-
sítsék a lakosok és a vállalkozá-
sok érdekeit. A szûk jogszabá-
lyi lehetôségek ellenére Békés
megye önkormányzata min-
dent megtesz szûkebb pátriánk
érdekében. Az országban elsô-

ként kezdte el a megyejárás
programsorozatát. Ez jó kez-
deményezésnek bizonyult,
ugyanis tevékenységét a tele-
pülésekhez közelebb hozza. A
megyei önkormányzat igyek-
szik koordináló szerepet betöl-
teni, ilyen a jelenlegi világvál-
ság hatásainak csökkentésére
megalkotott növekedésorien-
tált gazdaságfejlesztési prog-
ram, vagy a települések közös
gázbeszerzése, amelyben Csa-
bacsüd is részt vesz.

– A kormányzat a megyék-
kel szemben a nagyobb terü-
leti egységeket, a régiókat
preferálja, erre a magyar tör-
ténelemben az 1848/49-es
szabadságharc leverése és a
kiegyezés között volt példa,
de nem váltotta be a hozzá
fûzött reményeket. A régiót

alkotó három megyének má-
sok az adottságai, így eltérô
helyzetükbôl adódóan érde-
keik is különbözôek. A törté-
nelmi gyökerekbôl fakadóan
Magyarországon a megyék-
nek van hagyománya. Üd-
vözlendônek tartanám, ha az
áprilisban esedékes parla-
menti választások eredmé-
nyeként visszanyernék régi
szerepüket, ismét képessé
válnának az itt élôk, a telepü-
lések érdekeinek érvényesíté-
sére – hallhattuk Molnár Jó-
zseftôl.

A kis- és középvállalkozók alkotják a gazdaság gerincét

Párbeszéd és érdekvédelem
A szociális és egészségügyi ágazat is válságban

Ellensúlyozni kell az elvonásokat

Legyen újra itt a forráselosztás! A koordináló megye

A megye szerepe Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnak meg a megye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Bugyi Ferencet, Kevermes polgármesterét és Mol-
nár Józsefet, Csabacsüd polgármeste rét kérdeztük.

Vállalkozóbarát és ésszerû gazdaságpolitikára van
szükség Domokos László megyei elnök szerint

A megyei önkormányzat válságkezelô programjáról is szó volt az ülésen
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Hagyományteremtô szán-
dékkal hívta életre feb-

ruár 4-én elsô projektvásárát a
Békés Megyei Foglalkoztatási
Paktum, amely nyolc alapító-
tag és további százhuszonhat
partner közremûködésének
eredményeképpen jött létre
2006 novemberében. A megye
foglalkoztatáspolitikájában
érintett kulcsszereplôk cél-
kitûzése, hogy összefogásuk
révén a békési munkaerôpiac
helyzetén javítani tudjanak –
ezért indult útjára 2008. április
1-jén a paktum fenntartását
szolgáló Paktum Progress is.
Az idei év március 31-ig tartó,
a Dél-alföldi Regionális Mun-
kaügyi Központ (DARMK)
projektvezetésével mûködô
program a már megfogalma-
zott gazdaságfejlesztési és fog-

lalkoztatási stratégia alapján
konkrét és számszerûsíthetô
eredmények elérésére törek-
szik. A decemberi fórumon,
illetve most, a Békés Megyei
Tudásház és Könyvtárban ren-
dezett projektvásáron is ennek
jegyében találkoztak egymással
a paktumos partnerek.

A békéscsabai eseményen
huszonnégy kiállító har-
mincnál is több megvalósítás
alatt álló vagy már megvaló-
sult, a munkahelyek megtar-
tását és teremtését szorgalma-
zó projektje mutatkozott be –
például önkormányzatok, ci-
vil szervezetek, képzô köz-
pontok standjai. Eredménye-
ikrôl, illetve a nehézségekrôl
is lehetett ôket kérdezni, se-
gítve ezzel azokat, akik ugyan-
csak ötleteik valóra váltását
tervezik; a partnerkeresô ré-
vén pedig leendô együtt mû -
ködések alapozódhattak meg.

Mivel a projektek beindí-
tásához anyagi forrásra van
szükség, ahhoz pedig elsôsor-
ban pályázati úton lehet hoz-
zájutni, fontos, hogy az ér-
 de kelt szervezetek tisztában
legyenek lehetôségeikkel –
mondta el köszöntôjében

dr. Nagy Ágnes, a DARMK fô-
igazgatója. Azt is hangsúlyoz-
ta, hogy a paktum korántsem
csupán a közvetlenül foglal-
koztatási célú pályázatokban
érdekelt, hanem bármiben,
ami közvetetten jó hatással
lehet a megye munkaerôpia-
cára.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat is egyike a foglalkoz-
tatási paktum alapító tagjai-
nak. Nyitó beszédében Do-
mokos László megyei elnök a
projektvásárt a társadalmi
együtt mûködés egyik jó pél-
dájának nevezte, hiszen révén
a különbözô gondolkozású
partnerek is egy asztalhoz ül-
nek a jó ügy érdekében. A
foglalkoztatásban jellemzô, a
kereslet és a kínálat között
fennálló egyensúlytalanságot
pedig ezzel tudják a helyére
billenteni: így lehetséges egy
olyan erôsebb, jobb munka-
 e rôpiaccal rendelkezô megyét
megteremteni, amelyben a jól
felkészült szakembereknek
köszönhetôen a vállalkozások
helyzete is kedvezôbbé válik.
És ez is kell ahhoz, hogy a fia-
talokkal megszerettessék Bé-
kést, iskoláik befejezése után

visszacsalogassák ôket szülô-
helyükre. Az elnök a megyei
önkormányzat foglalkoztatás-
politikát érintô projektjeirôl is
beszélt. Ezek a vásáron is be-
mutatkoztak – például a pá-
lyakezdô diplomásokat támo-

gató program, amely révén
harmincnyolc egyetemi és fô-
iskolai végzettségû fiatalt egy
éven át foglalkoztatnak ösz-
töndíjasként a megye huszon-
öt településén. De ide tartozik
még a tanszállodaprojekt is,

amelynek révén a Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény
békési kollégiumát hét végén
és szünetekben a diákok üze-
meltetik, szakmai gyakorlatuk
részeként. A Békés megyei
webáruház kialakítása és az
online szállásfoglalást bonyo-
lító portál terve pedig az inter-
netben rejlô lehetôségek fo-
kozottabb kihasználását szol-
gálják.

Bôvebben: www.bekesmegye.hu

Projektvásár a foglalkoztatás javításáért
Vissza kell billenteni a kereslet és kínálat egyensúlyát

Online álláskeresés
A megyei önkormányzat által
fenntartott oktatási intézmé-
nyekben a tanulók önmene-
dzselését és elhelyezkedését is
elôsegítô rendszerrel végzik a
munkaerô hatékony közve-
 tí tését. A Harruckern János
Közoktatási Intézmény által
menedzselt online felület elô-
segíti a végzett tanulók és ál-
láskeresôk elhelyezkedését,
hiszen a rendszer használatá-
val a munkaadók is könnyeb-
ben megtalálhatják a számuk-
ra legmegfelelôbb szakembe-
reket. 

Tanszálloda
A turizmus-vendéglátás sza-
kon tanuló leendô szakembe-
rek felkészültségét már a ta-
nulás idôszakában is elôsegí-
tik. Ezt a célt szolgálja az a
projekt is, amely a megyei
fenntartású Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény tan-
szállodáiban biztosít szállás-

helyet a vendégeknek. Ennek
fô célja a megye turizmusának
fellendítése mellett az, hogy
szakmai gyakorlatot is bizto-
sítson az utazás-turizmus sza-
kon tanuló diákok számára. 

Vállalkozóvá válás 
elôsegítése

A megyei önkormányzat ok-
tatási intézményeiben arra is
megfelelô figyelmet fordíta-
nak, hogy a tanulók vállalko-
zói szemléletét fejlesszék.
Erre jó például szolgál a Hu-
nyadi János Közoktatási In-

tézményben elindult, végzett
tanulók vállalkozóvá válása
elnevezésû projekt, melynek
az életre való felkészítés mel-
lett az a lényege, hogy a tanu-
lók a szakma megszerzése
után merjenek vállalkozni, de
elôtte ismerjék meg a kocká-
zatvállalást, a tervezés fontos-
ságát, a csoportmunkát, a si-
ker örömét. 

Pályakezdô diplomások 
támogatása

Nemcsak a középiskolákban,
hanem a felsôoktatási intéz-
ményekben jelenleg tanuló,
illetve már végzett hallgatók
elhelyezkedését segítô kezde-
ményezések is indultak a me-
gyében.  A pályakezdô diplo-
mások elhelyezkedését segítô
ösztöndíjprogram célja, hogy
a friss diplomások olyan széles
körû elméleti és gyakorlati
munkatapasztalatot szerezze-
nek, ami késôbbi munkaerô-
piaci elhelyezkedésüket meg-
könnyíti.  

Egyetemisták gyakorlatszerzésének
elôsegítése

A jelenleg még egyetemen ta-
nuló hallgatók tapasztalat-
szerzését is elô kívánják segí-

teni azáltal, hogy gyakorlati
helyeket biztosítanak a me-
gyei és települési önkormány-
zatoknál, valamint azok intéz-
ményeiben. A szakmai gya-
korlat legfôbb célja, hogy a
hallgatók az egyetemen meg-
szerzett elméleti tudást valós
munkakörnyezetben, gyakor-
latban is képesek legyenek al-
kalmazni.

Vállalkozói 
telephelyfejlesztés

Több projekt irányul a me-
gyei vállalkozások fellendíté-
sére, fejlesztésére is. Ezek kö-
zé tartozik a vállalkozói telep-
helyfejlesztô program is,
amelynek célja, hogy a jel-
lemzôen tôkeszegény Békés
megyei vállalkozások bérlet
formájában korszerû telep-
helyhez jussanak, ahol meg-
felelô körülmények között
javuló költséghatékonysággal
végezhetik tevékenységüket. 

Online értékesítés
Az internetes vásárlás egyre
inkább teret hódít, és a web -
á ruházban történô értékesítés
sokkal hatékonyabbá teszi a
termékek, szolgáltatások pi-
acra jutását.  Ezért jött létre a

megyei önkormányzat támo-
gatásával a Termekpiac.com
internetes hírújság, illetve a
BekesPlaza.com webáruház.
A programhoz olyan Békés
megyében bejegyzett cégek,
intézmények, alapítványok,
szervezetek, jogi személyek
csatlakozhatnak, akik inter-
neten szeretnék termékeiket,
szolgáltatásaikat értékesíteni. 

Szállásfoglalás a világhálón
A világháló lehetôségeit ki-
használva a megyei önkor-
mányzat a Békés megyében

mûködô turisztikai szolgálta-
tók versenyképességének elô-
segítése érdekében 2010 elsô
negyedévében egy online
szállásfoglalási rendszer elin-
dítását tervezi. A szállásfogla-
lási rendszer a megyében
mûködô összes szolgáltatót
szeretné összefogni, lehetôvé
téve akár a magánszálláshelyet
üzemeltetô vállalkozásoknak
is az interneten történô érté-
kesítés lehetôségét.

Mikrohitelek a kis-
és középvállalkozóknak

A Békés Megyéért Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány  által
forgalmazott hitelkonstruk-
ciók közül mikrohitelt vehet-
nek igénybe azon mikrovál-
lalkozások, amelyek a cég-
nyilvántartásba bejegyzettek,
vagy bejegyzésre jogosultak,
vagy vállalkozói igazolvány-
nyal rendelkeznek, az alkal-
mazottak száma nem haladja
meg a kilenc fôt, illetve éves
nettó árbevétele nem haladja
meg a kétszázmillió forintot. 

Támogató szolgáltatások
A megyei önkormányzat in-
tézményei körében 2009 ôszé-
 tôl fokozatosan bevezette a
támogató szolgáltatások kö-
zös ellátását a könyvelés, szál-
lítás, élelmezés, közös beszer-
zések, karbantartás, mosodai
szolgáltatás, ingatlanüzemel-
tetés területén. Az egyik leg-
sikeresebb kezdeményezés a
tavaly indított, települések-
kel közös földgázbeszerzés,
mely a részt vevôknek közel
20%-os megtakarítást ered-
ményezett.

Huszonnyolc kiállí-
tó, több mint har-
minc, a megye foglal-
koztatási helyzetét
javítani vagy szinten
tartani hivatott pro-
jekt – ez a mérlege
a Paktum Progress
február 4-én Békés-
csabán megszerve-
zett elsô projektvásá-
rának. A rendezvé-
nyen a Békés Megyei
Önkormányzat pro-
jektjei is bemutat-
kozhattak.  

Tíz projekt a gazdaságfejlesztés szolgálatában
A megyei önkormányzat válságra adott válaszaként a Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programjában
megfogalmazottakkal összhangban, különbözô projektekkel próbálja elôsegíteni a munkahelyteremtést és
-megtartást, valamint a megye foglalkoztatási helyzetének javítását. A foglalkoztatás növelését elôsegítô tíz
legfontosabb projekt többek között a munkaerô-közvetítésre, a vállalkozásfejlesztésre, azoknak kedvezô hi-
telkonstrukciók biztosítására, valamint a pályakezdô diplomások és egyetemisták gyakorlatszerzésére és az
internetalapú piacbôvítésre törekszik, melyek mind a válságkezelés fontos elemeit alkotják. 

Huszonnégy kiállító harmincnál is több projektje mutatkozott be a vásáron 
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A 2010-es esztendôben is
támogatja a történelmi

egyházakat a megyei önkor-
mányzat – az elôzô évek gya-
korlatához hasonlóan. Békés
Megye Képviselô-testülete
decemberben elfogadott, az
idei évre vonatkozó költség-
veté  s ében ugyanis a meghatá-
rozott támogatások – köztük
az egyházaké is – felosztásra
kerültek. A részletekrôl feb-
ruár 5-én egyeztettek a fele-
kezetek képviselôivel a me-
gyeházán.

Domokos László megyei el-
nök kiemelte, hogy a megyei
önkormányzat az idei évben
is fontosnak tartja, hogy az
országot sújtó gazdasági-
pénzügyi válság idején még a
tavalyinál is nagyobb mérték-
ben támogassa az egyházakat,
mert azok kiemelkedô szere-
pet töltenek be az emberek

lelki életének ápolásában, a
közösségek összetartásában,
valamint a hagyományos ér-
tékek közvetítésében. Azt is
elmondta, hogy két év alatt
mintegy ötven százalékkal
emelték az egyházak támoga-
tását.

A felekezetek fôként az
egyházi épületek, templo-
mok állagmegóvására, néhá-
nyan pedig a mûködési költ-
ségek, rendezvények szerve-
zése, valamint pályázatok 
önerejének finanszírozására
használnák fel a forrásokat.
Az egyeztetésen valamennyi
történelmi egyház képvisel-
tette magát: Kovács Péter ka-
nonok (római katolikus egy-
ház), Kondor Péter esperes és
Ribár János esperes (evangéli-
kus egyház), Sipos Tas Töhö-
töm esperes (református egy-
ház), Balázsi László püspök-

helyettes (unitárius egyház),
Silvan Drinec püspök (román
ortodox egyházmegye) és Kiss
Tibor Péter egyházkerületi el-
nök (körösvidéki baptista
egyházkerület) révén.

A támogatás felhasználásá-
nak lehetôségei közül néhány
konkrét példával is éltek a je-
lenlévôk. A katolikus egyház
a parókiák támogatása mellett
például a gyulai németvárosi
templom jelentôsen rongá-
 ló dott épületét is felújítaná.
A román ortodox egyház
képviselôi jelezték, hogy egy
nemrég alakult alapítványuk
pályázatának önerejéhez tud-
ják felhasználni, míg az evan-
gélikus egyházban az épület-
renoválások mellett egyes
rendezvényeik finanszírozá-
sára is fordítanák majd a tá-
mogatást.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

„Pest új arcát ismertem meg,
felfedeztem fôvárosunkban a
történelmet, és fantáziám se-
gítségével szinte magam elôtt
láttam, milyen is lehetett Bu-
dapest akkoriban. (…) Lát-
hattuk a 20. század eleji kato-
nai viseletet, fegyvereket,
harci repülôket, kitüntetése-
ket. Elgondolhattuk, milyen
lehetett az élet a harctéren, a
lövészárokban, s láthattuk a
békeszerzôdés utáni ország
dokumentumait is” – olvas-
ható Fischer Anikó dolgoza-
 tá ban. A kétegyházi FVM
ASzK Szakképzô Iskola tanu-
lójának írása a „Hol múlt és
jelen összefut…” megyei kö-
zépiskolás diákpályázat része-
ként tett kirándulást foglalja
össze színesen. A tizenévese-
ket az I. világháború és annak
következményeinek téma-
körében gondolkodásra buz-
dító versenyt a békéscsabai
székhelyû Karácsonyi János
Honismereti Egyesület hir-
dette meg, a Békés Megyei
Önkormányzat támogatásá-
nak köszönhetôen, annak in-
tézményeivel együttmûköd-
ve. A kiírás célja, hogy önál-
ló kutatásokkal, különbözô
módszerek segítségével az is-
kolások tovább gyarapítsák
történelemórán megszerzett
ismereteiket.

Elsô körben, még 2009 de -
cemberében, egy internetes
vetélkedôn kellett ügyesnek
lenniük a gyerekeknek. Ez-
u tán tizenhárom tanuló láto-

gathatott el január 23-án Bu-
dapestre, a Hadtörténeti Mú-
zeumba, ahol a világégésrôl
nézhettek kiállítást, hallhattak
szakértô elôadást, elsôsorban a
nemzetközi és országos össze-
függésekre fókuszálva – Anikó
errôl a kirándulásról készült
írásából olvasható a néhány
hangulatos sor cikkünk elején.
Február elején a Békés Megyei
Levéltárban a korszak megyei
dokumentumaival ismerked-
hettek meg az iskolások, ké-
sôbb pedig Eleken tesznek lá-
togatást, ahol a község törté-
nelmének a témakörben érin-
tett korszakába pillanthatnak
be. Mindezek pedig azokhoz a
3-5 oldalas összegzô dolgoza-

tokhoz nyújtanak segítséget,
melyekben a gyerekek saját
gyûjtésük alapján írnak majd le
olyan I. világháborús történe-
teket és tapasztalatokat, ame-
lyekre családtagjaik emlékez-
nek: így fut tehát össze – a pá-
lyázat címének megfelelôen –
múlt és jelen a diákok mun-
káiban. 

Az eredményhirdetés a
honismeret napján, március
24-én lesz Békéscsabán. A jól
szereplôk értékes tárgyjutalmat
kapnak, a három elsô helyezett,
valamint felkészítô tanáraik
pedig részt vehetnek a 2010.
ôszi XV. Országos Honismere-
ti Diákakadémián, Tabon.

Bôvebben: www.bekesmegye.comÖsszetett programsorral
ünnepelte a magyar

kultúra napját a Békés Me-
gyei Levéltár január 22-én
Gyulán. Domokos László, a
Békés Megyei Közgyûlés el-
nöke mondott köszöntôt az
eseményen, amelyet szerve-
zôi aszerint alakítottak ki,
hogy szélesebb közönséget
vonzó kiállítás és szakmai 
érdeklôdésre számot tartó
könyvbemutató egyaránt he-
lyet kapjon rajta.

Így megnyitották a látoga-
tók elôtt a Békés Megyei Ön-
kormányzat támogatásának
köszönhetôen az idôutazásra
invitáló vármegyei emlékszo-
bát, amelyet az egykor a me-
gyeházán szolgálatot tevô bú-
torokból, korabeli használati
tárgyakból rendeztek be. Mel-
lette konferenciatermet létesí-
tettek, amelybe innentôl vár-
ják az érdeklôdô csoportokat,

például a rendhagyó történe-
lemórára érkezô diákokat.

Ugyancsak megnyílt a le-
véltár új állandó tárlata,
amelynek anyaga több szálból

fonódik össze. Keretében
egyrészt megtekinthetôk a
történelem, a mûvészet, a tu-
domány meghatározó, Békés
megyéhez köthetô személyi-
ségeinek portréi, id. Albert
Dürertôl Bay Zoltánig. Más-
részt a kiállításon érintôkép-
ernyôs, mobil installációkkal
megtámogatott összeállítások
segítségével kicsit közelebb-
rôl, interaktív módon lehet
megismerni a levéltárban fo-
lyó sokrétû munkát, az itt ta-
lálható értékeket, a megye
történetét.

Végül a levéltár igazgatója,
Erdész Ádám mutatta be az in-
tézmény munkatársa, Héjja
Julianna Erika közel tízéves,
aprólékos kutató- és rendsze-
rezômunkájának eredménye-
ként nemrég megjelent köny-
vet. A Békés vármegye ar-
chontológiája és prozopográ-
fiája 1715–1848 címet viselô
kötet a jelölt idôszak várme-
gyei igazgatásának összesen
ötvenöt alkalmazotti kategó-
riáját veszi számba, és sorolja
fel az ezeket betöltô szemé-
lyek névsorát. A fôispánok,
alispánok mellett így kapnak
helyet a kiadványban az adó-
szedôk, a földmérôk, vagy
éppen a bábák nevei is. A
könyvben ugyancsak megta-
lálható közigazgatás-történe-
ti tanulmány pedig az egy-
mással szoros alá- és föléren-
deltségi viszonyban álló tiszt-
viselôk közötti viszonyrend-
szer átlátását, az ebben való
eligazodást segíti.
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Hol múlt és jelen összefutIdén is támogatják az egyházakat

A válság ellenére is támogatja a megyei önkormányzat az egyházakat

Kiállítás és könyvbemutató

KÖZLEMÉNYEK
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 6. § (4) bekezdése, valamint 38. §
(1) bekezdés c) pontja alapján a területi választási bizottság tagjainak nevét, hivata-
li helyiségének címét, valamint a területi választási iroda vezetôjének nevét, hiva-
tali helyiségének címét az alábbiakban teszem közzé:

I.
A TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

Elnök: Dr. Vozár István (Békéscsaba)
Elnökhelyettes: Priskin János (Békéscsaba)
Tag: Dr. Herjeczki János (Gyula)

Póttagok: Dr. Kovács Eszter (Békés)
Haklik Józsefné (Orosháza)
Csonka Péter Béla (Újkígyós)

Székhelye: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Megyeháza, I. emelet A 106. sz. hivatali helyiség

II.
BÉKÉS MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

Vezetôje: Dr. Dávid Sándor Békés megyei fôjegyzô
Székhelye: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 

Békéscsaba, Derkovits sor 2. 
Megyeháza, I. emelet A107. sz. hivatali helyiség

Békéscsaba, 2010. február 19.
dr. Dávid Sándor s. k.

TVI-vezetô

Erdész Ádám igazgató mu-
tatta be Héjja Julianna Eri-
ka új kötetét 

Idôutazásra invitálja látogatóit a vármegyei emlékszoba

Fölfelé a Halászbástyán
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A Békés Megyei Jókai Szín-
ház Közép-európai Szín-

házi Szomszédolás nevet vise-
lô, most futó évada nem csu-
pán arra nyújt remek alkalmat,

hogy a hazánkkal határos or-
szágok irodalmi és/vagy szín-
házi életét megismerjük, ha-
nem a kultúrának a gazdaság,

a társadalmi kapcsolatok és a
közélet területén is jellemzô
hídteremtô képességébôl ere-
dô elônyöket ugyancsak pró-
bálja kihasználni. Ennek je-

gyében, a szlovén kultúra ha-
vának felvezetéseként, a Bé-
kés Megyei Önkormányzat
magyar–szlovén gazdasági fó-

rumot, egyben üzletember-
találkozót szervezett február
12-én Békéscsabára, a Jókai
Színházba. A találkozó cél-
kitûzése, hogy a két ország
gazdasági élete meghatározó
szereplôinek egy idôbe és egy
helyre történô meghívásával a
résztvevôknek rálátást bizto-
sítson egyfelôl Szlovénia,
másfelôl Békés megye gazda-
sági helyzetére és lehetôsé-
geire.

A rendezvényt Domokos
László, a Békés Megyei Köz -

gyûlés elnöke beszéde nyitot-
ta meg, aki a kölcsönös biza-
lomnak és egymás ismereté-
nek nélkülözhetetlenségét

hangsúlyozta, hiszen az leg-
a lább annyira fontos az üzleti
kapcsolatokban, mint a sze-
mélyesekben – ezért is tartja
kiemelt jelentôségûnek a
most megvalósult találkozót.
Darja Bavdaž Kuret, Szlovénia
magyarországi nagykövete
pedig elmondta, hazája diplo-
máciájának egyik prioritása a
gazdasági diplomácia: segíte-
ni akarják a szlovén gazdasá-
got, erôsíteni nemzetközi
kapcsolataikat, így reméli, ez
a fórum csak az elsô lépés volt
egy szorosabb együttmûkö-
dés irányába. Az ezt követô
szakmai elôadások szintén
ehhez a törekvéshez nyújtot-
tak segítséget, majd miután
Szlovénia gazdaságának meg-
határozó szereplôi (az Alpos,
a Mario5, a Medis, a Kovint-
rade, a Koperi Kikötô, a Revi
és a Totra Plastika cégek) is
bemutatkoztak, alkalom nyílt
a személyes egyeztetésekre.
Ezzel megyénk mintegy har-
minc megjelent vállalkozója,
vállalatvezetôje, üzleti életé-
nek kiemelkedô személyisé-
ge alakíthatta ki vagy fûzhet-
te szorosabbra kapcsolatait
Szlovéniával. A Közép-euró-
pai Színházi Szomszédolás
így nemcsak hasznos ismere-
tekkel szolgál a hazánkkal ha-
táros országról, de olyan
együttmûködést is elôkészít-
het, aminek köszönhetôen
Békés megye gazdasága meg-
erôsödhet, és akár új munka-
helyek megteremtését is le-
hetôvé teszi.
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Legtöbben talán irodalmi
tanulmányaikból, Petôfi

Sándor portréjának festôjeként
ismerik Orlai Petrich Somát
(1822–1880). Érdemes azon-
ban azt is tudni róla, hogy
rendkívül gazdag életmûvet
hagyott maga után, amelybe
az arcképeken túl egyebek
mellett történelmi témájú ké-
pek és irodalmi illusztrációk
ugyancsak beletartoznak. Ér-

demes ezt tudni – különösen
azért, mert a Békés Megyei
Önkormányzat, illetve az Ok-
tatási és Kulturális Miniszté-
rium támogatásának köszön-
hetôen nemrég öt képe került
a Munkácsy Mihály Múzeum
tulajdonába. Ráadásul azt is
érdemes megjegyezni – hi-
szen legyünk csak büszkék rá!
–, hogy Orlai Békés megyei
kötôdésû: Mezôberényben

született, lakott Szarvason és
Gyulán, felesége, Névery Nina
pedig ugyancsak Békésbôl
származott.

A most a múzeumhoz ke-
rülô öt képet stílszerûen a
mûvész szülôvárosában vette
át január 23-án dr. Szatmári
Imre, a Munkácsy igazgatója,
dr. Keserû Katalin Orlai-szak-
értô jelenlétében. Szigorú
mûtárgy- és ôrzésvédelmi

szabályok betartása mellett
szállították ôket Magyaror-
szágra, Ausztriában élô elôzô
tulajdonosától egyenesen az
Orlai Petrich Soma Kulturális
Központ Muzeális Gyûjte-
ményébe. A képek különle-
gességét adja, hogy egy csalá-
di portrésorozat részeit képe-
zik: egy-egy alkotás ábrázolja
a mûvész édesanyját, a felesé-
gét, a lányát, a fiát – valamint
egy titokzatos kisfiút, aki vél-
hetôleg ugyancsak a mûvész
rokonságához tartozik.

A festményeket ezt köve-
tôen a Munkácsy békéscsabai
fôépületébe szállították, ahol
azzal a három alkotással együtt
lehetett ôket a Zöld Szalonban
megtekinteni, amelyek már
korábbról az intézmény tulaj-
donát képezik. Ez a nem túl
nagy, ám annál egységesebb
tárlat február 3. és 24. között
volt látogatható, majd elbon-
tották; azonban remélhetôleg
nem sokáig kell a megye la-
kosságának nélkülöznie Or-
lait, hiszen a következô évre a
festô képeibôl rendezett nagy-
szabású, a teljes életmûvet fel-
ölelô tárlat megnyitását terve-
zi a múzeum.
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Bár a Gyomaendrôdi Nôi
Kézilabda Sportegyesület

kis költségvetésbôl gazdálko-
dik, mégis szép eredményeket
mondhat magáénak. A 2008/
2009-es idényben felnôttcsa-
pata a megyei ötödik helyen
zárt, míg az utánpótlás tagjai a
másodikok, a megyei serdülô
bajnokságban versenyzô gye-
rekek pedig negyedikek lettek.
Utóbbi eredmények annak is
bizonyítékai, hogy az egyesület
egyik legfontosabb feladata-
ként gondol a következô spor-
tológeneráció kinevelésére.

A kézisek nehéz anyagi
helyzetén támogatóik igyekez-
nek minél többet könnyíteni:
a helyi önkormányzat, a szü-
lôk, illetve a vállalkozói szpon-
zorok mellett a Békés Megyei
Önkormányzat is segíti az SE
mint civil szervezet mûködé-
sét. Mindamellett dologi fel-
tételeik jónak mondhatók.

Edzéseiket a Varga Lajos
Sportcsarnokban és a Kner
Imre Gimnázium és Szakkö-
zépiskola tornatermében tart-
ják, ami lehetôvé teszi a minô-
ségi szakmai munkát – bár a
sportcsarnok felkeményedett,
több helyen sérült borítása bal-

eseti forrást jelent, így mára
megérett az idô a cseréjére, fel-
újítására.

Az egyesület sportolói lét-
száma kilencvenkét fô, akik
közül negyvenkilencen igazolt
versenyzôk. A jó eredmények
eléréséhez azonban a tehetsé-
ges játékosgárda mellett ter-
mészetesen a megfelelô szak-
mai háttér is nélkülözhetetlen.
A sportolók tevékenységét fel-
készült edzôk, testnevelôk irá-
nyítják, akik rendszeresen fris-
sítik, bôvítik ismereteiket, és
tanfolyamokon, továbbképzé-
seken, bemutatókon vesznek
részt, hogy szakmailag napra-
készek maradjanak.

A Cs. Nagy Lajos vezetésével
mûködô gyomaendrôdi egye-
sület tavaly július vége óta ké-
szül a 2009/2010-es évadra.
Egyheti mindennapos edzés
után a csapat kenutúrán vett
részt, majd ismét az itthoni

edzések, felkészülési mérkôzé-
sek következtek. Az ôszi for-
dulón pedig már túl is vannak.
A cél, hogy a bajnoki év végén
a felnôttek dobogósok legye-
nek, a serdülôk pedig a közép-
mezônybe kerüljenek.
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A hídteremtô kultúra Naprakész kézilabdások

A szlovén kultúra jegyében telik el február hava a
Békés Megyei Jókai Színházban. A Közép-európai
Színházi Szomszédolás évadjának részét képezô
rendezvényt február 12-én nyitották meg, és elôtte,
felvezetésként, magyar–szlovén gazdasági fórumot
és üzletember-találkozót szervezett a megyei ön-
kormányzat, így használva ki, hogy a kultúra a gaz-
dasági életben is hídteremtô szerepkörrel bír.

Darja Bavdaž Kuret szlovén nagykövet, Fekete Péter, a Jókai Színház igazgatója és
Domokos László megyei elnök a gazdasági fórumot követô sajtótájékoztatón

Orlai Petrich családja a múzeumban

Mezôberény után a Munkácsy múzeum Zöld Szalonjába kerültek az Orlai-képek 

A kommunizmus 
áldozatainak 
emléknapja
Február 25-én, 
a kommunizmus 
áldozatainak 
emléknapján minden évben hitet teszünk amellett, 
hogy a múltat nem szabad elfelejteni.

A diktatúra éveiben sokan titokban gondoltak és
emlékeztek azokra, akiket politikai meggyôzôdésük 
miatt üldöztek és életükkel fizettek a szabadság 
melletti bátor kiállásért. 

Emlékezzünk együtt, és gyújtsunk gyertyát a kom-
munizmus áldozatainak, azoknak is, akiket itt, Békés
megyében hurcoltak meg, és azoknak is, akik már nem
lehetnek közöttünk. 
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– Milyen segítséget jelent neked a támogatás, mire
tudod felhasználni?

– Természetesen nagyon nagy segítséget je-
lent, hiszen többek között fordíthatjuk új
sportruházatok, tornadresszek, sportszerek és
felszerelések beszerzésére; emellett finanszí-
rozhatjuk belôle az utazások, illetve a verse-
nyeztetés költségeit is.

– A megyei önkormányzaton kívül kik támogat-
ják még a felkészülésedet?

– Egyéni szponzorom, Gary Carpenter, a
tornasportot szeretô magánszemély is évi egy-
millió forinttal támogat – ez a forrás a torna-
klubhoz érkezik, és ennek a nagy részét is a
versenyeztetésem költségeinek fedezésére
fordítjuk.

– Napi szinten mennyi edzést igényel az olim-
piára való felkészülésed?

– Hétfôtôl péntekig napi két edzésem van:
minden reggel fél héttôl kilencig, majd délu-
tán két órától este hatig. Szombaton egy
edzést tartunk, a vasárnap pedig teljes egészé-
ben pihenônap.

– Elôreláthatólag milyen számokban indulsz a
londoni olimpián?

– Egyéni összetettben, ami mind a négy
szert magában foglalja: a felemás korlátot, a
talajgyakorlatot, a gerendát, valamint az ug-
rást. Azért indulok ebben a számban, mert az
eddigi világversenyeken is jól szerepeltem
benne.

– Van valamilyen egyéni elvárásod a pekingi
olimpiához képest? Milyen helyezéseket szeretnél el-
érni 2012-ben?

– Mindenképpen szeretnék az összetett
verseny döntôjébe jutni, ez a fô célom. Ezt az
elvárást, amely az elsô huszonnégy közé való
bekerülést jelenti, a tavalyi világbajnokságon
már majdnem sikerült teljesítenem, azonban
egy kisebb hibám miatt végül ez meghiúsult
– de nem sokkal elmaradva végül a harminca-
dik helyezést értem el.

Bár a közönség olimpiai láza csak a játékok évében tetôzik, így most még távolinak
tûnhet a 2012-es esztendô, a gazdasági válság, illetve az ezzel összefüggésben álló,
csökkenô támogatások miatt veszélybe került a megye olimpikonjainak felkészülé-
se, ezért a Békés Megyei Közgyûlés hatmillió forintot különített el a sportolók rend-
kívüli támogatására. Ebbôl egy-egy milliót Böczögô Dorina (Torna Club Békéscsa-
ba), Kiss Gergely (Orosházi Spartacus Birkózó Klub), illetve a tanulmányait jelen-
leg az Egyesült Államokban folytató Máté Gábor (Csabai Atléták Sportegyesület)

számára biztosítanak. A fennmaradó összegre továbbra is lehet pályázni; az „A”
szintet teljesített Lónai Hajnalka (TC Békéscsaba) és Márton Anita (Buda-Cash Bé-
késcsabai Atlétikai Club) kérvényei már megérkeztek, 500-500 ezer forintos szpon-
zorálásukról Békés Megye Képviselô-testületének Mûvelôdési, Oktatási, Sportbi-
zottsága fog dönteni. Dorinát és Gergelyt támogatási szerzôdéseik január huszon-
kettediki aláírásakor kérdeztük terveikrôl, az ezek megvalósításához szükséges lé-
pésekrôl.

A megye támogatja az olimpikonjait

– Mire fogod fordítani ezt az egymillió forintot?
– Ez egy nagyon komplex kérdés, mert a

mindennapi élet is a versenyre való felkészü-
lés része. Így elsôsorban utazásra, benzinre,
sportruházatra, étkezésre, táplálékkiegészí-
tôkre fog jutni a pénzbôl. Mivel rengeteget
edzek, rengeteg kalóriát égetek el egy nap,
ezért sokkal többet is kell ennem azoknál,
akik nem sportolnak versenyszerûen. Sokkal
több fehérjét, sokkal több szénhidrátot, cél-
zott energiát kell bevinnem a szervezetembe,
jóval egészségesebben kell táplálkoznom –
ami sajnos költségesebb is, mint másoknak.

– Váratlanul ért a támogatás híre?
– Teljesen, mert eddig nem volt ilyenben ré-

szem: általában magunknak kell a szponzort
megszerezni, ami elég sok munkával is jár. Ez
esetben viszont nem én voltam a kezdeménye-
zô, hanem jött magától a lehetôség. Persze, any-
nyiban nem magától jött, hogy ehhez ki kellett
jutni az elôzô olimpiára, és le kellett valamit ten-
ni az asztalra – de mégis. Ezért is különleges ez.
Most még talán fel sem fogom, hogy pontosan
mit jelent ez a támogatás, mennyi könnyebbsé-
get; de talán év végére már okosabb leszek.

– Sikerült más szponzorokat is szerezned?
– Igen, az orosházi birkózóklub segítségé-

vel szereztünk viszonylag sok támogatót –
azért mondom, hogy viszonylag sokat, mert
mostanában elég nehéz szponzorokat találni.

– Milyen szakaszban van jelenleg a felkészülé-
sed? Hogyan telnek a napjaid?

– Még nem a válogatottal edzek, hanem el-
sôsorban helyi szinten, Orosházán vagy Sze-

geden a bátyámmal. Az év második felében
csatlakozom a válogatotthoz, és onnantól
kezdve fôleg edzôtáborokban készülök majd.
Most naponta egy vagy két edzésem van,
vagyis hetente körülbelül öt-nyolc. Ez még
nem eget rengetôen sok, de ahogyan közele-
dik az olimpia idôpontja, úgy nô majd szépen
ezeknek a száma is.

– És mi a következô lépés?
– Februárban Budapesten lesz az elsô válo-

gatóverseny, azt kell megnyernem.

Böczögô Dorina: „A cél a döntôbe jutás” Kiss Gergely: „Nyernem kell”

Márciusi rendezvények  ♦ Márciusi rendezvények
Március 5. Corneliu Tutu Band
koncertje, Békéscsaba, Békési Úti
Közösségi Házak (Meseház)

Március 5–19. Textilkiállítás, Bé-
késcsaba Munkácsy Mihály Múzeum 

Március 6. VIII. Nemzetközi gá-
dorosi disznótoros nap,Gádoros,
Néman Valéria Általános Iskola

Március 6. Apáról Fiúra családi
hagyományôrzô programsoro-
zat a Meseházban –Böjtmás hava,
Békéscsaba, Békéscsabai Kulturális
Központ, Békési Úti Közösségi Há-
zak (Meseház)

Március 6–28. XXXII. Városi
gyermekrajz-kiállítás, Békéscsa-
ba, Munkácsy Mihály Múzeum 

Március 10. Trambulin Színház:
Az aranyhal meséje, Orosháza,
Petôfi Mûvelôdési Központ színház-
terme

Március 11. Danny Blue Show, Bé-
késcsaba, Phaedra Közéleti Központ 

Március 12–14. Scherzo – Zenés
Színpadok Országos Fesztiválja,
Békéscsaba, Békéscsabai Kulturális
Központ

Március 13. Frankó Fesztivál, Bé-
késcsaba, Csaba Center 

Március 14. – április 3. Békéscsa-
bai Tavaszi Fesztivál, Békéscsaba,
Békéscsabai Kulturális Központ

Március 15. Városi ünnepség,
Orosháza, Kossuth-szobor

Március 15. Nemzeti ünnep a Me-
zômegyeri Arany János Mûvelôdési
Házban 

Március 15. – április 15. V. Gyulai
Tavaszi Fesztivál, Gyula, a város
több pontja

Március 16. Irodalmi est, Békéscsa-
ba, Phaedra Közéleti Központ, Bé-
késcsaba, Irányi utca 12.

Március 17. Vidám kísértet címû
komédia,Orosháza, Petôfi Mûvelô-
dési Központ színházterme

Március 18. Patay László Munká-
csy-díjas festômûvész emlékkiál-
lítása, Békéscsaba, Munkácsy Mi-
hály Emlékház

Március 19. Tzumo Trio-koncert,
Békéscsaba, Békési Úti Közösségi
Házak (Meseház)

Március 19. Stand up comedy (Kô-
halmi Zoltán, Kovács András Péter),
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Köz-
pont színházterme

Március 19–21. Gyulai Kolbász és
Sódar Mustra, avagy Kolbász és
Sonkacsata a Várkertben,Gyula,
Várkert

Március 20. „Lételemünk a víz” –
felolvasó meseszínház és játszó-
ház, Békéscsaba, Békés Megyei
Napsugár Bábszínház

Március 23. Nôk a trónon – elôa-
dás, Békéscsaba, TIT

Március 24. Ifjúsági hangverseny
középiskolások számára, Oros-
háza, Petôfi Mûvelôdési Központ

Március 25. Békés Megyei Szimfo-
nikus Zenekar koncertje, Békés-
csaba, Jókai Színház

Március 25–26. Kisnemesi Ottho-
nok 9. Országos Találkozója, Bé-
késcsaba, Munkácsy Mihály Emlék-
ház

Március 26. Horváth Elek és tanít-
ványai-koncert, Békéscsaba, Bé-
kési Úti Közösségi Házak (Meseház)

Március 26–28. Bor és Grill Feszti-
vál, Békéscsaba, Andrássy út

Március 26. – június 30. Tingatin-
ga – festmények Tanzániából,
Békéscsaba, Munkácsy Mihály Mú-
zeum 

Március 27.Nemzetközi Népzenei
Fesztivál,  Csorvás, Általános Mûve-
lôdési Központ, Mûvelôdési Ház

Március 31. – április 2. Mûvészeti
olimpia, Békéscsaba, Békéscsabai
Kulturális Központ

Textilkiállítás
Március 5–19. Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeum,
Békéscsaba
A kiállításon a hazai és a Kárpát-medencében élô nemzetiségek textilhagyo-
mányainak felhasználásával elkészített, valódi népmûvészeti remekek tekint-
hetôk meg. A munkák a XII. Országos Textiles Konferencia alkalmából kiírt pá-
lyázatra érkeztek be, amely rendezvénynek a Békés Megyei Népmû vészeti
Egyesület az egyik szervezôje.

Rippl-Rónai József-kiállítás
Március 6. – április 18. 
Békés Megyei Munkácsy Mihály
Múzeum, Békéscsaba
Sokan Rippl-Rónai Józseftôl (1861–1927)
datálják a modern magyar festészet idô-
számításának kezdetét. Az ô gazdag,
francia kultúrával átitatott, akadémista el-
várásokkal szembemenô mûvészetét
mutatja be ez a teljes életmûrôl átfogó
képet nyújtó tárlat, amely a Rippl-Rónai
egykori mesterérôl elnevezett múzeum-
ban vendégeskedik.

Rítusok és ritmusok – tingatinga-
kiállítás
Március 27. – július 11. Munkácsy
Mihály Múzeum, Békéscsaba
Az 1960-as évektôl kibontakozó tingatin-
ga festészeti irányzat szokatlan, szemünk-
nek mégis otthonosan energikus ábrázo-
lásmódja a tanzániai kultúra sokszínûségét
közvetíti. A kiállításon egyaránt szerepel-
nek ma is élô, elsô generációs „nagy öre-
gek”, illetve „fiatal újítók” munkái, átemel-
ve számunkra ezt a világot a tradicionális
díszítômûvészetbôl az aktuális jelenbe.

Nyílt workshop a Jókai Színházban
Március 7–8. Békés Megyei Jókai Színház, Békéscsaba
A színház mellett mûködô Színitanház minden évben két napra megnyitja ka-
puit a továbbtanulást fontolgató fiatalok elôtt, akik ez idô alatt érdeklôdésük-
tôl függôen színdarabot, díszletet, kellékeket, egyéni mûalkotásokat hozhat-
nak létre. De belekóstolhatnak a színpadi mozgás, a színházi táncos élet rej-
telmeibe is, vagy megtudhatják, mi fán terem a hangosítás, világosítás.

„Lételemünk a víz” – felolvasószínház és
játszóház
Március 20. 15.00 Békés Megyei 
Napsugár Bábszínház, Békéscsaba
A társulat tagjai a játszóház témájának megfelelôen
egy-egy történetet mondanak és játszanak el,
melyben a gyerekek segítségére is számítanak. Ezúttal egy kreatív és nagyon ta-
nulságos délutáni „vízi” mesetúrára várják a gyerekeket a víz világnapja alkal-
mából. A bábszínház ennek kapcsán szeretné ideillô mesék és gyermekversek
felolvasásával tudatosítani apró közönségében, hogy környezetünket óvni és
védeni kell.

Zenés irodalmi séta
Április 1. Vésztô-Mágor Történelmi Emlékhely
A múltunk több ezer éves szeletének hangulatát magában sûrítô Mágori-
domb népi íróknak emléket állító szoborparkjában országszerte egyedülálló
program várja az érdeklôdôket. A Békés Megyei Jókai Színház mûvészei meg-
idézik Szabó Pál, Veres Péter, Sinka István, Féja Géza munkásságát, így téve
még emlékezetesebbé a lenyûgözô környezetben töltött idôt.

Nemzetközi drámaíróverseny és felolvasószínház
Március 27–29. Békés Megyei Jókai Színház, Békéscsaba
A Közép-európai Színházi Szomszédolás programsorozatának keretein belül
rendezett fesztivál drámaíróversenyére a szomszédos országok mindegyi-
kébôl várnak jelentkezôket, akik mindössze pár óra leforgása alatt remekbe-
szabott történetet kanyarintanak a megadott témára. Ezeket a darabokat a
színészek, akik szintén több országból érkeznek, egyik napról a másikra – és
értsük most ezt szó szerint – színpadra állítják.


