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Domokos László, a Békés
MegyeiÖnkormányzat

elnöke a támogatási szerzô-
dés aláírása elôtt elhangzott
beszédében elmondta: 2006
októbere óta vártak erre a pil-
lanatra, hogy végre felépül-
hessen Békés megye új kul-
turális centruma. A megyei
elnök beszédében beszámolt

arról, hogy az Ibsen Palota
mûvészeti, oktatási és
közmûvelôdési központ új
épületegyüttesének építésé-
hez, a meglévô épület felújí-

tásához a Békés Megyei Ön-
kormányzat pályázaton nyert
támogatást az európai uniós
Norvég Alaptól, amelyet az
északi ország kulturális örök-

ségének népszerûsítésére ír-
tak ki. Beszédében kitért arra,
hogy az épületben helyet kap
majd a modern színházmû-
vészet minden igényét kielé-

gítô kamaraszínház, a Nap-
sugár Bábszínház és a több
színházi szakmában képzést
nyújtó színiiskola is.

Amegyejárásra a honfog-
lalás idejénmár létezett,

vérzivataros múltú, jelenleg
22 ezer lakost számláló város-

ba, Békésre érkezett számos
megyei politikus, polgármes-
ter és intézményvezetô. Do-
mokos László, a megyei köz-

gyûlés elnöke soron kívüli
ülésen találkozott a helyi kép-
viselô-testület tagjaival, és
másokmellett arról egyeztet-
tek, hogyan lehet olyan felté-
teleket teremteni, melyekkel
a városi tulajdonú, ám me-
gyei fenntartású intézményi
épületek fejlesztése felgyor-
sulhat. Domokos László nem
rejtette véka alá, hogy amint
a megye más településein,
Békésen is a megélhetés az
elsôszámú kérdés a lakosok
körében.
– A megyei önkormány-

zatnak az a szándéka, hogy ja-
vítsa az itt élôk életminôsé-
gét, csökkentse az elvándor-
lást. Ehhez köthetôk az orvo-
si és szociális ellátások, a köz-
lekedés és az oktatás színvo-
nalának emelésére, a kulturá-
lódásra és a szabadidô hasz-
nos eltöltésére irányuló kez-
deményezések – mondta a
megyegyûlés elnöke.

Békés megye képviselô-
testülete nem ért egyet a

Tessedik Sámuel Fôiskola in-
tegrációjával, ugyanis nem lát-
ják annak garanciáit, hogy a
Békés megyei felsôoktatás
helyzete ezzel a lépéssel nem
sérül – ezt a határozatot hozta
a megyei közgyûlés legutóbbi
ülésén, kiegészítve azzal, hogy
a történtekrôlminden telepü-
lést tájékoztatnakmajd.

Mint ismeretes, a fôiskola
szenátusa egyhangúlag fo-
gadta el, hogy az intézmény
2009 januárjától a Szent Ist-
ván Egyetembe integrálód-
jon. A megyei közgyûlésen
egyebek mellett Szilágyi
Menyhért, az oktatási és kultu-
rális bizottság elnöke aggo-
dalmának adott hangot a tör-
téntek miatt.

Aláírták az Ibsen Palota támogatási szerzôdését
Ünnepélyes keretek
között került sor az
IbsenPalota támoga-
tási szerzôdésének
aláírására a Jókai
Színház Vigadójá-
ban 2008. szeptem-
ber 19-én 14 órakor.
Ezzel a lépésselmeg-
kezdôdhet a közgaz-
dasági szakképzô is-
kola korábbi, a szín-
házmellett elhelyez-
kedô épületének tel-
jes rekonstrukciója.
A munkálatok elôre-
láthatólag húsz hó-
napig tartanakmajd;
az új kulturális kö-
zösségi központ vár-
hatólag 2010márciu-
sában nyithatja meg
kapuit.

Szeptember elsô hétvégéjén Békésre, a megye név-
adó településére érkezett az „OtthonunkBékésme-
gye” programsorozat, melynek megnyitója egybe-
esett aX.MadzagfalviNapok kezdetével. Amegye-
történeti kiállítás a városi fesztivál részeként számos
érdeklôdôt vonzott.

Veszélyben a felsôoktatás?

KÖSZÖNTÔ
az idôsek világnapján

A z idôsek világnapján
azokat köszöntjük,

akik hosszú élet munkáját és
rengeteg tapasztalatát tudhat-
ják maguk mögött. Élettel te-
li bölcsességüket, szeretetüket,
gondoskodásukat mindany-
nyian érezzük, hiszen ôk ne-
veltek és tanítottak minket,
fiatalokat.
Sütô Andrástól származik

a következô gondolat: „Ön-
magát becsüli meg minden
nemzedék azáltal, hogy tudo-
másul veszi: a világ nem vele
kezdôdött…”
A mi világunk Önökkel,

szüleink, nagyszüleink életé-
vel kezdôdött. Az Önök
munkájának eredménye a je-
len, amelyben a mi generáci-
ónk él, és azt adjuk tovább,
amire Önök tanítottak. A jö-
vô nemzedéke is tanul ebbôl,
hiszen az új generációk gon-
dolkodásába beépülnek az
elôzôektôl átvett minták, ta-
pasztalatok, így a nemzet
szellemi megmaradásának
egyik fontos része az általuk
létrehozott érték és annak to-
vábbörökítése.

A mi feladatunk, hogy
idôseink számára olyan élet-
körülményeket biztosítsunk,
mely lehetôvé teszi számukra
az öregkorhoz méltó, derûs
életet.
Ez a világnap akkor lehet

igazi tisztelgés, ha azok, aki-
ket ünneplünk, mindig érzik
a támaszt, a segítséget, a törô-
dést. Azt, hogy mindig mel-
lettük vagyunk, nem hagyjuk
ôket magukra, számíthatnak
ránk életük legnehezebb idô-
szakaiban is.
Köszönettel tartozunk a

hosszú évek alatt végzett be-
csületes munkáért és jó egész-
séget, tartalmas, boldog életet
kívánunk minden idôs em-
bertársunknak!

DOMOKOSLÁSZLÓ
ABÉKÉSMEGYEI

IDÔSÜGYI TANÁCS ELNÖKE

Jelképes ajándék Békésnek
FOLYTATÁS A 3. OLDALON�
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FOLYTATÁS A 3. OLDALON�

Domokos László a békésiek leleményességét jelképezô
madzagot ajándékozott Izsó Gábornak
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A városi képviselôkkel talál-
kozott dr. Kovács József a
Pándy Kálmán-kórház igaz-
gató-fôorvosa, valamintFeke-
te Péter, a Jókai Színház igaz-
gatója is, és intézményeikkel
kapcsolatos újdonságokról
számoltak be.
Az „Otthonunk Békés

megye” megyetörténeti kiál-
lítás a Madzagfalvi Napokon
évek óta sikerrel rendezett
„Békés bemutatkozik a béké-
sieknek” kiállítással egy tér-
ben kapott helyet. Ez utóbbi
olyan „vásártér”, ahol telepü-
lési civil szervezetek, oktatási
ésmás intézmények, továbbá
vállalkozások mutatják meg
önmagukat a két és fél nap
alatt ott megforduló több
ezer polgár számára.
A legjelentôsebb és legtöbb

embert megmozgató városi
fesztivál idén hetvennél is
több programot rejtett, né-

hány kifejezetten nagy érdek-
lôdésmellett zajlott. Különö-
sen a sztárvendégekkel, pél-
dául Schobert Norbert fitnesz-
edzôvel való találkozások. A
vendégek között üdvözölhet-

tük Pakucza Józsefet is, a béké-
si születésû, jelenleg amegye-
székhelyen élô erômûvészt,
aki a világ közel 40 országába

vitte el hazánk és ezen belül
megyénk jó hírét.
AMadzagfalviNapokdísz-

vendégeErôss Zsolt volt, az el-
sô és eddig egyetlen magyar,
akimegmászta aCsomolung-

mát, a Himalája legmagasabb
csúcsát. Erôss Zsolt Békés
legrégebbi testvértelepülésén,
Gyergyószentmiklóson ne-
velkedett, a kapcsolatmár csak
emiatt is szoros. Óriási él-
mény volt minden látogató-
nak, amikor maga kommen-
tálta legemlékezetesebb má-
szásairól készült – a szabadté-
ri színpadnál kivetített – gyö-
nyörû képi világú filmjeit.
Békés megye, így Békés is

gazdag gasztronómiai hagyo-
mányokkal rendelkezik. A
gasztronómia ezen a rendez-
vényen is hangsúlyos volt, fô-
szerepben a krumplival, mi-

vel 2008 az ENSZ kezdemé-
nyezésére a burgonya éve.
Az évek óta sikerrel megren-
dezett „Ízek utcája” fôzôver-

senybe olyan csapatok nevez-
hettek, amelyek ezzel a zöld-
séggel készülô ételeket fôz-
tek szabad tûznél. Rotyogott
a bográcsokban a többféle
krumplileves, de készült ká-
posztába göngyölt krumplile-
pény, krumplival töltött pap-
rika és slambuc is. Igazi szen-
záció volt a 2008 adagos béké-
si kötöttgaluska-levesmegfô-
zése az 1100 literes óriás bog-
rácsban. Ez Guinness-rekor-
dot jelentett, melyet hitelesí-
tettek, így Békés neve megta-
lálható lesz majd az éven-
ként kiadott Rekordok köny-
vében.
A legtöbb rendezvény a bé-

késiek és amás településekrôl
nagy számban idelátogatók
szórakoztatását szolgálta. Így
az esti rockkoncertek: Nagy
Feró és a Beatrice, Pink Floyd
Tribute Band, Torony Band,
Charlie. Volt nyugdíjas „Ki
mit tud”, szépségverseny,mo-
toros felvonulás, íjászbemuta-
tó, madzagfalvi hétpróba, va-
lamint lehetôséget biztosítot-
tak helyi amatôr zenekarok
fellépésére is.
Izsó Gábor polgármester

kiemelte, hogy a városi fesz-
tivál az önkormányzat és kul-
turális intézménye támogatá-
sával, illetve szervezésében
valósult meg, de sikerének
titka volt az is, hogy számos
civil szervezet, magánsze-
mély és vállalkozás csatlako-
zott hozzá ötletével és tény-
leges munkájával.

A pénteki napon adták
át azt a kerékpárutat,

melyre közel 75millió forin-
tot nyert pályázaton a telepü-
lés, saját erôként pedig nyolc-
millió-háromszázezer forin-
tot biztosított az önkormány-
zat. A közlekedésbiztonságot
növelô beruházás a Gyulai
úttól az Arany János úton át a
József Attila utcáig tart, s

mellette több új parkolót is
kialakítottak négy kerékpár-
tárolóval együtt.
– Haza és otthon. Össze-

csengenek ezek a szavak, hi-
szen mindannyian tudjuk: jó
érzés hazajönni, otthon len-
ni. AzÚjkígyósi Hazaváró és
az Otthonunk Békés megye
programok is ugyanígy egé-
szítik ki egymást, jó alkalom
ez arra, hogy az itt élôk és a
tôlünk elszármazottak talál-
kozzanak. Természetesen ha-
zavártuk testvértelepülésünk,
Csíkszépvíz köztünk lévô
képviselôit is, hiszen ôk is
magyarok, ôk ismindig haza-
jöhetnek hozzánk – mond-
ta szombaton délelôtt ünne-
pi megnyitójában Szebellédi
Zoltán, Újkígyós polgármes-
tere.
Domokos László, a Békés

Megyei Közgyûlés elnöke a
megye településeinek össze-
fogását, összetartozását hang-
súlyozta. Kiemelte: a megyé-
ben élôknek tudniuk kell,
hogy amegyei önkormányzat
milyen programokat, projek-
teket kíván megvalósítani és
azok hogyan szolgálják majd
a különbözô településen élô
embereket. Az Otthonunk
Békés megye rendezvényso-
rozat kapcsán igyekeznek el-
érni, hogy minél többen
megismerjék a megyei ön-

kormányzat által nyújtott
közszolgáltatásokat, az intéz-
ményeket és azok mûködé-
sét. A megyei közgyûlés el-
nöke kiemelte: a Békés Me-
gyei Önkormányzat az itt élô
összes állampolgár érdeké-
ben cselekszik, és ehhez
igényli, illetve számít az em-
berek, az itt mûködô gazda-
sági és egyéb szervezetek,

intézmények partnerségére.
A programsorozat a megye
minden települését érinteni
fogja, több helyen kapcsolód-
va a helyi rendezvényekhez.
Mindezek után Domokos

László átadta Szebellédi Zol-
tán polgármesternek a Mun-
kácsy Mihály Múzeumban
(közadakozás eredménye-
ként) láthatóMunkácsy-fest-
mény, A kis Jeanne repro-
dukcióját, mely ezt követôen
már Újkígyóson gyönyör-
ködteti a mûvészetet kedvelô
közönséget.
A délelôtt során egymást

követték az Otthonunk Bé-
kés megye rendezvénysoro-
zat immár hagyományosnak
tekinthetô programjai:Erdész
Ádám, a BékésMegyei Levél-
tár igazgatója, a helyi mûve-
lôdési központban megnyi-

totta a megyetörténeti kiál-
lítást, amely immár Újkí-
gyós tablójával is kiegészült.
Ugyanitt állították ki Gera
Katalin szobrászmûvész alko-
tásait, valamint Újkígyós új
köztéri mûalkotásának ma-
kettjét is. Az ünnepen részt
vevôk rátehették kézjegyüket
a 6 × 6 méteres vándortér-
képre, azt jelképezve, hogy
mind otthonuknak érzik Bé-
kés megyét.
Ebéd után a helyi polgár-

mesteri hivatal dísztermében
a nagyközség képviselô-tes-
tülete soron kívüli ülést tar-
tott, melyen Domokos Lász-
ló a megyei önkormányzatot
és intézményeit mutatta be,
Zámbó András, a Harruc-
kern János Közoktatási Intéz-

mény igazgatója pedig az is-
kolában zajló képzésekrôl
adott tájékoztatást. A soron
kívüli testületi ülésen részt
vettekÚjkígyós testvértelepü-
lése,Csíkszépvíz község kép-
viselôi is. A két polgármester:
Szebellédi Zoltán és Ferencz
Tibor ez alkalomból írták alá
azt az együttmûködési meg-
állapodást, mely községeik
kapcsolatának megújítását,
tartalommal valómegtöltését
szolgálja.
A háromnapos kígyósi ün-

nepen mindenki megtalál-
hatta a neki tetszô programot,
hisz a már említetteken túl
volt libamájsütô- és erôsem-
ber-verseny, zenés-táncos
produkciók, az ebéd pedig
egy 1100 literes óriás bog-
rácsban készült, ami látvány-
nak sem volt utolsó.

Együtt könnyebb

Idén Békés megye tele-pülései közül egyedül
Békésre jött el a „Fogadd
el, fogadj el” kampányka-
mion. A Kézenfogva Ala-
pítvány országjáró kezde-
ményezésének célja, hogy
hidat építsen az értelmi és
testi sérült emberek, vala-
mint az épek között. A bé-
kési látogatást kifejezetten
sikeresnek ítélik meg a
helyi társszervezô civil
szervezet, az „Együtt
könnyebb” Közhasznú
Egyesület vezetôi. Fôleg a
gyerekek körében volt
népszerû az interaktív já-
tékokat és filmvetítést rej-
tô kamion kínálata, mely-
hez játszóház, nyere-
ményjáték és gyermekfel-
lépések is kapcsolódtak.

Jelképes ajándék Békésnek Együtt ünnepelt a község és a megye

Hazajöttek, otthon voltak Újkígyóson� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Vásári jelenet a közönség bevonásával

Népszerû volt a csoportos fotókészítés a 2008 adagos kö-
töttgaluska-leves 1100 literes óriásbográcsánál (a képen
egy németországi delegáció tagjai vendéglátóikkal)

„Ízek utcája” fôzôverseny

Három napon át tartott szeptember 12. és 14. kö-
zött a II. Újkígyósi Hazaváró programsorozata,
melyhez ezúttal az Otthonunk Békés megye ren-
dezvény is csatlakozott. A településrôl elszárma-
zottak tanúi lehettek egy kerékpárút-átadásnak,
részt vehettek a megyei önkormányzat esemé-
nyein a számos gasztronómiai élvezet és szórako-
zási lehetôségmellett.

Amegyetörténeti kiállítás Újkígyóson
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Mindezek mellett az Ibsen
Palota a nagyközönség felé
nyitott találkozási hely lesz,
és jelentôs helyi kulturális
rendezvényeknek is otthont
ad majd. A leendô kulturális
centrum egy új regionális és
nemzetközi kapcsolatrend-
szer kiépítését fogja elôsegí-
teni. A színházi szakok bôvü-
lésével vélhetôleg a nemzet-
közi érdeklôdés is megnôhet
majd az intézmény iránt. Az
Ibsen Palota a Békés Megyei
Önkormányzat kultúra ápo-
lására kitûzött célját szolgálja,
és mindenki számára elérhe-
tô lesz, elôsegíti a megye ér-
tékeinek közvetítését – hang-
zott el a megyei elnök beszé-
dében.

Az ünnepélyes aláírás után
Domokos László ésMódi An-
namária pénzügyi igazgatóhe-
lyettes, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség képviselôje sajtó-
tájékoztatót tartott. Ezt köve-
tôen a megyei elnök megnyi-

tottaSzegedi KatalinHáncsvi-
rágok címû kiállítását a Viga-
dó galériában, majd megte-
kintették a leendô Ibsen Pa-
lota épületét és terveit. Szabó
János tervezô bemutatta az
épület látványtervét, és el-

mondta, hogy a tervezés há-
rom évvel ezelôtt kezdôdött
el, a terület azonban elég szûk,
amely nem segítette amunká-
ját. Jól mûködô és érdekes lé-
tesítmény lesz, egy olyan szín-
ház, ahol nem a díszletek, ha-
nema színjátszás kerül elôtér-
be, mindezt segíti az aréna-
szerû forgószínpad – mondta
el a fôtervezô.
A látványtervekbôl kide-

rült, hogy az Ibsen Palotában
egy mûvészeti kávéház és ét-
terem is mûködni fog, vala-
mint a palota különleges ud-
vara szabadtéri színdarabok
rendezését is lehetôvé teszi.
A támogatási szerzôdés

aláírására a Jókai Színház
Nyílt Nap és Évadnyitó Gála
rendezvényén került sor.

� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Aláírták az Ibsen Palota támogatási szerzôdését
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Amegyei közgyûlés leg-
utóbbi ülésén Domokos

László elnök tájékoztatta a
képviselôket a kiemelt pro-
jektjavaslatok helyzetérôl és
az ehhez kapcsolódó további
lépésekrôl.
Mint ismeretes, a megyei

nagyprogramok végrehajtása
érdekében kiemelt projektja-
vaslatokat kezdeményezett a
testület. Ezek közé tartozott a
„Vállalkozzunk Békésben”
vállalkozói befektetési prog-
ram, aBelvízrendezés az élhe-
tôbb településekért – Komp-
lex belvízrendezési program
I. üteme, aNapfényes ôszBé-
késben –A komplex idôsgon-
dozásmodellje, a SZAK-MA-
HOLNAP, a Térségi Infor-
mációs Köz-Pont, a Mozgás-
szervi Rehabilitációs Köz-
pont Fejlesztése, a Pathológia
és infrastruktúra fejlesztése
(PATINF) a Pándy Kálmán-
kórházban, a „Múlt, jelen, jö-
vô egy fedél alatt” – Levéltár
Békés megyében, az „Egész-
ségcentrumaKörösök völgyé-
ben”, azaz a Pándy Kálmán-
kórház teljes körûmodernizá-
ciós és integrációs programja,
a „Tudás és fejlôdés” – „Békés
Expo” Kiállítási Terület és Vá-
sárközpont Békés megyében,
aMegújuló energia termelése
és felhasználása, Felsôfokú
képzési kínálat fejlesztése,
K+Fkutatóbázis kialakítása és
az „Összeköt a Körös” turiz-
musfejlesztési program.

A kormány 2007. július 25-
én hozott döntése szerint a ki-
emelt projektek közül egye-
dül a komplex belvízrendezé-
si program I. üteme kapott ki-
emelt projekt státuszt és ke-
rült be a Dél-alföldi Operatív
Program2007–2008-as akció-
tervébe. A többi projekt nem
nyert támogatást.
A „Vállalkozzunk Békés-

ben” befektetés ösztönzési
projektet a második körben
ismét benyújtották, ám ekkor
sem kapta meg a kormány tá-
mogatását. Az elutasítás egyik
fô magyarázata az volt, hogy
nem indokolt a megyei ipari
telephelyfejlesztések integrá-
lása, központosítása, az együt-
tes támogatás ugyanis kizárja
a versenyt. Ebbôl kiindulva
elemekre bontották a projek-
tet, és „Tradíció és innová-
ció, környezetbarát ipari és
kézmûvespark létrehozása”

címmel, szarvasi helyszínnel
nyújtották be annak egyik ele-
mét,melyet aDél-alföldi Re-

gionális Fejlesztési Tanács ki-
emelt projektként javasolt,
ám a kormány pozitív dönté-
se ezúttal is elmaradt.
A tájékoztatóból kiderült,

hogy amegyei önkormányzat
minden lehetséges lépést
megtett a nagyprogramok és
az ezekhez igazodó kiemelt
projektekmegvalósítása érde-
kében.Domokos László hoz-
zátette: a továbbiakban sem
tesznek le a már elôkészített
fejlesztésekrôl, amennyiben
szükséges újragondolják, új
formában fogalmazzákmeg a
projekteket, s továbbra is ke-
resik a megfelelô pályázati
források bevonását.

AHajnal István Szociális Szolgáltató Centrum bentla-
kásos intézményekkorszerûsítésére adott bepályázatot

Tovább dolgoznak a kiemelt projekteken
Mindössze egy kapott kormányzati támogatást

Beszámolt a fejlesztési ügynökség
Nemfogadták teljes megelégedéssel a megyei képvi-

selô-testület tagjai azt a beszámolót, melyet Balogh
Lászlótól, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
ügyvezetôjétôl hallhattak az operatív program akciótervé-
nek végrehajtásáról. Balogh László rövid szóbeli kiegészí-
tôjében elmondta: a nyertes pályázatok a régióbanmegkö-
zelítik a 31,5 milliárd forintot, s ebbôl a Békés megyei
gyôztesekmajdnem9,7milliárdot (30 százalék) nyertek el.
Tóth Imre tanácsnok (Fidesz) hozzászólásában arra hív-

ta fel a figyelmet, hogy a Békésmegyei, halmozottan hát-
rányos helyzetû kistérségek nem jutnak olyanmértékben
támogatáshoz, hogy az felzárkózásukat lehetôvé tenné.
Mint mondta, kistérségünkben egyetlen település sem
nyert a belterületi utakra kiírt pályázatokon, demás terü-
leten sem érzékeli azt a törekvést, hogy a nehéz helyzet-
ben lévô települések pozitív diszkriminációban részesül-
nének. Ezt erôsítetteVárfi András (Fidesz) ésHamza Zol-
tán (Fidesz),Gajda Mihály (Fidesz) is, akik a beadott pá-
lyázatok eredménytelenségét sorolták, s azt kérték szá-
mon, hogy leszakadóban lévômegyénknek így nincs esé-
lye utolérni a fejlettebb régiókat.
Domokos László kijelentette: Nem lesz ilyen módon

felzárkózás. A kormány pályáztatási és döntési gyakorla-
ta hátrányos Békés megye fejlesztése szempontjából. A
szükséges EU-s forrásokat elzárja a kormány Békés me-
gye kiemelt, átfogó fejlesztése elôl!
Balogh László a fentiekre reagálva elmondta: a pályá-

zatokat héttagú testületek pontozás alapján bírálják el, az
ügynökség nem befolyásolja a döntéseket, ugyanakkor a
jövôben pluszpontokat kapnak a leghátrányosabb térsé-
gekbôl érkezô pályázatok.

A kórházhoz kerül a drogprevenció
Nem kötelezô feladatként vállalta fel a megyei ön-

kormányzat amentálhigiénés, kábítószer-fogyasz-
tás és egyéb szenvedélybetegségek megelôzését, melyet
egy 2003-as együttmûködési szerzôdés alapján eddig a
Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Közhasznú Alapít-
vány láttott el. Ennek értelmében a megyei önkormány-
zat évente közel másfél millió forinttal támogatta az ala-
pítványt.
A legutóbbi megyegyûlésen napirenden lévô elôter-

jesztésbôl kiderült, hogy az alapítvány a támogatás egy ré-
szét nem a feladatellátásra, hanemmûködési költségekre
fordította, így a határozati javaslat az együttmûködési
megállapodás megszüntetését foglalta magában.
E témában kért szót Tolnai Péter (Fidesz), aki egyebek

mellett azt emelte ki, hogy a kormány „felpuhította” a
drogtörvényt, ami az utóbbi idôszakban halálos áldoza-
tokat is hozott, s a kábítószerezés egyre szélesebb körben
való terjedését generálta. Tolnai Péter egy felmérésre hi-
vatkozott, mely szerint a fiatalok 50 százalékamár kipró-
bálta a drogot, 20 százalékuk pedig rendszeres használó-
nak vallja magát.
Nagy Béla (SZDSZ) ezzel szemben azon véleményé-

nek adott hangot, hogy túlzás a kormányra hárítani a fe-
lelôsséget, hiszen össztársadalmi problémáról van szó,
mely csak széles körû összefogással küzdhetô le. Hason-
lóképpen vélekedett Nagy Mihály (MSZP), aki világje-
lenségnek nevezte a drogfogyasztás problémáját, s azt ja-
vasolta: „ne tologassuk egymásra a problémát, itt ugyan-
is egyértelmû a társadalom egyetemes felelôssége”.Mol-
nár Béla (Fidesz) ugyanakkor a politikai marketingesek-
nek tulajdonította a drogliberalizációt, akik – vélekedé-
se szerint – szavazatszerzési céllal enyhítettek a törvé-
nyeken.
A vitát követôen a megyei képviselôk többsége amel-

lett döntött, hogy a Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés
Közhasznú Alapítvánnyal az önkormányzat mondja fel
az együttmûködést, azzal együtt, hogy a megelôzési fel-
adatok ellátását 2008. szeptember 1-jétôl a PándyKálmán
Megyei Kórház drogambulanciája veszi át.

Hasonlóképpen szólt Tóth
Imre tanácsnok vélekedése is,
aki egyenesen szégyenletes-
nek nevezte a szenátusi dön-
tést, s azt javasolta, hozzák
nyilvánosságra a megyénk-
beli fiatalok sorsátmegpecsé-
telô döntéshozók névsorát.
Farkas Zoltán, a közgyûlés

alelnöke részt vett a már em-
lített szenátusi ülésen, s be-
számolt annak menetérôl a
képviselô-testület elôtt.Mint

megtudtuk, annál is inkább
aggasztóak a fôiskola integrá-
ciós törekvései, miszerint je-
lenleg a Tessedik fôiskolába
járó hallgatók közel 80 száza-
léka Békés megyei. A terve-
zett változtatásról ugyan kö-
zel 250 oldalas tanulmány ké-
szült, ám ebbenmég sincs ga-
rancia arra nézve, hogy a Bé-
kés megyei felsôoktatás az
eddigi színvonalon és rend-
szerben maradhat meg az in-
tegrációt követôen is.

� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Veszélyben a felsôoktatás?
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A megye
szerepe

Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szó-
lalnakmeg amegye szerepérôl, jövôjérôl, jelentôsé-
gérôl. Most Szebellédi Zoltánt, Újkígyós polgár-
mesterét és dr. Gosztolya Ferenc megyei képviselôt
kérdeztük.

Anépmûvészeti kirako-
dóvásár sátrai között

szombaton Jurák Pál, a Tesse-
dik Sámuel Kertbarát Kör
tagja rézüstben lekvárt fôzött.
– Ma kilenc óra után né-

hány perccel gyújtottunk alá,
és délután négy óra körül ké-
szül el – hallhattuk tôle az
üstház mellett. – Hagyomá-
nyosan rézüstben fôzzük ké-
zi keveréssel; a hagyománytól
annyiban térünk el, hogy a
rézüstöt nem tapasztottuk be,
és az üstházban nem fával tü-
zelünk alá, hanem gázzal. A
rézüst más ízt ad, mint a zo-
máncos üst, egyébként a zo-
máncosban is épp úgy el le-
het készíteni a szilvalekvárt.
Jurák Pál elmagyarázta, az

ötvenöt literes rézüstbe hat-
van kiló szilva fér, ennyi föl-
forralás után sem buggyan ki
belôle. Hat-hét órás lekvárt
szokott fôzni, ez félkemény-
nek számít. Étkezéshez,
gombócba, derelyébe is kivá-
ló, nem folyik ki. Minôségét
tartósanmegôrzi, családjában
most kezdték el a 2006-ban
készített lekvárt enni. Cukor
nem feltétlenül szükséges
hozzá, de családi hagyomá-
nyuk szerint tesz bele egy ke-
veset: egy kilót önt rá, mielôtt
a lekvár kész lenne. Édesítés
szempontjából gyakorlatilag
ez nem jelent semmit, mert
egy kiló lekvárra csak né-
hány gramm cukor esik, de
tartósítás szempontjából fon-
tos. A fôzés során a cukor-
ból karamell lesz, tehát még
jobban szárítja, sûrûsíti a lek-
várt. Amikor a kanálról már
nem csorog le, hanem szép
lassan elnyúlik, akkor kész a
lekvár.

A Lengyel Palota udvarán
találkoztunk a Nagycsaládo-
sok Szarvasi Egyesületének
tagjaival, ôk játszóházzal vár-
ták a gyerekeket. Homonnai
Tiborné, az egyesület elnöke
elmondta: már sokadik éve
jelen vannak a szilvanapon, és
igyekeznek mindig termé-
szetes anyagokból szilvával
kapcsolatos tárgyakat összeál-
lítani. Most például szilva-
magokból virágokat készíte-

nek, ezeket csipeszre vagy
hurkapálcára erôsítik. Emel-
lett a gyerekek keze alatt
parafadugóból kis pálinkás-
butykos lesz, és készül az aj-
tóra kopogtató is.
Szombaton délután hir-

dették ki a pálinkaminôsítés
eredményét. Különbözô gyü-
mölcspálinkával negyvenen
neveztek,míg szilvapálinkával
huszonhatan. Arany minôsí-
tést hárman értek el. Közülük
Kovács Imre 2006-os pálinkájá-
val második éve viheti haza a
Forschner Rudolf által felajánlott
vándordíjat. Aranyminôsítést
érdemelt még ki Varga István

2007-es ésGáspárTamás 2008-
as pálinkája.
A rendezvény után Babák

Mihály polgármestert arra
kértük, röviden vonja meg a
három nap mérlegét:
– A szilvanap illeszkedik a

városi rendezvénynaptárunk-
ba, ez zárja le nyári rendez-
vénysorozatunkat. Nem volt
véletlen a választás annak ide-
jén sem. A szilva az Alföld jel-
legzetes gyümölcse, talán nem

is volt olyan gyümölcsöskert,
ahol ne lett volna néhány szil-
vafa. Valamikor jeles családi
esemény volt a lekvárfôzés.
Anyáink, nagyanyáink rézüs-
tökben kavarták a szilvalek-
várnak valót, közben beszél-
gettek, megvitatták a család
ügyeit. Ezt is szerettük volna
feleleveníteni, amikor 11 év-
vel ezelôtt az elsô szilvanapot
megrendeztük. Elmondhat-
juk, hogy a kezdetekben még
helyi rendezvény ez évre már
országossá nôtte ki magát, hi-
szen több ezer látogatónk volt
a háromnap alatt – zártamon-
dandóját BabákMihály.

– Mivel az uniós pénzek
megszerzése érdekében a ré-
giók egyre erôsebbé válnak,
ezzel arányosan a megyék
szerepe fokozatosan csökken.
Ez nem az adott kormánytól
függ, hanem ciklusról ciklus-
ra tapasztalható. Ebben a
megváltozott helyzetben kell
megtalálnia amegyének az új
szerepét – kezdte nyilatkoza-
tát dr. Gosztolya Ferenc.
Amegyegyûlés szocialista

képviselôje elmondta, nagy
jelentôséggel bír, hogy a me-
gye összefogja és koordinálja
a települések érdekeit, erre
nagyon jó példa a belvízprog-
ram megvalósulása. Jelentôs
a megye intézményfenntar-
tó tevékenysége: Békésben a

szakképzô intézmények nagy
részemegyei fenntartású, va-
lamint hozzátartozik több
közmûvelôdési intézmény is.
Ezek mûködését a közgyûlés
pénzügyi szempontból ész-
szerûsíti, ugyanakkor intéz-
kedései nyomán a szakmai
színvonalat emeli.
–Ugyanakkor nem tartom

helyesnek – fogalmazta meg
véleményét dr. Gosztolya Fe-
renc –, hogy a megyei köz-
gyûlés leképezi a parlament
politikai megosztottságát, ez
zavarja a pártérdekek fölött
álló együttmûködést.
A képviselô a megye fel-

adatának véli, hogy felhívja a
figyelmet hátrányos helyze-
tünkre, a népesség drasztikus

csökkenésére. E kedvezôtlen
folyamat megállítása érdeké-
ben elengedhetetlenül fon-
tosnak tartja a 44-es fôút kor-
szerûsítését. Meglátása sze-
rint a megyének önállósága
megôrzése mellett olyan
koncepciót kell felvázolnia,
amellyel képes csatlakozni a
régió megfogalmazott érde-
keihez. Alulról jövô igény
hozta létre a kistérségeket,
ezek létjogosultságát a kor-
mány is elfogadja, és a hátrá-
nyos helyzetû kistérségek kü-
lön igényeit amegyének is tá-
mogatnia kell.
– Jelentôs változás elôtt áll

a Tessedik Sámuel Fôiskola –
tért ki a felsôoktatásra a kép-
viselô –, ugyanis az intéz-
mény kinyilvánította szándé-
kát, hogy a gödöllôi Szent Ist-
ván Egyetemhez kíván csatla-
kozni. Véleményem szerint
ezt a kényszerlépést úgy kell
megtenniük, hogy a fôiskola
tanárai által képviselt szellemi
érték ne sérüljön, és a fôisko-
la továbbra is megmaradjon a
megyében élô fiatalok okta-
tóbázisának. Bízom benne,
hogy a megye továbbra is
megmarad, és megtalálja he-
lyét a változó viszonyok kö-
zött – fejezte be nyilatkozatát
dr. Gosztolya Ferenc.

Szebellédi Zoltán, Újkígyós
nagyközség polgármeste-

re így nyilatkozott a megye
szerepérôl:
– A megyék, vármegyék

olyan közigazgatási egységek,
melyek a történelem során jól
mûködtek, illeszkedtek, s il-
leszkednekma is a közigazga-
tási szemléletünkhöz. Bevált
dolog ez, amitmeg kell ôrizni,
amit nemválthat ki a regiona-
litás. Tudomásom szerint az

az érvelés sem igaz, mely az
EurópaiUnió irányelveire hi-
vatkozva erôszakolja a régió-
kat, ugyanis az unió nem kö-
telez erre, akár egy megye te-
lepülései is adhatják a régiót.
Emellett fontosnak tartom a
modernmódonmegfogalma-
zott szubszidiaritást, ami azt a
keresztény demokrata alapel-
vet jelenti, hogy a nagyobb ál-
lamhatalomaddig ne avatkoz-
zon be a helyi ügyekbe, míg

arra meg nem kérik, illetve
nincs rá szükség. A döntések
szülessenek helyben, ott, ahol
az adott problémát a legin-
kább ismerik, s ennek követ-
keztében a legjobb megoldá-
sokat adhatják. Elmondha-
tom, hogy Újkígyós nagyon
jó kapcsolatot tart fenn ame-
gyével, annak intézményei-
vel, s a fejlôdés szempontjá-
ból ez az együttmûködés el-
engedhetetlen.

Szebellédi Zoltán aláírja a megye vendégkönyvét Újkígyóson

Megváltozott helyzetben új feladatok elôtt

Szülessenek helyben a döntések

Az aszalt szilvától a ciberén át a pálinkáig

Háromnapos fesztivál Szarvason
A szilva jelentôs hagyománnyal bír térségünkben,
lekvárt, ciberét, pálinkát fôztekbelôle, aszalták, va-
lamint a konyhában szilvásgombóchoz vagy szilva-
lekváros derelyéhez használták föl, illetve fogyasz-
tották egyszerûen lekváros vagy ciberés kenyérként
is. Ezeket a hagyományokat elevenítették föl a szil-
vanapokon szeptember 12. és 14. között Szarvason;
a rendezvényt aBékésMegyeiÖnkormányzat is tá-
mogattamint kiemelt gasztronómiai eseményt.

OKTÓBER 6. – NEMZETI GYÁSZNAP
Az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja
Az 1848–49-es szabadságharc végét jelentô világosi
fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete
alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg
13 hôs katonai vezetôjét. Így a nemzet vértanúi lettek:
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid,
Kiss Ernô, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos,
Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg
Ernô, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly.

Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen a napon
Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos elsô magyar miniszterelnököt.

Emlékezzünk rájuk kegyelettel!
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A2006. tavaszi, minded-
dig legkomolyabb árvíz

levonulását követôen szüksé-
gessé vált a Békésszentandrás
melletti siratói holtág útjá-
nakmegerôsítése. AHármas-
Körös védekezésimunkái so-
rán ugyanis komolymennyi-
ségû, a védekezéshez szüksé-
ges anyagot, homokot szállí-
tó jármû útvonalaként szol-
gált, és a terhelés miatt tönk-
rement.
A veszélyhelyzet elhárítá-

sában ezernél is több helybé-
li, valamint a környezô tele-

pülésekrôl érkezett önkéntes
dolgozott erejét megfeszítve,
ugyanis ez a 2006-os árvíz
még az 1970-es eddigi re-
kordvízszintet is többmint fél
méterrel meghaladta. Az elsô
hívó szóra, sôt anélkül a tölté-
sekre, gátakra érkezett önkén-
tesek munkájának is köszön-
hetô, hogy az árral fenyegetett
lakóházakban nem esett kár, a
dühöngô víznek az általuk
megpakolt és lerakott ho-
mokzsákok állták útját.
A veszélyhelyzet elmúltá-

val rögtön látni lehetett, hogy

az út felújítása nem halogat-
ható. Annál is kevésbé, hiszen
ez az út a másfelôl nemmeg-
közelíthetô szarvas–öcsödi ti-
zenhárom kilométeres sza-
kasz védelmében is szerepet
játszik, ugyanis errôl a kiváló
tárolótérrôl a védekezésre
szolgáló anyagok vízi vagy lé-
gi jármûvekkel könnyen szál-
líthatók.Mindezen érvek és a
miniszterelnöki ígéret ellené-
re csak nagyon nehezen tud-
tak hozzájutni a felújításhoz
szükséges pénzösszeghez.
Mint a nagyközség polgár-

mestere, Hamza Zoltán el-
mondta, többször kellett a
minisztérium „nyakára jár-
ni”, mire az Európai Szociális
Alaptólmegérkezhetett ami-
nimálisan szükséges 15,7
millió forint. Ebbôl felújítot-
ták, aszfaltburkolattal is meg-
erôsítették az 1320 méter
hosszú holtági utat, de a vé-

dôkorlátok és az útpadka
helyreállítására, valamint a
terep rendezésére már a tele-
pülés önerôbôl hozzátett
nyolcszázezer forintjára volt

szükség. A helyreállítással
együtt válhatott a Hármas-
Körös védelme jelentôsen
könnyebbé és biztonságosab-
bá, amint errôl Domokos

László, a Békés Megyei Köz-
gyûlés elnöke terepbejárá-
sa során nemrégiben maga is
személyesen meggyôzôd-
hetett.

Sajnálatos módon 2006. évvégére jelentôsen meg-
torpant az alapítvány mûkö-
dése, s ez az eredményeken is
meglátszott – kezdte a múlt
felidézésével dr. Kovács Tamás.
– Lecsökkentek a hitelkihe-
lyezések, volt olyan hónap,
hogy egyetlen esetben sem si-
került hitelhez juttatni a vál-
lalkozókat. Ezen a helyzeten
mindenképpen változtatni
szeretett volna az új vezetés.
– Milyen módon próbálták

meg javítani az alapítvány ered-
ményességét?
– Nagyon fontos, hogy

Baranyó Géza korábbi ügyve-
zetô segítségével közel 300
millió forintos, saját mikro-
hitelalapot sikerült Budapest-
rôl megszereznünk, ami ko-
rábban nem volt. Emellett
felajánlottuk a vállalkozók
számára az Új Magyarország
Mikrohitel lehetôségét is.
Nagyon fontosnak tartjuk a
kis- és középvállalkozókkal
való folyamatos kapcsolattar-
tást, az információk minél
szélesebb körbe történô el-
juttatását.
– Miként tudják megszólíta-

ni, elérni a megye vállalkozóit?
– Ügyvezetô igazgatónk,

Glózik Klára nagy hangsúlyt
fektet erre a munkára kollé-
gáival együtt. Igyekszünk
megjelenni minél több sajtó-
orgánumban, kihasználjuk a
hirdetések adta lehetôsége-

ket, és a közeljövôben elô-
adásokat szeretnénk tartani a
vállalkozásokat érintô témák-
ban, így például közbeszerzé-
si, pályázati információkkal,
adózás, jogi ismeretekkel
kapcsolatosan. A cél az, hogy
a vállalkozók érzékeljék: újra
mûködik az alapítvány, és az
ô érdeküket szolgálja.
– Milyen tanácsokat tudna

adni (akár gazdasági joggal is
foglalkozó ügyvédként) a vállal-
kozóknak, hiszen sokan arra pa-
naszkodnak, hogy a nehéz gaz-
dasági helyzetben egyre kisebb az
esély a fejlesztésre?
– Lehet, hogy furcsán

hangzik, demeggyôzôdésem,
hogy a negatív gazdasági fo-
lyamatok által okozott nehéz-
ségek túlélésére emberileg,
lelkileg is fel kell készülni.
Ennek érdekében tervezzük,
hogy a késôbbiekben akár
pszichológus tanácsadót is al-
kalmazhatmajd az alapítvány
a jogi, pályázati és könyvelési
tanácsadás mellett. Minden-
ki számára ismert tény, hogy
az ország gazdasági állapota
egyre rosszabb. Elég csak azt
az adatot néznünk, hogy míg
1998-ban 159 Ft volt egy liter
benzin, addig ma 317 Ft-ért
tankolunk (költségelszámo-
lási mutatók). Ugyanezt tá-
masztják alá a Központi Sta-
tisztikai Hivatal összesített
adatai az életszínvonalról,
árakról. Lehet, hogy egy-két
adat pozitívan változott, de
összességében megállapítha-
tó, hogy a gazdaság állapota
nem megfelelô. A legfôbb
probléma a kiszámíthatatlan-
ság. A helyzetet tovább nehe-
zíti a rossz jogszabályi kör-
nyezet, egymásnak ellent-
mondó jogszabályok tömke-
lege, ami komoly bizonyta-
lansághoz vezet. Emellett sok
szó esik manapság a gazdaság
rossz felépítésérôl, tehát ar-
ról, hogy ma Magyarorszá-
gon aránytalanul kevés aktív
munkavállaló, adófizetô tart
el sok inaktív vagy csak „papí-
ron” inaktív embert. Mind-
ezekbôl adódik, és talán ért-

hetô is, hogy az emberek sa-
ját megélhetésük érdekében
próbálnak kevesebbet adózni,
csakhogy nem ismerik elég
jól a különféle adókedvezmé-
nyekrôl, adómentességrôl
szóló szabályozásokat. Ilyen
nehéz körülmények között
értékelôdik fel az ilyen típu-
sú szervezetek jelentôsége,
amelyek a forráshiányos idô-
szakban lehetôséget nyújt-
hatnak a továbblépésre. Én az
önképzés mellett a lehetôsé-
gek szerinti fejlesztést tudom
a vállalkozásoknak javasolni,
amennyiben erre lehetôség
van. Persze az is érthetô,
hogy egyre kevesebb kis- és
középvállalkozás mer vagy
tud jelentôsebb fejlesztésbe
kezdeni, pedig vegetálásra
nem érdemes berendezked-
ni, mert az elôbb-utóbb bu-
káshoz vezet. Sajnos, a már
említett rossz gazdasági kö-
rülmények, állami szigorítá-
sok, közterhek és energiaárak
emelkedése miatt a kis- és
középvállalkozások zömére a
tôkehiány a jellemzô. Így va-
lóban nem tudnak beruház-
ni, fejleszteni. A túlélésért
folytatottmindennapos harc-
ban pedig sokan kiégnek, ami
nem lenne törvényszerû.
Alapítványunk sokat tud se-
gíteni a már említett szakta-
nácsadással, de a forrásokhoz
is hozzájuttathatjuk a vállal-
kozókat a mikrohitelek ki-
használásával. Ugyanakkor
én azt tanácsolom minden
cégvezetônek, vállalkozónak:
törekedjenek arra, hogy a leg-
alapvetôbb jogi, gazdasági,
pénzügyi fogalmakkal tisztá-
ban legyenek, fektessenek
idôt és energiát az önképzés-
be, mert csak így lehet meg-
alapozott döntéseket hozni.

A Békés Megyéért Vállalkozás-
fejlesztési Közhasznú Közalapít-
ványt – a Magyar Vállalkozásfej-
lesztési Alapítványmegyei vállalko-

zói központok kialakítását célzó szakmai együttmûködé-
sével – Békés Megye Képviselô-testülete alapította, ez
alapján kezdte meg mûködését megyei hatáskörben 1994
áprilisában. Az alapítvány egyik célkitûzése azon vállalko-
zások támogatása, amelyek a kereskedelmi bankok által
nem, vagy korlátozott módon, illetve kedvezôtlenül fi-

nanszírozhatók. A kereskedel-
mi bankok a túl magas költsé-
gek vagy a hitelbírálati rend-
szer számára nem megfelelô
biztosítékok miatt túlságosan
kockázatosnak ítélikmeg a hi-
telnyújtást a KKV-szektor-
ban. A mikrohitel-konstruk-
ciók elsôsorban olyan vállal-
kozók számára jelentenek fel-
zárkózási, versenyképességi és
fenntarthatósági lehetôséget,
akik ez idáig nem férhettek
hozzá banki finanszírozáshoz.

Az alapítvány ez év tavasza óta rendelkezik saját mikro-
hitelalappal, illetve a vállalkozások számára elérhetô a
Mikrohitel Plusz, a KisvállalkozóiHitel és azÚjMagyar-
országMikrohitel is.
A kisvállalkozói igények felmérése: munkaerôpiac, ok-

tatás-képzés, telephely kialakítására vonatkozó igény
mind-mind fontos eleme munkánknak. A Békés Megyei
Önkormányzat klaszterépítési kezdeményezésének is élé-
re álltunk. Már beadtunk egy pályázatot, a DAOP-2008-
1.2.1 „Klaszter menedzsment szervezetek létrehozása,
megerôsítése” címû pályázati kiírásra, mely egy informa-
tikai-információs klaszter létrehozását készíti elô. Szep-
tember végéig beadásra kerülhet az a pályázat is, amely a
Békés megyei helyi termékek piacra vitelét segítheti elô a
klaszterszervezôdés keretében.
Ugyancsak fontos kiemelni a turizmust az alapítvány

munkájában, hiszen amegyei Tourinform-iroda mûköd-
tetése is feladatunk. Ez talán olyan tevékenységünk, mely
különösen közel áll a szívemhez, hiszen 2000–2005 között
Szarvason voltam a Tourinform-iroda vezetôje. Jelenlegi
munkánk, mivel személyes ügyfélforgalmat nem bonyo-
lít az irodánk, elsôsorban koordináló jellegû. Már most
készülünk a jövô évi turisztikai kiállításokra, hiszen elôre
kell terveznünk turizmusban is a megye jövôjét.

GLÓZIK KLÁRA, BMVA-ÜGYVEZETÔ

Domokos László, a BékésMegyei Közgyûlés elnöke ésHamzaZoltán, Békésszent-
andrás polgármestere a helyszínen tájékozódott az árvízi károk helyreállításáról

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÔ:
Hétfôtôl csütörtökig: 8–16 óráig, pénteken: 8–12 óráig

ELÉRHETÔSÉGEK:
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2–4.
(Megyeháza, B épület, 1. emelet)

Telefon/fax: 66/442-520, mobil: 20/488-6095, 20/488-6998
E-mail: info@bmva.hu

Támaszt nyújtani a kis- és középvállalkozóknak

Újra lendületben a vállalkozásfejlesztési alapítvány
Komoly átalakulásokon ment keresztül az utóbbi
idôszakban aBékésMegyéért Vállalkozásfejleszté-
si KözhasznúKözalapítvány,melynek kuratóriumi
elnöke az elmúlt év második felétôl dr. Kovács Ta-
más. A gazdasági joggal is foglalkozó békéscsabai
ügyvéddel az alapítvány fô céljairól, a vállalkozók-
nak nyújtandó segítség formáiról beszélgettünk.

A korábbiakhoz képest gyorsabban és jobb minô-
ségû úton közelíthetô meg a Hármas-Körös egyik
fontos gátszakasza. Amásfél ével ezelôtti árvíz el-
hárításánakmunkái soránmegrongálódott siratói
holtági utat az Európai Szolidaritási Alaptól ka-
pott támogatásból sikerült felújítani – nyilatkozta
lapunknakHamzaZoltán, Békésszentandrás pol-
gármestere.

Jobban védhetôvé vált a Hármas-Körös
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ABékés Megyei Levéltár
2006-tól minden évben

tart egy olyan, ismert, jeles
elôadókat felvonultató kon-
ferenciát, amellyel a szakmá-
hoz és amúlt iránt érdeklôdô
közönséghez egyaránt szeret-
ne eljutni. 2006-ban a gyulai
Ladics család történetétôl in-
dulva a polgári kultúra réte-
geit vizsgálták az elôadók, ta-
valy a választások történetérôl

esett szó a reformkortól az
1947-es „kékcédulás választá-
sokig”.
Az idei konferencia témá-

ja az „ismeretlen közelmúlt”
volt, azaz a szocializmus kor-
szaka. Az elôadások két tema-
tikai egység köré szervezôd-
tek: a szocialista rendszer és
az információ, illetve – Békés
megyérôl lévén szó – a pa-
rasztság sorsa. A nyitó elô-

adástGyarmati György, az Ál-
lambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltárának fô-
igazgatója tartotta „Az ügy-
nökkérdés tárgyalásának el-
ágazásai” címmel, s arról be-
szélt, hogy azok az iratok,
amelyektôl legtöbben a pilla-
natnyi szenzációt várják, mi-
lyen fontos források a rend-
szer struktúrájáról és a hét-
köznapi élet történetérôl.Va-
luch Tibor „Kéz kezet mos”
címû elôadásában az úgyne-
vezett „szocialista összekötte-
tések” rendszerét elemezte.
Sáfár Gyula a párt informá-
ciós heti jelentéseinek rend-
szerét áttekintve az informá-
ciószerzés módjáról és a fon-
tosnak tartott információ tar-
talmáról beszélt.
Ôze Sándor az ’50-es évek-

beli dél-alföldi paraszti ellen-

állásról tartott elôadást, kö-
zéppontba állítva az úgyneve-
zett Fehér Gárda keretében
szervezôdött ellenállási moz-
galmat. Noha a mozgalom
története, elsôsorban az elô-
adónak köszönhetôen, már
feltárt, de – még az érintett
dél-alföldi területeken is –
kevéssé ismert.Ö. Kovács Jó-
zsef – új Békésmegyei kutatá-
sokra is támaszkodva – az
erôszakos kollektivizálásról
szóló értelmezési modelleket
vette sorra.
A nagyobbrészt egyete-

men tanító, gyakorlott elô-
adók egyszerre szóltak a szak-
mához és a közönséghez. A
résztvevôk alighanem sok
nóvumot ismerhettek meg, a
diákok számára különösen
jól hasznosíthatók voltak a
hallottak.

„Hatékonyan élni annyi, mint
elegendô információval élni.”

(Norbert Wiener)

2008. július
1-tôl Hajnal
Lajos vezeti a
Tudásházat,
akit az azóta
eltelt idôszak

legfontosabb történéseirôl
kérdeztünk.
– A festék még alig száradt

meg az intézmény új bélyegzôjén,
máris hatalmas feladatok elôtt ta-
lálta magát az intézmény (rész-
ben) új vezetôsége. Mik is ezek?
– Egyrészt, mondhatni, a

múlt ügyei: problémás
ügyek, pénzügyi elszámolási

ügyek, helyzetek, szabályozá-
sok (szabályzatok) korrekció-
ja, megoldása… Másrészt a
jelen ügyei: a korábbi, jól be-
vált mûködés, lebonyolítás
(pl. pályázatok esetében)
folytatása…A jövô tervezése:
egyrészt pályázatok írása for-
májában, másrészt az épület
felújítására és átalakítására
irányuló beruházás tervezé-
sében (és engedélyeztetésé-
ben) való részvételben…
– Mi volt a legfontosabb meg-

oldandó feladat?
– Az intézmény, mint

többnyire ismeretes, jelentôs
önállósággal bíró intézmény-
egységekbôl áll, amelyeknek
egyike-másika korábban tel-

jes önállósággal mûködött
(pl. kulturális iroda). A funk-
cionalitásában és elhelyezésé-
ben is igen széttagolt intéz-
ményminél egységesebb irá-

nyításának megteremtése ér-
dekében sürgôsen létrejött az
intézményi titkárság. „Látni
és látszani” – alapszabály a
közlekedésben; „informálód-
ni és informálni” – alapelv az
újszerû titkárság mûködésé-
ben, ennek következtében,
föltehetôleg, az egész intéz-
mény irányításában, amûkö-
dés minôségében, hatékony-
ságában…
– Melyik volt az elmúlt idô-

szak kiemelkedô rendezvénye?
– A közelmúlt eseményei/

rendezvényei közül legin-
kább az a kétnapos országos
matematikatanári konferen-
cia emelhetô ki, amelynek
elôadói között Pálinkás József
akadémikust, az MTA elnö-
két is köszönthettük. A kon-
ferenciát már harmadik alka-
lommal rendezték meg me-
gyénkben. Megemlítésre ér-
demesek még a tanévkezdést
általában szolgáló megyei
rendezvények, az iskolaveze-
tôi és a tanári egyaránt. Az
utóbbin, összesen tizennégy
szekcióban, a részt vevô taná-
rok száma meghaladta a há-
romszázat. Az említett ren-
dezvényekmindegyikét a Bé-
kés Megyei Tudásház és
Könyvtár (BMTK) pedagó-

giai szakmai szolgáltató rész-
lege (intézményegysége) szer-
vezte.
– Milyen jövô elôtt áll az in-

tézmény?
– A jövôvel, alapvetôen a

közeli jövôvel kapcsolatos
legfelelôsségteljesebb intéz-
ményi feladatokat a pályáza-
tok írása jelenti. Az utóbbi
hetekben számtalan pályázati
megbeszélésre került sor.
Néhány példa ezek közül, az
aktualitás jegyében: A Békés

Megyei Tudásház és Könyv-
tár pályázatot nyújt be a
könyvtári szolgáltatások ösz-
szehangolt infrastruktúra-
fejlesztésére. A pályázat célja,
hogy a megye kisebb könyv-
tárai kapcsolatot tarthassanak
más települések könyvtárai-
val, valamint hogy az okta-

tást támogató fejlesztéseket
a szakkönyvtárakkal együtt-
mûködésben valósítsák meg.
A pályázatban tervezett továb-
bi fejlesztésekben a könyvtá-
rak internetes szolgáltatásait,
a fogyatékkal élôk könyvtár-
használatát segítô berendezé-
seket, a számítógépes rend-
szereket és az elektronikus
olvasóazonosítási rendszert
szeretnék korszerûsíteni. Az
elnyerhetô támogatás maxi-
mum 100 millió forint lehet.
A BMTK Pedagógiai Szak-
szolgálati Intézményegysége
az Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmé-
nyek által nyújtott szolgálta-
tások fejlesztése a sajátos ne-
velési igényû gyermekek, ta-
nulók együttnevelésének tá-
mogatása érdekében címû
pályázati kiírás keretében ter-
vezi óvodák, iskolák befoga-
dásra való törekvéseit segítô
szakmai és szakszolgálati
rendszer kiépítését. A 2010
végéig tartó program elemei

között az egységes gyógype-
dagógiai módszertani intéz-
mények mûködésének to-
vábbfejlesztése, a gyógypeda-
gógiai intézmények szolgálta-
tó centrumokká,mûhelyekké
alakulása szerepel. Az elnyer-
hetô pályázati összeg 20 mil-
lió forint.

Gyarmati György, az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltárának fôigazgatója is elôadást tartott

Az „ismeretlen közelmúlt” – napirenden az ügynökkérdés
A szocializmus évtizedeit idézte meg a levéltár konferenciája

ABékésMegyei Levéltár szeptember 19-én tartot-
ta ez évi konferenciáját. Az idei rendezvény a szo-
cializmus évtizedeit idéztemeg két fontos kérdés-
kört középpontba állítva. Az ügynökkérdésrôl, a
párt információs jelentéseinek rendszerérôl, a ko-
rabeli kapcsolatrendszerek mûködésérôl szóló
elôadások a rendszer és az információ viszonyát
kutatták. A másik kérdéskört a paraszti világnak
szentelték.

Hamarosan elkezdôdik a Békés Me-
gyei Tudásház és Könyvtár felújítása,

korszerûsítése.Miután az ezzel kapcsolatos
pályázatot elutasították, a Békés Megyei
Önkormányzat saját erôbôl valósítja meg a
beruházást. Cél az információ, valamint a
dokumentum és tudásvagyon hatékony,
gyors közvetítésének biztosítása, összehan-
golt beszerzéssel, integrált szolgáltatások-
kal, technológiai fejlesztéssel. A XXI. szá-
zad olvasókönyvtárát hozzák létre, egy
olyan tudásházat, mely biztosítja ezeket az
új szolgáltatásokat mindenki számára.
A könyvtári funkcióhoz jól kapcsolható

egy informatikai inkubátorház és innová-
ciós tudásközpont funkció, amely országo-
san is egyedülálló módon kedvezô infra-
struktúrát biztosít informatikai munka-
helyteremtô vállalkozóknak, vállalkozások-
nak, pályakezdô vagy tapasztalt szoftverfej-
lesztôknek vagy a megújuló könyvtári
funkciókat támogató vállalkozásoknak,ma-
gánkezdeményezéseknek.
Sziklai Zoltán, a területfejlesztési osztály

vezetôje elmondta, hogy amintegy 4500m2-

es alapterületû épületegyüttes a bôvítés után
a kötelezô könyvtári funkciók korszerû esz-
közökkel történô,magas szintû ellátásamel-
lett alkalmas teret biztosíthat olyan kapcso-
lódó tevékenységek befogadására, amelyek
jól illeszkednek az eredeti könyvtári funk-
cióhoz. Emeletráépítéssel további 1200 m2
területet alakítanak ki, így az épület 5700m2
funkcionális területtel rendelkezikmajd.
Az épületben a bérbeadással hasznosít-

ható területeket úgy kívánja az önkor-
mányzat kialakítani, hogy a szerkezetileg
lehetséges legnagyobb egybefüggô terüle-
tek (35–181 m2) jöhessenek létre, alkal-
mazkodva a betelepülô vállalkozások igé-
nyeihez – tájékoztatott Sziklai Zoltán.
Ezeknek a területeknek a bérbeadására
nyilvános eljárás keretében kerül sor, ahol
az ajánlatok szerint egyedi szerzôdésköté-
sekre lesz lehetôség, amelyek a képviselô-
testület jóváhagyásával válnak érvényessé.
Várjuk az érdeklôdôk jelentkezését a

megyeionk@bekesmegye.hu címen, ahol
munkatársaink további hasznos informá-
ciót tudnak adni.

Új pályára állt a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár

Információ – ismeret – tudás

Az épületbe bérlôket várnak
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AJókai Színház igazgatói
irodájába kicsit fárad-

tan, de kedvesenmosolyogva
lép be, smink nélkül, hátrafo-
gott hajjal is kellemes benyo-
mást keltve. A bemutatkozást
követôen elmondja: örül,
hogy nem „kutyafuttában”
leadott, telefonos interjú ké-
szül, hanem módunk van
személyesen beszélgetni. Ki
hitte volna, hogy egy celeb-
nek (manapság így hívják a
közismert embereket) erre
van igénye? Vágjunk is bele a
csevegésbe!
– Tudom, most is próbáról jön.

Gôzerôvel folynak a Lüzisztraté
címû darab elôkészületei. Volt
már ideje kicsit körülnézni Bé-
késcsabán, esetleg a megye más
városaiban?
– Egyelôre csak a színész-

ház és a Jókai Színház közöt-
ti útszakaszt ismerem, de sze-
retnék majd jobban körül-
nézni. Békéscsabáról és Gyu-
láról is sok szépet hallottam,
remélem, lesz módom kicsit
jobban megismerni a me-
gyét. Egyelôre nagyon zsú-

foltak a napjaim, általában
délelôtt 10-tôl este 9-ig a
színházban vagyok, ez az elsô
igazi, zenés darab, amiben a
próza mellett sokat kell éne-
kelnem, táncolnom, s ez bi-
zony komoly gyakorlást igé-
nyel. A próbák mellett ének-
és táncórák is várnak rám, de
a társulat igazán remek, és
örülök, hogy hamar befogad-
tak. Szerencsére nem érez-
tem azt, hogy prekoncepció-
val fogadtak volna, egy szí-
nész vagyok a többi között,
partnerként kezelnek, és ez
nagyon jó így.
– A Lüzisztratéról úgy tudni,

hogy kissé pajzán darab. Miként
ajánlaná a Békés megyei közön-
ségnek?
– Ez egy valóban könnyû,

valódi szórakozást ígérô da-
rab, amire, azt hiszem, ma-
napság ki vannak éhezve az
emberek. Az ízlésesség hatá-
rain belül erotikával fûszere-
zett, és Gulyás Levente zene-
szerzônek köszönhetôen dal-
lamos, fülbemászó dalokkal
van tele. Remélem, tetszeni

fog a csabai közönségnek, és
a fárasztó, munkával teli na-
pok után jó kikapcsolódást
jelent majd az elôadásunk!
– Önt leginkább filmszerepei

és a médiában való szereplése tet-
te ismertté, bár tudható, hogy
színházban is szerepelt. Melyik
áll közelebb a szívéhez: a film
vagy a színpad?
– Én elsôsorban dolgozni

szeretek, s azt vallom, hogy a
színész az színész, akár film-
ben, akár színpadon alakít.
Nem tudnék és nem is aka-
rok választani, mindkettônek
megvan a maga elônye és ne-
hézsége is.Míg filmezés köz-
ben lehetôség van a rontott
jelenetek újraforgatására, ad-
dig a színpadon nem lehet
korrigálni. Ott minden „élô-
ben” zajlik, ugyanakkor ott

van karnyújtásnyira a közön-
ség a maga reakcióival, ami
nagyon sokat segíthet, inspi-
rálhat. Szeretem magam ki-
próbálni teljesen új helyze-
tekben, s mivel egy ilyen, ál-
landó, nagy társulattal rendel-
kezô színházban még nem
dolgoztam,most élvezem ezt
a helyzetet, ráadásul sok új is-
merôst szerezhetek.
– A magyar színészek közül

talán ön volt legközelebb a holly-
woodi karrierhez, s azt a hét évet,
amit Amerikában töltött, bizo-
nyára sokan irigylik. Végleg le-
mondott a világhírnévrôl?
– Soha se mondd, hogy

soha…Egyébként nem világ-
hírnévre és nem is tengeren-
túli ismertségre vágyom leg-
inkább. Az is egy olyan, nagy
feladat volt, amit örömmel

próbáltam ki, és nem bánom
egyetlen percét sem. Ugyan-
akkor borzasztóan örülök,
hogy itthon lehetek, ugyanis
nagyon gyötört kint a hon-
vágy. Minden hiányzott, ami
magyar, az emberek, a szagok,
az ételek, a kultúra.Ott tanul-
tammeg, hogy számomra na-
gyon fontosak a gyökerek.
– A sok színészi feladat mel-

lett gyakran feltûnik olyan moz-
galmak, akciók rendezvényein,
mint a hospice vagy a mellrákel-
lenes kampány. Miért tartja fon-
tosnak ezeket a karitatív szerep-
vállalásokat?
– A mellrák és általában a

rákmegelôzô programok éle-
teket menthetnek, ezért nem
lehet elégszer elmondani,
hogy vegyenek részt a szûré-
seken az érintettek. Köztu-
dott, hogy például a mellrák
mamár idôben felismerve jól
gyógyítható, ezért nem sza-
bad elhanyagolni a szûrése-
ket. Én ezt komolyan gondo-
lom, s nem értem azokat, akik
struccpolitikát folytatva egy-
szerûen nem hajlandók fog-
lalkozni az egészségükkel. A
hospice (gyógyíthatatlan be-
tegek támogatása) alapítványt
egy családi tragédia következ-
tében ismertem meg, nagy-
mamánhalála elôtt. Csodálat-
tal néztem végig, milyen lel-
kiismeretesen, emberséggel
segítenek az életük végéhez
közeledô embereken, s teszik
lehetôvé, hogyméltósággal és
szeretetteljes közegben távoz-

zanak el közülünk a haldok-
lók. Ez is olyan dolog, amivel
mégMagyarországon nagyon
kevesen hajlandók foglalkoz-
ni, pedig rendkívül fontos len-
ne, hogy egyre több hospice
ház jöhessen létre. Énmagam
is elvégeztemazUSA-ban egy
hospice-tanfolyamot, s ezt is
egy olyan ügynek tekintem,
amimellé bármikor odaállok.
– Szép, fiatal, sikeres színész-

nô, akinek a mindennapjaira bi-
zony kíváncsi a közönség. Anél-
kül, hogy a magánéletében kuta-
kodnék, annyit csak megkérde-
zek: hogyan él mostanában?
– Most már jól vagyok,

mondhatnám, hogy kitölti az
életem a munka. Volt egy ki-
csit rosszabb periódusom, de
túl vagyok egy hosszú és sike-
res terápián, s most már úgy
érzem, felvérteztem magam,
erôsebb lettem.Hiszek a gon-
dolat és a szó teremtôerejé-
ben, ezért igyekszemkerülni a
negatív helyzeteket, és „be-
vonzani” a jót, így talán a szá-
momra megfelelô társat is si-
kerülmegtalálni.Ugyanakkor
szerencsés embernek tartom
magam, aki mindent megka-
pott az élettôl, amit lehet.

Sokan tudják már, hogy a me-
gye színeiben indul egy csa-

pat az erfurti szakácsolimpián
október 19–22. között. Mára
már kialakult, hogy milyen me-
nüsorral indul a csapat a verse-
nyen. Mit lehet tudni, milyen
alapanyagokat fognak felhasz-
nálni? – kérdeztük Tímár
András szakácsmestertôl.
–Elsôsorban aBaromfiud-

var 2002Kft. és aGyulaiHús-
kombinát alapanyagaival dol-
gozunk: tengeri és folyami
halak, ôz, szarvas, nyúl, fácán,
fürj, bárányhúsok, libamáj,
szárnyashúsok, mangalica.
– Megjelennek a magyar

konyha jellemzôi is ebben a me-
nüsorban?
–Mindenképpen, hiszen a

Magyar Turizmus Zrt. meg-
határozta hogy 2008 a vizek és
a reneszánsz éve. Fontosnak
tartjuk amagyar konyhameg-
ôrzését, és kiemelkedô szere-
pet tulajdonítunk a megyé-
ben elôállított élelmiszer-
alapanyagoknak, hiszen egy
halban és vadban gazdag me-
gyénk van (kecsege, fogas,
dámszarvas, vadnyúl, ôz), és
úgy gondolom, hogy ezzel a
lehetôséggel élni kell. A me-

nüben szerepel füstölt liba-
máj, hajdinakásával töltött
mangalicaláb, libamájpraliné.
– A csapatból 5-en indulnak

regionális csapatként és 4 fô egyé-
ni versenyzôként. Mi a célja a
csapatnak ezzel a versennyel, mit
szeretnének elérni?
– Elsôdleges és hosszú tá-

vú célunk, hogy az idegen-
forgalmat és a turizmust a
megyében továbbfejlesszük
és minél magasabb színvo-
nalon tudjuk kiszolgálni ven-
dégeinket. A magyar kony-
ha megôrzése mellett szeret-
nénk a modern gasztronó-
miai trendekkel megismer-
tetni az embereket. Ehhez

szükséges megismernünk az
új trendeket nemzetközi
szinten, hogy ezzel is elôse-
gítsük a jövôben Békés me-
gye gasztronómiai fellendü-
lését – ez jelenthet a megye
számára egy kitörési pontot is
a gasztronómia területén.
– A Kondorosi Csárdában,

ahol dolgozik, van lehetôség arra,
hogy valamilyen jellegzetes ma-
gyar ételt megkóstoljanak a ven-
dégek?
– Természetesen igen, hi-

szen nemcsak a magyar
konyha ételeit tudjamegkós-
tolni a vendég, hanem a láto-
gatók körbecsodálhatják a
csárda hagyományos, ôsöreg

alföldi bútorokkal és haszná-
lati tárgyakkal berendezett
konyháját és szobáit is. Az
eredetileg az 1700-as évek-
ben épült, és azóta többször

átépített, felújított Kondoro-
si Csárda falai között ma a
kora Magyarország jellegze-
tes paraszti ételének képei
elevenednek meg.

Tímár András
(1953. szeptember 21.)

szakácsmester (2005.),
a Kondorosi Csárda

üzemeltetôje, üzletvezetôje

1979.Békés, Hajdú, Szabolcs
megyei ÁFÉSZ-ek – szakács-
verseny, Békés, diploma

1981.Békés, Hajdú, Szabolcs
megyei ÁFÉSZ-ek – szakács-
verseny, Kisvárda, bronzérem

1987. Országos Gasztronómiai
kiállítás, Budapest, diploma

1991. Országos Gasztronómiai
kiállítás, Budapest, bronzérem

1999. Kevi Juhászfesztivál, birka-
pörköltfôzô verseny, arany-
érem

2001. Országos Gasztronómiai
verseny, Siófok – szakmunkás-
tanulókkal VII-es kategória,
2 bronzérem és 1 aranyérem

2005. Szabadtéri fôzôverseny,
Hódmezôvásárhely, aranyérem

HOZZÁVALÓK (10 ADAGHOZ):
5 dkg sertészsír, 2 dl étolaj, 7 dkg liszt, 1 kg burgonya, 5
dkg paradicsom, petrezselyemzöld, 20 dkg szeletelt csi-
perke, 3 fej vöröshagyma, 50 dkg sertéstarja, 30 dkg füs-
tölt szalonna, 1 evôkanál paradicsompüré, 2 db TV pap-
rika, ôrölt bors, só, köménymag.

ELKÉSZÍTÉS:
A sertéstarját grill-lapon megsütjük, és félretesszük. A
zsírból, lisztbôl, sóval, borssal, köménnyel ízesítve, és a
paradicsompürével pecsenyelevet készítünk. Ebbe bele-
forgatjuk a grill-hússzeleteket. A burgonyátmegtisztítjuk,
feldaraboljuk és paradicsommal, paprikával, gombával
együttmegsütjük. Tálaláskor a kemencés burgonyára he-
lyezett hússzeleteket a kakastaréjra sütött szalonnával és
sült hagymakarikával díszítjük.

RÓZSA SÁNDOR KEDVENCEFôpróba elôtti bemutató

Dobó Kata hisz a gondolat és a szó teremtôerejében

A mozivászonról a Jókai színpadára
Igazi sztárt ismerhet meg hamarosan egészen kö-
zelrôl a Békés megyei közönség, hiszen a Jókai
Színház idei évadjának elsô premierjén Dobó Ka-
ta is színre lép. A Miniszter félrelép, a Szabadság,
szerelemmozifilmekbôl és leginkább a televízió-
ból közismert színésznôrôl beszélgetésünk során
hamar kiderült, hogy mentes a sztárallûröktôl, s a
mûvészete mellett sok idôt szán a számára fontos
karitatív ügyekre is.

Fotó: A-TEAM/Nyári A.
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A MunkácsyMihályMú-
zeumban 2008. július

10-tôl november 5-ig tekint-
hetô meg a „Gyermekemet
az országért – A tatárjárás
(1241–1242)” címû kiállítás.
A megyei önkormányzat

szeretné, hogy minél több
diák láthassa ezt a nem min-
dennapi kiállítást, mely során
átélhetik az akkori kor ese-
ményeit, ezért támogatást kí-
ván nyújtani a Békés megyei
diákok számára azáltal, hogy
lehetôséget biztosít a megye
településein élô tanulóknak
ahhoz, hogy ingyenesen beu-
tazhassanak a kiállításra, a
Körös-Volán Zrt. különbu-
szaival, és kedvezményesen
megtekinthessék a tatárjárás-
ról szóló kiállítást.
A településeknek ajánlotta

fel a megyei önkormányzat a

lehetôséget arra, hogy támo-
gassák az ott élô diákokat,
függetlenül attól, hogy a tele-
pülésen van-e oktatási intéz-
mény.
A Békés Megyei Önkor-

mányzat által fenntartott ok-
tatási intézmények diákjai is
kedvezményesen vehetnek
részt a múzeum kiállításán,
így összesen 9000 diák ismer-
kedhet meg a tatárjárás kor-
szakának legfontosabb törté-
néseivel.
Az a cél, hogy a megye-

székhely mellett a többi tele-
pülésen élô diákok is ugyan-
olyan eséllyel látogathassák
meg a múzeum kiállítását,
mint a békéscsabaiak, ezért
biztosítják számukra is a kie-
melt nagycsoportos kedvez-
ményt, valamint az ingyenes
utazást.

Veszélyhelyzet kihirdetését kezdeményezte a Békés
Megyei Védelmi Bizottság. 2008. szeptember 21. és

26. között rendezték meg ugyanis azt a nemzetközi ka-
tasztrófavédelmi gyakorlatot, ahol többek között légi
mentésre, kitelepítésre és árvízi védmûvek kiépítésére is
sor került. Szeptember 23-án ezért összeült a Békés Me-
gyei Védelmi Bizottság, ésmeghozták a rendezvény lebo-
nyolításához szükséges határozatokat. A közel húsz
együttmûködô szerv mellett a Harruckern János Közok-
tatási Intézmény 162 tanulója is részt vett a gyakorlaton,
akik „árvízveszély miatt Romániába, Kisjenôbe lettek ki-
telepítve”.

Hogyan készült fel a világ-
bajnokságra?

– A Békéscsabai repülôté-
ren készültem a versenyre. A
felkészülés feltételei nemvol-
tak a legideálisabbak, ugyanis
a szakosztály nem áll olyan
helyzetben anyagilag, hogy
mindig tudjon segíteni, ezért
a felkészülésben a minimu-
mot tudtam lerepülni, hogy
ki tudjak menni a világbaj-
nokságra. A zavartalan kiuta-
záshoz szükséges pénzt a Bé-
kés Megyei Önkormányzat
és Békéscsaba városa biztosí-
totta számomra. Mivel tech-

nikai sportról van szó, ezért
igen sokba kerül a finanszíro-
zás, így nagyon jól jött a me-
gye és a város támogatása.
– Mit kell tudni a vitorlázó-

repülô-világbajnokságról?
– A világbajnokság Berlin-

tôl 70 km-re délnyugatra,
Lüsse falu repülôterén volt.
Kétévente rendezik meg, a
közbeesô években pedig
Európa-bajnokság van. 34
nemzet vett részt a versenyen,
kategóriánként 50 fô volt a
nevezési limit. Lüssében há-
rom kategória volt (15 m-es
rohanó és standard, 18m-es).
Öt magyar induló vett részt a
viadalon. A verseny két hétig
tartott, ha alkalmas volt fel-
szállásra az idôjárás, akkor
megkezdhettük a repülést.
– Milyenek voltak a körül-

mények?
– Az edzônapokon nagyon

jó idô volt, aztán a verseny
megnyitója elôtt jött egy nagy
vihar. Amikor a repülôtér
légterébe felhúztak, akkor
szám szerint 130 vitorlázóre-
pülô tartózkodott a levegô-
ben. A felszálló légáramlat
kevés volt, és mindenki oda
ment, ahol egy kis meleg
levegô kezdett emelkedni,
ezért 50 méteres távolságon
belül cikáztak a vitorlázóre-

pülôk. A tájékozódásban a fe-
délzeti légi navigációs rend-
szer segített.
– Ki volt a magyarok közül a

legesélyesebb?
– Általában a papírforma

dönt, és egy kis szerencse. A
magyarok közül az én kate-
góriámban (15 m-es szárny-

fesztávolság) Gulyás György
nyert. Ô tízszeres magyar
bajnok, megérdemelte ezt a
világbajnoki címet.
– Hogy sikerült a versenye,

milyennek érzi a szereplését?
– 44 versenyzô közül a 34.

helyen végeztem. A szerep-
lést nem érzem kudarcnak,
eltekintve a mûszaki problé-
mától, ami a hatodik verseny-
számban következett be. Az
egyik napon, start közben ki-

durrant a repülô futókereke,
és emiatt le kellett vinni a gé-
pet a startmezôrôl. A mûsza-
ki segítség gyorsan megérke-
zett, de már csak a mezôny
után indulhattam el, és nem
tudtam visszaérni a kiindulá-
si pontra. Ezért körülbelül
700 pontot vesztettem, és saj-

nos az összesítettben a 18.
helyrôl visszaestem a 37.-re.
Innen még három helyezést
sikerült javítani a maradék
két versenyszámban.
– Nemrég átlépte a százezer

kilométeres álomhatárt. Mire vo-
natkozik ez pontosan?
– Az egy évben lerepült ki-

lométereket kell ez alatt érteni,
azonbannemavalódi repülés-
re, hanem a szimulátorral re-
pült távolságra vonatkozik.

Tóth Sándormesteredzôt, a
Buda-Cash Békéscsabai

AtlétikaiClubügyvezetô igaz-
gatóját, a klub eredményeirôl
kérdeztük.
– Több éve dinamikusan

fejlôdô klubunk számtalan ki-
váló eredménnyel vétettemár
magát észre a hazai és nem-
zetközi megmérettetéseken
egyaránt – mondta el Tóth
Sándor. – Az elmúlt év volt az
számunkra, amikor azt fogal-

maztuk meg, hogy ezt nem
lehet túlszárnyalni – junior Eb
helyezéseinkkel, 41 országos
bajnoki címmel, a közel 100
értékelhetô klub közötti után-
pótlásban (19 évesekig ) elért
elsôségünkkel, de minden
korosztályt beleértve is, az
elôkelô V. helyen végeztünk.
…és következett a 2008-as év,
még nagyobb feladatokkal,
célokkal…
–Hogy értékeli a 2008-as évet?

– A junior-világbajnokság-
ra – 168 ország atlétái között
– három versenyzônk kvali-
fikálta magát: Márton Anita,
Baji Balázs és Petrovszki Ti-
bor.Mindhárman döntôsként
zárták a világversenyt. 34
egyéni bajnoki címet, és ösz-
szesen 68 I–III. helyezést sze-
reztek atlétáink az országos
bajnokságokon. Országos
csúcsdöntôink: Márton Ani-
ta ebben az évben súlylökés-
ben és diszkoszvetésben ösz-
szesen hatszor javított orszá-
gos csúcsot, közöttük disz-
koszvetésben 30 éves csúcsot
döntött meg. Baji Balázs 110
m-es gátfutásban a vb-n két-
szer is országos csúcsot javí-
tott meg.
– Milyen feladatok várnak a

jövôben az atlétákra?
– További országos baj-

nokságokra készítjük fel atlé-
táinkat. Válogatott viadalokra
kiválasztás – sikeres szerep-
lés. Saját rendezésû pálya és
utcai atlétikai rendezvények
profi megszervezése, és ezzel
is a lakosság szemléletformá-
lása. Természetesen a sikerek-
hez a szakemberek és a ver-
senyzôk elhivatottsága mel-
lett támogatók kellenek.Ma-
gunkmögött tudhatjuk a Bé-
kés Megyei Önkormányzat
és Békéscsaba képviselô-tes-
tületeit, valamint reklámpart-
nereinket. Mûködésünkhöz
minden pályázati lehetôséget
megragadunk.

Orvosok világbajnoksága
Júliusban rendezték Németor-szágban a orvosok és egészség-
ügyi dolgozók hagyományos világ-
játékát. A 29. vb-t gyönyörû hely-
színen, Garmisch-Partenkirchen-
ben rendezték.
A többmint negyven ország 28

sportágban képviseltette magát. A
háromezernél több versenyzô egy hétig – igazi „olimpiai”
hangulatban – rótta a köröket, gyûrte az ellenfelet, ütöt-
te, dobta, rúgta a labdát, lôtte a korongot mint jómagam
is. A német, spanyol, olasz, francia és nem utolsósorban
magyar sportlövôk színvonalas versenyt produkálva küz-
döttek az érmekért a festôi környezetben fekvô lôtéren.
A versenyen részt vett dr.Mieczynszky Ernômegyei kép-

viselô, háziorvos is, aki így számolt be élményeirôl:
– Három év kihagyás után indultam el újra a verse-

nyen. Hamar kiderült, hogy az olaszok a legfôbb riváli-
saim. Korongvadászatban a bronzérmet sikerült megsze-
reznem, míg trapban éles küzdelemben ezüstérmes let-
tem egy koronggal lemaradva az aranyéremrôl. Igaz, a
bronzérmes olaszt is csak egy koronggal elôztem meg!
Összességében elégedetten, pozitív élményekkel (még
két éremmel) tértem haza.

Csoportos kedvezmény
a megyei diákoknak

A megyei önkor-
mányzat támoga-
tásával Laurinyecz
Sándor, aKvaszAnd-
rás Békés Megyei
Repülô és Ejtôer-
nyôs Egyesület ruti-
nos pilótája képvi-
selte Békés megyét a
Berlin-Lüsse repülô-
terén megrendezett
30. vitorlázórepülô-
világbajnokságon
augusztusban. A fel-
készülésrôl és a ver-
senyen való szerep-
lésrôl beszélgettünk
a békési pilótával.

Vitorlázás Berlin felett

Márton Anita dobóatléta

Petrovszki Tibor dobóat-
léta

Baji Balázs gátfutó

Nemzetközi katasztrófavédelmi
gyakorlat Békésben

Kiváló eredmények az atlétikában

A KISISKOLÁK MEGMENTÉSÉÉRT
országos összefogást kezdeményez
dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Közgyûlés elnöke,

2008. október 18-án 11.30-tól a Tolna megyei Sárszentlôrincre.
A demonstratív találkozó célja olyan konkrét javaslatok

megfogalmazása a költségvetés, illetve az ágazati jogszabályok
módosításához az Országgyûlésnek, amellyel biztosított lesz

a kistelepüléseken is az iskolák mûködtetése.
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