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Itt az idô a nemzet felemelésére
Március 15-re emlékeztek – Közös hitre van szükség Magyarország jövôjének alakításához

Ü

nnepi testületi ülést
tartott a megyei közgyûlés március 12-én Gyomaendrôdön. A rendezvény
koszorúzással kezdôdött. A
református templom kertje
mellett álló Hôsök emlékmûvénél az emlékezés jeleként a megye koszorúját
Domokos László elnök, Farkas
Zoltán alelnök és dr. Dávid
Sándor fôjegyzô helyezte el,
illetve a gyomaendrôdi önkormányzat nevében Várfi
András polgármester, Csányi
István alpolgármester és dr.
Csorba Csaba jegyzô koszorúzott. A mûvelôdési központ
udvarán a kihelyezett megyei
közgyûlés emlékére Domokos László, Farkas Zoltán,
Várfi András és Csányi István
fát ültetett.
– Az 1848-as forradalom és
szabadságharc a nemzet öszszefogásáról szólt – fogalmazott ünnepi beszédében Domokos László. – Egyetlen más
nemzeti ünnepünkhöz sem

Dr. Dávid Sándor, Farkas Zoltán, Domokos László, Várfi András, Csányi István és dr. Csorba Csaba
kötôdik ennyi érzelem. Akkor, vagyis 1848 áprilisában felelôs, dolgozni, építeni akaró
és változtatni képes emberek

álltak az ország élére. Olyan
államférfiak, akik tudták, hogy
nincsen elôre elkészített út,
csak olyan, amelynek köveit

Meggyógyítani az egészségügyet
Meddig várat magára a magyar egészségügy megggyógyítása? Errôl is szó volt a
Békés Megyei Önkormányzat által indított egyedülálló konferenciasorozat második állomásán február 24-én a Jókai Színházban, amely ezúttal fô témájaként
az utóbbi évek egészségügyet érintô központi ballépéseit és hiányosságait járta
körül. A rendezvény elôtt és után kérdeztük Éger Istvánt, a Magyar Orvosi Kamara elnökét, illetve Kovács Józsefet, a Pándy Kálmán Megyei Kórház fôigazgató fôorvosát arról, hogyan látják a magyar egészségügy helyzetét.
INTERJÚINKAT AZ 5. OLDALON OLVASHATJÁK

személyesen rakják le. A vezetôk nem a nyugati minta másolásába fogtak, hanem az ország saját pályáját építették.

herviselésrôl. A különbözô
elképzeléseket megvitatták,
egyeztették az álláspontokat.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON "

Egész megyében kell gondolkodni az M44-es fejlesztésénél

Országhatárig kell kiépíteni
a megye fôútjait
Békés megyében évek óta szükséges lenne az M44-es
fôút fejlesztése, hiszen a jól kiépített infrastruktúra
a gazdaság fejlôdésének egyik motorja lehetne, elemi szintû munkahelyteremtô hatással. A jó megközelíthetôség a legtöbb befektetô számára alapfeltétel, ezért ennek hiányában jelentôs munkahelyteremtô beruházások maradhatnak el, mivel a befektetôk inkább a jobban elérhetô területeket részesítik
elônyben. Az eddigi tervek szerint azonban az M44es csak a megye egy részét fedné le, a határig azonban már nem érne el. Ezért a megyei önkormányzat
pályázatot nyújt be több megyei fôút fejlesztésére,
melynek kiemelt célja lenne, hogy a megye legforgalmasabb útvonalainak megtervezése minden esetben az országhatárig történjen meg.

A

Mindenkit érint, sokakat foglalkoztat, merre tart a magyar egészségügy

Az elnöke kifejtette: a reformkorban komoly viták bontakoztak ki az országgyûléseken
a jobbágykérdésrôl, a közte-

megyei közgyûlés számára már 2006 óta kiemelkedô jelentôséggel bír,
hogy az M44-es gyorsforgalmi út mielôbbi megépüléséért a lehetôségekhez képest
mindent megtegyenek. Ezt az
állásfoglalást erôsíti meg az a

február 19-i megyegyûlésen
elindított kezdeményezés is,
mely szerint a megye számára kedvezôbb nyomvonalváltozatok megvalósíthatóságának megalapozására tesznek
javaslatot. Mindez a Közlekedés Operatív Program kere-

tében egy projektötlet benyújtását jelenti, emellett egy
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére is támogatást igényel a megye.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON "
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Szarvas: az összetartozás jelképe
– Szarvas most a megye szélén található, de nem volt
mindig így, ugyanis a történelmi Magyarország közepén
volt. Ezért Szarvasnak az a
küldetése, hogy az összetartozás jelképe legyen – hallhattuk Babák Mihálytól. Beszéde után Szarvas polgármestere a város díszcímerét
nyújtotta át Domokos Lászlónak, a megyei közgyûlés elnökének.

Az Otthonunk Békés Megye rendezvénysorozat
február 25-én érkezett el Szarvasra. A Vajda Péter
Mûvelôdési Központban Babák Mihály polgármester köszöntötte az érdeklôdôket.
szen 2006-tól ezt szenvedi el.
A közgyûlés kiáll a megye lakosságának érdekeiért, így február 19-én közmeghallgatás
keretében a mezôgazdaság válságával foglalkoztunk. Nemcsak azokra a településekre fi-

tánnak, a megye szarvasi székhelyû intézménye, a szociális szolgáltató centrum igazgatójának. A megyegyûlés elnöke és Babák Mihály kézjegyével látta el a megye vándortérképét, és aláírta az errôl

Gyermekeink a legfontosabbak: a jövônk
– Hogy mit tehet Szarvasért
a megye? – tette fel a kérdést az
elnök. – A települési és megyei
önkormányzatokat, egyaránt
sújtja a pénzelvonás. A megye
számára ez nem újdonság, hi-

gyelünk, ahol intézményt mûködtetünk, hanem az egész
megyére; valamennyi lakosnak szolidaritást kínálunk.
Domokos László emléktáblát nyújtott át Dávid Zol-

szóló emlékkönyvet. A rendezvénysorozat következô állomása Kondoros volt. Erre
Dankó Béla, a település polgármestere hívta meg az
érdeklôdôket, és elhelyezte

Kondoros tábláját a megye
térképén.
A megye történetérôl szóló kiállítást dr. Erdész Ádám,
a megyei levéltár igazgatója
nyitotta meg. Felhívta arra a
figyelmet, hogy a megyék
múltját általában Szent Istvánig szokták visszavezetni, de
a dokumentumok elôször
csak az 1200-as évek elején
említik Békést. A XIV–XV.
század viszonylagos békés
idôszakot hozott, ekkor az
európai gazdaság szerves részévé vált a térség. A marhacsordákat Dél-Németországba hajtották.
– Most ismét az európai
integráció része vagyunk, ez a
XIV–XV. és a XIX. században
fejlôdéshez vezetett, reméljük, most sem lesz ez másképp – fejezte be mondandóját dr. Erdész Ádám.
A mûvelôdési központban
kulturális mûsorral folytatódott a program, a Békés Megyei Jókai Színház mûvészeti, színitanházának növendékei, illetve Szarvas Város
Közoktatási és Közgyûjteményi Intézményének tanulói
adtak mûsort. Eközben a városházán, soron kívüli ülés
keretében, a megyei önkormányzat és intézményei mutatkoztak be.

Kondoros, ahol a hagyomány
és a fejlôdés találkozik

ankó Béla polgármester
megnyitójában hangoztatta, a rendezvény szlogenje:
„Kondoros, ahol a hagyomány
és a fejlôdés találkozik”. Ez nagyon találó kifejezés, ugyanis
az a céljuk, hogy Kondorosnak ne csak múltja, jövôje is
legyen. A település kétszer
pusztult el, a tatárdúlás és a török hódoltság alatt, de harmadszor is újratelepült. Az
1900-as évek elején dán és
holland mintára új típusú szövetkezetek alakultak Kondoroson. Ezek valóban önszervezôdô közösségek voltak, és a
gazdák érdekeit szolgálták. Az
1930-as években a helyi gazdák exportjogot szereztek, és
nagy mennyiségben szállítottak ki az országból. A jelenlegi

– Az összefogás eredményét mutatja, hogy a 75 településbôl 44, köztük Kondoros is, csatlakozott a közös
gázbeszerzéshez, ennek eredményeként húsz százalékkal
olcsóbban jutunk gázhoz.
Hosszú távú célunk, hogy
megújulni képes gazdaság
alakuljon ki, de jelenleg az a
realitás, hogy a további leszakadást állítsuk meg – fogalmazott Domokos László.
A megyetörténeti kiállítást
dr. Erdész Ádám, a megyei levéltár igazgatója nyitotta meg.
Az érdeklôdôk között ott találtuk Nagy István, a Békés
Megyei Mozgáskorlátozottak
Egyesülete kondorosi csoportjának vezetôjét.
– Jónak tartom a megyejárás kezdeményezését. Dr.
Erdész Ádám megnyitójából
megtudhattam, hogy a földbirtokosok munkája milyen
eredményeket hozott. A jelenlegi mezôgazdasági válság
közepette érdekes volt tôle
hallanom, hogy valaha milyen nagy mennyiségben ex-

kormány nem megfelelôen
kezeli a mezôgazdaságot. Ha
az ágazat újra elfoglalhatja az
ôt megilletô helyet, akkor Békés megye és Kondoros is a
fejlôdés útjára léphet.
Domokos László, a megyei
közgyûlés elnöke, a község
országgyûlési képviselôje ünnepi beszéde elôtt Dankó Bélával együtt a nônap alkalmából apró ajándékot nyújtott át
a hölgyeknek. Ezt követôen
elmondta, a 2006 ôszén megalakuló új testület maga számára meghatározott néhány
alapvetô célt. Oda kell figyelni
a megye valamennyi településére, és közszolgálata mind a
380 ezer lakosnak szól. Meg
kell ôrizni azokat az értékeket,
amelyek a jövônek szólnak,
ugyanis a hagyományokból
táplálkozva fejlôdhetünk. Épp
a fejlôdés érdekében a megyének az érdekképviseletet
is el kell látnia. Ebbôl a szempontból az is fontos, hogy a
megye megélhetést biztosítson, hiszen csak így válik élhetôvé polgárai számára.

portáltunk szarvasmarhát és
gabonát Németországba.
A községházán megtartott
rendkívüli testületi ülésen
Domokos László hangsúlyozta, hogy Békés megye
rossz megítélésének döntô
szerepe volt abban, hogy az
elmúlt nyolc évben nem épült
autópálya. Aki szûkebb pátriánkat Viharsaroknak nevezi, az elûzi a vállalkozókat,
ugyanis azoknak nyugalomra,
kiszámítható környezetre van
szükségük. A megyei önkormányzat múlt tavasszal kétmilliárd forintot ajánlott fel
a beruházás elôkészítô munkálataira, de a kormánynak
nincs pénze autópálya építésére. A Tiszakürt és Kondoros
közötti szakaszt ugyan megtervezték, de az önmagában
nem nevezhetô autópályának,
csak egy betoncsíknak, ugyanis sehonnan sehová vezet.
Zárszavában Dankó Béla a
kondorosi megyejárást olyan
gondolatébresztô eszmecserének nevezte, amely folytatásra érdemes.

Az Otthonunk Békés
Megye program keretében március 8-án
a megyejárás Kondorosra érkezett, az
eseménynek a sportcsarnok adott helyet.

D
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A válságra összefogás a válasz
Az Otthonunk Békés Megye program keretében
március 13-án Gyomaendrôdre érkezett a megyejárás. A tavalyelôtt tavasszal indult rendezvénysorozatot ezúttal az Endrôdi Közösségi Ház látta
vendégül.
– A mai világban gyakran ismeretlenül élünk egymás
mellett – hallhattuk Domokos
Lászlótól, a megyei közgyûlés
elnökétôl. – Akik ismerik egymást, csak azok tudnak együtt
építeni, ezért közösségi összefogás szükséges. Ebbôl a meggondolásból hirdettük meg
2008 ôszén a globális válságra
válaszként az összefogás programját. Összehívtuk az önkormányzatok, a vállalkozások, a szakszervezetek, a tudományos mûhelyek vezetôit.
Ott az a döntés született, hogy
a válságra közös választ kell
adnunk, ezért össze kell fognunk, és az összefogás fô erejévé a megye váljon.
Domokos László beszélt
arról, hogy két évvel ezelôtt
azzal a gondolattal indították
útjára a megyejárást, hogy bemutassák, milyen szolgáltatásokat nyújtanak a megye 75
településének és 380 ezer lakosának, hogy a rendezvénysorozat által is jelezzék együttmûködési szándékukat. Törekvésük három fô gondolattal jellemezhetô: Békés megye érdeket képvisel és véd,
értékeket ôriz és fejleszt, illet-

ve a megye egészében gondolkodnak és közszolgáltatnak. Az újrafogalmazott megyei célrendszer példát ad a
települési önkormányzatoknak és a vállalkozásoknak is,
és lehetôséget teremt egy új
fejlôdési pálya megnyitására.

Domokos László és Várfi
András, Gyomaendrôd polgármestere kézjegyükkel látták el
Békés megye vándortérképét,
majd ezt az emlékkönyvben
aláírásukkal is hitelesítették. A
megyetörténeti kiállítást dr. Erdész Ádám, a levéltár igazgatója
nyitotta meg.
Míg a közösségi ház emeleti termében kulturális mûsorral folytatódott a program,
a földszinti nagyteremben soron kívüli testületi ülést tartottak, a megyei önkormány-

Településrôl településre jár Békés megye vándortérképe

zat és intézményei közszolgáltatásait mutatták be. A Békés Megyei Pándy Kálmán
Kórház munkájáról dr. Kovács
József fôigazgató fôorvos, a
Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár tevékenységérôl dr.
Hajnal Lajos igazgató beszélt.
Zárszavában Domokos László kijelentette: a gyomaendrôdi megyejárás a párbeszéd,
a partnerség egyik állomása,
és ez a párbeszéd a jövôben
folytatásra vár.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Itt az idô a nemzet felemelésére Meg kell tanulnunk ünnepelni!
Az ünnepi megyegyûlésen március 15-re emlékeztek

Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyûlés alelnöke és dr. Dávid Sándor fôjegyzô
" FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Ôk is tudták, hogy mélyreható
reformokat csak széles körû
egyeztetéssel lehet bevezetni.
Hosszú elôkészítô munka után
alakult ki az a reformprogram,
melynek megvalósításáért tömegek vonultak az utcára békésen, hogy hitet tegyenek a
nemzeti akarat mellett.
– Március idusa jelképezi
számunkra azt a reményt,

hogy minden zsarnokság, hazug hatalom megroppantható – fogalmazott Domokos
László. – A forradalom minden évben újra megszületik a
szívünkben. Most nekünk
kell folytatni a ‘48-as nemzedék ma is aktuális elképzeléseit. Itt az idô az újrakezdésre,
itt az idô a nemzet felemelésére, olyan változásokra, melyek visszaadják a közös hitet,

amely 1848-ban elôdeinknek
is erôt adott Magyarország új
jövôjének alakításához.
Az ünnepi gálamûsor és
Farkas Zoltán alelnök avató
beszéde után Domokos László
és Várfi András leplezte le az
ünnepi megyei közgyûlés
emlékét megörökítô márványtáblát a mûvelôdési központ
falán.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

„A pillanat, melyet élünk, komolyabb teendôkre
szólít fel bennünket. Európa minden népe halad és
boldogul, haladnunk, boldogulnunk kell nekünk
is” – idézte Jókai Mórt dr. Latorcai János országgyûlési képviselô március 15-én Gyomaendrôdön,
a Szabadság téri országzászlónál az 1948–49-es
forradalomról és szabadságharcról megtartott
megemlékezésen.
Dr. Latorcai János kifejtette:
sajnos még mindig nem tudunk ünnepelni. Nincs erônk
felemelni a szívünket, és a pillanat nagyszerûségében közösséget alkotnunk. Újra meg
kell tanulnunk ünnepelni,
mert az hozzátartozik az ember lényegéhez. Példánkkal
erre kell nevelnünk a fiatalokat. A 162 évvel ezelôtti nap
jelentôségét bizonyítja, hogy
az akkor kinyomtatott Nemzeti dal ma is a magyar költészet leginkább mozgósító
erejû verse, az Irányi József által megfogalmazott 12 pont
pedig a nemzet leglényegesebb követeléseit tartalmazta,
és ma is ezek a sorskérdések.
– A márciusi ifjak igazi hôsök voltak, tették a dolgukat az
utókorért, értünk. Az 1848-as
és az 1956-os forradalom szerzett világhírt hazánknak. A
’48-as forradalmat megénekelte Heine, az ’56-ost pedig
Camus. A magyarság lélekszámához képest nagyon sok tudóst, feltalálót adott a világnak.
Merjük elhinni, hogy mi, utódok sem vagyunk hitványab-

bak náluk. Ezt üzeni nekünk
március 15. – fejezte be beszédét az országgyûlési képviselô.
Megemlékezô
mûsort
adott a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda irodalmi
színpada, majd a hôsök emlékmûvét koszorúzták meg.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Latorcai János beszédet tart Gyomaendrôdön

Egész megyében kell gondolkodni az M44-es fejlesztésénél

Országhatárig kell kiépíteni a megye fôútjait
" FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A kezdeményezés többek között kiterjedne az M44-es
gyorsforgalmi út országhatárig
történô levezetésére a Békéscsabát és Gyulát délrôl elkerülô nyomvonalváltozattal, valamint a 46. számú fôút megyehatár–Gyomaendrôd–Mezôberény közötti szakasza megvalósíthatóságának vizsgálatára Mezôberény–Békés–Doboz–Sarkad–Méhkerék nyomvonallal, az indokolt településelkerülô szakaszok kiépítésével együtt. Emellett a 47. számú fôút Mezôberény várost
elkerülô szakasza megvalósíthatóságának megvizsgálására is
javaslatot tesznek. A pályázat
benyújtása többek között azért
is szükséges, mert a jelenlegi
tervek mindössze a Kondoros–Tiszakürt közötti útszakasz régészeti feltárásainak, valamint a Békéscsaba–Kondoros és a Tiszakürt–Kecskemét
szakaszok megtervezésének finanszírozására terjednek ki.
Békés megye számára stratégiai kérdés, hogy az M44-es

autóút mielôbb kiépüljön,
mert csak így van számos településnek esélye az elérhetôségre és a versenyképességre.
A mielôbbi építkezés elkezdésének érdekében a megyei
közgyûlés még tavaly májusban felajánlotta a kormánynak, hogy az elvonások következtében hiányzó kétmilliárd
forintot megelôlegezi a szükséges régészeti feltárásokra; a
kezdeményezést akkor nem
fogadták el, többek között
ezért is tolódtak idôben az
elôkészítô munkálatok. A
gyorsforgalmi út szerepe
nemzetközileg is fontos, hiszen az útvonal határon túli
vezetésével majd rákapcsolódhat a Román Köztársaság
által tervezett Arad–Nagyvárad összekötô úthoz.
Domokos László megyei elnök a témával kapcsolatosan
elmondta, hogy a megyén is
átívelô gyorsforgalmi út
Kecskemét–Tiszakürt szakaszának és leágazásainak megvalósíthatóságára sikeresen
pályázott Kecskemét városa,

Az M44-es elsôsorban új munkahelyeket jelentene a Békés megyében élôk számára
ezért mindenképpen érdemes a megyei önkormányzatnak is pályázni a kormányzat

által le nem tervezett szakaszok mielôbbi fejlesztésének
elkezdése érdekében. Mint

kiderült: amennyiben a projektötletek elfogadásra kerülnek, az elkészítendô megva-

lósíthatósági tanulmányok
kidolgozásához 100%-os mértékû támogatás igényelhetô.
A gyorsforgalmi út elsôsorban új munkahelyeket jelentene a Békés megyében élôk
számára. Sajnos egy év alatt
több mint hatezer fôvel csökkent Békés megye népessége,
amely döntôen az elvándorlásnak köszönhetô, amelyet
mielôbb meg kell állítani.
Ezért az M44-es gyorsforgalmi út mielôbbi megépítése
minden Békés megyei érdeke. A megfelelôen fejlesztett
gyorsforgalmi út hiányából
adódik a mezôgazdaság és a
feldolgozóipar, a felvásárlási
rendszer válsága is térségünkben. Békés megyében az
M44-es hiánya önmagában
leértékelte a földeket is. Nemcsak az út hiányzik, hanem
annak többletérték-teremtô
képessége is, hiszen egy autópályának 30-50 km-es sávban
hatása van a térség fejlôdésére,
és a megye háromnegyedét fizikálisan is érinti – hangsúlyozta Domokos László.
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Határon átnyúló útfejlesztések indulhatnak Békés és Arad megye összefogásával

Az egészségügy területén is erôsödik az együttmûködés
Elfogadta 2010. évi munkaprogramját a Békés–
Arad Megyei Vegyes Bizottság az idei évben munkaterv szerint március 10-én megtartott elsô ülésén, Aradon. A tervezet a Száraz-ér felszíni vízutánpótlása, Arad és Békés megye turizmusa, a határ menti programmal kapcsolatos pályázatok, valamint az M44-es út határig történô kiépítése és a
határmetszéspont kijelölése terén irányoz elô bizottsági munkát és hozzájuk kapcsolódó vitákat.

A

2010. évi munkaprogram elfogadása mellett
javaslatként elhangzott, hogy a
két megyei kórház jó együttmûködésére való tekintettel az
egészségügyi albizottság a soron következô ülései egyikén
részletesen foglalkozzon a két
megye egészségügyi helyzetével, az egészségügy terén lehetséges együttmûködéssel,
továbbá a határ menti közegészségügyi kérdésekkel.
Az ülésen szóba került „A
román és magyar egészségbiztosítás keresztfinanszírozásának elôsegítése helyi projekt
benyújtásával”címû program

is, amely az egymás országaiban tartózkodó Arad megyei
és Békés megyei betegek orvosi ellátásáról, kölcsönös segítésérôl, illetve az ezzel kapcsolatban benyújtandó pályázatról szól.
A bizottság egyetértését fejezte ki abban is, hogy az Arad
és a Békés megyei kórházak a
„Gyógyítás határok nélkül a
Körös–Maros-közben – Arad
és Békés megyei egészségügyi
ellátás közös alapjainak megteremtése” címû projektet
elôkészítsék, illetve a pályázatot benyújtsák a Magyarország–Románia Határon Át-

A megye
szerepe

nyúló Együttmûködési Program pályázati felhívás alapján.
A napirendi pontok között
ismertetésre kerültek az aradi
oldalról prioritással megjelölt,
megépítésre, felújításra váró
határ menti utak, amelyek a
következôk: Dombegyház–
Kisvarjas, Elek–Ottlaka, Dé-

nesmajor–Nagyzerind, Lökösháza–Kürtös útszakaszok.
Az ülésen megtartott prezentációból kiderült, hogy a legutóbbi útnál a kisajátítások jelenleg folyamatban vannak,
ugyanis a mostani négy méter
széles nyomvonalat hat-hét
méteresre kell majd bôvíteni.

a szándékot támogatják és
minden rendelkezésre álló lépést megtesznek annak érdekében, hogy a felsorolt közutakat mihamarabb használhassák a határ két oldalán élô lakosok. A vegyes bizottság következô ülését a munkaprogram
szerint májusban tartja meg.

Az M44-es út határig történô kiépítésérôl is szó volt a vegyes bizottság ülésén Aradon

Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk
szólalnak meg a megye szerepérôl, jövôjérôl,
jelentôségérôl. Most Gajdács János gerendási
és Hornok Sándor tarhosi polgármestert kérdeztük.

A kistelepülések segítséget várnak
– Én megyepárti vagyok – kezdte
nyilatkozatát Gajdács János, Gerendás polgármestere. – A kistelepüléseknek nagy szükségük van a megye
szakmai segítségére. Nálunk a polgármesteri hivatalban csupán hétfôs
apparátus mûködik; nyilván minden feladatot nem tudunk megoldani, ezért rászorulunk a megye segítségére. Ugyanakkor az önállóságunkat sem akarjuk feladni, mert a
gerendásiak helyben akarják ügyeiket intézni. Örömmel vettem tudomásul, hogy a megye a korábbiaknál
nagyobb szerepet vállal, a települések koordinátora kíván lenni.
Az 1500 lelkes falu polgármestere elmondta: a megyejárás február

Mint kiderült, az említett utak
megépítésére, felújítására, bôvítésére az érintett települési
önkormányzatok pályázatot
nyújtottak be vagy terveznek
benyújtani a támogatás elnyerésének céljával. A felsorolt
közutak megépítése a Békés
megyei félnek is érdeke, ezért

11-én érkezett Gerendásra. Nagyon
jó ötletnek tartja a rendezvénysorozatot. A képviselô-testület által a település lakossága is megismerkedhetett a megye oktatásával és a
Pándy Kálmán kórház munkájával.
A megyetörténeti kiállítás megnyitójában dr. Erdész Ádámtól, a levéltár
igazgatójától több érdekességet megtudtak Gerendás történetérôl.
– Bízom abban, hogy az áprilisi
választások eredményeként a megye
szerepe erôsödik, még több szakmai
és erkölcsi segítséget kaphatunk tôle, minél több ügyes-bajos dolgunkat megyén belül el tudjuk intézni,
és nem kell mindenért Szegedre
utaznunk. A megye olyan figyelem-

Továbbra is várják
az egyetemisták jelentkezését
M

ég decemberben döntött arról a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács, hogy saját forrásai
terhére támogatja a magyarországi
egyetemi hallgatók gyakorlatszerzési lehetôségét – települési önkormányzatoknál, valamint azok intézményeinél. A kezdeményezéssel
mintegy 30 fôt segítenének, a tapasztalatszerzés idejére járó díjazásra a tanács költségvetésébôl különítenek el 4,8 millió forintot. A gyakorlati helyek tekintetében elsôsorban a nagy múltú képzési hagyományokkal rendelkezô kelet-magyarországi és budapesti egyetemek
székhelyének és telephelyeinek hall-

nak szakmájukban elhelyezkedni.
Mindezt nem várják el a jelentkezôktôl ingyen, ugyanis a törvényi
rendelkezés alapján ösztöndíjat is
biztosítanak a gyakornokok számára, amely a jelenleg elfogadott minimálbér tizenöt százalékát, vagy ennek a gyakorlati idôre vonatkozó
idôarányos részét teszi majd ki. Az
idén januárban meghirdetett, február végi jelentkezési határidejû
program keretében négy önkormányzat jelezte, hogy szakmai gyakorlati helyet biztosítana az általuk
megadott felsôoktatási intézmények
hallgatói számára. A felajánlott lehetôségek mindössze kilenc gyakorlati

gatói kerülnek megszólításra. A jelentkezôk kiválasztásánál elônyben
részesülnek a Békés megyében állandó lakóhellyel, valamint a magasabb tanulmányi átlaggal rendelkezôk. A szakmai gyakorlat legfôbb
célja, hogy a hallgatók az egyetemen
megszerzett elméleti tudást valós
munkakörnyezetben, a gyakorlatban
is képesek legyenek alkalmazni,
hogy késôbb nagyobb eséllyel tudja-

helyet jelentenek, amelyek a támogatható lehetôségek számának egyharmadát teszik ki. Ezért legutóbbi
ülésén a grémium arról hozott egyhangú határozatot, hogy a pályázatot
második fordulóra is meghirdeti,
május 1-jei határidôvel, amely egyúttal a program kezdésének idôpontja is lesz. Az ösztöndíjas gyakorlati foglalkoztatási program várhatóan az év végéig tart.

ben részesíti a kistelepüléseket, amit
a kistérségtôl vagy a régiótól nem
kaphatunk meg, mert nekik mások
az adottságaik – hallhattuk a húszéves polgármesteri tapasztalattal
rendelkezô Gajdács Jánostól.

A közösséget szervezô erô

– A megye mint területi egység
megmaradt, de a megye igazgatása,
irányítása régiós lett. Ez a furcsa
helyzet csak rontott a helyzetünkön.
A megyéknek vissza kellene adni
korábbi szerepét, jogosítványait és
ehhez a szükséges anyagi forrásokat
– fogalmazott Hornok Sándor.

Tarhos polgármestere kifejtette,
helyes volt az a gyakorlat, hogy a decentralizált területfejlesztési támogatásokról a megyei területfejlesztési tanács döntött, hiszen a megyének van
ismerete arról, hogy hol, milyen fejlesztésekre legnagyobb a szükség.
Nem tartja jó döntésnek, hogy a megfelelô gyakorlattal, jó szakmai háttérrel rendelkezô megyei önkormányzat
feladatait, anyagi forrásait megnyirbálták és szerepe jórészt intézményfenntartásra szûkült le. Leszakadásunk egyik okának ezt tartja, ugyanis
ahhoz, hogy a munkanélküliséget, a
szegénységet, a gazdasági infrastrukturális elmaradásunkat enyhítsük, kell
egy közösséget szervezô, annak érde-

kében lobbizó szervezet. A megyei
önkormányzat – bár anyagi és jogi lehetôségei meglehetôsen korlátoltak –
koordináló, szervezô, vezetô, tanácsadó tevékenységével jelenleg is sokat
segít a településeknek, például a közös
energia-, ivóvízbeszerzésekkel, valamint a kulturális, közmûvelôdési jellegû támogatásokkal, illetve a pályakezdôk megyében tartása érdekében
tett intézkedésekkel.
– A megalakuló új parlamenttôl
a megye megerôsítését várom. Az
igazgatás középszintjét csakis a megye adhatja. A kistérségek megmaradhatnak, bár ésszerûsíteni kellene
a területi lehatárolásukat – fejezte be
nyilatkozatát Hornok Sándor.
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Dr. Éger István: „Emberközpontú „Nem ez a módja a rendezésnek” –
egészségpolitikára van szükség” beszélgetés dr. Kovács Józseffel
– Többször mondta már, hogy a
betegellátás minden szintjén válság van, aminek rendezéséhez
elôször a célokat és az alapelveket
kellene tisztázni és számba venni. Ön szerint melyek lennének
ezek a célok és alapelvek?
Dr. Éger István: – Az emberközpontú egészségpolitika alapelveit és céljait nagyon
fontos felsorolni, még ha talán kissé száraznak tûnik is
ez. A közcélú egészségpolitika alapelve, hogy ez az elsôdleges eszköz az egészséghez
való alkotmányos jog állami
felelôsségének teljesüléséhez.
Az emberek törvényi kötelezettség alapján, a szolidaritási
elvnek megfelelôen fizetnek
adót és járulékot, ezzel finanszírozzák az egészséghez való
alkotmányos jogukat, amely
pedig állami irányítással és állami felelôsséggel érvényesül
a gyakorlatban. Az állam ennek a járuléknak a fejében köteles – jelen esetben köteles
lenne; ugye, itt vannak a hibák – az egészségkultúra egészére kiterjedôen az egészségszükségleteknek megfelelô ellátást, támogatást, szolgáltatást nyújtani. Ehhez ismernie kellene az emberek
egészségi állapotából fakadó
ellátási szükségleteket, illetve
ezek változásait. Fel kellene
mérnie a szükségleteket, mert
az egészségpolitika ezeknek
az egyéni, közösségi, társadalmi szintû meghatározásával
kell hogy biztosítsa a rendelkezésre álló erôforrások lehetô leghatékonyabb és legigazságosabb felhasználását. Ezzel
szakszerûen és erkölcsösen
kell eleget tennie az egészséghez való alkotmányos jog teljes körû érvényesülésének, illetve az érvényesítéssel kapcsolatos felelôsségének. Mondom még egyszer, mindez
egy kicsit talán száraznak vagy
elvontnak tûnik, de olyan
alapelvrendszer ez, amit le
kell szögezni, majd a célokat
belôle kell levezetni. A célok
pedig talán már valamelyest
jobban foghatók: a születéskor várható élettartam meghosszabbítása, az egészségben
megélt életévek kiterjesztése,
az elkerülhetô egészségkárosodások és életminôség-romlás elkerülése, a népességfogyás mértékének csökkentése
és megállítása, az egészségi állapotokat illetôen az elkerülhetô egyenlôtlenség csökkentése.
– Elôadásának alcíme egy kérdés: „Meddig várat magára a magyar egészségügy meggyógyítása?”. Ha most elindulna a szükséges, pozitív irányba mutató folyamat, mennyi idô múlva lehetne gyógyultnak tekinteni a magyar egészségügyet?
– Nagyon nehéz megközelítô becslést mondani, mert
rendkívül szerteágazó, renge-

teg összefüggéssel bíró kérdés
ez: a közösségi közlekedéstôl
kezdve a gazdaság, az egyéni
egészségnevelés helyzetéig, az
egészségtan-oktatás bevezetése vagy be nem vezetése kérdésén keresztül számos társadalmi, környezeti, oktatási,
kulturális tényezô együttese
határozza meg. Nyilvánvaló,
hogy a jelenlegi gazdasági szituációban önmagában az
egészségügy megjavítása is valószínûleg tovább tart majd
egy parlamenti ciklusnál. Ez
különösen felértékeli az emberközpontú egészségpolitika
iránti igényt, azt, hogy legyen
róla törvény, és hogy ez vala-

rendben tartása. Éppen nem
messze innen, Szegeden tört
ki Magyarországon az elsô
komolyabb sztrájk az egészségügyben, méghozzá sok
évvel ezelôtt, 2004-ben. És
nem azért tört ki, hogy „adjatok több bért!” – pedig ezért
is nyugodtan kitörhetett volna –, hanem azért, mert az
érintett orvoskollektíva azt
mondta, hogy azokkal a
mûszerekkel, azokkal az eszközökkel nem hajlandó tovább gyógyítani, magyarul a
beteg sorsát kockáztatni és
szembenézni azokkal az elégtelenségbôl fakadó kihívásokkal, amelyeket ô mint a tudás

Dr. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke
melyest iránymutató lehessen
a következô kormányok számára.
– Békés megyében is sok helyen komoly gondot okoz az orvosutánpótlás folyamatos biztosítása. Mit lehetne tenni az ellen,
hogy például ne kelljen egyes kisebb településekre – és ezt a kifejezést korábban ön is használta –
lasszóval fogni a jelentkezôket?
– A problémák egyértelmûen kettô, a kollégák között végzett felmérések szerint egyenértékû tényezôbôl
erednek. Az egyikrôl nyilvánvalóan nem kell sokat beszélni: ez a pénz, a megélhetés.
Addig, amíg egy fiatal nem
tud hivatásában egzisztenciát
találni, a hivatását a rábízottak
érdekében nem tudja nyugodtan gyakorolni, mert állandóan azon kell törnie a fejét, hogy mivel, hol és miképpen tud még egy kis pluszbevételre szert tenni, hogy
megéljen és ki tudja fizetni a
fûtésszámláját vagy az OTPrészletét – addig ez a pálya
nem lehet vonzó. Emellett és
ezzel egyensúlyban azonban
legalább ilyen fontos kérdés
a betegellátás körülményeinek a biztonságossá tétele és

birtokosa egyértelmûen lát.
Nem hajlandó, mert nem viszi rá az etika és nem viszi rá a
morál. Tehát a gyógyítás alapvetô technikai, fizikai körülményeinek, a gyógyszereknek a folyamatos biztosítása
ugyanolyan alapvetés, mint a
megfelelô bérezés.
– Lehet azt pontosan tudni,
milyen mértékben jellemzô a magyar orvosok külföldi munkavállalása? Milyen következményei
vannak ennek?
– Ez egy nagyon súlyos veszély. Sokan dobálóznak a
számokkal, és mondják, hogy
„hiszen csak tíz százalék!” –
közben meg háromezer, jellemzôen fiatal, középkorú,
jól kvalifikált, több szakvizsgás szakorvost veszítettünk
el! Szóval ez valóban csak alig
tíz százaléka a jelenlegi gyógyító orvosi karnak, ugyanakkor egyrészt éppen a krémje;
másrészt pedig egy olyan
rendszerben, amibôl amúgy
is hiányzott már egyszer háromezer orvos, onnan további háromezer elveszítése nagyon komoly hiányt eredményez. És ez a hiány léptennyomon tetten is érhetô.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

– A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint hazánkban jelenleg
a betegellátás minden szintjén
válság van. Mi errôl az ön véleménye? A mindennapi ellátás során milyen módon jelentkezik ez
a válság a Pándy Kálmán kórházban?
– Pillanatnyilag az okozza
nekünk a legnagyobb gondot,
hogy bár korábban az volt a
központi irányelv és ígéret,
hogy a súlyponti kórházakban a teljesítményvolumenkorlát (tvk) nem eshet 90 százalék alá, a miénket mégis 81
százalékban határozták meg.
A tvk jelöli ki, egy-egy adott
kórház legfeljebb mennyi beteg ellátására kap forrást, és ez
a mi konkrét esetünkben azt
jelenti, hogy a betegeknek
csupán a 81 százalékát láthatnánk el. Vagyis ha megjelenik
száz beteg, abból nyolcvanegyet elláthatunk, tizenkilencet pedig vagy nem láthatunk
el, vagy ha ellátunk, azt nem
fizetik ki, tehát át kell ütemeznünk, elôjegyzésbe venni, várólistára tenni. Az idôközben hozzánk csatlakozott
egykori tüdôkórházra pedig
gyakorlatilag nem is kaptunk
tvk-t. Mindez már önmagában véve válsághelyzetet jelent, hiszen így a lakosságnak
közel húsz százaléka folyamatosan vitatkozik, viaskodik, veszekszik, elégedetlenkedik az orvosi ellátás miatt.
Azt pedig nehéz meghatározni, hogy a száz betegbôl melyik tizenkilenc ne kerüljön
ellátásra. Hiszen ha valaki orvoshoz fordul, azt nyilvánvalóan nem ok nélkül, nem feleslegesen teszi. Szóval na-

az orvosukat, és ha a fennmaradó tizenkilenc százalékot
mégis ellátom, azt meg nem
fizetik ki. Ennek következménye, hogy kórházunk elvégzett teljesítésébôl és munkájából átlagban havi 100 millió forintot nem fizet ki a biztosító.
– Hogyan tudják mégis biztosítani a zavartalan betegellátást?
– Úgy, hogy a saját jövedelmünkbôl finanszírozzuk
az egészségügyet. A számok
beszédesek: az egészségügyi
dolgozók 70 százaléka minimálbérért dolgozik. És amíg
Magyarországon 197 ezer forint az átlagbér összege, addig
a mi kórházunkban dolgozóké 107 ezer. Vagyis minden
kórházi dolgozónknak átlagosan 90 ezer forinttal kevesebb a jövedelme az országos
átlagtól; az elmúlt nyolc évben pedig egyetlenegy százalékkal sem emelkedett a fizetésük. És ezért kérnek tôlünk
minôségi ellátást, mosolyt.
Konkrét példa: egy harmincéves munkaviszonyban dolgozó, három mûszakos nôvér
hazavisz nettó 90 ezer forintot – és ebbôl kellene eltartania a családját.
– Ez az orvosutánpótlásban is
okoz fennakadásokat?
– Ez egy nagyon huncut
kérdés, mert az orvosi utánpótlás tulajdonképpen szintén a visszaélés kategóriája.
Egy kezdô orvos havi bére
körülbelül bruttó 130 ezer
forint; a nettóját inkább ki
sem számolom. A pályakezdô
elmegy egy kórházba, mert
szakképesítést szerezne, mert
be akar kerülni a rezidensi

ként a külföldi munkaerôpiacon megfizetik a szaktudását.
– Honnan kap a kórház segítséget a fennmaradáshoz?
– Amikor négy éve újjáalakult a megyei önkormányzat,
magára vállalta azokat a feladatokat, amelyeket a kórház nem
tudott tovább teljesíteni. Fedezi minden pályázat önrészét.
Szolgálati lakásokat vásárolna,
hogy az itt dolgozó fiatal letelepedôket segítse. Forrást biztosít, amikor pótolnunk kell a
mûszereket, eszközöket. Az a
direkt segítség, amit 2006 óta
kaptunk a tulajdonos önkormányzattól, eléri körülbelül az
egymilliárd forintot – pedig
hát 2006 óta nem olyan nagyon sok idô telt el. Viszont
önerôbôl most már a megye
sem nagyon tud segíteni. A
2010-es évben mûködési hitel
felvételére kényszerül, és ennek egy jelentôs részét a kórház mûködésének segítése és
biztosítása érdekében állítja be.
– Mégis vannak folyamatban
lévô beruházásaik. Melyek ezek?
– Az új patológiai osztály
építési munkálatai február
végén kezdôdtek meg – ennek elkészülte minimumfeltétel. Ezt a 600 millió forintos
beruházást a tulajdonos és a
kórház saját erejébôl finanszírozza, fele-fele arányban.
Ugyancsak nyert a sürgôsségi
osztály felújítására vonatkozó
pályázatunk. Emellett van
még az Arad megyei kórházzal közös, határokon átnyúló
együttmûködést segítô pályázatunk, amely az elsô körön
sikeresen túljutott, jelenleg a
második forduló finisében
vagyunk. Illetve most várjuk

Dr. Kovács József, a Pándy Kálmán kórház fôigazgató fôorvosa
gyon ötletes az elgondolás,
hogy sok a beteg, és tegyünk
ebben valami rendet – a rendezésnek azonban nem az a
módja, hogy elôre meghatározom, hányan keressék fel

rendszerbe. Ezzel a munkaerôhiányt négy-öt évig, azaz a
szakvizsga idejéig tudjuk halasztgatni és pótolgatni, utána
azonban megkezdôdnek a
problémák, mert szakorvos-

a struktúraátalakítási pályázatunk elsô körös eredményét.
Ezeknek a pályázatoknak az
önrészét a megyei önkormányzat magára vállalta.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Új mûszaki bázis, épülô kollégium A kis vágóhidakra is szükség lenne
Z

ámbó András igazgató és
Domokos László megyei
elnök kalauzolásával kettôs
átalakulás tanúi lehettek a
Harruckern János Közoktatási Intézmény gyulai telephelyének vendégei március
9-én. Egyrészt átadták az iskola Szentháromság utcai
mûszaki bázisát: a teljesen új
mûszaki-szolgáltató
központban korszerû, szociális
blokkokkal ellátott szakmûhelyek és oktatómûhelyek
is helyet kaptak. A mûszaki
kiszolgáló szakmák (kômûvesek, szobafestô-mázolók,
víz-gáz szerelôk, villanyszerelôk és lakatosok) leltek itt új
otthonra, illetve a Harruckern gépjármû-logisztikája és
jármûparkja is ide költözött.
Másrészt az átadás mellett
ez a nap a terepszemlérôl is
szólt, hiszen a következô tanévben vehetik birtokukba a
diákok a Harruckern új, százötven férôhelyes kollégiumi
és épületegyüttesét a Szent
István úton. A Békés Megyei
Önkormányzat közel 630
millió forintos saját erôs beruházásának eredményeként
július 30-ra készül el a kétszintes, 2600 négyzetméter
hasznos alapterületû épület-

A magyar, illetve azon belül is a Békés megyei mezôgazdaság szorult helyzete legtöbbünk elôtt régóta nem újdonság már. Kíváncsiak voltunk, vajon
a kérdésben legjobban érintettek, azaz maguk a
gazdák hogyan látják az agrárágazat állapotát,
benne a maguk lehetôségeit.

B

Domokos László és Zámbó András a Harruckern készülô épületegyüttesének nyilvános bejárásán
együttes, amelyben egyebek
mellett nyolc tantermet, tanácskozótermet, valamint szociális blokkokat is kialakítanak. A munkálatok jól haladnak: a létesítmény alapkövét

november 6-án tették le, jelenleg már fôfalai is állnak –
az építkezés haladásáról pedig
a nyilvános bejáráson lehetett
megbizonyosodni.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Vadászterület a Harruckernben
E

gyetlen olyan oktatási
komplexum található a
megyében, amely saját tanvadászterülettel rendelkezik, és
ez a Harruckern János Közoktatási Intézmény. Ezentúl
ugyanis a megyei fenntartású
iskola eleki telephelyének
vadgazdálkodási technikusai
látják el a vadvédelmi, vadgazdálkodási és élôhely-fejlesztési feladatokat egy több mint
600 hektáros részen Gyula
mellett, a Fekete- és a FehérKörös közében. A Harruckern igazgatója, Zámbó András,
valamint az úgynevezett KisDelta területét a diákok rendelkezésére bocsátó Dél-alföldi Erdészeti Zrt. (DALERD)

vezérigazgatója, Vass Sándor
március 10-én írták alá erre
vonatkozó megállapodásukat.
Ennek értelmében az iskola
tizenhárom évre megkapta a
vadászterületet, a termôföld
azonban továbbra is az állam
és magántulajdonosok birtoka.
A vadászati jog a DALERD-é
marad, ugyanakkor a tanulók
feladata egyebek mellett a terület folyamatos felügyelete, a
természetes élôhelyek fejlesztése, további élôhelyek kialakítása, a vadállomány növelése mesterséges tenyésztéssel,
magaslesek és vadetetôk készítése.
A tanvadászterület biztosítása a Békés Megyei Önkor-

mányzat, illetve közoktatási
intézményei azon törekvésének lenyomata, hogy szakképzéseiket egyrészt a munkaerô-piaci elvárásoknak
megfelelôen alakítsák, másrészt hogy a náluk tanuló
gyerekek gyakorlati, életszerû, használható tudásra
tegyenek szert. És ahogyan az
ünnepélyes átadáson Farkas
Zoltán megyei alelnök is elmondta: a Kis-Deltának köszönhetôen a gyerekek ezentúl élesben is kamatoztathatják az órákon már elsajátított
tananyagot, vagyis azt, hogyan kell gazdálkodni a vadakkal.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

A Kis-Deltában a diákok élesben kamatoztathatják a tanórákon megszerzett tudásukat

ár Békés megye kiváló agráradottságokkal rendelkezik – gondoljunk csak arra,
hogy a termôföldek aranykorona-értéke sok helyen a negyven koronát is meghaladja –,
mivel a magyar mezôgazdaság
számtalan sebbôl vérzik, jó tulajdonságait az itt élôk nem
tudják megfelelô mértékben
kamatoztatni, sôt az ágazatban
a válság egyre csak mélyül.
Nemcsak a kis- és középgazdálkodók élik fel utolsó tartalékaikat, de a „nagyok” helyzete
is sokat romlott. Ezért is fogadta el a Békés Megyei Közgyûlés
február 19-én egyhangúlag az
agrárium védelmét szorgalmazó elôterjesztést.
Mivel az egyes példákon
keresztül a problémák életszerûbbek és jobban lemérhetôk, két gazdálkodót kérdeztünk arról, szerintük hol vannak a legsúlyosabb gondok.
Fekete Lajos az utóbbi nyolc
év legnagyobb veszteségének
azt tartja, hogy az unióra való
hivatkozással bezárták a kis vágóhidakat, így a tenyésztôk
Szegeden és Gyulán kívül
nem tudják hova vinni sertéseiket, vágómarháikat. Ezzel
ráadásul az a lehetôség is megszûnt, hogy mindenki a közelbôl szerezhesse be a jó minô-

ségû alapanyagokat. A Békésen élô családi gazdálkodó szerint a tejágazatra ugyanezek a
gondok jellemzôk:
– Korábban szinte minden
településen mûködött tejátvevô hely, ma már azonban nem
megy ki tejesautó a falvakba,

Kozsuch Mihály nyugdíjas családi gazdálkodó
mert az EU-s normákra hivatkozva leépítették az átvevôket.
Most ott tartunk, hogy a tejfeldolgozás elköltözött innen.
Ezzel egyben arra is rátért,
szerinte honnan ered a harmadik legnagyobb gond: a bürokráciából. Úgy látja, míg az
uniós elvárásokat rajtunk gör-

csösen számon kérik, a régebb
óta tagországok magukra már
nem tekintenek ilyen szigorúsággal. Szerinte Magyarországon már „lassan csak a bürokrácia marad, a termelés pedig
szinte visszaszorul”.
A kondorosi Kozsuch Mihály
szerint a legégetôbb baj, hogy
bár a költségeik igen magasak,
mind a tej, mind a sertés, mind
a búza ára éppen hogy rendkívül alacsony: amíg például a
sertés elôállítási ára körülbelül
300-350 forint, értékesíteni
már csak 250-300-ért lehet –
már ha egyáltalán lehet, hiszen
ahogyan sommásan megfogalmazta a probléma gyökerét:
„nincs vevô”. A nyugdíjas családi gazdálkodó a legaktuálisabb problémák közül kiemelte még az országszerte
súlyos belvízhelyzetet, amely
a Békés megyeieket is erôsen
sújtja.
A gazdák javaslataikat is
megfogalmazták. Amíg Fekete Lajos a korszerû vágóhidak
létrejöttére szavazna, addig
Kozsuch Mihály rövidebb és
hosszabb távú megoldást egyaránt felvetett. Úgy látja, elsôként a kereskedelmet kellene
hatékonyabban szabályozni,
különös tekintettel arra, hogy
a magyar termékek piaci boldogulását központilag is segítsék. Az elkövetkezô tíz-tizenöt évben pedig véleménye szerint az térülne meg, ha az öntözés és a vízgazdálkodás lehetôségei bôvülnének a kormányzati segítséget bevonva.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Orosháza piaca vallomás
Az értékalapú kutatások összegzéseként három
kitûnô elôadást lehetett meghallgatni a közelmúltban Orosházán. A Békés Megyei Levéltár
munkatársai ugyanis negyedik alkalommal osztották meg az érdeklôdô közönséggel a történeti forrásokból, statisztikai adatokból kiolvasható, általános érvényû, a mára is ható tendenciákat.
A Petôfi Mûvelôdési Házban
nagyszámú érdeklôdô közönség fogadta az értékalapú kutatások orosházi eredményeit
nemrégiben. Domokos László, a
Békés Megyei Képviselô-testület elnöke az eddigi kutatásokat és a levéltár fejlesztéseit
foglalta össze nyitóbeszédében. Az elsô elôadó dr. Héjja
Julianna Erika volt, aki orosháziként szívügyének tartja a kutatásokat. Számos helyi vonatkozású képpel alátámasztott
elôadása várossá válásáig vette számba a település történetének fôbb csomópontjait.
„Orosháza piaca vallomás: baromfihadseregek, tojáshegyek
s a gabonás zsákok ezredei, a
konyhakertészet remekei” cseréltek itt gazdát – mondta, és az
is kiderült, évente négy országos vásár szervezésére 1925ben kaptak jogot a helybeliek.
Bárdos Zsuzsa orosházi tanár-muzeológus „Prédikáto-

rok nyakas népe ez, a kereszt
neki csak búzát jelent” – Paraszti önéletírók az orosházi
észjárásról címmel tartott a
lelkeket is tápláló, csodálatos
elôadást. Az idôsebbek szemében a „mi családunk is átélte ezt” érzése csillogott.

Dr. Erdész Ádám, a levéltár
igazgatója, érdekes, statisztikai adatokkal is alátámasztott
elôadása az orosházi tanyavilág egyediségét, s egyben
„Békés megyeiségét” foglalta
össze, hiszen a tanyavilág kialakulásának fôbb tendenciái más környezô településre
is jellemzôk. A konferencia
után a közönség észrevételeit,
élményeit megosztotta az
elôadókkal, és kellemes beszélgetések folytak Orosháza
történetének egyes fejezeteirôl.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Az orosházi Bárdos Zsuzsa tanár-muzeológus is elôadást tartott
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Minden segítségért hálásak a gyermekvédelmi központban
Beszélgetés Sziszák Katalinnal a jótékonysági programról
Néhány hete indult el a Békés Megyei Önkormányzat nemes kezdeményezésére az az adománygyûjtési akció, mely a megyében állami gondoskodásban élô gyermekek megsegítésére szólít fel. Ugyanis a Békés Megyei Gyermekvédelmi Központ kiadásainak csak a felét fedezi az állami normatíva, a kormányzati megszorítások következtében azonban az intézmény mindennapi mûködése is veszélybe került. A Szent István-bazilikában február 7-én megrendezett jótékonysági koncerten elhangzott felhívás óta számos helyrôl érkeztek felajánlások az intézményhez, Hargita megyébôl például az élelmezés segítésére március elején közel
harminc tonna burgonya érkezett a székelyföldi gazdáktól. Az adomány megérkezése kapcsán kérdeztük
meg Sziszák Katalint, a gyermekvédelmi központ igazgatóját a jótékonysági program jelenlegi helyzetérôl.
– Mekkora segítséget jelentenek,
és milyen területeken használják
fel a beérkezett adományokat?
– Bármilyen felajánlás számunkra nagyon nagy segítséget jelent, melyeket nem többletre, hanem a napi mûködésre használunk fel. A lakásotthonokban ugyanis szûkre szabott ellátmányból gazdálkodnak, emellett a gáz, a villany, a
víz kifizetése és az étkeztetés
megszervezése is egy adott keretbôl történik, amely bizony
nem változik már több éve.
Ezért a beérkezett adományok
minden területen jól be tudnak segíteni a mûködési költségeinkbe.
– Milyen jellegû felajánlások
érkeztek eddig az intézményhez,
és meddig várják ezeket?
– A február 7-i, Szent István-bazilikában megtartott jó-

tékonysági koncerten és az azt
követô Jókai színházas elôadásokon kihelyezett urnákban
megközelítôleg negyedmillió
forint gyûlt össze a különbözô felajánlásokból, de emellett
csekken és a számlaszámunkra
történô utalással is érkeztek
egyéni felajánlások. Az eddig
beérkezett adományok közel
1,7 millió forint körüli összeget tesznek ki. A pénzbeli felajánlások mellé érkezett most a
Hargita megyébôl adományozott, közel harminctonnás burgonyaszállítmány a székelyföldi gazdák felajánlásával. Szinte
folyamatosan, minden héten
érkezik az intézményünkhöz
két-három felajánlás, nem beszélve arról, hogy bevontuk
az intézményünket támogató
Nyújtsd Segítô Kezed Alapítványt is, amelynek arra is lehe-

Március a horvát kultúra
hónapja a Jókai Színházban

A gyerekek élelmezésének segítésére mintegy harminc tonna burgonya érkezett
Hargitából

H

orvát hónap, horvát
szerzô, balkáni zene,
déli indulatok, temperamentum és érzelemvilág jellemzi
a Békés Megyei Jókai Színház
nemzetközi évadjának hatodik bemutatóját. Egy könynyed produkció sok pikáns
jelenettel, Pindroch Csabával a
címszerepben.
A vad báró legendáját több
alkotóelembôl építette a hagyomány. A népi hôs – amolyan betyárféle – gazdagok kirablója, nôk erôszakolója, aki

után nem maradhat életben
ember, kezéhez vér tapad, nevéhez erôszak. A bécsi kamarilla hivatalos jegyzetei szerint vadsága hôsiesség, kegyetlensége a félelmet nem
ismerô, legyôzhetetlen lovagé, mitikus méretûre duzzasztott alakja után úri hölgyek százai – köztük a fehér
májú férfifaló (ez is legenda
csak, amelynek nem sok köze
van a valósághoz) Mária Terézia királynô is – sóhajtozik.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

bízunk, hogy a felhívás hatására ez az egy százalék is egy picit
több lesz.
– A Hargita megyébôl beérkezett burgonyaszállítmányt a gyulai Almássy-kastélyban tárolták el
ideiglenesen. Innen kihez kerül
majd a burgonya, illetve lehet-e
folytatása az akciónak?
– A burgonya száznegyven
nevelôszülôi családba kerül,
illetve tizenkilenc telephelyre szállítjuk lakásotthonokba, gyermekotthonokba. A
felhasználását azonnal megkezdjük, az egyik lakásotthonból már az adomány érkezése elôtt érdeklôdtek, hogy
mikor jön meg a krumpli,
mert már addigra elfogyott a
készletük. Ezért a most beérkezett természetbeni adomány is hatalmas segítséget
jelent az intézmény számára,
mert ennyivel kevesebb élelmiszert kell vásároljunk. A
folytatásról egyelôre még
nem beszéltünk, azonban hálásak vagyunk azért a szolidaritásért, amelyet ennek a
programnak a kapcsán a Hargita Megyei Tanács kezdeményezésére folytattak a székelyföldi gazdák.

Már úton a tudásház könyvfutárja
Megvalósítása során mintegy 44 ezer kilométert
tenne meg a Könyvfutár, amelynek egyik alapcélja,
hogy a megye mind a hetvenöt települését többször
is felkeresse, az igényelt könyveket, folyóiratokat
oda elvigye. A megyei dokumentumellátási szolgáltatást, könyvtárközi kölcsönzést javító programot a
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár indította el.

M

A Közép-európai Színházi Szomszédolás kapcsán
február 26-tól a horvát kultúráé a fôszerep a Békés
Megyei Jókai Színházban. A programsorozat az
esemény sajtótájékoztatóját követôen a Trenk,
avagy a vad báró címû népszínmû bemutatójával
veszi kezdetét. A darab premierjét megtiszteli jelenlétével Tahir Mujičič szerzô, valamint ôexc. Ivan
Bandić, a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövete is, valamint Domokos László megyei elnök.

tôsége van, hogy az adó egy
százalékával – melyet a szervezet számára felajánlottak – támogassa az intézményünket.
Tôlük nem ez az elsô alkalom,
ôk évek óta az alapítvány számlájára érkezô egyszázalékos felajánlásokat az intézmény támogatására fordítják. Abban

integy 44 ezer kilométer utat tesz meg megvalósítása során a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
(BMTK) új, Könyvfutár nevet viselô szolgáltatása annak
érdekében, hogy teljes körû
könyvtári ellátást biztosítson a
legkisebbektôl a legnagyobbakig a megye minden lakosának – beleértve a kistelepüléseken, ebbôl a szempontból
korábban ellátatlan területeken élôket is.
A 4 200 000 forintból megvalósuló projekt onnan kapta
a nevét, hogy a könyvtárközi
kölcsönzésre vonatkozó kéréseket nemcsak postai úton teljesíti, hanem ún. szakmai futárszolgálatot is mûködtet: heti két
alkalommal meglátogat egyegy települést, és az elôzetesen
elektronikus úton igényelt
könyveket, folyóiratokat stb. a
tudásház munkatársai személyesen adják át a programba bekapcsolódott intézményekben.
Emellett esetenként autóval rövid idôn belül házhoz is viszik
a kért anyagokat. A BMTK
honlapján elérhetô az a naptár,
amelyen feltüntették, mely településre mikor érkezik meg a
könyvfutár. A tervek szerint a

szolgáltatás havonta 4400 km-t
tesz meg, és egy év alatt minden települést négy-hat alkalommal tud meglátogatni. A
program március 12-én Orosházán rajtolt.
A kölcsönzés azonban csak
az egyik lehetôség, amit a

projekt felkínál. Hiszen látogatásai során a könyvfutár
módszertani segítséget is
nyújt a helyi könyvtárosoknak, kulturális szakembereknek, pedagógusoknak. Egyúttal hazafelé sem megy üres
kézzel: a helyi értékekrôl
(például szobrokról, épületekrôl, rendezvényekrôl) szóló információkat képek, adatok, írásmûvek formájában
begyûjti, a tudásház elektronikus könyvtárában elhelyezi, így azok széles körben elérhetôvé válnak. Mindez
kapcsolódik az intézmény di-

gitalizálási törekvéseihez is,
amivel elsôsorban a Békés
megyében képzôdô értékeket
tennék könnyen elérhetôvé.
A Békésben élôk életszerû
tudásigényének kiszolgálására törekvô Könyvfutár a tudásház szolgáltatásait elsôsorban a megye 85 könyvtárának
bevonásával közvetíti, de
mûvelôdési házaikon, közoktatási intézményeiken, közösségi szolgáltató helyeiken
keresztül is bekapcsolja a projektbe a megye mind a hetvenöt települését.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

A tudásház a megye minden lakosa számára teljes körû könyvtári ellátást biztosít
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Túlestek a tûzkeresztségen
A

Békéscsabai Karácsonyi
Lajos Vívó Egyesület
két párbajtôrözô tehetsége,
Bohus Réka és Puju Robin a
március 3. és 7. között Athénban megrendezett kadét Európa-bajnokságon „rántott
kardot”. A fiatalok hazatérésüket követôen a korosztályos országos bajnokságon és
az áprilisi, azerbajdzsáni világbajnokságon is fôszerephez jutnak.
Az athéni Eb jelentette a
tûzkeresztséget Bohus Réka
és Puju Robin számára is. Elsô világversenyükön a kitûnô
közeg, a körülmények, a szabadidejükben tett séták és kirándulások miatt mindketten
jól érezték magukat, s ami a
legfontosabb: szereplésükre
sem lehet panasz, ugyanis az
egyéni küzdelmeket a legjobb
magyarként, az elôzetesen
kitûzött céloknak megfelelôen zárták.
Az Eb-re az utolsó pillanatokban kvalifikáló, a rangsorban huszonnyolcadik Puju
Robin lépett elôször pástra. A
békéscsabai fiú simán bekerült a fôtáblára, s a legjobb 64

között is könnyedén gyôzte le
cseh ellenfelét. A következô
körben azonban a francia Yanael már a végállomást jelentette: a huszadik helyen zárt.
A sokaknak szerencsés szám
körül forgott Bohus Réka
szereplése: az európai rang-

sorban tizenharmadik lány a
legjobb tizenhatig menetelt,
ahol az olasz Di Alti Sara parancsolt megálljt, s egyéniben
tizenharmadikként végzett.
– Elôzetesen a harminckettô közé jutást tûztük ki célként, hiszen az mindig elvárható egy magyar párbajtôrözôtôl. Szereplésük annak fényében is elismerésre méltó,

hogy mindketten a legjobb
magyarként zárták az egyéni
küzdelmeket – értékelt Galli
Zsolt, Réka edzôje, majd a csapatban nyújtott teljesítményekrôl is szólt. – Noha akár a
dobogóra is esélyesként indult a fiúcsapat, nem lehet panasz a szereplésükre. A sorsolás nem kedvezett, hiszen a
franciákkal találták szembe
magukat, és nyolcadikként
zártak. Robin az egész Eb-n
kiválóan vívott, nem rajta
múlott az a vereség sem – dicsérte Molnár Miklós tanítványát Galli Zsolt, majd hozzátette: az általa irányított lányoktól a tizenegyediknél
jobb helyezést várt.
A fiatalok a kontinensviadal után fáradtan tértek haza.
A következô napok programja is igen sûrû, ezért az edzéseken a legfontosabb a kellô
pihenés és a munka megfelelô vegyítése. A kadét és junior
országos bajnokság után pedig ismét útra kel a csabai különítmény, hogy az azerbajdzsáni világbajnokságon is
nagyot alkosson.
LICSKA BALÁZS

2010. MÁRCIUS

Gôzerôvel folyik a munka
Hatmillió forintot különített el a csökkenô központi
juttatások miatt a londoni olimpiára egyre nehezebb
körülmények között készülô sportolók rendkívüli támogatására a megyei közgyûlés. Elôzô számunkban
Böczögô Dorina tornásszal és Kiss Gergely birkózóval olvashattak interjút, ezúttal pedig a jelenleg az
Alabama állambeli Mobile-ban edzô Máté Gábort, a
Csabai Atléták Sportegyesület diszkoszvetôjét kérdeztük skype-on arról, hogyan készül a 2012-es évre.
– Egy külsô szemlélô számára még
távolinak tûnik 2012, de egy versenysportoló nyilván másként éli ezt
meg. Mennyire tekinthetô már intenzívnek a készülésed?
– Mivel éppen egy évvel
ezelôtt szakadt el a jobb bicepszem, elég óvatosan kezdtem
az idei felkészülést. Azonban,
hála Istennek, a rehabilitációs személyzettôl, illetve az
edzômtôl kaptam megfelelô
utasításokat arra, hogyan kellene folytatni, és ennek köszönhetôen két hete már dobálással
is töltöm az idômet az edzéseken. Szóval a felkészülés abban a stádiumában van most,
ahol körülbelül lennie kell, és
mindezt úgy szeretném beállítani, hogy 2012-ben jöjjön ki a
legjobb eredmény – és bízom
benne, hogy az olimpia lesz az
a verseny, ahol ez megszületik.
Addig bô két esztendô hátravan, a munka viszont már most
is gôzerôvel folyik, hiszen min-

den év egymásra épül, nem lehet csupán egy évben, nagyon
gyorsan, nagyon keményen
felkészülni, mert akkor nem
lenne meg az alapja, és végül
nem lenne eredménye.
– Milyen eredménnyel lennél
elégedett 2012-ben?
– A legelsô lépcsôfok, amire
összpontosítok, az az, hogy ki

kell jutni az olimpiára, hiszen
senkinek nincs még kvalifikációja, azt csak 2011. január 1-jétôl lehet megszerezni. Ezután
pedig igyekszem minél jobb

eredményeket elérni nemzetközi szinten. Londonban mindenféleképpen a legjobb nyolc
közé szeretnék jutni, a döntôben pedig már nagyon sok
minden függ attól, éppen milyen lelki és pszichés állapotban
van a versenyzô, tehát arra is
készülök, hogy minél nyugodtabban, minél tudatosabban
tudjak odakerülni, és hogy ott
pedig magabiztos versenyzéssel
jó teljesítményt nyújtsak.
– Milyen versenyen vettél részt
utoljára?
– Legutóbb a stuttgarti atlétikai világdöntôn versenyeztem, 2008 szeptemberében.
Erre minden számnak a világon legjobb nyolc sportolóját
hívták meg, és én az ötödik helyen végeztem, ami kellô önbizalmat adott ahhoz, hogy folytassam a felkészülést. A tavalyi
sérülésem miatt különbözô
anyagi támogatások nem jutottak el hozzám, esetleg megvonódtak vagy csökkentek. A felkészülést azonban csak teljes
értékû munkaként lehet és van
értelme csinálni, ezért is örülök
és esik nagyon jól, hogy a megye nemcsak az olimpia évében, hanem már elôtte is támogatja a sportolókat, mert ez nekem is pluszerôt és -energiát
biztosít.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Áprilisi rendezvények
Március 14. – április 3. Békéscsabai
Tavaszi Fesztivál, a város több pontján
Április 3. Bolondos este, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ színházterme
Március 8. – április 25. Békéscsaba város önkormányzatának városfejlesztési kiállítása, Békéscsaba, Jankay-galéria
Március 18. – május 17. Patay László
Munkácsy-díjas festômûvész emlékkiállítása. Békéscsabai Kulturális Központ Munkácsy-emlékháza
Április 1–3. Mûvészeti olimpia, Békéscsabai Kulturális Központ
Április 3. Apáról Fiúra családi hagyományôrzô programsorozat a Meseházban – Szent György hava, Békéscsabai Kulturális Központ – Békési Úti
Közösségi Házak (Meseház)
Áprlis 3–4. Húsvét, Gyula, a város több
pontján

Áprlis 5. Húsvéti túra, nyílt sétatúra a
Kettôs-Köröshöz. A részvétel ingyenes.
Mezôberény, Kossuth tér
Április 9. Román kultúra hava – megnyitó, sajtótájékoztató, Ion Luca Caragiale: Az elveszett levél – bemutató
elôadás, Békéscsaba, Jókai Színház
Április 10. Családi táncház élô zenével,
kezesek irányításával, „bütyköldével”,
büfével, Békéscsaba, Balassi Bálint Magyar Mûvészetek Háza
Áprlis 10–11. X. Gyula-nap, a város
több pontján
Március 2. – április 11. „A Római Birodalom limese – Pannónia határa
mint világörökségi helyszín”, Orosháza, Szántó Kovács János Múzeum
Április 12. Sárik Péter, Nagy János
zongoraduó koncertje, Békéscsaba,
Bartók Béla zeneiskola Bartók terme

Nemzetközi drámaíróverseny és felolvasószínház
Március 27–29. 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 remekbe szabott történeteket 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.
Rippl-Rónai-kiállítás
Március 6. – április 18.
Munkácsy Mihály
Múzeum, Békéscsaba
Sokan Rippl-Rónai Józseftôl (1861–1927) datálják
a modern magyar idôszámítás 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.
Rítusok és ritmusok – tingatinga-kiállítás
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.

Április 12–23. Tavaszi fesztivál, Orosháza, a város több pontján
Április 13. Irodalmi est, Békéscsaba,
Phaedra Közéleti Központ
Április 14. Pokoli történetek – Angyali történetek, Orosháza, Petôfi
Mûvelôdési Központ
Március15. – április15. V. Gyulai Tavaszi Fesztivál, Gyula, város több pontján
Április 16–18. XI. Nemzetközi Kisüsti Pálinkafesztivál, Kiállítás és Vásár,
Gyula, Várkert
Április 16. Szent György-havi borkóstoló, Békéscsaba, Körösök Völgye Látogatóközpont
Április 17–18. XV. MEDIVID Agility és
Paragility Kupa, Gyula, sportcsarnok
Április 17. Egészségnap Gyopárosfürdôn, gyógy-, park- és élményfürdô
Április 19. Kézmûves vándorkiállítás,
Kertészsziget, mûvelôdési ház

Zenés irodalmi séta
Április 1. Vésztô-Mágor
Történelmi Emlékhely
A múltunk több ezer éves szeletének hangulatát magában sûrítô
Mágori-domb 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.
Az elveszett levél
Április 9. Békés Megyei Jókai Színház, Békéscsaba
A helyszín egy román falu, az idôpont az 1800-as évek vége. A körzeti rendôrkapitány beleszeret bátyja feleségébe, ám a nônek írt szerelmes levél egy újságíró kezében
köt ki, aki pedig ezt kihasználva tud elindulni a közelgô
választásokon – és a bonyodalmaknak ezzel még közel
sincs végük…! Ion Luca Caragiale drámáját a román kultúra havának jegyében állítják színpadra megyénkben.
Egyszer volt, hol nem volt…
Április 17. 15.00 Békés Megyei Jókai Színház
Vigadó terme, Békéscsaba
A Békés Megyei Napsugár Bábsznház rendezvényén a
társulat megismerteti a gyerekekkel a klasszikus népmesei figurákat, feltárja elôttük a figurák otthonául szolgáló varázslatos világot, míg a felnôtteket ugyancsak viszszarepíti a mesék birodalmába. A különleges, elbûvölô
bábjáték több közismert népmese egybeolvasztásából
született meg.

