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Domokos László, a Békés
Megyei Közgyûlés el-

nöke elmondta, hogy a 2008-
as évMagyarország és a Békés
megyei emberek számára is a
brutálismegszorítások idôsza-
kát hozta el.Mindenki számá-
ra világossá vált, hogy baj van:
a kormány által hangoztatott

sikerpropaganda nem igaz, az
ország az államcsôd szélére
sodródott, hiszen a pénzügyi
válság amagas államadóssággal
sújtottmagyar gazdaságot is el-
érte. Az is kiderült, hogy azért
kerültünk ilyen helyzetbe,
mert az elmúlt években hibás,
rossz gazdaságpolitika folyt.

2009-ben ismét kevesebb
pénzbôl gazdálkodhat a me-
gye, valamint a megye tele-
pülései, de az intézmények is
ki vannak téve a kormányzati
finanszírozásnak.
Az elnök hangsúlyozta,

hogy szerencsére Békés me-
gyének megvannak a válaszai
a válságra – egy növekedés-
orientált gazdaságfejlesztési
programra van szükség –,
majd hozzátette, több célunk
is van: az elhibázott központi
gazdaságpolitika hatásainak
ellensúlyozása, kárenyhítés,
párbeszéd, koordináció, ösz-
szefogás a helyi szereplôkkel;
közös érdekérvényesítés, kö-
zös fellépés, valamint Békés
megye társadalmi-gazdasági
programjának felülvizsgálata.
A program egyik fontos

eleme, hogy felülvizsgáljuk
az elôre hozott és pályázaton
elutasított beruházásokat,
vagyis nem adjuk fel a fejlesz-
téseket annak ellenére sem,
hogy a kormány a benyújtott
kiemelt nagy programokat –
egy kivételével – elutasította.
Fontos cél, hogy a megye a
szolgáltatásaival segítse a tele-

pülési önkormányzatokat, a
szakképzés, felnôttképzés te-
rületén magasabb képzési
szint elérésével erôsítse a
munkába állás lehetôségeit,
hiszen a Békés megyében
élôk számára most a legfon-
tosabb a munkahelyek meg-
tartása és új munkahelyek
létrehozása. Új elemként
vizsgáljuk a vállalkozások ál-
tal megfogalmazott hitelhez
jutás feltételeit, valamint a
vállalati fejlesztési források
helyben való felhasználásá-
nak lehetôségét.
Úgy gondolom, hogy ne-

künk minden körülmények
között Békés megye lakossá-
gának érdekeit kell képvisel-
nünk.

Új lehetôségek a határ menti
együttmûködésben

Farkas Zoltán, a BékésMegyei
Közgyûlés alelnöke szerint
vegyes volt a 2008-as év, hi-
szen a kormány amegyei ön-
kormányzatot – mint közép-
szintû közigazgatási szintet –
intézkedéseivel folyamatosan
sújtotta.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat eddig beadott

nagy programjai közül egye-
dül a „Belvízrendezés az él-
hetôbb településekért” címû
kiemelt programot támogatta
a kormány, a támogatási szer-
zôdés aláírására azonban 17
hónap után sem került sor. A
Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség többször is változta-
tott a tervezési felhíváson, a
megyei önkormányzati hiva-
tal szakembereinek pedig öt-
ször kellett átdolgozni a több
száz oldalas projektet. A me-
gyegyûlésen az is kiderült,
hogy a döntéshozók nem tá-

mogatják a megyei önkor-
mányzat belvízprogramban
való részvételét, pedig a részt
vevô 16 település számított
a megye segítségére. A me-
gyeházán tartott decemberi
egyeztetésen amegjelent pol-
gármesterek egybehangzóan
kinyilvánították, hogy az új
körülmények között is szá-
mítanak a megyei önkor-
mányzat közremûködésére.
A testületi ülésen elhangzott,
hogy a megye nélkül elvesz-
het a 2,2 milliárdos belvíz-
program. Ha a 16 település
közül bármelyik is kiesik, az
akár az egész projekt megva-

lósítását veszélybe sodorhat-
ja. Békés Megye Képviselô-
testülete az elmúlt két évben
sok erôfeszítést tett és jelen-

tôs anyagi áldozatot vállalt a
projekt mielôbbi megvalósí-
tása érdekében.

A megyei önkormányzat há-
rom közoktatási intézménye
várja mindazokat a diákokat,
akik korszerû, használható
tudásra vágynak. Az iskolák
által kibocsátott munkaerô
felkészültségével, naprakész
tudásával rugalmasan igazo-
dik a munkaerôpiac igényei-
hez, valamint a diákok és a
szülôk igényeihez egyaránt.

A szakképzést húzóágazatnak
tekintik, ezért minden esz-
közt és lehetôséget megra-
gadnak a fejlesztés érdeké-
ben. Nagy hangsúlyt fektet-
nek a gazdasági és vállalkozá-
si ismeretek tanítására is. Az
intézmények végzôsei piac-
képes, megalapozott tudással
rendelkeznek.

2009-ben a növekedésorientált gazdaságfejlesztési programé a jövô

Összefogással, közös fellépéssel léphet elôre a megye

Várják a továbbtanuló
diákokat a középiskolák

Kizárták a megyét a belvízprogramból

Számíthatnak a segítségre a települések
A belvízprogramot eddig összefogó megyei ön-
kormányzatnak ugyan le kellett mondania a pro-
jektgazda szerepérôl, ennek ellenére segíteni kí-
vánják a projektben részt vevô kistelepüléseket.
Errôl is döntöttek a megyei közgyûlés december
29-i rendkívüli ülésén.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON�

ÍRÁSAINK AZ 5., 6., 7. OLDALAKON�

A Békés Megyei Közgyûlés hat képviselôjét arra
kértük, hogy röviden összegezzék az elmúlt évet,
és mondják el azt is, mit várnak az új évtôl.

FOLYTATÁS A 4. OLDALON�

Boldog új évet kíván
Békés Megye

Képviselô-testülete

Hunyadi János
Közoktatási
Intézmény



BÉKÉSMEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE 2009. JANUÁR2

Ahatáron átnyúló közle-
kedési fejlesztésekrôl,

az iskolai végzettségek köl-
csönös elismerésérôl és a sür-
gôsségi ellátásban történô
együttmûködésrôl is tárgyal-
tak a Békés–Bihar Megyei
Vegyes Bizottság 2008. de-
cember 16-i ülésén Méhke-
réken, a magyarországi ro-
mán kisebbség egyik legje-
lentôsebb településén.
A bizottság ülésétmegelô-

zôen partnertalálkozóra ke-
rült sor a Békés Megyei Mú-
zeumok Igazgatósága és a
nagyváradi Körös-vidéki
Múzeum munkatársai kö-
zött. A megbeszélésen az el-
múlt több mint 20 éves
együttmûködésre alapozva
közös, utazó kiállítások lebo-
nyolításának lehetôsége kör-
vonalazódott, amely kapcso-

lódhat az „Otthonunk Békés
megye” programsorozatba. A
hosszú távú együttmûködés
alapjait jelentheti egy kidol-
gozandó közös stratégia, ami
a pályázatokon való közös in-
dulás alapjait is képezheti.
A bizottság ülésének kez-

deténMartyin Tivadar, Méh-
kerék polgármestere köszön-
tötte amegjelenteket, az ülést
Farkas Zoltán, Békés Megye
Képviselô-testülete alelnöke
vezette.
Elsô napirendi pontként

Románia Magyarországra
akkreditált nagykövetének,
Ireny Comaroschi asszonynak a
munkatársai adtak tájékozta-
tást amagyar–románhatártér-
séget érintô aktuális folyama-
tokról, a legutóbbi, Szegeden
megtartott Magyar–Román
Együttes Kormányülésen el-
hangzottak alapján. Fôbbpon-

tokként érintették a határon
átnyúló közmûfejlesztések,
nagyléptékû közlekedési fej-
lesztések kérdéseit, kitértek
a határon átnyúló bûnözés
megelôzésének lehetôségeire,
az iskolai végzettségek kölcsö-
nös elismerésére, valamint a
sürgôsségi ellátásban, illetve a
magyar és román adóügyi
szervekmunkájábanmegvaló-
suló együttmûködésekre.
Ezt követôen a bizottság

tájékoztatót hallgatott meg az
október 15-i nagyszalontai
ülésen hozott közlekedésfej-
lesztési határozatok végrehaj-
tásáról. Elhangzott, hogy a
két megye közös határszaka-
szán átnyúló közlekedés fel-
tételeinek javítása keretében a
Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztô Zrt. tájékoztatása alap-
ján pályázatok elôkészítése

van folyamatban a Körös-
nagyharsány–Körösszeg kö-
zötti összekötô út kivitelezé-
sének, valamint a Geszt és-
Cséffa közötti út tervezési
elôkészítésének finanszírozá-
sára. Ezeket a pályázatokat
2009. február közepéig be-
nyújtják. A közös közútfej-
lesztési projektek elôkészíté-
sét és lebonyolítását megne-
hezíti az a tény, hogy amíg
Magyarországon elsôsorban
állami, addig Romániában te-
lepülési vagy megyei kompe-
tencia ezen utak fejlesztése.
A bizottságot Farkas Zol-

tán, BékésMegye Képviselô-
testületének alelnöke tájé-
koztatta a testület által de-
cember 12-én tárgyalt témá-
ról, miszerint a határszakaszt
érintôen a MÁV Zrt. jelzése
alapján, a vasúttársaság szá-
mításai szerint nem megala-

pozottak a vasúti fejlesztés te-
rén helyi szinten megfogal-
mazott programok. A bizott-
ság határozatban csatlakozott
a Békés Megye Képviselô-
testülete részérôl elfogadott,
ennek az álláspontnak a felül-
vizsgálatát célzó, a Közleke-
dési, Hírközlési és Energia-
ügyi Minisztériumhoz eljut-
tatott kezdeményezéshez.
A bizottság ülésén a két

megye rendôri, határôrizeti
szervei tájékoztatást adtak a
határon átnyúló együtt-
mûködésrôl, magyar részrôl
dr. Gyurosovics József megyei
rendôrfôkapitány, román
részrôl pedig Bucur Adrian, a
Bihar Megyei Rendôrkapi-
tányság helyettes vezetôje
személyében. Kiemelték,
hogy miután Magyarorszá-
gon a határôrizeti feladatokat

2008. január 1-jétôl a rendôri
szervek látják el, szorosabb,
operatívabb az együttmûkö-
dés a két szervezet között.
Ennek a gyakorlati megvaló-
sítását jelentik a 10–10 km-es
mélységben szervezett közös
járôrszolgálatok, amelyek ki-
emelten is fontosak a turisz-
tikai fôszezon idején, vala-
mint az elôkészítés alatt álló,
a munkatársak részére szer-
vezendô közös továbbképzé-
sek. A megyei szervek közös
munkája mellett lehetôség
van a települési szintû (pl.
Sarkad és Nagyszalonta) kö-
zötti együttmûködésekre is.
A bizottság ezt követôen

határozott arról, hogy 2009-
ben folytatja az eddigi mun-
kát, négy alkalommal tart
ülést, váltakozó helyszínen,
legközelebb Bihar megyé-
ben, 2009 márciusában.

Domokos László, a Békés
Megyei Közgyûlés el-

nöke elemezte az ország és a
megye jelenlegi helyzetét és
ismertette azokat a megoldá-
si javaslatokat, melyek az el-
múlt hetekben születtek. Ki-
emelte, hogy a települési ön-
kormányzatok számára pá-
lyázati lehetôséget biztosíta-
nak arra, hogy a nem kötele-
zô feladataikat átvegye a me-

gyei önkormányzat az egész-
ségügy, az idôsek és a fogya-
tékkal élôk bentlakásos intéz-
ményei, valamint a középfo-
kú oktatás területén. Szó volt
Békés megye növekedés-
orientált gazdaságfejlesztési
programjáról is, valamint a

két alkalommal megtartott
gazdasági és polgármesteri
fórumon elhangzott javasla-
tokról.Czégény Gyula, a szak-
mai felügyeleti osztály veze-
tôje a megye által fenntartott
intézményrendszerrôl tartott
tájékoztatót.

– Felháborított, amikor arról
volt szó, hogy a megyéket
megszüntetik – hallhattuk
Völgyi Sándortól, Kétsoprony
polgármesterétôl. Kifejtette,
az 1990-es önkormányzati
törvénymegszületéséig ame-
gyék közvetítô szerepet töltöt-
tek be a települések és az állam
központi szervei között. A
rendszerváltás után a feladata
leszûkölt az intézményfenn-
tartásra, de ezzel is olyan fela-
datot lát el, amire több telepü-
lés nem képes, például a kö-
zépfokú oktatásban.
Völgyi Sándor meggyôzô-

dése szerint a kistelepülé-
sek érdekérvényesítése miatt
meg kellene erôsíteni a me-
gyék pozícióját, ugyanis egy-
egy kis falu nincs alkupozí-
cióban, de több települést
összefogva amegyemár igen.

Kétsoprony polgármestere
kedvezônek véli, hogy az
utóbbi idôben a megye nyi-
tott a települések felé. Jó kez-
deményezésnek tartja a me-
gyejárást; ezeken a rendezvé-
nyeken megismerhetik egy-
más gondjait-bajait, illetve a
megye fejlesztési elképzelé-

seit, szolgáltatásait. Ez elve-
zethet oda, hogy közösen ké-
pesek legyenek olyan felada-
tokat is megoldani, melyeket
egy település egyedül nem
tud. A jó kezdeményezések
közé sorolja a polgármeste-
rekkel való egyeztetést is ar-
ról, hogy az önkormányzatok
miként tudnák kivédeni a
gazdasági válság hatásait.
Völgyi Sándor aggodalom-

mal tekint amegye jövôje elé.
Az egyik gyermekemár elvé-
gezte az egyetemet, a másik
most jár oda. Bármindketten
patrióták, itthon nem találják
meg a boldogulásukat. Kör-
nyezetében is egyre többen
keresnek külföldön munkát.
Úgy látja, amegye leszakadá-
sa jelenleg is tart, az összefo-
gás talán mérsékelheti ezt a
folyamatot.

– Mióta regionális szinten
osztják el a területfejlesztési
pénzeket, Körösújfalunak ke-
vés kapcsolata volt a megyé-
vel, a helybeliek nem ismerték
a megye mûködését, tevé-
kenységét. Ezen az változta-
tott, hogy legutóbb, december
8-án községünk volt amegye-

járás helyszíne – kezdte nyilat-
kozatát Szabó Csaba.
Körösújfalu polgármestere

elmondta, hogy a megyejárás
során megismerhették azokat
az intézményeket, amelyeket
a falu lakosai is igénybe vesz-
nek, így például a gyulai
Pándy Kálmán Kórházat, il-
letve amegyei fenntartású kö-
zépiskolákat, bentlakásos szo-
ciális intézményeket. A tele-
pülési önkormányzatokhoz
hasonlóan a megyei önkor-
mányzat is nagyrészt állami
normatívából gazdálkodik, így
adottak a közös célok: a meg-
lévô intézmények fenntartása,
mûködtetése, továbbá amun-
kahelyteremtés és -megtartás,
vagy például a Vésztô–Körös-
nagyharsány vasútimellékvo-
nal megmaradása is, esetleg

újbóli összekapcsolása Nagy-
váraddal. Ha visszaállna a ha-
tár túloldalán lévô nagyváros-
sal a személy- és teherszállítás,
ezzel fellendülhetne a szárny-
vonal forgalma, javulna a ki-
használtsága.
A jövôt tekintve Szabó

Csaba kifejtette: mivel a tele-
pülésfejlesztésre szánt pén-
zek sorsa régiós szinten dôl
el, így csökken amegye jelen-
tôsége, de a megyei intézmé-
nyek fenntartásábanmegma-
rad a szerepe.Mivel amegyei
közgyûlésben több parla-
menti képviselô is ül, ezért si-
kerrel lobbizhatnak a 44-es
fôút mielôbbi fejlesztéséért
és nagyobb cégek Békésbe te-
lepülése érdekében, ezzel se-
gíthetik az ilyen kistelepülé-
sek életben maradását is.

Hasznos volt a megyejárás

Az összefogás mérsékelheti a leszakadást

Amagyarországi vál-
ság szociális hatá-
sairól, következmé-
nyeirôl és a lehetsé-
ges válaszokról is szó
volt a Békés Megyei
Idôsügyi Tanács de-
cember végi ülésén.

A válságról az Idôsügyi Tanács ülésénKözös útfejlesztésre pályázik Békés és Bihar megye

Erôsödô határ menti kapcsolatok

A megye
szerepe

Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szó-
lalnakmeg amegye szerepérôl, jövôjérôl, jelentôsé-
gérôl.Most Völgyi Sándort, Kétsoprony polgármes-
terét és Szabó Csabát, Körösújfalu polgármesterét
kérdeztük.

Méhkeréken tárgyaltak a Békés–BiharMegyei Vegyes Bizottság tagjai

BékésMegyeKépviselô-testületénekKözlönye, Békéscsaba. Felelôs kiadó: dr. Biri István
fôjegyzô. Felelôs szerkesztô: Krattinger Márton. Újságírók: Molnár Lajos, Szegfû Katalin.
Nyomdai elôkészítés: Várhegyi és TársaNyomdaipari és Szolgáltató Bt.Nyomtatás: Garmond
Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. ISSN 1215-0711.
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2007 júniusában új telep-
helyként került a Sitka 1. te-
lephely a PándyKálmánKór-
házhoz a Békés Megyei Ön-
kormányzat két egészségügyi
intézményének integrációja
során.Miután kiürült az egy-
kori gazdasági és laboratóriu-
mi funkciókat ellátó épület,
elkezdôdött az átalakítás.

Amegújult épületbe 2009.
február1-tôl költözhetnek be
a pszichiátriai osztálymunka-
terápiás részlegének ellátot-
tai. A részleg betegeit jelenleg
a Szentháromság utcai telep-
helyen látják el.
A betegellátáshoz nélkü-

lözhetetlen berendezéseket a
kórház saját forrásból fedezi.

Mindezekhez további segít-
séget jelentettek aMáltai Sze-
retetszolgálattól kapott beteg-
ágyak, amelyek egy részét itt
helyezik el.
A fenti beruházással a

komfortosabb elhelyezésen
túl az intézmény egy további
célkitûzése ismegvalósul, hi-
szen a betegek átköltöztetését
követôen eggyel csökken a
megyei kórház betegellátó te-
lephelyeinek a száma.
A továbbiakban a Szenthá-

romság utcai telephely csak
kiszolgáló funkciókat lát el
(szállítási osztály, központi
irattár stb.).

A megye kiemelt programjait
a kormánynem támogatta, ez-
által a megye gazdasági pro-
jektjeinekmegvalósítása is ko-
moly korlátok közé került.
Ilyen például a telephelyfej-
lesztés, tudásház kialakítása,
kollégiumfejlesztések, a Pándy
KálmánMegyei Kórház pato-
lógia osztályának átalakítása,
melyek közül néhányat a me-
gyei önkormányzat ezért saját
erôbôl valósít meg.
Az alelnök azt is elmondta:

sikerként élte meg, hogy a
2008-ramaradt intézményáta-
lakítások is eredményesek vol-
tak, hiszen egyrészt a hatéko-
nyabb mûködést tették lehe-
tôvé, másrészt a szakmai stáb
összehangolásával olyan intéz-
ményi programok valósultak
meg, melyek országosan is

példaértékûvé váltak a fogya-
tékkal élôk és az idôsellátás te-
rületén egyaránt.
Békésmegye többet szeret-

ne nyújtani a határ menti
együttmûködés vonatkozásá-
ban is, ezért kihasználva Ro-
mánia európai uniós csatlako-
zását olyan programok kidol-
gozását kezdte meg mind
Arad, mind Bihar megyével a
vegyes bizottságok keretei kö-
zött, melyek komoly segítsé-
get jelenthetnek az emberek
számára, kihasználva ezzel a
határmentiségben rejlô lehe-
tôségeket. Folyamatosan zajlik
a megnyíló pályázatokra való
felkészülés, illetve a konkrét
tervek kidolgozása.
Farkas Zoltán úgy gondol-

ja, hogyha 2008nehéz év volt,
2009 lényegesen nehezebb

lesz a kormány sodródó, a
helyzetekre szakmailag elôké-
szített válaszokat adni nem tu-
dó intézkedései miatt. Ilyen
környezetbenkell biztosítani a
megye intézményrendszeré-
nek mûködtetését, valamint
olyan programok kidolgozá-
sát, melyek képesek Békés
megye lakosságának – a nehéz
körülmények ellenére – kiszá-
mítható jövôt és otthont biz-
tosítani.

Együttmûködni Araddal, Biharral
– Elszomorító tény, hogy Bé-
késmegye lakossága fogy, és az
ország délkeleti szegletében
nehézmunkahelyeket terem-
teni. Ebbôl a helyzetbôl kitö-
rési pontot jelenthet a határon
átnyúló együttmûködés. Bé-
kés jó kapcsolatot épített ki a
határ túloldalán lévô Arad és
Bihar megyével. Az ilyen fajta
együttmûködéseket az unió is
támogatja 260millió euróval –
hallhattukKreszta Trajántól.
A megyei önkormányzat

képviselôje kifejtette, Békés
megyének ki kellene használ-
nia meglévô értékeit: a kiváló
termôföldet és az ez alatt
megbúvó termálvizet. Temes-
vár,Nagyvárad ésArad, illetve
vonzáskörzetének lakossága
meghaladja az egymilliót,me-
zôgazdasági termelôink szá-
mára ez óriási felvevôpiacot
jelenthet. Ameglévô hatalmas
termálvízkészletünket több
célra is hasznosíthatjuk, az
egyik lehetôség a gyógyturiz-
mus. A nagyváradi Félix für-
dô, illetve a gyulai, gyopárosi,

gyomaendrôdi fürdôk tevé-
kenységét össze lehetne kap-

csolni, akár túraútvonal szer-
vezésével is. A termálvizet
emellett energiatermelés, fû-
tés céljára is hasznosíthatnánk,
ez talán megkönnyíthetné a
vállalkozások idetelepítését. A
termálvíz mellett nagy kin-
csünk az ivóvízkészlet is, ez a
közeli jövôben stratégiai kér-
déssé válik. Épp ezért gondos-
kodnunk kell a védelmérôl,
ennek érdekében is össze kell
fognunk az említett két me-
gyével, például a szennyvíz-
rendszer kiépítésében.
Kreszta Traján véleménye

szerint 2009 talán még nehe-
zebb év lesz, mint az elmúlt
esztendô, hiszen a gazdasági
válságnak csak a kezdetén tar-
tunk. A megyének mindent
meg kell tennie a recesszióból
való kitörésért, elsôsorban
munkahelyek teremtésével.

A megye élénkítheti a gazdaságot
Macsári József, a közgyûlés kép-
viselôje úgy látja, felemás évet
hagyottmagamögött amegye,
de az év végére a szolgáltató
funkciója mellett már kezdett
kibontakozni gazdaságfejlesz-
tô szerepe is. A közgyûlés
2008-ban számos esetben ha-
táskörét túllépve az ország-
gyûlés feladatkörébe tartozó
kérdésekben is véleményt
nyilvánított. Ezekre nagyon
sok energiát fordított ahelyett,
hogy amegye elôtt álló felada-
tokra koncentrált volna.
Macsári József kedvezônek

ítéli meg, hogy a megye 2010-
ig szóló társadalmi-gazdasági
koncepcióját – széles társadal-
mi egyeztetéssel – 2013-ig ki-
dolgozza. A program fô célja a
Békés megyei mikro-, kis- és
közepes vállalkozásokhelyzet-
be hozása, és nyilván fontos
szempont az elhúzódó pénz-
ügyi-gazdasági válság hatásai-
nak kivédése is. A koncepció
megfogalmazása szerint ame-
gye e téren a legtöbbet a szak-
képzés új alapokra helyezésé-
vel teheti. Az egészségügy te-
rén a dokumentum kitér arra,
hogymeg kell teremteni az új,
piaci alapú mûködtetés felté-

teleit. Ez a megfogalmazás
azért érdekes, mert a Fidesz
korábban ellenezte az egész-
ségügyprivatizációját. Aképvi-

selô elôremutatónak tartja,
hogy a megye együttgondol-
kodásra hívja fel a települési
önkormányzatokat, például a
belvízprogramban vagy a fel-
hagyott hulladéklerakók re-
kultivációjában.
Azújesztendôt illetôenMa-

csári József úgy látja, az intéz-
mények átszervezésével, in-
tegrációjával a megyemûköd-
tetése szilárdabb alapokra ke-
rült, így lehetôsége nyílik a
gazdaság élénkítésére, elsôsor-
ban a repülôtér további fejlesz-
tésével és a vállalkozások ösz-
szefogásával, koordinálásával.

Konszenzus szükséges
a frakciók között

– A Békés Megyei Önkor-
mányzat 2008. évi költségve-
tésének III. negyedéves adatai
szerint az önkormányzat
mûködése az idei évben gaz-
daságilag stabil volt, köszön-
hetôen elsôsorban a hivatal
szakmaimunkájának és a tete-
mes összegû kötvénykibocsá-
tásnak – értékelte az elmúlt
esztendôt Sóki Krisztina, a
közgyûlés tagja. –A2008-as év
megyegyûlései véleményem
szerint elsôsorban a politikai
villongásokról és csatározá-
sokról szóltak, nem a szakmai
érvelésrôl. Hónapokon ke-
resztül folyt például a vita a
Tessedik Sámuel Fôiskola in-
tegrációjáról a Szent István
Egyetemmel, míg fontos – a
költségvetést is nagyban érin-
tô – napirendekkel csak futó-

lag foglalkozott a testület.
A képviselô szerint 2009-

ben visszafogott, felelôsségtel-
jes gazdálkodás szükséges a
BékésMegyeiÖnkormányzat
intézményeinél. Ennek talán
sohanemvolt korábban akko-
ra jelentôsége, mint most, a
gazdasági és pénzügyi világvál-
ság idején.A válságmár kemé-
nyen érezteti hatását a lakosság
és a vállalkozások körében is,
ezért olyan költségvetést kell
készíteni, amely számol az em-
lített rétegek terheinek csök-
kentésével.
– Mindenképpen pozitív-

nak tekintem a 2009. évi költ-
ségvetési koncepcióhoz kap-

csolódó, növekedésorientált
gazdaságfejlesztési program
egyes elemeit. A gazdaság
élénkítése, a munkahelyek
megtartása, a vállalkozásokhi-
telhez jutási nehézségeinek
csökkentése érdekében kon-
szenzusra van szükség a me-
gyei közgyûlés frakciói között
– hangsúlyozta SókiKrisztina.

A cél: kevesebbôl többet nyújtani
a megyének

Tolnai Péter szerint a 2007–
2008-as év a kormány rombo-
lásának tudható be. Erre a Bé-
kés Megyei Önkormányzat
megtalálta megfelelô választ:
kevesebbôl többet nyújtBékés
megye lakosságának az okta-
tásban, a szociális ellátásban, a
gyermekvédelemben és az
egészségügyben egyaránt. A
2008-as év a Békés megyei la-
kosság képviselete jegyében
telt el: 2006 és 2008 között a
testület 46 felterjesztéssel élt a
kormány és aParlament illeté-

kesei felé. A korábbi felfogás-
sal ellentétben a jelenlegi
jobboldali többség komolyan
gondolta, hogy Békés megye
lakosságát kell képviselnie, és
ez kötelessége.
Anemzeti és etnikai kisebb-

ségi, vallásügyi és ifjúsági bi-
zottság elnökenagyonkomoly
eredménynek tartja, hogy a
megyei önkormányzat felter-
jesztésének köszönhetôen há-
rommegyei kisebbségi önkor-
mányzat (román, szlovák, ci-
gány) jelentôs összeget, 12
millió forintot kapott. A bi-
zottság munkája során aktívan
részt vett a megyében regiszt-
rált hat kisebbségi közösség
kulturális napjain,melyeket tá-
mogattunk is. Az év zárásaként
pedig 14. alkalommal Tót-
komlóson rendezték meg a
megyei kisebbségi napot, ahol
kitüntetésben lettek részesítve
azok a kisebbségiek, akiket a
közösségeik erre a legmél-
tóbbnak tartottak.Tolnai Péter
azt is elmondta, hogy az ifjúsá-
gi bizottságban megpróbáltak
aktívan fellépni a kábítószer-
fogyasztás és -terjesztés ellen.
Amegyei önkormányzat elfo-
gadta a négy évre szólómegyei
drogstratégiát. Úgy gondolja,
hogy a jövôben is kiemelt fel-
adatként kell kezelni Békés
megyében ésMagyarországon

is ezt az igen súlyos problémát,
amit a liberális gondolkodású
politikusok még súlyosabbá
kívánnak tenni. A megyei tör-
ténelmi egyházakkal és a ro-
mán ortodox egyházzal is jó
kapcsolatot ápolnak.Az egyhá-
zi iskolákba kihelyezett bizott-
sági üléseken ismerkedtek az
ott folyómunkával.

2009-ben a növekedésorientált gazdaságfejlesztési programé a jövô

Összefogással, közös fellépéssel léphet elôre a megye

Korszerû körülmények, szép környezet várja a
pszichiátriai osztály munkaterápiás részlegének
ellátottait a Sitka 1. telephelyen, az egykori tüdô-
kórház épületében. A 130milliós beruházás építé-
szeti költségeihez 100millió forinttal járult hozzá
a BékésMegyei Önkormányzat.

Százharmincmillió forintból újult meg a volt tüdôkórház épülete
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A megyei közgyûlés ezért
egyhangú döntést hozott ar-
ról, hogy lemondanak a pro-
jektgazda szerepérôl, de vál-
tozatlanul, minden elvárható
segítséget, támogatástmegad-
nak az érintett településeknek
a sikeres megvalósításhoz.

Elôremenekül a megye
Az állami költségvetési meg-
vonások miatt nehéz dolga
van Békés megye vezetésé-
nek, hogy a veszélybe került
munkahelyeket és a szolgál-
tatások színvonalát megtart-
sa. Az erre irányuló elképze-
lések már körvonalazódnak,
melyekbôl kitûnik: a megye
növekedésorientált gazdaság-
fejlesztési programjával
igyekszik elôremenekülni.
A baloldali kormány az ál-

lami költségvetési koncepció
elfogadásakor 150 milliárd
forintos elvonást határozott
el, a megyét érintôen egymil-
liárd forint lehet a reálcsök-
kenés az idén – fogalmazott a
december 12-én megtartott
képviselô-testületi ülésen
Domokos László, a közgyûlés
elnöke, aki rögtönmegoldási
lehetôségekkel is elôállt,
amelyeket intenzívmunkával
alig harminc nap alatt dol-
goztak ki a megyei önkor-
mányzat szakemberei.

A változás kétirányú lehet
– hangzott el. – Az egyik az
intézmények további szerke-
zeti átalakítása, a másik, hogy
az intézményvezetôk a piac-

ról igyekezzenek többletjö-
vedelemhez jutni, bevételt
szerezni. A legkritikusabb az
elnök szerint a gyermekvéde-
lem és a közmûvelôdés terü-
lete, ahol túl nagyok az elvá-
rások és túl alacsonyak a nor-
matívák, ráadásul saját bevé-
telt szerezni szinte lehetetlen.
Domokos László beszá-

molt arról is, hogy több
egyeztetô fórumot rendeztek
a gazdaság szereplôivel közö-
sen, hogy a válságra adandó
válaszokat összehangolják. A
felek azt kérték a megyei ve-
zetéstôl, hogy segítse a piacra
jutást, a hitelfelvételt, és hogy
kevesebb adót kelljen fizetni
helyben. Tehát egyfajta koor-
dináló szerepet várnak el. A
megyei intézmények mûkö-

désének hatékonyságát nö-
velni kell, emiatt létszámfel-
vételi tilalmat rendeltek el, de
további létszámcsökkentést
nem javasolnak.

Az elôremenekülést pedig
az jelzi, hogy az elnök szerint
bizonyos beruházásokat elôre
kell hozni, és akár pályázati
támogatás nélkül is el kell vé-
gezni. Ilyen két iskolakomp-
lexum, a gyulai Harruckern
János és a békési Farkas Gyu-
la Közoktatási Intézmény
kollégiumának felújítása.
Utóbbival kapcsolatban el-
hangzott, hogy a beruházás
megtérülhet, hiszen tanszál-
lóként ismûködikmajd, épít-
ve az iskolában folyó hasonló
jellegû képzésre. Amásik ön-
erôs beruházás a gyulai Pándy
Kálmán Kórház patológiai
osztályának felújítása, harma-
dik a megyeháza energetikai
korszerûsítése, amely szintén
megtérülô befektetés. Amun-
kák ez év elsô negyedében
kezdôdhetnek el, anyagi for-
rását a korábbi kötvénykibo-
csátás hozama biztosítja.
Domokos László kifejtette

még, hogy a válságra adott vá-
laszok talán példaként szolgál-
nakmajd amegyében lévôhet-
venöt települési önkormány-
zatnak is.

Csúszik a Békéscsaba–Lökösháza
közötti vasútfejlesztés

Dr. Heinzinger István, a Ma-
gyar Államvasutak Zrt. ve-
zérigazgatója levélben közöl-
te Domokos Lászlóval, a me-
gyei önkormányzat elnöké-
vel, hogy a vasúttársaság több
évvel kitolja a Budapest–Bu-
karest vasúti fôvonal kétvágá-
nyúsításának munkálatait, így
aBékéscsaba ésLökösháza kö-
zötti szakaszfelújítás a jelenle-
gi helyzet szerint 2012 helyett
csak 2020-ra készülhet el; to-
vábbá, hogy egyáltalán nem
terveznek fejlesztést aVésztô–
Körösnagyharsány–Nagyvá-
rad, valamint a Békéscsaba–
Gyula–Kötegyán–Nagy-

szalonta–Nagyvárad vonalon
pénzhiányra hivatkozva. A
megyei közgyûlés egyhangú
határozatot fogadott el, mely-
ben kezdeményezik, hogy a

kormány ne halassza el a Bu-
dapest–Szolnok–Békéscsa-
ba–Lökösháza vonal felújítá-
sát, hanem a beruházás ere-
deti ütemezésének megfele-
lô, jelen uniós költségvetési
idôszakban való befejezése
legyen a cél. A határozatban
utalnak arra, hogy mindez
a térség határ menti kap-
csolatainak erôsítése miatt is
fontos.

Tovább folyik a pereskedés a gyulai
ágyszámok ügyében

Új eljárás lefolytatására köte-
lezte a Legfelsôbb Bíróság az
egészségügyi tárcát a Békés
Megyei Képviselô-testület
PándyKálmánKórházát érin-
tô ágyszámleépítések ügyé-
ben. Farkas Zoltán, a megyei
önkormányzat alelnöke el-
mondta, hogy az eddigi ked-
vezôtlen elsô- és másodfokú
döntés után a Legfelsôbb Bí-
róság új eljárásra kötelezte az
illetékes minisztériumot.
Mint ismert, a gyulai köz-

pontú intézmény országosan
is az egyik legnagyobb ágy-
számcsökkentést szenvedte
el, különösen a tüdôkórház
aktív ágyainak veszteségei
voltak számottevôek.

Brüsszelben lobbizik a megye
Amegye nemzetközi kapcso-
latai szintén terítékre kerültek
a decemberi ülésen, köztük
Békés, Csongrád, Bács-Kis-
kun megyék és megyei jogú
városaik közös irodanyitása.
Farkas Zoltán alelnök el-
mondta, hogy jelentôs lobbi-
tevékenységet végzô irodák
léteznekBrüsszelben,melyek
komoly hatást gyakorolnak a
döntéshozatalra. A politikus
szerint már csak a 2013–
2020-as uniós ciklus dönté-
seire lehet érdemi hatással
az iroda, melynek létesítését

egyhangúlag támogatta a tes-
tület. Az irodábaGécs Lászlót
delegálták.
A decemberi megyegyûlé-

sen megjelent dr. Becsey Zsolt

néppárti európai parlamenti
képviselô is, aki beszámolt a
2008. évben végzett munká-
járól.

Biztosan megmarad
a felsôoktatás a megyében?

Az országgyûlés hivatalosan
törölte a felsôoktatási intéz-
mények listájáról a fôiskolát,
és csak most jönnek a tárgya-
lások a felek között, melyek
a jövôbeli együttmûködést
szabályozzák majd. Nemré-
giben Budapesten találkozott
a Szent István Egyetem veze-
tôje, az óév utolsó napján
megszûnt Tessedik Sámuel
Fôiskola rektora, valamint a
megyei közgyûlés elnöke –
tájékoztatták amegyegyûlést.
Domokos László elmondta:,

Babák Mihály országgyûlési
képviselô korábbi nyilatkoza-
tával egybehangzóan tovább-
ra is kérik a garanciákat, hogy
megmaradjon Békés megyé-
ben a felsôoktatás. Domokos
László úgy fogalmazott, az el-
vi megállapodás megszüle-
tett, így a közeljövôben sor
kerülhet a polgárjogi szerzô-
dés aláírására.

Dr. Gosztolya Ferenc szocia-
lista párti képviselô jelezte: a
baloldalon változatlanul úgy
gondolják, a megyei felsôok-
tatás fennmaradásáért elsô-
sorban az intézmény felelôs.
Meglátása szerint garanciát
egyedül az jelent, ha színvo-
nalas lesz az oktatás.

Jó példa Tótkomlósról
A megyegyûlésen szóba ke-
rült az utóbbi idôben feszült-
té vált magyar–szlovák kap-
csolatok kérdése is.Takács Fe-
renc képviselô kifejtette, hogy
Tótkomlóson mintaértékû a
magyar–szlovák kapcsolat,
amire példa, hogy kétnyelvû
táblák segítik a településen a
tájékozódást. A megyegyûlés
elnöke ehhez hozzátette,
hogy a hat regisztrált kisebb-
ség megbecsült része a me-
gyének. Egy külön napot is
szentelnek nekik: december
17-e a Békés megyei kisebb-
ségek napja.

Kizárták a megyét a belvízprogramból

Számíthatnak a segítségre a települések
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– Milyen emlékeket ôriz itt töltött
két és fél évérôl?
– 2006. augusztus végén

jöttem a megyébe. Akkor azt
gondoltam, hogy ismerôs
helyre jövök, de rengeteg új
dologgal szembesültem. Van-
nak, akik azt gondolják, hogy a
fontos vagy értékes dolgok
mind a fôvárosban történnek,
ehhez képest itt élénkközössé-
gi életet tapasztaltam. A válság
mellett is ezek a közösségi al-
kalmak, fesztiválok élnek és vi-
rágoznak. A megye kiemelke-
dô eseménye a kolbászfeszti-
vál, ami bármelynagyvárosnak
is becsületére válna. További
gasztronómiai rendezvényeket
is sorolhatnék: szilva-, tarho-
nya-, sajt-, dinnyefesztivál.
Mint volt polgármester is sze-
retném dicsérni ezek szerve-
zôit.Mind azt bizonyítják szá-
momra, hogynemanagy jólét,
a civilizáció viszi elôre a dolgo-
kat, hanem azok, akik össze-
fognak, és azért a közösségért
tesznek, ahol élnek.

– A kultúra más területeirôl
milyen véleménye alakult ki?
– Az élénk zenei élet szin-

tén kiemelendô. Azt gondol-

hatná az ember, hogy a fúvós-
együttesek hazája Csehor-
szág, Szlovákia vagy Német-
ország, ehhez képest meg-
döbbentett, hogy a Békésme-
gyei és a szegedi fúvós-
együttes milyen magas szín-
vonalat képvisel. Külön kie-
melemmég a tótkomlósi ifjú-
sági fúvószenekart, és az isko-
lát magát. Kész csoda ekkora
színvonal egy ilyen kisváros-
ban! A képzômûvészet is fon-
tos. Bár csak 300-400 km tá-
volságra van innen Szlovákia,
mégis más lelkülete van itt a
mûalkotásoknak.Nyíltabbak,
bátrabbak. Ennek talán ter-
mészeti okai vannak: az Al-
földön könnyebben szárnyal
a mûvészi képzelet. Hihetet-
lenül magas színvonalat kép-
visel a kerámia, a festészet, az
ötvösmûvészet. Itt nagyon te-
hetséges ember élnek. Néha
fel is merül bennem, hogy
nem szûk-e ez a terület ennyi
tehetség kibontakozásához?!

– Mennyire elégedett a megyé-
ben élô szlovák kisebbség hagyo-
mányôrzésével?
– A Békés megyei szlovák

közösségek tagjai ragaszkod-

nak kultúrájukhoz, nyelvük-
höz, és igyekeznek behozni
azt, ami egy generáció alatt
kimaradt. A mai idôsebb
nemzedék még jól beszéli a
szlovák nyelvet, az unokáik, a
gyerekek szintén akarják ta-
nulni. A középsô generáció
azonban szinte teljesen kie-
sett. Az állampárti idôkben
asszimilálni igyekeztek ôket.
A nemzeti kisebbségekkel
kapcsolatban azt gondolom,
hogy értékes a sokszínûség.

Egy mozaik akkor szép, ha
színes. Lehet, hogy a fekete-
fehér érdekes, de nem szép.
Minél többféle nép él egy he-
lyen, annál értékesebb, sok-
színûbb.Mindenféle unifor-
mizálódás ellen vagyok.

– Mi ebben az ön személyes
feladata?
– Lelki erôt adni, segíteni,

amiben tudok. Azért is jöt-
tem ide, hogy tegyek valamit
a helyi közösségek lelki fel-
emelkedéséért. Talánmagam

is hozzá tudtam tenni ehhez
a mozaikhoz.

– Mivel tudja segíteni a köze-
ledést a két nép között ebben a ne-
héz idôszakban?
– Ez nagyon fontos része a

munkámnak. Békésmegye és
a hatásköröm alá tartozó
mind a hat megye jó hírét kí-
vánom elvinni Szlovákiába.
Ahhoz hogy ne ijesztgessünk
a másikkal, meg kell ismer-
nünk egymást. Ideérkezé-
semkor megváltoztattuk a
szlovák nemzeti ünnep,
szeptember elseje megün-
neplését. 2008-ban a Békés-
csabai Evangélikus Nagy-
templomban a Kassai Filhar-
monikus Együttes lépett fel.
Többmint ezer ember élvez-
te a zenét gyönyörû térben,
remek akusztikával. Koráb-
ban elhoztuk a világszínvona-
lú Szlovák Állami Táncszín-
házat, amely öt elôadást adott,
Tótkomlóson, Szarvason és
Békéscsabán. Másik oldalról
el kell vinni innen amûvésze-
ket Szlovákiába. Ez a rendszer
is mûködik. A testvértelepü-
lési kapcsolatok megingatha-
tatlanok. Nem lenne elég a
közlöny összes oldala, hogy
valamennyit felsoroljam. Va-
lakik a magyar–szlovák kap-
csolatot meg akarják ronta-
ni, de ez nem járhat sikerrel.
Nem lehet eme kapcsolatokat
megmérgezni. Szlovákiát leg-
alább olyan jóindulatú, jó-

szívû emberek lakják, mint
Békés megyét.

– Idegenforgalom?
– Az elmúlt két évben 26

százalékkal nôtt a szlovákok
Magyarországra látogatása. A
termálfürdôk nagyon von-
zóak, mert ott ilyen nincs. A
magyar turisták síelni, várak-
hoz, fesztiválokra mehetnek.
Közös történelmünket nem
lehet megkerülni. Nagyon
szoros ez a kötôdés. A ma-
gyarok otthon érezhetik ma-
gukat Szlovákiában. De eh-
hez nem szabad úgy hozzá-
állni, hogy „elvették tôlünk,
ezt mi építettük”. Közös ôse-
ink, elôdeink építették. Sérel-
mek mindenkit értek, nem
kell már ezeket felemlegetni.
Én európai polgárként akarok
fürdeni a magyar termálvi-
zekben, élvezni a magyar
gasztronómiát, a rendkívül
gazdag, a térségben is párját
ritkító kulturális kincseket.
Nem kell elutaznimesszi or-
szágokba. Közel vagyunk
egymáshoz.

– Ön meddig maradhat még
Békéscsabán?
– Egyszer vissza fogok

menni Szlovákiába, és na-
gyon valószínû, hogy ez
2009-ben lesz. Megbízatá-
som határozatlan ideig szól,
csere a fôkonzulátus élén a
Szlovák Külügyminiszté-
rium joga, ahogyan minden
más országban is.

„Egy mozaik akkor szép, ha színes”
Itt tehetséges emberek élnek – Beszélgetés Ján Süli szlovák fôkonzullal

A jelek szerint idén visszatér hazájába Ján Süli,
Szlovákia békéscsabai fôkonzulja, akivel interjút
készített közlönyünk. Beszélt a megyénkben ta-
pasztalt kulturális sokszínûségrôl, és arról, hogy
reményei szerint nem lesz sikeres a szlovák–ma-
gyar kapcsolatokmegrontására irányuló kísérlet.

2008 év végénTótkomlós önkormányzata díszpolgá-
ri címet adományozott a szlovák fôkonzulnak, Ján
Sülinek, elismerve a diplomata rengeteg munkáját a
szlovák–magyar kapcsolatok erôsítéséért

AHunyadiban a 2008/
2009-es tanévet a karita-

tív szellemiség hatja át. En-
nek jegyében indítottuk el
az „Ossz szeretetet és ôrizd
a mosolyt!” címû komplex
programsorozatot, amely a
rászoruló diákok lehetôségei-
nek bôvítését, a térség fiatal-
jai kitörési esélyeinek javítá-
sát szolgálja. Ugyanakkor ki-
emelten kezeljük az aktív vö-
röskeresztes tevékenységet,
az egészség mint életvezetési
érték elfogadtatását, az önzet-
len segítségnyújtást.
Mintegy 800 fiatal tanul

intézményünkben, amelynek
képzési kínálata széles körû. A
középiskolai képzés, a gimná-
ziumi és szakközépiskolai fel-
adatellátás színtere amezôko-

vácsházi középiskola. A gim-
náziumi osztályok specializá-
ciós iránya a nyelvi elôkészítô
osztály, a hatosztályos gimná-
ziumi képzés, az idegen nyelv,
az informatika, és mellettük
biztosított a humán és reál

szakterületek tehetséggondo-
zása. Az oktatás magas szín-
vonalú tárgyi feltételek kö-
zött, korszerû informatikai,
oktatástechnikai környezet-
ben folyik.Multimédiás nyel-
vi laborok segítik az idegen
nyelvi ismeretek elsajátítását,
informatikai tanirodák, labo-
rok erôsítik a munkaerôpia-
con versenyképes szakmai is-
meretek megszerzését.
A szakközépiskolai osztá-

lyokban sajátíthatják el a ta-
nulók az informatikai és köz-
gazdasági szakmacsoportos
alapismereteket. Erre épülve
az informatika, közgazdaság,
mûvészet, közmûvelôdés és

kommunikáció szakmacso-
portba tartozó, érettségihez
kötött felsôfokú szakmák
képzése folyik. A végzôs ta-
nulók a 2009/2010-es tanév-
ben internetes alkalmazásfej-
lesztô, újságíró I., számviteli
szakügyintézô szakmák kom-
petenciáit fejleszthetik.
Az érettségi bizonyítvány

mellett megszerezhetô felsô-
fokúOKJ-s képzésekkel a diá-
kokban tudatosítani kívánjuk a
folyamatos tudásszerzés örö-
mét. A környezettudatos ne-
velés jegyében diákjainkmeg-
ismerik Békés megye, az or-
szág természeti értékeit, törté-
nelmi múltunk emlékeit, és

fogékonnyá válnak a világ dol-
gai iránt is. Fontos feladatunk
a tanulók mûvészi kreativitá-
sának, önmegvalósításának
fejlesztése, melynek színtere
az 52 díjjal kitüntetett, orszá-
gosan ismertDUMA’Színház.
A kiváló minôsítésû alapfokú
mûvészetoktatás a következô
tanszakokon folyik: színjáték,
modern és társastánc, festé-
szet,magánének, szintetizátor,
zongora, furulya és klarinét.
Sajátos terület a speciális

szakképzés: a magyarbánhe-
gyesi feladatellátási helyen
bôrtárgykészítô, zöldségter-
mesztô, gépíró-szövegszer-
kesztô szakmák tanulására
biztosítanak lehetôséget az
egészségügyi vagy szociális
okok miatt megkülönbözte-
tett figyelmet igénylôk szá-
mára. Az orosházi tagintéz-
mény hivatott segíteni a tanu-
lásban akadályozott, fogya-
tékkal élô gyermekeket.

Hunyadi, a tudás vára, a siker kulcsa
Elismerô sorok dr. Habsburg Ottótól, a Páneurópai Unió tiszteletbeli elnökétôl

A pedagógus hivatástudata és az iskola hitvallása
egyazonértékrendegymást erôsítôpillérei,melyek-
re jövôjüket építhetik adiákok.Eza szellemiségha-
tározzamegamegyei fenntartású,mezôkovácsházi
székhelyû Hunyadi János Közoktatási Intézmény
tevékenységét is. Most ide invitáljuk a kedves olva-
sót, ismerjemeg közelebbrôl szolgáltatási területe-
inket, arspoeticánkat, belsô értékeinket – ezutóbbit
két hunyadis pedagógus, egydiák és egyhelyi vállal-
kozó, úgy ismint szülô, szavain keresztül.

Szeder Attila Zsolt vagyok, a Hunyadi 13. év-
folyamos tanulója. Hogy mit is jelentett ne-
kem ez a már majdnem öt év? Változást.
Nemcsak az iskola újult meg, hanem én is.
Emlékszem, amikor 2004-ben idekerültem,
akkor „csupán” annyi célt tûztem ki magam
elé, hogy megszerezzem az angol középfo-
kút. A középfokból felsôfok lett, jelen pilla-
natban pedig azon vagyok, hogy ne csak egy
nyelvet, hanem kettôt, esetleg hármat tud-

jak.Most a német következik. Az évek során
informatikából ECDL full vizsgát szerez-
tem, emellett négy évig kitûnô voltam, és re-
mélem, nem változik ez a tendencia. Mára
céljaim is új értelmet nyertek. Közgazdász-
nak szeretnék továbbtanulni, és mindent
megteszek azért, hogy ezt a lehetô legjobb
felkészültséggel tehessem. Számomra aHu-
nyadiban töltött öt év szuper volt, csak aján-
lani tudom.

Új értelmet nyertek a céljaim öt év alatt

Atörténelembelépett az iskolába: aMagyar IfjúságiVö-
röskereszt Bázisiskola tábla avatására érkezô dr. Habs-
burgOttót és HabsburgGyörgyöt aHunyadi aulájában
PlesovszkinéUjfaluczki Judit igazgató köszöntötte
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Új esztendô: új kihívá-
sok – Békés megye

egyik legnagyobb közoktatá-
si intézményemár a jövô tan-
évre készül. Ezen a két tele-
pülésen, Békésen és Dévavá-
nyán többmint ezerötszáz ta-
nuló szerzi meg a továbbha-
ladáshoz vagy az elhelyezke-
déshez szükséges ismerete-
ket.Milyen lesz az elkövetke-
zendô évek iskolája, errôl
kérdeztem Kissné dr. Balogh
Ibolya igazgató asszonyt.
– A következô években

mindenekelôtt szeretnénk
tovább emelni az oktatás
színvonalát. Úgy tûnik, a je-
lenlegi képzési struktúránk
stabilnak bizonyul: képzési
területünk elsôsorban a kö-
zépiskolás korosztályt szólít-
jameg a szakképzéstôl a gim-
náziumig, illetve felnôttokta-
tásig, de természetesen nagy
figyelmet fordítunk a gyógy-
pedagógiai oktatásunkra is.

Az a vezérgondolatunk, hogy
kínálatunkból a legtehetsége-
sebb gyerek éppúgy tud vá-
lasztani, mint a kevésbé jó
képességû.

– Milyen képzésekbôl tud vá-
lasztani önöknél egy nyolcadikos
fiatal?
–Mindkét városban indít-

juk a gépész, bolti eladó, illet-
ve faipari képzést, amelyhez
Dévaványán várjuk a fodrá-
szat és a festés-mázolás iránt
érdeklôdô fiatalokat is. Mi-
vel az újonnan megalakult
TISZK tagjai vagyunk, több
mint 150 millió forintot tu-
dunk gépek vásárlására, illet-
ve a meglévô tanmûhelye-
ink korszerûsítésére fordíta-
ni. A faipari tanmûhelyünk-
ben nemrégiben helyeztünk
üzembe egy festô- és szárító-
kabint, valamit további nagy
értékû berendezéseket. A ná-
lunk végzett diákok úgy
hagyják el az iskolapadot,

hogy ezeket az igen modern
gépeket mármegtanulták ke-
zelni. A korszerû készülékek
segítségével a termelés is ha-
tékonyabbá, magasabb szín-
vonalúvá válik. Amezôgazda-
ság, a gépészet és a faipar kö-
rében nemcsak szakiskolai,

hanem szakközépiskolai kép-
zésünk is van, azaz a mester-
ségbeli tudásmellé ezek a fia-
talok érettségi bizonyítványt
is kapnak.Nagy népszerûség-
nek örvend az informatikai
szakközépiskolai szakirány is:
nemrégiben dévaványai okta-

tási egységünkben tudtunk
egy informatika tantermet új
gépekkel felszerelni.

– Az egyetemre, fôiskolára ké-
szülôknek milyen képzéseket
tudnak ajánlani?
– Diákjaink körében köz-

kedvelt a rendvédelmi tago-
zat, de sokan jelentkeznek a
mozgóképkultúra- ésmédia-
ismeret irányra is, hiszen az
idén adtuk át a Bagolyvár
Médiamûhelyt, amely teret
enged a jövô kommunikációs
szakembereinek, hogy meg-
tanulhassák a mûsorkészítés
minden fortélyát. Harmadik
irányunk az utazás és turiz-
mus: a nálunk tanuló diákok
saját tanszállodánkban tölt-
hetik hatvanórás szakmai
gyakorlatukat, ahol módjuk-
ban áll kipróbálni mindazt,
amirôl a tanórákon hallottak.
Az általános gimnáziumot
az idén szeretnénk erôsebbé
tenni: a legjobb tanulókat

várjuk ide, akiket egyénre
szabott tanrenddel, új mód-
szerekkel tanítunk. Termé-
szetesen mindenki szabadon
választhat az emelt szintû
képzések között is.

– Milyen szakmákat tanulhat
az, aki speciális szakiskolába je-
lentkezik?
– A kínálatunk széles, pél-

dáulmezôgazdasági munkás,
szônyegszövô, parkgondozó
képzésre várjuk az érdeklô-
dôket.

– Az érettségi vagy a szakmai
végzettség megszerzésével lezá-
rul-e a képzés önöknél?
– Természetesen nem, hi-

szen az élethosszig való tanu-
lás idôszakát éljük. Az érett-
ségizetteket számos techni-
kus szakra várjuk, valamint
rendszeresen szervezünk fel-
nôttképzéseket is (pl. arany-
és ezüstkalászos gazda, gép-
kezelôi tanfolyamok).

Gyakorlati ismeretek a Farkas Gyula Közoktatási Intézményben

Hunyadi, a tudás vára, a siker kulcsa
Elismerô sorok dr. Habsburg Ottótól, a Páneurópai Unió tiszteletbeli elnökétôl

Kulcsszavaink: minôség–tu-
dás–siker. Minôségi oktatás-
sal használható, teljesítmény-
képes tudást közvetíteni, kia-
lakítani a tanulókban a folya-
matos önképzés igényét,
amely a hosszú távú siker zá-
loga. Célunk azoknak a látha-
tatlan falaknak a ledöntése,
amelyek útját állják a térség
fiataljai kitörési esélyeinek,
céljaik elérésének. A Hunya-
di tehát a jövô iskolája, ahol
diáknak lenni jó befektetés.
A karitatív szellemiséggel

kezdtük, zárjuk is azzal, ne-
vezetesen dr. Habsburg Ottó
levelével, amelyet a vöröske-
resztes táblaavató alkalmából
iskolánkban tett látogatása
után írt Plesovszkiné Ujfalucz-
ki Judit igazgatónak. Részlet
e levélbôl: „… Számomra
mindig emlékezetes marad,
és nagy örömmel tölt el, ha
láthatom oktatási intézmé-

nyeink gyarapodását, és az
azokban folyó értékes mun-
kát, amely országunk és
nemzetünk jobb jövôjének
garanciája. Ezért köszönete-
met fejezem ki Önnek és
munkatársainak odaadó és ál-
dozatos munkájukért, amely

jelentôsen hozzájárult ahhoz,
hogy intézményük a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt bázisis-
kolájaként mûködhet.”

❒

Sikerélményhez juttatja a diákokat
Tóth Zsuzsa, a magyarbánhe-
gyesi intézményegység szak-
oktatója a kezdetektôl, 1994
óta tanítja a bôrtárgykészítést,
ô volt az elsô szakoktató a
speciális iskolában.

– A diákok számára fontos a
sikerélmény. Hogyan szeretteti
meg velük a szakmát?
– Fontos a sikerélmény,

ezért úgy kezdjük a szakma

fortélyainak elsajátíttatását,
hogy elkerüljük a kudarcél-
ményt. Elôször kislabdát ké-
szítünk hulladékbôrbôl, ami
úgy készül, hogy a végén ki-
fordítjuk, így egy-egy rossz
öltés nemvehetô észre. Az el-
sô apró tárgyakat a tanulók
megkapják, és nagy becsben
tartják, hiszen ôk készítették
maguknak. Késôbb ösztön-
zôen hat, hamegrendelést ka-
punk; akkor szépen, precízen
próbálják elkészíteni a kívánt
tárgyakat, hiszen érzik, hogy
szükség van a munkájukra,
ezért igyekeznek igényes da-
rabokat kiadni a kezeik közül.
Különbözô pályázatokon is
szívesen részt veszünk, tanu-
lóink szép sikereket érnek el
országos versenyeken is.

– Miért ajánlja ennek a szak-
mának a tanulását?
– A szép tárgyakra mindig

van igény. E szakmát nemcsak
alkalmazottként lehetmûvel-
ni, hanem egyéni vállalkozó-
ként is, otthon. Nem igényel
sok eszközt, egy mûhely be-
rendezése már százezer fo-

rintból összeállítható, viszont
elég drága az alapanyag, vagy-
is a bôr. Ha ízléses az elkészí-

tett tárgy, kereslet biztosan
lesz a munkáik iránt, ezért
ajánlom a szakma tanulását.

A mezôkovácsházi szék-
helyû Hunyadi János Köz-
oktatási Intézményben 2005
decembere óta látható egy
állandó természettudomá-
nyi kiállítás a múzeumban.
Errôl beszélgettünk Sarkadi
László biológiatanárral, aki-
nek neve már fogalommá
vált, hiszen pontosan hu-
szonöt éven át vezette, szer-
vezte folyamatosan termé-
szetjáró körútjait elôbb ha-
zánk tájaira, majd Erdélybe
a diákok számára.Mellette a
mezôkovácsházi kistérség
természeti értékeit is kutat-
ja, védi. Ezért tartotta fon-
tosnak, hogy múzeumi ke-
retekben is megôrizze a ter-
mészet kincseit.

– Hány év munkája fekszik
a természettudományi múze-
umban?
– A kézzel fogható gyûj-

tés egy évtizednyi munka
eredménye. Szomorúan ta-
pasztaltam, hogy a gyerekek
nem járják az erdôt-mezôt,
és a legközönségesebb nö-
vényeket és állatokat sem is-
merik. Fontosnak tartom,
hogy rácsodálkozzanak élô-
világunk sokféleségére, és a
konkrét környezeti problé-
mák felvillantásával vegyék
észre annak sebezhetôségét.
A gyûjtemény alapvetôen
élôhelyek szerint van beren-
dezve: erdôk, vizes társulá-
sok, száraz gyepek, valamint
környezeti nevelés, gyógy-

növények, erdô- és vadgaz-
dálkodás.

– A kiállítási anyagot hogyan
lehet hasznosítani a tanításban?
– A helyi tanterv keretein

belül a térséget bemutató
filmjeimet minden tanuló
megnézi, magát a kiállítást
szakkörös és emelt szintes
csoportok látogatják. Nyílt
és projektnapokon viszont
minden érdeklôdô megte-
kintheti. Ilyenkor játékos
feladatokkal motiváljuk a
diákokat. Idôpont-egyezte-
tés után szívesen fogadjuk a
környezô települések isko-
lásait is. A vendégkönyv ta-

núsága szerint ezernél töb-
ben látták a kiállítást.

– Hol és mikor mutatták
még be a kiállítás anyagát?
– Nagy megtiszteltetés

volt, hogy a rovargyûjte-
mény – fôként lepkék: 350
faj, 1100 darab – a felújított
békéscsabai Munkácsy Mi-
hály Múzeum elsô vendég-
kiállítását képezte 2008. ja-
nuár és szeptember között.

A természet szeretetére nevel

Az idegen nyelvi laborban kitûnô feltételek között folyik az oktatás. Középen Ko-
vács Andrea némettanárnô
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A Hunyadiban az oktatás életközeli
Gyüre András, a mezôkovácsházi székhelyû Agrokemol Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. vezetôje évek óta részt vesz a
Hunyadi János Közoktatási Intézmény projektnapjain.
Legutóbb a BUMMprogram keretébenmesélt a diákok-

nak arról, hogyan lett sikeres vállalkozó. Több szállal is kö-
tôdik az intézményhez, gyermekei ide jártak.
– AHunyadiban a gimnáziumi képzésmellett olyan sok-

oldalú ismereteket sajátíthatnak el a tanulók, amelyek segít-
ségével könnyebben igazodhatnak el a gyakorlati élet út-
vesztôiben. Erre jó példa a vállalkozási ismeretek oktatása.
Megtanulhatják, hogyan kell felépíteni egy egzisztenciát.
Amikor gimnazista voltam, mi nem kaptunk a hagyomá-
nyos tantárgyakon kívül semmiféle pluszismeretet. Így ke-
rültünk a gyakorlati életbe, ahol nagyon sok buktatónmen-
tünk keresztül. A Hunyadiban az oktatás életközeli, nem-
csak iskolapadszerû. A mai világban szükség van olyan spe-
ciális tudásra, amely eligazítja a diákokat a gazdasági életben
– mondta Gyüre András.
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GYULA
GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
(8 általános után 4 év)

FAKULTÁCIÓS
IRÁNYZATOK

01 Belügyi rendészeti
02 Számítástechnika
04 Vám és nemzetközi szállítmá-
nyozás

05 Idegenforgalom
03 Egészségügyi

SZAKKÖZÉPISKOLA
(8 általános után 4 év)

11 Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

13 Környezetvédelem-
vízgazdálkodás

12 Vendéglátás-idegenforgalom-
egészségturizmus

14 Belügyi rendészeti
17 Egészségügyi

SZAKKÉPZÉSEK,
MÛSZAKI SZAKTERÜLET
22 Építészeti szakmacsoport:
☞ Belsôépítési szerkezet-
és burkolatszerelô

☞ Burkoló
☞ Kômûves
☞ Festô, mázoló és tapétázó
☞ Kályhás
☞ Ács-állványozó
☞Kôfaragó,mûköves és épület-
szobrász

27 Gépészet szakmacsoport:
☞Gázfogyasztó-berendezés-
és csôhálózat-szerelô

☞Központifûtés-
és csôhálózat-szerelô

☞ Vízvezeték- és vízkészülék-
szerelô

☞Hûtô- és klímaberendezés-
szerelô

21 Elektrotechnika-elektro-
nika szakmacsoport:

☞ Villanyszerelô
23 Faipar szakmacsoport:
☞ Bútorasztalos
☞ Épületasztalos
25Mezôgazdasági
szakmacsoport:

☞Növénytermesztési gép-
üzemeltetô és karbantartó

26 Élelmiszeripari
szakmacsoport:

☞Húsipari termékgyártó
24 Kereskedelem, marketing
szakmacsoport:

☞ Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
☞Ruházati eladó

☞ Virágkötô, berendezô,
virágkereskedô

☞Zöldség-gyümölcs eladó
☞Mûszakicikk-eladó
37 Egészségügyi
szakmacsoport:

☞ Ápolási asszisztens
31 Szociális szolgáltatások
szakmacsoport:

☞ Szociális gondozó és ápoló

ÉRETTSÉGIUTÁNI
KÉPZÉSEK

(iskolarendszerû,
nappali képzések)

KÖZÉPFOKÚKÉPZÉSEK
Környezetvédelmi technikus 2 év
Logisztikai ügyintézô 2 év
Gyógypedagógiai asszisztens 2 év
Fizioterápiás asszisztens 2 év
Kereskedô 2 év
Létesítmény energetikus 2 év
Vendéglôs 2 év
Szociális asszisztens 2 év

EMELTSZINTÛKÉPZÉSEK
Ápoló 3 év
Csecsemô és gyermekápoló 3 év
Biztonságszervezô I.

FELSÔFOKÚKÉPZÉSEK
Banki szakügyintézô 2 év
Csecsemô és gyermeknevelô
gondozó 2 év
Idegenforgalmi szakmenedzser

2 év
Médiatechnológus asszisztens

2 év
Nemzetközi szállítmányozási
és logisztikai szakügyintézô 2 év
Vendéglátó szakmenedzser 2 év

Elek
SZAKKÉPZÉS

29 Kereskedelem, marketing
szakmacsoport:

☞ Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
☞Ruházati eladó
☞Zöldség-gyümölcs eladó
☞Mûszakicikk-eladó
30 Vendéglátás-idegen-
forgalom szakmacsoport:

☞ Panziós, falusi vendéglátó
☞ Pincér
☞ Szakács

SZAKMUNKÁSOK
NAPPALI RENDSZERÛ,
ÉRETTSÉGIRE VALÓ
FELKÉSZÍTÉSE (2 ÉV)

ÉRETTSÉGIUTÁNI
KÉPZÉSEK

(iskolarendszerû,
nappali képzések)

KÖZÉPFOKÚKÉPZÉSEK
Vadgazdálkodási technikus 2 év
(ingyenes B kategóriás jogosítvánnyal)
Vendéglôs 2 év

Mezôhegyes
SZAKKÖZÉPISKOLA
(8 általános után 4 év)

FAKULTÁCIÓS
IRÁNYZATOK

10 Autószerelô
18 Belügyi rendészeti
19Mezôgazdasági

SZAKKÉPZÉS
(8 általános után 3, 4, 5 év)

33 Építészeti szakmacsoport:
☞Kômûves
32 Autószerelô
32 Könnyûipari
szakmacsoport:
☞Nôi szabó

28Mezôgazdasági
szakmacsoport:

☞ Lótartó és tenyésztô
☞Mezôgazdasági gépszerelô,
gépjavító

☞ Patkolókovács
☞Növénytermesztési gép-
üzemeltetô, gépkarbantartó

38 Gépészet szakmacsoport:
☞Géplakatos
☞ Szerkezetlakatos

☞Hegesztô
☞Gépi forgácsoló
40 Felzárkóztató

ÉRETTSÉGIUTÁNI
KÉPZÉSEK

(iskolarendszerû,
nappali képzések)

Közlekedési szakmacsoport:
☞ Autószerelô 2 év
Oktatáselektrotechnika-
elektronika szakmacsoport:
☞ Létesítményenergetikus 2 év

EMELTSZINTÛKÉPZÉSEK
☞ Biztonságszervezô I. 2 év

SZAKMUNKÁSOK
NAPPALI RENDSZERÛ
ÉRETTSÉGIRE VALÓ
FELKÉSZÍTÉSE (2 ÉV)

Szabadkígyós
SZAKKÖZÉPISKOLA
(8 általános után 4 év)

☞ 15 Élelmiszer-ipari
☞ 16Mezôgazdasági

SZAKKÉPZÉS
35Mezôgazdasági
szakmacsoport:

☞Dísznövénykertész
☞Zöldségtermesztô
☞ Állattenyésztô
34 Élelmiszer-ipari
szakmacsoport:

☞Tartósítóipari termékgyártó
☞ Pék
☞ Pék-cukrász
36 felzárkóztató oktatás

SZAKMUNKÁSOK
NAPPALI RENDSZERÛ,
ÉRETTSÉGIRE VALÓ
FELKÉSZÍTÉSE (2 ÉV)

ÉRETTSÉGIUTÁNI
KÉPZÉSEK

(iskolarendszerû,
nappali képzések)

KÖZÉPFOKÚKÉPZÉSEK
☞ Agrár környezetgazda 2 év
☞Növénytermesztô és növény-
védelmi technikus 2 év

☞Tartósító technikus
☞ Élelmiszer-ipari technikus
☞ Sütô és cukrászipari
technikus 2 év

☞ Parképítô és fenntartó
technikus 2 év

Gyakorlati ismeretek a Farkas Gyula Közoktatási Intézményben

Az iskola olimpiai bajnokai
A legnagyobb szakmai elismerésben részesült a Harruc-
kern János Közoktatási Intézmény két tanára. Az Erfurt-
ban, a közelmúltban tartott szakácsolimpiánAmbrus György
mesterszakács és Prohászka Béla Venesz-díjas mestersza-
kács egyéniben olimpiai bajnoki címhez jutottak. Mind-
ketten a Harruckern János Középiskola eleki egységének
tanárai, szakács szakoktatók. Amegyei olimpiai csapat fel-
készülését az intézmény anyagilag is támogatta.

Képzési sokszínûség és naprakész tudás a Harruckernben

Az aktuális ajánlatokról érde-
mes honlapunkon tájékozód-
ni (www.fgyki.hu).Ugyanak-
kor nemcsak a képzések fon-
tosak, hanem a háttér is. Kol-
légiumaink színvonalas elhe-
lyezést, családias légkört biz-
tosítanak minden diákunk
számára, a diákönkormány-
zat pedig tartalmas progra-
mokról gondoskodik. Több
külföldi iskolával van part-
neri kapcsolatunk, a tanu-
lók minden évben kölcsö-
nös látogatást tehetnek. Kü-
lönösen jó szívvel fogadjuk
mindazokat, akik valamely
sportágban jeleskednek, illet-
ve nyitottak a testedzés kü-
lönbözô formáinak kipróbá-
lására. Büszkék vagyunk a
kiemelkedô sportteljesít-
ményekre, például ifjúsági
Európa-bajnok kajakosunk-

ra vagy a kiegyensúlyozottan
jó eredményeket hozó atlé-
tákra.

– Milyen tanácsot adna a pá-
lyaválasztóknak?
–Mivel az a tapasztalatom,

hogy a szülôk a nagyobb gye-
rekek után a kisebbeket is ide
íratják, nem lehet rossz a ta-
pasztalatuk velünk kapcsolat-
ban. Azt gondolom, érdemes
a rólunk szóló híreket és
honlapunkat nyomon követ-
ni, tájékozódni. Kísérjék fi-
gyelemmel az iskolánkban
folyó eseményeket, és min-
denkit arra biztatok, hogy ke-
ressenek bennünket kérdése-
ikkel.

– Köszönjük szépen a beszél-
getést!

AFARKASGYULA
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

TANULÓINAK

MÉDIACSOPORTJA

� FOLYTATÁS A 6. OLDALRÓL
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Munkácsy Mihály Múzeum
Idôszaki kiállítások 2009-ben
MÚZSÁK TERME
Szônyi István-kiállítás
január 17. – március 29.
XXXI. Városi
Gyerekrajz-kiállítás
április 4. – április 24.
CORVINTÜKÖR
– A kultusz évszázadai
április 30. – július 26.

CLIO TEREM
Megyei Amatôr Artium (képzômûvészeti kiállítás)
január 23. – február 28.

2008. december 6-án Mezô-
kovácsházán került megren-
dezésre a „Szülôföldünk Bé-
kés megye” Amatôr Mûvé-
szeti Fesztivál elsô rendezvé-
nye színjátszás, báb, vers és
próza kategóriában.
A zsûri elnökeSeregi Zoltán,

a BékésMegyei Jókai Színház
rendezôje, a zsûri tagjai Kara
Tünde, a Békés Megyei Jókai
Színház színmûvésze, vala-
mint Lenkefi Deák Réka, a Bé-
kés Megyei Napsugár Báb-
színház jelmez- és díszletter-
vezôje voltak.

Aranyminôsítést értek el:
Gyurik Zita (vers),Tóth Ange-
lika (színjátszás), Zengô Bet-
tina (vers).
A rendezvénysorozat ja-

nuár 17-én tovább folytatódik,

a következô helyszín a sarkadi
BartókBélaMûvelôdési Köz-
pont lesz, ahol szintén a szín-
játszás, báb, vers és próza kate-
góriák képviselôi kapnak be-
mutatkozási lehetôséget.

A nyár elején a Békés me-
gyei közönség jogosan

tekintett várakozással a meg-
újuló színház produkciói elé.
Az új szemléletû vezetés tisz-
ta magyar évadot hirdetett, a
színjátszás velejét kívánta a
közönségnek nyújtani – a kö-
zönség és a szakma kimond-
ta: eddig eredménnyel.
Októberben a Lüzisztraté,

olyan sikert ért el, hogy sor
állt elôadás elôtt a jegyirodá-
nál. A darab – a címszerepben
Dobó Katával – újra színpadra
kerül!
Bravúros beugrással sike-

rült a Disznójáték bemutató-
ja. Az alkotás gondolkodásra
késztet, és sikeresen vezeti
vissza a Békés Megyei Jókai
Színházat az országos, sôt, a
határon túli színházmûvé-
szeti vérkeringésbe is. A darab
képi és jelenetbeli szimbólu-
mairól hetek elteltével is be-
szélnek a nézôk, a kritikusok.
Ezután olyan színházi kí-

sérlet következett, amelyre az
egész országból felfigyeltek.
A Csínom Palkó címû daljá-
tékban nemcsak a színészek
énektudása lepte meg a kö-
zönséget, de Olga Gonobolin

ésHatvany Csaba hófehér pa-
pír álomvilága is. A Békés
Megyei Szimfonikus Zene-
kar és a Balassi Táncegyüttes
fémjelezte produkciót a kö-
zönség lelkesen fogadta.
Mindezt megkoronázta a

Jókai Színház ajándékkosara,

amelyben év végén a színház
vendégül látott pár elôadást
Közép-Európa legjobbjai kö-
zül. Aradról,Újvidékrôl, Kas-
sáról érkeztek remek elôadá-
sok: a Portugál, a Tízparan-
csolatot feldolgozó mozgás-
színházi „Dekalógus” vagy az

örök sikerdarab: A dzsungel
könyve.
Eközben kibontottuk a ze-

nekari árkot, a komolyzene
számtalan vigadóbeli koncer-
ten keresztül épült be kínála-
tunkba, és megnyílt a Stúdió-
színház!Paczuk Gabi ésGulyás
Levente a Boldogság, gyere ha-
za címû darabbal itt olyan si-
kert ért el, hogy a jegyek csak
tavaszra kaphatók.Zalán Tibor
Midôn halni készült címû
drámája pedig magasra he-
lyezte az irodalmimércét.
Ez tehát a közeli múlt, de

2009 új feladatokkal kopogtat
az Andrássy úti bejáratokon.
A bemutatott darabok

mellé Zalán Tibor tollából
Móra Ferenc Rab ember fiai
címû mûve születik színpad-
ra, míg a Stúdiószínházban
Egressy Zoltán Sóska, sült-
krumpli címû tragikomédiája
várja a január 23-i bemutatót,
és ez messze nemminden!
A tavalyi évad legnagyobb

sikerét, a Vörös és Feketét, is-
mét mûsorra tûzzük, vala-
mint ezzel a darabbal ve-
szünk részt márciusban Sop-
ronban a Színházi Vándor-
fesztiválon.

„Szülôföldünk Békés megye”

GyurikZita aranyminôsí-
tést szerzett vers kategó-
riában

Színház, óéven innen – új éven túl

Focirajongókat a színházba!
Sóska, sültkrumpli! Egy da-
rab, amelyet azért tûzött a
színház a mûsorára, mert a
focirajongókat kívánja becsa-
logatni a közönség közé.Nos,
férfiak, akikmár évek óta csak
ígéritek a feleségeteknek, sze-
relmeteknek, szomszédotok-
nak, hogy egyszer majd elkí-
séritek ôket színházba, de
mindig akadt valami komoly kifogás: most itt az alkalom!
Egy színdarab, ami a fociról szól, ami könnyû, szórakozta-
tó, de gondolkozásra késztet, hiszen emberi tulajdonságo-
kat, viszonyokat boncolgat. Görbe tükör önmagunknak.
A színház akciókat tervez, a megyei bajnokságban sze-

replô csapatok focimeccs-belépôjegyével érkezô nézôknek
kedvezményt ad a jegyárból, vagy ajándékkal kedveskedik
az elôadáson.

HAJRÁ FOCI, HAJRÁ JÓKAI!

A fôszerepben:Bartus Gyula, Csomós Lajos, Gulyás Attila.

Míg a Lüzisztraté fôsze-
repére Dobó Katát, a

Disznójátékban Mangalica úr
szerepére a franciaországbeli
JEL színház mûvészét, Bicskei

Istvánt, a CsínomPalkóba Szo-
kolay Dongó Balázst hívtameg a
színház, addig a most készülô
Rab ember fiai címû darabban
Vikidál Gyula vállalta a vendég-

játékot. Anevesmûvészek sze-
mélyisége, tapasztalatai jól segí-
tik a kialakuló munkát, és új
színt, új arcokat mutatnak fel a
Békésmegyei közönségnek.

Ismét mûsoron, váltsa meg jegyét MOST!

Lüzisztraté: január 24., 25., 26., 19.00 óra
Vörös és Fekete: február 6., 19.00 óra

Darabjainkról, mûvészeinkrôl mindig aktuális és érdekes
információkat talál a www.jokaiszinhaz.hu honlapon

4 évszak – a tánc-, a mozgásszínház
szerelmeseinek!

A színházmellettmûködô Színitanház tervbe vette, hogy bein-
dítja a színházi tánc szakot. A tananyag kidolgozás alatt, a tan-
szakot szeptembertôl meghirdetik. A színház mûsorán már
most aktívan szerepelnek táncszínházi,mozgásszínházi darabok.
Januárban Topolánszki Tamás – az Experidance kondíciófelelôs
koreográfusa –mutatja be 4 évszak címûmûvét a Vigadóban.

Kevesebb
pénzbôl többet!
A Békés Megyei Jókai
Színház az ország gazdasá-
gi helyzetéhez „illeszked-
ve” egyre kevesebb pénzbôl
gazdálkodik. A gazdasági
válságban a színház elôre
akarmenekülni. A nemzet-
közi kapcsolatok, az aradi
színházzal tervezett közös
fesztivál, a cirkuszsátor
hosszú távon a színházat az
országos figyelem közép-
pontjába helyezhetik, s eu-
rópai uniós források meg-
nyitását eredményezhetik.
• 2008 második félévé-

ben két bemutatóval töb-
bet tartott a színház, mint a
korábbi években.
• Az elôadásszámok 15

százalékkal nôttek; átadták
az új Stúdiószínházat.

Az ôszi és tavaszi szezonban
is vállal ôsbemutatót a Jókai
Színház.
Új darabot mûsorra tûzni

kockázatos, de irodalomtör-
téneti jelentôségû vállalkozás.
Amagyar irodalom, a drama-
turgok, a kritikusok figyel-

mét így lehet Békéscsaba felé
fordítani. Beszélnek is róla
országszerte. A Deszka kor-
társ irodalmi fesztiválra is
meghívást kapott a színház
vezetôsége, ahol a magyar
évad tapasztalatairól fog be-
számolni.

Vendégek, sztárok, munkatársak
az országból, a világból

Ôsbemutatókkal
– a kortárs magyar irodalomnak!

TÉGLA TEREM
Démoni ragály: A pestis
2008. október 30. – 2009 február 1.
„Élet a halál után” – a Szépmûvészeti Múzeum
egyiptomi gyûjteményének kiállítása
február 7. – május 24.

KÉSÔBBI HELYSZÍNEK ÉS IDÔPONTOK:
2009. január 24.Mezôberény – Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ (tánc). Január 31.Békéscsaba – BékésMegyei Tudás-
ház ésKönyvtár (komolyzene).Február 7.Békés –BékésVárosi
Kulturális Központ (tánc). Február 21.Orosháza – Petôfi Kul-
turális Kht. (népzene), Február 28. Szeghalom –Mûvelôdési,
Sport- és Szabadidôközpont (népzene). Április 25. Szarvas –
Vajda PéterMûvelôdési Központ és TurulMozi (gála).


