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Dr. Takács Árpád, a Békés Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság fôigazgatója az ülés
kezdetén beszámolt a borsodi
árvízi helyzetben nyújtott me-
gyei segítségnyújtásról. Ez volt
a Körös Mentôcsoport elsô
bevetése, alig két héttel rend-
szerbe állítását követôen. A
megyei szakembergárda Sajó-
ecseg, Boldva és Edelény tele-
püléseken avatkozott be a leg-
kritikusabb helyzetekben, ahol

speciális képességükre nagy
szükség volt. A megyei segít-
ség a vízmûvesekkel együtt
megközelítette a száz fôt, ami
példaértékû – emelte ki a fô-
i gazgató alezredes. 

Takács Árpád elmondta:
annak ellenére, hogy koráb-
ban számtalanszor vettek már
részt árvízi védekezésben, új-
donságot is tartogatott szá-
mukra a bevetés, hiszen Bor-
sodban nem szokás a véd -

mûvek alkalmazása, így lé-
nye gében házról házra kel-
lett visszafoglalniuk a víztôl a
területeket. Tevékenységük
mérlegét pedig egyértelmûen
pozitívan vonta meg, hiszen
külsô segítségnyújtás nélkül
képesek voltak feladataik el-
lá tására, és úgy látja, ezzel a
bevetéssel bebizonyosodott:
mentôcsoportjuk ténylegesen
igazi csapattá vált. És bár
mindannyian örülnénk, ha
nem állnának elô veszélyhely-
zetek, a statisztikák azt mutat-
ják, hogy szükség van a men-
tôcsoport szakértelmére és
el hivatottságára, különösen,
hogy a társadalomban mind
erôsebbé válik a biztonság
igé nye.

A megye képviselô-testü-
lete emléklappal ismerte el és
köszönte meg a mentôcso-
port munkáját.

– A mezôgazdaság az az ága-
zat, amelyikben soha nincse-
nek optimális körülmények –
fogalmazott Mádl Ferenc egy-
kori államfô, a magyar agrá-
rium jövôjérôl, az ágazat EU- s
pályázati lehetôségeirôl tanács-

 kozó konferencia fôvédnöke
levelében. És mivel koránt-
sem csupán a természeti erôk-
kel és feltételekkel kell szá-
molniuk, sôt gyakran megbir-
kózniuk a magyar gazdáknak,
a Békés Megyei Önkormány-

zat érdekvédelmi rendez-
vénysorozatának ötödik, má-
jus 20-i állomásán éppen ezek
a hazai és uniós jogszabályi,
közgazdasági körülmények
kerültek a középpontba.

Volt, aki egyháza történetét,
más a címben is foglalt me-
gyénkhez köthetô, példaké-
pül választott személy életraj-
zát ismertette, és akadt olyan
is, aki inkább csak kötetlenül
beszélt arról: a 21. században

mit tart szem elôtt egy-egy
gyülekezet. Egy azonban kö-
zös volt a térségünkben je-
len lévô felekezeteknek és fe-
lekezetekrôl szóló június 9-i
konferencia egyházi vendé-
geiben: mindannyian szeret-

ték volna megmutatni magu-
kat, pontosabban egyházai-
kat, hogy – adysan mondva –
„látva lássanak”. Hiszen Bé-
kés megye a vallásbéke me-
gyéje. 

Domokos László szerve-
zetfejlesztô szakköz-

gazdász, gazdasági szakem-
ber, sokrétû költségvetési és
számvevôszéki tapasztalatai
és fejlesztô szemlélete miatt
kapta a felkérést az Állami
Számvevôszék elnöki poszt-
jának betöltésére. 

Gazdaságpolitikus, akinek
tudását egyetemi szakképzés
és sok év tapasztalat fejlesztet-
te, a gazdasági élet mellett ön-
kormányzatoknál és az Or-
szággyûlésben, a költségveté-
si gazdálkodás teljes területén.

„Hatalmas megtiszteltetés
és még annál is nagyobb fele-
lôsség a jelölés. Ha az Or-
szággyûlés támogatja a jelölé-
semet, a legjobb szakmai tu-
dásom szerint és a legna-
gyobb alázattal fogom végez-
ni a feladatom. Célom, hogy
a törvényességi ellenôrzésen
túl tartalommal töltsem meg
az ÁSZ javaslattételi funkció-
ját, mellyel a kormányt és
ezen keresztül az ország la-
kosságát segíti a hatékony
gazdálkodás feltételeinek
megteremtésében” – fogal-
mazott Domokos László.

A megyei elnök jelöltsége
kapcsán leszögezte: nem ké-
szült a szerepre, egyéni kör-
zetben indult és nyerte meg

negyedszer is az országgyûlé-
si választásokat. „Ezután jött
ez a jelölés, amin komolyan
el kellett gondolkoznom, hi-

szen én Békés megyei va-
gyok, ide kötnek a gyökereim
és a szívem, ezért a megyéért
dolgoztam az elmúlt évek-
ben. Felelôs döntést kellett
hoznom arról, hogy hogyan
szolgálhatom legjobban, leg-
hatékonyabban az ország és
ezen keresztül Békés me-
gye érdekeit is. Amennyiben
megválasztanak az Állami

Számvevôszék elnökének,
egy olyan közfeladatot fogok
ellátni, ami a hatékony gaz-
dálkodást fogja segíteni, és ez
a Békés megyei ek életére is
hatással lesz” – mondta el a
megyei elnök.

A jelölt kiemelte: megvá-
lasztása esetén lemond or-
szággyûlési képviselôi mandá-
tumáról, illetve megszün teti
az ezen kívül álló más esetle-

ges összeférhetetlensé geket is.
Elmondta azt is, hogy egyéni
körzetében, Szarvason, idôkö-
zi választást kell majd tartani.
Az ÁSZ feladataival kapcsolat-
ban emlékeztetett: a testület
feladata a közpénzek, közva-
gyonnal kapcsolatos ellenôr-
zések, ezek felhasználásának
célszerûségi és hatékonysági
vizsgálata.

Domokos Lászlót jelölték 
az Állami Számvevôszék elnökének

Fókuszban a közbiztonság
A Körös Mentôcsoport Borsodban segített

Három megyei fenntartású intézmény újjászerve-
zésének lefolytatásáról döntött a megyegyûlés má-
jus 28-i ülésén, hogy elôsegítse a központi forrásel-
vonások miatt kialakult kedvezôtlen gazdasági
helyzetük feljavítását. Emellett a biztonság téma-
köre került fókuszba, ugyanis elôbb a Körös Men-
tôcsoport Borsodban végzett védekezési munká-
latainak részleteivel, majd a Békés Megyei Rend-
ôr-fôkapitányság elmúlt éves munkájának beszá-
molója kapcsán a közbiztonság helyzetével ismer-
kedhettek meg a képviselôk.

A Békés Megyei Köz gyûlés elnökét, Domokos Lász-
lót jelölte a Fidesz–KDNP országgyûlési képviselô-
csoportja az Állami Számvevôszék (ÁSZ) elnöki
posztjára, mely rôl a jelölôbizottság jelölését köve-
tôen az Országgyûlés kétharmados többséggel sza-
vaz, elôreláthatólag még a nyári ülésszakán.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON"

Konferenciasorozat érdekeink védelmében
Az egész társadalom életét befolyásoló témákban közösen egyeztetni, a felmerülô problémákra együtt találni megoldást – ez a célja a megyei önkor-
mányzat januárban debütáló érdekvédelmi konferenciasorozatának. A Békéscsabán, a Jókai Színházban tartott találkozók májusban a mezôgazda-
ság, a nyári szünet elôtt pedig a vallás és az egyházak témáját érintették.

A mellényt már nem lehet újragombolni Együttmûködôk szigete

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON" FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON"
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A megye szerepe Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnak meg a megye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Kláricz Jánosnét, Kertészsziget polgármesterét és
Pápai Zoltánt, Kunágota polgármesterét kérdeztük.

– A megye feladatkörét az
utóbbi idôben annyira meg-
nyirbálták, hogy jelenlegi
szerepe csupán az intéz-
ményfenntartásra szûkül le.
A megyei vezetés új felfogá-
sát, az összefogásra való tö-
rekvést hasznosnak tartom. A
megyejárás rendezvénysoro-
zat jó ötletnek bizonyult, en-
nek révén a lakosság széle-
sebb köre ismerkedhetett
meg a közgyûlés stratégiájá-
val, törekvéseivel.  A közös
beszerzés is praktikus megol-
dás; ebben azért nem tud-
tunk részt venni, mert nem
tartozunk a nagy fogyasztók
közé – fogalmazott Kláricz Já-
nosné. Kertészsziget polgár-
mestere a jövôt illetôen kifej-

tette: reményei szerint az új
Parlament visszaadja a megye
korábbi, bôvebb jogkörét. Ez
esetben a mege rôsödött me-
gye még többet tud segíteni a
kistelepüléseknek. Kertész-
szigetnek például szüksége
lenne aktuális információkra,

pályázatírásban tanácsadásra.
Nagyon hasznos volt a Kapu-
nyitogató program, jó lenne,
ha ez valamilyen formában
tovább folytatódna, így a me-
gye támogatásával élénkebb
lenne a falu kulturális élete.
Kertészsziget, szûkös anyagi
korlátai miatt, segítségre szo-
rul például a falunap megren-
dezésében is, jól jönne szá-
mukra, ha a megye fellépôk-
kel tudná támogatni a rendez-
vényt.

– Bízom benne, hogy a
megerôsödött megye még in-
kább képes lesz a települések,
a lakosok összefogására, hi-
szen mindannyiunk érdekét
ez szolgálná– hallhattuk Ker-
tészsziget polgármesterétôl. 

Pápai Zoltán, Kunágota polgár-
mestere úgy látja: az 1990-es
változások után egyre inkább
csökkent a megye szerepe, kü-
lönösen 2006-ot követôen.
Feladatköre szinte az intéz-
ményfenntartásra szûkült le,
ezt viszont nagyon magas
szinten látja el. A megye ebben
a helyzetben  sem szakadt el a
településektôl. Három ciklus-
ban volt a megyei közgyûlés
tagja, és mikor egy-egy város
vagy falu az állami normatíva
csökkenése miatt arra kény-
szerült, hogy oktatási vagy szo-
ciális intézményét átadja a me-
gyének, a közgyûlés ebben
mindig korrekt partner volt. 

– Jó megoldásnak tartom,
hogy az állami normatívák fo-

lyamatos csökkentése és a gaz-
dasági válság hatására kialakult
helyzetre az önkormányzat új
válaszokat keres, ilyen például
az összefogásra építô, a gazda-
sági növekedést megcélzó
programja. Ez a gondolkodás-
mód, a helyzetnek ez a kezelé-
se megoldási lehetôséget kínál
a településeknek is. Ezeket a
megoldásokat a településün-
kön, az itteni körülmények-
hez igazítva alkalmazhatjuk –
fogalmazott Pápai Zoltán. 

Kunágota polgármestere
szerint ha az áprilisi ország -
gyûlési választások után felállt
új Parlament döntése nyomán
a megyei önkormányzatok
visszakapnák korábbi feladat-
körüket, az igen kedvezô len-

ne. A régió a maga 220-230 te-
lepülésével nem képes szoros
kapcsolatot tartani, a megye
vi szont a 75 várossal, faluval
igen. A megyei területfejlesz-
tési tanács mûködése idején is
korrekt párbeszéd volt a felek
között, a települések négyéves
ciklusra tervezhették fejleszté-
süket. 

Otthonunk Békés Megye
A települések és a megye közötti párbeszédet elôsegítendô és elmélyítendô indította két évvel ezelôtt Otthonunk Békés Megye
nevet viselô rendezvénysorozatát a megyei önkormányzat. Legutóbbi lapszámunk megjelenése óta egy kelet-, egy közép- és egy
dél-békési települést látogattunk meg, azaz Sarkadkeresztúrt, Kamutot és Magyardombegyházat.

A mûvelôdési ház ötvenéves,
most felújított épületének át-
adásával kezdôdött a megye-
járás május 29-i, a kamuti
majálissal és gyermeknappal
egybekötött programja.

– A régi mûvelôdési ház sem
esztétikáját, sem funkcióját te-
kintve nem felelt meg a mai el-
várásoknak, sôt rontotta a falu-
képet. Szeretnénk megtartani a
település népességét, és ezt a
célunkat csak rendezett falu-
képpel és vonzó szolgáltatások-
kal tudjuk elérni. Az elavult
nyílászárók miatt költséges volt
a ház fûtése, ezért a nyílászáró-
kat kicseréltük, és a fûtési rend-
szert is felújítottuk. A ház ki-
használtsága szinte száztíz szá-
zalékosnak mondható, kö-
szönhetôen az itt dolgozóknak
és a civil szervezeteknek – fo-
galmazott Balog Imréné polgár-
mester a szép számban megje-
lent lakosok elôtt. A megszé-
pült intézményt a helyi óvodá-
sok és iskolások, illetve a nagy
hírû Kamut Néptáncegyüttes

azonnal birtokukba is vették, és
mûsorukkal köszöntötték a lá-
togatókat.

Balog Imréné azt is büsz-
kén mesélte: kevés város vagy
falu mondhatja el magáról,
hogy Békés megye székhelye
volt, de ezen kevesek közé tar-
tozik Kamut is. A mai község
helyén ugyanis valaha több te-
lepülés állt, és ezek egyikén,
Nagykamuton 1469-ben me-
gyeszékhelyi gyûlést tartottak,
majd 1517–1552 között Békés
vármegye székhelyeként is
mû ködött.

Ennek kapcsán a Békés
Megyei Önkormányzat Szo-
ciális és Egészségügyi Bizott-
ságának alelnöke, dr. Mie -
czynsz ky Ernô megjegyezte:
Kamut nemcsak a múltban
volt sikeres, amikor Békés vár-
megye székhelye volt, hanem
most is az, hiszen a gazdasági
válság nehéz idôszakában is
képes volt mûvelôdési házát
felújítani. 

Bôvebben: www.bekesmegye.com

– Néhány napja a Kapunyito-
gató rendezvénye miatt láto-
gattam el önökhöz. Remé-
lem, még nem sokallják a je-
lenlétemet – ütötte fel jó-
kedvûen beszédét Balogh Jó-
zsef június 11-én Magyar-
dombegyházon. A megyei
képviselô-testület térségi ta-
nácsnoka ezúttal a megyejárás
révén látogatott a háromszáz
fôs dél-békési településre,
ahol Dús Ildikó polgármester
köszöntötte a rendezvényt. A
megye és a község párbeszé -
d é nek terepéül szolgáló, soron
kívüli testületi ülést a községi
könyvtárszobában, kötetek-
kel megrakott polcokkal kör-
bevéve tartották meg, és míg
tartott a tanácskozás, a szom-
szédos terembôl áthallatszot-
tak a színházi mûsor, fôként a
helyi néptáncegyüttes fellé-

pôinek hangjai. Bölcsisek,
ovisok, iskolások úgyszintén
színpadra álltak aznap, jelét
adva annak, hogy a község kis
lakói igencsak fogékonyak a
kulturális programokra.

– Ez is a világ közepe –
idézte az aznapi programok
jelmondatát a polgármester,
majd hozzátette: bár községü-
ket sajnos kevesen ismerik. És
miközben sorolta a kis- és
egyúttal zsáktelepülés gond-
jait, például hogy bevételek
híján pályázni kizárólag akkor
tudnak, ha az a kiírás szerint
önrészt nem igényel, Dús Il-
dikó büszkén mesélt szabad-
téri múzeumukról is, amely-
ben egy régi, kiváló állapotban
lévô tûzoltóautó is látható, és
arról, hogy a helyiek is nagyon
vigyáznak apró tárlatukra.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

– Egyesek földrajzi, mások
közigazgatási egységként ha-
tározzák meg a megyét. Én
úgy vélem, a megyében élôk
közösséget alkotnak, tehát mi
vagyunk Békés megye – fej-
tette ki véleményét köszöntô-
jében Nagy Mihály május 20-

án Sarkadkeresztúron. A pol-
gármester elmondta, szloge-
nük így szól: egység a külön-
féleségben, hiszen Sarkadke-
resztúron öt felekezet találha-
tó, a község pedig három te-
lepülésrészbôl áll, hiszen az
1750 lelkes Keresztúrhoz tar-
tozik Kisnyék és Varsányhely
is. A falu sokszínû, mégis
egységes, miként Békés me-
gye is, amelynek mai területe
öt történelmi megyébôl tevô-
dik össze, és több nemzetiség
lakja.

– Édesanyánkat azért sze-
retjük, mert ôt ismerjük a leg-
jobban, mert tôle kaptuk a leg-
többet. A szeretet mindig az

ismereten múlik, ez vonatko-
zik a megyére is. Békés megye
nemcsak lakóhelyünk, hanem
otthonunk is – fogalmazott
Tóth Imre. A megyei közgyûlés
térségi tanácsnoka arról is
szólt, hogy az áprilisi ország -
gyûlési választások során a

magyar társadalom úgy dön-
tött, a jövô új útját jelöli ki, a
hamarosan a Parlament elé
kerülô törvények alapján pe-
dig a megye nagyobb szerepet
kap a közéletben.

A megyetörténeti kiállítást
Balogh Dorottya, a Békés Me-
gyei Levéltár munkatársa nyi-
totta meg. Az ünnepséget kö-
vetôen kulturális mûsorok
szórakoztatták a közönséget.
Ezzel egy idôben a községhá-
zán soron kívüli testületi
ülést tartottak, ahol a képvise-
lôk a megye intézményrend-
szerével, törekvéseivel ismer-
kedtek meg.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Sikeres Kamut A világ közepén Az itt élôk közössége

A kistelepülések még több segítséget várnak A fejlesztések kerüljenek vissza a megyéhez!
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Dicséret pedagógusoknak
Pedagógusnap alkalmából el-
nöki dicséreteket adtak át a
megyei közgyûlés májusi ülé-
sén. A megyei fenntartású is-
kolakomplexumok közül a
Farkas Gyula Közoktatási In-
tézménybôl Szabóné Jantyik
Erika gyógypedagógus-tanár,
a Hunyadi János Közoktatási
Intézménybôl Domonkos Illés-
né tanár és a Harruckern Já-
nos Közoktatási Intézmény-
bôl Gazdag Mihály gépész-
mérnök-tanár több évtizedes
kimagasló munkáját ismer-
ték el.

Kitüntetés a gazdasági válság
kezeléséért

A két ülés közötti események
között Balogh József (Fidesz–
KDNP–Gazdakörök) tanács-
nok arról számolt be, hogy a
közelmúltban a nyitrai egye-
temen folyt gazdasági tanács-
kozáson járt. Ezen a konfe-
rencián az egyetem vezetése
elismerte Domokos László köz -
gyûlési elnök munkáját, amit
a gazdasági válság megyei
ke zelésében nyújtott. Szin-
tén Balogh József javaslatára

a megyegyûlés elhatározta,
hogy szeptemberi ülésükön
értékelik a megyejárást, egy-
ben megünneplik Békés vár-
megye létrejöttének évfordu-
lóját. 

Intézmények gazdasági stabilizálása
Az elmúlt évben hozott szo-
cialista kormányzati megszo-
rítások érzékenyen érintették
a megyei intézményeket is. A
központi támogatás nagy-
mértékû csökkentése miatt a

Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár, a Békés Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi
Központ, valamint a Hunya-
di János Közoktatási Intéz-
mény esetében a gazdasági
stabilitását célzó, úgynevezett
reorganizációs tervet készí-
tettek maguk az érintett in-
tézmények.

A Békés Megyei Tudásház
és Könyvtár esetében tavaly
már jelentôs lépéseket tettek
a fennmaradás érdekében,

amely részben a feladatok át-
szervezésével járt együtt. A
tudásház és könyvtár jelenleg
egy szakszolgálatot mûköd-
tet, a Békés Megyei Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakér-
tôi és Rehabilitációs Bizott-
sá got. Óriási az igény a vizs-
gálatra, melyet jelenleg hat
pedagógus lát el, ám az álla-
mi hozzájárulás továbbra
sem nyújt fedezetet a kiadá-
sokra. A Békés Megyei Ön-
kormányzat és Békéscsaba

Megyei Jogú Város közötti
együtt  mûködési megállapo-
dása szerint a városi könyvtá-
ri feladatok ellátását a tudás-
ház végzi. Azonban a felada-
tok ellátásához nem elegendô
a városi támogatás, ahhoz
2010. évben is megyei fenn-
tartói kiegészítés szükséges,
utólagos városi megtérítési
kötelezettséggel. 

A Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi, Rehabili-
tációs és Módszertani Köz-
pontban szintén történtek át-
szervezések, egyrészt csök-
kent az intézmény által hasz-
nált ingatlanok száma, más-
részt 40 százalékkal csökkent
a gyermekvédelmi ellátásban
lévô gyermekek száma is, vi-
szont a nevelôszülôknél ellá-
tott gyermekek száma több
mint 40 százalékkal növeke-
dett. Az intézmény szociális
intézményegysége 183 bent-
lakásos és 40 nappali ellátású
férôhelyen biztosít ellátást a
fogyatékossággal élô gyerme-
kek és felnôttek számára.
Gyermekvédelmi intézmény-
egysége közel 600 állami gon-
doskodásban élô gyermek és
fiatal szakellátásáról gondos-

kodik gyermekotthonaiban,
lakásotthonaiban, valamint
nevelôszülôi hálózatán ke-
resztül. A feladatok ellátásá-
hoz szükséges normatív álla-
mi hozzájárulás a felmerülô
költségeket csak részben fe-
dezi, ugyanakkor az intéz-
mény bevételi lehetôsége
meglehetôsen csekély. 

A Hunyadi János és a Far-
kas Gyula Közoktatási Intéz-
mények esetében a testület
már korábban tárgyalta a re-
organizációs terveket. 

Beszámoló a megye közbiztonságáról
A legnagyobb érdeklôdés Bé-
kés megye közbiztonságának
napirendjét övezte. A megye-
háza tanácskozótermében va-
lamennyi városi rendôrkapi-
tány megjelent. Dr. Gyurosovics
József megyei fôkapitány el-
mondta: bár nincs vala m ennyi
településen külön körzeti
megbízott (kmb), a körzeti
megbízotti csoportok révén
mindenhol mûködik a rend-
 ô ri kontroll. Céljuk azonban
további erôk felvétele, és a ter-
vek szerint év végére 142
kmb-státuszból 139 válik be-
töltötté. 

Fókuszban a közbiztonság
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL"

Takács Árpád a mentôcsoport elsô bevetésérôl számolt be

Egy település vagy megye
közrendjét és közbiztonsági
helyzetét az ismertté vált
bûncselekmények száma ha-
tározza meg. Megyénk mind
a 100 ezer lakosra jutó bûn -
cselekmények, mind az
ugyanennyi lakosra jutó sér-
tettek számát tekintve jó
eredményekkel bír: elôbbi
esetben 17., utóbbi esetben
20. helyezett a húszas rang-
sorban – mielôtt azonban ol-
vasóink megijednének:  a sor
végén a  bûnügyileg legke-
vésbé fertôzött területek áll-
nak. Megyénkben a legprob-
lémásabb terület (57%) a va-
gyon elleni bûncselekmé-
nyeké. A nyomozási ered-
ményességi mutató 61 száza-
lékos, ez az országban a má-
sodik legjobb (csak Hajdú-
Bihar megye elôz meg). Az
emberölési ügyek felderíté-
sének mutatója 100 százalék,
2005 óta nem volt nem fel-
derített emberölési eset a
megyében. 

– Ugyancsak fontos adat a
közterületen elkövetett bûn -
cselekmények száma (me-

gyénk e rangsorban szintén a
20.). Hiszen amellett, hogy a
kukák felborítása vagy a pa-
dok leszaggatása jelentôs kár-
okozás, jelentôsen irritálják
nemcsak az érintett önkor-
mányzatokat, de a látvánnyal
szembesülô járókelôket is –

mondta kérdésünkre Gyu-
ro sovics József, a Békés Me-
gyei Rendôr-fôkapitányság
(BMRFK) elsô embere. En-
nek jegyében az érintett ön-
kormányzatok segítségével
térfigyelô rendszereket állí-

tottak szolgálatba Gyulán,
Sarkadon, Szarvason, vala-
mint Békéscsabán is hason-
lót terveznek.

A lakók biztonságérzetét
nagyban meghatározza, hogy
falujuknak van-e körzeti meg-
bízottja (kmb) – nem melles-
leg hatalmas elôny, ha a
bûncselekmény felderítését
végzô rendôr a településen él,
a helyiek ismerik ôt, hiszen
könnyebben szerez informá-
ciókat. Kiválasztásuk ugyan-
akkor nem egyszerû, hiszen
a jelöltnek a képesítési köve-
telmény mellett a rendkívül
széles spektrumú feladat-
kör ellátására is fogékonynak
és alkalmasnak kell lennie.
A kmb-k körzeti megbízotti
csoportokban dolgoznak, és
a célra rendszeresített 142
posztból jelenleg 129 betöl-
tött, a tervek szerint azonban
év végéig ez a szám plusz tíz-
zel fog emelkedni.

– Probléma esetén elsô-
ként mindenki a falu rend-
ôr éhez fordul. Vagyis lehet
azt mondani: a kmb a vidék
közbiztonságának körzeti or-
vosa – élt a hasonlattal a fôka-
pitány, aki azt is ismertette,
hogy 2010 egyik prioritása,
hogy felkészüljenek Romá-
nia várhatóan jövô évi schen-
geni csatlakozására.

Az országgyûlés honvé-
delmi és rendészeti bizott-
sá gának tagja,  Farkas Zoltán
megyei alelnök arról beszélt,
hogy az ismertté vált bûncse-
lekményeken felül jelentôs
számú cselekmény nem ke-
rül a hatóságok látókörébe –
látencia –, mely statisztikai-
lag nehezen mérhetô, ugyan-
akkor a lakosság, az emberek
mindennapjait jelentôsen be-
folyásolja.

Ide elsôsorban a kisebb
értékre elkövetett lopások
tartoznak, amelyek külön-
külön nagy vihart ugyan
nem kavarnak, de összessé-
gében problémát jelentenek.
Azt láthattuk, hogy a helyzet

javítása érdekében az elôzô
kormány semmit nem tudott
tenni, ehelyett az egész prob-
lémát a megélhetési bûnözés
nem is létezô fogalomkörébe
bújtatta – folytatta az alelnök.
– Ezekkel az esetekkel szem-
ben lényegesen drasztiku-
sabban és határozottabban
kell fellépni. A statisztikák
számára láthatatlan esetek
kezelése ugyanakkor nagyon
összetett feladat, mivel lehe-
tetlen minden családi ház,
mezôgazdasági terület, nya-
raló stb. mellé rendôrt állíta-
ni. Ezért is van nagy szükség
társadalmi összefogásra, a
magántulajdon hatékonyabb
védelmére, civil szervezetek-
re, azon belül is különösen a
polgárôrségre.

Gyarmati Sándor szerint a
polgárôrség erejét az elis-
mertség adja, hiszen a lakók
látják, hogy a saját szabadide-
jük kárára, ellenszolgáltatás
nélkül eredményesen tenni
tudnak (Békésben is közel
háromezer fô) a közbizton-
ságért. A megyei polgárôr-
szövetség elnöke úgy véli,
feladataik ellátásakor jelenleg
az a legnagyobb gond, hogy a
lopáson tetten ért személye-
ket nem tarthatják vissza. –
Nem igazoltatási, hanem
egyfajta ellenôrzési jogkörre

lenne igényünk. Mivel azon-
ban ez alkotmányos jogo-
kat is érinthet, elképzelhetô,
hogy nagyobb odafigyeléssel
végrehajtott törvényi módo-
sításra lesz majd szükség.

Bár a számok azt mutat-
ják, megyénk nem tartozik a
kábítószerrel erôsen fertô-
zött területek közé, a szülôi
aggodalmat ez nem kisebbí-
ti, így a megyegyûlésen is
érthetôen ez a téma generál-
ta a legtöbb hozzászólást. A
BMRFK a megelôzés, a fel-
világosítás mellett arra fóku-
szál elsôsorban, hogy a drog
elôállítójától a kereskedôn át
a fogyasztóig való eljutásig
tartó láncolatot megszakítsa.
Farkas Zoltán szerint ezen a
területen is komoly társadal-
mi összefogásra van szükség,
mert jelenleg alig van olyan
iskolás, akit meg ne környé-
keznének a csak üzleti szem-
pontokat szem elôtt tartó
drogterjesztôk. Ezért a kábí-
tószer terjesztésének vissza-
szorítására az igazságszolgál-
tatásnak olyan jogokat kell
biztosítani és olyan súlyos íté-
leteket kell meghozni, ame-
lyek alkalmasak arra, hogy az
ilyen bûncselekményre hajla-
mos embereket hosszú idôre
képesek legyenek kivonni a
társadalomból.

Társadalmi összefogásra van szükség
Hogyan lehet javítani a közbiztonságon és fokozni a
lakosság biztonságérzetét? Ezekre az elemekre fóku-
szált a rendôrfôkapitány a megyegyûlésen tartott be-
számolójában, és riportunkban mi is ezekrôl kérdez-
tük a témában érintett közéleti szereplôket.

Gyurosovics József

Farkas Zoltán
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Nemcsak a túléléshez,
de a jövô megalapozá-

sához is segítséget nyújtó ki-
törési pontokat és fejlôdési
irányokat keresi, vizsgálja a
Békés Megyei Levéltár, hogy
ezzel járuljon hozzá a gazda-
sági válságból való mielôbbi
kilábaláshoz. Értékalapú tör-
téneti kutatásai Szarvas, Gyu-
la, Békés, Orosháza, Gyoma-
endrôd és Sarkad után június
3-án Mezôberényben mutat-
koztak be, és a város múltjá-
nak áttekintésekor a közön-
ség egy újabb nézôpontból is-
merhette meg megyénk ed-
digi életét, hiszen bár Berény
térségünk egyik etnikailag és
felekezetileg legsokszínûbb
városa, társadalma mégis ké-
pes volt integráns egységgé
formálódni. Múltjának meg-
határozó fordulópontjai kö-
zött így természetesen erre a
kérdéskörre is kitértek a le-
véltár munkatársai, akik kö-
zül dr. Erdész Ádám tartotta a
nyitó elôadást. Az igazgató
Berény történetének legfon-
tosabb mozzanatait emelte ki,
és Harruckern János György
XVIII. századi telepítéspoliti-
kájától indulva jelölte ki a fej-
lôdés kereteit, valamint be-

szélt a protestáns felekezet
összetartó erejérôl

Dr. Kugler József, az MTA
Regionális Kutatóközpont

történésze a XX. századi
kényszertelepítések etnikai
mérlegét vonta meg, és a je-
lenlévôk nagy érdeklôdéssel
hallgatták a csehszlovák–ma-
gyar lakosságcserére, a német
kitelepítésre vonatkozó meg-
állapításait. Végül, de nem
utolsósorban a nagy gazdasá-

gi világválság (1929–1933)
Békés megyei történetét vá-
lasztotta témájául Balogh Do-
rottya levéltáros, aki prezentá-

cióját számos, helyi vonatko-
zású forrás bemutatásával is
színesítette. A hallgatóság
megismerte a válság pénz-
ü gyi, termelési, gazdasági,
szociális következményeit,
majd Domokos László megyei
elnök mondta el a konferen-
cia zárszavát.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat 2008-ban elfogadott
civil stratégiája értelmében
fokozott figyelmet fordít a
ci vil szervezetekkel való
együtt mûködésre, hiszen jó
tudni: erôs, egymásra odafi-
gyelô helyi közösségek nem
létezhetnek szakmailag jól
felkészült, a társadalomért
tenni akaró és tenni tudó civil
szervezetek nélkül. Ennek je-
gyében a megye Növekedés-
orientált Gazdaságfejlesztési
Programjának jelenleg is az
egyik leghangsúlyosabb ele-
me a civil szervezetekkel
való tartalmas együttmûkö-
dés, amelyek támogatására az
elmúlt és a jelen évben össze-
sen 100 millió forintot külö-
nített el: 2009-ben hetven-,

2010-ben pedig harmincmil-
liót. Mindezt különösen szük-
ségessé tette, hogy a nemrég
leköszönt szocialista kor-
mány önkormányzatokat súj-
tó elvonásai következménye-
ként a települések is keveseb-
bel tudták támogatni a non-
profit szektort. A nehéz gaz-
dasági helyzetben pedig az
egyes piaci szereplôk, vállal-
kozások adakozási kedve is
jelentôsen csökkent.

Az idén összesen nyolc-
vannégy civil szervezet, okta-
tási intézmény és települési
önkormányzat, illetve har-
minc alapítvány nyert. A me-
gye ezúttal a kulturális élet
megismertetését és felpezsdí-
tését tûzte célul maga elé, il-
letve ezzel összefüggve az

esélyegyenlôség kiteljesedé-
sét, vagyis azt, hogy a megye
bármely lakosának lehetôsége
lehessen értékes programok-
hoz hozzájutni.

A gyakorlatban ez azt jelen-
ti, hogy egyrészt az általa fenn-
tartott kulturális és közmûve-
lôdési intézmények szolgálta-
tásaihoz segíti hozzá a nyerte-
seket: például színházi-báb-
színházi belépôjegyhez vagy
rendhagyó levéltári órához.
Másrészt a megye és a Békés-
ben található fürdôk együtt -
mûködése segítségével fürdô-
belépôkhöz lehetett hozzájut-
ni. Ezeknek a közös progra-
moknak a révén az egyes kö-
zösségek még tovább erôsöd-
hetnek, még több együtt szer-
zett élménnyel lehetnek gaz-
dagabbak.

A nyertes pályázók képvi-
selôi június 4-én ünnepélyes
körülmények között írhatták
alá szerzôdéseiket, a megye
képviselô-testületének részé-
rôl Domokos László elnökkel.

A megyei önkormányzat múlt
év decemberében megnyert
pályázatának köszönhetôen
korszerûsödik a Pándy Kál-
mán kórház sürgôsségi osztá-
lya, aminek eredményekép-
pen a létesítmény felújul és
kibôvül, helikopter-leszálló-
hely épül rajta, továbbá az in-

tézmény új mûszer- és infor-
matikaeszközöknek kerül bir-
tokába. Ennek révén várha-
tóan javulnak a térség esély-
e gyenlôségi feltételei, kiala-
kul az elvárható egészségügyi
állapot és az egészségtudatos
magatartás. Javul az ellátás
színvonala, míg csökken az

ápolási idô, az indokolatlan
kórházi felvétel, a kockázatok
azonosítása és kezelése. A di-
agnosztikai épület tetejére
épített helikopter-leszálló-
helynek köszönhetôen pedig
a sürgôsségi esetek jelentô-
sen gyorsabban juthatnak a
Pándyba vagy egyéb intéz-
ménybe, hamarabb kerülhet-
nek orvoshoz és részesülhet-
nek ellátásban.

Az elôreláthatólag 2011-
ben befejezôdô projekt köz-
vetlen haszonélvezôje a
Pándy járóbeteg-, illetve fek-
vôbeteg-feladatellátása alá
tartozó 33 település 126 ezer,
illetve 30 település 125 ezer
lakója. A mintegy hatszáz-
húsz milliós beruházás 82%- a
pályázati támogatásból, az
Európai Unió támogatásával
az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap és a magyar ál-
lam társfinanszírozásával va-
lósul meg, míg a fennmaradó
113 millió forint a megyei
önkormányzat önereje.

Az elmúlt évben kettôs fela-
datot végeztünk, egyrészt el-
láttuk a Kézmûves Szakisko-
la és Alapfokú Mûvészeti Is-
kola fenntartói feladatait,
másrészt a megyei önkor-
mányzattal kötött megállapo-
dás szerint közmûvelôdési
feladatokat is végeztünk egy
kulturális iroda keretében –
mondta el érdeklôdésünkre
Barcsay Andrea. Hozzátette: 

– Mindenképpen eredmé-
nyesnek mondható a tavalyi
évünk, hiszen a kézmûves
szakiskolában tavalyelôtthöz
képest néhány tanulóval töb-
bet számlálhattunk, és diákja-
ink sikeres szakmunkásvizs-

gát is tettek. – Az ügyvezetô
azt is elmondta, hogy az isko-
la életét néhány nyertes pá-
lyázat is színesítette, amely-
bôl a gyerekeket elvihették
kirándulni. – A kulturális iro-
da fô feladatköre továbbra is
a megyei kulturális élet színe-
sítése volt, ezért a megye het-
venöt településének jó ré-
szén járt az iroda, valamilyen
programhoz kapcsolódó mû -
sorral. Ezek közül kiemel-
ném a Kapunyitogató prog-
ramsoroza tot, mely a Bé-
kés Megyei Önkormányzat-
tal közös projektünk. A ren-
dezvénysorozattal olyan kis-
településeken található mû -
ve lô dési házakat látogattunk
meg, melyek évek óta nem
mûködnek, ezekre a helyekre
vittünk kulturális eseménye-
ket, véleményem szerint
nagy sikerrel – értékelte a ta-
valyi esztendôt Barcsay And-
rea.

Rákóczi József ügyvezetô
kérdésünkre elmondta: – A
Békés Megyei Tüzeléstech-
nikai Kft. 2009-ben teljesen
tiszta profilú vállalkozássá
vált, amely azt jelenti, hogy
kizárólag a kéményseprô-ipa-

ri közszolgáltatási tevékeny-
séggel foglalkoztunk, és kö-
zel teljes árbevételünk ebbôl
származott. Ugyanis tavaly
január 1-jét követôen a tüze-
léstechnikai szervizrészleg
jogutódlással a Békés Megyei
Energetikai Kft. részére ke-
rült átadásra. Ezért az elmúlt
esztendôben a díjszabásunk-

ban más általunk végzett te-
vékenység nem játszott sze-
repet, az önkormányzat felé
adott jelentésünkben pedig
nem kellett különválaszta-
nunk a különbözô profilok-
ból származó bevételeinket,
költségeinket, ráfordításain-
kat. Ezért tisztán láthatták
a cég mûködésében, hogy
mennyi volt a bevétel és
mennyi a ráfordítás. Ebbôl
kiderül, hogy eredményes,
stabil gazdálkodást folytat-
tunk, és árbevételi tervünket
teljesítettük. Ennek alapján
elmondhatom, hogy hétmil-
lió forintos pozitív mérleggel
zártuk a tavalyi évet, mindezt
úgy, hogy az elmúlt esztendô
eleje óta nem emeltük köz-
szolgáltatási díjainkat – tájé-
koztatott Rákóczi József.

Eredményes évet zártak 
a megyei gazdasági társaságok
Összességében sikert könyvelhettek el tavaly a me-
gyei önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
társaságok – derült ki azokból a beszámolókból,
melyeket a cégek május végén nyújtottak be a me-
gyegyûlés elé. A beadott prezentációk ugyanis ar-
ról számoltak be, hogy a vállalkozások tevékenysé-
ge nemcsak eredményes volt, hanem a gazdálko-
dásukat nézve nyereséges is. Az elmúlt évben vég-
zett munkájukról, az alábbiakban Barcsay And-
reát, a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. és Rá-
kóczi Józsefet, a Békés Megyei Tüzeléstechnikai
Kft. vezetôjét kérdeztük.

Helikopter-leszállóhely épül Gyulán

Civilekkel a megye kultúrájáért
Komoly közösségi fel adatvégzés köthetô megyénk
civil szervezeteihez, oktatási intézményeihez, ön-
kormányzataihoz, amelyek közül 114-nek a tevé-
kenységét az idén harmincmillió forinttal támo-
gatja a megye.

A sokszínûség egysége Berényben

Balogh Dorottya a nagy gazdasági világválság követ-
kezményeirôl beszélt
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Azöldenergia lehetôségei
Magyarországon és Bé-

kés megyében címmel meg-
rendezett konferencián a
résztvevôk megismerkedhet-
tek a zöldenergiás pályázati le-
hetôségekkel és a tudásház
hôszivattyús rendszerének
mûködésével is. Az esemény
megnyitóján Domokos László
elmondta, hogy a megújult
épület 1200 négyzetméter
hasznos területtel bôvült az
emeletráépítés következté-
ben, és a teljes épület új, zöld-

energiás hûtô-fûtô rendszert
kapott a legmodernebb köz-
ponti irányítással. Mint kide-
rült, a japán Mitsubishi Elect-
ric által szállított hôvisszanye-
rôs technológia nagyságát te-
kintve egyedülálló Magyaror-
szágon, és a kelet-közép-eu-
rópai térségben, ezért más
önkormányzatok számára is
mintául szolgálhat hasonló
terveik megvalósításában. – A
könyvtár éveken keresztül
nyári szünetet kényszerült
tartani, mert a korábbi klíma-

berendezés mûködtetése nem-
csak gazdaságtalannak bizo-
nyult, de az épületet sem
hûtötte megfelelôen. Ezért
egy használható, fenntartható
és gazdaságosan mûködtethe-
tô, az év egészében nyitva
tartható ingatlan kialakítására
törekedtünk, melynek részét
képezi az intelligens hûtô-
fûtô rendszer is – mondta el a
megyei elnök, majd hozzátet-
te: igazodnunk kell a minden-
kori kihívásokhoz, azonban
nem elég csak beszerelni a jó

technológiát, azt tudni kell
megfelelôen mûködtetni is,
hogy élvezhessük annak min-
den elônyét. A már második
alkalommal Békés megyébe

látogató Ito Tetsuo köszöntôjé-
ben emlékeztetett arra, hogy
tavaly ünnepelhettük a japán–
magyar diplomáciai kapcsola-
tok 140. évfordulóját, majd

reményét fejezte ki, hogy az
elkészült beruházás mozga-
tórugója lehet ebben az ipar-
ágban a két ország közötti
együttmûködésnek.

Amikor 2008 októberében
hivatalossá vált, hogy Magya r -
országot sem kerüli ki a glo-
bális válság, addigra már nyílt
titok volt: mielôbb lépéseket
kell tenni a világszerte jelent-
kezô problémákból való kilá-
balásért. A megyei önkor-
mányzat ezért még ezen az
ôszön kidolgozta az NGP-t,
amely a pénzügyi-gazdasági
nehézségek leküzdését, a me-
gye gazdaságának fejlôdési
útra állítását a gazdaságélén-
kítésben látja. Ennek érdeké-
ben a megye újragondolta
kötelezô és önként vállalt fel-
adatait, és jelenleg tíz terü-
let élvez prioritást, amelyek
segítésére munkacsoportok
mû ködnek. A fórum résztve-
vôi a csoportok munkájának
jelenlegi állását is megismer-
hették.

Az elôre hozott beruházá-
sok célja a megye fenntartásá-
ban lévô intézmények mûkö-
désének költséghatékony biz-
tosítása, a megyei beruházási
piac élénkítése. Az érdekvé-
delem és koordináció csoport
által megrendezett hatrészes
konferenciasorozat a legak-
tuálisabb problémákban nyújt
többféle megoldási alterna-
tí vát. 

A bevételkiesés ellensú-
lyozására a megye összehan-
golja az ún. támogató szolgál-
tatásokat intézményeiben a
könyvelés, a szállítás, az élel-
mezés, a közös beszerzések, a
karbantartás, a mosodai szol-

gáltatás és az ingatlanüzemel-
tetés területén. 

A közös beszerzések célja a
hatékonyabb beszerzési rend-
szerek kidolgozása, alkalma-
zása minél több beszerzési te-
rületen, a tisztítószerektôl az
irodai felszereléseken át a

földgázig. Mindezek mellett
az önkormányzat nagy hang-
súlyt fektet a modern, piaci
igényekhez igazodó szakkép-
zésekre, a felnôttképzésre. A
cél, hogy az intézményeibe
járó diákok a munkaerôpia-
con értékes, jelenlegi hiány-
szakmát szerezzenek.

Az innováció, tudásbázis-
fejlesztés és klaszterek mun-
kacsoport feladatai közé a vál-
lalkozásindítási felmérések,
értékalapú levéltári kutatások
vagy éppen a pajzsmirigyrák
molekuláris genetikai vizsgá-
lata a Pándy kórházban tar-

toznak. A pályakezdôk állás-
hoz és munkatapasztalathoz
segítését is feladatának érzi a
megyei önkormányzat, ezért
a Békés Megyei Területfej-
lesztési Tanács (BMTT) 53
millió forintos keretébôl a
múlt évben harmincnyolc
friss diplomás kezdhette meg
munkáját a megye huszonhat
önkormányzatánál. 

A kommunikáció, marke-
ting, piacra jutás team felada-
ta a megyemarketing mege rô-
sítése a termelôi és szolgálta-
tási területeken, valamint az
önkormányzati, vállalkozói és
civil szektorban egyaránt. 

Szakmailag jól felkészült
civil szervezetek nélkül az ál-
lampolgárok gyengébb mi-
nôségû közszolgáltatáshoz
jutnának. Ezért a megyei ön-
kormányzat civilek számára
pályázható támogatásokkal
javít az itt élôknek nyújtott
szolgáltatások színvonalán,
például az egészségügy, a
sport, a kultúra területén. Vé-
gül az elhúzódó válságból
való kiútkeresés egyik lehetô-
sége a vállalkozásélénkítô,
munkahelyteremtô és meg-
tartó, valamint telephelyfej-
lesztô program is.

A meghívott elô-
a dók és a közönség
soraiban helyet fog-
laló polgármeste-
rek, valamint állatte-
nyésztéssel és nö-
vénytermesztéssel
foglalkozók, össze-
sen több mint négy-
száz fô, egyetértett
abban, hogy az agrá-
riumnak ismét a ma-

gyar gazdaság stratégiai ágazatává kellene válnia,
hiszen mint ahogyan Csath Magdolna is megje-
gyezte: hazánk területének 83 százaléka mezô-
gazdaságra és erdôgazdálkodásra alkalmas. A
közgazdász egyértelmûen a kisgazdaságok élet-
képessége mellett érvelt, és ehhez hasonló véle-
ményét fejezte ki az országgyûlés korelnöke,
prof. dr. Horváth János is, aki az aznapi parlamen-
ti ülés miatt videofelvételen küldte el beszédét.

Ocskay Gyula, a Határon Átnyúló Kezdemé-
nyezések Közép-európai Szolgálata fôtitkára az
uniós pályázatok kapcsán elmondta: Magyaror-
szágnak bôven van még mit tanulnia, hiszen ha
100 százalékban ki tudná használni a támogatá-
sokat, minden befizetett 1 forintjára 1,16 forin-
tot hívhatna le, ehelyett azonban ma mindössze
80 fillért tud elnyerni. Dr. gr. Bethlen István, a Ma-
gyar Páneurópa Unió elnöke szerint is ez idáig
nem tudtunk jelentôs pénzeket lehívni Magya r -
országra, ha mégis sikerült egy-egy nagyobb
projekthez megszerezni a támogatást, ott hatal-
mas összegek tûntek el a korrupciónak köszön-
hetôen. Mindezt Deák Ferenc aforizmáját alapul
véve úgy jellemezte: – Már nem tudjuk a mel-
lényt újragombolni, mert azt ellopták.

Dr. Kulcsár László a mûködôképes magyar
mezôgazdasági modell megteremtésének igé-
nyérôl beszélt, és egyebek mellett szólt arról,
hogy gátat kell szabni a mindenütt elburjánzó
bürokráciának is. − Ahogyan el kell férnie egy
adóbevallásnak egy söralátéten, éppen úgy ha-
sonló változást várunk a mezôgazdaság terüle-
tén is – fogalmazott Orbán Viktor egyik kijelen-
tését idézve Kulcsár.

Miután a megjelent gazdák is ismer tették vé-
leményüket, a konferenciát levezetô Dankó Béla
térségi tanácsnok szavai zárták a találkozót:
− Elérkezett a pillanat, amikor a közönség so-
raiban illetve a pódiumon helyet foglalók nem-
csak látják, de ugyanúgy is látják, mik a problé-
mák a magyar mezôgazdaságban – és ezt min-
denképpen biztató jelként értelmezte.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

A Példaképek a jelenkor számára: Tildy Zoltán
– Apor Vilmos – Tessedik Sámuel címû találko-
zó célja is egyrészt az volt, hogy a Békésben egy-
mással hagyományosan jó viszonyt ápoló fele-
kezetek további párbeszédet tudjanak folytatni.
Másrészt hogy tevékenységükrôl a közönség
soraiban ülô – köztük közel nyolcvan egyházi
középiskolába járó tanuló –, esetlegesen más
vallású megjelentek is többet tudjanak meg, hi-
szen a vallás máig központi szerepet tölt be so-
kak életében, a hit sokak cselekedeteinek, min-
dennapjainak fontos mozgatórugója.

A református, evangélikus, katolikus, román
ortodox és unitárius egyházi elöljárók prezen-
tációiból kiderült, hogy a felekezetek célja azo-
nos: azaz a hívek lelkiszolgálatának ellátása, a
bajba jutottak segítése, a közösségek összetartá-
sa. Kiss-Rigó László szeged–csanádi katolikus
megyés püspök elmondta: egyházmegyéjük
húsz év híján ezer esztendeje végzi ez irányú te-
vékenységét. Gáncs Péter, a Déli Evangélikus
Egyházkerület püspöke pedig érzékletes példá-
val élt, amikor hazánk vallási életét jellemezte:
− A gyülekezetek az együttmûködôk szigete az
együtt nem mûködôk tengerében. És ha ezek a
kis szigetek együttmûködnek, aközben a ko-
rábban együtt nem mûködôk is bevonódnak a
közösség életébe.

A rendezvény házigazdája, Domokos László, a
megyei közgyûlés elnöke egyúttal értékelte is a
nyári szünetre vonuló konferenciasorozatot. A
megyei elnök elmondta: a megoldások közös
keresését, az érdekvédelem koordinációját fel-
karoló találkozókon a társadalmat leginkább
foglalkoztató helyzeteket igyekeztek értelmez-
ni, segíteni próbáltak a kérdések közti eligazo-
dásban. – Békés megye pedig értette, elfogadta
a segítô szándékot – összegzett.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Gazdaságfejlesztési fórumra várták a békési gaz-
dasági élet szereplôit május 21-én a megyeházára,
immár nyolcadik alkalommal. Ezen ismertették a
megyei önkormányzat Növekedésorientált Gaz-
daságfejlesztési Programjának (NGP) eddigi ered-
ményeit, valamint a további lépésekrôl egyeztet-
tek a találkozó résztvevôi. A rendezvény házigaz-
dája Domokos László megyei elnök volt. 

Japán magyarországi nagykövete, Ito Tetsuo is tiszteletét tette azon a zöldener-
gia-konferencián Békéscsabán, melynek célja a környezetbarát technológiák
népszerûsítése, valamint a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárban megvalósult
energetikai korszerûsítés tapasztalatainak ismertetése volt. A május 21-i esemény
elôtt a diplomata Domokos László megyei elnökkel tekintette meg az intézmény
országos szinten is egyedülálló, japán technológiás hûtô-fûtô rendszerét, amely
része az épület elmúlt évben kivitelezett 900 millió forintos rekonstrukciójának.
A beruházás költségét a megyei önkormányzat önerôbôl finanszírozta.

Bemutatták a tudásház országosan is egyedülálló hûtô-fûtô rendszerét

A rendszer környezetkímélô, és hatékony megoldást jelent az intézmény számára is

Jól halad Békés megye válságkezelô programja

A munkacsoportok értékeltek
Az újragombolásról Együttmûködôk szigete

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL" FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL"

Csath Magdolna

A közös földgázbeszerzés jelentôs megtakarítással jár
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Közel egy hónapos mun-
kájával az Országgyûlés

több fontos kérdéskört érintô
törvény módosítását érte el,
hiszen elsôk között elfogadta
az évek óta vitatémát szolgál-
tató kettôs állampolgárságról
szóló törvényjavaslatot. A tör-
vénybôl idézve: „egyedi kére-
lemre kedvezményesen ho-
nosítható az a nem magyar ál-
lampolgár, akinek a felmenô-
je magyar állampolgár volt,
vagy valószínûsíti magyaror-
szági származását, és magyar
nyelvtudását igazolja”. En-
nek értelmében ezentúl nem
szükséges Magyarországon
tartózkodnia annak, aki ma-
gyar állampolgárságot szeret-
ne szerezni. Domokos László
megyei elnök, Szarvas és tér-
sége országgyûlési képviselô-
je a témával kapcsolatosan el-
mondta: a döntés meghozata-
lával nem vártak tovább, nem
mérlegeltek. Meglátása sze-
rint a szavazás idôpontja egy
igazi napja volt az összetarto-
zásnak. Ehhez kapcsolódóan a
határon túli magyarokat szin-
tén érintô másik törvényrôl is
döntött a Parlament, ugyanis
a trianoni békediktátum alá-
í rásának 90 éves évfordulójá-
ra június negyedikét a nemze-
ti összetartozás napjává nyil-
vánította a nemzeti összetar-
tozás melletti tanúságtételrôl

szóló törvénnyel, amely a ju-
bileum napján lépett hatályba.
Azon a napon emlékülést is
tartott a Parlament, melynek
kapcsán Domokos László ki-
emelte: emlékezni kell, felej-
teni nem szabad, de tovább
kell tudni rajta lépni. A poli-
ti kus szerint olyan lelki kö-
zösséget teremtô együttmû -
kö dést kell megfogalmazni,
melyben a mai országhatáron
túli lelki, szellemi, kulturális,
és nyelvi közösséget is vállal-
ni kell, a gazdasági mellett,
melyre meglátása szerint
mind a határon belülieknek,
mind az azon túl élôknek
szükségük van. 

Elsôk között szavazta meg
az új Országgyûlés a Parla-
ment létszámának csökkenté-
sérôl szóló alkotmánymódo-

sítást. A benyújtott jogszabály
szerint négy év múlva a mosta-
ni 386 helyett 198 fô lesz az or-
szággyûlési képviselôk létszá-

ma, és parlamenti képviselet-
hez jutnak a nemzeti kisebbsé-
gek, továbbá az alkotmánymó-
dosítással megjelenik az alap-

törvényben a miniszterelnök-
helyettes intézménye is. 

A törvényhozás elfogadta a
kisebb helyi önkormányzatok-

ra vonatkozó törvényjavaslatot
is, amellyel átlagosan közel fe-
lére csökkenhet a képviselô-
testületek tagjainak száma, már
az idei helyhatósági választáso-
kat követôen. A törvény egyes
esetekben szigorúbb követel-
ményeket rendel a jelölt- és a
listaállításhoz, továbbá felváltja
az 1990-ben elfogadott, azóta
többször módosított, a helyi
önkormányzati képviselôk és
polgármesterek választásáról
szóló törvényt.

A kormányprogram hang-
súlyosan szól a családok vé-
delmérôl és támogatásáról is,
ennek értelmében a családi
pótlék rendszerét pedig két
részre osztanák: nevelési ellá-
tásra és iskoláztatási támoga-
tásra. Továbbá arra is töreked-
nek, hogy családok helyzetét
megerôsítsék, a gyermekvál-
lalási kedvet elômozdítsák,
valamint hogy családbarát
munkahelyeket teremtsenek.
Domokos László szerint a
kormányprogram alapvetôen
egy keretet rajzol meg, me-
lyek felvállalható, nagyon vi-
lágos értékrendekre épülnek
(munka, család, biztonság,
rend, egészség). A képviselô
bízik benne, hogy a kormány
és a Parlament többsége érde-
mi munkájának köszönhe-
tôen már júliustól láthatók
lesznek a változás jelei.

Pontos és egészen megbíz-
ható adatok ugyan máig

nem állnak a történészek ren-
delkezésére, vannak források,
amelyek szerint az 1951 máju-
sa és júniusa közötti kitelepíté-
sek révén ötezer-kétszáz csalá-
dot, mintegy tizenháromezer
embert számûztek Budapest-
rôl a vidéki tanyavilágokba, a

már ott élôk házaiba. Az érin-
tett fôvárosiaknak összesen
egy napjuk volt a kényszerû
költözés elôkészületeire.

Békés megyébe is sokan ér-
keztek így, a legtöbben – össze-
sen kétszázötven család –Me-
zôberénybe, de Hunya is
nyolcvanhat fôvárosi család új,

nem maga választotta lakhe-
lyéül szolgált. A község az ô,
valamint az ôket befogadó hu-
nyaiak tiszteletére és emlékére
állított emlékoszlopot, ame-
lyet május 21-én, a kommu-
nista diktatúra intézkedésének
hatvanadik évfordulóján avat-
tak fel. Ahogyan Dankó Béla,
Békés Megye Képviselô-tes-

tületének térségi tanácsnoka is
fogalmazott, a hunyai oszlop
emlékeztet rá: soha többé nem
szabad engedni, hogy ártatlan
embereket saját hazájukban
hurcoljanak meg, hogy bárki
féljen szülôföldjén.

És bár az önkényuralom
célja a kitelepítéssel mind a

számûzött, mind a befogadó
családok külön-külön meg-
büntetése mellett a két egy-
mástól nagyon különbözô és
távol álló, korábban egymással
nem is igazán érintkezô réteg
közötti konfliktusok generálá-
sa is volt, az emlékoszlop szin-
tén szimbóluma annak, hogy
mindezek ellenére képesek
voltak egymással szolidaritást
vállalva együtt élni, a természe-
tesen elôforduló súrlódások
mellett összefogni. És most
együtt emlékezni a hatvan év-
vel ezelôtti eseményekre.

Mindez igazán emberköze-
livé és kézzel foghatóvá is vált,
amikor a község polgármeste-
re, Petényi Szilárdné beszéde
után mindkét oldal egy-egy

érintettje megszólalt az ün-
nepségen. Veress Árpád egykori
kitelepített önéletrajzi eleme-
ken alapuló könyvébôl, a
2008-ban megjelent Ördögol-
dal címû novelláskötetbôl idé-
zett, Pintér Bélapedig a befoga-
dó hunyaiak részérôl köszön-
tötte a sorstársakat.

„Süt a napfény, mégse látnak,
/ a magyar a nagyvilágnak / ár-
vája” – írta Kosztolányi Dezsô
kilencven évvel ezelôtt, a tria-
noni békeszerzôdés miatt ér-
zett elkeseredésében. A Ma-
gyarország kétharmadának
elcsatolásáról döntô, 1920.
június 4-én aláírt diktátumról
és következményeirôl idén
megyénk minden korábbinál
több településén emlékeztek
meg, immár a nemzeti össze-
tartozás napjának jegyében is.

Békésszentandráson átadták
a Trianon-emlékparkot, amely-

 nek központi eleme a kitárt
szárnyú turul az elôtte dombo-
ruló hármashalommal, azon a
kövekbôl kirakott, egykori és
mai megcsonkított Magyaror-
szág körvonala. Hamza Zoltán
polgármester és Hévizi Róbert, a
Békéssy János Helytörténeti és
Hagyományôrzô Egyesület el-
nöke közösen leplezték le a kô-
risfából készült szobrot, a
szentandrási Klimaj János ipar -
mûvész munkáját. Mindezzel a
park látogathatóvá, a tisztelet-
teljes emlékezés méltó szín-
helyévé vált.

Kulcsos házak – így hívják
azokat a mûvelôdési ott-

honokat, amelyek zárva tarta-
nak, és csak idôszakosan, egy-
egy rendezvény alkalmával
várják a kultúrára és közösségi
életre vágyókat. Kapunyitoga-
tó – ez pedig már annak a prog-
ramcsaládnak a neve, amely-
nek célja, hogy éppen ezeket
az intézményeket töltse meg
élettel egy rövid idôre. A ren-
dezvénysorozatot a Békés
Megyei Ibsen Kht. Kulturális
Irodája a megyei önkormány-
zat támogatásával tavaly indí-
totta útjára, és a múlt évben tíz
kistelepülés lakóinak szerzett
örömöt vidám mûsoraival.
Mivel azonban Békésben ösz-
szesen huszonegy kulcsos ház
található, nem is volt kérdéses,
hogy ami 2009-ben elkezdô-
dött, az 2010-ben folytatódni
fog, azaz hogy a többi tizenegy

kapu zárjában is hamarosan el
fog fordulni a kulcs.

Az idei évben eddig a kar-
dosiaknak, az ecsegfalviaknak,
a magyardombegyháziaknak
és a körösnagyharsányiaknak
lehetett részük a kapunyitoga-
tásban, mindezt bábszínházas
sárkányföldi kalandozások,

kézmûves foglalkozások, tánc-
házak, elôadások, egy héten
keresztül látogatható utazó ki-
állítások révén – mindannyi-
szor remek hangulatban. Au-
gusztus és október között
pe dig Bélmegyeren, Csaba-
szabadiban, Csárdaszálláson,
Dombiratoson, Gerendáson,
Kisdombegyházon és Tarho-
son nyílnak ki a kulcsos házak.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

A kitelepített családok emlékezete
Az elköltöztetett és a befogadó családok közötti
konfliktus gerjesztése révén a társadalmi feszült-
ségkeltés is célja volt 1951-ben a kommunista dik-
tatúrának, amikor több mint ötezer budapesti csa-
ládot számûzött a tanyavilágba, köztük Hunyára
is. A május végén a községben az esemény emléké-
re állított oszlop azonban éppen ennek az ellen-
kezôjére, azaz a két oldal között megteremtôdött
szolidaritásra bizonyíték.

Megalakult az új Országgyûlés, amely a május 14-i alakuló ülést követôen gôzerôvel kezdte meg munkáját, és
az azóta eltelt idôszakban számos törvényjavaslat és módosítás került be a törvényhozás elé. Döntés született
többek között a kormányzati struktúráról, a Parlament létszámának csökkentésérôl, valamint a kettôs állam-
polgárságról. Mindezek mellett benyújtásra került a polgármesterek és önkormányzati képviselôk választásá-
nak új szabályairól, a családtámogatási rendszer módosításáról, valamint a nemzeti összetartozás melletti ta-
núságtételrôl szóló javaslat is, melyet a törvényhozás szintén támogatott. Május 29-én a miniszteri eskü mellett
többséggel elfogadták az új kormányprogramot is. Domokos László országgyûlési képviselô az új kormány meg-
alakulásáról szólva elmondta, hogy meglett a hosszú munka eredménye, s megkapták az építkezés lehetôségét. 

Fordul a kulcs a zárban

Trianoni emlékpark Szentandráson

Építkezô kormányzati munka kezdôdött
Várhatóan már júliustól láthatók lesznek a változás jelei
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– Mit éreztél, amikor Ukrajná-
ban megtudtad, hogy elnyerted a
legjobb nôi alakítás díját?

– Pontosabban Ukrajna
felé egy vonaton tudtam meg.
Ott hívott fel Fekete Péter,
színházunk igazgatója. Na-
gyon boldog voltam. Maga
az érzés megfoghatatlan, és
nem is tudom körülírni.
Amikor Péter felhívott, csak
annyit tudtam mondani, hogy
köszönöm! Nagyon boldog
vol tam.

– Mit jelent neked eljátszani
Edith Piaf életét?

– Nagyon hálás vagyok
ezért a szerepért. Ahogy ô élt,
amilyen mélységeket és ma-
gasságokat megélt, amilyen
szenvedéllyel, önégetéssel,
magánnyal, abban annyi réteg
van fiatalkorától a haláláig,
amit eljátszani nagyon nehéz,
de nagyon jó. Nekem csoda
és katarzis. Csak hálás lehe-
tek, hogy találkozhattam ez-
zel a szereppel.

– A Jókai Színház iskolájá-
ban folytattad a tanulmányaidat.

– Az osztályfônökünk Kon-
ter László volt, a mesterségta-
nárom pedig Gáspár Tibor. Itt
kezdôdött a pályámnak az a
szakasza, ami már nem tudat-
talan volt. Tibornak nagyon
sokat köszönhetek, ô oltott be
igazán színházszeretettel. Va-
lami olyan dolgot tudott adni
a személyiségével, a színházi
létezésével meg azzal, ahogy
tanított bennünket, ami na-

gyon megfogott. Ô az én
mesterem.

– A Csendesek a hajnalokban
egy bakancsos, egyenruhás, ke-
mény nôt játszottál, és több ha-
sonló kemény szerepben is látta-
lak már. Azóta viszont nôiesebb
szereplôket is megformáltál már.

– Az a szerep is egy igazi nô
volt, aki katonaként harcol
ugyan, de minden éjjel élete
kockáztatásával kiszökik a tá-
borból, hogy a gyerekét láthas-
sa. Ahogy visszatekintek, na-
gyon hálás vagyok azért, hogy
a Tóték Ágikájától kezdve
Shakespeare Júliáján át a már
említett katonaszerepig na-
gyon sok mindent eljátszhat-
tam. Minden feladat egy újabb
önmegismerés, mindig tiszta
lappal, magamból felszínre
hozva azokat a dolgokat, aho-
gyan én egy-egy szituációban
viselkednék. Nagyon sokat ta-
nultam ezekbôl, és a szerepe-
ken keresztül egyre jobban
megismerhettem saját maga-
mat is. Ezért vagyok nagyon
hálás értük.

– Te melyik típusú színésznô
vagy, aki belebújik a figurába,
vagy aki önmagára formálja azt?

– Én azt gondolom, hogy
mindenki csak saját magából
tud építkezni, felszínre hozni
dolgokat, ezért nagyon fontos,

hogy az ember odafigyeljen a
tapasztalataira, hogy ne csak
fikciókat keressen egy szerep
megformálásakor, hanem va-
lós élethelyzeteket, amiket
már a saját bôrén is megta-
pasztalt, akkor is, ha örömteli,
akkor is, ha fájdalmas. Min-

denkinek megvan a saját útja,
és én ezért az útért mind ez
idáig nagyon hálás vagyok.
Odafönt az égiek mindig tud-
ják, hogy a legmegfelelôbb
pillanatban mire van szüksége
az embernek.

JÓZSAMIHÁLY

Akülönleges zárókoncert rengeteg megle-
petést ígér: lesz éjszakai sétarepülés, a

sportbarátok pedig hatalmas kivetítôn követhe-
tik végig a futball-világbajnokság döntô mérkô-
zésének eseményeit. Zene, szárnyalás, szórako-
zás vár mindazokra, akik július 10-én kilátogat-
nak a békéscsabai repülôtérre. Jegyek válthatók

a Békés Megyei Jókai Színház jegyirodájában, a
Gyulai Erkel Ferenc Mûvelôdési Központban,
a megyei Tourinform-irodákban, valamint a
www.jokaiszinhaz.hu weboldalon. A rendez-
vény idején a Körös Volán különjáratokat indít
a helyszínre, melyek a koncert után is megvár-
ják a nézôket.

AGyulai Várszínház az idén is módfelett
sokszínû, igényes programokkal várja az

érdeklôdôket: próza-, gyermek-, zenés és tánc-
színházi elôadások, filmvetítések, koncertek,
kiállítások, konferenciák közül válogathat a
publikum a július 2-án kezdôdô és augusztus
12-ig tartó rendezvénysorozat alatt. A legna-
gyobb rangot a várszínháznak az immár hato-
dik alkalommal megrendezésre kerülô Shakes-
peare Fesztivál jelenti. Az idei év nagy szenzá-
ciója: a világ egyik legelismertebb rendezôje,
Peter Brook ismét tiszteletét teszi a fürdôváros-
ban, mégpedig a Warum, warum címû darab-
bal, mely Shakespeare és mások szövegeibôl ké-
szült, és arra keresi a választ: miért van szüksé-
günk színházra, mi a színház funkciója, mik a
gyökerei, mi a szerepe a nézôk és a mûvészek
életében? A bemutató másnapján egy konfe-
renciára kerül sor, melyen Peter Brook mun-
kássága, Shakespeare-rendezései lesznek a
téma. 

A másik külföldi bemutató a román szár-
mazású, de évtizedek óta az USA-ban élô And-
rei Şerban rendezése, a Lear lesz. A bukaresti
Bulandra Színház elôadásában kizárólag nôi
színészek elevenítik meg a színpadon a király-
drámát. A Shakespeare Fesztivál magyar prog-
ramja is kellemes meglepetéseket ígér. A be-
regszászi színészek Szergej Maszlobojscsikov ren-

dezésében és debreceni kollégáikkal kiegészül-
ve adják elô A makrancos hölgyet. Nem kevés-
bé érdekesnek ígérkezik a Romeo és Júlia Uray
Péter színrevitelében, vagy a Zsótér Sándormeg-
álmodta Hamlet a József Attila Színház ven-
dégjátékában. A rendezvényt kísérôprogramok
is kiegészítik. A már említett konferencia mel-
lett filmvetítéseket is láthatnak az érdeklôdôk:
a legendás Független Színpad Romeo és Júlia
elôadását vagy a Brook Lear királyából készített
filmet. Kiállítás, táncos és zenés produkciók is
szerepelnek a kínálatban. 

A színház saját bemutatóinak a sorát a már
említett A makrancos hölgy nyitja. Szintén he-
lyi premier lesz Weöres SándorPsychéje, melyet
Sopsits Árpád visz színre. Idén ünnepeljük Erkel
Ferenc születésének 200. évfordulóját. A vár-
színház több munkával is tiszteleg a nagy ze-
neszerzô emléke elôtt. Horváth Csabakoreográ-
fus rendezésében a Sakk-játék címû táncjáté-
kot láthatjuk a Forte Társulat elôadásában. Lesz
opera is: a Hunyadi László a Gyulai Várszínház
és a debreceni Csokonai Színház koproduk-
ciójában. Akinek mindez nem elég, láthat mu-
sicalt, részt vehet beavatószínházban; és akkor
még nem is beszéltünk a gazdag zenei kínálat-
ról: lesz jazz-, blues-, valamint népzenei és vi-
lágzenei fesztivál is. 

DARVASI FERENC

Ünnepi hangversenysorozatot adott a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar,
fennállásának 50. évfordulójára a 2009/2010-es évadban, Somogyi-Tóth Dániel
karmester, mûvészeti vezetô irányításával. A jubileumi évadot egy nagyszabású
koncerttel készül lezárni a zenekar, melyen Carl Orff Carmina Buranáját adják
elô július 10-én este 7 órakor. Az ismert dallamok a Békéscsaba–Gyula közötti
megyei repülôtér nagyhangárjában csendülnek fel a szimfonikusok elôadásá-
ban, a Talamba Ütôegyüttes, a Debreceni Kodály Kórus, a Gyulai Erkel Ferenc
Vegyeskar, valamint a debreceni Voces Iuvenum Gyerekkar közremûködésével.

Díjesô hullott a Jókai Színházra

Tarsoly Krisztina útja
Azt is mondhatnánk, hogy díjesô hullott május végén, június elején a Békés Me-
gyei Jókai Színház elôadásaira, színészeire. Mégsem ezt mondjuk, mert tudjuk,
hogy esôt manapság nem szabad emlegetni, mert megjelenik, mint ama „falra fes-
tett” vagy a „kertek alatt járó”. Meg aztán azt is tudjuk, hogy az esô azt éri, aki mu-
szájból vagy véletlenül éppen arra jár. A Jókai Színház mûvészei és produkciói vi-
szont nem véletlenül kapták, hanem nagyon is kiérdemelték az utóbbi idôben ka-
pott díjakat. Legutóbb május 30-án Khersonban (Ukrajna) a nemzetközi színhá-
zi Gogol: Háztûznézô címû elôadásukat a nemzetközi szakmai zsûri a legjobb
elôadásnak minôsítette, a látvány, illetve a díszlet megkapta a zsûri és a nemzet-
közi sajtó különdíját is. Néhány nappal korábban Budapesten, a Thália Színház-
ban megrendezett Rivalda fesztiválon Pataki Éva Edith és Marlene címû darab-
jának elôadására (rendezô: Tege Antal) a közönségdíjat kapta meg a színház, a
zsûri pedig Tarsoly Krisztinának adományozta a legjobb nôi alakítás díját, amit a
színésznô át se tudott venni, mert éppen Ukrajnában szerepelt. Mi hazaérkezése
után beszélgettünk vele.

Peter Brook is a várszínház vendégeRepülôtéri zárókoncertre készülnek
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Június 18. – július 11. Városházi Esték, Bé-
késcsaba, városháza díszudvara

Június 28. – július 2. Indiántábor a Mese-
házban, Békéscsaba, Békési Úti Közösségi
Házak

Július 1–5. Iskolás és felnôttkorú értelmi
fogyatékos emberek XXIII. Országos
Kulturális Fesztiválja, Szarvas, Vajda Péter
Mûvelôdési Központ

Július 2–4. Körös-völgyi Sokadalom, gyulai
várkert

Július 2–4. Ványai vigasságok, Dévaványa,
Fô tér

Július 2–4. XV. Körösladányi Napok, Kö-
rösladány, mûvelôdési ház

Július 2–10. „Puszta Ízei” – Orosháza
Fesztivál, Orosháza, több helyszínen

Július 2. – augusztus 12. Gyulai Várszínház
47. évad programja, Összmûvészeti Fesz-
tivál, Gyula, a város több pontján

Július 3. Korbely István festômûvész jubi-
leumi kiállításának megnyitója, Szarvas,
Tessedik Sámuel Múzeum

Július 3. Búzafesztivál,Csorvás, a város több
pontján

Július 3. Városnap, Vésztô, mûvelôdési köz-
pont

Július 3–4. Simon-Fiala kajak-kenu emlék-
verseny, Békésszentandrás, sporttelep

Július 3–4. II. Rózsa Fürdô Lábtengó-baj-
nokság, Tótkomlós, Rózsa fürdô

Július 3–4. OVB strandkézilabda nôi-férfi
kvalifikációs torna, Orosháza-Gyopáros-
fürdô, parkfürdô

Július 4. Kirakodóvásár és búcsú, Békés-
sámson, Szabadság utca, szabadidôpark

Július 4–11. Lovastábor, Füzesgyarmat, Ger-
gely-tanya

Július 5–6. Gobelinkiállítás, Békésszentand-
rás, Körös Mûvelôdési Ház

Július 5–9. Fafaragó tábor, Szarvas, arboré-
tum

Július 7–11.Dobfesztivál,Dévaványa, strand-
fürdô

Július 8–18. VI. Shakespeare Fesztivál,
Gyula, a város több pontján

Július 9–11. XIII. Aratónap és Kárpát-
medencei Nemzetiségek Találkozója,
Szarvas-Ezüstszôlôk

Július 9–11. Kondorosiak II. Világtalálko-
zója, Kondoros, sportpálya

Július 10. Sárarany Szalmaporta megnyi-
tója, Szarvas-Ezüstszôlôk

Július 10. Három Nemzet junior salakmo-
tor-bajnokság, Gyula, sporttelep

Július 10. A Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar koncertje, Békéscsaba, repülôtér

Július 10. II. Magyarok Ünnepe,Orosháza,
Gellértegyháza

Július 10. IV. Cigány Kulturális Találkozó,
Tótkomlós, Erzsébet liget

Július 10–11. Rózsa Fürdô Napok és Ró-
zsa Kupa úszóverseny, Tótkomlós, Rózsa 
fürdô

Július 10–11. B. I. K. E Napok, Békésszent-
andrás, Szent András liget

Július 11–18. Tûzoltótábor, Füzesgyarmat,
gépállomási iskola

Július 11–18. Népmûvészeti tábor, Vésztô,
mûvelôdési ház

Július 14–19. Szélrózsa – Evangélikus Ifjú-
sági Találkozó, Szarvas, Erzsébet liget

Július 15–18. PROHUN 500 tereprallye
Gyula–Kötegyán

Július 16–18. IX. Nemzetközi Veterán-
jármû-találkozó, Orosháza, a város több
pontján

Július 17. „Gyepderby”,Orosháza, bogárzói
lóversenypálya

Július 17. Falunap, Kardoskút, Március 15.
tér parkja

Július 17. V. Tótkomlósi Nemzetközi 
Szenior Úszóverseny, Tótkomlós, Rózsa 
fürdô

Július 19–25. Szilaj lovastábor, Füzesgyar-
mat, Szilaj Lovas Egyesület

Július 20–24. Ifjúsági honismereti tábor,
Füzesgyarmat, tájház

Július 22. Central European Tour – Gyo-
maendrôd GP kerékpáros körverseny,
Gyomaendrôd, gyomai városrész

Július 22–24. Elsô Bikini-tábor, Füzesgyar-
mat, Kastélypark fürdô

Július 23. Szarvas város napja, Szarvas, le-
telepedési emlékmû, Vajda P. u.

Július 23–25. Körös-szögi Kistérségi Civil
Találkozó, Szarvas és a térség több telepü-
lése, több ponton

Július 23–31. Körrepülô modellek világ-
bajnoksága, Békéscsaba, repülôtér

Július 23–24. Gyarmati Víz Parti, Füzes-
gyarmat, Kastélypark fürdô

Július 23. – augusztus 4. Nemzetközi Test-
vérvárosi Mûvésztelep, Békéscsaba, Jan-
kay-galéria 

Július 24. Szarvasi Lovasnapok, Szarvas, Er-
zsébet liget

Július 24. Falunap, Kertészsziget, Kossuth tér
Július 24. V. Jubileumi Füzestuning Autó-
kiállítás, Füzesgyarmat, sportpálya

Július 24. Táncház, Gyomai Tájház, Gyoma-
endrôd, Zrínyi Miklós u. 2.

Július 24. Grill Fesztivál – Rádió Weekend
Nap, Tótkomlós, Rózsa fürdô

Július 24. XIX. Gyulai Vár Jazz Fesztivál,
Gyula, tószínpad

Július 24–25. Éjszakai felnôtt horgászver-
seny, Szeghalom, Mikolik-tó

Július 24. – augusztus 7. Árpád-kerti Kul-
turparti,Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Köz-
pont és az Árpád-kert

Július 25. V. Gyulai Vár Blues Fesztivál,
Gyula, tószínpad

Július 26–31. Alkotótábor, Szarvas, arbo-
ré tum

Július 27. – augusztus 8. Hajómodellezô-
világbajnokság,Orosháza-Gyopáros-
fürdô

Július 30. Tájháztalálkozó, Szarvas, száraz-
malom

Július 30. Dr. Asztalos Miklós-emlékün-
nepség és kiállítás, Körösladány, Mûvelô-
dési Ház és Helytörténeti Gyûjtemények
Háza

Július 30. – augusztus 1. X. Csorvási Nem-
zetközi Lakodalmas Gasztronómiai Na-
pok, sporttelep, illetve a település utcái

Július 30. – augusztus 1. XX. Végvári Es-
ték, Gyula, Várkert

Július 31. Fürdôfesztivál,Mezôkovácsháza,
Borostyán strandfürdô

Július 31. Falunap, Körösújfalu, sportpálya

Júliusi rendezvények

Hagyományôrzô juniális
Június 26. Vésztô-Mágor Történelmi Emlékhely
A Kukucska Színház mûsora délelôtt, a népi játékok és kézmûves játszóházak pedig egész
nap várják a felfedezôkedvû, lelkes gyermeksereget. De garantáltan nem unatkoznak
majd a népzene és a folkrock kedvelôi sem: délután élôzenés táncház, este pedig a
Transylmania, az Ismerôs arcok és a Csillagösvény együttes szórakoztatja ôket, majd
a Kormorán ad másfél órás élô koncertet. És felsorolni is nehéz, mi minden lesz még:
métamérkôzések, lovagi játékok, sárkánykészítés és -reptetés, lovaglás és kocsikázás,
valamint a népi mesterségek és a kézmûves borászat fortélyait is ki lehet lesni.

Robert Capa: (H)Arcok
Június 4. – október 3. 
Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba

Tizennyolc év és öt háború – ez a magyar származású Ro-
bert Capa (1913–1954) haditudósító mérlege. A világhírû
fotómûvész képei közül a csatatéren kattintott, például a
milicista halálát vagy a normandiai partraszállást ábrázoló
alkotások mellett októberig egyebek mellett a Pablo Pi-
cassóról, Ingrid Bergmanról vagy éppen De Gaulle tábor-
nokról készült munkái is a Munkácsyba költöztek.

Zsögödi Nagy Imre-kiállítás
Július 14. – szeptember 12. 
Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba

Erdély egyik legjelentôsebb, a „fénnyel festônek” is nevezett
mûvészének teljes életmûvét felölelô kiállítás mozgalmas képein
megörökített helyszínek szinte kizárólag az alkotó szülôföldjé-
hez köthetôk. Zsögödi Nagy Imre (1893–1976) a sajátos csíki
fényviszonyokat kihasználva – a párás napok déli órái különösen
jó körülményeket biztosítottak – teremtette munkáit, innen
azok senki máséval össze nem téveszthetô színvilága.

Polgármesterek focija a zuhogó esôben

Négy csapat mérte össze erejét a június 4-i zuhogó esôben
a megyei polgármesterek labdarúgó-találkozóján. A há-

zigazdák a pályát biztosító Kétsoprony mellett a megyei ön-
kormányzat, valamint a megyei labdarúgó-szövetség voltak.
A tornán végül a hevesi labdarúgó-szövetség diadalmaskodott,
miután a döntôben 2:1-re gyôzte le a Békés Megyei Önkor-
mányzatot. A találkozó vendégül látott két olimpiai bajnokot,
Palotai Károlyt és az Aranycsapat-tag Buzányszky Jenôt is.

Egyesek biciklivel, mások
görkorival és persze na-

gyon sokan futva tették meg a
közel 200 kilométeres Békés-
csaba–Arad–Békéscsaba távot
május utolsó hétvégéjén. 

A 13. alkalommal megren-
dezett nemzetközi szuperma-
raton indulóinak megyénk szá-
mos lakója is élôben, saját tele-
pülésén szoríthatott, hiszen a
verseny érintette Csanádapá-
cát, Tótkomlóst, Mezôhegyest,
Battonyát, Mezôkovácsházát
és Csabaszabadit, míg Romá-

niában Turnun keresztül kel-
lett Aradra érkezni. A rendez-
vényt a megyei önkormányzat
is támogatta, amely az idén két
csapatot indított, és címvédô
nôi váltója ezúttal is elsôként
szakította át a célszalagot. Egyé-
niben 2009-hez hasonlóan is-
mét Vozár Attila, míg férfi vál-
tóban a Puma Békéscsabai AC
gyôzedelmeskedett. A leggyor-
sabb bicajosnak Vernika Tamás,
míg a legügyesebb görkorisnak
Lamoly Veronika bizonyult.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Az olimpiára készülve
Ugyan még senkinek nem lehet biztos a kvalifikációja, a megyénket jó eséllyel a 2012-es olimpián képviselô spor-
tolók felkészüléséhez már most stabil hátországot kell biztosítani. A megyei önkormányzat ezért is támogatja fél-
fél millió forinttal Lónai Hajnalkát és Márton Anitát. A Torna Club Békéscsaba 17 éves kondorosi versenyzôje azt
is elmesélte, hogyan fest a nyara, míg a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club 21 éves tehetségét arról is kérdez-
tük, hogy akkor súlylökés vagy diszkosz.

– Hatéves korod óta tornázol.
Miért éppen e mellett a sportág
mellett döntöttél?

– Az edzôm az óvodában
figyelt fel rám: tehetségesnek
tartott, így beválasztott a tor-
nászok közé. Ezután jártam
ovitornára, az általános isko-
lát pedig már a tornászosz-
tályban kezdtem el.

– Gondolom, tíz évig nem
sportol valaki anélkül, hogy vala-
mit ne kedvelne nagyon benne.
Mi az, amit legjobban szeretsz a
tornában?

– A sikerek jól tudnak esni,
megerôsítenek. Igaz, akadnak
kudarcok is, de nagyon szere-
tek tornázni, a révén pedig
sok külföldi versenyre is kiju-
tok, világot láthatok. Az eddi-
gi legjobb és leghangulato-
sabb megmérettetésem egy
Olaszországban, Rómában
rendezett nemzetközi ver-
seny volt, ahol csapatban a
másodikok lettünk; itt egyéb-
ként egyénit nem is indítot-
tak. Amíg kint voltunk, bejár-
tuk az egész várost, és min-
den nevezetességet, híres
helyszínt megnéztünk.

– Egy 2008. ôszi edzésen
megsérült a térded, és közel egy
évet ki kellett hagynod. Hogyan
viselted ezt az idôszakot?

– Nehezen, és olyan hely-
zetek is elôfordultak, amikor
úgy éreztem, nem érdemes
tovább csinálni. Az edzôim,
Bereczkiné Harangozó Ildikó és
Petrovszki Pál azonban nagyon
sokat segítettek és biztattak, a
lelki támaszaim lettek. És úgy
tûnik, érdemes volt, mert most
is egész jól megy.

– Napi hat-hét órát edzel. Az
olimpiára tekintettel a következô
idôszakban még intenzívebben
dolgoztok?

– Igen, egész nyáron edzô-
táborozunk, minden hónap-
ban két hetet, egészen októ-
berig, mert ekkor lesz a világ-
bajnokság, és jelenleg legfô-
képpen erre készülünk. Hi-
szen ha ott bekerülünk a
hu szonnégy legjobb csapat
közé, indulhatunk a 2011-es

vb-n, ahol pedig az elsô ti-
zenkét csapat kvalifikálja ma-
gát a londoni játékokra – és
persze az sem mindegy, ha-
nyadik helyen végzünk, mert
arra is külön szabály van,
egyéni versenyzô hogyan ve-
het részt az olimpián. A 2010-
es vb-n lehet, hogy mind a
négy szeren indulok, mert
kellünk a csapatba, de a leg-
fontosabb a gerenda és a talaj,
elsôsorban ott számítanak
rám.

– Te hogy érzed, milyen for-
mában vagy most? Fáj még a
tér ded?

– Már egyáltalán nem ér-
zek fájdalmat. Most pedig
egész jó formában vagyok,
éppen új elemeket gyakoro-
lunk, hogy a világbajnoksá-
gon beletehessük ôket a gya-
kiba.

– Év elején Dél-Afrikában edzô-
táboroztatok. Mesélnél errôl egy
kicsit?

– Két hetet töltöttünk ott,
és nagyon jó volt, különösen
azért, mert itthon az idôjárási
feltételek miatt télen nem
igazán tudunk dobni. Jó idô-
ben viszont igen, akkor lehet
kint edzeni, nem kell úgy fel-
öltözni, könnyebb mozogni.
A dél-afrikai tábor nekem
is rengeteget segített, ez is
nagyban befolyásolta, hogy
javítottam a fedett pályás csú-
csomon.

– Ilyenkor szétnézni is van le-
hetôségetek?

– Igen, és amikor pihenô-
napunk van, általában egybe-
igazítjuk a programunkat, így
Dél-Afrikában is bementünk
a városba, és Sun Citybe is,
ami egy körülbelül 200 kilo-
méteres utazást jelentett.
Strandra szintén kilátogat-
tunk, és ez mind nagyon jó
volt.

–Melyik versenyedre készülsz
most intenzíven?

– Az olimpia egyelôre táv-
lati cél. Ami közelebb van,
ami jelenleg az elsôdleges cé-
lom, az a július végi felnôtt
Európa-bajnokság. A szintem
megvan, 17,20-at kellett tel-
jesíteni, így abból a szem-
pontból jobb és könnyebb a
helyzetem, hogy már nem
kell egy formát hozni, hanem
lehet edzeni, és majd ha jön a
fôverseny, akkor bizonyítani.

– Az olimpiáról mersz már
valamit nyilatkozni?

– Szeretnék jó eredményt
elérni. Ahhoz, hogy a döntô-
ben, a tizenkettôben bent le-
gyek, biztosan 18,50 fölött
kell lökni – hát majd meglát-
juk… De még fiatal vagyok, a

dobóknál nagyjából 27-28
éves korában ér oda valaki,
hogy a legjobb formáját el
tudja érni. És most erôs a me-
zôny, a legutóbbi fedett világ-
bajnokságon is 18,20 fölött
kellett lökni, pedig ott még
nem is akkora a konkurencia,
kevesebben szoktak lenni,
mint szabad téren.

– A súlylökés vagy a diszkosz
a fontosabb?

– Most már inkább a súly-
lökés a fôszámom, a diszkoszt
pedig mellékesen ûzöm. Egy-
részt változatosságként, hi-
szen az azért elég monoton
lenne, ha mindennap csak
súlyt löknék. Másrészt jövôre
még van egy utánpótlás Eu-
rópa-bajnokságom, és úgy
gondoltuk, azon még be tud-
nék kerülni a nyolc közé.

– A sport mellett egyetemre is
jársz.

– Igen, levelezô tagozaton
elsôéves gyógypedagógia sza-
kos hallgató vagyok, havonta
egy pénteken és szombaton
vannak óráim. Nehéz, de
már elôtte is sokat utaztam,
így hozzászoktam, hogy má-
sok jegyzetébôl és mindent
önállóan tanuljak meg. Szó-
val nincs különösebb problé-
mám vele hál’ Istennek.

Futócipô, bicikli, görkori
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