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ABékés Megyei Szimfo-
nikus Zenekar a 2009/

2010-es évadban ünnepli
fennállásának 50. évforduló-
ját; ebbôl az alkalomból
nagyszabású, ünnepi hang-
versenysorozattal készül So-
mogyi-Tóth Dániel karmester,
mûvészeti vezetô irányításá-
val. November 14-én a Jókai
Színházban kápráztatták el a
közönséget.
2010 szeptemberétôl az

Ibsen Palotában saját hang-
versenytermet kap a zenekar.
Ez a Békés Megyei Önkor-
mányzat ünnepi ajándéka,
melyet Domokos László me-
gyei elnök jelentett be az ün-
nepi koncert elôtt a Jókai
Színházban. A koncert elsô
felében Somogyi-Tóth Dá-

niel zongorajátékában gyö-
nyörködhetett a közönség,
aki Mozart d-moll zongora-
versenyét adta elô, majd Bee-
thoven IX. szimfóniája csen-
dült fel a Békés Megyei Jó-
kai Színház nagyszínpadán, a
DebreceniKodályKórus köz-
remûködésével.
Az 1959-ben alapított, és

1971-ben intézményesült Bé-
kés Megyei Szimfonikus Ze-
nekar a térség zenekultúrájá-
nak meghatározó képviselôje.
2007 vége óta Somogyi-Tóth
Dániel karmester-orgonamû-
vész irányítja az együttes
munkáját, s a karmesteri fela-
datok mellett zongora- és or-
gonamûvészként is tevékeny
tagja, állandó szólistája a zene-
karnak. A Békés Megyei Ön-

kormányzat által fenntartott,
megújult intézmény célja a
magas színvonalú, érdekes,
innovatív komolyzenei pro-
dukciók létrehozása. 2008-
ban az együttes színvonalas
mûvészeti tevékenységét Pri-
ma-díjjal ismerték el. Az évek
során számos európai ország,
valamint Japán hangverseny-
termeiben is sikeres elôadáso-
kat hallhatott a közönség az
együttes tolmácsolásában.
A zenekar november 26-

án Budapesten, aMûvészetek
Palotájában is bemutatkozik a
nagyközönségnek, ahol szin-
tén Beethoven IX. szimfóniá-
ja csendül fel ünnepélyes ke-
retek között.
Bôvebben:www.bekesmegye.com,

http://programok.bekesmegye.com/

Haelfogadták volna a ré-
gészeti feltárást, már

javában zajlanának a fejleszté-
sek, azonban a jelenlegi hely-
zetben akár egy évet is késhet
a beruházás – hangsúlyozta
Domokos László. A megyei el-
nök azt is elmondta, hogy az
M44-es úttal kapcsolatban
több módosító javaslatot is
benyújtottak az országgyûlés-
hez,melyben a gyulai elkerü-
lô útszakasz mielôbbi felújí-
tását és a Kondoros–Békés-
csaba útszakasz négysávosítá-
sának tervezését is kérték.
Domokos László szerint a je-
lenleg tervezett Kondoros–
Tiszakürt közötti gyorsfor-
galmi út a semmibe vezet, hi-
szen nem érné el a megye-
székhelyet sem. Mint kide-
rült, a kormány egyik módo-
sító javaslatot sem támogatta,
pedig Békés megye számá-
ra gazdaságfejlesztési szem-
pontból kiemelt jelentôségû
lenne a leendô gyorsforgalmi

út határig történô megépíté-
se. Eltelt hét év, és a 44-es út
még mindig nincs teljes egé-
szében letervezve – emelte ki
Domokos László.

Vantara Gyula,Békéscsaba
polgármestere az elmondot-
takhoz hozzátette: arra sem
fordítanak figyelmet azM44-
es tervezésénél, hogy hol és
milyen módon csatlakozik a
Romániában tervezett Arad–
Nagyvárad összekötô úthoz
a magyar oldali autóút, pe-

dig közlekedési szempontból
kulcskérdés lenne.

Dankó Béla, Kondoros pol-
gármestere aggodalmát fejez-
te ki azokért a településekért,
amelyeket kettészel a jelen-
legi 44-es út. A település elsô
embere úgy vélte, a jelenlegi
veszélyforrást az elkerülô
utak mielôbbi megépítésével
lehetne csökkenteni.

Bár jövôre ígéri a kor-
mány az M44-es gyorsforgal-
mi út építésének megkezdé-
sét, a sajtótájékoztatón elhang-
zott, hogy a jelenlegi költség-
vetés tervezete ezt nem tá-
masztja alá. Az eltelt néhány
hónapban ráadásul az is ki-
derült, hogy a 2007–2013-as
EU-s fejlesztési programban
sincs benne az M44-es út
megépítésére vonatkozó terv,
pedig Békés megye egyik leg-
fôbb érdeke lenne az egész
megyén átívelô gyorsforgalmi
út mielôbbi kiépítése.

Költségvetési
egyensúlyra törekednek

A kormány a jövô évre 120
milliárd forint elvonását terve-
zi az önkormányzati szférát il-
letôen. Ez a lépés a BékésMe-
gyeiÖnkormányzatnak – elô-
zetes kalkuláció –mintegy 2,6
milliárd forintos központi for-

ráscsökkenést jelenthet, közel
annyit, mint amennyit az el-
múlt három évben együtt.
2010-ben is megfeszített gaz-
dálkodásra lesz szükség annak
érdekében, hogy a költségvetés
egyensúlybanmaradjon. A té-
mával kapcsolatosan Domo-
kos László megyei elnök el-
mondta, hogy további lépése-

ket tesznek az intézményrend-
szer struktúrájának raciona-
lizálására annak érdekében,
hogy csökkentsék az állami

megszorításoknegatív hatásait,
ezzel szeretnék elérni az intéz-
mények még hatékonyabb és
gazdaságosabb formában való

mûködését. Arra számítanak,
hogy az idén meghozott dön-
tések, így a kiszolgáló feladat-
ellátás hatékonyabbá tétele je-

lentôs megtakarítást eredmé-
nyez a következô évben is.

Kormányzati kritika
az elvonások miatt

Élesen támadta a kormányzat
2010-es évi tervezett, ésmár az
elfogadás elôszobájában lévô,
költségvetését több képviselô.

Tolnai Péter képviselô (Fi-
desz–KDNP–Gazdakörök)
beszélt arról a petícióról,
amelyet 52 polgármester írt
alá, tiltakozva az önkormány-
zatiság tönkretétele ellen. A
szociális foglalkoztatottakat
érintô elvonások és szigorítá-
sok elleni tiltakozó íveket
8000magánszemély is aláírta.

Megtakarításokkal próbálják elérni az egyensúlyi költségvetést

Hitelfelvétellel ellensúlyozhatják a jelentôs elvonást

Ötvenéves a szimfonikus zenekar
Kérdésessé vált az M44-es gyorsforgalmi út építé-
sének jövô tavaszra tervezett kezdése,mivelmég a
szükséges régészeti ásatások sem kezdôdtek el a
Kondoros–Tiszakürt közötti útszakaszon. A me-
gyei önkormányzat még májusban felajánlotta,
hogy az elvonások következtében hiányzó kétmil-
liárd forintot megelôlegezi a kormánynak a feltá-
rások finanszírozásával, a felajánlást azonban a
kormány nem fogadta el – tájékoztatott Domokos
László megyei elnök a témával kapcsolatosan no-
vember12-én tartott sajtótájékoztatónBékéscsabán.

Éles hangú bírálatok hangoztak el a kormánnyal,
különösen annak gazdaságpolitikájával és költség-
vetési tervezetével szemben Békés Megye Képvi-
selô-testületének legutóbbi ülésén. A 2010-es bü-
dzsé fô célja, hogy hosszú távon is biztosítsák a
Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodásának
egyensúlyát, ezt azonban a megszorítások miatt
elôreláthatólag csakmûködési célra fordítandó hi-
tel felvételével lehet elérni.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON�

M44: Még mindig csak tervezik
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A körülbelül 1300 lakossal
rendelkezô Ecsegfalvának a
legtöbb kistelepüléséhez ha-
sonló nehézségekkel kell
szembenéznie, amelyek kö-
zül is az elvándorlás jelenti a
talán legsúlyosabb problé-
mát. Erre is kitért az „Ottho-
nunk Békés megye” rendez-

vénysorozat november 4-i,
immár negyvennegyedik ál-
lomáshelyén Bálint Józsefné
polgármester, aki azonban
ehhez azt is hozzátette: ô
mégis bizakodó, és reméli, a
Dévaványától 1949-ben önál-
lósodott falu a következô hat-
van évben is élhetô község
lesz. Amegyei önkormányza-
tot képviselô Farkas Zoltán al-
elnök beszédében elmondta,
2006 ôszén kidolgozott társa-
dalmi és gazdasági program-
juknak is éppen ez az egyik
célja: a fiatalok tudjanak itt
jövôt találni maguknak, és ne
kényszerüljenek elhagyni
szülôhelyüket.
A soron kívüli testületi

ülésen Farkas Zoltán arról is
beszélt, hogy jelenleg azt te-
kintik elsô és legfontosabb

céljuknak, hogy Békés a lehe-
tô legrövidebb idôn belül au-
tópályán is megközelíthetô
legyen, ezzel segítve elô a
gazdaság vérkeringésébe való
minél eredményesebb be-
kapcsolódását.
A megye két intézménye

részletesebben is bemutat-

kozhatott Ecsegfalván.Lenke-
fi Zoltán, az amatôr társulat-
ból 2005-ben hivatásossá ala-
kított Békés Megyei Napsu-
gár Bábszínház igazgatója ar-
ról beszélt, hogy a hároméve-
sektôl a kisiskolásig terjedô
korosztályt szeretnék beve-
zetni a színházi világba, tá-
mogatva ôket az elsô lépés
megtételében, hogy késôbb,
felnôttként, fel tudják dol-
gozni majd azt, amit az egyes
elôadásokon látnak. A Békés
központtal öt telephelyen
mûködô Békés Megyei Haj-
nal István Szociális Szolgál-
tató Centrum mûködésérôl
Hüttnerné Szabados Mária in-
tézményvezetô fônôvér tájé-
koztatta a testületi ülés részt-
vevôit.
Továbbiak:www.bekesmegye.com

AHarruckern JánosKözokta-
tási Intézmény eleki épületé-
nél táblaavató ünnepséggel
kezdôdött az „OtthonunkBé-
kés megye” programsorozat
október 21-i mûsorrendje.

Pluhár László polgármester
köszöntôjében röviden be-
mutatta a határ mellett fekvô
települést: kitért arra is, mi-
lyen elôzmények után vált
a nemzetiségek városává, és
példásnak nevezte, ahogyan a
saját önkormányzatokkal ren-
delkezô romák, németek, ro-
mánok, szlovákok, valamint
amagyarok,mind nyugalom-
ban élnek egymásmellett, egy-
mást segítve. A békés egyetér-
tés bizonyítékaként értékel-
hetô az is, hogy a kétévente
megtartott „Elekiek világtalál-
kozójára” az összes volt pol-
gárukat, így a II. világháború
után kitelepített német lako-
sokat, illetve azok leszárma-
zottait is visszavárják.

Farkas Zoltánmegyei alel-
nök a soron kívüli testületi
ülésen elmondta, hogy a me-
gyei, illetve negyvenhárom
települési önkormányzat ösz-
szefogásával indított sikeres
gázbeszerzési eljárás révén,
nyílt pályáztatás eredménye-
képpen kiválasztásra került a
nyertes. A megállapodásnak
köszönhetôen a résztvevôk
többmint 30 százalékosmeg-
takarítással számolhatnak.
Pluhár László ötletét, mi-

szerint ismét hagyománnyá
kellene tenni a határ menti
polgármesterek rendszeres
találkozóját, Farkas Zoltán ki-

fejezetten hasznosnak vélte,
mert az olyan projektekmeg-
valósításakor, mint amilyen a
más-más országokhoz tarto-
zó, de egymással szomszédos
települések közti összekötô
utak kiépítése, az együttmû-
ködés egyik alapja, feltétele is
lehet ez.
Az egykor eleki bázison

megalakulóHarruckern kép-
zéseirôl Zámbó András tájé-
koztatott, emellett informá-
ciókat nyújtott arról is, 2007
ótamilyen beruházásokat vit-
tek véghez a városban: egye-
bek között korszerûsített tan-
éttermet adtak át, renoválták
a lánykollégiumot, kétmillió
forint értékben vendéglátós
szakeszközöket vásároltak,
míg új, huszonöt személyes
autóbuszuk érkezését az el-
következô napokra várták.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

A megye szerepe Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnakmeg amegye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Kaszai Jánost vésztôi és Simon István Tamás do-
bozi polgármestert kérdeztük.

– A megye a jelenlegi leszû-
kült, intézményfenntartói fel-
adatát jól látja el, jó gazdája
az intézményeknek. Hasznos
kezdeményezés a konzorciu-
mok létrehozása. Korábban a
vízszolgáltatás területén 63 te-
lepülés részvételével létrejött a
BékésMegyeiVízmûvekRt.A
közelmúltban a gázbeszerzés
érdekében amegye 43 telepü-
lést és két kistérséget fogott
össze, így nyilvánvalóan több
ezer köbméter gáz beszerzése
érdekében kedvezõ pozíció-
ban tárgyalhatott a szolgáltató-
val. Hasonló megoldásra len-
ne szükség a villamos energia
területén is – hallhattukKaszai
Jánostól.
A jövõbe tekintve Vésztõ

polgármestere kifejtette, jelen-
leg a képviselõket a pártok de-

legálják a megyegyûlésbe; a
mostani választási rendszer
következménye, hogy a köz-
gyûlés pártcsatározások színte-
révé vált. A jövõben az állam-
polgároknak közvetlenül kel-
lene megválasztaniuk a me-
gyei képviselõket, ennek ered-
ményeként a közgyûlésben
jobban megjelennének a tele-
pülések, a kistérségek érdekei.
Kaszai János kifejtette: – Az

ezerévesmegyerendszert nem
lehet felváltani a régióval. A
Bács-Kiskun megyei, Duna
melletti Soltnak ugyan mi
köze van az észak békési
Vésztõhöz? Amegyerendszer
földrajzi térséghez kötõdik,
esetünkben a Körösök völ-
gyéhez; az ember olyan, hogy
ennél nagyobb tájegységet
nem képes átlátni, nem tud

hozzá kötõdni. A pénzügyi
elosztási rendszert is ehhez
kellene igazítani. A megyei
képviselõk közvetlen válasz-
tása után meg kell erõsíteni a
megyei területfejlesztési ta-
nács szerepét. A pénzek fel-
használásáról a megyében
kell dönteni; Szegeden ke-
vésbé ismerik, látják át a
gondjainkat, ráadásul a régi-
ókban nem is választott kép-
viselõk dolgoznak.

A megnyitó ünnepségenNo-
sza József polgármester el-
mondta, hogy egy hozzájuk
hasonlóan kis lélekszámú te-
lepülésnek mindennap be
kell bizonyítania: van létjogo-
sultsága, van helye a térké-
pen. A nehézségek ellenére
igyekeznek boldogulni, így az
idén elérkeztek a szennyvíz-
hálózat kiépítésének befejezô
szakaszához,míg a következô
tanévben az általános iskola
mindkét telephelyén tervez-
nek felújításokat. Hozzátette
még, hogy a település adott-
ságait kiaknázva törekednek a
turizmusban rejlô lehetôsé-
geket mind teljesebben ki-
használni.
Köszöntôbeszédében Far-

kas Zoltán, a Békés Megyei
Önkormányzat alelnöke is

továbbgondolandónak ne-
vezte ezt a felvetést, hiszen –
mintmegjegyezte – a Kettôs-
Körös hazánk egyik turiszti-
kailag méltatlanul alulrepre-
zentált területe.
Az öt telephelyen mûkö-

dô, idôsek és fogyatékosok el-
látásával foglalkozó Békés
MegyeiHajnal István Szociá-
lis Szolgáltató Centrum in-
tézményvezetô fônôvére,
Hüttnerné Szabados Máriamu-
tatta be az intézményt, majd
dr. Kovács József, a Pándy Kál-
mán Megyei Kórház fôigaz-
gató fôorvosának beszámoló-
ja következett, aki kiemelte,
hogy a beteg érdeke a legfôbb
törvény. A fôigazgató tájékoz-
tatta a jelenlévôket a várható
fejlesztésekrôl is.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

– „Ha a vármegye már a vi-
lág kezdetekor meglett volna,
higgye el, még ma is nyomo-
zás alatt lenne, hogy ki ölte
meg Ábelt” – írja Mikszáth
Különös házasság címû regé-
nyében. Ezzel az idézettel arra
szeretnék rávilágítani, hogy a
megyerendszerrel szembeni
szkepszis évszázados hagyo-
mányokkal bír – kezdtemon-
dandóját Simon István Tamás.
Dobozpolgármestere kifej-

tette: nem kétséges, hogy a
megye megújításra szorul.
Ahogypéldául az egész önkor-
mányzati rendszer, az oktatás,
az egészségügy, a segélyek el-
osztása is. Ugyanakkor rend-
kívül fontosnak tartja, hogy a
változtatás alapja ne az átgon-
dolatlan reformdüh legyen. A
jelenlegi intézményrendszer

adta kereteket kell új tartalom-
mal megtölteni, hozzáigazítva
az ország teljesítõképességé-
hez. BékésMegye Képviselõ-
testülete ebben a tekintetben
büszke lehet az elmúlt három
év teljesítményére, hiszen a
kormányzati megszorítások
ellenére sikerült fenntartaniuk
a mûködõképességet, és köz-

ben a pénzügyi helyzetünk is
stabil maradt.
– Sajnos a megye egészé-

nek jelenlegi állapotát szem-
lélve már korántsem ennyire
derûs a kép – folytatta gondo-
latmenetét Simon István Ta-
más. – Az elmúlt években a
mezõgazdaság zuhanórepülé-
se, a nagy feldolgozóüzemek
bezárása következtében sokak
anyagi helyzete megrendült.
Biztosítani kell, hogy aki dol-
gozik, megélhessen belõle,
aki nemképes erre, az ember-
hez méltó körülmények kö-
zött élhessen, de aki nem akar
dolgozni, az ne élõsködhes-
sen a többieken.Mindez per-
sze egy elméleti tétel – amivel
amaimagyar gyakorlat szöges
ellentétben áll – de a követke-
zõ kormány feladata az lesz,
hogy közelítsen ehhez, és
minden felelõs politikai erõ-
nek így kell gondolkodnia.

A reform átgondolt legyenMeg kell erôsíteni a megyéket

Hatvan éve önállóan
Jövôt kell találni a fiataloknak! Errôl is szó volt
az „Otthonunk Békés megye” rendezvénysorozat
negyvennegyedik állomásán Ecsegfalván.

A kistelepüléseket sújtó nehézségek ellenére igye-
keznekmind élhetôbbé tenni községüket a körös-
tarcsaiak, és a szennyvízhálózat kiépítése után az
iskola épületének felújítását tervezik. Ezekrôl az
elképzelésekrôl is szó esett november 6-án, amikor
az „Otthonunk Békés megye” programsorozat a
faluba érkezett, hogy a megyei önkormányzat is-
mertesse mûködését az ott élôkkel.

A nemzetiségek városa néven is ismerhetô Elek,
ahol valóban nyugalomban élnek egymás mellett
magyarok, romák, németek, románok és szlová-
kok. Ennek példamutató erejérôl is szó esett októ-
ber 21-én, amikor az „Otthonunk Békés megye”
programjai megérkeztek a településre.

Kiaknázzák a lehetôségeket A nemzetiségek városa

Pluhár László és Farkas
Zoltán amegyetérképnél
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A képviselô elmondta, hogy ezeket eljuttatták
az illetékes szervekhez, de érdemi és elfogad-
ható reagálást nem kaptak. Amegyegyûlés 27
igen szavazattal két tartózkodás mellett csat-
lakozott a polgármesterek petíciójához.
– Nem csodálkoznék, ha éhséglázadások

lennénekMagyarországon –mondta Izsó Gá-
bor képviselô (Fidesz–KDNP–Gazdakörök),
aki egyben Békés polgármestere. Úgy vélte,
hogy az állami költségvetés-megvonás egy
Békés nagyságú település esetében akár 230
millió forint is lehet, amit nehéz lesz túlélni
hitel felvétele nélkül. Az elvonás a szociális el-
látórendszereket, a kultúrát és a sportot érin-
ti legkomolyabban. – Kevés eszköz van a ke-
zünkben, de tiltakozással, összefogással meg
kell próbálnunk túlélni a minden korábbinál
nehezebbnek ígérkezô 2010-es évet – tette
hozzá.

Hamza Zoltán képviselô (Fidesz–KDNP–
Gazdakörök) úgy vélte: az állami költségvetés
„választási költségvetés” abban az értelemben,
hogy egyetlen célja, hogy a kormány a válasz-
tásokig „kihúzza”. Csakhogy, tette hozzá a bé-
késszentadrási településirányító, egy önkor-
mányzatnak egész évre kell gondolnia és fele-
lôsséget viselnie polgáraiért.
– Több feladatot kevesebb pénzbôl, keve-

sebb emberrel kell megoldani – vázolta a jövô

kilátásait, hozzátéve, hogy az önkormányza-
tok nem hagyják, hogy ellehetetlenítsék ôket
a most kormányon lévôk, mert „nem lesz rá
elég idejük”.
– A kormány trükközik: nagyot mond és

kicsit tesz – folytatta a kormányzatot érintô
kritikát Tóth Imre képviselô (Fidesz–KDNP–
Gazdakörök). – Az elvonások már a gyereke-
ket és amozgáskorlátozottakat is elérték, vagy-
is a legvédtelenebbeket. A munkanélküliség
kérdésének kezelése a legnagyobb kudarc. Ri-
asztónak tartják az országos átlagos 11 száza-
lékos rátát, míg Békés megyében ez jelenleg
17 százalék körüli, és december végére akár 20
százalék is lehet – mondta a képviselô.

Simon István képviselô (Fidesz–KDNP–
Gazdakörök) szerint három év alatt mintegy
30 százalékkal kurtította meg a kormány az
önkormányzatok költségvetését. A legna-
gyobb gond jelenleg az országban az emberek
és az önkormányzatok elnincstelenedése.

Újabb tiltakozás a vasútvonalak
megszüntetése ellen

Egyhangúlag tiltakozott amegyei közgyûlés a
vasúti szárnyvonalakon történô személyszál-
lítás tervezettmegszüntetése ellen.Mindezek
mellett arra is felhívja a figyelmet a testület,
hogy Kondoros és Kisszénás között a vasút az
egyetlen járható út,mivelmûút nincs a két te-

lepülés között, ezért kérik a Közlekedési Mi-
nisztériumot, hogy a megszüntetéseknél ezt
vegyék figyelembe.

Farkas Zoltán, BékésMegye Képviselô-tes-
tületének alelnöke a döntéshozó szervek kö-
zötti összhang hiányát hangsúlyozta.Dr. Kul-
csár László képviselô (Fidesz–KDNP–Gazda-
körök) szerint elfogadhatatlan, hogy ilyen kü-
lönbséget alakítanak ki a fôvárosban és a vidé-
ken élôk között. Izsó Gábor pedig a már
2007-ben bezárt Békés–Murony szárnyvonal
tapasztalataiból azt vonta le, hogy az „ideigle-
nesen szüneteltetett” vonalakat szétlopják, az
enyészeté lesz.
A témában szólalt megNagy Mihály képvi-

selô (MSZP), hangsúlyozva elkötelezettségét
Kaszai János képviselôtársával együtt a vasút-
közlekedésmegôrzése érdekében. Beszélt ar-
ról is, hogy véleménye szerint vannak pozití-
vumai a kormány válságkezelésének, például,
hogy nem nôtt a GDP-hez viszonyított ál-
lamadósság állománya, és hogy a kormány jó
reagálásának köszönhetôen elkerültük az ál-
lamcsôdöt.
Hasonló értelemben szólt hozzá a vitához

dr. Gosztolya Ferenc képviselô (MSZP) is, aki
bizonyítékát annak, hogy „halad elôre az or-
szág”, abban látja, hogy többmegyei település
is, és nem csak szocialista vezetésûek, uniós
forrásból jelentôs fejlesztéseket kezdhetett el.
– Tisztességgel és felelôséggel gazdálkodik

a kormány, és erre kérminket is – hangzott el.

Pesten döntenek a megyei fejlesztésekrôl

Az ülésen miniszterré jelölése óta elôször je-
lent meg Varga Zoltán, de nem tartózkodott
sokat az ülésteremben, és nem szólt hozzá a
vitához. A Dél-alföldi Regionális Operatív
Program (DAOP) tájékoztatóját már nem
hallhatta. Békésmegye 2007/2008-ban 14 034
millió forintot nyert a támogatott projektek-
re, ez az igényelt összegnek 28 százaléka.

Gila Gyöngyihez, a Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség (DARFÜ) tervezési
igazgatóhelyetteséhez a képviselôktôl számos
jelzés érkezett.
Tóth Imre képviselô (Fidesz–KDNP–

Gazdakörök) felvetette, pályázási nehézséget
jelent, hogy folyton változtatják a kiírásokat,
fontos pontokon és szinte követhetetlenül.
Domokos László, a közgyûlés elnöke ehhez
hozzátette, hogy ezek amódosítások a poten-
ciális pályázók jelzéseire történnek, de felme-
rül a kérdés, hogy melyik pályázói kör igé-
nyére. A korrupció gyanújának árnyéka vetül
erre az eljárásrendi gyakorlatra, mellyel szem-

ben Domokos László a Békés Megyei Terü-
letfejlesztési Tanács elnökeként több fóru-
mon felszólalt már, de jogszabálysértést a ki-
vizsgálók nem állapítottak meg.
Hamza Zoltán a kerékpárutak felújítását

célzó pályázatokat hiányolta, míg Farkas Zol-
tán az állami fenntartású belterületi utakra vo-
natkozó kiírásokra kérdezett rá.
Válaszul Gila Gyöngyi elmondta, egyetért

azzal, hogy a pályázati rendszer sablonba
kényszeríti a fejlesztéseket, ésmintmegfogal-
mazta, ôk is szenvedô alanyai a komplex prog-
ramok hiányának. Elismerte, hogy szerveze-
tük adminisztratív, a döntések az irányító ha-
tóságnál születnek meg.

Bottal ütik a százmillió nyomát

Elakadt a vizsgálat a 2005-ös, nyolc települést
érintô belterületi vízrendezéses pályázat ügyé-
ben – derült ki az egyik elôterjesztésbôl. A vizs-
gálatra azért volt szükség,mert amai napig sem
tudni pontosan, hol van az elvileg a munkála-
tokra fordított mintegy 100 millió forint. A
vizsgálódáshoz az érintett települések önkor-
mányzatainak iratanyagát kérték be, ámez több
helyrôl csak hiányosan érkezett meg, Gyula és
Elek semmit sem bocsátott rendelkezésre.
EztBalogh József képviselô (Fidesz–KDNP–

Gazdakörök) úgy értelmezte, nem érdekük,
hogy kiderüljön az igazság.

Nem mond le a megye
a két inkubátorházról

A megyei közgyûlés ez év április 24-én ho-
zott határozatában egyetértett azzal, hogy a
„DAOP-2009-1.1.1/A – Ipari területek, ipari
parkok és vállalkozói inkubátorházak infra-
strukturális fejlesztése” címû kiírásra pályáza-
tok kerüljenek benyújtásra Békés (Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény) és Szabadkí-
gyós (Harruckern János Közoktatási Intéz-
mény) helyszíneken kialakítandó inkubátor-
házak megvalósítása érdekében. A pályázato-
kat az érintett két intézmény részérôl határ-
idôre benyújtották, támogatásban azonban
nem részesültek. Az NFÜ az elmúlt hónap-
ban ismételten meghirdette a kiírást. Ennek
alapján a projektek benyújtásáról ismételten
döntött a képviselô-testület.

Gyakorlati helyet biztosít a megye
a pályakezdôknek

ABékésMegyei Önkormányzat a szakembe-
rekmegtartása egyik eszközének tekinti, hogy
a felsôoktatásban tanulóknak gyakorlati helyet
biztosítson. Ezzel a fiatalok késôbbi munka-

vállalása, egyéni boldogulása is könnyebb lesz.
Amegyei önkormányzat és intézményei szak-
területekre bontva magas színvonalú gyakor-
lati lehetôséget biztosíthatnak. A jelentkezôk
kiválasztásánál elônyben részesülnek a Békés
megyében állandó lakóhellyel, valamint a ma-
gasabb tanulmányi átlaggal rendelkezôk. A
gyakorlatra történô jelentkezés határideje 2010.
február 28. A fogadott hallgatók tervezett lét-
száma 50 fô. A kezdeményezés támogatására
nyolcmillió forintot különített el jövô évi költ-
ségvetésébôl a közgyûlés. A beérkezett doku-
mentumok alapján a hallgatók kiválasztásáról a
mûvelôdési, oktatási és sportbizottság dönt.

Amegszorítások ellenére is fontos a kultúra

A közgyûlésmegtárgyalta és elfogadta a Békés
Megyei Önkormányzat 2009–2015-re szóló
kulturális koncepcióját. Célja, hogy lehetôsé-
get teremtsen amegyében élôk számára a kul-
túra megtartására, megerôsítésére és megújí-
tására. A pénzügyimegszorítások és a gazdasá-
gi válság a kultúra támogatásában is jelentôsen
érezteti hatását. A koncepció különös figyel-
met fordít az új értékek létrehozására, az in-
tézmények hatékonyságának növelésére és a
megye kisugárzó hatásának erôsítésére.Mind-
ezek mellett kidolgoztak a koncepcióban egy
új támogatási rendszert, amely a programok
egyenkénti finanszírozását veszi alapul.

Pályázatokkal erôsít
a Békés megyei Pándy Kálmán kórház

APándy KálmánMegyei Kórház 10 évre szó-
ló fejlesztési koncepciója megfogalmazza az
intézmény fejlesztési terveit. Az utóbbi he-
tekben két pályázati kiírás jelent meg, ame-
lyek összhangban vannak ezekkel a tervekkel.

A pályázatokat benyújtják, sikeresség esetén
új mûtéti tömb készülhetne el ötmilliárd fo-
rintból, valamint onkológiai eszközfejlesztés-
re kerülhetne sor az ellátás színvonalának
emelése érdekében 500 millió forintból.
Mindkét pályázathoz tízszázalékos önerô
szükséges.

Elnöki elismerések
a szociális munka napja alkalmából

A testületi ülésen elnöki dicséretben részesült
Horváthné Brandt Szilvia, a PándyKálmán kór-
ház szociális munkás munkatársa;Krizsán Já-
nosné gyógypedagógus, a Szociális, Gyermek-
védelmi, Rehabilitációs ésMódszertani Köz-
pont szakmai vezetôje; valamintMegyeri Lajos
és felesége nevelôszülôk.

Megtakarításokkal próbálják elérni az egyensúlyi költségvetést

Hitelfelvétellel ellensúlyozhatják a jelentôs elvonást
� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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A közös nyilatkozatot aláíró
polgármesterek elfogadhatat-
lannak tartják, hogy az ön-
kormányzati szférát érintô,
jövô évre tervezett 120 milli-
árd forintos elvonásról elôze-
tes elôkészítés és egyeztetés
nélkül született döntés, to-
vábbá elítélik az olyan tör-
vénytelen gyakorlatot, amely

az önkormányzati feladatellá-
tás bôvülése során azzal egy-
idejûleg forráselvonással is jár.
A kiáltvánnyal egyetértô te-

lepülésvezetôk kezdeményez-
ték továbbá, hogy a Magyar
Köztársaság kormánya vonja
vissza a 2010. évi költségvetési
törvénytervezetet, és helyette
olyan törvénytervezet kerüljön

beterjesztésre, amely biztosítja
a települési és megyei önkor-
mányzati feladatok méltó ellá-
tását, valamint kéréssel fordul-
tak a kormányhoz annak érde-
kében, hogy a törvénytelen
gyakorlat eredményeként el-
maradt keresetkiegészítés ki-
utalásáról intézkedjen.
A Békés Megyei Önkor-

mányzat a településekkel va-
ló megegyezés szerint eljut-
tatta a kezdeményezést az
Önkormányzati Minisztéri-
umba, ezzel hivatalosan is át-
adásra került az önkormány-
zati miniszternek az 52 Békés
megyei település által már
aláírt közös nyilatkozat.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Amennyiben a BékésMegyei
Önkormányzat és az Arad
Megyei Tanács elsô körben
közösen beadott, elsô bírálati
körben sikeres pályázata a
második fordulón is támoga-
tást nyer, a jövô év közepén
indulhat el a beruházás a re-

pülôtér melletti, üresen álló
területen.

Farkas Zoltán megyei alel-
nök az elôzményekrôl el-
mondta, hogy még 2007-ben
döntött a BékésMegyei Kép-
viselô-testület 11 fejlesztés
megvalósításáról, amelybôl az
egyik egy expóterület létreho-
zása. Az idei évben a megyei
önkormányzat Arad megyei
partnerével közösen pályáza-
tot nyújtott be a Magyaror-
szág–Románia Határon Át-
nyúló Együttmûködési Prog-
ram keretében expóterület
építésére, amelynek a máso-
dik pályázati körére elôrelát-
hatólag 2010. január közepén
lesz beadva a még elôkészítés
alatt álló pályázat – vázolta fel
a részleteket Farkas Zoltán.
A magyar oldali fejlesztés

egy multifunkcionális kiállí-

tási központ létesítése lesz.
Ennek keretében kiállítási
csarnok és szabadtéri kiállítá-
si terület épül a Békéscsaba–
Gyula mellett elhelyezkedô
repülôtér szomszédságában, a
Békés Megyei Önkormány-
zat tulajdonában lévô terüle-

ten. A tervezett beruházás
alapvetô célja a határon át-
nyúló üzleti, kereskedelmi
kapcsolatok élénkítése, a vál-
lalkozások együttmûködésé-
nek elôsegítése, valamint a két
megye gazdasági életének fel-
lendítése. További célok kö-
zött szerepel, hogy a központ
létesítésével lehetôvé tegyék a
vállalkozások termékei piacra
jutásának elôsegítését, ezzel is
segítve a munkahelyterem-
tést. A projekt tervezett teljes
költsége csaknem 4,2 millió
euró, amelybôl a magyar ol-
dali fejlesztések 2,6millió eu-
rót, átszámítva közel 700mil-
lió forintot tesznek ki. A szá-
mítások alapján a megyei ön-
kormányzat szeretné, ha 2011
közepére elkészülhetne a kiál-
lítóterület.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

– Hogyan élték meg a lakók a
változásokat?
– Elsôrendû célunknak

tartottuk, hogy a lakóink szin-
te semmit se vegyenek észre a
szervezeti változásokból, így
azt sem, hogy a vezetésben
döntéshozóként kevesebben
vesznek részt. Azt tapasztal-
tam, hogy inkább pozitív vál-
tozást érzékeltek az itt élôk,
hiszen egy-egy korábbi veze-
tôi irodát az ellátottak részére
alakítottunk át, így bôvítettük
a korábbi, esetleg szûkösebb
ellátási területeket. Az össze-
vonást egyébként a kényszer
teremtette, hiszen a központi
támogatások évrôl évre csök-
kentek, így a fenntartó – át-
szervezés nélkül – képtelen
lett volna gazdaságosan mû-
ködtetni a szociális intézmé-
nyeit. A bevételi oldalon pél-
dául az idôsellátáshoz kap-
csolódó, emelt szintû norma-
tíva, vagyis a központi támo-
gatás majdnem a harmadára
zsugorodott össze, és az már
látszik, hogy jövôre a cent-
rum szintjén további 45-50
millió forint forráscsökken-
téssel kell számolnunk.

– Mekkora az aránya a szo-
ciális centrumon belül az álla-
mi támogatásoknak?
– Megközelítôleg 65 szá-

zalékos a központi normatív
támogatás, s ehhez járul a
bentlakók térítési díja, ezen
túlmenôen pedig eddig elha-
nyagolható összegû volt a
külsô étkeztetési szolgáltatás-
ból származó bevételünk. A
szociális centrummindemel-
lett – köszönhetôen az idô-
ben megtörtént integráció-
nak – eddig gazdaságosan tu-
dott gazdálkodni, vagyis az
integráció nélkül már nem
tudnánk egyensúlyban tarta-
ni a költségvetésünket. Az
idén ráadásul fokozottan
érintett bennünket az évközi
forgalmi adó emelése, a dol-
gozóinkat pedig különösen a
13. havi fizetés elvonása ak-
kor, amikor már egyébként

sem volt évek óta fizetéseme-
lés. Különösen súlyosan érin-
tett minket egy új szabályo-
zás, amelynek következtében
azokat az idôseket, akiknek a
gondozási igénye nemhalad-

ja meg a napi négy órát, már
nem láthatjuk el. Nem kell
mondanom, hogy akiknél vi-
szont ennél több órás az ellá-
tási igény, azok gyakorlatilag
olyan egészségügyi állapot-
ban vannak, hogy számukra
24 órás szolgáltatást kell nyúj-
tanunk, ami további költség-
növekedést jelent. Korábban
ugyanis olyan idôs emberek-
nek is szolgáltathattunk, akik
napjában hazatérhettek, így
ellátásuk költségeinek egy
részét ôk otthon kiváltották.
A feladat tehát egyre több,
ugyanakkor az ehhez kapcso-
lódóközponti normatív finan-
szírozás egyre alacsonyabb.Et-
tôl függetlenül csak köszö-
nettel tartozom a dolgozók-
nak, akik hivatásuknak tekin-
tik a munkájukat, és ha csak a

fizetséget néznék, akkor már
régen elhagytak volna min-
ket, de fôleg azokat az idôs
embereket, akik a biztonsá-
gukat keresik a mi intézmé-
nyeinkben. Azért nem köl-
töznek ki, mert az a szociális
biztonság, amit nyújtunk szá-
mukra, találkozik az elvárása-
ikkal.

– Hogyan fogják áthidalni az
ön által számított 45-50 millió
forintos kiesést jövôre?
– A hatékony gazdálkodás

érdekében a mi centrumunk
a konyhai szolgáltatások és a
takarítás összehangolásában
kíván szerepet vállalni. Saját
telephelyeinken túl a hoz-
zánk közeli településeken ott
is szolgáltatni kívánunk, aho-
vá egyébként élelmet is szállí-
tunk a jövôben.

Miniszternél a megyei települések elfogadott közös nyilatkozata
Hivatalosan átadták az önkormányzatiminiszter-
nek november 2-án azt a közös nyilatkozatot, me-
lyet az „Önkormányzatok Napja” rendezvényso-
rozat keretébenOrosházán október 1-jénmegtar-
tott BékésMegyei Polgármesterek Fórumán foga-
dott el 52 megyei település vezetôje. Az aláírt ki-
áltványban tiltakoznak azönkormányzatokat jövô-
re érintô 120milliárd forintos forráselvonás ellen.

Tervek szerint két év múlva készülhet el egy vál-
lalkozások fejlesztését elôsegítô expóközpont a
Békéscsaba és Gyula között elhelyezkedô repülô-
térmelletti, amegyei önkormányzat tulajdonában
álló területen. A projekt Békés és Arad megyék
együttmûködésével valósul meg, amelynek egyik
fô célja, hogyújmunkahelyeket teremtsenekmind-
két megyében.

A szarvasi központtal mûködô Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum
elsô lépcsôben 2007 nyarán élte meg az összevonás elsô fázisát, hiszen akkortól
mûködik együtt a nagyszénási idôsek otthonával, majd a következô esztendô-
ben csatlakozott hozzá a magyarbánhegyesi és mezôkovácsházai fogyatékkal
élô embereket gondozó, illetve pszichiátriai betegeket kezelô intézmény is. Dá-
vid Zoltán igazgató az elmúlt éveketmind szakmai, mind pénzügyi szempont-
ból egyértelmû sikernek tartja, ám azt sem hallgatta el, hogy – amintegy 800 el-
látott életminôségének megôrzése érdekében – az összevonásokra a központi
költségvetés egyre szûkülô finanszírozásamiatt is szükség volt.

Expóközpontot terveznek
a repülôtérnél

A szarvasi szociális centrumnak egyre nehezebb kigazdálkodnia költségeit

Cél a szolgáltatásminôségénekmegôrzése
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Domokos László az elôzmé-
nyekkel kapcsolatosan el-
mondta, hogy a megyei ön-
kormányzat 2007-ben bocsá-
tott ki 9,4 milliárd forint ér-
tékben kötvényt, hogy a 40
milliárd forintos megyei fej-
lesztési program pályázatai-
hoz szükséges önerôt biztosí-
tani tudja. A hitelt 20 évre öt
év türelmi idôvel vették fel,
változó kamatozással svájci
frankban. Amegyei elnök ar-
ról is tájékoztatást adott, hogy
a hitel elsôsorban a 2007–
2013-ig tartó európai uniós

források lehívásához szüksé-
ges, de a pénzt kis részben a
megye által teljes mértékben
finanszírozott saját erôs beru-
házásokra is tervezik fordítani.
A gazdasági válság követ-

keztében egyre bizonytala-
nabb kamatozásra eddig nem
volt garanciája a Békés Me-
gyeiÖnkormányzatnak, azon-
ban a tíz évre rögzített válto-
zó kamatozás fixre cserélésé-
vel csökkentették annak koc-
kázatát, hogy a kamatok je-
lentôs növekedése esetén a
többszörösét fizessék vissza a

felvett hitelnek. Errôl Békés
Megye Képviselô testülete
október 9-én zárt ülés kere-
tein belül hozott egyhangú
határozatot.
A megyei elnök azt is ki-

hangsúlyozta, hogy a Békés
Megyei Önkormányzat volt
az elsô a magyarországi ön-
kormányzatok közül, amely
elkezdte a kamatcsereügyletet
pénzügyi helyzetének stabili-
zálása érdekében.
Mint kiderült, a kötvény-

kibocsátással három kockáza-
ti tényezô jár együtt: a beru-
házások sikeressége, megté-
rülésük tekintetében, a kama-
tok nagymértékû emelkedé-
se, valamint a hitel árfolya-
mának jelentôs változása.Do-
mokos László szerint a me-
gyei önkormányzat legfôbb
célja, hogy a legkisebb kocká-
zattal a lehetô legtöbb pénzt
takarítsa meg a megye – mint
mondta, erre törekedtek az
elmúlt két évben is.

DomokosLászló arról is be-
számolt, hogy az árfolyamvál-
tozás kockázatainak csökkenté-

sére a megyei önkormányzat
940 millió forintos tartalékot
halmozott fel mára, amellyel

kipótolhatják a hiányzó össze-
get a forint árfolyamának gyen-
gülése esetén. Amennyiben
erôsödne a forint, amegtakarí-
tásunk is növekedni fog, világí-
tott rá a tartalékképzés lényegé-
re amegyei elnök,majdhozzá-
tette: jó döntésekkel lehet va-
gyongyarapodást elérni.
A tájékoztatón jelen volt

Kovács Mihály, a projekt veze-
tôje, aki arról adott tájékozta-
tást, hogy elôrejelzések sze-
rint a kamatok jelentôsen nö-
vekedni fognak a jövôben,
ezért volt érdemes a felvett
hitel kamatátmielôbb fixálni.
Amikor pénzhiány van a

magyar gazdaságban, a me-
gyei önkormányzat arra tö-
rekszik, hogy költségvetését
minél nagyobb megtakarítá-
sokkal és bevételeinek növe-
lésével stabilizálja. Ezt a célt
szolgálja a változó kamatozás
fix, elôre tervezhetô kamato-
zásra való módosítása is.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

Stabilizálja pénzügyi hátterét a Békés Megyei Önkormányzat

Az ülés elején Izsó Gábor, Bé-
kés polgármestere tartott elô-
adást Békésrôl, a megye név-
adó településérôl, amely egy
napra befogadta a vendége-
ket.Mintmondta, Békés nyi-
tott a kapcsolatok folytatásá-
ra, gazdasági, turisztikai, kul-
turális és sport területen egy-
aránt.
A Magyar–Román Hatá-

ron Átnyúló Együttmûködé-
si Program jelenleg is fo-
lyó projektjei aktuális hely-
zetének ismertetését köve-
tôen a fô napirend a két me-
gye katasztrófavédelmi szer-
vezeteinek bemutatkozása

volt. Ez esetben is azt kereste
a két fél, hogyan tudnának
együtt dolgozni, munkájukat
összehangolni. Zoicas Clau-
diu, a Bihar Megyei Kataszt-
rófavédelmi Központ osz-
tályvezetôje elmondta, hogy
összesen 12 beavatkozási al-
egységgel látják el feladatu-
kat. Problémának nevezte,
hogy riasztást követôen 35
perc a beavatkozási szintidô,
amit feltétlenül szeretnének
leszorítani. A lehetséges ve-
szélyhelyzetek közül kiemel-
te az árvízveszélyt. Az osztály-
vezetô javasolta, hogy európai
uniós pénzbôl létesítsenek egy
közös felkészítô, továbbképzô
központot, ahol a szakembe-
rek a mentési és tûzoltási be-
avatkozásokat gyakorolhatnák.
Szavai szerint szükség lenne a
döntési hatóságok továbbkép-
zésére nagy-britanniai inst-
ruktorok közremûködésével,
valamint arra, hogy nemzet-
közi konferenciákon közö-
sen jelenjen meg a két ország
katasztrófavédelmi szerveze-
te. Nincs messze az a jövô,
amikor nagyobb tûzesetekhez
együtt tudunkmajd vonulni –
hangzott el.
A Békés Megyei Kataszt-

rófavédelmi Igazgatóság fô-
igazgatója, dr. Takács Árpád be-

számolójából kiderült, hogy
nálunk is az árvíz a legna-
gyobb gond, veszély. A 75-
bôl 22 településen össze-
sen mintegy 225 ezer ember
mély fekvésû, mentesített ár-
területen él. Utalt arra is,
hogy ez év végéig feláll és
megkezdi munkáját a Békés
Megyei Közgyûlés által tá-
mogatott Körös Mentôcso-
port, amely felajánlja segítsé-
gét a határ menti román társ-
szerveknek. Az együttmû-
ködést az online módon ösz-
szekapcsolható riasztásban,
valamint határ menti közös
gyakorlatok és konferenciák
szervezésében látja. Mint el-
mondta, az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
védnöksége alatt már folya-
matban van egy Békés, Haj-
dú-Bihar, Bihar és Arad me-
gyét érintô Krízisintervenciós
Team felállítása és kiképzése,
melyre a tervek szerint jövô
szeptemberben kerül sor.
Az ülésen az is elhangzott,

hogy a jövôben arról is gon-
dolkodnia kell a vegyes bi-
zottságnak, hogyan készítik
fel a lakosságot a 2011. már-
cius 11-e utáni idôkre, ami-
kor végleg eltûnnek a schen-
geni határok.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Mintegy 150 diáknak fognak
férôhelyet biztosítani az új
épületben kialakításra kerülô
kollégiumi szobák, emellett
nyolc tanterem, egy tanácsko-
zóterem, valamint szociális
blokkok is létesülnek – mu-
tatta be a jövôbeni oktatási-
kollégiumi létesítményt Do-
mokos László megyei elnök.
Beszédében azt is elmondta,
hogy a már meglévô épüle-
tekben is hajtottak végre kor-
szerûsítéseket, azonban a
képzés megújításával a kollé-
giumi férôhelyek bôvítése is
szükségessé vált. A szakkép-
zés hálózatos módon történô
szervezésének elengedhetet-
len feltétele a diákotthonok
megfelelô száma,mert sok ta-
nuló távolabbról érkezik az
intézménybe, hiszen az isko-
la vonzáskörzetemég a szom-
szédos megyékre is kiterjed
– hangsúlyozta Domokos
László. Amegyei elnök remé-
nyei szerint a leendô kollé-
gium nemcsak az oktatás fej-
lesztéséhez, hanem amunka-
helyteremtéshez is hozzá fog
járulni a jövôben.Zámbó And-
rás, az intézmény igazgatója
úgy fogalmazott, hogy egy
több évtizedes álom válik va-
lóra a beruházással,melymél-
tón fogja szolgálni az iskola
oktatási-nevelési céljait.
Az oktatási és kollégium-

épület elôkészítômunkái – az
épület helyén lévô tanmû-
hely épületének bontása –
2009. elsô félévében kezdô-

dött el, mely után a tervezett
új épületegyüttes építési, en-
gedélyezési eljárása, valamint

a kiviteli tervek elkészítése
történt meg, miközben befe-
jezôdött a kivitelezô kiválasz-
tására vonatkozó közbeszer-
zési eljárás is. A kivitelezés a
munkaterület átadás-átvételi
eljárásával indult, és 2010. jú-

nius végére fejezôdik be. Ezt
követôen aHarruckern János
Közoktatási Intézmény okta-
tói és diákjai az elkészült épü-
let festési, valamint tapétázá-
si munkáit a jövô szeptembe-
ri tanévnyitóig végzik el.
Az építkezés része azoknak

a Békés Megye Növekedés-
orientált Gazdaságfejleszté-
si Programjában meghatáro-
zott, elôre hozott beruházá-
soknak, amelyek a benyújtott

pályázatokon elutasításra ke-
rültek, azonban az intézmé-
nyek hatóságilag elôírt fela-
datellátásához nélkülözhetet-
lenek.
Bôvebben:www.bekesmegye.com,

http://programok.bekesmegye.com/

Közel 630 millió forintos saját erôs beruházást in-
dított a Békés Megyei Önkormányzat az általa
fenntartott Harruckern János Közoktatási Intéz-
mény gyulai központjában. A fejlesztés során a ré-
gi tanmûhely épületének helyén új kollégium, egy-
ben oktatási épület létesül jövô szeptemberig. A
készülô létesítmény ünnepélyes alapkôletételére
november 6-án került sor Gyulán.

Kötvénykibocsátásának kamatkockázatát tíz évre
megszüntette az önkormányzatok közül elôször
az országban a Békés Megyei Önkormányzat –
mondta el Domokos Lászlómegyei elnök október
30-án, sajtótájékoztató keretein belül a megyehá-
zán.Mint kiderült, a gazdasági válság következté-
ben egyre bizonytalanabbá váló változó kamato-
zást a biztonságosabb fix kamatozásra cserélték,
ezzel is stabilizálva amegyei önkormányzat pénz-
ügyi hátterét.

Segít a Körös Mentôcsoport
A Körös Mentôcso-
port felajánlja segít-
ségét a határ menti
román társszervek-
nek. Errôl is egyez-
tettek a résztvevôk a
Békés–Bihar Megyei
Vegyes Bizottság ülé-
sén, ahol jelen volt a
két társelnök, Tóth
Imre és Sárközi Sán-
dor mellett Demján
Aurél Bihar megyei
fôjegyzô és Farkas
Zoltán, BékésMegye
Képviselô-testületé-
nek alelnöke is.

Új kollégiummal bôvül a Harruckern

Szóba került a bizottság jövô évi munkájának elôkészítése is

Domokos Lászlómegyei elnök és ZámbóAndrás igaz-
gató az ünnepélyes alapkôletételen

Domokos László, a BékésMegyeiÖnkormányzat elnöke
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– Az elmúlt években folya-
matosan csökkent a levéltár
költségvetése, amely egyrészt
érintette a dolgozói létszá-
mot, másrészt különösen a
dologi kiadásokat. Ez utóbbi
azt jelentette, hogy bizonyos
szakmai feladatok ellátását,
például az állományvédel-
met, a mikrofilmezést és a
restaurálást csak az éves költ-
ségvetésünkön kívüli, külsô
forrásokból tudtuk elvégezni.
A megvonások érintették a
szakmai kiadványainkat és
közmûvelôdési tevékenysé-
günket is. Ha tudtunk pályá-
zaton nyerni, akkor a kiadvá-
nyainkat is sikerült közzé

tennünk, ha erre nem volt tá-
mogatás, akkor nem tudtuk
megjelentetni a kutatásainkat.
A kiesô bevételeinketmeg-

próbáltuk külsô vállalásokkal
kiegészíteni. Már 2008-tól a
megyei önkormányzat intéz-

ményeinél jelentôs irattár-
rendezôi munkát végeztünk
el. He ez nem lett volna, ak-
kor az adott keretek között
nem biztos, hogymegmarad-
hatott volna a levéltár. De
szintén amegyei önkormány-
zat megbízásából kaptunk
olyan értékalapú kutatómun-
kákat az innovációs munka-
csoport keretein belül, amely-
nek segítségével képesek vol-
tunk forrást teremteni.
Mindemellett az elmúlt

években minden olyan tevé-
kenység kikerült a levéltár-
ból, ami nem a jogszabályok-
ban elrendelt alaptevékenysé-
günk. Korábban a levéltár ke-
retében mûködött egy kis
nyomda is, amelynek amun-
katársai részt vettek a könyv-
kötészetben, a restaurálásban,
a tördelésben és a levéltári
adatbevitelben is. Összesség-
ben egyetlenegy restaurátor
maradt nálunk, a restaurálás
egyébként levéltári szakfel-
adat.

– A fenntartó a következô
években újabb komoly megszorí-
tásokkal számol, ugyanakkor

várhatóan nem emelkedik a levél-
tárat is finanszírozó állami nor-
matíva sem….
– Szorongással olvassuk

azokat a híreket, amelyek a
120 milliárd forintos önkor-
mányzati elvonásokról szól-
nak. Azonban nemcsak ez a
tétel van itt, hanem már az
idei ötszázalékos forgalmiadó-
emelés is. Hasonlóan érintett
bennünket a 13. havi fizetés
elvonása is.Úgy látom, hogy a
jogszabályban elôírt feladata-
ink nem változnak, mégis
ugyanazt a munkát évrôl évre
lényegesen kisebb összegért
kell elvégeznünk. Ezért azt
sem tudjuk, hogy jövôre pon-
tosan mekkora költségvetési
összeg fog megjelenni az in-
tézményünk fejezetében.

– A megyei önkormányzat
tervezi, hogy a kiegészítô felada-
tok terén átszervezéseket kell vég-
rehajtani. Mennyiben fogja ez
érinteni a levéltárat?
– Aztmár látjuk, hogy a ki-

egészítô feladatok átszervezé-
se során a 25 státuszból négy
fôvel csökkeni fog a létszá-
munk, ami a takarítási felada-
tokat fogja érinteni. Kollégá-
ink a jövôben a gyulai telep-
helyünkön a Pándy Kálmán
kórházhoz, a békési részle-
günktôl pedig a Hajnal Ist-
ván Közoktatási Intézmény-
hez kerülnek. A karbantartási
munkáinkat Békésen a Farkas
Gyula Közoktatási Intéz-
mény, Gyulán pedig a Har-
ruckern János Közoktatásai
Intézmény fogja átvenni, de
összehangoljuk az informa-
tikai tevékenységünket is a
Békés Megyei Tudásház és
Könyvtárral. Mindeközben
mi is vállaltunk további fela-
datokat. A jövôben a megyé-
hez tartozó társintézménye-
ink irattárait fogjuk rendben
tartani.

A Békés megyei rendôr-
kapitányság már évek

óta látogatja több település ál-
talános iskoláját. A harmadi-
kos tanulóknak rendszeresen
tartanak elôadásokat, bemu-
tatókat a közlekedés szabá-
lyairól. Nagy szükség van a
hasonló kezdeményezésre,
ugyanis a 2008. évi megyei
statisztika kimutatta, hogy a
balesetek nagy százalékában a
gyermekek is érintettek. Sok-
szor a közlekedési szabályok
ismeretének hiánya okozza a
tragédiát.
November 6-án Oroshá-

zán a Székács József Evangé-
likusÁltalános Iskolában a 3. a
és b osztályos tanulóknakKiss
Rozália hadnagy a forgalom-
irányításról tartott elôadást,
majd gyakorlati bemutatót. Az
elmélet után következett az
„interaktív” gyakorlati bemu-
tató, ahol a gyerekek voltak a
forgalomban részt vevô jár-
mûvek, kerékpárosok, gyalo-

gosok, és a gyakorlat végén a
forgalmat irányító rendôr bô-
rébe bújhatott, aki akart. Az is-
kola igazgatója, Jantos Istvánné
elmondta, hogy nagyon örül-
nek a lehetôségnek, és a tanu-
lók várják ezeket az alkalma-
kat, ahol fontos és hasznos
szabályokat tanulhatnakmeg.
A rendôrnô szerint nagyon

fontos, hogy a gyerekek játé-
kosan tanuljákmeg az alapve-
tô közlekedési szabályokat,
így jobban rögzül és elmélyül
a tudás. A nebulók komolyan
veszik az órákat, és készülnek
a májusi vizsgára, ahol min-
denki oklevelet kap.
Békés Megye Képviselô-

testülete támogatja a Zebra
Akadémiát. Reméljük az el-
következô években egyre
több kisdiák sajátíthatja el a
közlekedés szabályait, és így
az aggasztó statisztikai adatok
is kedvezôbbek lesznek.
Bôvebben:www.bekesmegye.com,

http://programok.bekesmegye.com/

A Szeghalmi Polgári Egyesü-
let a Pándy Kálmán Megyei
Kórház Szeghalmi Rendelô-
intézetével karöltve szervezte
meg a lakossági szûrést.

Az ünnepi megnyitón a
szûrésen megjelenteket Ró-
zsa Mária, a Szeghalmi Polgá-
ri Egyesület elnöke, dr. Mie-
czynszky Ernô, a BékésMegyei

Képviselô-testület Egészség-
ügyi Bizottságának alelnöke,
dr. Molnár Béla, a Békés Me-
gyei Képviselô-testület Pándy
Kálmán Kórház Szeghalmi
Egységének megbízott egy-
ségvezetô fôorvosa köszön-
tötte. Az egyesület elsôdleges
célja volt az intenzív oktató,

felvilágosító munkával hang-
súlyozni azt, hogy az egyén
akkor kezdje el óvni az egész-
ségét, amikor azmégmegvan.
A lakossági szûrôvizsgálattal
mélyíteni szeretnék az egész-
ségkultúra iránti igényt.
A térség településérôl több

mint kétszáz ember érkezett

a szeghalmi szakrendelôbe, s
várakozott türelmesen, hogy
bejuthasson a vizsgálatokra:
a szív- és érrendszeri vizsgá-
latra, nôgyógyászatra, bôr-
gyógyászatra, cukorbetegek
lábvizsgálatára, légzésfunk-
ció-vizsgálatra, ízületi, uroló-
giai vizsgálatra, zöldhályog-

vizsgálatra, memóriazavar-
vizsgálatra, valamint szoron-
gás- és depresszív szûrésre.
Ezen a délutánon három-
százötvenkét szûrés történt,
tizenegy szakágban.
A vizsgálatokat a szeghal-

mi rendelôintézet orvosai,
valamint egy vendég orvos
végeztemegfelelô számú asz-
szisztenciával. Munkájukat
köszönet illeti.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

Ingyenes szûrôvizsgálatABékésMegyeiÖnkormányzat civil szervezeteket
támogató pályázata segítségével egészségügyi szû-
rôprogramot tartott október 21-én a Szeghalmi
Polgári Egyesület. Az ingyenes vizsgálatokat az „Út
egy sikeres, teljesebb élethez” címû programmal
tették lehetôvé.

Békés Megyei Levéltár:

Törvény van, finanszírozás csak félig
Amegyei levéltárak feladatellátását pontosan sza-
bályozza a korábbanmeghozott levéltári törvény,
majd a késôbb ehhez kapcsolódóan kiadott végre-
hajtási rendelet is. Ez nagyon jó, azonban sajnála-
tos módon ehhez nincs hozzárendelve a finanszí-
rozás, így a feladatellátásnak nagyjából a felét biz-
tosítja a központi büdzsé – mondta érdeklôdé-
sünkre Erdész Ádám. A Békés Megyei Levéltár
igazgatóját arról kérdeztük, hogyan tud helytállni
az intézmény a nehezedô gazdasági körülmények
között.

Zebra Akadémia:
rendôrök az iskolában
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Megalakulása óta a Kö-
rös Irodalmi Társa-

ságnak sikerült élénk irodal-
mi életet létrehoznia Békés
megyében, és ezt amegyebeli
színvonalas alkotói tevékeny-
séget az egyetemes magyar
irodalmi alkotóáramlatokba
csatlakoztatnia. A társaság
fennállásának tízéves évfor-
dulóját kötetbemutató iro-
dalmi esttel ünnepelték meg,
ahol részt vett Balogh József
térségi tanácsnok is.

Dr. Elek Tibor, a Körös Iro-
dalmi Társaság újra megvá-

lasztott elnöke felidézte, hogy
közel kétszáz sikeres irodalmi
rendezvény fûzôdik a társaság
tevékenységéhez, és három-
szor írtak ki az elmúlt idô-
szakban nagy részvétel mel-
lett lebonyolított, irodalmi
pályázatot megyei alkotók
részére. A KIT elnöke fel-
említette még a Körösök
Gyöngye Díjat, illetve azt is,
hogy székhelyük az idei év-
tôl a Békés Megyei Jókai
Színház.
A tízéves jubileumrameg-

jelentetett antológia 33 szer-

zô verseit, novelláit, esszéit
tartalmazza, de emellett a
portréfotójukat, rövid életraj-
zukat és fontosabb publiká-
cióik jegyzékét is. A szövegek
között illusztrációként a Bé-
késtáji Mûvészeti Társaság
tagjainak alkotásai láthatók
elnökük,Lonovics László válo-
gatásában, aki a kötet borító-
tervének a készítôje is. Zárás-
ként Elek Tibor megköszön-
te a Békés Megyei Önkor-
mányzatnak, hogy a civil szer-

vezetek számára kiírt pályáza-
ton támogatta a kiadványt.
Az összegzô ünnepi beszé-

deket követôen a kötet jelen
lévô szerzôi olvasták fel egy-
egy rövid alkotásukat. A felol-
vasásokat üdítôen élénkítette
Szeverényi Ágnes (fuvola),
Gyaraki Lívia (ének) és Vozár
M. Krisztián (zongora) pro-
dukciója.
Az ünnepélyes irodalmi ta-

lálkozás nagy sikert aratott
a közönség körében; a záró-

akkordokat követôen jó han-
gulatú beszélgetéssel, boroz-
gatással zárult.
Békésmegyében az utóbbi

20-25 évben nem született
hasonló, amegye íróit bemu-
tató, reprezentatív válogatás.
A gyönyörû kivitelezésû,
„Körkörös” címmel megje-
lent antológia már megvásá-
rolható. Ünnepeljük együtt
olvasással az elmúlt tíz évet!
Bôvebben:www.bekesmegye.com,

http://programok.bekesmegye.com/

D omokos László köszöntô-
beszédében elmondta,

hogy a kiállítás különösen kö-
zel áll a szívéhez, hiszen ezút-
tal a magyar történelem köz-
kedvelt idôszaka, az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
elevenedik meg a látogatók
szeme elôtt. A szabadság, me-
lyért ‘48 hôsei akár az életüket
is hajlandók voltak feláldozni,
két erôs pilléren nyugszik. Az
elsô a rend, mely nélkül min-
den szabadság szabadosságba,
káoszba fordul át, és a felelôs-
ség, amely figyelmeztet ben-
nünket arra, hogy a szabadság a
legtörékenyebb nemzeti kin-
csünk,melyet óvni, ápolni, be-
csülni kell. Szabadság nélkül
ugyanis nincs demokrácia.

Dr. Szatmári Imre, a Mun-
kácsy Mihály Múzeum igaz-
gatója kihangsúlyozta kö-
szöntôjében, hogy egyedisé-

gét a kiállítás látvány- és inter-
aktív elemeivel érte el. Inter-
aktivitással, európai szintû
eszközökkel, újfajtamúzeumi
látvánnyal kelti fel az embe-
rekben a szunnyadó érdeklô-
dést, legyen az gyermeki vagy
tudományos irányultságú.

A tavaszi hadjárat 160. év-
fordulója alkalmából meg-
rendezett tárlat jelentôs és a
közönség számára eddig is-
meretlen, kiemelkedôen gaz-
dag és folyamatosan gyarapo-
dó magángyûjtemény anya-
gára támaszkodó kiállítást tár
a nagyközönség elé. Ajánljuk
ezt a kiállítást mindazoknak,
akik egy új szemszögbôl sze-
retnék megismerni ezt a kor-
szakot, és azoknak is, akik a
kiállított emlékek segítségé-
vel akarnak bepillantani a for-
radalom és szabadságharc tit-
kaiba.

Elnöknôk a Vigadóban
Az osztrák kultúra havának bemutatója a Vigadóban kerül
bemutatásra.Werner Schwab osztrák író drámája igazi sztár-
parádét vonultat fel, de habkönnyû elôadást még véletle-
nül sem ígér. A három álszent, problémás nôtKara Tünde,
Dobó Kata és Bede Fazekas Anna alakítja az erre az elôadás-
ra átalakuló térben.
Dobó Katára eddig is számított a színház, biztosra vettük,
hogy a Lüzisztraté tavalyi sikere után örömmel jön a Bé-
kés Megyei Jókai Színházba dolgozni. A mostani mun-
kát azzal a kikötéssel vállalta el, hogy nem egy „porcelán-
baba” primadonnát kell alakítania. Nos,Werner Schwab
színpadi játékában alkalma nyílik megmutatni a benne
élô csúnya karaktert is, a közönségnek bátran ígérhetjük
a meglepetés erejét ebben a darabban.

Bede Fazekas Annát az utóbbi években a budapesti Centrál
Színházból (volt Vidám Színpad) és a Magyar Színház-
ból ismerheti a színházjáró közönség. Milyen furfangos
rendezô az élet! A nyáron ô is alakította Lüzisztratét az
Aquincumban rendezett (a békéscsabaitól teljesen füg-
getlen) elôadásokon. Most közönségünk egy sokkal in-
kább drámai szerepben találkozhat a színésznô játékával.

Kara Tündét pedig reméljük, alig kell bemutatni a Békés
megyei közönségnek, hiszen például az Edith és Mar-
lene címû színpadi játékra – amelynek egyik fôszerepét
alakítja – alig-alig lehet jegyet kapni. Tünde most már
„díjhalmozóként” léphet a közönség elé, hiszen a Ván-
dorfesztivál szolnoki hetén fesztiváldíjat nyertMarlene
Dietrich alakítása, és ne felejtsük az elôzô évad végén
nyert a Gálfy-gyûrû díját se.

Dorotty Szalma osztrák rendezônô (és a társulat) december
4-én mutatja be a közönségnek az addigra elkészülô új
darabot, amely lehet, megosztja majd a közönséget, de
amelyrôlmármost azt írják a színház vendégkönyvében:
Ezt a darabot meg KELL néznie mindenkinek.

Milyen mesét szeretnek a
gyerekek? Amelyiken sok a
fordulat, ameglepetés, a szel-
lem és a szellemesség, a sze-
replôk a fantasztikumban
éppúgy otthon mozognak,
mint a földi világban, és
amelynek hôsével azonosulni
tudnak.Milyenhôst szeretnek
a gyerekek? Aki bátor, erôs –
vagy ügyes, furfangos –, de
mindenképpen önfeláldozó,
segítôkész, és amese végén jó-
ra fordítja a bonyodalmakkal
terhes helyzeteket. Ilyen a Ja-
vor címû mese, és ilyen a fô-

szereplôje, Javor vitéz. Olyan
hôs, aki Herkulesként min-
denkit megment. Jó cseleke-
deteinek híre eljut a gonosz
démonok fejedelméhez is, aki
nagyonmérges lesz rá ezért. El
is küldi egyik manóját, Kos-
pert, hogy kísértsemeg Javort.
Miben áll a kísértés? Valami-
lyen rossz cselekedetre kell rá-
venni, hogy ettôl kezdve hata-
lommal rendelkezzék felette.
Kosper és Javor kalandos ván-
dorlása, vándorlásos kalandso-
ra ez amese. S hogy ne legyen
teljesen egyoldalú történet,

megmentenek egy lányt a
vámpírokból, szellemekbôl és
rossz lelkekbôl álló útonállók
karmai közül. Ô Milena, a
szép parasztlány, akibe Javor

természetesenbeleszeretett. A
népmesei elemekkel tûzdelt
küzdelmek sora után Javort el-
viszi aHalál. Az életbe Kosper
menti vissza, akimegjavul, és a

Halálnak Javor életéért a ma-
gáét ajánlja fel. A végén persze
minden jóra fordul, de hogy
miképp, az már maradjon
azok öröme, akik megnézik a
mesés elôadást. A darab külön
erénye, hogy minden szörny,
gonosz, szellemés démon, be-
leértvemagát a halált is, éppoly
nevetséges, amennyire félel-
metes, éppen annyira humor-
ral rendelkezik, amennyi go-
noszsággal bír. Ráadásként
még nem is beszéltünk a talp-
raesettMilena és a bátor Javor
szerelmérôl.Mert olyan is van
ám ebben a mesében, hogy is
ne lenne!
Az elôadás megtekinthetô

a Békés Megyei Jókai Szín-
házban 2009. november 13-
tól december 10-ig.

Lili bárónô
az operett kedvelôinek

Ha a színház egy atom
lenne, rajta a vegyérték

elektronokat alighanem az
operett mûfaja jelentené. En-
nek a mûfajnak tagadhatatla-
nul megvan a maga kémiája,
és ha egyszer kötésbe lépett,
akkor az tart. A Jókai színház-
ban persze hogy nem múlik
el évad operettbemutató nél-
kül. A Lili bárónô csavaros
történetet dolgoz fel, csodás
melódiákkal.

Gál Judit és Presits Tamás
alakítják a szerelmes párt,
akik – talán nem árulunk el
túl nagy titkot – az elôadás
végén várhatóan egymásra ta-
lálnak. Addig viszont a ko-
mornyiknak álló elszegénye-
dett gróf Illésházy Lászlónak
sok nehézséget kell leküzde-
nie Malomszegi Lili bárónô
kezéért. Többek közt meg
kell küzdenie egy kissé ütô-
dött férjjelölttel, Frédivel is.
Huszka Jenô és Maros Ferenc
egyik legnépszerûbb operett-
je a Lili bárónô, hisz ki ne
kedvelné „Az egy kis cigaret-
ta”, a „Tündérkirálynô, légy a
párom” és a „Gyere, csókolj
meg, tubicám” címû világhí-
rû slágereket.
A próbák ezúttal Budapes-

ten kezdôdtek meg, hiszen a
rendezô, Seregi Zoltán és a fô-
szereplôk egyaránt a fôváros-
ból szerzôdtek a Békés Me-
gyei Jókai Színházba. Az élô-
zenével kísért elôadást elôször
november 28-án láthatják,
hallhatják az érdeklôdôk.

A Jókai Színházban
már a kutyákat
is megeszik

A Közép-európai Színházi
Szomszédolás keretében a du-
naszerdahelyi Epopteia Mû-
hely Társulás vendégjátékára
juthatnak még be páran. Az
elôadást a Javor vitézt is rende-
zôCzajlik Józsefhozta létreGál
Tamás színmûvésszel.
AHogyan ettemkutyát egy

olyan elôadás, ahol a színész
azt játssza, hogy nem játszik.
GálTamás leül a közönség-

gel szemben, és – mint csak a
barátainak a kocsmában –, el-
meséli,mi történt vele aCsen-
des-óceánon. Az alkotópáros
elôadása a budapesti Kalei-
doszkóp Nemzetközi Vers-
Fesztiválon, Közép-Európa
egyik legnagyobb színház- és
pódiummûvészeti seregszem-
léjén fôdíjat nyert, és azóta is a
legkeresettebb hazai stúdió-
színházi elôadások egyike. Az
elôadás sikerének titkát firtat-
tukGál Tamásnál, aki így fog-

lalta össze a produkciót: – Ez
egy rendkívül nehéz feladat,
egy elôadásra szellemileg szin-
te egész nap készülök. Egy szó
semhangozhat el úgy,mintha
ez egy begyakorolt, lefixált,
elôkészített elôadás volna. A
spontaneitáson alapszik az
egész. – Az elôadást a Jókai
Színház színpadán felállított
sátorban tekintheti meg a kö-
zönség november 21-én, este.

Jubileumi irodalmi est

Ivan Holub: Javor
Rendezô: Ivan Holub

Tavaszi hadjárat aMunkácsyban
AMunkácsyMihályMúzeumban november 12-én
nyitották meg a tavaszi hadjárat 160. évfordulója
elôtt tisztelgô idôszaki kiállítást, mely 2010. feb-
ruár 28-ig tekinthetômeg. Kora délután a belváros
szívébôl indult a lovas felvonulás,melyet hatalmas
tömeg kísért amúzeumépületéig, ahol ünnepélyes
keretek között átadták a közönségnek az „Ilyen ta-
vasz csak egy volt életemben”, 1849 címû tárlatot.

Tíz évvel ezelôtt alakult meg a Körös Irodalmi
Társaság (KIT), mely az évfordulós alkalomból
egy reprezentatív gyûjteményt jelentetett meg al-
kotó tagjainakmûveibôl. Az antológiát ünnepi est
keretébenmutatták be november 7-én aBékésMe-
gyei Jókai Színház Vigadó termében.
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A kicsiket kézmûves progra-
mok, kóstolás, adventi készü-
lôdés és mûsorok várják, de
fáklyás felvonulás, hangulatos
gálamûsor és Luca-napimeg-
lepetés is színesíti a progra-
mot. A szakmai elôadásokon
kedvet kaphatnak a látogatók
a méhészet csínját-bínját ki-
tanulni, és naprakész infor-

mációkat is szerezhetnek. A
fesztivál társéttermeibenmeg-
ízlelhetôk a legkülönlegesebb
mézes ételek és lelketmelen-
getô italok, a várfürdôben

megismerhetik az élet gyö-
nyörét, hiszen mézes masz-
százs és az egyedülálló szau-
nakertben mézes szauna vár-
ja a vendégeket. A gyulai tég-
lavárban erre az alkalomra
gyermekprogrammal és egyéb
ínyencségekkel is készülnek.
A rendezvény idôpontja:
2009. december 11., 12., 13.
Helyszín: Gyula, Erkel Fe-
rencMûvelôdési Központ.

A szakácsolimpián nyertes Békés Megyei
Gasztronómiai Team tagjai nemcsak különle-
ges ételeket tudnak ízletesen elkészíteni, ha-
nem az igazi hagyományos Békésmegyei gu-
lyás készítésében is élen járnak. A Békés Me-
gyei Önkormányzat támogatásával megkós-
tolhatják a gulyást és a szilvalekváros ízes buk-
tát, hiszen karácsony elôtt, advent idején a
megye négy településén 600 adag ételt fognak
osztani elsôsorban a rászorulóknak, a nagy-
családosoknak.
2009. 11. 28. – Gyula
2009. 12. 05. – Szarvas
2009. 12. 12. – Dévaványa
2009. 12. 19. – Békés

A z ausztriai Villachban a
profi gálákat idézô kül-

sôségekkel kezdôdött a kick-
box világbajnokság döntôinek
második része. A három dél-
utáni magyar finalista közül
elôször Szabó László lépett ta-
tamira. ABékéscsabai Lakóte-
lepi SE 19 éves válogatott ver-
senyzôje – aki ebben az évben
váltott súlycsoportot és 74 kg-
ban indult –, a döntôben az
osztrákok egyik büszkeségé-
vel, a tavaly Európa-bajnoki
ezüstérmesBertalan Leventével
csapott össze. A két versenyzô
már tavasszal, az AustriaClas-
sic nemzetközi viadalon is ta-
lálkozott egymással: akkor a
nyolc között az osztrák gyô-
zött. Kemény mérkôzést ho-
zott a döntô. Elôször Bertalan
vezetett – szemmel láthatólag
készültek arra, hogy Szabó
erôsségét, a kiváló rúgótech-
nikát semlegesítsék. A máso-
dik menettôl új taktikát fun-
dált ki a ZrínyiMiklós szövet-
ségi kapitány vezette szakmai
team. Szabó letámadta az el-
lenfelet, fejre-gyomorra so-
rozva, s lábbal kijôve a kombi-
nációkból. Aztán az utolsó
menetben átvette a vezetést is,
és a végén szoros, 2:1 arányú
pontozássalmegnyerte amér-
kôzést, s ezzel a világbajnoki
címet.
– Azt éreztem az elsô me-

netben, hogy meg lehet ezt

csinálni, de váltani kell, mert
amit kitaláltunk taktikát, egy-
szerûen nem jött be! – kezd-
te Szabó László a döntô érté-
kelését. – Úgy terveztük,
hogy lábelôkészítés, rúgások
után jön a kéz, s helyette kéz-
zel támadtam és lábbal. Amá-
sodik menetben éreztem,
hogy lehet valami, és az utol-
só menet utolsó percében
fordult meg a mérkôzés, így
sikerült nyernem. Nagyon
nehéz volt, hiszen Bertalan a
legutóbbi, ausztriai mérkô-
zéshez képest erôsebb volt fi-
zikálisan, érezni lehetett,
hogy sokat készült. Úgy jöt-
tem ki a vébére, hogy látat-
lanban egy bronzéremmel is
elégedett vagyok. Nehéz volt
a felkészülésem, hiszen Sze-
gedre kerültem szeptember-
tôl, a technikai részét csak az
edzôtáborban tudtam gyako-
rolni. De sikerült!
– Laci szenzációs volt, le a

kalappal elôtte! – méltatta az
ifjú világbajnokotZrínyi Mik-
lós szövetségi kapitány. – Na-
gyon ügyes, ösztönösen küz-
dô egyéniség. Iszonyatosan
fegyelmezetten hajtotta végre
azt, amit kértünk tôle. Ha azt
kértük, üssön, akkor ütött, ha
azt kértük, rúgjon, akkor rú-
gott. Ha azt kértük, hogy
nyerje meg a világbajnoksá-
got, hát megnyerte! Nagyon
jó és kemény mérkôzés volt,

az osztrák kemény és techni-
kás stílusú,magasabb Lacinál.
De azt mondtuk neki:Zsuko-
vot megverted az elôdöntô-
ben, és aki a királyt letaszítja a
trónról, annak ez a döntômár
nem lehet akadály!
– Szabó Lacit érmes helyre

vártam, a világbajnoki cím
messze több annál – dicsérte
tanítványát Gregor László. –
Azt hiszem, a Szergej Zsukov
elleni gyôzelem volt itt a dön-
tô,mertmentálisan óriásit je-
lentett. Annak is örülök, hogy
a lábsérülések nem befolyá-
solták alapvetôen a teljesít-
ményét. Laci Szegeden tanul
szeptembertôl a rendészeti
szakközépiskolában, onnan
jár majd ki Szegedre hét köz-
ben edzeni. Felkészülését ko-
ordinálni kell majd, de sze-
rintem megoldható. Most
még örüljünk, aztán tovább
kell lépnünk.

2009. november 6-án „Fejeze-
tek a békési sport történetébôl”
címmel kiállítás nyílt a Békési
Galériában. Izsó Gábor, Békés
város polgármestere nyitotta
meg a tárlatot, és elmondta,
hogy azünnepségsorozat, amit
dr. Hepp Ferenc 100. születés-
napjára idôzítettek,mégnapo-
kig tart, és a november végi
sportbál fogja zárni.
Dr. Hepp Ferenc gyerme-

kei, képviselôk, sportvezetôk
és több volt válogatott békési
sportoló, köztük a világbaj-
nok Pankotai Gábor is jelen
volt a nem mindennapi kiál-
lítás megnyitóján. A közön-

ség 2010. február 28-ig te-
kintheti meg a kiállítást, majd
több településre ellátogat a
tárlat, és a végleges helye a

békési Dr.Hepp Ferenc Álta-
lános Iskolában lesz.
Bôvebben:www.bekesmegye.com,

http://programok.bekesmegye.com/

Békéscsabán, a Szent Ist-
ván Egyetem sportcsar-

nokában rendezték meg a
WTF taekwon-do országos
bajnokságot – minden kor-
osztálynak és súlycsoportnak.
Az olimpiai taekwon-do full-
contact szabályrendszerben
rendezte meg küzdelmi ver-
senyét, amelyen 19 klub 152
versenyzôje vett részt. Ameg-
nyitó beszédet a vendéglátó
klub, a Békéscsabai Lakótele-
pi SE egykori vezetôje,Bartyik
Jenô IIDAN, azÖnkormány-

zatiMinisztériumSport Szak-
államtitkárságának fôtanácso-
sa mondta el, és ô vállalta a
házigazda szóvivô szerepét is.
Nagy taps fogadta Patakfalvy
Miklóst VI DAN, a Magyar
Taekwon-do Szövetség elnö-
két. A Békés Megyei Önkor-
mányzatotSzabóné Csendes Il-
dikó sportreferens képviselte,
s jelen volt Lovas István, a La-
kótelepi SE elnöke és Gregor
László V DAN, a Békés Me-
gyei Harcmûvész Szövetség
elnöke is. A nap folyamán a

WTF taekwon-do sokféle ar-
cát mutatták meg a szép szá-
mú nézôseregnek: A kicsik
csetlô-botló, de nagyon ko-
molyan vett próbálkozásaitól
a lelkes sárga övesek „aprítá-
sán” keresztül a fekete övesek,
köztük a nemrégiben vb 5.
helyet elért, válogatott Tóth
Balázs látványos küzdelméig .
AMáté József vezette hódme-
zôvásárhelyi klub tartalmas és
igényes bemutatóval, Kerekes
Judit tanítványai pedig „hipp-
hopp „ tánccal szórakoztatták
a szünetben a közönséget.
A keménység természet-

szerûleg benne volt a küzdel-
mekben, nem unatkozott a
versenyorvos. A legnagyobb
létszámmal a házigazdák in-
dultak, smegnyerték az össze-
tett csapatversenyt. A szakosz-
tály vezetôi, a két Szedoglavits
testvér, Vilmos és Alajos csa-
pata nemcsak a rendezésbôl,
hanem a versenyzésbôl is je-
lesre vizsgázott!
Bôvebben:www.bekesmegye.com,

http://programok.bekesmegye.com/

November 29. – december 23. Ad-
vent a várban, Gyula, Vármúzeum

November 29. – január 1. Karácsonyi
forgatag, Békéscsaba, Andrássy út

December 1–6. Mikulásfesztivál, Bé-
késcsaba, ifjúsági ház

December 5–6. A település napja,
Csorvás, mûvelôdési ház

December 5.Mikulás-napi táncház és
kézmûvesdélután,Gyomaendrôd mû-
velôdési ház

December 6. Száncsengô, Mezôhe-
gyes, József Attila Általános Mûvelôdési
Központ

December 6. Profi téli kispályás lab-
darúgó-bajnokság, Szeghalom, sport-
csarnok

December 11. Rákász Gergely-kon-
cert, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Ház

December 11–13. II. Gyulai Méz és
Mézeskalács Fesztivál, Gyula, Civil-
ház

December 12. Luca-nap, Füzesgyar-
mat, könyvtár

December 12. Csudajó játszóház,Kö-
rösladány, könyvtár

December 12. 30 éves a citeraegyüt-
tes, Körösladány, mûvelôdési ház

December 14–19. Adventi játszóház,
Mezôhegyes, József Attila Általános
Mûvelôdési Központ

December 18. Karácsonyváró közsé-
gi ünnepség, Doboz, a település több
pontján

December 18. Karácsonyi koncert,
Gyula, Mogyoróssy János Városi Könyvtár

December 19. Karácsonyi hangver-
seny, Vésztô, mûvelôdési központ

December 20. Adventi karácsonyi
Hangverseny, Füzesgyarmat, unitárius
templom

December 20. Ladányi karácsony,Kö-
rösladány, mûvelôdési ház

December 21. Karácsonyi hangver-
seny, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési
Központ

December 22. Városi karácsony, Fü-
zesgyarmat, sportcsarnok

December 23. Karácsonyi koncert,
Tótkomlós J. G. Tajovsky Mûvelôdési
Központ

December 28. Pezsgôkupa vívóver-
seny, Gyula, vívóterem (48-as utca)

December 28–29. „Túl a húszon”
szilveszteri hangverseny, Orosháza,
Petôfi Mûvelôdési Központ

December 31. Szilveszteri futógála,
Békéscsaba, városi sportcsarnok

December 31. Szilveszteri utcabál,
Békéscsaba, Korzó tér

December 31. Szilveszteri utcabál,
Gyula, Városház utca

December 31. Szilveszteri bál, Vész-
tô, mûvelôdési ház

December 31. Szilveszter a sport-
csarnokban, Gyula, városi torna-
csarnok

December 31. Szilveszteri mulatság,
Mezôhegyes, Centrál étterem

December 31. Városi Szilveszter,
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ

Decemberi rendezvények

Adventi jótékonyság

Sporttörténeti kiállítás Békésen

Sikerek a taekwon-do bajnokságon

II. Gyulai Méz és Mézeskalács Nemzetközi Fesztivál
Egy teljes hétvégén
át, december 11–13.
között több helyszí-
nen csábítják az élve-
zetekre Gyulán az
érdeklôdôket a Gyu-
lai Civil Szervezetek
Szövetsége általmeg-
rendezett nemzetkö-
zi fesztiválra. Az ese-
ményt a Békés Me-
gyei Önkormányzat
is támogatja.

Szabó László a világbajnok


