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A sajtótájékoztatón Fekete
Péter elsôként a Jókai

Porondszínházatmutatta be a
médiának. Az 530 nézôt be-
fogadni képes színházban kö-
zel 100 négyzetméteres szín-
padon játszhatnak a színé-
szek. A Porondszínház emel-
lett közel nyolcméter beépít-
hetô belmagassággal, impo-
záns terekkel bilincseli le a
nézôk figyelmét. A Jókai
Színház már két éve, tudato-
san, minden beszerzését és
mûszaki fejlesztését úgy vé-
gezte, hogy az a Jókai Po-
rondszínházban is felhasznál-
ható legyen – válaszolta Feke-
te Péter újságírói kérdésre –,
ezért most, hogy a sátor is

megérkezett, egy hónap alatt
felkészíthetô lesz az új játék-
tér az Aida bemutatójára. A
közönségteret Howard Lloyd
tervezi, aki az elsô produkció
játékterét is jegyzi majd az
igazgatóval közösmunkában.
A sajtótájékoztató mottója

Interaktív Színház – Interak-
tív Múzeum volt. A színházi
oldalról Fekete Péter kiemel-
te: az Aida musical közönsé-
ge is közremûködhet az elôa-
dáson – akár aktívan, jelmez-
ben, sminkben –, ehhez
mindössze elôzetes jelentke-
zésre van szükség a színház
weblapján. A pénteki és
szombati elôadásuk után vi-
szont a közönség egy – szin-

tén elôre regisztrált – hánya-
dának lehetôsége lesz arra,
hogy a Munkácsy Mihály
Múzeumban látható „Élet a
halál után” címû, az egyipto-
mi halotti kultuszt bemutató
kiállítást éjszakai tárlatveze-
téssel tekintse meg. A tervek
szerint a Jókai Porondszín-
háztól fáklyás kísérettel egyip-

tomi istenek vezetik a közön-
séget a múzeumhoz.
Mint dr. Szatmári Imre, a

Munkácsy Mihály Múzeum
igazgatója ismertette, az in-
teraktív múzeumi oldalt a
múzeum elôterében elhelye-
zett jelmezek és számítógép
terminál jelenítik meg. Bárki
hétköznap is ruhájára öltheti

a korhû egyiptomi jelmeze-
ket, megtekintheti benne a
kiállítást, sôt errôl fényképes
e-mailt is küldhet ismerôsei-
nek. Az éjszakai tárlatvezetés-
rôl szólva a múzeumigazgató
kiemelte: szeretnék, hogy az
emberek amúzeumra ismint
az aktív mûvelôdés egyik
színterére tekintsenek. Ezért

is partner abban, hogy az
egyiptomi kiállítást ilyen
rendhagyó idôpontban te-
kinthessék meg az érdeklô-
dôk, és biztos benne, hogy a
BékésMegyei Gasztronómiai
Team egyiptomi ételkülönle-
gességei egy izgalmas kuliná-
ris élményt nyújtanak a nem
csak kultúrára éhezôknek.
AzAidamusical koproduk-

cióban, a West End Színház
közremûködésével áll szín-
padra Békéscsabán. A West
End Színház részérôl a rende-
zô és Radames szerepét játszó
Szomor György és az Amnerist
alakítóFésûs Nelli izgalommal
áll az új felfogásbankissémeg-
újuló elôadás bemutatója elé.
A Békés Megyei Jókai Szín-
ház társulatából Hodu József,
Gulyás Attila, Ács Tibor és a szí-
nitanház végzôs diákja, Liszi
Melinda is izgatottan várja a
próbaidôszak kezdetét.
A startpisztoly eldördült:

Aida-premier Békéscsabán, a
Luther utcai Evangélikus ud-
varban, május 8-án!

Sajtótájékoztatón ismertették a Békés Megyei Jó-
kai Színház és a West End Színház koprodukció-
ban színpadra állított mûvét, az Aidát, valamint
bemutatták a Jókai Színház új cirkuszsátrát, az öt-
százharminc fôt befogadni képes Porondszínhá-
zat április 2-án. Szó esettmég közösen szervezett,
összehangolt, interaktív színházi és múzeumi le-
hetôségekrôl, és az is kiderült, hogy miként nyílik
lehetôség a színházi elôadást követôen amúzeum
egyiptomi kiállításában éjszakai tárlatvezetésre s
az ehhez kapcsolódó gasztronómiai túrára.

Farkas Zoltán, a Békés Me-
gyei Közgyûlés alelnöke

elmondta, hogy Békés megye
gazdaságilag elmaradott me-
gyének számít, mivel az igen
erôs, jó színvonalú, nagy hoz-
záadott értékûmezôgazdaság-
ra épülô feldolgozóiparát né-
hány kivételtôl eltekintve tel-
jesen felszámolták az idetele-
pülô multinacionális társasá-
gok. Ennek következtében a
megye több térsége hátrányos
vagy leghátrányosabb terüle-
tek közé van sorolva. A még
mûködô kis- és középvállal-
kozásokmindent elkövetnek a

fejlesztési lehetôségekért, az
életben maradásért, folyama-
tosan figyelik a pályázati lehe-
tôséget, de azokon rendrenye-
retlenek maradnak – jelentet-
te ki Farkas Zoltán.
Az alelnök, kijelentését alá-

támasztva, példaként említet-
te, hogy a 33+14 leghátrá-
nyosabb térség foglalkoztatás-
élénkítésére kiírt pályázaton
Békés megyébôl hét pályázó
alig többmint 30millió forin-
tot nyert. Elutasítottak olyan
pályázót, aki megfelelô tech-

nológiával, piaci környezettel
további személyek foglalkoz-
tatását kívánta megvalósíta-
ni olyan településen, ahol a
munkaképes korúak jelentôs
része állás nélküli, segélybôl
él. Megfosztva ezzel öt család
felzárkózási lehetôségét a tisz-
tességes élethez. Áttekintve az
Országos Foglalkoztatási Alap
által kiírt további pályázato-
kat, sehol sem jobb a helyzet a
Békés megyei nyertesek vo-
natkozásában.

Mindhárom pert meg-
nyerte a BékésMegyei

Önkormányzat, melyeket
jogerôsen indított az egész-
ségügyiminiszter határozatai
ellen. A jogorvoslati eljárás-
ban a Pándy Kálmán Megyei
Kórházra vonatkozó döntést
követôen ugyanis hatályon
kívül helyezte a Legfelsôbb
Bíróság a gyulai tüdôkórház-
ra és a Békés Megyei Körös-
menti Szociális Centrum
Nagyszénási Szenvedélybe-
tegek Rehabilitációs Részle-
gére vonatkozó ágyszám-
csökkentô rendeletét is, és
kötelezte a pervesztes Egész-
ségügyiMinisztériumot a fel-
peres Békés Megyei Önkor-
mányzat elsôfokú és felül-
vizsgálati perköltségeinek
megfizetésére.
2007-ben az egészségügyi

miniszter úgy rendelkezett,
hogy a Pándy Kálmán kórház
kapacitását 230 ággyal csök-

kenti, és az akkor még önálló
tüdôkórházban 76 aktív ágyat
megszüntet. A határozat ellen
a BékésMegyeiÖnkormány-
zat eljárást indított, a Legfel-
sôbb Bíróság pedig múlt
év decemberében megalapo-
zottnak ítélte a megye felül-
vizsgálati kérelmét, hatályon
kívül helyezte az egészség-
ügyi miniszter határozatát,
és új eljárás lefolytatására kö-
telezte az egészségügyi mi-
nisztert.
A Békés Megyei Önkor-

mányzat peren kívüli egyez-
ségre törekedett aminisztéri-
ummal, hogy sikeres tárgya-
lások esetén a Pándy Kálmán
kórház is a régi, 2007 áprilisa
elôtti kapacitással mûködjön
tovább. Azonban a megegye-
zést az egészségügyi minisz-
ter visszautasította, és mivel a
jogi alapja megvan a megye
követelésének, meg kellett
vizsgálni, hogyan lehet a kor-

mányt cselekvésre kényszerí-
teni a megyében élôk egész-
ségügyi ellátása érdekében.
A Legfelsôbb Bíróság hatá-

lyon kívül helyezte a minisz-
ter ágyszámcsökkentésre vo-
natkozó rendeletét, az azóta
már a miniszteri döntés kö-
vetkezményeképpen a Pándy
Kálmán kórházba integráló-
dott gyulai tüdôkórház és a
nagyszénási szociális otthon
esetében is.
A döntés indoklásaképpen

kiderült, hogy az alperes
Egészségügyi Minisztérium
nem tartotta tiszteletben a le-
hetô legmagasabb testi és lel-
ki egészséghez való jog elvét.
A Legfelsôbb Bíróság által
meghozott ítéleteket jelen-
leg jogi szakértôk vizsgálják,
azonban az EgészségügyiMi-
nisztériummal szemben tá-
masztott kártérítési igényét a
Békés Megyei Önkormány-
zat továbbra is fenntartja.

Az Aida bemutatója Békéscsabán

Mindhárom perét megnyerte a megyeKézzelfogható pályázatok kellenek

Veszélyben a kisvállalkozások
A kis- és közepes vállalkozások tragikus helyzetérôl és az
életbenmaradás lehetôségeirôl beszéltGécs László, a megyei
önkormányzat gazdasági bizottságának elnöke és Farkas Zol-
tán, a Békés Megyei Közgyûlés alelnöke.
– Tragikus helyzetben vannak a kis- és közepes vállalko-

zások, negyedóránként egy megszûnik az országban. Amíg
az egyik Békés megyei külföldi tulajdonban lévô cég 500
millió forintos állami támogatásban részesült, addig amegye
kisvállalkozásai egész évben összesen nem kaptak annyit.
Hazai tulajdonban lévô, száz fônél többet foglalkoztató, új
értéket elôállító céget lámpával sem találunk a megyében –
hangsúlyozta Gécs László, a gazdasági bizottság elnöke, aki
maga is vállalkozó.
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Amegyegyûlés március
27-én megtartott ülésén

elfogadta a mezôgazdasági bi-
zottság határozati javaslatát. A
határozat szerintBékésmegye
tiltakozik az agrártámogatások
nemzeti keretének további
csökkentése ellen, és kéri a
kormánytól az agráriumot súj-
tó intézkedés visszavonását.

Dr. Kulcsár László, a mezô-
gazdasági bizottság elnöke la-
punknak elmondta: elôször az
országos napilapokból érte-
sültek arról, hogy a kormány
az agrártárca nemzeti agrártá-
mogatási keretét 33 milliárd
forinttal csökkenteni kívánja.
Késôbb aMagyarGazdakörök

és Gazdaszövetkezetek Szö-
vetsége (Magosz) országos el-
nökségi és választmányi ülé-
sén, 2009. február 26-ánGráf
József, az agrártárca vezetôje

meghívott vendégként ezt
személyesen is megerôsítette,
amikor tájékoztatást adott az
agrártámogatásokat szûkítô
kormányhatározatról. A dön-

tés azt jelenti, hogy a kor-
mányzat az agrártámogatások
nemzeti kiegészítés címen fo-
lyósítható keretét megfelezi,
így lényegesen csökken a terü-
letalapú támogatások összege.
Ezzel az intézkedéssel to-

vább nô a magyar termelôk
versenyhátránya, hiszen az
uniós csatlakozási szerzôdé-
sünk alapján az új tagországok
gazdái – így a magyar mezô-
gazdasági termelôk is – eddig
is lényegesen kevesebb támo-
gatásban részesültek, mint a
régi tagországok termelôi. Ez
a kormányintézkedés azért is
különösen súlyos,mert 2007-
ben a kormány 25milliárd fo-

rintot már elvont a magyar
termelôket megilletô nemze-
ti kiegészítô támogatásból.
Mivel Békés megyében

meghatározó az agrárium
szerepe, a megye lakosságá-
nak jelentôs részét érinti ez a
hátrányos intézkedés, ezért

egyhangú szavazással kérte a
mezôgazdasági bizottság,
hogy amegye éljen felterjesz-
tési jogával, és kérje a kor-
mánytól az eredeti támogatá-
si összeg visszaállítását.
Dr. Kulcsár László, aki a

Magosz alelnöke, valamint a
Békés Megyei Gazdakörök
Szövetségének elnöke, szólt
arról is, hogy a Magosz 2009.
február 26-i országos választ-
mányi ülése követelte a terve-
zett kormányintézkedés visz-
szavonását. A választmány til-
takozásának eredménytelen-
sége esetére nem zárta ki egy
országos gazdademonstráció
szervezését.

Az „OtthonunkBékésmegye”
rendezvénysorozatmegnyitó-
ján Szeverényi Attiláné polgár-
mester köszöntötte a megje-
lenteket, beszédében hangsú-
lyozta, hogy a megyejárás je-
lentôs esemény Csabaszabadi
számára, hiszen általa jó esély
kínálkozik a település helyze-
tének javítására is.Farkas Zoltán
megyei alelnök kiemelte, hogy
a rendezvénysorozattal, amely
a megye minden településé-
re ellátogat, a megyei önkor-
mányzat nagy hiányt pótol be.
A rendezvény és a megye

történetét bemutató kiállítás
megnyitója után soron kívüli
testületi ülést tartottak a tele-
pülés és amegyei önkormány-
zat vezetôi. A megbeszélésen
FarkasZoltánbemutatta ame-
gyei önkormányzat intézmé-
nyeit, valamint kötelezô és fel-
vállalt feladatellátását. A me-
gyei alelnök beszámolt a me-
gye növekedésorientált gazda-
ságfejlesztési programjáról,
amelyet a gazdasági válság kár-

enyhítésére hoztak létre, és is-
mertette a megyei önkor-
mányzat Arad és Bihar me-
gyékkel közös határ menti
programját is. SzeverényiAtti-
láné polgármester szerintCsa-
baszabadi elérte azt a határt,
amikor már nem tud további
megszorításokat alkalmazni,
azonban bízik abban, hogy
egyszermegfordul a helyzet és
felismerikmajd azt, hogynem
a kistelepüléseken kell meg-
spórolni a települési költség-
vetést. Látogatást tett a testüle-
ti ülésreFuzik János, azOrszá-
gos SzlovákÖnkormányzat el-
nöke is. Örömét fejezte ki a
megyejárás kezdeményezése
kapcsán, és elmondta, bízik ab-
ban, hogy amegbeszélések po-
zitív eredményekkel zárulnak.
A soron kívüli testületi ülés

után tartották Csabaszabadi
község terének névadó cere-
móniáját, melyen jelen volt a
névadó család leszármazottja, a
jelenleg Németországban élô
Beliczey István is. A polgármes-

ter asszony elmondta, hogy
körkérdést tettek fel a község
lakóinak a tér nevét illetôen, a
településen élôk pedig a Beli-
czey tér névmellett szavaztak.
– Elégtételnek érzem, hogy a
Beliczey család neve áll a tér
utcanévtábláján, fôleg édes-
apám tiszteletére; meg vagyok
gyôzôdve arról, hogy a lakos-
ság többségének döntése áll e
mögött – mondta el a család
leszármazottja.
A család története szorosan

kapcsolódik Békés megye és a
község történetéhez, hiszen a
família régi kúriája a települé-
sen található, a XIX. és XX.
században élt családtagok kö-
zül pedig ketten is Békés me-
gye fôispánjai voltak, köztük a
leszármazott édesapja is.
– 1946-bankellett elhagynunk
a megyét, amikor a családun-
kat 1951-ben kitelepítették
Budapestrôl, elôször Kisköré-
re, majd a hortobágyi munka-
táborba, Békés megyébôl
számtalan álnév alatt küldött
szeretetcsomagot kaptunk. Ez
az a pozitív ismérv, amely alap-
ján biztosan állíthatom, hogy a
megyébenélô emberek szeret-
ték az édesapámat. Mióta
rendszerváltás után visszajöt-
tem, nagyon kötôdöm ide.Ha
hazajövök, akkor aztmondha-
tom, hogy itt vagyok otthon.
Mivel Békés megyének ko-
moly története van, ezért na-
gyon fontos a megyei identi-
tástudat, hogy kimondhassuk:
„Én Békés megyei vagyok!”
Alapvetô dolognak tartomezt,
pedig nekem kilencéves ko-
romban innen el kellett men-
nem–mondta el Beliczey Ist-
ván. A család leszármazottja
hangsúlyozta, nagyon jó el-
gondolásnak tartja azt, hogy a
megye elmegy a települések-
hez megbeszélni a közös dol-
gokat, problémákat és meg-
próbálja összefogni a városo-
kat, valamint községeket. El-
mondta, hogy Németország-
ban is vannak ilyen kezdemé-
nyezések, és ottminden ügyet
olyan néphez, társadalmi ré-
teghez közel álló szinten ke-
zelnek, amennyire csak lehet.

A nyitó ceremónián Szilágyi
Menyhért polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket,
beszédében elmondta, hogy a
megyejárás jó alkalom a me-

gye és a település közötti szo-
rosabb kapcsolat létrehozásá-
ra, valamint tapasztalatcseré-
re. A rendezvényt Domokos
Lászlómegyei elnök nyitotta
meg; elmondta, hogy a ren-
dezvénysorozat fô célja be-
mutatni a BékésMegyei Ön-
kormányzat települések ér-
dekében végzett munkáját,
majd hozzátette: a bemutat-
kozás mellett nagyon fontos
dolog a jelenlegi gazdasági
válság sújtotta idôszakban,
hogy a felvetôdött problé-
mákra a megye és a települé-
sek közösen, összefogva ke-
ressenek a megoldást.

Dr. Erdész Ádámmegyei le-
véltárigazgató a mûvelôdési
központ galériájában nyitotta
meg a megyejárás állandó kí-
sérô rendezvényét, a megye-
történeti kiállítást. A tárlat
fényképekkel illusztrálvame-
séli el Békésmegye történetét

a kezdetektôl napjainkig, és
bemutatja azoknak a megyei
településeknek a történelmét
is, ahol a rendezvénysorozat
eddigmegfordult. A kiállított

vászonsorozat ezúttal Csor-
vás város történelmével egé-
szült ki. A kiállításokat ked-
velôk ezúttal megtekinthet-
ték az Amatôr Artium tárlat
anyagát is.
A kulturális programok

alatt a település konferencia-
központjában soron kívüli
testületi ülést tartottak, me-
lyet Szilágyi Menyhért pol-
gármester nyitott meg. Ezt
követôen Farkas Zoltán me-
gyei alelnökmutatta be ame-
gyei önkormányzat intézmé-
nyeit, valamint fejlesztési ter-
veit, programjait, melyek kö-
zött kiemelten beszélt Békés
megye növekedésorientált
gazdaságfejlesztési program-
járól. A megyei alelnök el-
mondta, hogy fontos beruhá-
zásokat hozott elôre a Békés
Megyei Önkormányzat a
gazdasági válság miatt, me-
lyek között szerepel a Pándy

Kálmán Megyei Kórház pa-
tológiájának felújítása, vala-
mint a Békés Megyei Tudás-
ház és Könyvtár épületének
kibôvítése is. Farkas Zoltán
beszámolt arról is, hogy a
megyei önkormányzat ön-
kéntességre alapuló együtt-
mûködést ajánl fel a civil
szervezeteknek, amellyel kö-
telezô feladatokat vehetnének
át a megyétôl támogatás fejé-
ben. – A forrásokatmár elkü-
lönítettük, meglátásunk sze-

rint a civil szervezetek em-
berközelibb, hatékonyabb
feladatellátást tudnának biz-
tosítani –mondta el a megyei
alelnök. Szilágyi Menyhért
kiemelte, hogy településükön
két olyan civil szervezet is
van, amelyek autista és moz-
gáskorlátozott ellátást biztosí-
tanak, és rámutatott arra,
hogy ezzel lényegében a me-
gyétôl vesznek át kötelezô
feladatot.
A képviselôk a gazdaságfej-

lesztési program kapcsán tet-
tek javaslatokat,mely szerint a
megyei vállalkozások segítése
mellett a mezôgazdaság és az
ipar fejlesztésére is koncent-
rálni kell a jövôben. Farkas
Zoltán válaszában kifejtette,
hogy amegyei önkormányzat
ebben az irányban is tett lépé-
seket és a programkapcsán ki-
emelten foglalkozik ezekkel a
területekkel is.

Névadó ünnepség Csabaszabadiban Csorvás, a jövôt építô város
Immár a huszadik állomására érkezett meg az
„Otthonunk Békés megye” rendezvénysorozat,
amelynek csorvási helyszínéremárcius 20-án szá-
mos érdeklôdô látogatott el. A verôfényes délutá-
ni napon a rendezvény vendégei kulturális prog-
ramokon vehettek részt a város több pontján.

Különleges eseménnyel egészült ki a csabaszabadi
megyejárás megszokott programja, ugyanis a ren-
dezvény keretei között került sor a község terének
névadására is. A Békésmegye történelmébenmél-
tán híres Beliczey családról keresztelték el a ját-
szóteret ismagában foglaló területet a település la-
kói Beliczey térnek, a ceremóniát a család leszár-
mazottja, Beliczey István ismegtisztelte jelenlété-
vel.Azeseményazért is volt rendkívüli,mert aköz-
ségben eddig egyetlen utcát és teret sem neveztek
el személyekrôl, illetve családokról. A programok
között ezúttal is megrendezték a megyetörténeti
kiállítást, valamint a soron kívüli testületi ülést, és
amegszokott kulturálismûsorok semmaradtak el.

A Beliczey család

A „Játsszunk együtt” címû gyermekelôadás

Békés tiltakozik az agrártámogatás csökkentése miatt
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A Békés Megyei Önkormányzat
segít Orosházának

Napirendre került az oroshá-
zi Kossuth Lajos Közoktatási
Intézmény kérelme. A város
önkormányzata február vé-
gén jelezte, hogy a fenntartá-
sában lévô iskola felújítására,
fejlesztésére nincs elegendô
forrása, ezért át kívánja adni a
Békés Megyei Önkormány-
zatnak.
A Kossuth Lajos Közokta-

tási Intézmény az orosházi
önkormányzatnak öt év alatt
közel 200 millió forintos
veszteséget okozott, a város
nem rendelkezik elegendô
forráshoz az iskola további
fenntartásához. Molnár Béla
megyei képviselô, orosházi al-
polgármester a testületi ülé-
sen elmondta, hogy nehéz
szívvel hozta meg Orosháza
képviselô-testülete az átadás-
ról szóló döntést, ámbízik ab-
ban, hogy a megye jó gazdája
lesz az intézménynek. Dr.
Sánta Endre kiemelte, hogy az
intézmény érték Orosházá-
nak és a megyének is, ezért
külön kérte a képviselôket,
hogy az átvételt támogassák.
Szilágyi Menyhért, a megyei
önkormányzat mûvelôdési,
oktatási és sportbizottságának
elnöke kiemelte, hogy szakér-
tôi vélemények szerint az in-
tézmény átvétele nem okoz
hátrányt; amennyiben a szak-
képzés tovább folytatódik,
nem sérül sem a szülôk, sem
a tanulók érdeke. A képviselô-
testület egyhangúlag támo-
gatta az intézmény átvételét,
az átvett közoktatási feladato-
kat a Békés Megyei Önkor-
mányzat 2009. július 1-jétôl
aHarruckern János Közokta-
tási Intézményen keresztül
látja el.

Közepesen
drogfertôzött a megye

Megyénk jelenlegi drogfertô-
zöttséggel kapcsolatos állapo-
tát, valamint a fertôzöttség fe-
nyegetô terjedésétmegakadá-
lyozó rövid, közép- és hosszú
távú elképzeléseket Békés
megye 2006–2010 közötti
drogstratégiája taglalja. Errôl
tárgyalt a megyegyûlés. A
probléma fontosságát egyik
politikai oldalról sem vitatta
senki; ezt támasztják alá az
adatok is. Hétezer általános
iskolás (hetedik–nyolcadik
osztályos), valamint középis-
kolás diák megkérdezése út-
ján elvégzett vizsgálat szerint
Békésmegyében a fiatalok 25

százaléka kipróbált már vala-
milyen kábítószert. A legnép-
szerûbb kábítószerek a sti-
mulánsok, ópiátok és a can-
nabisszármazékok.Mégmin-
dig „kedvelt” a szegények
drogja, a szerves oldószer in-
halálása.
A stratégiamásokmellett a

tiszta (drogmentes, biztonsá-
gos) szórakozóhelyek létesí-
tését szorgalmazza, de kívá-
natosnak tartja a kínálat csök-
kentését és az egészséges,
drogmentes életstílus vonzó-
vá tételét is. Szó esik benne a
kortárs segítôk képzésérôl, is-
kola-drogstratégiák kidolgo-
zásáról és a szülôk felvilágosí-
tásának fontosságáról is.
A megyében a járóbeteg-

ellátást a Pándy Kálmán kór-
ház keretén belül mûködô
gyulai drogambulancia jelen-
ti, a tûcsereprogram szintén
ezen a településen elérhetô
(2003 decembere óta).

A megyegyûlésen megje-
lent és szót kért dr. Spiák Ibo-
lya országgyûlési képviselô, az
országos kábítószerügyi eseti
bizottság alelnöke. Felhívta a
figyelmet arra, hogy aggasz-
tóan magas a kábítószert ki-
próbálók aránya, és mind fia-
talabb korban nyúlnak ehhez
a szerhez a gyerekek. A kép-
viselô asszony elégtelennek
minôsítette az iskolai meg-
elôzések alaposságát, és érthe-
tetlennek tartotta, hogy a pol-
gári kormány idejében szor-
galmazott egészségtan tan-
tárgy végül nem valósulhatott
meg. Miközben a drogpre-
venciós elôadásokon csak a
diákok töredéke vesz részt.
A „szocialista egészségügyi
ámokfutás” csökkentette az
addiktológiai ágyszámokat, a
szakrendelôk és gondozó
egységek fixdíját, külföldre
„számûzte” az addiktológu-
sokat, gyermekpszichiátere-
ket. A képviselô asszony fel-
idézte, hogy tavaly nyáron ki-

lenc ember halt meg az or-
szágban néhány napon belül.
A magyarázatra még mindig
várnunk kell. Sokan csak ek-
kor eszméltek, hogy milyen
óriási gond a drogprobléma
Magyarországon.
– A Nemzeti Drogstraté-

gia megbukott, ezért ötpárti
megegyezéssel újat kell alkot-
ni, európai mintákra alapoz-
va. Drogmentes társadalom-
ra kell törekedni – szögezte le
dr. Spiák Ibolya.
Békés megye 2006–2010

közötti idôszakra szóló mó-
dosított drogstratégiáját egy-
hangúlag fogadta el a képvise-
lô-testület.

Több körzeti megbízottat
ígért a kapitány

Adrogstratégiához hasonlóan
nagy érdeklôdés kísérte ame-
gye közbiztonságáról szóló
beszámolót. Dr. Gyurosovics
József, a Békés Megyei Rend-

ôr-fôkapitányság vezetôje
mellett az ülésen megjelent
valamennyi városi kapitány-
ság vezetôje is. A dandártá-
bornok 2008-at nehéz, de si-
keres évként értékelte. A ha-
tárrendészeti feladatok átvál-
lalásával olyan jelentôs sze-
mélyállományú lett a rendôr-
ség, hogy immár a megye
második legnagyobb foglal-
koztatója. A státuszok száma
1849-re emelkedett.
Tavaly közel négyezer, a

megyében élô, véletlensze-
rûen kiválasztott személy
megkérdezésével közvéle-
mény-kutatást végeztek, eb-
bôl kiderült, hogy a lakosság
összetett biztonságérzet inde-
xe 68,31 százalék. Jobb, mint
három évvel korábban.
Tavaly az ismertté vált bûn-

cselekmények száma több
mint 30 százalékkal csökkent
az egy évvel korábbihoz ké-
pest, a szám tízezer alatt ma-
radt. A megyék közötti rang-
sorban nálunk jut a legkeve-

sebb bûneset százezer lakos-
ra. A legtöbb bûncselekmény
vagyon elleni (6116), köz-
rend elleni (1912), illetve
közlekedési (646).
Javult a felderítési mutató,

megközelítette a hatvanhá-
rom százalékot, ami a má-
sodik legjobb az országban,
ugyanúgy, mint a nyomozási
eredményességimutató,mely
66,6 százalékos. Az emberö-
lési bûntettek felderítése száz-
százalékos.
Dr.Gyurosovics József kü-

lön kiemelte a megélénkült
nemzetközi kapcsolatokat.
Együttmûködnek aNagyvára-
di Határrendôr Igazgatóság
Arad Megyei Határrendôr
Felügyelôségével, valamint
felvették a kapcsolatot a ro-
mániai Bihar Megyei Rend-
ôr-fôkapitánysággal is. A határ
menti turizmus erôsítése ér-
dekében romániai kollégákkal
tervbe vették, hogy akár már

nyáron beindulhatnak a kö-
zös járôrözések a határon túli
turisták által gyakran látoga-
tott településeken, például
Gyulán és Orosházán.
Tavaly a megyében össze-

sen 702 közlekedési bûncse-
lekmény történt, lényegesen
kevesebb, mint egy évvel ko-
rábban (848). Negyvennégy
halálos közlekedési baleset
fordult elô. Ötödével keve-
sebb esetben volt a jármû-
vezetô ittas vagy bódult álla-
potban.
AHatárrendészeti Szolgá-

lat tevékenységérôl elhang-
zott, hogymagyar–román vi-
szonylatban 178,1 kilométe-
res határszakaszt ôriz a Ma-
gyar Köztársaság – egyben a
schengeni övezet külsô hatá-
rait –, végzik a határforgalom
ellenôrzését és a határrend
fenntartásával kapcsolatos
feladatokat. A határon a sze-
mélyforgalom közel húsz, a
gépjármûforgalom többmint
harminc százalékkal nôtt.

A megyegyûlés képviselôi
általában elismeréssel szóltak
a rendôrök munkájáról, de
néhány problémára ráirányí-
tották a figyelmet. Hamza
Zoltán és Simon István Tamás
szóvá tette a körzeti megbí-
zottak létszámával kapcsola-
tos aggodalmait.
– 142 körzeti megbízotti

helyük van, ebbôl 115 van
feltöltve, a hiányzó helyeket
járôrszolgálatokkal pótolják.
Békésmegyében nincs egyet-
len település sem,mely rend-
ôri kontroll nélkülmaradna -
fogalmazott válaszában dr.
Gyurosovics József.
A megyében a rendôri ál-

lomány feltöltöttsége 90 szá-
zalék körül van. A fôkapitány
elmondta: az országos fôka-
pitányság dolgozik azon,
hogy a megyék között kom-
penzálják a létszámkülönbsé-
geket – a helyzet megoldása
2010-re várható. A közgyûlés

egyhangúlag elfogadta a rend-
ôrségi tájékoztatót.

Samu István, azORFK ren-
dészeti fôigazgatója is megje-
lent az ülésen.Másokmellett
arról szólt: komoly pályázati
forrás áll majd rendelkezés-
re, hogy közterületi kamera-
rendszereket építsenek ki a
településeken.

Új Magyarország program:
értékelhetetlen

Az Új Magyarország vidék-
fejlesztési program végrehaj-
tását felügyelô irányító ható-
ság tájékoztatóját csekély ér-
deklôdés kísérte, az illetékes
szakállamtitkár nem jött el
Békéscsabára, csak egyik
munkatársát küldte. A koráb-
ban írásban is megküldött tá-
jékoztatást általánosnak és
formálisnak, a fajsúlyos kér-
déseket kerülônek értékelte a
megyegyûlés több tagja, így a
mezôgazdasági bizottság után
a testület is tárgyalásra alkal-
matlannak minôsítette.

Kitörés: horgászturizmus

Békés megye turizmusának
helyzetérôl Glózik Klára, a
megyei vállalkozásfejlesztési
alapítvány ügyvezetôje, aTou-
rinformmegyei irodavezetôje
tájékoztatta a megyegyûlést.
Leszögezte: kitörési pont lehet
amegyének a turizmus,még a
gazdasági válság közepette is.
A turisztikai vállalkozások el-
képzeléseit megismerték, és
már megjelentették a megye
idei rendezvénytárát is. Me-
gyénk adottságai kedvezôek a
gyógyturizmusnak, a rendez-
vény- (ezen belül a gasztronó-
miai) turizmusnak és az aktív
turizmusnak, ezen belül is a
vízi turizmusnak.
A tavalyi évben a megyébe

145 417 olyan személy látoga-
tott, akiket kereskedelmi szál-
láshelyen regisztráltak. Ôk
összesen 419 649 vendégéj-
szakát töltöttek nálunk, het-
ven százalékban szállodákban,
14 százalékban panziókban
nyertek elhelyezést. A látoga-
tók 88 százaléka belföldi. A
külföldrôl érkezôk közül ki-
emelkedôen sokan jöttek Ro-
mániából (8738), négyszer
annyian, mint Németország-
ból, és tízszer annyian, mint
Szlovákiából.
Új tendencia, hogy erôsö-

dik az írásbeli, e-mailes szállás-
rendelés, és a turisztikai kíná-
lat is mind nagyobb teret kö-
vetel a világhálón.
A vízi turizmus, ezen belül

a horgászati turizmus kapcsán
a horgászok nevében Piller Jó-
zsef szakújságíró kért szót Bé-
késMegye Képviselô-testüle-
tének április közgyûlésén, és a
Körösök elégtelen halállomá-
nyának okait vázolta fel. Má-
sok mellett az ipari, profitori-
entált halászatot okolta a halál-
lomány megtizedeléséért. El-
mondta: ahhoz, hogyhorgász-
turizmusról beszélhessünk, jó
adottságú, jó halállományú
természetes vizek kellenek.
A képviselôk elfogadták azt

a határozati javaslatot, amely a
folyamatmegállítása és vissza-
fordítása érdekében összefo-
gást siettet, és nemcsak a hor-
gász- és vízi turizmus felélesz-
tése, hanem az ôshonos halál-
lomány megvédése, a vízparti
környezet rehabilitációja érde-
kében is lépéseket tesz. A gré-
miumfelterjesztéssel kíván él-
ni a vízügyi, valamint a vidék-
fejlesztési minisztérium felé a
víz hasznosítása és a halászati,
horgászati jog pályázati úton
valómegszerzése érdekében.

Átveszi a Békés Megyei Önkormányzat Orosházától a Kossuth Lajos Közoktatási Intézményt – ezzel kapcso-
latban született egyhangú döntés amárcius 27-imegyei közgyûlésen. Az átvétellel Békésmegye segítséget nyújt
Orosházának, mivel a város már korábban jelezte, hogy a fenntartásában lévô intézmény mûködtetésére, fel-
újítására, valamint fejlesztésekre nincs elegendô forrása. A közgyûlésen elfogadtákBékésmegye 2010-ig szóló,
módosított drogstratégiáját, ésmeghallgathatták dr. Gyurosovics Józsefmegyei rendôrfôkapitány beszámoló-
ját a megyei közbiztonság 2008. évi helyzetérôl. Ezenkívül a képviselô-testület megismerkedhetett Békés me-
gye turizmusának, valamint a vidékfejlesztésnek a helyzetével is.

KITÖRÉSI PONT LEHET A TURIZMUS
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A szakképzéssel és felnôtt-
képzéssel foglalkozómunka-
csoport feladataitZámbó And-
rás, a Harruckern János Köz-
oktatási Intézmény igazgatója
koordinálja. A csoport meg-
kezdte a téma áttekintô fel-
dolgozását, a késôbbiekben
a témával kapcsolatos, a gaz-
daságfejlesztési programban
megvalósítható javaslatokat
tesznek. A team elsô körben
egy helyzetértékelést készít
el, melyben felbecsüli amun-
kaerô-piaci helyzetet, és ta-
nulmányozza a szakképzés
és felnôttképzés kapcsolódá-
si pontjait a gazdasághoz –
mondta el Zámbó András.
Az igazgató kifejtette, hogy

a program szakképzésre irá-
nyuló részében olyan célokat
határoznak meg, amelyben
felderítik és megfogalmaz-
zák, hogy a szakmai képzés-
nek és a felnôttképzésnek
milyen elvárásoknak kell ele-
get tennie, és hogyan lehet
képes a szakképzés a magyar

gazdaság céljait hatékonyab-
ban szolgálni. A csoport
munkája során tanulmányoz-
za, hogy a kitûzött célok elé-
rését milyen módon képes
teljesíteni amamûködô szak-
és felnôttképzés.

E rdôs Norbert országgyûlé-
si képviselô „Mi lesz a

nevelôszülôk, a gondozott
gyermekek és az ôket felü-
gyelô szakszolgálatok sorsa?”
címmel kérdést intézett Szûcs
Erika szociális és munkaügyi
miniszterhez.
A kérdés feltevésére az ösz-

tönözte, hogy több olyan eset
is a tudomására jutott, ame-
lyekben nevelôszülôk lettek
megvádolva sokszor súlyos
vádakkal. Elôfordult közöttük
gyermekbántalmazás és sze-
xuális zaklatás is, amely igen
súlyos megítélés alá esik a
büntetôjogban. A legtöbb
esetben a gyermek szava állt
szembe a nevelôszülôével, így
az esetek megítélése megle-
hetôsen bonyolult. Mivel a
konkrét esetek kivizsgálása és
esetleges szankcionálása a
rendôrség, az ügyészség és vé-
gül a bíróságok feladata, így a
képviselô kérdésében a meg-
elôzésre helyezte a hangsúlyt.
Kiemelte, hogy az utóbbi idô-
ben a gyermekvédelmi szak-
szolgálatoknál közel 70%-os
létszámleépítésre került sor,
és a feladatot végzô szakem-
berek, tanácsadók, felügyelôk
eszközellátottsága és anyagi
megbecsültsége is rendkívül
alacsony, sôt kritikán aluli.
A miniszter asszony vála-

szában nagyrészt egyetértett a
képviselôvel, de azt hangsú-
lyozta, hogy a szakszolgálatok
eszközellátottságának, lét-
számbeli problémáinakmeg-
oldása a fenntartók, jelen
esetben a megyei önkor-
mányzatok feladata.
A képviselô nem tartotta ki-

elégítônek a választ,mivel úgy
gondolta, hogy a miniszter

egyszerûen áttolta a felelôssé-
get az intézményfenntartókra,
a megyei önkormányzatokra.
Éppen ezért további kérdést
intézett a minisztériumhoz ez
ügyben,mivel véleménye sze-
rint az, hogy egy gyermek– él-
jen az hagyományos család-
modellben, nevelôszülôknél
vagy állami gondozásban –
egészségben és rendezett kö-
rülmények között nevelked-
jen, megkapva a lehetôségek-
hez mért legjobb nevelést és
oktatást, az állammindenkori
felelôssége. A kormányzatnak
úgy kell sáfárkodnia az adófi-
zetôk pénzével, hogy erre a
célra mindenképpen jusson a
költségvetésbôl. Ne tolja át a
felelôsséget a megyei önkor-
mányzatokra vagy más intéz-
ményfenntartókra, hanem jut-
tasson nekik a közös vagyon-
ból annyit, hogy észszerû ke-
retek közt a legmagasabb szín-
vonalon mûködtethessék in-
tézményeiket a felnövekvô
nemzedék érdekében. Csak
így lehet szó arról, hogy jól fel-
készült és anyagiakban kel-
lôen megbecsült szaktanács-
adók felügyelete mellett jól
felkészített nevelôszülôk gon-
dozhatják majd a nehéz hely-
zetbe került gyermekeket.

– A megye helyzetét megha-
tározza a két éve tapasztalha-
tó folyamatos pénzelvonás,
emiatt intézményrendsze-
rében jelentôs átalakításra
kényszerült, elsôsorban a
szakképzés és az egészségügy
területén. A kormány által
teremtett nehéz helyzetet
pénzügyi-gazdasági szem-
pontból megoldotta, igaz,
hogy ezt csak jelentôs elbo-
csátással érhette el, de ezért
nem amegye a felelôs – kezd-
te mondandóját Izsó Gábor.
Békés város polgármestere

elmondta: a megye önkor-
mányzata és hivatala kötele-
zô feladatait – lehetôségeihez
képest – nagy odafigyeléssel
látja el. Intézményei, így pél-
dául a színház, a múzeumok,
a könyvár térségi szerepüket
jól betöltik, és nemcsak hely-

ben várják szolgáltatásukkal a
lakosokat, hanem a megyejá-
rás révén közvetlen kapcsola-
tot is keresnek velük. A köte-
lezô feladatok mellett a me-
gye igyekszik a koordináló te-
vékenységével a települése-
ken és vállalkozásokon is se-
gíteni, nyolc pontból álló in-
tézkedési terve növeli a me-
gye súlyát, szerepét.

Izsó Gábor szerint, ha a
megyének ezt a szemléletét,
ezt az aktivitását sikerülmeg-
ôriznie, akkor van jövôje. Ki-
fejtette: bár a régiókra is
szükség van, a történelmi ha-
gyományokból adódóan ô a
megye pártján áll, ugyanis a
megye az állampolgárok szá-
mára átlátható, és földrajzilag
elérhetô távolságban van.
Békés város polgármestere

helytelennek tartja azt a mai
gyakorlatot, hogy a Dél-alföl-
di Regionális Területfejleszté-
si Tanácson keresztül a kor-
mány felülrôl osztogatja a te-
rületfejlesztési pénzeket. A
szubszidiaritás elve alapján a
területfejlesztési pénzeknek
vissza kellene kerülniük ame-
gyéhez, hiszen ott, helyben
tudják, hogy leginkább, mi-
lyen fejlesztések szükségesek.

P elcsinszki Boleszláv, Kö-
rösladány polgármestere

jól ismeri amegyét, hiszen ti-
zenkét évig volt a közgyûlés
tagja, közben hat évig alel-
nökként amegye vezetésében
is közremûködött. Pozitívnak
ítéli meg, hogy Békés megye
több feladatot vállal föl, mint
amit a törvények kötelezôvé
tesznek számára, igyekszik a
települések érdekképviseletét
is ellátni. Emellett Körösla-
dány polgármestere a kritiká-
ját is megfogalmazta:
– Körösladány önkor-

mányzata azt kifogásolja,
hogy a Békés Megyei Víz-
mûvekZrt.-ben folyó díjvitá-
ban a megye nem állt a tele-
pülések többsége mellé. A
vízmûvekbenháromnagyobb
város: Békéscsaba, Orosháza
és Szarvas a tulajdoni rész

több mint ötven százalékát
birtokolja, és mivel a tulajdo-
ni rész arányában szavazunk,
így hárman diktálnak a többi,
hatvannál több településnek.
Önkormányzatunk sérelmes-
nek tartja, hogy a megye eb-
ben a vitában nem állt mel-
lénk. Így most óriási eltérés
mutatkozik a nagyobb váro-
sokban és a kisebb települé-

seken alkalmazott víz- és
szennyvízdíj között, például
településünkön egy év alatt
közel duplájára nôtt a díj.
Képviselô-testületünk java-
solta, hogy ezt a témát ez év-
ben tûzze a közgyûlés napi-
rendjére, de indítványukra
eddig nem kaptunk választ.
Pelcsinszki Boleszláv sajná-

latosnak tartja, hogy a terület-
fejlesztésben a megye szerepe
ma már szinte elhanyagolha-
tó, hiszen ez a feladat regioná-
lis hatáskörbe került. A régiót
viszont teljesen idegennek
tartja a magyar közigazgatás-
ban. Az ezeréves történelmi
hagyományokmiatt igyekszik
optimistán tekinteni amegyék
jövôje elé. Meglátása szerint
semmi sem kényszeríti az or-
szágot arra, hogy fölszámolja a
megyék rendszerét.

A megye szerepe Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnakmeg amegye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Izsó Gábor békési és Pelcsinszki Boleszláv körös-
ladányi polgármestert kérdeztük.

Helyben kell dönteni Dicséret és kritika

Az állam felelôssége
a gyermekek oktatása, nevelése

Munkacsoportok a megyei gazdaság fellendítéséért

Válaszok a válság okozta kihívásokra
A Békés Megyei Önkormányzat az egyre jobban
kibontakozó gazdasági válság kihívásaira reagálva
növekedésorientált gazdaságfejlesztési programot
készített, amelyben összegyûjtötték a megyei ön-
kormányzat feladatellátásainakmindazon terüle-
teit, melyek közvetlen hatással lehetnek a megye
gazdaságának fejlesztésére, szem elôtt tartva a
költséghatékonyságot, valamint a hasznot hozó te-
vékenységek bôvítését. A program kidolgozásá-
ban nyolc témakörbenmunkacsoportokat, úgyne-
vezett teameket alakítottak, amelyeknek felada-
ta a program szakterületek szerinti kidolgozása és
koordinálása. Az alábbiakban két munkacsoport
tevékenységével ismerkedhetnekmeg.

Szakképzésfejlesztés a magyar gazdaság
céljainak hatékonyabb szolgálatáért

Elôre hozott beruházásokkal biztosítják
az intézmények és vállalkozások mûködését

ABékésMegyeiÖnkormány-
zat által benyújtott nagypro-
jektekhez kapcsolódó pályáza-
tok többsége nemnyert támo-
gatást. A beadott pályázatok
egyik része az önkormányzat
kötelezô feladatellátásaihoz
kapcsolódik, a másik része,
pedig gazdaságfejlesztési cél-
zatú, amelyeknél idôvel a
költségek megtérülésével is
számolni lehet. A gazdasági
válság negatív hatásait a támo-
gatások híján elmaradó vagy
az újabb pályáztatást követô
döntés nyomán késedelme-
senmegvalósuló beruházások
tovább súlyosbíthatják, hiszen
romolhat az önkormányzat
által nyújtott kötelezô szolgál-
tatások színvonala és költség-
hatékonysága, a megyében
mûködô érintett gazdálkodó
szervezetek pedig a túlélésü-
ket jelentô megrendelésektôl
eshetnek el. Minden késede-
lem újabb károkat okozhat,
ezért elôre hozott beruházá-
sokra van szükség, amellyel
külön munkacsoport foglal-
kozik a Békés Megyei Ön-
kormányzatnál.

A csoportmunkájátSziklai
Zoltán, a Békés Megyei Ön-
kormányzat Területfejlesztési
Osztályának vezetôje koordi-
nálja. A team céljai közé tarto-
zik, hogy a pályázatok ismé-
telt elutasítása esetén is bizto-
sítsák az intézmények feladat-
ellátását, illetve javítsák a me-
gyében mûködô, illetve ide
települni szándékozó vállal-
kozások telephelyi feltételeit
is, amelyek a válság közepette
hozzájárulhatnak amunkahe-
lyek megôrzéséhez, illetve
újabbak létesítéséhez. – A sa-
ját önkormányzati beruházá-
saink elôre hozásával kell
élénkítenünk a megyei beru-
házási piacot, javítva az építô-
ipari kapacitások lekötését,
amely szintén munkahely-
megôrzô hatású. Az elôre ho-
zott beruházásokhoz szüksé-
ges, hogy a rájuk fordított sa-
ját forrásokat behatároljuk, il-
letve pontosítsuk a kötvény-
forrásból történô megtérülô
beruházások feltételeit és be-
azonosítsuk a konkrét projek-
teket – foglalta össze a team
feladatát Sziklai Zoltán.
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Március elsô hétvégé-
jén a járókelôk ugyan

még csöndesnek láthatták a
könyvtár épületét, de a zárt
ajtókmögöttmármegkezdô-
dött az a nagy munka, amely
szeptemberre korszerû szol-
gáltatások kialakítására alkal-
mas épületet ígér. Azon a hét-
végén még vasárnapra is ju-
tott bôven minden mun-
katársnak a csomagolásból,
cipekedésbôl, rendezésbôl.
Nehéz fizikai munka volt a
felújítás elôkészítése, hiszen
több ezer méternyi (!) doku-
mentumot kellett dobozba

csomagolni, az emeletrôl a
földszintre költöztetni. Épí-
tési területté vált a külsô par-
koló és az épület fele.
A március eleji rendkívüli

hétvége óta nemcsak a látoga-
tók, de a könyvtárosok szá-
mára is szokatlan, új munka-
rend kezdôdött. Az olvasók
azt tapasztalják, hogy hétfôn
és kedden zárva tart a könyv-
tár, de a könyvtárosok számá-
ra ezek a napok sem pihenô-
napok. A szolgáltatások folya-
matos biztosításán túl készül-
nek a nyár végi nyitásra, ami-
kor új térben új szolgáltatá-

sokkal várják majd a megye
lakosságát.
A zárt ajtók mögött építô-

munkások is dolgoznak: jú-
lius végéig falakat helyeznek
át, fûtést korszerûsítenek,
csempéznek, impozáns, üveg-
falú emeletet építenek – át-
alakítják a házat.
Az olvasók nyugalmát, a

könyvtár csendjét napközben
fúrás, vésés zaja zavarja, néha
csöpög a víz amegbontott te-
tôn át, vagy más olyan dolog
történik, ami nem szokásos
egy mûködô intézményben.
A nem túl vonzó környezet-

ben az olvasók többsége nyu-
godtan, türelmesen folytat-
ja korábban is megszokott
könyvtári tevékenységeit, an-
nak ellenére, hogy a szolgál-
tatások egy része sem zökke-
nômentes. Néha lassítja a ki-
szolgálást, hogy a több ezer
kötetes tömörraktár állomá-
nya átköltözött az elôadóte-
rembe, illetve, hogy a köny-
vek egy része dobozban várja
a nyár végét, a bekötött folyó-
iratok némelyike pedig meg-
közelíthetetlen.
A hírlapolvasó területe a

korábbinak a fele lett, keve-

sebb helyen kell elférnie olva-
sónak, könyvtárosnak egya-
ránt.Néha hosszabb ideig tart
megtalálni egy-egy könyvet,
vagy nehezebb nyugalmas
helyet találni az elmélyült ol-
vasáshoz. A gyermekrészleg
látogatóinak nem okozott
gondotmegszokni azt, hogy a
földszint helyett az emeleten
várják ôket a rendhagyó órák,
a foglalkozások.
A Kiss Ernô utcai épület-

ben az olvasók folyamatos ki-
szolgálását június közepéig
lehet biztosítani, akkor a
munkások a könyvtári terek-

ben kezdenekmajd dolgozni.
A nyári idôszakban az olvasók
a fiókkönyvtárak szolgáltatá-
sait vehetik majd igénybe.
Várhatóan augusztus elejé-

tôl újra a könyvtárosoké lesz
a fô szerep. Bepakolnak az új
raktárba, helyükre teszik a
könyveket, folyóiratokat, új
számítógépes szolgáltatásokat
készítenek elô, megszervezik
az ôszi programokat.
Az érdeklôdôk képes be-

számolót nézhetnek meg a
http://picasaweb.google.com/
bmkonyvtar weboldalon az
építkezés menetérôl.

A zúj évezred elejének – a
tudásra, a képzésre, az

úgynevezett humánfejlesz-
tésre irányuló – két kulcsfo-
galma hazánkban a tudásme-
nedzsment és a kompetencia.
Az elôbbi a közgazdaságtan-
ban, annak elméletében és
gyakorlatában, az utóbbi a
képzésben, az oktatásügyben
használatos. Más területen
születtek, de irányultságukat
tekintve szinte ugyanazt je-
lentik: a valódi tudást – a (he-
lyes) cselekvésben megnyil-
vánulni képes tudást…
Esetünkben természetesen

Békés megye egészére irá-
nyuló tudásmenedzsmentrôl,
kompetenciáról van, illetve
lehet szó, amelynek céltétele-
zése többirányú. Három –
egymástól jól elkülöníthetô,
de egymással összefüggô – te-
rülete van. A közoktatás, a
felnôttoktatás (felnôttképzés)
és az úgynevezett civil szféra.
Az elsô teljesen formális, a
második nem teljesen formá-
lis, a harmadik többnyire in-
formális jellegû rendszerben
(szervezettségben) zajlik.
Intézményünk esetében

mindhárom célterület meg-
jelenik, mondhatni egyfor-
mán fontos, de elsôbbsége
mégis a közoktatásnak van: a
jövôre irányulás okán, a for-
malizáltság okán, a példa
nyújtása okán...
Akár negyedik (önálló) te-

rületnek is tekinthetô – külö-
nösen manapság: a gazdasági
válság idôszakában – az úgy-
nevezett vállalkozói szféra,
amelyre részben a felnôttkép-
zés, részben a civilek világa,
részben az egyediség, a saját-
szerûség, az erôs autonómia-
igény tételezései érvényesek,
illetve kívánatosak…

A közoktatás világa
A közoktatási intézménye-

ket a tudásmenedzsment ér-
tékrendje szerint kell orien-
tálni, ösztönözni, fejleszteni
(értékelni) – átalakítani! Eb-

ben a megállapításban – lát-
szólag – túl sok különös,
illetve teljesen újszerû dolog
nincs. Alapvetôen az oktatás-
nevelés lényegesen nagyobb
eredményességérôl és haté-
konyságáról van szó – (ter-
mészetesen) az úgynevezett
kimeneten tételezve, ottmér-
ve. Ehhez persze az iskolában
a tanulók – lehetôleg min-
den tanuló – valódi fejleszté-
se szükséges. Egyre inkább:
egyénre szabott fejlesztés,
amelynek a végeredménye
leginkább olyan/valamilyen
részképesség, képesség –
kompetencia –, amely a való-
di cselekvésben (is) képes
eredményesen megmutat-
kozni. A központi kezdemé-
nyezésû, országos kompeten-
ciafejlesztésre irányuló peda-
gógia terjesztése, továbbkép-
zések formájában és más-
hogy, már része ennek a do-
lognak.
Részben újszerûnek szá-

mít viszont egy iskola életé-
ben (az eredményes és haté-
konymûködésmegszervezé-
sében) a Magyari Beck István
közgazdász professzor nevé-
hez köthetô, az iskola funk-
ciójához kapcsolódó kategó-
riák szerepeltetése, 1. mun-
kaerô-piaci felkészítés, 2. sze-

mélyiségfejlesztés, 3. szocia-
lizáció pedagógiai kezelésé-
nek kérdése, az ott felsorolt
tanulói tulajdonságok fejlesz-
tése… Itt szükséges megem-
líteni – az elsôvel kapcsolato-
san – a játék mint fejlesztési
forma/szituáció pedagógiai
jelentôségének és lehetôsé-
gének szerepét. Mégpedig
azért, mert: játék ⇒ innová-
ció (= kreativitás)⇒ „vállal-
kozás”…
Ez utóbbihoz „…tudatos

programot kell indítani az
általános és középfokú ok-
tatási intézmények pedagó-
gusai körében innovációs
készségfejlesztô programok
kidolgozása érdekében” (Ko-
cziszky, 2002). Vagyis min-
denképpen növelni kell az in-
novációra irányuló (profesz-
szionális) tudást, és vele
együtt növelni kell – hogy
egyre inkább megyei értékké
válhasson – az arra irányuló
beállítódást.
Feltétlen szükséges továb-

bá a helyi kultúra, a helyi ér-
tékek beemelése, illetve hang-
súlyosabb vagy nagyobb ter-
jedelmû tételezése a pedagó-
giai célok/tananyag (tartalom)
összefüggésében. Ez egyben
– közvetetten – a közgondol-
kodás (értékrend) változtatá-
sára is irányul, arra, hogy az
egyénnel szemben, amely
mostanság jellemzô, inkább a
közösség jelentôsége/szüksé-
gessége hangsúlyozódjon…
Lépésrôl lépésre haladva, a

megyei oktatási intézménye-
ket – majd a többi területet
is – a tudásmenedzsmentre,
annak értékrendjére irányuló,
azt tartalmazó rendszerré –
hierarchikus rendszerré, il-
letve/majdmegyei hálózattá –
kell szervezni. Ennekmegva-
lósításában intézményünk-
re – annak minden részlegé-
re – nagy feladat és felelôsség
hárul...

DR. HAJNAL LAJOS,
A BÉKÉS MEGYEI TUDÁSHÁZ
ÉS KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA

Csillagok túráznakmájus
végén, Gyulán. A 18.

Nemzetközi Tûzoltó Csil-
lagtúra mind turisztikailag,
mind szakmailag komoly
rendezvény a megye és Gyu-
la város számára. Az elôké-
születek nagy iramban halad-
nak, a zökkenômentes lebo-
nyolítás érdekében a szerve-
zôbizottság tagjai, a Gyulai
Tûzoltó-parancsnokság kép-
viselôi, külföldi vendégek és
Békés megye vezetôsége
minden részletre kiterjedô
egyeztetést folytattak.
A csillagtúra fontos ese-

mény a megye számára, hi-
szen nemcsak a rendezvé-
nyek kínálatát színesíti, de
komoly turisztikai vonzerô-

vel is bír, aminek hatásai fô-
ként a jövôben érezhetôk
majd.
Amellett, hogy a rendez-

vényre érkezôk lehetôséget
kapnak a tûzoltókmunkájának
megismerésére, a lánglova-
gok öregbíthetik hírnevüket,
megmutathatják értékeiket.
Az idei rendezvénybe a

fiatalabb generációt is bevon-
ják egy vetélkedôsorozat se-
gítségével. Általános iskolás
és gimnazista diákok azt kap-
ták feladatul, hogy mutassák
be szûkebb pátriárkájukat, de
tûzoltással kapcsolatos kérdé-
sek is lesznek.
A kezdeményezés nem tit-

kolt szándéka, hogy úgy-
mondmegfertôzzék a diáksá-

got a tûzoltómunka szépsé-
gével, gondoskodva ezzel az
utánpótlásról is. A rendez-
vény azonban elsôsorban a
fesztiválról, a tûzoltókról és a
munkáról szól.
A csillagtúra igazi látvá-

nyossága a szombati parádé,
amin az ide érkezô tûzoltók
egyenruhában, csapatzászló-
val vonulnak fel, megmutat-
va népviseletüket is.
Az idei rendezvényre ed-

dig tizenhat nemzet három-
ezer tûzoltója jelentkezett,
de folyamatos a visszajelzés.
A szervezôk reményei sze-
rint a fesztivál ötezres résztve-
vôlétszámot és tízezres nagy-
ságrendû látogatószámot ér
majd el.

Nemzetközi sajtótájékoztató a megyeházán

Megújuló Tudásház

ATudásház tetôszerkezetének felújítási és az emelet ráépítésénekmunkálatai

Egyénre szabott fejlesztések kellenek
A tudásmenedzsment megyei stratégiája
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Márciusban mintegy
másfél ezer gyermek-

nek okozott örömöt, április 6-
án pedig három évfordulós
komponista mûveit játszotta a
Jókai Színházban aBékésMe-
gyei Szimfonikus Zenekar.
Ezek kapcsán beszélgettünk a
megye legnagyobb, a közel-
múltban Prima díjjal kitünte-
tett, zenei együttesénekmûvé-
szeti vezetôjével,Somogyi-Tóth
Dániellel.

– A szimfonikus zenekar elsô
színházi szereplése, a Csínom
Palkó címû, nagyszabású daljáték
az élô színházi zene igazi vissza-
térése volt, és osztatlan sikert ara-
tott. Azóta nem nagyon hallot-
tunk felôled.
– Felkérést kaptam a Bu-

dapesti Operettszínháztól,
hogy – Makláry László zene-
igazgatóval felváltva – vezé-
nyeljem a színház zenekarát.
Kálmán Imre ritkábban ját-
szott, ugyanakkor történeti-
leg és zeneileg ma is nagyon

aktuális, sodró lendületû
kompozíciója, A Bajadér ke-
rült bemutatásra, melyet a
Nagymezô utcai teátrum tel-
jes egészében felújított. Elsô
operettvezénylésemvolt, nagy-
szerûen éreztem magam a
társulattal. Annál is inkább,
mert több megyénkbeli ze-
nész és színész is szerepel a
produkcióban.

– Közben elkezdôdött az
együttes tavaszi turnéja is…
– Valóban. Összesen hat

városban játszottunk filhar-
móniai hangversenyeinken
ifjú zenebarátainknak. Békés-
csabán,Gyulán, Körösladány-
ban, Szeghalmon és Oroshá-
zán tartottunk ifjúsági kon-
certeket. Weiner Leó Diverti-
mentóját,Händel Vízizenéjét
ésBartókháromnépdalfeldol-
gozását játszottuk. Meg kell
mondjam, óriási siker volt a
koncertsorozat. Orosházán
például az utolsó számot vé-
gigtapsolta a több száz gyerek-

bôl álló közönség. Jó volt lát-
ni, hogy mennyire élvezik a
fiatalok a minôségi muzsikát.
Sôt! A koncerten a mûsorve-
zetô, Nagy Krisztina által fel-
tett kvízkérdésekre helyesen
válaszoló fiatalok – jutalmul –
vezényelhették a Békés Me-

gyei Szimfonikus Zenekart.
Általában több jelentkezô is
akadt erre a feladatra.

– Április elején igazi ajándék
koncerttel leptétek meg a Békés

megyei közönséget a Jókai Szín-
ház nagyszínpadán.
–Több szempontból is ün-

nepinek bizonyult ez a kon-
cert. Egyrészt az est része volt
aBékéscsabaiTavaszi Fesztivál
programsorozatnak,másrészt,
a helyi Bartók Béla Zenemû-
vészeti Szakközépiskola or-
szágos középiskolai zongora-
versenyének nyitó rendezvé-
nyeként került megrendezés-
re a hangverseny. Ráadásul,
három évfordulós komponis-
ta mûveit tûztük mûsorra.
Mendelssohntól a Hebridák-
nyitányt, Händeltôl a Vízize-
nét és a Tûzijáték-szvitet ját-
szottuk; Josef Haydntól aD-dúr
zongoraversenyt hallhatta a
közönség. Ez utóbbi darab-
nál állandó szólistánk, a kiváló
békéscsabai zongoramûvész,
Tóth Péter ült a zongoránál.
És valóban ajándék koncert-
rôl beszélhetünk, hisz a belé-
pés mindenki számára ingye-
nes volt.

Sajnálattal állapíthatjuk meg,
hogy a kormány által kiírt pá-
lyázatok kizárólag pótcselek-

vésnekminôsíthetôk,megol-
dásnak semmiképp. (A febru-
árban kihirdetett nyertesekkel
a mai napig nem kötöttek

szerzôdést.) Az már ma is ki-
rajzolódni látszik, hogy a
megbukott kormány utódja-
kéntmegjelenô szakértôi kor-

mánynak nem nevezhetô
csoportosulás sem a kis- és
középvállalkozások támogatá-
sában keresi a megoldást. A
megoldás a foglalkoztatás
megtartására vagy élénkítésé-
re a gazdasági környezet ezen
területén biztosítható, csak fel
kellene ismerni a benne rejlô
lehetôségeket és látszatmeg-
oldások helyett kézzelfogható
pályázatokat kiírni.

Hazánkban folyamatosan
csökken a foglalkozta-

tottak száma, a munkanélkü-
liek aránya pedig nô. Különö-
sen nagy gondot jelentenek
a tartósan munkanélküliek,
ugyanis a szakképzetlenmun-
kavállalók és a nem keresett
szakképzettséggel rendelkezôk
kiszorulnak a munkaerôpiac-
ról, és egyre jelentôsebb arány-
ban segélybôl élnek. Az Út a
munkáhozprogramkeretében
az önkormányzatoknak április
15-ig kellett elkészíteniük fog-
lalkoztatási tervüket.
– A rendszerváltás után a

magyar állam adós maradt az
alacsony képzettségûek és a
munka világában kevésbé já-
ratos réteg foglalkoztatásával,
ezen a területenmárminden-
képpen lépni kellett. Az elmúlt
húsz esztendôben több pró-
bálkozást is tapasztaltunk, de
se az állam, se a gazdaság nem
boldogult vele, ezért most ezt
a feladatot a települési önkor-
mányzatokkal akarják megol-
datni – fogalmazott Simon Ist-
ván Tamás. Doboz polgármes-
tere szerint ez több okmiatt is
gondot okoz. Az önkormány-
zatok fôleg településfejleszté-
si, intézményfenntartói, jogal-
kalmazói és jogalkotói felada-
tokat látnak el, a foglalkoztatás
területén nagyobb tapasztalat-
tal nem rendelkeznek, és eh-
hez anyagi forrásuk sincs.Do-
bozon 2008 végén 201 aktív
korú nem foglalkoztatott sze-
mély kapott rendszeres szociá-
lis segélyt, most az éves köz-
foglalkoztatási terv keretében
mindnyájukat be kell vonni a
programba.Hogy ezmekkora
feladatot jelent, jól mutatja,
hogy az elmúlt években a köz-
hasznúmunkások számanem

érte el a százat sem. Az önkor-
mányzatok gondját növeli,
hogy a korábbi ígéretekkel el-
lentétben a közfoglalkoztatás-
hoz nem írtak ki eszközbe-
szerzési pályázatot, így a tele-
püléseknek saját pénzükbôl
kellmegvásárolniuk a szerszá-
mokat és amunkához szüksé-
ges anyagot.

Tóth Imre, Sarkad polgár-
mestere is abban látja a fô
problémát, hogy a program
nembiztosítja a foglalkoztatás-
hoz szükséges eszközrend-
szert. Ehhez épület, iroda, ét-
kezô, melegedô, öltözô, WC,
illetve a munka jellegének
megfelelô szerszámok és anya-
gok szükségesek, melyek biz-
tosítása horribilis, 100 milliós
nagyságrendûkiadást eredmé-
nyez. Ezen túl a védô- és
munkaruha biztosítása, a vé-
dôoltások, az egészségügyi
könyv és a tüdôszûrés szemé-
lyenként további 50-70 ezer
forintos induló költséget je-
lent. Sarkad önkormányzata
jelenleg összesen 400köztiszt-
viselôt és közalkalmazottat
foglalkoztat, ehhez jön hozzá
most még a program kereté-
ben 450 segélyezett, így a 950
foglalkoztatottal annyi ember-
nek nyújtanak munkát, mint
egy országos nagyvállalat.
Az eszközrendszer hiányá-

ra április 7-én egy fôvárosi fó-
rumon személyesen kérdez-
hetett rá Szûcs Erika Szociális
és munkaügyi minisztertôl,
aki azt a választ adta, hogy erre
majd különpályázatot írnak ki.
Válaszára Tóth Imre úgy rea-
gált, hogy eztmárnégyhónap-
ja ígéri a szaktárca.Ha a pályá-
zat kiírásávalmegbíznánakné-
hány polgármestert, 24 órán
belül elvégeznék a feladatot.

Tizenöt évvel ezelôtt a
megyében elsôként Bé-

késen, a (mai nevén) Békés
Megyei Farkas Gyula Közok-
tatási Intézményben indult
középiskolai rendvédelmi ok-
tatás, melynek célja a rendôri
pályáramár gimnazista koruk-
ban felkészített diákok kibo-
csátása. A jubileumra ünnep-
séggel emlékezett az iskola.

Farkas Zoltán, BékésMegye
Képviselô-testületének alel-
nöke a nagyszámú érdeklôdô
elôtt megfogalmazta, hogy a
rendszerváltozáskor komoly
igénymutatkozott amegválto-
zott körülményekhez alkal-
mazkodni képes, szakképzett,
idegen nyelveket beszélô, fia-

tal rendôrökre, és felmerült,
hogy képzésük, pályára orien-
tálásuk kezdôdjönmegmár 14
évesen.AFarkasGyula iskolá-
ban tizenöt éve indított képzés
töretlen népszerûséggel folyik
azóta is. A végzôs diákok igen
nagy számban valóban a rend-
ôri, olykor katonai pályát vá-
lasztják.

Dr. Gyurosovics József dan-
dártábornok, megyei rendôr-
fôkapitány az elôzô év rendôr-
szakmai értékelését adta, egy-
ben ígéretet tett a FarkasGyu-
la Közoktatási Intézményben
folyó rendvédelmi képzés to-
vábbi szakmai felügyeletére,
melyet együttmûködési meg-
állapodás garantál.

Véleménye szerint az államnak elsôsorban
nemazújmunkahelyek teremtését kellene tá-
mogatnia, hanema telephelyek és amunkahe-
lyek megôrzését. Ugyanis sokkal olcsóbb egy
meglévô telephelyet felújítani, mint egy újat
engedélyeztetni.Most állítólag vanmunkahe-
lyekmegôrzésére pályázati lehetôség, de azzal
még senki sem találkozott. Az államnak támo-
gatni kellene a kisvállalkozásokmarketingjét is,
ugyanis ehhez se pénzük, se szakértelmük, és
ez nagybanmegkönnyítené a piacra jutásukat.
Gécs László szólt arról, hogy az elmúlt

négy-öt évben térségünkben gazdasági kon-
juktúra volt. A szomszédos országok ezt ki-
használták, sajnos mi nem éltünk a lehetô-

séggel. Amostani gazdasági válság leküzdésé-
hez az államnakmunkaadókat kellene kedve-
zôbb helyzetbe hoznia. Mivel jelenleg a ma-
gyar gazdaságot a körbetartozás jellemzi – a
fôvállalkozómégmegkapja a pénzt, de az na-
gyon sokára jut el vagy el sem ér az alvállalko-
zóhoz –, ezért a legfontosabb most az lenne,
hogy kedvezô kamatozású likviditási hitelhez
jussanak a vállalkozások. Emellett változtatni
kellene az adózáson és a jogi szabályozáson.
Az adó mértékét jelentôsen csökkenteni kel-
lene, hogy annak hatását valóbanmegérezzék
a vállalkozások, illetve átlátható és stabil jogi
szabályozásra lenne szükség, mert a jelenlegi
túl bonyolult és a változások gyakorisága mi-
att szinte követhetetlen.

Kézzelfogható pályázatok kellenek

Veszélyben a kisvállalkozások
� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Tûz és víz a szimfonikus zenekarral

FOTÓ: A-TEAM

Foglalkoztatás eszköz nélkül

A felvételen az ünnepség résztvevôi

Rendvédelmi oktatás

Amegyében páratlan, és
az egész országban is

ritkaság, hogy egy iskola diák-
jaival mûködtetnek szállodát.
Békésen, a Békés Megyei
Farkas Gyula Közoktatási In-
tézmény Petôfi utcai kollé-
giumában mostantól ilyen

szálláshely segíti a turizmus
erôsödését.
A tanszálló átadására már-

cius 26-án került sor. Beszé-
dében Erdôs Norbert ország-
gyûlési képviselô, alpolgár-
mester elmondta, hogy a
most megnyílt tanszálloda a

tíz éve folyó utazás és turiz-
mus képzésben részt vevô
gimnazisták gyakorlati lehe-
tôségének biztosítására jött
létre. Itt megismerhetik, sôt
begyakorolhatják a szálloda-
ipar részfeladatait, így a ven-
dégfogadást, a recepciósmun-
kát, ez pedig segíti pályára ori-
entálásukat, és növeli esélyei-
ket amunkaerôpiacon. A kép-
viselô szerint, noha a turiz-
mus is nehéz helyzetben van
a gazdasági válság nyomán,
azért erre a szakmára, jól kép-
zett szakemberekre a jövôben
is szükség lesz.

Kissné dr. Balogh Ibolya igaz-
gató a jelenleg 25 személy be-
fogadására alkalmas kollégiu-
mi szárny kialakításában az

intézményi összefogást tar-
totta kiemelendônek. Továb-
bá azt, hogy a tanszálloda
mûködtetésében szerepet ka-
pó gimnazista diákok felvilá-
gosítást tudnak adni a város és
a megye nevezetességeirôl,
látnivalóiról, étkezési lehetô-
ségeirôl magyar, angol és né-
met nyelven.
A tanszálló öt szobája hét-

köznap középiskolás diákok
otthona, csak hétvégén és va-
káció idején „alakul át” ven-
dégfogadásra alkalmas, kiváló
adottságú, jól felszerelt térré, a
város központjában. A kollé-
giumelsô emeletén kialakított
tanszállószárnynál a szalagot
Erdôs Norbert és Farkas Zol-
tánmegyei alelnök vágta át.

Újszerû kezdeményezés Békésen

Diákokkal mûködik a tanszálloda
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M adách Imre Az ember
tragédiájának történe-

tét, ha csak hallomásból is, de
minden korosztály ismeri. So-
kan, sokféleképpen nyúltak a
színdarabhoz: tévéjáték, báb-
játék, alternatív produkció,
avagy monumentális színházi
elôadás formájában próbálták
bemutatni az elsô ember küz-
delmét a világtörténelemmel,
önmagával és hitével.
A Jókai Színházbanmûkö-

dô Színitanház egy élvezhetô
és elviselhetô hosszúságú
elôadásban mutatja meg az

emberi szellem utazását a te-
remtéstôl a sötét, madáchi
jövôképig. A Kara Tünde és
Czitor Attila rendezésében
megszületett elôadás olyan
keresztmetszetet mutat meg
amûbôl, amelyben érthetôb-
bé válnak a sokszor nehezen
megfogható dialektikus gon-
dolatok.
Ezt az elôadást különösen

ajánlhatjuk iskoláknak, iroda-
lombarátoknak, ésmindenki-
nek, aki nem vagy már na-
gyon régen olvasta Madách
Imre remekmûvét.

A Békés Megyei Jókai
Színház fiatalmûvészei-

nek kezdeményezését köve-
tôen egy új produkció, Pataki
Éva Edith és Marlene címû
darabja dúsítja a stúdiószín-
ház repertoárját májustól.
Ez a darab témakörébôl,

zeneiségébôl adódóan „po-
puláris”, de a színészi teljesít-
mények alapján van rá esély,
hogy fesztiválokra is beválo-
gassák. Piaf szerepében Tar-
soly Krisztina, Marlene szere-
pében Kara Tünde lesz látha-
tó, Piaf féltestvérét Bányai
Ágota alakítja, míg az összes

férfi szerepet Csomós Lajos
nyerte el.Gulyás Levente a ze-
nei kíséretrôl gondoskodik a
darabban.
Az elôadás Edith Piaf és

Marlene Dietrich életét, irigy-
lésre méltó emberi és mûvé-
szi barátságátmutatja be. Ter-
mészetesen felcsendülnek az
örök érvényû csodálatos Piaf-
és Dietrich-dalok is – mond-
ta elTege Antal, a darab rende-
zôje. A színészekmár javában
dolgoznak a két csodálatos
karakter megalkotásán. A be-
mutató elôadásra május 15-
én kerül sor.

K ányádi Sándort a Békés-
csabai Tavaszi Fesztivál

díszvendégeként köszöntötte
dr. Elek Tibor irodalomtörté-
nész, a Körös Irodalmi Társa-
ság elnöke március 31-én, a
Békés Megye Jókai Színház
érdeklôdô közönséggel csor-
dulásig megtelt Vigadójában.
A többekközöttKossuth- és

Herder-díjas, idénmárcius 15-
én a Magyar Köztársasági Ér-
demrendNagykeresztjével ki-
tüntetett költôt közelgô 80.
születésnapja alkalmából hívta
meg a Körös Irodalmi Társa-
ság. A Jókai Színház szín-
mûvészei, Bartus Gyula ésKo-
vács Edit elôbb a költô emble-
matikus verseibôl adtak elôné-
hányat,majd a színház kiadásá-
banmegjelenô Bárka folyóirat
legfrissebb, idei 2. számának
Kányádi Sándort köszöntô
összeállításából olvasták föl
az erdélyi Fekete Vince és Iancu
Laura egy-egy versét. János
Hajnalka népdalénekes a költô
legkedvesebbnépdalaiból adott
elô egy csokrot.
Ezek után Kányádi Sándor

végtelenül színes, több mint
egyórás elôadással leptemeg és
varázsolta el a hálás publiku-
mot. A vicces és mély értelmû

anekdotákkal, versekkel fûsze-
rezett elôadásában a költô újra
és újra visszatért Erdélyi Lajos
Mûvészportrék címû fotókiál-
lításának erdélyi író és kép-
zômûvész hôseire (így nyitva
meg a kiállítást egyúttal), a ké-
pek a Jókai Színház Galériájá-
ban láthatók április 20-ig.

ElekTibor az est végén úgy
fogalmazott, hogy korunk leg-
népszerûbb és legolvasottabb
költôje sokunk számára élô
klasszikus, azok számára pe-
dig, akik eddig személyesen
nem találkozhattak vele, egy
legenda voltmostanáig, de ez a
legenda életre kelt a Békés
Megyei Jókai Színházban, és a
jelenlévôk számára hosszú
idôkre szólóanmaradandó él-
ményt nyújtott.

I.Mátyás király talán az egyet-
len olyan magyar történelmi
személyiség, akinek kultusza
folyamatos volt a halála óta el-
telt ötszáz évben. A 19. száza-
di historizmus történelmi fes-
tészete és grafikái, könyv- és
újságillusztrációi, az emlék-
mûtervek, szobrok csak foly-
tatták azt, amit rögtön halála
után a kortársak elkezdtek.
Jó példa erre a Bécsújhely

városának ajándékozott fest-
mény története, amelynek
egyidejû itáliai grafikai min-
tája a kor híres emberei közé
sorolta az uralkodót. E kép
különbözô festmény- és gra-
fikai változatai több száz éven
át ismertek voltak, s szinte
minden fontosabb magán-,
majd késôbb közgyûjtemény-
ben szerepeltek.

A Magyar Nemzeti Mú-
zeum 1846-osmegnyitásakor
a Régiségtárból válogatott,
történelmi személyiségeket
bemutató galériának egyik ki-
emelkedôen fontos festmé-
nye volt a bécsújhelyiMátyás-
portré egy jó száz évvel ké-
sôbbi másolata.
A 19. század eleje alma-

nachirodalmának illusztrá-
ciói ugyanúgy felhasználták a
korábbi mûveket, mint a ze-
nélô óraképek az „igazságos
Mátyás”-ról, a történelmi fes-
tészet 1848–67 közötti nagy
korszakának olajfestményei,
Than Mór, Székely Bertalan és
Madarász Viktormûvei, vagy a
magyar mûvelôdéstörténet
képcsarnokának tekinthetô
Nemzeti Múzeum-béli fal-
képek.

A millennium idején felé-
ledô kultuszt legjobban Ben-
czúr Gyula hatalmas vásznai
illusztrálják – a diadalmas
Mátyás bevonulása Budára,
Mátyás külföldi követeket fo-

gad – a budai királyi palota
Corvin Termében.
A 20. században folytatódó

utóéletet jól ismert mûalko-
tások sora jelzi, nemcsak a
századelô mûvészcsoporto-
sulásainak témakörében, de a
két világháború közötti idô-
szak mûveiben is.
A képzômûvészet mellett a

tárgyi dokumentumok sora
a 21. századig jól érzékelteti,
hogy a mindennapi élet csak-
nem minden szegmensén
megjelenik valamilyenmódon
az uralkodó alakja. Ez az a te-
rület, ahol a legtöbb meglepô,
ismeretlen vagy éppen szokat-
lan tárgyat lehet bemutatni –
mozitól az áruházig, aCorvin-
lánctól a rajzfilmsorozatokig,
vagy éppen a reneszánsz év
képregénypályázatáig.

A Békéscsabai Tavaszi Feszti-
vál keretébenZávada PálKos-
suth-díjas író volt a Békés
Megyei Jókai Színház és a
Körös Irodalmi Társaság ven-
dége március 23-án A tót-
komlósi születésû íróval a Jó-
kai Színház Vigadójában ed-
digi életmûvérôl, a Kulákprés
címû szociográfiában, a Jadvi-
ga párnája, a Milota, a Fény-
képész utókora címû regé-
nyekben a történelem és a
szülôföld kitüntetett szerepé-
rôl dr. Elek Tibor irodalomtör-
ténész, a Bárka fôszerkesztôje
beszélgetett.
Sokak számára volt kelle-

mesmeglepetés, hogy ezt kö-
vetôen levetítették a napok-
ban elkészült Arctalan árnyak
címû dokumentumfilmet is,
amely Závada ötlete, forgató-
könyve alapján készült egy
tótkomlósi zsidó származású
fotográfus életérôl, sorsáról.
Az író szereplôje is a film-
nek, a múltnyomozást ô ma-

ga folytatja helyi közremûkö-
dôk segítségével.
Az est végén a tavaly meg-

jelent regény, az Idegen tes-
tünk állt a beszélgetés közép-
pontjában. Závada beszélt hu-
szadik századi történelmünk
neuralgikus kérdéseirôl, nem-
zeti önismeretünk zavarairól,
Magyarországmásodik világ-
háborús szerepérôl, a zsidó-
ság tragikus sorsáról, de regé-
nyének poétikai természeté-
rôl is.

Kányádi Sándor nyolcvanévesCorvin Tükör – a kultusz évszázadai

Múltnyomozás Závada PállalEdith Piaf és Marlene Dietrich
a Jókai Színház színpadán

Az ember tragédiája – kötelezô
olvasmány a színpadon

A kiállításon hallhatott elô-
ször a közönség arról, hogy a
Pest megyei Szônyi István
Emlékmúzeumban található
Szulimán Jolán-portrétMun-
kácsy Mihály készítette.

Szulimán Jolán a csabaiBar-
tóky József (egykori földmûve-
lésügyi államtitkár) anyja, s
Szônyi Zsuzsa dédnagyanyja
volt. Felmerült egy aradi vo-
natkozása is ennek a témának,
ugyanis az aradi múzeumban
is található egyMunkácsy által
készített portré (1862), amely
hasonlít a zebegényi Szulimán
Jolánra.
–Úgy gondolom,hogy ez a

felfedezésmindannyiunk szá-
mára olyan értéket képvisel,
amire büszkék lehetünk –
mondta el köszöntôbeszédé-
ben Domokos László, Békés
MegyeKépviselô-testületének
elnöke. –AMunkácsyMihály
Múzeumkiállításaimindig ki-

emelkedô jelentôséggel bír-
nak, amit a látogatószám folya-
matos emelkedése is visszaje-
lez számunkra.
Az esemény a megyei

fenntartású kulturális intéz-
mények közötti komoly
együttmûködés szép példáját
tükrözte – fejezte ki örömét
zárszavában az elnök –, hi-
szen ez a produkció a mú-
zeum, a szimfonikus zenekar,
a színitanház és a megyei
programiroda közös munká-
ja nyomán jött létre.
Nagyszámúérdeklôdô elôtt

mondott beszédetLôcsey Gab-
riella, aMagyarNemzetmun-
katársa, aki komolyabban is ta-
nulmányozta a festményt.
A rendezvényt a Békés

Megyei Szimfonikus Zene-
kar vonós kamaraegyüttesé-
nek és a Fiatal Színházmûvé-
szeti Szakközépiskola diákjai-
nak a mûsora színesítette.

Szônyi-mûvek újra itthon
Amegszokottól eltérôenegykiállításünnepélyeszá-
rórendezvényére került sormárcius 26-ándélelôtt a
Munkácsy múzeumban, mely során egy új mûvé-
szettörténeti, családtörténeti összefüggéssel is gaz-
dagodhattakamegjelentek.A rendezvényenmegje-
lent Szônyi Zsuzsa, Szônyi István lánya, aki ezt a
csodálatos gyûjteménytkölcsönözte amúzeumnak.

Tizenkettedik alkalom-
mal rendezik meg má-

jusban a Békéscsaba–Arad–
BékéscsabaNemzetközi Szu-
permaratont; errôl tartottak
sajtótájékoztatót 2009. április
7-én Aradon. A Békés Me-
gyei Önkormányzat évek óta
kiemelten támogatja a ren-
dezvényt.
A sajtótájékoztatón részt

vettek Dragan Christian, az
Arad Megyei Tanács alelnö-
ke,Bognár Levente,Arad város
alpolgármestere, Hanó Mik-
lós, Békéscsaba megyei jogú
város alpolgármestere, Tóth
Sándor, a Buda Cash Békés-
csabai Atlétikai Club elnöke
és Ceglédi Katalinmarketing-
igazgató. A Békés Megyei
Önkormányzatot Farkas Zol-
tán alelnök és Szabóné Csen-
des Ildikó sportreferens képvi-

selte. A sajtótájékoztatón a
megyei és városi vezetôk ki-
fejtették, hogy az immár 12.
alkalommal megrendezésre
kerülô nemzetközi verseny
fontos esemény, és támogatá-
sukról biztosították a szerve-
zôket.
A verseny fôszervezôje,

Tóth Sándor elmondta, hogy
idén változtattak a verseny
szabályain: a váltóversenyben
a korábbi négy szakasz hosz-
szúnak bizonyult (volt olyan
szakasz, ahol 32 000 métert
kellett futni), ezért 2009-ben
öt rövidebb szakaszra osztot-
ták a távot. A szervezôk re-
mélik, hogy így még több
csapat teszi próbára az erejét
és a kitartását.
2009. május 23-án 9.00

órakor rajtol a mezôny Bé-
késcsabán, a városháza elôl.

Békéscsaba–Arad–Békéscsaba
Nemzetközi Szupermaraton
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A szervezet 2005-tôl szervezi,
irányítja Békés megye fogya-
tékkal élô lakosságának sport-
és szabadidôs tevékenységét.
Programjaik változatos ver-
senyzési és egészséges kikap-
csolódási lehetôséget nyújta-
nak a különféle fogyatékossá-
gokkal élô gyermekeknek és
felnôtteknek egyaránt.
Versenynaptáruk országo-

san is egyedülálló, hiszen
több mint húsz sportág baj-
noki rendszerének lebonyolí-
tása mellett szerveznek szak-
mai konferenciákat, szabad-
idôs sportnapokat, országos
és nemzetközi tornákat, vala-
mint szövetségük segítségé-
vel utaznak megyei bajnoka-
ink az országos döntôkre.
Emellett anyagi és szakmai
segítséget nyújtanak me-
gyénk tehetségeinek, a velük
foglalkozó szervezeteknek.
Mûködésüket a központi

támogatás és a pályázati úton
nyert pénzeszközökmellett –
az országban egyedülállómó-
don – jelentôs mértékben tá-
mogatja a BékésMegyei Ön-
kormányzat. A februári me-
gyegyûlésen 2 700 000 Ft-ot
szavaztak meg a fogyatékkal
élôk sporttámogatására Békés
megyében.
Tevékenységi köreik:
A tanulásban akadályozott ta-
nulók versenyrendszerében
négy sportág –atlétika, labda-
rúgás, asztalitenisz, játékos
sportvetélkedô – ôszi-tavaszi
bajnokságát rendezik,melyek
gyôztesei képviselik megyén-

ket az országos döntôkön,
ahonnan versenyzôikminden
évben „érmesen” térnek haza.
Ezekmellett számos sport-

ágmegyei rendezvényeit szer-
vezik, ahol a különbözô fo-
gyatékossággal élô társaik
több korosztályban és kategó-

riában mérhetik össze tudá-
sukat, tölthetik aktívan sza-
badidejüket, például darts,
bocsa, úszás, erôemelés,
mozgásélmény.
Nagyszabású sportnapjai-

konmindenkimegtalálhatja a
nekimegfelelô szórakozási és
mozgásformát. Ezek a több
száz fôs rendezvények igazi
ünnepekké, családi összejö-
vetelekké nôttek.
Kiváló kapcsolatot ápolnak

a nagy országos szervezetek-
kel – Fogyatékosok Nemzeti
Sportszövetsége,Magyar Spe-
ciálisOlimpia Szövetség,Ma-
gyar Parasport Szövetség –,
melyektôl rendszeresen kap-
nak felkéréseket különbözô
sportágak országos és nem-
zetközi versenyeinek lebo-

nyolítására, így Békésmegyei
versenyzôik is nagyobb lét-
számban tudnak részt venni
ezeken a viadalokon.
Nemzetközi kapcsolatokra

is törekednek. A tavalyi évben
rendezték meg az I. FBS-ku-
pa Magyar–Román Lovasta-

lálkozót, melyet az idén más
sportágakkal is bôvítenek.
A Fogyatékkal Élôk Békés

Megyei Sportszövetségének
vezetôi, dr. Szép László, a szö-
vetség elnöke és Mihályi Ist-
ván, a szövetség titkára el-
mondták, hogy kiemelkedô
egyéni és csapateredmények-
kel is büszkélkedhetnek.
– Büszkék vagyunk a ma-

gyarbánhegyesiHódos Évára,
Sanghaj tollaslabdázó olim-
piai bajnokára,Magyarország
2007. évi sportolójára;Medve
Jánosné gyulai úszóra, aki a
szervátültetettek világesemé-
nyein nyer évek óta fényes
érmeket; a békéscsabai Vizs-
nyai Dánielre, aki mára az or-
szág egyik legjobb asztaliteni-
szezôjévé vált; a szintén csa-

bai Juhász Ádám erôemelôre,
aki kategóriájában legyôzhe-
tetlen;Ale Patríciára, aki a gyu-
laiak paragility csapatával ju-
tott nemzetközi csúcsra; a
Tarhosi DSE kosárlabdacsa-
patára, akik közül már sokan
magyar válogatottak is. Sok
sportolónk integrált körül-
mények között is versenyez.
Közülük is kiemelkedikKolé-
ner Tibor, a Békéscsabai Atlé-
tikai Club többszörös ma-
gyar bajnok és válogatott gya-
loglója.
– Szeretnénk kiemelni,

hogy megalakulásunk óta
rengeteg segítséget kaptunk
Békés megye intézményeitôl
a versenyrendezési feltételek
biztosításában. Külön kö-
szönjük a békési Farkas Gyu-
la Közoktatási Intézmény, a
mezôkovácsháziHunyadi Já-
nos Közoktatási Intézmény,
valamint a Békés Megyei
Szociális Gyermekvédelmi
Rehabilitációs és Módszerta-
ni Központ támogatását. Je-
lentôs segítséget kaptunk ön-
kéntesektôl és sportági szak-
emberektôl egyaránt. Olyan
nemzetközileg elismert edzô-
ket, sportvezetôket sikerült cél-
jaink mellé állítani, mint töb-
bek között Botyánszki András
asztalitenisz-edzô, Bökfi János
súlyemelôedzô és Tóth Sándor
atlétika-mesteredzô. Remél-
jük, hogy ez a megyei össze-
fogás a továbbiakban még
erôsödik, és sikerülmegvaló-
sítani idei tervünket: 22 sport-
ág 54 eseményét!

KERESSE IRODÁINKATMEGYESZERTE HÉT VÁROSBAN,
VAGY AMEGYEI KOORDINÁLÓ IRODÁT!

Tourinform – Békéscsaba
5600 Békéscsaba, Szent István tér 9.
Tel./fax: +36-66/441-261, e-mail: bekescsaba@tourinform.hu

Tourinform – Gyomaendrôd
5500 Gyomaendrôd, Erzsébet liget
Tel./fax: +36-66/386-851, e-mail: gyomaendrod@tourinform.hu

Tourinform – Gyula
5700 Gyula, Kossuth u. 7.
Tel./fax: +36-66/561-681, e-mail: gyulatourinform@mail.globonet.hu

Tourinform – Körös-Sárrét
5520 Szeghalom, Szabadság tér 10–12.
Tel./fax: +36-66/470-395, e-mail: szeghalom@tourinform.hu

Tourinform – Maroshát
5820 Mezõhegyes, Béke park 1.
Tel./fax: +36-68/466-830, e-mail: mezohegyes@tourinform.hu

Tourinform – Orosháza
5904 Orosháza-Gyopárosfürdô, Fasor u. 2/a
Tel./fax: +36-68/414-422, e-mail: oroshaza@tourinform.hu

Tourinform – Szarvas
5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
Tel.:+36-66/311-140, fax: +36-66/210-062,
e-mail: szarvas@tourinform.hu

Tourinform – Békés megye
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2–4.
Tel./fax: +36-66/454-156, e-mail: bekes-m@tourinform.hu

Kiemelkedô sportsikerek
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Május 1. XI. Május 1. Kupa (felnôtt kispályás labdarúgó-bajnokság) Dobozon,
a település több pontján

Május 1. Falunap, Kötegyán
Május 1. III. Gyulai Civil Nap, Gyula, Göndöcs-kert és Civilház
Május 1. Majális, Gyula, Göndöcs-kert
Május 1. Majális, Gyula, Steigervald-tanya
Május 1. Majális az EU jegyében / 27 ország kultúrája, Gyulán,

a város több pontján
Május 1. Majális, Füzesgyarmat, kastélypark, fürdô
Május 1. Városi majális,Mezôhegyes, sportpálya
Május 1. Évadnyitó lóverseny és majális,Orosháza, bogárzói lóversenypálya
Május 1. Majális – Nagyszénásiak I. Nemzetközi Találkozója,Nagyszénás,

Czabán Samu Mûvelôdési Ház és Könyvtár
Május 1. „Öt év, négy csillag”,Orosháza-Gyopárosfürdô, Gyógy-, Park-

és Élményfürdô
Május 1. Ligeti majális, Tótkomlós, Erzsébet liget
Május 1–2. XI. Gyomaendrôdi Nemzetközi Sajt-

és Túrófesztivál, Gyomaendrôd, Bethlen Gá-
bor Szakképzô Iskola, ipari tagozat udvara

Május 1–2. Majális, Szarvas, Erzsébet liget
Május 1–3. Alföld-kupa Nemzetközi

Hajómodellverseny,Orosháza-Gyopá-
rosfürdô, gyopárosi tavak

Május 1–3. Majális az arborétumban,
Szarvas, arborétum

Május 2. VI. Virágvásár, Tótkomlós, Fô u. 1.
elôtti terület

Május 2. A Závada Pál ötlete alapján készült
Arctalan árnyak címû film bemutatója, beszélge-
tés az alkotókkal,Tótkomlós,mûvelôdési ház színházterme

Május 2. Játszóház a Békés Megyei Napsugár Bábszínházzal,
Békéscsaba, Békés Megyei Jókai Színház, Vigadó (Békéscsaba, Andrássy út 1.)

Május 2-3. Szezonnyitó ajándék hétvége, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Május 3. Ladacross területi bajnokság és 3. forduló,Tótkomlós, kiskomlósi pálya
Május 2–3. Szezonnyitó motoros rendezvény, Szarvas, Erzsébet liget, sportpálya
Május 4. Szegedi Kamarazenekar hangversenye, Békéscsaba, Jókai Színház
Május 4–11. Ünnepi könyvhét, Gyula, Mogyoróssy János Városi Könyvtár
Május 5–6. Pallasz Tavasz, Békéscsaba, Pallasz Áruház
Május 7. Madarak és fák napja – Madárlesen az Anna ligetben, Szarvas,

Anna liget
Május 8. Aida musical (bemutató), „Élet a halál után” címû kiállítás megte-

kintése éjszakai tárlatvezetéssel és gasztronómiai különlegességekkel,
Békéscsaba, Porondszínház (Evangélikus udvar, Luther u. 1.), Munkácsy Mihály
Múzeum

Május 9. Ingyenes jubileumi fürdôparti és országos selejtezô verseny a Ke-
let-Magyarország legerôsebb embere címért, Gyomaendrôd, Liget fürdô

Május 9. Békés megyei kertbarát körök bor- és szárazkolbászversenye,
Szarvas

Május 9. Szlovák Gyermekszínjátszó Találkozó, Szarvas ,Vajda Péter Mûvelô-
dési Központ

Május 9. III. Tótkomlósi K2 bográcsos fôzôverseny, Tótkomlós, Szabadság tér
Május 10. Rózsa fürdô szezonnyitó hétvégéje, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Május 10. Gyulai Virágok Vasárnapja, Gyula, Kossuth tér
Május 10. Maliga Pál-emléktábla avatása, Tótkomlós, Engels u. 54.
Május 16. Múzeumi világnap és a vármúzeum napja, gyermeknap,Gyula, vár-

múzeum
Május 16. Viharsarki gyermek- és kisegyüttesek találkozója, Gyomaendrôd
Május 16. Családi hétvége, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Május 16. Játszóház a Békés Megyei Napsugár Bábszínházzal, Békéscsaba,

Békés Megyei Jókai Színház, Vigadó (Békéscsaba, Andrássy út 1.)
Május 17. Rádió Weekend Foci, Tótkomlós, sportpálya

Május 21. Triatlonverseny, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Május 21. Piroska és a farkas táncelôadás, Tótkomlós,

mûvelôdési ház színházterme
Május 21–24. XVIII. Nemzetközi Tûzoltó Csil-

lagtúra Gyulán, a város több pontján
Május 22. – június 5. VIII. Dél-alföldi gyer-
mek- és ifjúsági pályázat és kiállítás,Békés,
városi kulturális központ
Május 23. Országos amatôr röplabda-
torna, Gyula, sportcsarnok
Május 23. Szlovák kolbászfesztivál, Ge-
rendás, Malomkert

Május 23–24. Békéscsaba–Arad-maraton
Május 24. Gyopárosi vigaszságok – gyermek-

napi bolondságok,Orosháza- Gyopárosfürdô, Hotel
Corvus Aqua környéke

Május 25. BékésMegyei Szimfonikus Zenekar koncertje,
Békéscsaba, Jókai Színház

Május 25–31. 100× Szép Gyermekfesztivál és gyermeknap, Békéscsaba, ifjú-
sági ház

Május 26. Loholó Tótkomlós, a város több területén
Május 27. – június 1. Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé, Békéscsaba, városi

sportcsarnok
Május 30. „Bogrács napja” VII. Paprikáskrumpli-fôzô verseny,Gyomaendrôd-

Öregszôlô, „Szent Imre” Idôsek Otthona udvara (Kondorosi út)
Május 30. Gyermeknap, Szarvas, Kossuth tér
Május 30. Pünkösdi hangverseny, Tótkomlós, mûvelôdési ház színházterme
Május 30–31. Autómodellverseny,Orosháza, modellezôpálya
Május 30. – szeptember 27. Népmese-kiállítás,Orosháza, Szántó Kovács János

Múzeum
Május 31. Németvárosi pünkösd, Gyula, Németváros
Május 31. Városi gyereknap, Gyula, Göndöcs-kert
Május 31. Gyermeknap,Mezôhegyes, sportpálya
Május 31. Gyermeknap, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Május 31. Gyermeknap,Orosháza, Árpád-kert

Május i rendezvények
Szeretettel várják Békés megye Tourinform-irodái!

Nonprofit tevékenység keretében széles körû szolgáltatásokat kínálnak az
ide érkezô vendégek, a helyi lakosság és a turisztikai szolgáltatók számára!

INFORMÁCIÓNYÚJTÁS: Helyi, országos látnivalók• Szálláshelyek, vendéglá-
tóhelyek • Rendezvények, programlehetôségek • Jegyértékesítés helyi, országos
rendezvényekre • Rendezvényszervezés, marketing • Ajándéktárgyak értékesí-
tése • Üdülésicsekk-ügyfélszolgálat gyomaendrôdi és békéscsabai irodáinkban

Tájékozódjon programjainkról, turisztikai ajánlatainkról, eseményeinkrôl:
www.turizmus.bekesmegye.hu, http://bekesmegyeturizmus.mconet.biz


