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Visszavárják Békésbe a szakembereket
Szolgálatilakás-programmal segítik a munkavállalókat – Pályáznak az M44-re

A vidék és a fôváros közötti,
illetve a megyén belüli összefogásnak is példaértékû megvalósulása az a jótékonysági
koncert, amelyet február 7-én
adott a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar a Szent Istvánbazilikában. Az este teljes bevételét a megye hatszáz állami gondoskodásban élô gyermekének és fiataljának javára
fordítják.

Szolgálatilakás-program létrehozásáról döntött a megyei
közgyûlés február 19-i, elsô idei közgyûlésén, melynek célja,
hogy Békéscsaba–Gyula körzetében 70 lakás biztosításával
vonzóbbá tegyék a megyei intézményekben történô munkavállalást a jelenlegi hiányszakmákat végzô szakemberek számára. Arról is döntöttek, hogy pályázatot nyújtanak be az M44es gyorsforgalmi út békéscsabai elkerülô szakaszától az országhatárig történô megvalósíthatóságának vizsgálatára, és ezzel kapcsolatban egy tanulmányterv elkészítésére is javaslatot
tesznek. A több megyei fô közlekedési út fejlesztését is felölelô pályázat kiemelt célja lenne, hogy a megye legforgalmasabb
útvonalainak tervezése minden esetben a határig történjen
meg. Az ülés elején közmeghallgatás keretein belül tárgyalta
a testület a megye agráriumának jelenlegi helyzetét.

E

gy szolgálatilakás-program létrehozásával teremtene kedvezôbb
helyzetet a megyei önkormányzat a
jelenlegi hiányszakmákban dolgozó
szakemberek számára. A mintegy 70
lakás megvételét megcélzó programmal megoldhatnák azoknak a szakembereknek a lakásproblémáját, akik
az önkormányzat békéscsabai vagy
gyulai telephelyein dolgoznak. Mivel
bizonyos szakterületek olyan szakemberigényt feltételeznek, melyek

pótlása komoly nehézségbe ütközhet,
a felajánlható szolgálati lakás mindenképpen vonzerôt jelenthet a hiányszakmákat gyakorló szakemberek
számára, mint például orvos, ápoló,
mérnök, valamint megfelelô felkészültségû idegen nyelvet oktató tanár.
Az intézményeknek pedig megoldást
jelenthet a program a jelenlegi szakemberhiányra – mondta el Domokos
László megyei elnök. Erre a célra közel egymilliárd forintos forrást bizto-
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A hetven lakás megvételét célzó programmal megoldhatnák a hiányszakmákban dolgozók lakásproblémáját
sít a testület a Békés Megyei Önkormányzat által kibocsátott kötvénybôl
származtatott forrás, fejlesztési feladatokat finanszírozó szabadforrásai
terhére. Mint kiderült, a megjelölt

forrás reális lehetôséget nyújt akár
100 újonnan épített vagy újszerû állapotra felújított átlagos alapterületû lakás megvételére is.
RÉSZLETEK A 3. OLDALON

Önkormányzatok kontra államszervek
A Békés Megyei Önkormányzat az érdekvédelem hatékonyságának növelése céljából hívta életre új
konferenciasorozatát, mely a legfontosabb társadalmi, állami és civil kérdésekre fókuszál. A konferenciák elôadói minden esetben megkérdôjelezhetetlen szaktekintélyek, akik elsô kézbôl hiteles tájékoztatást nyújtanak a település- és intézményvezetôk, jegyzôk és fôjegyzôk, illetve a szakterületek képviselôi számára. A résztvevôk szakmai és erkölcsi zsinórmértéket, illetve magyarázatot kapnak az elkerülhetetlen változtatások szükségességére, megismerik a változáshoz elengedhetetlen,
legfontosabb, leghatékonyabb módszereket és a területenkénti európai összehasonlításokat.

A

január 26-i, békéscsabai nyitóesemény, az Önkormányzatok
kontra államszervek – önkormányzati védekezéstechnikák az állami
megszorítások és intézkedések tükrében címet viselô konferencia az állami megszorításokkal szembeni önkormányzati védekezéstechnikákról
és a közigazgatás anomáliáiról szólt.
Egy-egy ilyen konferencia alkalom a
nyilvánosság elé tárni azokat a gondokat, amelyek például a 2007 óta
az önkormányzatokat érintô forrásmegvonások következtében keletkeztek, egyben információcserék lehetôsége a városok és falvak vezetôinek, képviselôinek abban, hogy nehéz körülményeik között milyen lehetôségek, jogszerû védekezéstechnikák állnak a rendelkezésükre. Közös gondolkodásokra serkentô mûhelyek ezek, amelyeket a remények
szerint közös cselekvés követ önkormányzati és kormányoldalon egy-

aránt. Domokos László, a Békés Megyei Közgyûlés elnöke elmondta: a
megyei önkormányzatnak az ágyszámcsökkentések ügyében az Egészségügyi Minisztérium ellen nyertes

Az összefogás
ereje a bazilikában

pere is éppen arra bizonyíték, hogy
van lehetôség jogos igényeink védelmére.
„Nincsenek kellôen megalapozott reformkoncepciók. Megalapo-

A megyei önkormányzat konferenciasorozata a legfontosabb társadalmi, állami és civil kérdésekre fókuszál

zatlanok ellenben szép számmal
akadnak” – jegyezte meg közönséget
magával ragadó elôadásában prof. dr.
Kilényi Géza. Az egykori alkotmánybíró szerint külön gond, hogy abban
sincs egyetértés, ki mit is ért a reform fogalmán – ezért fordulhat elô,
hogy az alaposan átgondolt, intézményekkel egyeztetett reformok helyett gyakran születnek csak pénzügyi szempontok által rögtönzöttek.
Dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsôbb Bíróság volt elnöke prezentációjában a
közigazgatási bíróságok szervezeti
önállósága mellett foglalt állást – hiszen ezek jelenleg nem különállók.
Dr. Dávid Sándor, Békés megye fôjegyzôje pedig a megyei önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.
bekesmegye.hu) elérhetô, újonnan
bevezetett Jegyzôi fórumra hívta fel
a figyelmet.
Az elôadók közt szerepelt még dr.
Darák Péter (az LB Közigazgatási Kollégiumának bírája), aki a közigazgatási peres eljárásokról, illetve dr. Cservák
Csaba (a Független Jogászfórum elnöke), aki a közigazgatási jogszabályalkotásról szólt; valamint két, a témában érintett polgármester, dr. Mile
Sándor (Bucsa) és dr. Pelcsinszki Boleszláv (Körösladány) is.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

öbb kezdeményezés szála futott össze egy idôben és egy
helyen, egy nagyszabású rendezvény képében február 7-én Budapesten, a zsúfolásig telt Szent István-bazilikában. A szentmisét követôen az ebben az évadban az ötvenedik születésnapját ünneplô
Békés Megyei Szimfonikus Zenekar adott jótékonysági koncertet.
Az együttes a Debreceni Kodály
Kórussal és a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatóival,
valamint további neves zenészekkel kiegészülve játszotta Mozart
Koronázási miséjét, illetve – ahogyan korábban, a rendezvény sajtótájékoztatóján Somogyi-Tóth Dániel mûvészeti vezetô elmondta –
Bach életmûvének koncentrátumát, azaz a II. brandenburgi versenyt és a Magnificatot.
A jótékonysági rendezvény
összes bevétele a Békés Megyei
Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ számára folyt be. A közel
hatszáz gyermeket és utógondozott fiatalt ellátó intézménynek az
állami megszorítások következtében már a mindennapi mûködése
került veszélybe – ôket, az elesetteket és rászorulókat segítette tehát a rendezvény. Innen is eredt az
este elnevezése: Adj esélyt!
A rendezvény – amelynek fôvédnöke a Fidesz–KDNP fôvárosi
frakciójának vezetôje, Tarlós István,
két védnöke pedig Harrach Péter, az
Országgyûlés alelnöke, illetve Domokos László, a Békés Megyei Közgyûlés elnöke voltak – a társadalmi
felelôsségvállalás, a vidék és a fôváros összefogásának eredménye
és bizonyítéka.
Kérjük, ha teheti, ön is támogassa a Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi, Rehabilitációs
és Módszertani Központot! Felajánlásait az alábbi számlaszámon
teheti meg: 11733003-15342342.
A közlemény rovatban ne felejtse
el feltüntetni: ESÉLY.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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A szándékok közösek
V

archó István polgármester
üdvözölte január 25-én az
Otthonunk Békés Megye rendezvényére érkezôket Végegyházán, és beszédében az 1500
lelkes község eredményeire és
problémáira egyaránt kitért. A
Békés Megyei Közgyûlés képviseletében jelen lévô Balogh József térségi tanácsnok azt hangsúlyozta: megye és falu jelenleg
hasonló problémákkal küzd,
egyformán nehéz helyzetben
van. Ezért ehhez biztatólag
hozzátette: „Szándékunk közös. Ez a mi földünk, itt akarunk maradni.”
A soron kívüli testületi ülésen két megyei intézmény mutatkozott be a végegyháziak
elôtt. Plesovszkiné Ujfaluczki Judit igazgató köszönetet mondott a falu lakóinak a Hunyadi
János Közoktatási Intézménynyel ápolt, hagyományosan jó
kapcsolatukért, Seregi Zoltán
mûvészeti vezetô pedig arról
beszélt, hogy a Békés Megyei

Jókai Színház célkitûzése az,
hogy Békés valamennyi településének valamennyi lakójához eljuttassa mûsorait. Ebbôl

elnevezésû programjukat is,
amellyel a kerettantervben szereplô kötelezô olvasmányokat
interaktívan, jelenetek és játékos gyakorlatok segítségével
dolgoznák fel, közösen a tanulókkal. Minderre ráadásul a

A Jókai Színház a megye valamennyi lakójához igyekszik eljuttatni mûsorait
a helyi gyerekek is ízelítôt kaphattak, hála a Játsszunk együtt
címû zenés mûsornak, amelyen nagyon jól szórakozott a
legfiatalabb generáció.
Ennek érdekében hívják a
jókaisok életre RendhagyÓra

programfinanszírozás keretében nyílik majd lehetôség,
vagyis a megyei önkormányzat
támogatásával juthat el az iskolákba az oktatási anyagot színesebbé tevô rendezvény.

öbbféle kulturális program várta január 27-én
azokat, akik kíváncsiak voltak
az Otthonunk Békés Megye
medgyesbodzási állomásának
eseményeire. A település és a
megye történetét nagy vásznakon bemutató tárlatot Erdész
Ádám, a Békés Megyei Levéltár igazgatója nyitotta meg
átfogó elôadásával. Emellett
meg lehetett tekinteni a helyi
nyugdíjasklub finoman kidolgozott, szép kézmûves munkáiból készített kiállítást is, de
a gyerekeknek és felnôtteknek
egyaránt felhôtlen kikapcsolódást garantáló fellépések
ugyancsak szerepeltek a menetrendben, hiszen a Jókai
Színház, annak színitanháza,
valamint a Léghajó társulat is
egy-egy szórakoztató, zenés
elôadással készült.
A megyejárás medgyesbodzási állomásán Varga Gábor

A helyi nyugdíjasklub finoman kidolgozott, szép
kézmûves munkáiból rendezett kiállítás
polgármester mondott köszöntôbeszédet, a falu sikereirôl, eredményeirôl is szólt.
Ezután Békés Megye Képviselô-testületének térségi tanácsnoka, Balogh József a me-

gye mint közigazgatási egység
fontosságáról beszélt, hiszen
révén az emberekhez legközelebbi szinten születhetnek
meg az ôket érintô döntések.
„Aki közel van a tûzhöz, az
melegszik. De ha ezt a tüzet
elviszik Kecskemétre, az nem
fog elvilágítani Medgyesbodzásig. Mi pedig dideregtünk
már eleget”– tette hozzá.
A megye szolgáltatásait,
feladatait, mûködését soron
kívüli testületi ülésen ismerhették meg a helyiek. Ennek
végén pedig élénk eszmecsere bontakozott ki a résztvevôk között, és mindenki
egyetértett abban, hogy óvni
kell a Medgyesbodzás alatt található ivóvizet, hiszen ahogyan a megyejárás aznapi
mottója is szólt: a település
„a térség legjobb ivóvizének
forrása”.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Merre tart a magyar egészségügy?
eddig várat magára a
magyar egészségügy
meggyógyítása? Hogyan semlegesíthetik az önkormányzatok a kormányzat elhibázott lépéseit? Mi mondható
el megyénk egészségügyének
helyzetérôl, és milyen intézkedéseket tett a Békés Megyei Önkormányzat az ellátás
javításának érdekében? Milyen a dél-magyarországi orvosképzés, illetve egyetemi
szintû egészségügyi képzés
napjainkban? – csak néhány
kérdés azok közül, amelyekre
a megyei önkormányzat által
januárban indított konferenciasorozat február 24-i állomásának meghívottjai (települési vezetôk, Békés megyei
orvosok) választ kaphattak,

M

Megyénk egészségügyének helyzete volt a konferencia egyik fô témája
vagy éppen azok közül, amelyekre még nem érkezett
megnyugtató felelet, a párbe-

Dombegyház, a gondos házigazda
Ahogyan ô mondta, „hideg
idôben, ám meleg szeretettel”
üdvözölte vendégeit február
5-én Varga Lajos polgármester
az Otthonunk Békés Megye
rendezvénysorozat dombegyházi helyszínén. A nagyközség
mindvégig gondos házigazdának bizonyult, és a megye, illetve a települések közti párbeszédet, jó kapcsolatot szorgalmazó találkozón a Békés Megyei Önkormányzat kulturális
programjai mellett a helyiek is
készültek sajátjaikkal. Így az
egyébként komoly témákat
körbejáró soron kívüli testületi ülésen is megmaradt a jó
hangulat, amit a hatodik osztályos Kovács Mihály szavalata,
illetve a Héthalom Citerazenekar és Népdalkör kellemes
produkciója teremtett a megbeszélés kezdetére.

széd azonban már megindult
róluk. A lapzártánk után a Jókai Színházban zajlott találkozó „Az egészségügy átfogó
változásának szükségessége
és az orvosok helyzete Magyarországon 2010-ben – A
Békés Megyei Önkormányzat a megyei egészségügyi ellátás javítását célzó intézkedései és az orvosi hivatás megbecsülése Békés megyében”
nevet viselte, és összetett címéhez hûen ezúttal is bonyolult témát járt körbe. A
konferencián nemzetközileg
is elismert szaktekintélyek
tartották meg prezentációikat, a rendezvény fôelôadója
dr. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke volt.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

A nagyközség mindvégig
gondos házigazdának bizonyult
Balogh József térségi tanácsnok a megye intézményeit, a
dombegyházi lakosok mindennapjait is érintô szolgáltatásait mutatta be. Ezt követô-

en a Harruckern János Közoktatási Intézménybôl és a
BMKT Pándy Kálmán Kórházból érkezô egy-egy elôadó,
dr. Kövesdi József megbízott orvos-igazgató, illetve Varga Sándor festette le részletesen, mik
is tartoznak intézményeik tevékenységi köréhez. A Harruckern mezôhegyesi telephelyének vezetôje sok egyéb
mellett az iskola frissen bevezetett ösztöndíjazási gyakorlatáról is beszélt, ami a középiskolai felvételik aktualitása
miatt különösen felkeltette
a polgármesteri hivatalban
megjelent érdeklôdôk figyelmét – illetve bizonyára azokét
is, akik otthonról, a helyi kábeltévé élô közvetítése révén
követték nyomon az eseményeket.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Gerendás útjai

Bôvebben: www.bekesmegye.hu

A térség legjobb ivóvizének forrása
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agyarország elsô, ráadásul még ma, azaz
közel nyolcvan évvel az elkészülte után is remek állapotban lévô betonútján érheti el
a Csorvás felôl érkezô utazó
Gerendás központját. A szépen gondozott falut mindig
vendégszeretônek ismerték:
talán ezzel magyarázható, hogy
korábban megfordult itt Ady
Endre, szívesen idôzött és alkotott erre Munkácsy Mihály. Sôt
úgy tudni, a hírhedt betyár,
Rózsa Sándor is ezen a környéken bujdokolt el a törvény elôl.
Február 11-én az Otthonunk Békés Megye rendezvénysorozatot és stábját is szeretettel fogadta a község. Az
ötödikes Fátyol Noémi Balogh
József kortárs szerzô egy költeményével köszöntötte a látogatókat – a megye képviseletében
jelen lévô Balogh József térségi
tanácsnok a félreértések elke-

rülése érdekében mosolyogva
meg is jegyezte, hogy az elszavalt mû nem az ô alkotása.
Késôbb a Szent József Szeretetotthon Hagyományôrzô
Köre adott elô verseket, népdalokat, dalokat és nótákat:
– Gerendáshoz kötôdô darabokat választottunk. Olyanokat, amik bemutatják a mi kis
vidéki életünket, ami csendben, de nagyon szerényen és
kedvesen zajlik. Így próbáljuk
a régi dolgokat megôrizni, továbbadni az utókor számára –
tudtuk meg a népdalkör tagjaitól.
A soron kívüli testületi ülésen a megye és intézményei
mûködését, mindennapjait és
szolgáltatásait ismerhették
meg a településen élôk:
– Amit eddig esetleg nem
tudtunk a megyérôl, azt az információt most megkaptuk.
Az egyik helyi lakos szinte

Február 11-ével Gerendás
és a megye közelebb kerültek egymáshoz
meg is könnyezte, amikor a
megyetörténeti kiállítás megnyitóján hallotta, mi minden
történt már Békés múltjában.
A mai nappal a megye és Gerendás közelebb került egymáshoz – összegezte Gajdács
János polgármester.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Tarhos és a Kodály-módszer
A Wenckheim család Argentínában élô leszármazottjának
üdvözletét is elvitte az Otthonunk Békés Megye tarhosi állomására február 18-án Balogh
József, a Békés Megyei Közgyûlés térségi tanácsnoka. Korábban erre terültek ugyanis a
Wenckheim-birtokok, és a
nagy múltú famíliáé volt az a
kastély is, amely feltette Tarhost a zenekultúra képzeletbeli térképére, hiszen ebben
az épületben mûködött 1946
és 1954 között az ország elsô
állami ének- és zeneiskolája,
kodályi oktatási módszerekkel.
A megyejárás programjai
sem maradtak híján dallamvezérelt mûsoroknak, hiszen
amíg a képviselôk soron kívüli testületi ülésen hallgathattak elôadásokat a megye
mûködésérôl, a gyerekek vidám zenés mûsort nevethettek-énekelhettek végig. – Te-

Hornok Sándor és Balogh
József a megyejáráson
keredik a kígyó, kolbász akar
lenni – ferdítette el a mondóka szövegét Tücsök Peti és
Hangya Levi, a kicsik azonban rögtön hangosan javították is ki a párost. Utánuk pedig a Jókai Színház színitan-

házának növendékei léptek
fel elsôsorban musicalekre
épülô elôadásukkal.
– Az utóbbi években rendbe hoztuk középületeinket,
közösségi teret alakítottunk ki,
egyszóval kellemesebbé tettük
környezetünket – mondta el
érdeklôdésünkre Hornok Sándor polgármester. – Azt is reméljük ezektôl a lépésektôl,
hogy hatásukra esetleg még a
városokból is érkeznek majd
lakni községünkbe: Békésre,
Békéscsabára járhatnának dolgozni, itt pedig nyugodt környezetben élhetnének.
Évente legalább egyszer
azonban a nyugalmas Tarhos
élete is felbolydul. Hiszen
minden esztendôben megrendezik a Körösök-völgye Folklórfesztivált, amelynek sokszínû programjaira a helyiek
mindenkit szeretettel várnak.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Visszavárják Békésbe a szakembereket
Szolgálatilakás-programmal segítik a munkavállalókat: a hiányszakmák is vonzóvá válhatnak
Közmeghallgatás az agráriumról
Jelentôs érdeklôdés övezte
a mezôgazdaság helyzetérôl
szóló közmeghallgatást és vitát. Több gazdálkodó szólalt
fel az ügyben és sorolta a gondokat. Fekete Lajos békési családi gazdálkodó a sertéságazat
problémájáról és a tejágazat
hanyatlásáról beszélt. Bizonyára sok gazdálkodó panasza
az is, hogy az ágazat rendelkezései túl bonyolultak, és rengeteg terhet rónak rájuk. Rá-

rint a program egy forintot
sem hozott a megyébe. Szóba
került a cukoripar leépülése is.
Tolnai Péter képviselô (Fidesz–KDNP–Gazdakörök) a
mezôgazdaság haldoklásáról
beszélt, a gödröt szavai szerint a szociálisa kormány ásta
meg, ezért is van szükség kormányváltásra.
Takács Ferenc képviselô (Fidesz–KDNP–Gazdakörök)
úgy vélte, hogy a gazdák az
életükért dolgoznak, nem
akarnak segélyekért kuncso-

dálkodás van, ezért a kormány mellett a piac szereplôinek felelôssége is felvethetô. Ô is elôhozta a gazdák közötti széthúzást, az összefogás
hiányát, amely nélkül szavai
szerint nem is lehet eredményt elérni a piacvédelem
területén.
Hosszú idô után jelent
meg újra az ülésen a tavaly
önkormányzati miniszteri
széket kapott megyei képviselô, Varga Zoltán (MSZP).
Szót kért, és elmondta, hogy

ni az elmúlt idôszakban. Németh Tibor, a Mezôgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal
megyei kirendeltségvezetôje
elismerte, hogy a megyében a
mezôgazdaság rossz helyzetben van, és a gazdákkal való
együttmûködést ígért.
Domokos László, Békés Megye Képviselô-testületének elnöke azzal zárta le a több mint
két órán át tartó vitát, hogy a
mezôgazdaság leépülése a
szemünk elôtt zajlik. Az állam
mindenhol a világban beavatkozik gazdái érdekében, sehol
sem hagyják magukra ôket,
kiszolgáltatva a piacnak. Kiemelte még, hogy a bankok
nehezen adnak hiteleket a
gazdáknak. Az országban továbbra is kiváló alapanyagok
és termékek vannak, a gondokat a kormány környezetében
kell keresni.
A képviselôk ezután egyhangú szavazással az ágazatot
védô, az agrárigazgatási munkát bíráló elôterjesztést fogadtak el. Varga Zoltán a szavazásnál már nem volt jelen.

Az utak állapota jelzi
az ország rossz helyzetét

A képviselôk egyhangú szavazással a mezôgazdasági ágazatot védô, az agrárigazgatási munkát bíráló elôterjesztést fogadtak el
adásul ott vannak „az öltönyös, nyakkendôs urak”, akik
az értékesítéskor kihasználják
a becsületes gazdákat. Györe
Ferenc Károly Békéscsabáról a
mezôgazdasági politika átgondolatlanságát tette szóvá,
és a vízgazdálkodás hiányosságairól beszélt. Rácz Imre
Gyomaendrôdrôl a libaágazat
gondjaival és a körbetartozással egészítette ki az elmondottakat.
Dr. Kulcsár László képviselô (Fidesz–KDNP–Gazdakörök), a mezôgazdasági bizottság elnöke arról beszélt, hogy
az ágazatban a válság egyre
mélyül. A jövedelmezôség
csökkenésével a gazdaságok
leépülnek, a kicsik és közepesek a csôd szélére kerültek, de
a nagyok is megérzik a recessziót. Hozzátette, hogy az
agrárszabályozás súlyosbítja
és nem enyhíti a gondokat, a
hivatalok valósággal „packáznak” a gazdákkal. Javasolta,
fejezze ki a megye tiltakozását
az elégtelen agrárkormányzás
miatt.
Gécs László képviselô (Fidesz–KDNP–Gazdakörök)
az értékesítés gondjaira hívta
fel a figyelmet.
Tóth Imre képviselô, tanácsnok (Fidesz–KDNP–Gazdakörök) a Leader program elégtelenségérôl szólt, szavai sze-

rogni. Egy természeti katasztrófa nem ártott volna annyit a
gazdáknak, mint a szocialista
kormányzás – tette hozzá. A
képviselô ismertette: a Leader-pénzek azért nem jutnak
el a gazdákhoz, mert a programot mûködtetô pártkatonák zsebébe vándorolnak.
Nagy Mihály képviselô
(MSZP) arról beszélt, hogy a
GDP-nek csak 10 százalékát
adja az agrárium, a foglalkoztatottakat tekintve még kisebb a jelentôsége. Kárhoztatta, hogy a gazdák nem fognak össze, gépparkjukban
holt tôke halmozódott fel,
pazarlás folyik.
– A kormány figyel a gazdák igényeire, ezért is építette ki a tárolókapacitásokat –
tette hozzá.
Dr. Nagy Béla képviselô
(SZDSZ) úgy vélte, hogy a
mezôgazdaság rossz helyzete
1992-1993 óta tartó folyamat
eredménye.
– Alapanyag-elôállítókká
züllesztettek minket, ezért a
feldolgozóipart kellene kiépíteni, ehhez vissza nem térítendô támogatást adni a gazdáknak – mondta.
Tóth Sándor képviselô
(MSZP) arra hívta fel képviselôtársai és a hozzászóló gazdák figyelmét, hogy Magyarországon 1990 óta piacgaz-

szerinte a következô kormány alatt ugyanilyen felvetéseket lehet majd feljegyezni
a megyegyûlésen, mert a lehetôségek nem változnak
meg varázsütésre. Szavai szerint a szocialista kormány jelentôs agrártámogatást juttatott a megyébe.
Szabó István, a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal
fôigazgatója azt emelte ki,
hogy az elhangzott gondok
jól ismertek elôtte. Ugyanakkor szerinte vannak olyanok
is, akik jól tudtak gazdálkod-

A megye útjairól szóló elôterjesztést, különös tekintettel a
téli úthelyzetre, szintén hoszszasan, két és fél órán át taglalta a testület. A képviselôk kihasználták, hogy az ülésre eljött dr. Holló József, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. mûszaki vezérigazgató-helyettese.
Rögtön, elöljáróban leszögezte, hogy a szervezet országos
hatáskörû, száz százalékban állami tulajdonú, de pusztán az
utak gondnokságáért felel.
A képviselôk valóságos
kérdészáport szórtak a szakember felé. A kérdések fôleg
a kátyúzások minôségével,
technológiájával, a szóróanyagokkal, késedelmes téli
síkosságmentesítésekkel, az

út menti kaszálásokkal, valamint konkrét megyei utakkal,
azok felújításával voltak kapcsolatosak.
Hamza Zoltán képviselô
(Fidesz–KDNP–Gazdakörök) annak a véleményének
adott hangot, hogy a közútkezelô megítélése és az utak
állapota egyaránt mélyponton
van. A településeken átmenô
utak állapotának javítása az
ott élôk életminôségét határozza meg.
Dr. Holló József válaszában kifejtette, hogy az idei
szezonban lényegesen kevesebb pénzbôl gazdálkodnak,
mint egy évvel korábban,
összesen 31 milliárd forintból. A kemény tél, sok fagypont alatti hômérsékletû nap
hatására jelentôsen megcsappant a rendelkezésre álló sózósó mennyisége, de van még
elegendô. Az utak mentén
valóban ritkán kaszálnak, ennek a takarékossági kényszer
az oka – ismerte el. Mivel a
képviselôk közül többen érintették, a szakember elmondta, hogy igenis szokás télen
kátyúzni, mert kátyúk akkor
is keletkeznek, és velük nem
lehet megvárni a jó idôt.
Virág Mihály, a megyei
igazgatóság vezetôje szavaiból
kiderült, hogy a megye közútjai burkolatának több mint
50 százaléka húsz évnél idôsebb. Elmondta még, hogy a
megyei négy üzemmérnökség évente összesen mintegy
5000 tonna anyagot dolgoz
bele az utakba.

Megvalósíthatósági tanulmány
az M44-re
A képviselô-testület elfogadta,
hogy a Közlekedés Operatív
Program keretében, mint projektötletet, megvalósíthatósági tanulmány készítésének
elôkészítésére ajánlja az M44es gyorsforgalmi utat a Kon-

doros–Békéscsaba–országhatár szakaszon, Békéscsabát és
Gyulát délrôl elkerülô nyomvonalváltozattal; a 46. számú
fôút megyehatár–Gyomaendrôd–Mezôberény közötti szakaszát, valamint meghosszabbítását Mezôberény–Békés–
Doboz–Sarkad–Méhkerék(Románia) nyomvonallal, az
indokolt településelkerülô
szakaszokkal; és a 47. számú
fôút Mezôberény várost elkerülô szakaszát. Az elfogadásra
kerülô projektötletek alapján
elkészítendô megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásához 100 százalékos mértékû
támogatás igényelhetô.

Újabb közös földgázbeszerzést indít
a megyei önkormányzat
A Békés Megyei Önkormányzat intézményeivel tavaly
résztvevôként csatlakozott a
közös földgázbeszerzésre irányuló szindikátushoz, valamint gesztorként elvállalta a
beszerzési feladatok ellátását és
koordinálását. A közös földgázbeszerzés célja volt az önkormányzati szektor és intézményei érdekérvényesítô
képességének növelése, az
igénybe vett szolgáltatások
központi beszerzése révén a
mindennapi mûködési költségek csökkentése. A közbeszerzési eljárásban a megyei önkormányzat és 13 intézménye,
43 települési önkormányzat,
két többcélú kistérségi társulás és három gazdasági társaság
vett részt. A közös beszerzés mindenképpen sikeresnek
mondható, hiszen a szindikátus résztvevôi jelentôs megtakarítást érhetnek el. A most elfogadott határozat értelmében
a közös beszerzést a 2010. július 1. és 2011. június 30. közötti gázévben is lebonyolítják,
ezzel is csökkentve a gazdasági
válság kedvezôtlen hatásait.

Hûtôház
A testület megerôsítette korábbi határozatát, melyben
kinyilvánította együttmûködési szándékát egy Békéscsabán vagy Békés megye bármely településén megvalósuló
hûtôházi beruházással kapcsolatban a közgyûlés által támasztott feltételek alapján.

Újra pályázat a civileknek

A képviselô-testület megvalósíthatósági tanulmány elôkészítésére ajánlja az M44-es
gyorsforgalmi út bizonyos szakaszait

Idén is pályázat útján kívánja
támogatni Békés Megye Önkormányzata a kulturális életet színesítô civil szervezeteket. A most elfogadott pályázati kiírás a Békés megyében
rendezendô kulturális programokhoz ad támogatást. Öszszesen 30 millió forint találhat
gazdára. A pályázatok beadásának határideje április 15-e.

Békés Megye Képviselô-testületének Közlönye, Békéscsaba. Felelôs kiadó: dr. Dávid Sándor fôjegyzô. Felelôs szerkesztô: Krattinger Márton. Újságírók: Gelegonya Edina, Licska Balázs, Molnár Lajos, Szegfû Katalin.
Nyomdai elôkészítés: Várhegyi és Társa Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája; internetcím: www.kozlonynyomda.hu. ISSN 1215-0711.
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A kis- és középvállalkozók alkotják a gazdaság gerincét

A szociális és egészségügyi ágazat is válságban

Párbeszéd és érdekvédelem

Ellensúlyozni kell az elvonásokat
A

V

állalkozói fórumot szervezett február 5-én Békésszentandráson a helyi ipartestület, hogy lehetôséget teremtsen a helyi és kistérségi
vállalkozók párbeszédére, érdekvédelmére. A témafelvetônek és vitaindítónak szánt elôadások után a megjelent gazdasági szereplôk kérdéseket
tehettek fel a meghívottaknak,
és megoszthatták saját tapasztalataikat a találkozó többi
résztvevôjével. Szó esett az
Ipartestületek Országos Szövetségének (IPOSZ) 12 pontjáról, amely a magyar családi
és mikrovállalkozások érdekében kitûzött célirányokat,
uniós irányelveket is figyelembe véve fogalmazta meg
programját 2011-re. Szûcs
György, az IPOSZ elnöke igyekezett a kis- és középvállalkozói szektorral kapcsolatban élô
negatív elôítéletekre is rácáfolni: „Sorra-rendre kapjuk meg
azokat a vádakat, hogy a kisvállalkozó nem akar fejlôdni.
Azt azonban már nem kérdezik meg, miért nem.” Szerinte a választ a koherens gazdaságpolitika és tôke hiányának
háza táján kell keresni, hiszen
amíg a vállalkozó nem látja a
helyét, szerepét, jövedelmezôségét a rendeletekben, addig nem fog kockáztatni. Ezért
is van az, hogy a mindenkire
egyformán érvényes, szektorsemleges helyett a gazdasági
formák között különbséget
tevô szabályozás bevezetését
tartja megfelelônek.
Domokos László, a Békés
Megyei Közgyûlés elnöke
egyetértett Szûcs Györggyel
abban, hogy nem a pártoknak,
hanem a gazdasági szereplôknek, az ô szövetségeiknek kell,

Vállalkozóbarát és ésszerû gazdaságpolitikára van
szükség Domokos László megyei elnök szerint
hogy programja legyen – amit
a pártok késôbb kormányzóprogrammá tudnak fogalmazni. Hangsúlyozta: fel kell ismerni végre, hogy a kis- és középvállalkozói kör alkotja a
gazdaság gerincét, az európai
gyakorlat szerint is ezek adják
a munkahelyek 70-90 százalékát – így nálunk ugyancsak
ennek segítségével lehet a foglalkoztatottak körét bôvíteni,
akár egymillióval is. Ez Békés
megyében, ahol az állástalanok száma jelenleg mintegy
28 ezer fô, különösen égetô
kérdés. Mindez azonban kizárólag vállalkozásbarát, a válságra összefogott és ésszerû
válaszokkal szolgálni tudó
gazdaságpolitikával valósítható meg, és úgy, hogy közben
magunkban is keressük a

A megye szerepe

megoldást, vagyis komolyan
kell törekedni az önképzésre,
a fejlesztésre, az innovációra.
A Békés Megyei Önkormányzat a magyarországi válság 2008-as bejelentése óta
megtett lépései szerinte azt is
körvonalazhatják, miket lehetne akár nagyban, országos
szinten is megcselekedni.
Végül Hamza Zoltán, Békésszentandrás polgármestere a települési önkormányzatok szemszögébôl közelített a fórumon felvetett problémákhoz, és a visszarendezôdést nevezte meg a kívánatos célnak. Vagyis azt, hogy a
közmunkaprogram kényszermegoldása helyett ismét a
gazdasági szereplôk tudják alkalmazni az álláskeresôket.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

ellátandó feladatok megoldásában. A települések életében
is nélkülözhetetlen a bizalom, a remény. Felelôsséggel
bízhatunk a megyében, a
közgyûlésben és feladatellátó
szervezeteiben, intézményeiben, hiszen végérvényesen
elkötelezte magát mellettünk.
Értékeink védelme és további gazdagítása mindannyiunk
közös érdeke, és ezért együtt
kell cselekednünk. Ez akkor
lehet igazán hatékony, ha a
megye visszakapja forráselosztó szerepkörét, hisz ô van
elérhetô közelségben, és ismeri, érzékeli mindennapi
gondjainkat. A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács
2006-ig több mint 100 millió
forintot biztosított kérésünkre. Olyan örök értékekben

majd hozzátette: a megyei
önkormányzat megközelítôleg egymilliárdos hitelt állított be az intézmény kiesô
bevételeinek pótlására.
Az ülésen az egészségügy
mellett a szociális ellátás
helyzetérôl is szó esett. Elhangzott, hogy bár a társadalom részérôl fokozódó igény
mutatkozik az ellátási forma
iránt, a folyamatos jogszabályváltozások és az állami
normatíva csökkenése mégis
fokozottan sújtja a szociális
ágazatot. Ennek következménye, hogy egyre kevesebben
vehetik igénybe a szociális ellátást, és a várakozási idô is
hosszabb a bentlakásos intézmények igénylése esetén.
Átalakult a szociális foglalkoztatás rendszere is, ez a forma az idei évtôl pályázat útján
érhetô el. Ennek eredményeképpen Békés megye számos
szociális foglalkoztatást végzô
intézménye is kimaradt ebbôl. A megyei önkormányzat
intézményei az igényelt finanszírozásnak a 60 százalékát kapták meg feladatellátásra. Ez számokban annyit tesz,
hogy a korábban ötszázmil-

liós összeg háromszázmillióra csökkent le.
A 2009-es évben az önkormányzatokat ért 120 milliárdos elvonás Békés megyében
tizenkét százalékos pénzkivonás formájában csapódik le, a
Békés Megyei Önkormányzat költségvetésébôl pedig 2,6
milliárdos kiesést eredményezett. Tizenhárom intézménye közül ma öt válságban
van, a megyei önkormányzat
azonban arra törekszik, hogy
a szociális és egészségügyi
ágazatot is sújtó kormányzati
intézkedéseket ellensúlyozza,
ezért létrehozott egy országos
szinten is a leghatékonyabbak
között említett intézménystruktúrát, amellyel az intézmények többletköltségét megközelítôleg negyven százalékkal csökkenteni tudják. A beszámolóból az is kiderült,
hogy a csökkenés a tavalyi évben véghezvitt sikeres intézményi átszervezéseknek köszönhetô, mely során a támogató – nem szakmai jellegû –
szolgáltatásokat csoportosították át az intézmények egymás között.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

A megyei önkormányzat válságkezelô programjáról is szó volt az ülésen

Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnak meg a megye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Bugyi Ferencet, Kevermes polgármesterét és Molnár Józsefet, Csabacsüd polgármesterét kérdeztük.

Legyen újra itt a forráselosztás!
– A földrajzi meghatározottság az egyik legfontosabb keret, ami összetartja az egy helyen élôket. Ilyen földrajzi
egység az államalapító Szent
István király idején törvénybe
iktatott megyerendszer is,
amelynek jelentôsége, feladata az elmúlt ezer évben sokat
változott, de történelmi gyökerei megmaradtak – hallhattuk Bugyi Ferenctôl.
– Válságos helyzetben
élünk társadalmi, erkölcsi,
gazdasági, politikai szempontból egyaránt – folytatta
gondolatmenetét Kevermes
polgármestere. – Ebben a szituációban a megye szerepe
így tovább növekszik, hiszen
a települési önkormányzatok
számára segítséget jelent a
mûködésben, a kötelezôen

z egészségügyi és szociális ellátás jelenlegi
helyzete, egyben finanszírozása volt a fô témája az Idôsügyi Tanács február 5-én a
megyeházán megtartott ülésének. Domokos László megyei elnök arról számolt be a
testületnek, hogy a 2010-es
évben az egészségügy ágazatában teljes bizonytalanság
uralkodik, annak állami finanszírozása továbbra sem
elégséges. Idén a Pándy Kálmán Megyei Kórház tavalyi
teljesítményelszámolásának
csupán nyolcvan százaléka áll
az intézmény rendelkezésére – derült ki a tájékoztatóból.
Domokos László prezentációjában arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormányzat
egészségügyre irányuló szabályozásai kiszámíthatatlanok, hiszen nem hosszú távra tervezettek. Elôrejelzések
szerint májusra összeomolhat
az egészségügyi ellátórendszer, mivel az idei évben sem
elégséges annak állami finanszírozása. Ezért 2010-ben a
megyei kórház tartalékok nélkül marad, azonban egyelôre
még fizetôképes – mondta el,

A koordináló megye

bízva, mint a szeretet, az igazság, a jóság, a szolidaritás, reménykedünk abban, hogy a
megye valamennyi állampolgára sorsa elvárásainak megfelelôen alakul.
Végül egy idézettel fejezte be Bugyi Ferenc nyilatkozatát:
– „Egyetlen parancs van a
többi csak tanács: / Igyekezz
úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy / Mindenkinek
javára legyél.”

A mai megyék hagyománya
több mint ezer évre nyúlik
vissza, amikor államalapító
Szent István királyunk létrehozta a vármegyéket. Ebben
drasztikus változást hozott a
trianoni békediktátum, végül
az ötvenes évek tanácsrendszere alakította ki a mai megyéket – kezdte mondandóját
történelmi kitekintôvel Molnár József.
Csabacsüd polgármestere
kifejtette, a megyék jelentôsége
a rendszerváltozás után csökkent, egyre kevesebb lehetôségük nyílik arra, hogy érvényesítsék a lakosok és a vállalkozások érdekeit. A szûk jogszabályi lehetôségek ellenére Békés
megye önkormányzata mindent megtesz szûkebb pátriánk
érdekében. Az országban elsô-

ként kezdte el a megyejárás
programsorozatát. Ez jó kezdeményezésnek bizonyult,
ugyanis tevékenységét a településekhez közelebb hozza. A
megyei önkormányzat igyekszik koordináló szerepet betölteni, ilyen a jelenlegi világválság hatásainak csökkentésére
megalkotott növekedésorientált gazdaságfejlesztési program, vagy a települések közös
gázbeszerzése, amelyben Csabacsüd is részt vesz.
– A kormányzat a megyékkel szemben a nagyobb területi egységeket, a régiókat
preferálja, erre a magyar történelemben az 1848/49-es
szabadságharc leverése és a
kiegyezés között volt példa,
de nem váltotta be a hozzá
fûzött reményeket. A régiót

alkotó három megyének mások az adottságai, így eltérô
helyzetükbôl adódóan érdekeik is különbözôek. A történelmi gyökerekbôl fakadóan
Magyarországon a megyéknek van hagyománya. Üdvözlendônek tartanám, ha az
áprilisban esedékes parlamenti választások eredményeként visszanyernék régi
szerepüket, ismét képessé
válnának az itt élôk, a települések érdekeinek érvényesítésére – hallhattuk Molnár Józseftôl.
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Huszonnyolc kiállító, több mint harminc, a megye foglalkoztatási helyzetét
javítani vagy szinten
tartani hivatott projekt – ez a mérlege
a Paktum Progress
február 4-én Békéscsabán megszervezett elsô projektvásárának. A rendezvényen a Békés Megyei
Önkormányzat projektjei is bemutatkozhattak.

H

agyományteremtô szándékkal hívta életre február 4-én elsô projektvásárát a
Békés Megyei Foglalkoztatási
Paktum, amely nyolc alapítótag és további százhuszonhat
partner közremûködésének
eredményeképpen jött létre
2006 novemberében. A megye
foglalkoztatáspolitikájában
érintett kulcsszereplôk célkitûzése, hogy összefogásuk
révén a békési munkaerôpiac
helyzetén javítani tudjanak –
ezért indult útjára 2008. április
1-jén a paktum fenntartását
szolgáló Paktum Progress is.
Az idei év március 31-ig tartó,
a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (DARMK)
projektvezetésével mûködô
program a már megfogalmazott gazdaságfejlesztési és fog-

Online álláskeresés
A megyei önkormányzat által
fenntartott oktatási intézményekben a tanulók önmenedzselését és elhelyezkedését is
elôsegítô rendszerrel végzik a
munkaerô hatékony közvetítését. A Harruckern János
Közoktatási Intézmény által
menedzselt online felület elôsegíti a végzett tanulók és álláskeresôk elhelyezkedését,
hiszen a rendszer használatával a munkaadók is könnyebben megtalálhatják a számukra legmegfelelôbb szakembereket.

Tanszálloda
A turizmus-vendéglátás szakon tanuló leendô szakemberek felkészültségét már a tanulás idôszakában is elôsegítik. Ezt a célt szolgálja az a
projekt is, amely a megyei
fenntartású Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény tanszállodáiban biztosít szállás-

Projektvásár a foglalkoztatás javításáért
Vissza kell billenteni a kereslet és kínálat egyensúlyát
lalkoztatási stratégia alapján
konkrét és számszerûsíthetô
eredmények elérésére törekszik. A decemberi fórumon,
illetve most, a Békés Megyei
Tudásház és Könyvtárban rendezett projektvásáron is ennek
jegyében találkoztak egymással
a paktumos partnerek.
A békéscsabai eseményen
huszonnégy kiállító harmincnál is több megvalósítás
alatt álló vagy már megvalósult, a munkahelyek megtartását és teremtését szorgalmazó projektje mutatkozott be –
például önkormányzatok, civil szervezetek, képzô központok standjai. Eredményeikrôl, illetve a nehézségekrôl
is lehetett ôket kérdezni, segítve ezzel azokat, akik ugyancsak ötleteik valóra váltását
tervezik; a partnerkeresô révén pedig leendô együttmûködések alapozódhattak meg.
Mivel a projektek beindításához anyagi forrásra van
szükség, ahhoz pedig elsôsorban pályázati úton lehet hozzájutni, fontos, hogy az érdekelt szervezetek tisztában
legyenek lehetôségeikkel –
mondta el köszöntôjében

dr. Nagy Ágnes, a DARMK fôigazgatója. Azt is hangsúlyozta, hogy a paktum korántsem
csupán a közvetlenül foglalkoztatási célú pályázatokban
érdekelt, hanem bármiben,
ami közvetetten jó hatással
lehet a megye munkaerôpiacára.
A Békés Megyei Önkormányzat is egyike a foglalkoztatási paktum alapító tagjainak. Nyitó beszédében Domokos László megyei elnök a
projektvásárt a társadalmi
együttmûködés egyik jó példájának nevezte, hiszen révén
a különbözô gondolkozású
partnerek is egy asztalhoz ülnek a jó ügy érdekében. A
foglalkoztatásban jellemzô, a
kereslet és a kínálat között
fennálló egyensúlytalanságot
pedig ezzel tudják a helyére
billenteni: így lehetséges egy
olyan erôsebb, jobb munkaerôpiaccal rendelkezô megyét
megteremteni, amelyben a jól
felkészült szakembereknek
köszönhetôen a vállalkozások
helyzete is kedvezôbbé válik.
És ez is kell ahhoz, hogy a fiatalokkal megszerettessék Békést, iskoláik befejezése után

visszacsalogassák ôket szülôhelyükre. Az elnök a megyei
önkormányzat foglalkoztatáspolitikát érintô projektjeirôl is
beszélt. Ezek a vásáron is bemutatkoztak – például a pályakezdô diplomásokat támo-

gató program, amely révén
harmincnyolc egyetemi és fôiskolai végzettségû fiatalt egy
éven át foglalkoztatnak ösztöndíjasként a megye huszonöt településén. De ide tartozik
még a tanszállodaprojekt is,

A megyei önkormányzat válságra adott válaszaként a Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programjában
megfogalmazottakkal összhangban, különbözô projektekkel próbálja elôsegíteni a munkahelyteremtést és
-megtartást, valamint a megye foglalkoztatási helyzetének javítását. A foglalkoztatás növelését elôsegítô tíz
legfontosabb projekt többek között a munkaerô-közvetítésre, a vállalkozásfejlesztésre, azoknak kedvezô hitelkonstrukciók biztosítására, valamint a pályakezdô diplomások és egyetemisták gyakorlatszerzésére és az
internetalapú piacbôvítésre törekszik, melyek mind a válságkezelés fontos elemeit alkotják.

Vállalkozóvá válás
elôsegítése
A megyei önkormányzat oktatási intézményeiben arra is
megfelelô figyelmet fordítanak, hogy a tanulók vállalkozói szemléletét fejlesszék.
Erre jó például szolgál a Hunyadi János Közoktatási In-

tézményben elindult, végzett
tanulók vállalkozóvá válása
elnevezésû projekt, melynek
az életre való felkészítés mellett az a lényege, hogy a tanulók a szakma megszerzése
után merjenek vállalkozni, de
elôtte ismerjék meg a kockázatvállalást, a tervezés fontosságát, a csoportmunkát, a siker örömét.

teni azáltal, hogy gyakorlati
helyeket biztosítanak a megyei és települési önkormányzatoknál, valamint azok intézményeiben. A szakmai gyakorlat legfôbb célja, hogy a
hallgatók az egyetemen megszerzett elméleti tudást valós
munkakörnyezetben, gyakorlatban is képesek legyenek alkalmazni.

megyei önkormányzat támogatásával a Termekpiac.com
internetes hírújság, illetve a
BekesPlaza.com webáruház.
A programhoz olyan Békés
megyében bejegyzett cégek,
intézmények, alapítványok,
szervezetek, jogi személyek
csatlakozhatnak, akik interneten szeretnék termékeiket,
szolgáltatásaikat értékesíteni.

Pályakezdô diplomások
támogatása

Vállalkozói
telephelyfejlesztés

Szállásfoglalás a világhálón

Nemcsak a középiskolákban,
hanem a felsôoktatási intézményekben jelenleg tanuló,
illetve már végzett hallgatók
elhelyezkedését segítô kezdeményezések is indultak a megyében. A pályakezdô diplomások elhelyezkedését segítô
ösztöndíjprogram célja, hogy
a friss diplomások olyan széles
körû elméleti és gyakorlati
munkatapasztalatot szerezzenek, ami késôbbi munkaerôpiaci elhelyezkedésüket megkönnyíti.

Több projekt irányul a megyei vállalkozások fellendítésére, fejlesztésére is. Ezek közé tartozik a vállalkozói telephelyfejlesztô program is,
amelynek célja, hogy a jellemzôen tôkeszegény Békés
megyei vállalkozások bérlet
formájában korszerû telephelyhez jussanak, ahol megfelelô körülmények között
javuló költséghatékonysággal
végezhetik tevékenységüket.

Egyetemisták gyakorlatszerzésének
elôsegítése
A jelenleg még egyetemen tanuló hallgatók tapasztalatszerzését is elô kívánják segí-

amelynek révén a Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény
békési kollégiumát hét végén
és szünetekben a diákok üzemeltetik, szakmai gyakorlatuk
részeként. A Békés megyei
webáruház kialakítása és az
online szállásfoglalást bonyolító portál terve pedig az internetben rejlô lehetôségek fokozottabb kihasználását szolgálják.
Bôvebben: www.bekesmegye.hu

Huszonnégy kiállító harmincnál is több projektje mutatkozott be a vásáron

Tíz projekt a gazdaságfejlesztés szolgálatában

helyet a vendégeknek. Ennek
fô célja a megye turizmusának
fellendítése mellett az, hogy
szakmai gyakorlatot is biztosítson az utazás-turizmus szakon tanuló diákok számára.
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Online értékesítés
Az internetes vásárlás egyre
inkább teret hódít, és a webáruházban történô értékesítés
sokkal hatékonyabbá teszi a
termékek, szolgáltatások piacra jutását. Ezért jött létre a

A világháló lehetôségeit kihasználva a megyei önkormányzat a Békés megyében

mûködô turisztikai szolgáltatók versenyképességének elôsegítése érdekében 2010 elsô
negyedévében egy online
szállásfoglalási rendszer elindítását tervezi. A szállásfoglalási rendszer a megyében
mûködô összes szolgáltatót
szeretné összefogni, lehetôvé
téve akár a magánszálláshelyet
üzemeltetô vállalkozásoknak
is az interneten történô értékesítés lehetôségét.

Mikrohitelek a kisés középvállalkozóknak
A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által
forgalmazott hitelkonstrukciók közül mikrohitelt vehetnek igénybe azon mikrovállalkozások, amelyek a cégnyilvántartásba bejegyzettek,
vagy bejegyzésre jogosultak,
vagy vállalkozói igazolványnyal rendelkeznek, az alkalmazottak száma nem haladja
meg a kilenc fôt, illetve éves
nettó árbevétele nem haladja
meg a kétszázmillió forintot.

Támogató szolgáltatások
A megyei önkormányzat intézményei körében 2009 ôszétôl fokozatosan bevezette a
támogató szolgáltatások közös ellátását a könyvelés, szállítás, élelmezés, közös beszerzések, karbantartás, mosodai
szolgáltatás, ingatlanüzemeltetés területén. Az egyik legsikeresebb kezdeményezés a
tavaly indított, településekkel közös földgázbeszerzés,
mely a résztvevôknek közel
20%-os megtakarítást eredményezett.
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Idén is támogatják az egyházakat
A

2010-es esztendôben is
támogatja a történelmi
egyházakat a megyei önkormányzat – az elôzô évek gyakorlatához hasonlóan. Békés
Megye Képviselô-testülete
decemberben elfogadott, az
idei évre vonatkozó költségvetésében ugyanis a meghatározott támogatások – köztük
az egyházaké is – felosztásra
kerültek. A részletekrôl február 5-én egyeztettek a felekezetek képviselôivel a megyeházán.
Domokos László megyei elnök kiemelte, hogy a megyei
önkormányzat az idei évben
is fontosnak tartja, hogy az
országot sújtó gazdaságipénzügyi válság idején még a
tavalyinál is nagyobb mértékben támogassa az egyházakat,
mert azok kiemelkedô szerepet töltenek be az emberek

lelki életének ápolásában, a
közösségek összetartásában,
valamint a hagyományos értékek közvetítésében. Azt is
elmondta, hogy két év alatt
mintegy ötven százalékkal
emelték az egyházak támogatását.
A felekezetek fôként az
egyházi épületek, templomok állagmegóvására, néhányan pedig a mûködési költségek, rendezvények szervezése, valamint pályázatok
önerejének finanszírozására
használnák fel a forrásokat.
Az egyeztetésen valamennyi
történelmi egyház képviseltette magát: Kovács Péter kanonok (római katolikus egyház), Kondor Péter esperes és
Ribár János esperes (evangélikus egyház), Sipos Tas Töhötöm esperes (református egyház), Balázsi László püspök-

helyettes (unitárius egyház),
Silvan Drinec püspök (román
ortodox egyházmegye) és Kiss
Tibor Péter egyházkerületi elnök (körösvidéki baptista
egyházkerület) révén.
A támogatás felhasználásának lehetôségei közül néhány
konkrét példával is éltek a jelenlévôk. A katolikus egyház
a parókiák támogatása mellett
például a gyulai németvárosi
templom jelentôsen rongálódott épületét is felújítaná.
A román ortodox egyház
képviselôi jelezték, hogy egy
nemrég alakult alapítványuk
pályázatának önerejéhez tudják felhasználni, míg az evangélikus egyházban az épületrenoválások mellett egyes
rendezvényeik finanszírozására is fordítanák majd a támogatást.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

A válság ellenére is támogatja a megyei önkormányzat az egyházakat

Kiállítás és könyvbemutató
Ö

sszetett programsorral
ünnepelte a magyar
kultúra napját a Békés Megyei Levéltár január 22-én
Gyulán. Domokos László, a
Békés Megyei Közgyûlés elnöke mondott köszöntôt az
eseményen, amelyet szervezôi aszerint alakítottak ki,
hogy szélesebb közönséget
vonzó kiállítás és szakmai
érdeklôdésre számot tartó
könyvbemutató egyaránt helyet kapjon rajta.
Így megnyitották a látogatók elôtt a Békés Megyei Önkormányzat támogatásának
köszönhetôen az idôutazásra
invitáló vármegyei emlékszobát, amelyet az egykor a megyeházán szolgálatot tevô bútorokból, korabeli használati
tárgyakból rendeztek be. Mellette konferenciatermet létesítettek, amelybe innentôl várják az érdeklôdô csoportokat,

Erdész Ádám igazgató mutatta be Héjja Julianna Erika új kötetét
például a rendhagyó történelemórára érkezô diákokat.
Ugyancsak megnyílt a levéltár új állandó tárlata,
amelynek anyaga több szálból

Idôutazásra invitálja látogatóit a vármegyei emlékszoba

fonódik össze. Keretében
egyrészt megtekinthetôk a
történelem, a mûvészet, a tudomány meghatározó, Békés
megyéhez köthetô személyiségeinek portréi, id. Albert
Dürertôl Bay Zoltánig. Másrészt a kiállításon érintôképernyôs, mobil installációkkal
megtámogatott összeállítások
segítségével kicsit közelebbrôl, interaktív módon lehet
megismerni a levéltárban folyó sokrétû munkát, az itt található értékeket, a megye
történetét.
Végül a levéltár igazgatója,
Erdész Ádám mutatta be az intézmény munkatársa, Héjja
Julianna Erika közel tízéves,
aprólékos kutató- és rendszerezômunkájának eredményeként nemrég megjelent könyvet. A Békés vármegye archontológiája és prozopográfiája 1715–1848 címet viselô
kötet a jelölt idôszak vármegyei igazgatásának összesen
ötvenöt alkalmazotti kategóriáját veszi számba, és sorolja
fel az ezeket betöltô személyek névsorát. A fôispánok,
alispánok mellett így kapnak
helyet a kiadványban az adószedôk, a földmérôk, vagy
éppen a bábák nevei is. A
könyvben ugyancsak megtalálható közigazgatás-történeti tanulmány pedig az egymással szoros alá- és fölérendeltségi viszonyban álló tisztviselôk közötti viszonyrendszer átlátását, az ebben való
eligazodást segíti.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

2010. FEBRUÁR

Hol múlt és jelen összefut
„Pest új arcát ismertem meg,
felfedeztem fôvárosunkban a
történelmet, és fantáziám segítségével szinte magam elôtt
láttam, milyen is lehetett Budapest akkoriban. (…) Láthattuk a 20. század eleji katonai viseletet, fegyvereket,
harci repülôket, kitüntetéseket. Elgondolhattuk, milyen
lehetett az élet a harctéren, a
lövészárokban, s láthattuk a
békeszerzôdés utáni ország
dokumentumait is” – olvasható Fischer Anikó dolgozatában. A kétegyházi FVM
ASzK Szakképzô Iskola tanulójának írása a „Hol múlt és
jelen összefut…” megyei középiskolás diákpályázat részeként tett kirándulást foglalja
össze színesen. A tizenéveseket az I. világháború és annak
következményeinek témakörében gondolkodásra buzdító versenyt a békéscsabai
székhelyû Karácsonyi János
Honismereti Egyesület hirdette meg, a Békés Megyei
Önkormányzat támogatásának köszönhetôen, annak intézményeivel együttmûködve. A kiírás célja, hogy önálló kutatásokkal, különbözô
módszerek segítségével az iskolások tovább gyarapítsák
történelemórán megszerzett
ismereteiket.
Elsô körben, még 2009 decemberében, egy internetes
vetélkedôn kellett ügyesnek
lenniük a gyerekeknek. Ezután tizenhárom tanuló láto-

Fölfelé a Halászbástyán
gathatott el január 23-án Budapestre, a Hadtörténeti Múzeumba, ahol a világégésrôl
nézhettek kiállítást, hallhattak
szakértô elôadást, elsôsorban a
nemzetközi és országos összefüggésekre fókuszálva – Anikó
errôl a kirándulásról készült
írásából olvasható a néhány
hangulatos sor cikkünk elején.
Február elején a Békés Megyei
Levéltárban a korszak megyei
dokumentumaival ismerkedhettek meg az iskolások, késôbb pedig Eleken tesznek látogatást, ahol a község történelmének a témakörben érintett korszakába pillanthatnak
be. Mindezek pedig azokhoz a
3-5 oldalas összegzô dolgoza-

tokhoz nyújtanak segítséget,
melyekben a gyerekek saját
gyûjtésük alapján írnak majd le
olyan I. világháborús történeteket és tapasztalatokat, amelyekre családtagjaik emlékeznek: így fut tehát össze – a pályázat címének megfelelôen –
múlt és jelen a diákok munkáiban.
Az eredményhirdetés a
honismeret napján, március
24-én lesz Békéscsabán. A jól
szereplôk értékes tárgyjutalmat
kapnak, a három elsô helyezett,
valamint felkészítô tanáraik
pedig részt vehetnek a 2010.
ôszi XV. Országos Honismereti Diákakadémián, Tabon.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Naprakész kézilabdások

A hídteremtô kultúra
A szlovén kultúra jegyében telik el február hava a
Békés Megyei Jókai Színházban. A Közép-európai
Színházi Szomszédolás évadjának részét képezô
rendezvényt február 12-én nyitották meg, és elôtte,
felvezetésként, magyar–szlovén gazdasági fórumot
és üzletember-találkozót szervezett a megyei önkormányzat, így használva ki, hogy a kultúra a gazdasági életben is hídteremtô szerepkörrel bír.

A

Békés Megyei Jókai Színház Közép-európai Színházi Szomszédolás nevet viselô, most futó évada nem csupán arra nyújt remek alkalmat,

a társadalmi kapcsolatok és a
közélet területén is jellemzô
hídteremtô képességébôl eredô elônyöket ugyancsak próbálja kihasználni. Ennek je-

rumot, egyben üzletembertalálkozót szervezett február
12-én Békéscsabára, a Jókai
Színházba. A találkozó célkitûzése, hogy a két ország
gazdasági élete meghatározó
szereplôinek egy idôbe és egy
helyre történô meghívásával a
résztvevôknek rálátást biztosítson egyfelôl Szlovénia,
másfelôl Békés megye gazdasági helyzetére és lehetôségeire.
A rendezvényt Domokos
László, a Békés Megyei Köz-

Darja Bavdaž Kuret szlovén nagykövet, Fekete Péter, a Jókai Színház igazgatója és
Domokos László megyei elnök a gazdasági fórumot követô sajtótájékoztatón
hogy a hazánkkal határos országok irodalmi és/vagy színházi életét megismerjük, hanem a kultúrának a gazdaság,

gyében, a szlovén kultúra havának felvezetéseként, a Békés Megyei Önkormányzat
magyar–szlovén gazdasági fó-

gyûlés elnöke beszéde nyitotta meg, aki a kölcsönös bizalomnak és egymás ismeretének nélkülözhetetlenségét
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hangsúlyozta, hiszen az legalább annyira fontos az üzleti
kapcsolatokban, mint a személyesekben – ezért is tartja
kiemelt jelentôségûnek a
most megvalósult találkozót.
Darja Bavdaž Kuret, Szlovénia
magyarországi nagykövete
pedig elmondta, hazája diplomáciájának egyik prioritása a
gazdasági diplomácia: segíteni akarják a szlovén gazdaságot, erôsíteni nemzetközi
kapcsolataikat, így reméli, ez
a fórum csak az elsô lépés volt
egy szorosabb együttmûködés irányába. Az ezt követô
szakmai elôadások szintén
ehhez a törekvéshez nyújtottak segítséget, majd miután
Szlovénia gazdaságának meghatározó szereplôi (az Alpos,
a Mario5, a Medis, a Kovintrade, a Koperi Kikötô, a Revi
és a Totra Plastika cégek) is
bemutatkoztak, alkalom nyílt
a személyes egyeztetésekre.
Ezzel megyénk mintegy harminc megjelent vállalkozója,
vállalatvezetôje, üzleti életének kiemelkedô személyisége alakíthatta ki vagy fûzhette szorosabbra kapcsolatait
Szlovéniával. A Közép-európai Színházi Szomszédolás
így nemcsak hasznos ismeretekkel szolgál a hazánkkal határos országról, de olyan
együttmûködést is elôkészíthet, aminek köszönhetôen
Békés megye gazdasága megerôsödhet, és akár új munkahelyek megteremtését is lehetôvé teszi.

B

ár a Gyomaendrôdi Nôi
Kézilabda Sportegyesület
kis költségvetésbôl gazdálkodik, mégis szép eredményeket
mondhat magáénak. A 2008/
2009-es idényben felnôttcsapata a megyei ötödik helyen
zárt, míg az utánpótlás tagjai a
másodikok, a megyei serdülô
bajnokságban versenyzô gyerekek pedig negyedikek lettek.
Utóbbi eredmények annak is
bizonyítékai, hogy az egyesület
egyik legfontosabb feladataként gondol a következô sportológeneráció kinevelésére.
A kézisek nehéz anyagi
helyzetén támogatóik igyekeznek minél többet könnyíteni:
a helyi önkormányzat, a szülôk, illetve a vállalkozói szponzorok mellett a Békés Megyei
Önkormányzat is segíti az SE
mint civil szervezet mûködését. Mindamellett dologi feltételeik jónak mondhatók.

eseti forrást jelent, így mára
megérett az idô a cseréjére, felújítására.
Az egyesület sportolói létszáma kilencvenkét fô, akik
közül negyvenkilencen igazolt
versenyzôk. A jó eredmények
eléréséhez azonban a tehetséges játékosgárda mellett természetesen a megfelelô szakmai háttér is nélkülözhetetlen.
A sportolók tevékenységét felkészült edzôk, testnevelôk irányítják, akik rendszeresen frissítik, bôvítik ismereteiket, és
tanfolyamokon, továbbképzéseken, bemutatókon vesznek
részt, hogy szakmailag naprakészek maradjanak.
A Cs. Nagy Lajos vezetésével
mûködô gyomaendrôdi egyesület tavaly július vége óta készül a 2009/2010-es évadra.
Egyheti mindennapos edzés
után a csapat kenutúrán vett
részt, majd ismét az itthoni

Edzéseiket a Varga Lajos
Sportcsarnokban és a Kner
Imre Gimnázium és Szakközépiskola tornatermében tartják, ami lehetôvé teszi a minôségi szakmai munkát – bár a
sportcsarnok felkeményedett,
több helyen sérült borítása bal-

edzések, felkészülési mérkôzések következtek. Az ôszi fordulón pedig már túl is vannak.
A cél, hogy a bajnoki év végén
a felnôttek dobogósok legyenek, a serdülôk pedig a középmezônybe kerüljenek.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Orlai Petrich családja a múzeumban
L

egtöbben talán irodalmi
tanulmányaikból, Petôfi
Sándor portréjának festôjeként
ismerik Orlai Petrich Somát
(1822–1880). Érdemes azonban azt is tudni róla, hogy
rendkívül gazdag életmûvet
hagyott maga után, amelybe
az arcképeken túl egyebek
mellett történelmi témájú képek és irodalmi illusztrációk
ugyancsak beletartoznak. Ér-

demes ezt tudni – különösen
azért, mert a Békés Megyei
Önkormányzat, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásának köszönhetôen nemrég öt képe került
a Munkácsy Mihály Múzeum
tulajdonába. Ráadásul azt is
érdemes megjegyezni – hiszen legyünk csak büszkék rá!
–, hogy Orlai Békés megyei
kötôdésû: Mezôberényben

született, lakott Szarvason és
Gyulán, felesége, Névery Nina
pedig ugyancsak Békésbôl
származott.
A most a múzeumhoz kerülô öt képet stílszerûen a
mûvész szülôvárosában vette
át január 23-án dr. Szatmári
Imre, a Munkácsy igazgatója,
dr. Keserû Katalin Orlai-szakértô jelenlétében. Szigorú
mûtárgy- és ôrzésvédelmi

Mezôberény után a Munkácsy múzeum Zöld Szalonjába kerültek az Orlai-képek

szabályok betartása mellett
szállították ôket Magyarországra, Ausztriában élô elôzô
tulajdonosától egyenesen az
Orlai Petrich Soma Kulturális
Központ Muzeális Gyûjteményébe. A képek különlegességét adja, hogy egy családi portrésorozat részeit képezik: egy-egy alkotás ábrázolja
a mûvész édesanyját, a feleségét, a lányát, a fiát – valamint
egy titokzatos kisfiút, aki vélhetôleg ugyancsak a mûvész
rokonságához tartozik.
A festményeket ezt követôen a Munkácsy békéscsabai
fôépületébe szállították, ahol
azzal a három alkotással együtt
lehetett ôket a Zöld Szalonban
megtekinteni, amelyek már
korábbról az intézmény tulajdonát képezik. Ez a nem túl
nagy, ám annál egységesebb
tárlat február 3. és 24. között
volt látogatható, majd elbontották; azonban remélhetôleg
nem sokáig kell a megye lakosságának nélkülöznie Orlait, hiszen a következô évre a
festô képeibôl rendezett nagyszabású, a teljes életmûvet felölelô tárlat megnyitását tervezi a múzeum.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Bôvebben: www.bekesmegye.com

A kommunizmus
áldozatainak
emléknapja
Február 25-én,
a kommunizmus
áldozatainak
emléknapján minden évben hitet teszünk amellett,
hogy a múltat nem szabad elfelejteni.
A diktatúra éveiben sokan titokban gondoltak és
emlékeztek azokra, akiket politikai meggyôzôdésük
miatt üldöztek és életükkel fizettek a szabadság
melletti bátor kiállásért.
Emlékezzünk együtt, és gyújtsunk gyertyát a kommunizmus áldozatainak, azoknak is, akiket itt, Békés
megyében hurcoltak meg, és azoknak is, akik már nem
lehetnek közöttünk.
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A megye támogatja az olimpikonjait
Bár a közönség olimpiai láza csak a játékok évében tetôzik, így most még távolinak
tûnhet a 2012-es esztendô, a gazdasági válság, illetve az ezzel összefüggésben álló,
csökkenô támogatások miatt veszélybe került a megye olimpikonjainak felkészülése, ezért a Békés Megyei Közgyûlés hatmillió forintot különített el a sportolók rendkívüli támogatására. Ebbôl egy-egy milliót Böczögô Dorina (Torna Club Békéscsaba), Kiss Gergely (Orosházi Spartacus Birkózó Klub), illetve a tanulmányait jelenleg az Egyesült Államokban folytató Máté Gábor (Csabai Atléták Sportegyesület)

számára biztosítanak. A fennmaradó összegre továbbra is lehet pályázni; az „A”
szintet teljesített Lónai Hajnalka (TC Békéscsaba) és Márton Anita (Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club) kérvényei már megérkeztek, 500-500 ezer forintos szponzorálásukról Békés Megye Képviselô-testületének Mûvelôdési, Oktatási, Sportbizottsága fog dönteni. Dorinát és Gergelyt támogatási szerzôdéseik január huszonkettediki aláírásakor kérdeztük terveikrôl, az ezek megvalósításához szükséges lépésekrôl.

Böczögô Dorina: „A cél a döntôbe jutás”

Kiss Gergely: „Nyernem kell”

– Milyen segítséget jelent neked a támogatás, mire
tudod felhasználni?
– Természetesen nagyon nagy segítséget jelent, hiszen többek között fordíthatjuk új
sportruházatok, tornadresszek, sportszerek és
felszerelések beszerzésére; emellett finanszírozhatjuk belôle az utazások, illetve a versenyeztetés költségeit is.
– A megyei önkormányzaton kívül kik támogatják még a felkészülésedet?
– Egyéni szponzorom, Gary Carpenter, a
tornasportot szeretô magánszemély is évi egymillió forinttal támogat – ez a forrás a tornaklubhoz érkezik, és ennek a nagy részét is a
versenyeztetésem költségeinek fedezésére
fordítjuk.
– Napi szinten mennyi edzést igényel az olimpiára való felkészülésed?
– Hétfôtôl péntekig napi két edzésem van:
minden reggel fél héttôl kilencig, majd délután két órától este hatig. Szombaton egy
edzést tartunk, a vasárnap pedig teljes egészében pihenônap.
– Elôreláthatólag milyen számokban indulsz a
londoni olimpián?
– Egyéni összetettben, ami mind a négy
szert magában foglalja: a felemás korlátot, a
talajgyakorlatot, a gerendát, valamint az ugrást. Azért indulok ebben a számban, mert az
eddigi világversenyeken is jól szerepeltem
benne.
– Van valamilyen egyéni elvárásod a pekingi
olimpiához képest? Milyen helyezéseket szeretnél elérni 2012-ben?

– Mindenképpen szeretnék az összetett
verseny döntôjébe jutni, ez a fô célom. Ezt az
elvárást, amely az elsô huszonnégy közé való
bekerülést jelenti, a tavalyi világbajnokságon
már majdnem sikerült teljesítenem, azonban
egy kisebb hibám miatt végül ez meghiúsult
– de nem sokkal elmaradva végül a harmincadik helyezést értem el.

Márciusi rendezvények
Textilkiállítás
Március 5–19. Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeum,
Békéscsaba
A kiállításon a hazai és a Kárpát-medencében élô nemzetiségek textilhagyományainak felhasználásával elkészített, valódi népmûvészeti remekek tekinthetôk meg. A munkák a XII. Országos Textiles Konferencia alkalmából kiírt pályázatra érkeztek be, amely rendezvénynek a Békés Megyei Népmûvészeti
Egyesület az egyik szervezôje.

Rippl-Rónai József-kiállítás
Március 6. – április 18.
Békés Megyei Munkácsy Mihály
Múzeum, Békéscsaba
Sokan Rippl-Rónai Józseftôl (1861–1927)
datálják a modern magyar festészet idôszámításának kezdetét. Az ô gazdag,
francia kultúrával átitatott, akadémista elvárásokkal szembemenô mûvészetét
mutatja be ez a teljes életmûrôl átfogó
képet nyújtó tárlat, amely a Rippl-Rónai
egykori mesterérôl elnevezett múzeumban vendégeskedik.

Nyílt workshop a Jókai Színházban
Március 7–8. Békés Megyei Jókai Színház, Békéscsaba
A színház mellett mûködô Színitanház minden évben két napra megnyitja kapuit a továbbtanulást fontolgató fiatalok elôtt, akik ez idô alatt érdeklôdésüktôl függôen színdarabot, díszletet, kellékeket, egyéni mûalkotásokat hozhatnak létre. De belekóstolhatnak a színpadi mozgás, a színházi táncos élet rejtelmeibe is, vagy megtudhatják, mi fán terem a hangosítás, világosítás.

„Lételemünk a víz” – felolvasószínház és
játszóház
Március 20. 15.00 Békés Megyei
Napsugár Bábszínház, Békéscsaba
A társulat tagjai a játszóház témájának megfelelôen
egy-egy történetet mondanak és játszanak el,
melyben a gyerekek segítségére is számítanak. Ezúttal egy kreatív és nagyon tanulságos délutáni „vízi” mesetúrára várják a gyerekeket a víz világnapja alkalmából. A bábszínház ennek kapcsán szeretné ideillô mesék és gyermekversek
felolvasásával tudatosítani apró közönségében, hogy környezetünket óvni és
védeni kell.

– Mire fogod fordítani ezt az egymillió forintot?
– Ez egy nagyon komplex kérdés, mert a
mindennapi élet is a versenyre való felkészülés része. Így elsôsorban utazásra, benzinre,
sportruházatra, étkezésre, táplálékkiegészítôkre fog jutni a pénzbôl. Mivel rengeteget
edzek, rengeteg kalóriát égetek el egy nap,
ezért sokkal többet is kell ennem azoknál,
akik nem sportolnak versenyszerûen. Sokkal
több fehérjét, sokkal több szénhidrátot, célzott energiát kell bevinnem a szervezetembe,
jóval egészségesebben kell táplálkoznom –
ami sajnos költségesebb is, mint másoknak.
– Váratlanul ért a támogatás híre?
– Teljesen, mert eddig nem volt ilyenben részem: általában magunknak kell a szponzort
megszerezni, ami elég sok munkával is jár. Ez
esetben viszont nem én voltam a kezdeményezô, hanem jött magától a lehetôség. Persze, anynyiban nem magától jött, hogy ehhez ki kellett
jutni az elôzô olimpiára, és le kellett valamit tenni az asztalra – de mégis. Ezért is különleges ez.
Most még talán fel sem fogom, hogy pontosan
mit jelent ez a támogatás, mennyi könnyebbséget; de talán év végére már okosabb leszek.
– Sikerült más szponzorokat is szerezned?
– Igen, az orosházi birkózóklub segítségével szereztünk viszonylag sok támogatót –
azért mondom, hogy viszonylag sokat, mert
mostanában elég nehéz szponzorokat találni.
– Milyen szakaszban van jelenleg a felkészülésed? Hogyan telnek a napjaid?
– Még nem a válogatottal edzek, hanem elsôsorban helyi szinten, Orosházán vagy Sze-

♦

Március 5. Corneliu Tutu Band
koncertje, Békéscsaba, Békési Úti
Közösségi Házak (Meseház)
Március 5–19. Textilkiállítás, Békéscsaba Munkácsy Mihály Múzeum
Március 6. VIII. Nemzetközi gádorosi disznótoros nap, Gádoros,
Néman Valéria Általános Iskola
Március 6. Apáról Fiúra családi
hagyományôrzô programsorozat a Meseházban – Böjtmás hava,
Békéscsaba, Békéscsabai Kulturális
Központ, Békési Úti Közösségi Házak (Meseház)
Március 6–28. XXXII. Városi
gyermekrajz-kiállítás, Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum
Március 10. Trambulin Színház:
Az aranyhal meséje, Orosháza,
Petôfi Mûvelôdési Központ színházterme
Március 11. Danny Blue Show, Békéscsaba, Phaedra Közéleti Központ
Március 12–14. Scherzo – Zenés
Színpadok Országos Fesztiválja,
Békéscsaba, Békéscsabai Kulturális
Központ
Március 13. Frankó Fesztivál, Békéscsaba, Csaba Center
Március 14. – április 3. Békéscsabai Tavaszi Fesztivál, Békéscsaba,
Békéscsabai Kulturális Központ
Március 15. Városi ünnepség,
Orosháza, Kossuth-szobor
Március 15. Nemzeti ünnep a Mezômegyeri Arany János Mûvelôdési
Házban
Március 15. – április 15. V. Gyulai
Tavaszi Fesztivál, Gyula, a város
több pontja
Március 16. Irodalmi est, Békéscsaba, Phaedra Közéleti Központ, Békéscsaba, Irányi utca 12.
Március 17. Vidám kísértet címû
komédia, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ színházterme

geden a bátyámmal. Az év második felében
csatlakozom a válogatotthoz, és onnantól
kezdve fôleg edzôtáborokban készülök majd.
Most naponta egy vagy két edzésem van,
vagyis hetente körülbelül öt-nyolc. Ez még
nem eget rengetôen sok, de ahogyan közeledik az olimpia idôpontja, úgy nô majd szépen
ezeknek a száma is.
– És mi a következô lépés?
– Februárban Budapesten lesz az elsô válogatóverseny, azt kell megnyernem.

Márciusi rendezvények

Március 18. Patay László Munkácsy-díjas festômûvész emlékkiállítása, Békéscsaba, Munkácsy Mihály Emlékház
Március 19. Tzumo Trio-koncert,
Békéscsaba, Békési Úti Közösségi
Házak (Meseház)
Március 19. Stand up comedy (Kôhalmi Zoltán, Kovács András Péter),
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ színházterme
Március 19–21. Gyulai Kolbász és
Sódar Mustra, avagy Kolbász és
Sonkacsata a Várkertben, Gyula,
Várkert
Március 20. „Lételemünk a víz” –
felolvasó meseszínház és játszóház, Békéscsaba, Békés Megyei
Napsugár Bábszínház
Március 23. Nôk a trónon – elôadás, Békéscsaba, TIT
Március 24. Ifjúsági hangverseny
középiskolások számára, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
Március 25. Békés Megyei Szimfonikus Zenekar koncertje, Békéscsaba, Jókai Színház
Március 25–26. Kisnemesi Otthonok 9. Országos Találkozója, Békéscsaba, Munkácsy Mihály Emlékház
Március 26. Horváth Elek és tanítványai-koncert, Békéscsaba, Békési Úti Közösségi Házak (Meseház)
Március 26–28. Bor és Grill Fesztivál, Békéscsaba, Andrássy út
Március 26. – június 30. Tingatinga – festmények Tanzániából,
Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum
Március 27. Nemzetközi Népzenei
Fesztivál, Csorvás, Általános Mûvelôdési Központ, Mûvelôdési Ház
Március 31. – április 2. Mûvészeti
olimpia, Békéscsaba, Békéscsabai
Kulturális Központ

Nemzetközi drámaíróverseny és felolvasószínház
Március 27–29. Békés Megyei Jókai Színház, Békéscsaba
A Közép-európai Színházi Szomszédolás programsorozatának keretein belül
rendezett fesztivál drámaíróversenyére a szomszédos országok mindegyikébôl várnak jelentkezôket, akik mindössze pár óra leforgása alatt remekbeszabott történetet kanyarintanak a megadott témára. Ezeket a darabokat a
színészek, akik szintén több országból érkeznek, egyik napról a másikra – és
értsük most ezt szó szerint – színpadra állítják.

Rítusok és ritmusok – tingatingakiállítás
Március 27. – július 11. Munkácsy
Mihály Múzeum, Békéscsaba
Az 1960-as évektôl kibontakozó tingatinga festészeti irányzat szokatlan, szemünknek mégis otthonosan energikus ábrázolásmódja a tanzániai kultúra sokszínûségét
közvetíti. A kiállításon egyaránt szerepelnek ma is élô, elsô generációs „nagy öregek”, illetve „fiatal újítók” munkái, átemelve számunkra ezt a világot a tradicionális
díszítômûvészetbôl az aktuális jelenbe.

Zenés irodalmi séta
Április 1. Vésztô-Mágor Történelmi Emlékhely
A múltunk több ezer éves szeletének hangulatát magában sûrítô Mágoridomb népi íróknak emléket állító szoborparkjában országszerte egyedülálló
program várja az érdeklôdôket. A Békés Megyei Jókai Színház mûvészei megidézik Szabó Pál, Veres Péter, Sinka István, Féja Géza munkásságát, így téve
még emlékezetesebbé a lenyûgözô környezetben töltött idôt.

