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Piacképes tudásra van szükség a munkahelyteremtés érdekében
Százötven férôhelyes, új kollégiumot avattak a Harruckernben
Közel kilenc hónapig tartó építkezést követôen
ünnepélyes keretek között adták át a Harruckern
gyulai központjában azt az új oktatási-kollégiumi épületegyüttest, melyet 630 milliós saját erôs
beruházásként teljes mértékben a fenntartó megyei önkormányzat finanszírozott. Az augusztus
26-i épületavató ünnepségen Farkas Zoltán megyei elnök a munkahelyteremtés és a szakképzés
fontosságát emelte ki.

A

z új tanév különlegesen
indult a Harruckern János Közoktatási Intézmény
gyulai központjában tanuló diákok számára, mert szeptembertôl egy új épületben is folytathatják tanulmányaikat és
vehetnek igénybe kollégiumi
ellátást. – A megyei önkormányzat még 2009-ben döntött arról, hogy központi forrás

hiányában saját erôbôl kezdi el
építeni a több mint 600 milliós beruházást, hiszen a régi
tanmûhelyekben már nehezen lehetett biztosítani az oktatáshoz szükséges megfelelô
körülményeket, és a kollégiumi férôhelyeket is bôvítenünk
kellett – mondta el Farkas Zoltán az ünnepélyes átadón.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON "

A Harruckern új oktatási-kollégiumi épületegyüttesét saját erôs beruházásként a megyei önkormányzat finanszírozta

M44-es gyorsforgalmi:

Nyílt napok az IBSEN Házban

Folytatni kell az elôkészítését

Szeptember 24–25., Békéscsaba

Évek óta kiemelkedô jelentôséggel bír a megyei közgyûlés számára, hogy az
M44-es gyorsforgalmi út mielôbbi megépüléséért a lehetôségekhez képest mindent megtegyenek. Új reményt adhat az a februárban beadott pályázat, melynek sikere estén uniós pénzeket is bevonhatnának az építkezésbe. A munkálatok mielôbbi elkezdését szorgalmazó megyegyûlés júniusban 100 millió Ft-ot
különített el saját költségvetésében az M44-es út elôkészítése érdekében. Öszszegeztük az M44-es út elmúlt egyéves történetét.
Az elmúlt kormányzati ciklusban a megye több próbálkozását is elutasították. Tavaly
májusban pedig az elôzô kormánynak még kétmilliárd forintot is megelôlegezett volna
a megyegyûlés a leendô fôút
nyomvonalán történô régészeti feltárások finanszírozására, hogy ne álljanak le az elô-

készületi munkálatok, azonban az akkori vezetés ezt a segítséget is elutasította. Ezt követôen 2009 decemberében
még úgy tûnt, meglesz az
M44-es gyorsforgalmi út elôkészítô munkálataihoz szükséges, akkorra már közel hárommilliárd forint, ugyanis a
november 30-i zárószavazás

elôtt az M44-re vonatkozó
módosító javaslatot az Országgyûlés többsége támogatta. Majd idén áprilisban az állami tulajdonban lévô Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô
Zrt. arról adott tájékoztatást,
hogy még sincs elegendô
pénz az M44-es út elôkészítésére, ugyanis az idei büdzsében erre a célra elkülönített hárommilliárd forintos
költségbôl az akkori szocialista kormányhoz tartozó közlekedési tárca a februárban elfogadott költségvetési fejezetben 2,5 milliárd forintot
elvont. Ezért a jelenlegi állás
szerint a fennmaradó összeg
már nem elegendô arra, hogy
a tervezett munkálatokat elvégezzék, többek között ezért
is korlátozzák az esetleges
újabb kormánydöntésig az
elôkészítési munkálatokat.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON "

ilyen az új stúdiószínház
forgószínpada? Hová költöztek bábszínházukkal a napsugarasok? Finomak-e az étteremben és kávézóban
megkóstolható ételés italkülönlegességek? Minderre ön is
könnyen választ találhat, ha részt vesz
az új megyei kulturális színtér, az IBSEN Ház (Andrássy
út 3.) nyílt napjain,
ahol sok egyéb mellett bábelôadás, barangolós színházi este, norvégiai ízutazás
várja az érdeklôdôket. Elôzetes bejelentkezés alapján a
résztvevôk kalauz
segítségével járhatják
be, fedezhetik fel az
épületet, amely ôsztôl minden mûvészeti ágnak otthonává válik. A részletek
felôl érdeklôdni lehet a Békés Megyei
Jókai Színház szervezôirodájában.
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Határtalan Geszt és Cséffa

A megyét járva
Végéhez közeledik a megyei önkormányzat 2008-ban elindított megyejárás rendezvénysorozata, ám
az idei augusztusi, szeptemberi állomások persze éppen olyan fontosak, mint a legelsôk voltak. Legutóbb Mezôberényt és Tótkomlóst látogattuk meg, és Méhkerék után Kaszaperen, szeptember 25én zárjuk programsorozatunkat.

Ismerôsök, ha találkoznak

L

akosságának jelentôs része szlovák felmenôkkel
rendelkezik, és legtöbben közülük ma is igyekeznek ôrizni
hagyományaikat – tudtuk meg
a szeptember 3-i megyejárás
vendéglátójának, Kardos polgármesterének köszöntôjébôl.
A falu történetét és jelenlegi
életét ismertetô prezentációjában Brlás János arról is beszélt, hogy a 44-es út mentén
fekvô községként Kardos elôtt
is sok új lehetôség nyílna meg
a gyorsforgalmi út elkészülésével.
A megyejárás egyik célja,
hogy a megye a meglátogatott
település és képviselô-testülete elôtt bemutassa munkáját,
szolgáltatásait, és viszont, azaz
hogy ô is jobban belelásson a
falu vagy város gondjaiba, elsô
kézbôl értesüljön jó vagy rossz
híreirôl. Ám Kardos és a megye már régi ismerôsökként
találkoztak a rendezvényen,
hiszen egyrészt Brlás János

maga is megyei képviselô, így
az ô révén a település testületének elôzôleg is különösen
sok információja volt már a
megye tevékenységérôl. Másrészt a szomszédos Kondoros
polgármestereként, a közös tanácskozások, a társulásban
fenntartott óvoda és általános
iskolának köszönhetôen a megye részérôl jelen lévô Dankó
Béla térségi tanácsnok is sokat
tud a kistelepülésrôl; a soron
kívüli testületin pedig még azt
is megjegyezte, hogy egyidôs a
községgel, hiszen éppen abban
az évben, 1969-ben született,
amikor Kardos elôször vált
önállóvá.
A tanácskozással egy idôben
a Jókai színház és a színitanházasok szórakoztatták a fôleg
gyerekekbôl álló közönséget,
akik közül sokan maguk is
színpadra álltak, hiszen a Petôfi István általános iskola kis
néptáncosai szintén mûsorral
készültek erre a napra.

A megye szerepe

A gyûjtemények városában
– Tótkomlós 1993 óta visel városi rangot, és számos környezô ország településeivel ápol
testvérvárosi kapcsolatot. Elsôszámú megélhetést a mezôgazdaság jelent az itt élôk számára, azonban a megváltozott
körülmények miatt az elmúlt
idôszakban számos vállalkozás
is alakult Tótkomlóson munkahelyteremtô céllal, és ezek
egyre jelentôsebb szerepet töltenek be az emberek életében – emelte ki köszöntôjében
dr. Garay Rita polgármester, az
augusztus 19-i megyejárás házigazdája. Mint kiderült, a környék adottságainak és a lakosok szorgos gyûjtômunkájá-

majd szót ejtett hosszú távú
fejlesztési terveikrôl is, melyeknek egyebek mellett része, hogy megismerjék és
összhangba hozzák a megye
és a települések fejlesztési elképzeléseit.
A már hetvenkét települést
megjárt vándortérképén szinte alig akad hely, hiszen megszámlálhatatlan ujjlenyomat
borítja a hatméteres vásznat,
jelezve, hogy az itt élô emberek otthonuknak tekintik Békés megyét. Tótkomlóson
sem volt ez másképp, ugyanis
a gyermekelôadást és a kulturális programokat megelôzôen
a településen élôk is nagy

nak köszönhetôen a település bôvelkedik látnivalókban,
nemzeti kincsekben, ezért viseli a „Gyûjtôk és gyûjtemények városa” elnevezést.
Farkas Zoltán megyei elnök
megnyitó beszédében az elmúlt négyéves ciklusról vázolt fel egy összefoglalót,

számban a térkép elé járultak,
hogy kézjegyükkel tanújelét
hagyják az összetartozásnak,
mialatt a polgármesteri hivatalban soron kívüli testületi
ülésen mutatkozott be a megyei önkormányzat, valamint
intézményei.

kistelepüléseknek lesz kedvezô, mivel így ismét igényeiknek és hiányosságaiknak
megfelelôen használhatják fel
a területfejlesztésre szánt öszszeget.
Kondoros polgármestere
kifejtette: harmadik feladatként a megye felvállalta az érdekérvényesítést, az érdekvé-

M

ivel Geszt és a Bihar
megyei Cséffa között
zöldhatár húzódik, így itt
csak képzeletben jelzik sorompók, meddig tart Magyarország és hol kezdôdik
Románia – minden évben
egy napra azonban még ezek
a képzeletbeli sorompók is
eltûnnek a két település közül. Ezeken az alkalmakon
mindkét faluból sokan megjelennek, hogy ott legyenek,
amikor a két ország nemzetiszín szalagjainak átvágása
után egy napig lehetôség nyílik itt a szabad átjárásra, a két
település, a két megye, a két
ország között. Idén augusztus
14-én radírozták el a határvonalat, amit sokan ki is használtak, hiszen közel négyszázan keltek át ekkor az ideiglenes ellenôrzôponton.
A házigazdák Fábián Zsuzsanna és Dumitru Alin Bárnáu

polgármesterek voltak. Mindkét település ezen a napon
tartotta falunapját, így Geszt
és Cséffa lakói kölcsönösen
megvendégelhették egymást
programjaikon. Békés Megye
Képviselô-testülete részérôl
Tolnai Péter alelnök vágott
szalagot és mondott beszédet
a rendezvényen, és kiemelte,
hogy az ehhez hasonló szimbolikus események a határ
egyik és másik oldalán élôket
emlékezteti rá, hogy nem
csak a kilométerek számát tekintve vannak egymáshoz
közel. Úgy látja, az idén augusztusban ismét megelevenedô hagyomány rávilágít: –
Csak rajtunk múlik, mit hozunk ki ebbôl a közelségbôl,
tudunk-e partnerei lenni
egymásnak a közös eredmények érdekében, hogy tudunk-e jó szomszédai lenni
egymásnak.

Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnak meg a megye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Dankó Bélát, Kondoros polgármesterét és Kalcsó
Istvánnét, Kétegyháza polgármesterét kérdeztük.

Háromszintû közigazgatás
– A megyei önkormányzat
számos feladata közül kiemelkedik a három legfontosabb – kezdte nyilatkozatát
Dankó Béla, Kondoros polgármestere. – Egyrészt intézményfenntartóként egészségügyi, oktatási és szociális feladatokat lát el olyan településeken is, ahol ezt a feladatkört
a helyi önkormányzat nem
vagy csak korlátozott mértékben képes betölteni. A másik
kiemelkedô feladatát, a területfejlesztést a közgyûlés eddig csak korlátozottan láthatta el, ugyanis az erre szánt
források a régióhoz kerültek, ahol nem a helyi igények
figyelembevételével döntöttek azok felhasználásáról. A
hírek szerint e téren pozitív
változások várhatók, e források ismét visszakerülhetnek a
megyéhez. Ez elsôsorban a
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Tolnai Péter (balról), a Békés Megyei Közgyûlés alelnöke Dumitru Alin Bárnáu cséffai polgármesterrel
FOTÓ: BOTH IMRE
vágta át a szalagot

delmet. Az elmúlt idôszakban elsôsorban a mezôgazdaság és az egészségügy területén születtek nem megfelelôen átgondolt, sôt olykor szándékosan romboló intézkedések is. A Békés Megyei
Közgyûlés elsôk között emelt
szót ezek ellen, élt a felterjesztési lehetôségével, ezzel
hívta fel a figyelmet a rossz
döntésekre.
– A megyei, középszintû
közigazgatás az elmúlt ezer
évben bizonyította létjogosultságát. A háromszintû
közigazgatás alapszintjét képezô települési finanszírozás
megfelelô mûködése fontos
feladat, mely megoldása után
a háromszintû közigazgatás: a
települési, a megyei és az országos, ismét méltóképpen
betöltheti feladatát – fogalmazott Dankó Béla.

A kemény munka eredményhez vezet
K

alcsó Istvánné, Kétegyháza
polgármestere szerint
korlátozott lehetôségei ellenére a közgyûlés az elmúlt idôszakot jól használta ki, önálló
kezdeményezéseivel jelentôsen elôsegítette a megye fejlôdését. Ilyen kezdeményezés
volt az önkormányzatok közös
gázbeszerzése, illetve az oktatási intézmények összevonása
nemcsak anyagi megtakarításhoz, hanem szakmai elôrelépéshez is vezetett, továbbá a
pénzügyi-gazdasági válság kirobbanásakor a települések részére komoly segítséget jelentett, hogy a megye vezetése
polgármesteri fórumot hívott
össze, ahol elmondhatták tapasztalataikat, véleményüket,
illetve javaslatokat is kaptak a
nehézségek leküzdéséhez.
– Megyepártinak vallom
magam – fogalmazott Kalcsó

Istvánné. – Több mint húsz
éve dolgozom a közigazgatásban, és meglátásom szerint a
települési és a megyei szint
közé fölöslegesen illesztették
be a kistérséget. A megye
mindig szívén viselte a települések gondjait-bajait, folyamatosan tájékoztatást kaptunk a jogszabályi és egyéb
változásokról; mióta a kistérséget közbeiktatták, ez a folyamat csorbát szenved. Épp
ezért örvendetesnek tartom,
hogy az áprilisi parlamenti
választások eredményeként
újra megerôsödik a megye, és
a megyei közigazgatási hivatalt is visszaállítják, ugyanis
kellemetlen volt ügyeinkkel a
távoli régióhoz fordulnunk.
Meglátása szerint a jövôben a megyei vezetésnek folytatnia kell a mostani dinamikus, településeket összefogó

munkáját. Optimistának vallja magát, ugyanis azt tapasztalja, ha valaki keményen dolgozik, képes elôrehaladni.
Úgy véli, egymásra figyelve
több feladat vár megoldásra,
elsôsorban a megye közúthálózatának helyreállítása, és akkor a foglalkoztatás helyzetén
is képesek lesznek javítani.
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Piacképes tudásra van szükség
a munkahelyteremtés érdekében
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL "

A megyei elnök beszédében
kiemelte, hogy a szakképzést
húzóágazatnak tekintik, ezért
minden eszközt és lehetôséget megragadnak a fejlesztés
érdekében, emellett nagy
hangsúlyt fektetnek a megyei
oktatási intézményekben a
gyakorlati képzésre, mert az
abban szerzett tapasztalatok
segítik a diákok könnyebb elhelyezkedését. Azt is hozzátette, hogy a piacképes tudás
a munkahelyteremtés egyik
fontos feltétele. Mint az átadó
ünnepségen elhangzottakból
kiderült, a megyei növekedésorientált gazdaságfejlesztési
program keretein belül véghezvitt egyedülálló beruházás
révén 150 diák kaphat új férôhelyet, emellett 8 tanterem,
tanácskozóterem, valamint a
mindezt kiszolgáló szociális
blokkok is létesültek az új
épületben. Az intézményben
zajló magas szintû gyakorlati
képzést jól példázza, hogy az
új épület festési, mázolási és
tapétázási munkálatait az is-

kola diákjai végezték el, akik
ezáltal értékes tapasztalatokra
tehettek szert, ugyanis az építkezéssel gyakorlati lehetôséget is biztosítottak a tanulók
számára. Zámbó András igazgató köszöntôjében hangsúlyozta, hogy az új épület nemcsak az iskola, de a település
számára is kiemelkedô jelentôségû, mert impozáns külseje a városkép javításához is
hozzájárul. Majd hozzátette:
az intézmény központján kí-

vül valamennyi intézményegységben végeztek a tanév
kezdete elôtt korszerûsítéseket, hogy az iskolákban modern körülmények között indulhasson meg szeptembertôl az oktatás. A megnyitó ünnepséget követôen a jelenlévôk nyilvános bejárás keretein belül tekinthették meg az
új épületet, ennek során jelképesen már néhány diák is
beköltözhetett új kollégiumi
szobájába.

Térségi szakképzô központ épül Gyulán
Augusztus elején kezdôdtek meg Gyulán a közel 1,4
milliárdos Békés Térségi Integrált Szakképzô Központ (TISZK) épületének kivitelezési munkálatai.
A Harruckern központi telephelyén készülô beruházás több rendkívül modern tanmûhelynek és egy
270 fô befogadására is alkalmas konferenciateremnek fog helyet biztosítani. A projekt többségét uniós
alapból finanszírozzák, melyhez a fenntartó megyei
önkormányzat 100 millió forintos önrészt biztosít.

S

zinte alig fejezôdött be
az új kollégiumi-oktatási
épület kivitelezése, máris elkezdôdött a Harruckernben
egy újabb nagyberuházás. Errôl gyôzôdhettek meg azok is,
akik ellátogattak az iskola központjában megtartott megyei
tanévnyitóra, ugyanis a jelenlévôk betekinthettek a néhány
napja indult TISZK épületkomplexum építési munkálatainak elsô fázisába is.
A Térségi Integrált Szakképzô Központ egy olyan szakképzési mûködési forma,
melynek elsôrendû feladata a

Kívül-belül megújult fôépület
Jelentôs munkák zajlottak a nyári szünetben a Békés Megyei Farkas Gyula Közoktatási Intézmény
központi épületénél Békésen. A fenntartó megyei
önkormányzat által biztosított 8,4 millió forintból
külsô és belsô akadálymentesítést hajtottak végre,
továbbá korszerûsítették az irodahelyiségeket és
két új tantermet alakítottak ki.

A

Szeptemberben ennek az új tanteremnek a padsorai is
megteltek diákokkal

szakképzés és a felnôttképzés
fejlesztése. Magyarországon az
ilyen jellegû iskolatársulások
biztosítják erre a leghatékonyabb lehetôséget, emellett azt
is elôsegítik, hogy a szakképzô
központhoz tartozó oktatási intézmények emberi erôforrását
és hátterét a lehetô leghatékonyabban használják ki. Mint az
már korábban kiderült, a megyei önkormányzat a TISZK
fejlesztése érdekében benyújtott, két jelentôs pályázata is támogatásban részesült. Az egyik
a Társadalmi Megújulás Operatív Programon (TÁMOP)

A készülô új épületkomplexum látványterve

belül leginkább a szakmai fejlesztéseket segíti elô, továbbképzésekkel, valamint tananyagfejlesztések és felnôttképzési tanfolyamok szervezésével; a másik nagy projekt,
a Társadalmi Infrastruktúra
Fejlesztési Operatív Program
(TIOP) pedig az érintett intézmények, így a Harruckern infrastruktúrájának fejlesztését is
lehetôvé teszi zömében a gyulai
központi intézmény területén.
A beruházással kapcsolatban Zámbó András igazgató a
tanévnyitón elmondta, hogy az
építkezéssel olyan tanmûhelyek létesülnek, amelyek egyszerre segítik az építôipari, a
vendéglátós és az idegenforgalmi szakemberek képzését.
Majd hozzátette, hogy az 1,4
milliárd forintot javarészt a
TIOP-projekt megvalósítására,
a Harruckern új épületének és
oktatási eszközparkjának kiépítésére, valamint meglevô tanmûhelyeinek felújítására fordítják.
Az elôreláthatólag december végére elkészülô, új épület
több rendkívül modern tanmûhelynek, valamint egy 270
fôs konferenciateremnek is
helyet nyújt, melyeket a legkorszerûbb berendezésekkel
látnak el. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósulnak meg.
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Farkas Gyula Közoktatási Intézmény központi épületénél az arra járóknak,
a közelben lakóknak is szembetûnô a változás, hiszen a
fôbejárat elôtti részen új térburkolatot tettek le és parkosítottak. Vendégparkolót alakítottak ki, ahonnan az épületbe akadálymentesített közlekedési rámpa vezet.
– A több évtizede a mezôgazdasági szakképzés céljára
használt épület bizony rászorult a belsô átalakításra –
mondta el az átadó ünnepségen Szlota József, az oktatási
intézmény megbízott igazgatója, majd sorolta a további
elvégzett munkákat. A legjelentôsebb, hogy a földszintre
került, immár egy komplexumot alkot és reprezentációs
célokra is alkalmassá vált az
igazgatási egység a vezetôk
irodáival, adminisztratív, tanügyi és gazdasági irodákkal. A
tanácskozóterem 12 személyes, hatalmas, kerek asztalát
az iskola saját faipari tanmûhelyében készítették el. Mo-

dernizálták a vizesblokkokat
is, melyek közül az egyik akadálymentesített, hasonlóan
a küszöbök megoldásához,
melyek szintén a mozgáskorlátozottak érdekeit veszik figyelembe. A beruházás részeként az elsô emeleten két
modern tantermet alakítottak
ki, és az itteni, diákok által
használt vizesblokk szintén
megszépült.
Mindezeket Farkas Zoltán,
Békés Megye Képviselô-tes-

tületének elnöke vezetésével
a sajtó képviselôi és az iskola
dolgozói saját szemükkel is
láthatták a nemzetiszín szalag
átvágását követô, augusztus
31-i bejáráson, a tanév megkezdése elôtti napon. Farkas
Zoltán úgy fogalmazott, hogy
a megyei önkormányzat oktatási célkitûzéseihez, melyek
közül kiemelendô a szakképzés erôsítése, megfelelô körülményeket is biztosít. Köszönetet mondott azoknak a
dolgozóknak, köztük karbantartóknak, mûszaki munkatársaknak és más személyeknek, akik a kivitelezést teljes erôbedobással segítették –
munkájukat szerény tárgyjutalommal is elismerte az iskolavezetés.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Farkas Zoltán és Szlota József az iskolanévadó mellszobra elôtt

M44-es gyorsforgalmi
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL "

Békés megye számára azonban fontos, hogy a munkálatokat mielôbb újraindítsák, mert
a Kondoros–Tiszakürt közötti
útszakasz engedélyes terve
2011 ôszén lejár, ezért az elôkészítési munkálatokat eddig
be kell fejezni. Ennek érdekében a Békés Megyei Önkormányzat júniusban arról döntött, hogy százmillió forintot
különít el saját költségvetésébôl az M44-es közút Kondoros–Tiszakürt közötti szakasza
elôkészítési munkálatainak újraindításáért. A kezdeményezés ugyanis elôsegítheti a jelenleg elôkészítetlen és jelen
állás szerint az év végéig már
biztosan szüneteltetett elôkészítés elindítását. Amennyiben
az elôzô kormány tavaly elfogadta volna a megyei önkormányzat által felajánlott kétmilliárd forintot, már javában
zajlanának az említett útszakaszon a szükséges feltárások és
nem került volna ilyen hátrányos helyzetbe Békés megye.
Az említett útszakasz évek óta
tartó kálváriája mellett a megye többi – még nem tervezett – útszakaszára is pályázatot nyújtott be a megyegyûlés

még februárban a Közlekedés
Operatív Programon belül,
melyet formailag már elfogadtak. A projektötlet többek
között kiterjed az M44-es
gyorsforgalmi út országhatárig történô levezetésére a Békéscsabát és Gyulát délrôl elkerülô nyomvonalváltozattal,
valamint a 46. számú fôút
megyehatár–Mezôberény
közötti szakasza megvalósít-

rülô szakasza megvalósíthatóságának vizsgálatára is javaslatot tettek a beadott projektben. A megyei kezdeményezéssel indított pályázat
egyrészt azért is kiemelkedô
jelentôségû, mert az eddigi
tervek szerint az M44-es
gyorsforgalmi út csak a megye egy részét fedné le, azonban a határig már nem érne
el, másrészt támogatása ese-

hatóságának vizsgálatára Mezôberény–Békés–Doboz–
Sarkad–Méhkerék nyomvonallal. Emellett a 47. számú
fôút Mezôberény várost elke-

tén további alternatívákat is
kínálna a szomszédos Románia elérhetôségeinek javítására, és a településeket elkerülô
közutak kiépítésére.

Békés Megye Képviselô-testületének Közlönye, Békéscsaba. Felelôs kiadó: Békés Megyei Levéltár. Felelôs szerkesztô: dr. Erdész Ádám. Újságírók: Gelegonya Edina, Molnár Lajos, Szegfû Katalin. Nyomdai elôkészítés: Quirt Wizard Kft., Békéscsaba. Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája; internetcím: www.kozlonynyomda.hu. ISSN 1215-0711.
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Nemcsak munka, hivatás is
Betegeket gyógyítani, életeket menteni, illetve gyerekeket, fiatalokat tanítani, felkészíteni ôket az életre – két külön hivatás, amelyek mégis sok ponton metszik egymást: mindkettô szép, ugyanakkor nehéz, hatalmas felelôsséggel járó foglalkozás. A tanári és
az orvosi, ápolói pályára lépôk fáradságos munkáját becsülni kell, ennek jegyében a megyei közgyûlés a pedagógus- és a Semmelweis-nap elôtt, májusi, illetve júniusi ülésén elnöki dicséretben részesítette a három megyei fenntartású oktatási intézmény
egy-egy, illetve a Pándy Kálmán kórház négy munkatársát. Új sorozatunkban ôket mutatjuk be.

Domonkos Illésné, a mezôkovácsházi székhelyû Hunyadi János
Közoktatási Intézmény matematika-fizika szakos tanára
– Matematika-fizika szakos tanár, a Magyar Vöröskereszt országos és megyei vezetôségi tagja, a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt területi elnöke, az iskola vöröskeresztes tanárelnöke – de legfôképpen tanár. Hogyan indult mindez?
– Pedagógusi pályám húsz
évvel ezelôtt kezdôdött a reformátuskovácsházi általános
iskolában, három éve pedig a
Hunyadiban dolgozom. Matematika-fizika szakos pedagógusként fô feladatomnak
tekintem, hogy diákjaimat
sikerélményhez juttassam.
Mindez nem könnyû feladat,
de a tanulásmódszertan terén
szerzett évtizedes tapasztalataimat kitûnôen hasznosítom
egy olyan innovatív középiskolában, amely nyitott minden új törekvésre.
– Az elsô kisgimnáziumi osztállyal együtt érkezett a Hunyadiba…
– Igen, és ennek a csapatnak jelenleg is osztályfônöke
vagyok. Szívvel, lélekkel és
teljes tudásommal igyekszem
teljesíteni, sikerült egy jó osztályközösséget kialakítani.
Két osztályt pedig az új kompetenciaalapú program keretében tanítok.
– Élete szerves része a vöröskeresztes tevékenység, melyet a
Hunyadiban magasabb szinten
folytatni tudott. Milyen területei
vannak ennek?
– Az egyik a katasztrófavédelmi, az elsôsegélynyújtó

FOTÓ: SZABÓ ÁKOS

versenyek sora, melyek szervezésébe évekkel ezelôtt véletlenül csöppentem. Amióta
a Hunyadiban vagyok, már
két korosztályban is versenyeztetek, a legutóbbi vetélkedôn 24 másodperc hiányzott a döntôhöz… Nem adjuk fel!
– A versenyeken kívül karitatív és prevenciós tevékenységek
szervezésébôl is kiveszi a részét.
– Igen, ez a másik fontos
terület. A Hunyadiban rendszeresen szervezünk véradást, az idén közkívánatra
háromszor került erre sor.
Évente kétszer rendezünk
ruhagyûjtést, a diákok nemcsak ruhát, hanem cipôt, játékot, ajándékot is hoznak, melyeket majd a rászorulók kapnak meg. Úgy vélem, ez nem
csupán karitatív okokból becsülendô tevékenység, hanem a gyermek személyiség-

fejlôdését tekintve is. Ezen
túlmenôen a középiskola
minden diákja pszichológus
bevonásával drogprevenciós
képzésben vehetett részt.
2007-ben a Hunyadi a Magyar Vöröskereszt bázisiskolája lett, tavaly óta életmentô pont is. Mindez annak a
többéves oktató-nevelô munkának az elismerése, melyet
középiskolánkban az egészségnevelés területén folytatunk.
– Hogyan összegezné húszévi
munkáját?
– Mindig a gyerekek álltak
munkám középpontjában,
akik ismernek, ezt jól tudják.
Elsôsorban a gyereket tanítom, és nem a tantárgyat. Attól, hogy ötven év felett járok,
még örökifjúnak érzem magam, mindig új célokat tûzök
ki, és szeretném, ha ez sokáig
így lenne.

Dr. Gurzó Zoltán belgyógyász,
gasztroenterológus szakorvos, kórházi fôorvos
– Nemrég elnöki dicséretben részesült a belgyógyászat és a gasztroenterológia területén végzett kiemelkedô munkájának eredményeképpen. Hogyan kezdôdött
orvosi pályája, miért éppen ezt a
hivatást választotta?
– Már idejekorán elhatároztam, hogy orvos szeretnék
lenni, ezért az 1980-as érettségi vizsgámat követôen a szegedi Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetemre
felvételiztem, sikeresen. Az
egyetemi évek alatt döntöttem
el, hogy olyan szakterületre
specializálódom, melyben a
kézügyesség is érvényesül.
Ezért választottam a belgyógyászati vonalon belül a gasztroenterológia szakterületet,
valamint az ehhez kapcsolódó
endoszkópos tevékenységet.
– Mi indokolta, hogy a Pándy
Kálmán Megyei Kórházban helyezkedett el pályakezdô orvosként?
– Mivel méhkeréki származású vagyok, valamint
Gyulán jártam általános és
középiskolába, minden ide
köt, a rokonság és a gyökereim is. Emellett fontos volt a
megyei kórház által nyújtott
kiváló szakmai színvonal,
amely szintén szerepet játszott döntésemben.
– A belgyógyászat, illetve a
tápcsatornai endoszkópos beavatkozások területén is szakvizsgával
rendelkezik. Miért éppen ezeken
a területeken fejlesztette tudását?

– Véleményem szerint a
belgyógyászat az a szakterület,
amelyben az orvos gyakorlatilag majdnem minden betegséget észlelhet, emellett rengeteg
tapasztalatot és gondolkodást
igényel. Továbbá a belgyógyászatban rengeteg gyógymódot
alkalmazhatunk, melynek következtében a sikerélmények
egyaránt érintenek orvost és
beteget. Míg a gasztroenterológia és endoszkópia szakterületet azért választottam, mert
ehhez az említetteken túl speciális rátermettség, kézügyesség szükséges.
– 1995-ben adjunktusi,
2001-ben fôorvosi kinevezést kapott, majd az endoszkópos laboratórium vezetôje lett. Milyen nehézségekkel találkozik a labor vezetése során?
– Már önmagában a belgyógyászat is kihívást jelent,
hiszen számos rendkívüli
problémával és viszonylag sok
beteggel találkozunk. A gasztroenterológián belül azonban
a kórképek felismerése mellett
sok esetben tudunk végleges
megoldást találni a kóros állapotok megszüntetésére, gyakran sürgôs esetekben is. Az endoszkópos tevékenység pedig
a precíz munka mellett költséges technikai feltételeket igényel. Ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a fejlett országokkal, folyamatosan kell képeznünk magunkat, törekednünk
kell az új eljárások, beavatko-

zások bevezetésére, miközben
igyekszünk a napi rutinfeladatokat magas színvonalon elvégezni. Mindezek mellett nagy
hangsúlyt fektetünk a fertôtlenítô eljárásokra, emellett a
kórház vezetôségével szoros
kapcsolatot tartunk, hogy biztosítva legyenek a biztonságos
mûködési feltételek és lehetôségünk legyen fejlôdni.
– Közel huszonöt éves gyakorlat után hogyan összegezné az elmúlt éveket?
– Egyrészt örülök annak,
hogy a megyei kórházban dolgozhatok, mert minden szakterületen jól képzett szakemberekkel mûködhetek együtt,
akikkel közösen próbáljuk
megoldani a betegek problémáit. Másrészt az is örömömre szolgál, hogy a kórház a nehéz körülmények ellenére is
jól felszerelt és folyamatosan
fejlôdik. Bár az utóbbi években volt egyfajta visszalépés a
finanszírozási nehézségek miatt, ennek ellenére is folyamatosan zárkózunk fel a nyugateurópai színvonalhoz.

Elôre a kitaposott úton
Korábbi feladatairól, a megye terveirôl és a családjáról egyaránt mesélt nekünk Tolnai Péter, aki tizenkét éve tagja, idén július 16. óta pedig alelnöke
Békés Megye Képviselô-testületének. Mint arról
elôzô számunkban olvashattak, a közgyûlés azután választott magának új vezetôket, hogy korábbi elnökét, Domokos Lászlót kinevezték az Állami
Számvevôszék élére.
– Alelnöksége elôtt milyen feladatokat látott el a megyegyûlésben?
– Kezdetben, a szociális és
egészségügyi bizottság tagjaként, javarészt az állami gondoskodásban lévô gyerekek
ügyével foglalkoztam, amit
nagyon szerettem. Majd 2002ben a nemzeti és etnikai kisebbségi bizottság elnöke lettem. Megyénkben hat regisztrált kisebbség él, és rendkívül
jó fogadtatásra talált, hogy a
korábbi szokásokkal szakítva a
bizottsággal a településeken
üléseztünk, így lehetôségem

volt bejárni Békés szinte minden falvát és városát, ma pedig
már olyan gyümölcsözô kapcsolatot ápol a megye a nemzetiségekkel, amilyet azelôtt
sohasem.
– A bizottság tevékenysége
2006-ban kibôvült az ifjúsági és
vallási témakörökkel is.
– A munka ekkortól még
nagyobb felelôsséget követelt
meg. Intézményesítettük a
megye drogellenes törekvéseit, és kidolgoztuk drogstratégiánkat. Mindennek eredménye,
hogy míg a kérdésben koráb-

Bizottsági elnöksége egyik legfontosabb eredményének a drogstratégia kidolgozását tartja

ban struccpolitika folyt a családok, a társadalom oldalán, és a
liberális, szocialista kormányzat folyamatosan a szônyeg alá
söpörte a gondokat, addig ma
már Békés megyében is mernek beszélni a kábítószerproblémákról. És nagyon örülök, hogy az egyházak is az elsô hívó szóra csatlakoztak
drogellenes mozgalmunkhoz.
– Mit tart a testület jelenlegi
legfontosabb feladatának?
– A Domokos László elnöksége alatt kitaposott és egyenes
utat mindenképpen folytatni
kell, hiszen egyre többen csatlakoznak az összefogás megyéje programunkhoz – mivel
egyre többen értik meg, hogy
nehéz helyzetünkbôl csak
együttes erôvel lábalhatunk ki.
Képviselôtársaimmal a Békés
megyeiek érdekében több
mint 50 felterjesztéssel éltünk
az elôzô kormány felé – nagy

kár, hogy az ezekre kevés válasz érkezett. A mi célunk
azonban továbbra is az, hogy
Békés mindenképpen kitörjön
megyék közti sereghajtó szerepébôl. Az eskü szövege kötelez bennünket.
n
Egyik fia már saját családot
alapított Újkígyóson, míg az
58 éves Tolnai Péter feleségével, két fiával és kislányával
Eleken él. Családjukhoz tartozik három félárva roma kislány is, akiket közel három
éve sajátjukként nevelnek.
„Többen vádoltak azzal, hogy
politikai okokból vettük magunkhoz a gyerekeket, de ez
butaság, mindez nem a kirakatnak szól, hiszen már több
mint tíz éve nevelôcsaládként
élünk. Boldogok vagyunk,
hogy segíteni tudtunk három
kilátástalan helyzetben lévô
kisgyereknek.”
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A megyejárás felélesztette az összetartozás érzését
2008

tavaszán döntött úgy Domokos László elnök úr javaslatára a megyei közgyûlés, hogy
– az egész országban egyedülállóan – újszerû alapokra helyezi a megye és a települések
kapcsolatát. A megye foglalkoztatási helyzetének és elérhetôségének javításán túl
képviselni akarja a települések érdekeit, megôrizni és
fejleszteni kívánja értékeinket
a megye egészében gondolkodva a közszolgáltatások
során.
A Békés Megyei Önkormányzat meg akarta ismertetni a megye lakosságával a célkitûzéseit, a saját hivatali
rendszerét és intézményeit.
Tudatosítani kívánta, hogy
mindenki a megyében élô állampolgárok érdekében tevékenykedik, ugyanakkor igényli az emberek, intézmények,
civil szervezetek együttmûködését.
Ennek a szellemében született meg az országban egyedülállóan a megyejárás gyakorlata. Az elsô település, ahol
a megye „vendégeskedett”,
Körösladány volt, és 2010
szeptemberére a 75. település
– Kaszaper – is vendégül látja
a megyét. Amikor nálunk –
Szabadkígyóson – volt a megyejárás,
elgondolkoztam
azon, hogy Kígyós több mint
600 éve él a megyében, de a
megye most van jelen elôször
Kígyóson. Természetesen ez
minden település vonatkozásában igaz, ezért volt hát a látogatás mindenhol indokolt.
Magam majdnem 20 helyen
lehettem a látogatás résztvevôje, és mindenhol éreztem
azt a figyelmet, érdeklôdést,
mellyel bennünket – a megyét
– az emberek megtiszteltek!
Beszédes volt számomra,
hogy minél kisebb volt egy
település, relatíve annál többen jelentek meg a lakosok a
rendezvényen. Volt olyan falu, ahol a lakosság 20%-a jelent volt az ünnepségen,
olyan is volt, ahol telt házas
mûvelôdési otthon hallgatott
bennünket. Volt olyan hely,
ahol a községházát kimeszelték az érkezésünkre, meg
olyan is, ahol a kultúrház kapott új festést erre az alkalomra. Érezhetô volt mindenhol a figyelem, az érdeklôdés a „nagyobb testvér”
iránt.

Végéhez közeledik a Békés Megyei Önkormányzat által 2008-ban elindított megyejárás
programsorozat, mely célul tûzte ki, hogy mind a 75 településre ellátogat, hogy megismerje az ott élô emberek életét, problémáit, törekvéseit. Szeptember 25-én Kaszaper
lesz a megyejárás utolsó állomása. Balogh József megyei tanácsnokot, Szabadkígyós polgármesterét arra kértük, hogy összegezze a megyejárás tapasztalatait.
Találkozásainkon alapvetô
kérdés volt szinte mindenhol
a megyék jövôje és a falvak
sorsa. De szinte mindenhol
szóba került a történelmi
múlt. Azokon a településeken, ahol szemmel látható a
trianoni határ, ahol át lehet
látni a „túloldalra”, ott mindenhol szóba került hazánk

magukat befészkelni a megyékbe. S ha már nem tudták
elfoglalni azokat, hát megszüntetni akarják. Régiókba
akarták terelni a megyéket.
Választott emberek helyett kinevezett szocialista „adminisztrátorokkal” irányítani az
országot. Volt már hasonló
abszolutisztikus törekvés a 19.

van a tûzhöz, az melegszik!”
És azt is tudja, hogy a régiós rendszerben háromszor
olyan messzire került volna a
tûztôl, mint a megyerendszerben. Hát kinek jó ez? Ki
akar szándékosan dideregni?
Mi nem!
Az idei áprilisi választások
elsöpörték a régiós rémálmo-

nehéz helyzetének Tényleg
így volt ez? A falvakra költött
annyit a szocialista kormány,
hogy belerokkant az ország
költségvetése? Mi lenne, ha
mi, falusi emberek nem lennénk? Kire lehetne akkor hivatkozni?
Az a baj, hogy sok szocialista és liberális politikus állí-

történetének az a szakasza,
amikor még 63 vármegyérôl
tanultak az iskolások. Trianon
után csupán 19 megye maradt a mai Magyarország területén, 44-et elcsatoltak tôlünk. 90 éve csupán 19 megyéje van az országnak. Csupán 19 megye jelenti a történelmi folytonosságot. Ez a 19
megye ôrzi a magyar közigazgatás 1100 éves hagyományait. Beszélgetéseink során azt
mondta egy falusi képviselô:
– Gondolta volna valaki
közületek, hogy amit Trianon
meghagyott, azt a szocialista
kormányzat most felemészteni, megszüntetni akarja? Régiós közigazgatást akarnak
(három megye összevonásával) bevezetni pusztán azért,
mert politikailag nem tudták

században. – Hát igen! A régió nem „ôshonos” magyar
közigazgatási forma. Európa
egyes országaiból akarták behozni azok, akiknek a politikai érdeke úgy kívánta, akik a
választásokon kiszorultak a
középszintû közigazgatásból.
Nekik semmi sem drága!
Nem törôdnek a történelmi
hagyományainkkal, az 1100
éves mûködô megyerendszer
értékeivel. Azt sem tanulták
meg, hogy a magyar ember
köztudottan nem szereti az
idegenbôl ránk másolt életformát. A magyar ember nem
szerette a kolhozokat, a kolhozosítást, meg a kolhozelnököt sem. Nem szerette volna
a régiókat sem!
Miért? A magyar ember ismeri az igazságot: „Aki közel

kat, a megyerendszer megmaradt. De a falvak népe továbbra is várja, hogy a falu is
fellélegezhessen. Mert most,
amikor a falvak és a megye lakossága évrôl évre csökken,
fontos, hogy megtaláljuk a
közös kiutat. Amikor a közelmúltunk „adószedôi” a mezôgazdaság tönkretételével, a
munkalehetôségek megszüntetésével, a lakosság elvándorlásának
elôsegítésével
akarták néptelenné tenni a
falvainkat, együtt kell megállítanunk ezt a folyamatot.
Az elôzô kormány kötelezettségeinek teljesítése helyett azt akarta elhitetni, hogy
sok a falu, sok az önkormányzat Magyarországon. Ezzel
kimondottan azt állítva, hogy
mi vagyunk az oka az ország

totta, hogy a falvakra nincs
szükség. Ôk a falvainkat elsorvasztani akarták. Ôk városlakó nincstelenné akarták
változtatni azt a lakosságot,
akik itt élnek a falvainkban,
akiket ide köt a történelme,
akiknek kitéphetetlenül itt
vannak a gyökerei. Ôk nem
értik azt sem – pedig a társadalomkutatók bebizonyították –, hogy a városok a falvak
népébôl erôsödnek folyamatosan, hogy valójában a falvak
népe az igazi genetikai bázisa
a magyar népnek, amely a falvak által terjedt tova az egész
Duna-medencében és azon
túlra is.
A falu a mi múltunk! És
minden egyes falu eltûnésével a kultúránk, a történelmünk és a magyarságunk lesz

Balogh József
a megyejárás
magyardombegyházi
állomásán

szegényebb. A falvak a megye
és a régió küzdelmében
egyértelmûen a megye segítôi
voltak. Joggal várják most,
hogy a megyék – és Békés
megye önkormányzata is –
vegyék ki a részüket a falvaink
megmentésébôl és felvirágoztatásából.
A teljesség igénye nélkül
néhány gondolat azok közül, amelyek a falvak elvárása,
reményei a „nagyobb testvérhez”:
– Szinte minden faluban
beszéltek a földmûvelés, az
állattenyésztés ellehetetlenülésérôl, a munkanélküliségrôl, az elvándorlásról. Várják,
kérik a megye odafigyelését.
– Minden településen szomorú nosztalgiával emlékeztek a területfejlesztési tanácsnak arra a korszakára – amikor még nem lehetetlenítette
el a szocialista kormány –,
amikor még jelentôs támogatásokat tudott biztosítani a
falvainknak. Milyen jó lenne,
ha most a nehéz sorsú települések pályázati önerejéhez
nyújthatna segítséget a területfejlesztési tanács!
– Felszínre kerültek azok a
nehézségek is, amelyek a
kényszerûségeinkbôl elrendelt intézmény-összevonások
nyomán keletkeztek az egyes
településeken.
– Különösen emberiek és
hasznosak voltak azok a nyílt
beszélgetések, amelyeket a soron kívüli testületi értekezletek során tartottunk. Olyan sajátos problémák kerültek elô,
amelyek egyediek ugyan, de
sürgôsen igénylik a megoldást.
Beszéltek az önkormányzati
törvény hiányosságairól, a környezetvédelmi törvény ellentmondásairól és igazságtalanságairól, és mindenhol téma volt
a munkahelyek hiánya és a népességfogyás.
A megyejárás több mint
kétéves gyakorlata bebizonyította, hogy hasznos munkálkodás volt. Felélesztette a falvainkban az összetartozás érzését és ezzel együtt azt a jogos igényt, hogy segítsen a
megye a falvak életének a
megváltoztatásában, mert ôk
úgy gondolják, „bajban ismerszik meg, hogy ki az igazi
barát”.
BALOGH JÓZSEF
MEGYEI TANÁCSNOK,
SZABADKÍGYÓS
POLGÁRMESTERE
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A megmaradás záloga a nemzeti összefogás
AUGUSZTUS 20. – Farkas Zoltán: A haza továbbépítéséhez mindenkire szükség van
nekben rejlô erôket. Mi, mai
magyarok – akárcsak Szent István – részei vagyunk a nemzet
életének. Mi is kaptunk egy
pillanatnyi idôt a gondviselôtôl. Az országépítô, nagy királyunk által megalapozott haza
továbbépítéséhez mindenkire
szükség van. A további megmaradásunk záloga a nemzeti
összefogás, melyben minden
magyar felelôs minden magyarért – mondta az elnök.
Farkas Zoltán hangsúlyozta, számtalan feladat elôtt állunk. Meg kell erôsítenünk
szívünkben a szeretetet, melyet családunk, településünk,
megyénk, országunk, nemzetünk iránt érzünk. – István király üzenete minden részében
megszólal augusztus 20-án:
tegyétek erôssé Magyarországot, tegyétek erôssé a
magyar nemzetet!

Számtalan feladat elôtt áll az ország, de összefogással és szeretettel méltó képviselôi lehetünk államalapító Szent István király örökségének –
hangsúlyozta augusztus 20-i beszédében a megyei
közgyûlés elnöke. Farkas Zoltán a gyulai vár tövében, a Minden Magyarok Nemzetközi Néptáncfesztivál megnyitóján az egymás iránti felelôsségvállalás fontosságát emelte ki.

A

vár melletti csónakázótavon felállított tószínpadon kezdôdtek a történelmi
megyeszékhely egyik jelentôs
kulturális rendezvényének a
programjai augusztus 20-án.
A rendezvényt a megyei közgyûlés elnöke nyitotta meg.
– A tánc a lélek rejtett nyelve, mely érzelmeket fejez ki ,
gondolatokat ébreszt, kapcsolatokat épít – utalt Farkas Zoltán arra, hogy az eddig eltelt 19
év alatt a rendezvény három

földrész 28 országának 120
együttesét vonultatta fel, és az
évek során Gyula egyik legnagyobb kulturális seregszemléjévé nôtte ki magát.
– Augusztus 20. a legnagyobb hagyománnyal bíró dátum, a magyar államalapítás, a
magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Egy
tettre kész nemzet teljesítôképességét mindig az határozza
meg, hogy milyen mértékben
képes kibontakoztatni az egyé-

Az államalapító Szent István király Megyei vadásznap jubileumokkal
A

ugusztus 20-a a legrégibb ünnepeink
egyike, ennek megfelelôen az ünnep tartalma és rituáléja évszázadok alatt igen sokat
változott. Az államalapító királyt halála után is
tisztelet övezte, szentté avatására a késôbb
ugyancsak a szentek sorába lépô I. László uralkodása idején, 1083-ban került sor. László király VII. Gergely pápa hozzájárulása után,
1083-ban – István halálának 45. évfordulóján
–, augusztus 15-ére Székesfehérvárra, a szokásos törvénynapra zsinatot hívott össze. A
résztvevôk Istvánt, másokkal együtt, szentté
nyilvánították, és elrendelték testük oltárra
emelését. István testének felemeltetésére augusztus 20-án került sor. Ezt követôen Szent
István napját törvény iktatta a kötelezô ünnepek sorába.
Az ünnep változó formában, elsôsorban
egyházi keretek között élt. A hivatalos emléknap gyengülésére, Szent István alakjának középkori folklorizálódására egyaránt vannak
adataink. Az 1540-es években a Szent Istvánkultusz fontos tárgyi emléke, a Székesfehérvárott ôrzött kéz ereklye török tulajdonba jutott. A Szent Jobb 1590-ben Raguzában bukkant fel, s csak jóval késôbb került vissza Magyarországra.
A magyarok több alkalommal is kísérletet
tettek Szent István ünnepének egyetemes kiterjesztésére. Az 1625-ös országgyûlésen részt
vevô rendek kérték a pápát az ünnep általánossá tételére. A többszöri kérést 1686-ban
koronázta siker: II. Ince pápa Szent István ünnepét kettôs ünneppé tette. A Magyarországon kívüli ünnep napját Buda felszabadulásának napjára, szeptember 2-re tûzte ki.
A Habsburg-uralkodók számon tartották
az elveszett kéz ereklyét, s Mária Teréziának sikerült 1771-ben hazahozatnia. Ô volt az, aki
gondoskodott az ünnep fenntartásáról, a késôbbiekben a kultusz – fôként egyházi keretekben – terebélyesedésnek indult. A XIX.
században a Szent István-kultusz egyre erôteljesebb nemzeti tartalommal gazdagodott.
Az ünnep nemzeti jellegének erôsödésére utal
az a tény, hogy 1849 után tíz éven keresztül
nem lehetett megünnepelni. A kiegyezést követôen újjáéledt az ünnep, sôt 1891-ben
munkaszüneti nappá vált.
A két háború közötti idôszakban bizonyos
metamorfózison ment át az ünnep: Szent Ist-

Az idén lesz 160 éve, hogy a Kondoros melletti Csákópusztán, a Batthyány-család birtokán megalakult az Alföldi Vadásztársulat, a történelmi Magyarország elsô mai értelemben vett vadásztársasága. Ennek tiszteletére szeptember 4-én a 20. Békés Megyei Vadásznap keretében emlékmûvet lepleztek el.

N

ván napja az önmagát keresztény és nemzeti
jelzôkkel azonosító politika képviselôi számára kimondottan fontossá vált. Szent István
Magyarországa a trianoni ország ellenpólusaként jelent meg. Párhuzamosan zajlott az ünnep népi irányú kiterjesztése.
1945 után a berendezkedô kommunista
hatalom ideológusai elfogadhatatlannak találták az államalapító király emléknapjának korábbi szimbolikáját, s – mint a történelemben
annyiszor – megpróbálták új tartalommal
megtölteni. Elôször az új kenyér, majd 1949tôl az alkotmány ünnepe lett augusztus 20.
Az ünnepi rituálé új formálói is megpróbálták
– a Népstadion avatásától a debreceni virágkarneválig – az ünnepi színtereket kiterjeszteni. 1989-tôl az augusztus 20-a lassan visszanyerte eredeti tartalmát, 1991 óta hivatalos állami ünnep.
DR. ERDÉSZ ÁDÁM

agycsákón, a Batthyánykastély kertjében az
ünnepi aktus elôtt Zuberecz
Tibor megyei fôvadász elmondta, hogy az 1848–49-es
szabadságharc leverése után a
magyar arisztokrácia legjava
itt találkozhatott és beszélhette meg a haza sorsát. Ezek a
családok öt minisztert adtak
az országnak. Olyan kulturális és erkölcsi példát mutattak,
amelyet a mai vadászoknak
folytatniuk kell. Közadakozásból ezért készíttették el
Kiss László szobrászmûvésszel
az emlékmûvet, amit Pechtol
János, az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) fôtitkára és dr. Csoma Antal, az
OMVK Békés Megyei Területi Szervezetének elnöke leplezett le.
A Kondorosi Csárda melletti téren megrendezett ünnepségen Farkas Zoltán, a megyei közgyûlés elnöke méltatta a rendezvényt. Hangoztatta: a fôszezon kezdete elôtt a
vadászok tanúságot tesznek
felkészülésükrôl, hiszen – miként 160 évvel ezelôtt – ma is
fontos, hogy a vadászok ne
csak a vad elejtésére, hanem
védelmére is törekedjenek.
Dankó Béla, Kondoros polgármestere azt hangsúlyozta,
hogy településük komoly hagyományokkal bír a vendéglátásban, hiszen a Kondorosi
Csárda már negyedik évszázada gyakorolja azt.

Dr. Csoma Antal megnyitójában kifejtette: amikor húsz
évvel ezelôtt Szarvason megszervezték az elsô Békés Megyei Vadásznapot, akkor azt
hagyományteremtô szándékkal hozták létre, és az idô bebizonyította, hogy jó célt fogalmaztak meg. Ez a nap 500 ezer
hektár vadászterületen gazdálkodó egység, illetve 2680 vadászjeggyel bíró vadász, köztük 178 hivatásos vadász ünnepnapja. A 78 vadgazdálko-

dási egységbôl 64 tagja a Békés
Megyei Vadászszövetségnek.
Mind a 2502 sportvadász és a
178 hivatásos vadász tagja a
kamarának. Az idén 82-en jelentkeztek vadászvizsgára, és
eddig 48-an tették le azt sikeresen, közülük 23-at avatnak
fel a vadásznap alkalmából.
A megyei kamara felterjesztése nyomán a kiváló
munkát végzôk elismeréseként Pechtol János kitüntetéseket nyújtott át. Vadászkamarai aranyérmet vehetett át
dr. Szenes István, a szarvasi
Táncsics Vadásztársaság tagja.
„Magyar Vadászatért” érdeméremmel ismerték el Mátyás
Ferenc munkáját, aki hosszú
évtizedek óta a vadásztársadalom közismert szereplôje.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Farkas Zoltán szerint a vadászok már a fôszezon kezdete elôtt tanúságot tesznek felkészültségükrôl
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Klasszikus évadnyitó
A Békés Megyei Jókai Színház szórakoztatóbb
igen, könnyebb aligha lesz, mint a tavalyi évben
nagy szakmai elismertséget hozó nemzetközi
szomszédolás. A 2010/2011-es „klasszikus” évadban
olyan mûveket láthat a publikum, amelyek már kiállták az idô próbáját, de ettôl cseppet sem váltak
elavulttá.

A

z évad Kálmán Imre
Csárdáskirálynôjével
indul, ahol Fodor Zsóka és
Straub Dezsô is csatlakozik a
Jókai színház társulatához.
Nagyszabású, élôzenés produkciót láthat a Békés megyei
közönség október hónapban
a színház színpadán. Ezzel
párhuzamosan az IBSEN
Stúdiószínházban színházavató elôadásra kerül sor. Merô Béla rendezésében, Tarsoly
Kriszta, Bartus Gyula és Katkó
Ferenc fôszereplésével Ibsen
Nóra címû drámáját mutatják be, a premier október elsején lesz látható. A klasszikus évad Schiller Stuart Mária
címû történelmi drámájával
folytatódik, ahol a fôszerepekben Dobó Katát és Kara
Tündét láthatják, az elôadást
Szalma Dorotty rendezi.
A Porondszínházban a La
Mancha lovagja címû musicalt állítja színpadra tavasszal a
direktor, Fekete Péter, emellett
számos kisebb elôadás teszi
teljessé a képet. Az ország több
pontján már sikert aratott
Nemcsák Károly, Márton András

és Tege Antal fôszereplésével
A hetvenkedô címû ókori komédia burleszk átirata, amely
a bérletesek számára választható lehetôség. Akik inkább
egy modern komédiára szavaznának Bengt Ahlfors Színházkomédiáját választhatják.
A legkisebbek találkozhatnak
a komárnói(!) Jókai színház
Süsü sárkányával Békéscsabán, és a vajdasági rendezô,
Hernyák György is tiszteletét
teszi a megyeszékhelyen, ahová a Lúdas Matyit rendezni érkezik. Az ifjúságot a stúdiószínházi elôadások mellett
Shakespeare Lóvátett lovagok
címû komédiájára várják a
színházba.
Munka tehát lesz garmadával, a sikerben bízik a színház vezetése; ami miatt mégis szomorkássá lett az évadnyitó, az Gyurcsek Sándor
színmûvész halála, aki mintegy 150 szerepet formált meg
a Jókai színház színpadán, és
akire a társulat Szôke Pál búcsúztató szavait követôen
egyperces néma csenddel
emlékezett meg.

A Magyar Levéltárosok Egyesülete minden évben augusztus végén tartja éves vándorgyûlését, a levéltáros szakma legnagyobb rendezvényét. Az idei konferencia augusztus 23. és 25. között
Debrecenben volt. A rendezvényen részt vettek a visegrádi országok levéltárosai, és
sokan érkeztek más szomszédos országokból is. Az elsô
nap témájaként a résztvevôk
áttekintették a közép-európai
országok levéltárainak digitalizálási gyakorlatát. Külön
szekció foglalkozott a forráskiadással, valamint a személyes adatok védelmével.
A sokrétû szakmai programok mellett ilyenkor osztják
ki a Levéltárért díjat. Ebben
az évben a szakmai döntéssel
odaítélt, nagy presztízsû díjat
Farkas György, a Békés Me-

gyei Levéltár Békési Fióklevéltárának munkatársa kapta.
Farkas György 35 éve a Békés Megyei Levéltár alkalmazottja. Hosszú pályafutása során a szakma csaknem minden
területén széles körû tapasztalatokra tett szert. Szakterülete
az úgynevezett gyûjtôterületi

Farkas György a kép jobb
oldalán, a kitüntetés átvételekor
munka, azaz egyike azoknak a
levéltárosoknak, akik az önkormányzatokkal, jogszolgáltató szervekkel és más, a levéltár gyûjtôkörébe tartozó intézményekkel tartják a kapcsolatot, gondoskodnak a történeti
értékû iratok levéltárba kerülésérôl. – A kitüntetés a Békés
Megyei Levéltár számára is
komoly elismerés.

Bérlet törpéknek és óriásoknak
M

ég senki nem késett el,
aki rendszeres bábszínházi látogatásokat tervez,
hiszen a szeptember 23-án
megnyíló IBSEN Házban új
otthonra lelt Békés Megyei
Napsugár Bábszínház elôadásaira szóló bérletek egészen az

Óriás névre keresztelt beavató
bérletet válthatnak. Itt a látogatók az elôadások mellett
azok kulisszatitkaiba is beleshetnek, így október 5-étôl kideríthetik, hogyan is fest az
elôadói oldalról az Androgün
címû alkotás, Babits Mozgó-

A napsugaras csapat idén is várja elôadásaira a kicsiket
és nagyokat
évadbeli elsô bemutatókig
kaphatók. Az egyik premier
november 6-a, amikor a Mesék Szent Miklósról címû
mûvet állítja színpadra Csortán
Erzsébet, és így a Törpe bérlet
kis tulajdonosai megtudhatják, ki is igazából a Mikulás.
Czipott Gábor révén a képmutogatós, marionettes és kesztyûbábos elemeket kombináló Vásárfiák varázsolhatja el
nézôit, míg a 2010/2011-es
bérlet harmadik elôadásában
Galántai Csaba rendkívül titokzatos fôhôse, az Ormányos
Hüntyüllér kerül reflektorfénybe – ez tehát a kicsik
programja. A felsô tagozatosok és középiskolások pedig

fényképe vagy Shakespeare Rómeó és Júliája. A Törpe és az
Óriás, három-három elôadásra szóló bérletek ráadásul
igencsak pénztárcabarát áron,
1800 forintért válthatók meg.
A napsugarasok korábbi
évadaik fôhôseihez sem maradnak hûtlenek, így aki megszerette vagy éppen most lett
kíváncsi rá, idén is találkozhat
még Kacor királlyal, a világszép nádszálkisasszonnyal,
Pettsonnal és Findusszal.
Emellett Néder Norbert elôadásával szeptember 26-án
debütál a társulat nagynevû
vendégbábosokat meghívó
Mesevilág sorozata is.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Kaland, játék, kockázat

Békés megyei levéltáros
kitüntetése
A Magyar Levéltárosok Egyesületének
idei vándorgyûlésén
Farkas György, a Békés Megyei Levéltár
munkatársa kiemelkedô szakmai elismerésben részesült, Levéltárért díjat kapott.
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Mezôhegyesi gyerektábor a civil pályázat segítségével
Civil szervezeteket bemutató sorozatunkban ebben a hónapban egy olyan gyerekeknek rendezett
tábort mutatunk be, amely megszervezéséhez a
Békés Megyei Önkormányzat is segítséget nyújtott.

N

egyvenhárom diák, öt
nap, a 19-es erdôben
lévô ifjúsági tábor, megszámlálhatatlan program – ez tömören, számokban az idei város- és környezetvédô, mondhatni kaland- és túlélô tábor,
amelyet augusztus 2. és 6. között rendezett meg a mezôhegyesi Város és Környezetvédô
Egyesület. A Békés Megyei
Önkormányzat támogatásával megvalósuló programon a
helyi József Attila ÁMK Általános Iskola diákjai vettek
részt.
A tanulók egyebek mellett a
június 18-i óriási vihar következményeivel foglalkoztak.
Láthatták a katasztrófa nyomait, az emberek erôfeszítéseit a
kár enyhítésére: a természet
csodával határos megújulóképességét, az összefogás erejét.
Az öt nap alatt felderítették a
környéket, dokumentációt készítettek a viharkárokról, a séta során tapasztalt környezetszennyezésrôl. Mezôhegyes
ismert majoros városszerkeze-

térôl, így a kooperatív munkákhoz kialakított csoportok
egy-egy, a térségben található
major nevét vették fel, amelyekrôl aztán a gyerekek adatokat gyûjtöttek. A táborlakók

majorok színpadra állították
ugyanazt a témát, Szent
György harcát a jéglovagokkal
– persze ahány major, annyi
történet született. Egy este íróolvasó találkozón vettek részt:
Elisabeth Faltin, azaz Kovácsné
dr. Faltin Erzsébet mezôhegyesi
városvédô mesélt nekik A királyné címû könyvérôl, a helyi
barantások (magyar hagyományokon alapuló harcmûvé-

Máskor Döméné Szabó Andrea
és a József Attila iskola diákja,
Zsóri Marci koncertezett a táborlakóknak. De a rengeteg
egyéb program mellett maradt
még idô növényhatározós kirándulásra is a Rajta erdôbe,
ami a viharkárok miatt valóságos túlélôtúrává változott: a
hatalmas faderekak fogságába
került kocsik kiszabadítása, a
kátyúk leküzdése hatalmas él-

A táborban részt vevô gyerekek drámajátéka a jéglovagokkal
egyebek mellett ellátogattak a
ménesudvarba és az 1819-ben
ültetett platánfához. Az egyes

szet) képviselôje, Rajos István
pedig korhû fegyverek bemutatásával egészítette ki a mesét.

mény volt a gyerekek, na és
persze megpróbáltatás a lovak
és hajtóik számára.
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BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE

Októberi rendezvények
Október 1. Zenei világnapi hangverseny,
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
Október 1. Ligeti Estek – Egri borkóstoló,
Békéscsaba, Natúrpark Látogatóközpont
Október 2. Ingyenes gyalogtúra túravezetôvel Gyomaendrôdön, a Hármas-Körös árterében. Gyülekezô: 9.00 Liget fürdô, pénztár
Október 2. IV. BioRitmus Fesztivál, Békéscsaba, Széchenyi liget
Október 2. Apáról Fiúra családi hagyományôrzô programsorozat a Meseházban – Mindszent hava, Békéscsaba, Békési
úti Közösségi Házak (Meseház)
Október 2. Sri. Chinmoy tanításai a meditációról, Gyula, Park Hotel
Október 2–3. Dr. Horváth Ferenc Amatôr
Tenisz Emléktorna, Szeghalom, teniszpálya
Október 4–9. Ôszi Könyvtári Hét, Gyula,
Mogyoróssy János Városi Könyvtár
Október 6. Városi megemlékezés, Szarvas,
templomkert
Október 6. Az aradi 13 vértanú emlékünnepség, Gyula, Aradi 13 emlékmû
Október 6–11. Ôszi Könyvtári Napok, csatlakozás az országos rendezvénysorozathoz, Gyomaendrôd, Határ Gyôzô Városi
Könyvtár, Kossuth út 50., Blaha út 21.
Október 7. Zenei világnap, fellép: városi alapfokú mûvészetoktatási intézmény tanárai és
volt növendékei, valamint a Gyomaendrôdi
Zenebarátok kamarakórusa, Gyomaendrôd,
polgármesteri hivatal díszterme
Október 7–8. Gyulai Diáknapok, Gyula a város több pontján
Október 8. Gyomaendrôdi Ôszi Tárlat –
amatôr mûvészek kiállítása, Gyomaendrôd, Vidovszky Béla Helytörténeti Gyûjtemény és Városi Képtár
IV. Szarvasi Töltöttkáposzta-fôzô
és Kolbászkészítô Verseny
Szeptember 25. Szarvas, Fô tér

Szeptember utolsó szombatján sem marad gasztronómiai rendezvény nélkül a
Körös menti város, hiszen a Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományôrzô Egyesülete várja ekkor idénynyitó disznótorra
a finom és karakteres ízek szerelmeseit.
A versenyen készült töltött káposztákat
és kolbászokat a Hal a tortán címû mûsorból ismerôs Sági Szilárd zsûrizi, és persze azok is találnak majd kóstolnivalót,
akik szakácskodni nem, zenés kísérôprogramok között jó ételekkel jóllakni viszont szeretnének ezen a hétvégén.

Október 8. „FÁBRY”-est, Orosháza, Petôfi
Mûvelôdési Központ
Október 9. Családi futónap, Békéscsaba,
Csaba Center
Október 9. Ôszi virágvásár, Békéscsaba, Korzó tér
Október 9–10. V. Tökmulatság, Békés, tájház
Október 10. Múzeumok Ôszi Fesztiválja –
Nagy rajzolás, Békéscsaba, Munkácsy Mihály
Emlékház
Október 11. Vésztôi esték, Vésztô, mûvelôdési ház
Október 15. India-est, Gyula, Park Hotel
Október 15. Hegyesi János szavalóverseny,
Füzesgyarmat, mûvelôdési ház
Október 15–16. IV. RETRO Könnyûzenei
Fesztivál, Orosháza, József Attila Székhelyintézmény tornaterme
Október 15–17. Díszmadár-kiállítás, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
Október 15. – november 10. Fajó János
Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása,
Békéscsaba, Jankay Gyûjtemény és Kortárs
Galéria
Október 15. – november 20. Idôszaki kiállítás – Lajtorja fiatal alkotómûvészek kulturális egyesületének képzômûvészeti kiállítása, Orosháza, városi képtár
Október 15. – 2011. január 20. Polgárosodás címû kiállítás, Békéscsaba, Munkácsy
Mihály Múzeum – Múzsák Terme
Október 16. Ingyenes gyalogtúra túravezetôvel Gyomaendrôdön, a Hármas-Körös
árterében. Gyülekezô a Liget fürdô pénztáránál 9 órakor
Október 16. Katonadal és 1848-as népdalfesztivál, Vésztô, mûvelôdési ház

Október 16. Gombaismereti börze az Anna ligetben, Szarvas, Körös–Maros Nemzeti Park
Október 16. Mesevilág sorozat II.: Vendég
Pályi János bábmûvész, Békéscsaba, Ibsen
Ház
Október 16. Frankó Fesztivál, Békéscsaba
Csaba Center
Október 17. Csorvási búcsú, a település több
pontján
Október 17. A magyar festészet ünnepe:
Földi Péter Munkácsy-díjas festômûvész
tárlata, Békéscsaba, Munkácsy-emlékház
Október 19. Vízipók, csodapók – mesemusical, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
Október 19. Irodalmi est, Békéscsaba,
Phaedra Közéleti Központ
Október 21. Ivan Holub: Az angyal, avagy
az igazság – szlovák nyelvû elôadás, Szarvas, Vajda Péter Mûvelôdési Központ
Október 22. Ivan Holub: Az angyal, avagy
az igazság – magyar nyelvû elôadás, Szarvas, Vajda Péter Mûvelôdési Központ
Október 22–24. „Ôszi vadvizeken” természetvédelmi családi hétvége, Biharugra, KMNP Bihari Madárvárta
Október 23. Városi ünnepség, Szeghalom,
református templomkert
Október 23. Városi ünnepség, Körösladány,
mûvelôdési ház
Október 23. Nemzeti ünnep, Füzesgyarmat,
mûvelôdési ház
Október 28–31. Csabai Kolbászfesztivál,
Békéscsaba, városi sportcsarnok
Október 30. Tájház – táncház, Gyomaendrôd, jó idô esetén a Gyomai Tájház udvarán
(Zrínyi u. 2.), rossz idô esetén a Katona József
Mûvelôdési Házban (Kossuth u. 9.)

Štefan Bubán: Változások
Szeptember 17. – október 31. Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum
A Tôketerebesen alkotó festômûvésznek Japántól Üzbegisztánon át Franciaországig a világ legkülönbözôbb pontjain voltak már látogatható kiállításai, és
munkái a Békés megyei közönség elôtt
sem ismeretlenek. Štefan Bubán alkotásai a káosz és a harmónia közti ellentét
lenyomatai, különleges színhasználatuk
pedig remekül illeszkedik a tárlat idôpontjához, az ezerszínû ôszhöz.

Szentek hárfája – kötetbemutató
Szeptember 28. 18.00 Békéscsaba,
a Békés Megyei Jókai Színház
stúdiószínpada
A békéscsabai
születésû Szilasi László irodalomtörténész,
kritikus elsô
regénye az idei
könyvhéten jelent meg. A mû
Árpádharagoson játszódik,
az evangélikus
nagytemplom,
a Fiume étterem és az Élôvíz-csatorna városában –
ismerôs helyszínek, igaz? Az Omaszta
Mátyás 1920-as évekbeli rejtélyes halálesetét különbözô személyek különbözô
történelmi korokban tett nyomozásai
alapján kutató krimit az író szeptember
végén mutatja be szülôvárosában.
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Göteborgi siker, magaslati edzôtábor
M

ozgalmas augusztust
tud maga mögött a
Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club, sportolói több
nemzetközi versenyen is
részt vettek a nyár utolsó hónapjában. Márton Anita augusztus 10-én meghívásos
felnôtt nemzetközi dobóversenyen szerepelt súlylökésben a Svédországbeli Göteborgban, ahol az idôjárás a
nálunk nyáron megszokottnál jóval hûvösebb és szelesebb volt. Az Eperjesi László
keze alatt dolgozó tehetség
négyszer is 17 méter felett lökött, legjobb eredménye a
17,58 volt, és végül két amerikai, egy trinidadi, valamint
egy svéd versenyzô mögött,
az ötödik helyen zárta az erôpróbát.

Vozár Attila a Brassó feletti
Piatra Arsán készült dániai ultramaratonjára. Idôvel csatlakozott hozzá Gregor László is,

Gregor László versenyzés
közben

mert Tóth Sándor mesteredzô
úgy véli, a tanítványának tervezett pihenôévében fontos,
hogy tét nélkül kipróbálják,
milyen hatással van a magaslati edzésmunka az országos
csúcstartó, világversenyeken is
dobogós középtávfutóra.
Baji Balázs válogatott gátfutó sem lazíthatott a júliusi
felnôtt országos bajnokság
után, hiszen a szlovákiai Dubnicában nemzetközi versenyen állt rajthoz, akárcsak budapesti edzôpartnere, Kiss
Dániel. Az augusztus 22-i
megmérettetésen Balázs a 110
méter gátat 13,96 másodperc
alatt futotta le. A versenyen
Márton Anita szintén részt
vett, aki 17,48 méteres eredményével a torna negyedik
legjobb nôi súlylökôje lett.

A sikerek után új tanév kezdôdik
Az új tanév szakmai elôkészítô tanácskozását tartotta augusztus 30-án a Békés
Megyei Diáksport Tanács. Az elnökség értékelte az elôzô tanév munkáját, eredményeit. A beszámoló óriási büszkeségre adott okot, hiszen Békés megye diákjai több sportágban is kiemelkedô teljesítményt nyújtottak, sôt atlétikában és
röplabdában átírták megyénk diáksport-történelmét.

A

2009/2010-es tanévben 68 alapfokú, 51
középiskolai megyei elôdöntôt, illetve
döntôt rendezett a Békés Megyei Diáksport
Tanács (DST), amivel több mint 18 ezer gyereknek biztosítottak játék- és versenyzési lehetôséget. A megyei versenyek mellett a DST
10 országos diákolimpia-elôdöntôt, 2 országos
diákolimpia-döntôt rendezett Békéscsabán,
Gyulán, Orosházán és Mezôberényben. Az
országos diákolimpiai döntôkön a Békés megyét képviselô diákok 30 egyéni és 16 csapat
diákolimpiai bajnoki címet szereztek, összesen
348 pontszerzô (I–VIII. hely) helyezéssel
büszkélkedhettek.
Több sportágban születtek kimagasló sikerek, de két sportág eredményei átírták megyénk diáksporttörténetét. A 2009 ôszén megrendezett III–IV. és V–VI. korcsoportos atlétikai ügyességi csapatbajnokság megyei döntôjén olyan magas részvételi arányban indultak
csapatok, hogy az indulók számát tekintve az
országos rangsorban mindkét korosztályban és
nemben Békés megye végzett az elsô helyen.
Az országos diákolimpiai döntôkön mindhárom vándorkupát megyénk iskolái nyerték. A
III–IV. korcsoport csapatbajnokságán, a „Kovács Csaba-vándorkupáért” kiírt összetett
pontversenyt a békéscsabai 2. Számú Általános
Iskola nyerte. Az V–VI. korcsoport csapatbajnokságán a „Dr. Irányossyné Vértessy Katalinvándorkupáért” rendezett leány összetett
pontversenyben a gyomaendrôdi Kner Imre
gimnázium, míg a „Christián László-vándorkupáért” kiírt fiú összetett pontversenyben a
békéscsabai Andrássy Gyula gimnázium végzett az élen. A csapatversenyek bajnoki címei
mellett további 2 bajnoki, 13 dobogós és 26
pontszerzô helyezést értek el az országos döntôkön megyénk diáksportolói atlétikában.
Az országos elôdöntôkön, döntôkön elért
kimagasló eredményeknek köszönhetôen a
röplabda új színfoltként jelentkezett az elmúlt

tanévben Békés megye diáksportpalettáján. Érdekesség, hogy a III. korcsoportos lány diákolimpiai döntôt két békéscsabai csapat, a Petôfi és a Szent László Utcai Általános Iskola csapata játszotta, párharcukat végül az elôbbi suli
nyerte. Bajnok lett V. korcsoportban az Andrássy Gyula gimnázium lánycsapata is. Strandröplabda párosban és négyesben Szarvas Város
Közoktatási Intézménye Vajda Péter Gimnáziumának lánycsapata végzett az elsô helyen.
Ezenkívül további három dobogós és két pontszerzô helyezést értek el megyénk csapatai.

A diákolimpia országos teremlabdarúgó
bajnokság döntôjének legjobbjai a békéscsabai sportcsarnokban
Az eredményekkel kapcsolatban Csaszni
László, a Békés Megyei Diáksport Tanács elnöke elmondta, a diáksportrendezvények és -versenyek a késôbbi élsport alapjait képezik. Az iskolai testnevelôk az elsôk, akik találkoznak a
gyerekekkel, és az oktatási rendszerben, az alapképesség-fejlesztéssel indulhat el a kiválasztás.
Ezzel a pedagógiai intézmények kimagasló bázist, remek „merítést” adnak a szakszövetségek
számára a magasabb szintû szakmai munkához.

