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Fókuszban a közbiztonság
A Körös Mentôcsoport Borsodban segített
Három megyei fenntartású intézmény újjászervezésének lefolytatásáról döntött a megyegyûlés május 28-i ülésén, hogy elôsegítse a központi forráselvonások miatt kialakult kedvezôtlen gazdasági
helyzetük feljavítását. Emellett a biztonság témaköre került fókuszba, ugyanis elôbb a Körös Mentôcsoport Borsodban végzett védekezési munkálatainak részleteivel, majd a Békés Megyei Rendôr-fôkapitányság elmúlt éves munkájának beszámolója kapcsán a közbiztonság helyzetével ismerkedhettek meg a képviselôk.
Dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fôigazgatója az ülés
kezdetén beszámolt a borsodi
árvízi helyzetben nyújtott megyei segítségnyújtásról. Ez volt
a Körös Mentôcsoport elsô
bevetése, alig két héttel rendszerbe állítását követôen. A
megyei szakembergárda Sajóecseg, Boldva és Edelény településeken avatkozott be a legkritikusabb helyzetekben, ahol

speciális képességükre nagy
szükség volt. A megyei segítség a vízmûvesekkel együtt
megközelítette a száz fôt, ami
példaértékû – emelte ki a fôigazgató alezredes.
Takács Árpád elmondta:
annak ellenére, hogy korábban számtalanszor vettek már
részt árvízi védekezésben, újdonságot is tartogatott számukra a bevetés, hiszen Borsodban nem szokás a véd-

mûvek alkalmazása, így lényegében házról házra kellett visszafoglalniuk a víztôl a
területeket. Tevékenységük
mérlegét pedig egyértelmûen
pozitívan vonta meg, hiszen
külsô segítségnyújtás nélkül
képesek voltak feladataik ellátására, és úgy látja, ezzel a
bevetéssel bebizonyosodott:
mentôcsoportjuk ténylegesen
igazi csapattá vált. És bár
mindannyian örülnénk, ha
nem állnának elô veszélyhelyzetek, a statisztikák azt mutatják, hogy szükség van a mentôcsoport szakértelmére és
elhivatottságára, különösen,
hogy a társadalomban mind
erôsebbé válik a biztonság
igénye.
A megye képviselô-testülete emléklappal ismerte el és
köszönte meg a mentôcsoport munkáját.
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Domokos Lászlót jelölték
az Állami Számvevôszék elnökének

negyedszer is az országgyûlési választásokat. „Ezután jött
ez a jelölés, amin komolyan
el kellett gondolkoznom, hi-

Számvevôszék elnökének,
egy olyan közfeladatot fogok
ellátni, ami a hatékony gazdálkodást fogja segíteni, és ez
a Békés megyeiek életére is
hatással lesz” – mondta el a
megyei elnök.
A jelölt kiemelte: megválasztása esetén lemond országgyûlési képviselôi mandátumáról, illetve megszünteti
az ezen kívül álló más esetle-

szen én Békés megyei vagyok, ide kötnek a gyökereim
és a szívem, ezért a megyéért
dolgoztam az elmúlt években. Felelôs döntést kellett
hoznom arról, hogy hogyan
szolgálhatom legjobban, leghatékonyabban az ország és
ezen keresztül Békés megye érdekeit is. Amennyiben
megválasztanak az Állami

ges összeférhetetlenségeket is.
Elmondta azt is, hogy egyéni
körzetében, Szarvason, idôközi választást kell majd tartani.
Az ÁSZ feladataival kapcsolatban emlékeztetett: a testület
feladata a közpénzek, közvagyonnal kapcsolatos ellenôrzések, ezek felhasználásának
célszerûségi és hatékonysági
vizsgálata.

A Békés Megyei Közgyûlés elnökét, Domokos Lászlót jelölte a Fidesz–KDNP országgyûlési képviselôcsoportja az Állami Számvevôszék (ÁSZ) elnöki
posztjára, melyrôl a jelölôbizottság jelölését követôen az Országgyûlés kétharmados többséggel szavaz, elôreláthatólag még a nyári ülésszakán.

D

omokos László szervezetfejlesztô szakközgazdász, gazdasági szakember, sokrétû költségvetési és
számvevôszéki tapasztalatai
és fejlesztô szemlélete miatt
kapta a felkérést az Állami
Számvevôszék elnöki posztjának betöltésére.
Gazdaságpolitikus, akinek
tudását egyetemi szakképzés
és sok év tapasztalat fejlesztette, a gazdasági élet mellett önkormányzatoknál és az Országgyûlésben, a költségvetési gazdálkodás teljes területén.
„Hatalmas megtiszteltetés
és még annál is nagyobb felelôsség a jelölés. Ha az Országgyûlés támogatja a jelölésemet, a legjobb szakmai tudásom szerint és a legnagyobb alázattal fogom végezni a feladatom. Célom, hogy
a törvényességi ellenôrzésen
túl tartalommal töltsem meg
az ÁSZ javaslattételi funkcióját, mellyel a kormányt és
ezen keresztül az ország lakosságát segíti a hatékony
gazdálkodás
feltételeinek
megteremtésében” – fogalmazott Domokos László.
A megyei elnök jelöltsége
kapcsán leszögezte: nem készült a szerepre, egyéni körzetben indult és nyerte meg

Konferenciasorozat érdekeink védelmében
Az egész társadalom életét befolyásoló témákban közösen egyeztetni, a felmerülô problémákra együtt találni megoldást – ez a célja a megyei önkormányzat januárban debütáló érdekvédelmi konferenciasorozatának. A Békéscsabán, a Jókai Színházban tartott találkozók májusban a mezôgazdaság, a nyári szünet elôtt pedig a vallás és az egyházak témáját érintették.

A mellényt már nem lehet újragombolni
– A mezôgazdaság az az ágazat, amelyikben soha nincsenek optimális körülmények –
fogalmazott Mádl Ferenc egykori államfô, a magyar agrárium jövôjérôl, az ágazat EU-s
pályázati lehetôségeirôl tanács-

kozó konferencia fôvédnöke
levelében. És mivel korántsem csupán a természeti erôkkel és feltételekkel kell számolniuk, sôt gyakran megbirkózniuk a magyar gazdáknak,
a Békés Megyei Önkormány-

zat érdekvédelmi rendezvénysorozatának ötödik, május 20-i állomásán éppen ezek
a hazai és uniós jogszabályi,
közgazdasági körülmények
kerültek a középpontba.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON "

Együttmûködôk szigete
Volt, aki egyháza történetét,
más a címben is foglalt megyénkhez köthetô, példaképül választott személy életrajzát ismertette, és akadt olyan
is, aki inkább csak kötetlenül
beszélt arról: a 21. században

mit tart szem elôtt egy-egy
gyülekezet. Egy azonban közös volt a térségünkben jelen lévô felekezeteknek és felekezetekrôl szóló június 9-i
konferencia egyházi vendégeiben: mindannyian szeret-

ték volna megmutatni magukat, pontosabban egyházaikat, hogy – adysan mondva –
„látva lássanak”. Hiszen Békés megye a vallásbéke megyéje.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON "
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Otthonunk Békés Megye
A települések és a megye közötti párbeszédet elôsegítendô és elmélyítendô indította két évvel ezelôtt Otthonunk Békés Megye
nevet viselô rendezvénysorozatát a megyei önkormányzat. Legutóbbi lapszámunk megjelenése óta egy kelet-, egy közép- és egy
dél-békési települést látogattunk meg, azaz Sarkadkeresztúrt, Kamutot és Magyardombegyházat.

Sikeres Kamut

A mûvelôdési ház ötvenéves,
most felújított épületének átadásával kezdôdött a megyejárás május 29-i, a kamuti
majálissal és gyermeknappal
egybekötött programja.
– A régi mûvelôdési ház sem
esztétikáját, sem funkcióját tekintve nem felelt meg a mai elvárásoknak, sôt rontotta a faluképet. Szeretnénk megtartani a
település népességét, és ezt a
célunkat csak rendezett faluképpel és vonzó szolgáltatásokkal tudjuk elérni. Az elavult
nyílászárók miatt költséges volt
a ház fûtése, ezért a nyílászárókat kicseréltük, és a fûtési rendszert is felújítottuk. A ház kihasználtsága szinte száztíz százalékosnak mondható, köszönhetôen az itt dolgozóknak
és a civil szervezeteknek – fogalmazott Balog Imréné polgármester a szép számban megjelent lakosok elôtt. A megszépült intézményt a helyi óvodások és iskolások, illetve a nagy
hírû Kamut Néptáncegyüttes

azonnal birtokukba is vették, és
mûsorukkal köszöntötték a látogatókat.
Balog Imréné azt is büszkén mesélte: kevés város vagy
falu mondhatja el magáról,
hogy Békés megye székhelye
volt, de ezen kevesek közé tartozik Kamut is. A mai község
helyén ugyanis valaha több település állt, és ezek egyikén,
Nagykamuton 1469-ben megyeszékhelyi gyûlést tartottak,
majd 1517–1552 között Békés
vármegye székhelyeként is
mûködött.
Ennek kapcsán a Békés
Megyei Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának alelnöke, dr. Mieczynszky Ernô megjegyezte:
Kamut nemcsak a múltban
volt sikeres, amikor Békés vármegye székhelye volt, hanem
most is az, hiszen a gazdasági
válság nehéz idôszakában is
képes volt mûvelôdési házát
felújítani.

A világ közepén
– Néhány napja a Kapunyitogató rendezvénye miatt látogattam el önökhöz. Remélem, még nem sokallják a jelenlétemet – ütötte fel jókedvûen beszédét Balogh József június 11-én Magyardombegyházon. A megyei
képviselô-testület térségi tanácsnoka ezúttal a megyejárás
révén látogatott a háromszáz
fôs dél-békési településre,
ahol Dús Ildikó polgármester
köszöntötte a rendezvényt. A
megye és a község párbeszédének terepéül szolgáló, soron
kívüli testületi ülést a községi
könyvtárszobában, kötetekkel megrakott polcokkal körbevéve tartották meg, és míg
tartott a tanácskozás, a szomszédos terembôl áthallatszottak a színházi mûsor, fôként a
helyi néptáncegyüttes fellé-

ismereten múlik, ez vonatkozik a megyére is. Békés megye
nemcsak lakóhelyünk, hanem
otthonunk is – fogalmazott
Tóth Imre. A megyei közgyûlés
térségi tanácsnoka arról is
szólt, hogy az áprilisi országgyûlési választások során a

án Sarkadkeresztúron. A polgármester elmondta, szlogenük így szól: egység a különféleségben, hiszen Sarkadkeresztúron öt felekezet található, a község pedig három településrészbôl áll, hiszen az
1750 lelkes Keresztúrhoz tartozik Kisnyék és Varsányhely
is. A falu sokszínû, mégis
egységes, miként Békés megye is, amelynek mai területe
öt történelmi megyébôl tevôdik össze, és több nemzetiség
lakja.
– Édesanyánkat azért szeretjük, mert ôt ismerjük a legjobban, mert tôle kaptuk a legtöbbet. A szeretet mindig az

magyar társadalom úgy döntött, a jövô új útját jelöli ki, a
hamarosan a Parlament elé
kerülô törvények alapján pedig a megye nagyobb szerepet
kap a közéletben.
A megyetörténeti kiállítást
Balogh Dorottya, a Békés Megyei Levéltár munkatársa nyitotta meg. Az ünnepséget követôen kulturális mûsorok
szórakoztatták a közönséget.
Ezzel egy idôben a községházán soron kívüli testületi
ülést tartottak, ahol a képviselôk a megye intézményrendszerével, törekvéseivel ismerkedtek meg.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnak meg a megye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Kláricz Jánosnét, Kertészsziget polgármesterét és
Pápai Zoltánt, Kunágota polgármesterét kérdeztük.

A kistelepülések még több segítséget várnak

tette: reményei szerint az új
Parlament visszaadja a megye
korábbi, bôvebb jogkörét. Ez
esetben a megerôsödött megye még többet tud segíteni a
kistelepüléseknek. Kertészszigetnek például szüksége
lenne aktuális információkra,

– Egyesek földrajzi, mások
közigazgatási egységként határozzák meg a megyét. Én
úgy vélem, a megyében élôk
közösséget alkotnak, tehát mi
vagyunk Békés megye – fejtette ki véleményét köszöntôjében Nagy Mihály május 20-

Bôvebben: www.bekesmegye.com
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A megye szerepe
– A megye feladatkörét az
utóbbi idôben annyira megnyirbálták, hogy jelenlegi
szerepe csupán az intézményfenntartásra szûkül le.
A megyei vezetés új felfogását, az összefogásra való törekvést hasznosnak tartom. A
megyejárás rendezvénysorozat jó ötletnek bizonyult, ennek révén a lakosság szélesebb köre ismerkedhetett
meg a közgyûlés stratégiájával, törekvéseivel. A közös
beszerzés is praktikus megoldás; ebben azért nem tudtunk részt venni, mert nem
tartozunk a nagy fogyasztók
közé – fogalmazott Kláricz Jánosné. Kertészsziget polgármestere a jövôt illetôen kifej-

pôinek hangjai. Bölcsisek,
ovisok, iskolások úgyszintén
színpadra álltak aznap, jelét
adva annak, hogy a község kis
lakói igencsak fogékonyak a
kulturális programokra.
– Ez is a világ közepe –
idézte az aznapi programok
jelmondatát a polgármester,
majd hozzátette: bár községüket sajnos kevesen ismerik. És
miközben sorolta a kis- és
egyúttal zsáktelepülés gondjait, például hogy bevételek
híján pályázni kizárólag akkor
tudnak, ha az a kiírás szerint
önrészt nem igényel, Dús Ildikó büszkén mesélt szabadtéri múzeumukról is, amelyben egy régi, kiváló állapotban
lévô tûzoltóautó is látható, és
arról, hogy a helyiek is nagyon
vigyáznak apró tárlatukra.

Az itt élôk közössége

pályázatírásban tanácsadásra.
Nagyon hasznos volt a Kapunyitogató program, jó lenne,
ha ez valamilyen formában
tovább folytatódna, így a megye támogatásával élénkebb
lenne a falu kulturális élete.
Kertészsziget, szûkös anyagi
korlátai miatt, segítségre szorul például a falunap megrendezésében is, jól jönne számukra, ha a megye fellépôkkel tudná támogatni a rendezvényt.
– Bízom benne, hogy a
megerôsödött megye még inkább képes lesz a települések,
a lakosok összefogására, hiszen mindannyiunk érdekét
ez szolgálná– hallhattuk Kertészsziget polgármesterétôl.

A fejlesztések kerüljenek vissza a megyéhez!
Pápai Zoltán, Kunágota polgármestere úgy látja: az 1990-es
változások után egyre inkább
csökkent a megye szerepe, különösen 2006-ot követôen.
Feladatköre szinte az intézményfenntartásra szûkült le,
ezt viszont nagyon magas
szinten látja el. A megye ebben
a helyzetben sem szakadt el a
településektôl. Három ciklusban volt a megyei közgyûlés
tagja, és mikor egy-egy város
vagy falu az állami normatíva
csökkenése miatt arra kényszerült, hogy oktatási vagy szociális intézményét átadja a megyének, a közgyûlés ebben
mindig korrekt partner volt.
– Jó megoldásnak tartom,
hogy az állami normatívák fo-

lyamatos csökkentése és a gazdasági válság hatására kialakult
helyzetre az önkormányzat új
válaszokat keres, ilyen például
az összefogásra építô, a gazdasági növekedést megcélzó
programja. Ez a gondolkodásmód, a helyzetnek ez a kezelése megoldási lehetôséget kínál
a településeknek is. Ezeket a
megoldásokat a településünkön, az itteni körülményekhez igazítva alkalmazhatjuk –
fogalmazott Pápai Zoltán.
Kunágota polgármestere
szerint ha az áprilisi országgyûlési választások után felállt
új Parlament döntése nyomán
a megyei önkormányzatok
visszakapnák korábbi feladatkörüket, az igen kedvezô len-

ne. A régió a maga 220-230 településével nem képes szoros
kapcsolatot tartani, a megye
viszont a 75 várossal, faluval
igen. A megyei területfejlesztési tanács mûködése idején is
korrekt párbeszéd volt a felek
között, a települések négyéves
ciklusra tervezhették fejlesztésüket.
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Dicséret pedagógusoknak
Pedagógusnap alkalmából elnöki dicséreteket adtak át a
megyei közgyûlés májusi ülésén. A megyei fenntartású iskolakomplexumok közül a
Farkas Gyula Közoktatási Intézménybôl Szabóné Jantyik
Erika gyógypedagógus-tanár,
a Hunyadi János Közoktatási
Intézménybôl Domonkos Illésné tanár és a Harruckern János Közoktatási Intézménybôl Gazdag Mihály gépészmérnök-tanár több évtizedes
kimagasló munkáját ismerték el.
Takács Árpád a mentôcsoport elsô bevetésérôl számolt be

Kitüntetés a gazdasági válság
kezeléséért
A két ülés közötti események
között Balogh József (Fidesz–
KDNP–Gazdakörök) tanácsnok arról számolt be, hogy a
közelmúltban a nyitrai egyetemen folyt gazdasági tanácskozáson járt. Ezen a konferencián az egyetem vezetése
elismerte Domokos László közgyûlési elnök munkáját, amit
a gazdasági válság megyei
kezelésében nyújtott. Szintén Balogh József javaslatára

a megyegyûlés elhatározta,
hogy szeptemberi ülésükön
értékelik a megyejárást, egyben megünneplik Békés vármegye létrejöttének évfordulóját.

Intézmények gazdasági stabilizálása
Az elmúlt évben hozott szocialista kormányzati megszorítások érzékenyen érintették
a megyei intézményeket is. A
központi támogatás nagymértékû csökkentése miatt a

Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár, a Békés Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi
Központ, valamint a Hunyadi János Közoktatási Intézmény esetében a gazdasági
stabilitását célzó, úgynevezett
reorganizációs tervet készítettek maguk az érintett intézmények.
A Békés Megyei Tudásház
és Könyvtár esetében tavaly
már jelentôs lépéseket tettek
a fennmaradás érdekében,

amely részben a feladatok átszervezésével járt együtt. A
tudásház és könyvtár jelenleg
egy szakszolgálatot mûködtet, a Békés Megyei Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértôi és Rehabilitációs Bizottságot. Óriási az igény a vizsgálatra, melyet jelenleg hat
pedagógus lát el, ám az állami hozzájárulás továbbra
sem nyújt fedezetet a kiadásokra. A Békés Megyei Önkormányzat és Békéscsaba

Megyei Jogú Város közötti
együttmûködési megállapodása szerint a városi könyvtári feladatok ellátását a tudásház végzi. Azonban a feladatok ellátásához nem elegendô
a városi támogatás, ahhoz
2010. évben is megyei fenntartói kiegészítés szükséges,
utólagos városi megtérítési
kötelezettséggel.
A Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központban szintén történtek átszervezések, egyrészt csökkent az intézmény által használt ingatlanok száma, másrészt 40 százalékkal csökkent
a gyermekvédelmi ellátásban
lévô gyermekek száma is, viszont a nevelôszülôknél ellátott gyermekek száma több
mint 40 százalékkal növekedett. Az intézmény szociális
intézményegysége 183 bentlakásos és 40 nappali ellátású
férôhelyen biztosít ellátást a
fogyatékossággal élô gyermekek és felnôttek számára.
Gyermekvédelmi intézményegysége közel 600 állami gondoskodásban élô gyermek és
fiatal szakellátásáról gondos-

kodik gyermekotthonaiban,
lakásotthonaiban, valamint
nevelôszülôi hálózatán keresztül. A feladatok ellátásához szükséges normatív állami hozzájárulás a felmerülô
költségeket csak részben fedezi, ugyanakkor az intézmény bevételi lehetôsége
meglehetôsen csekély.
A Hunyadi János és a Farkas Gyula Közoktatási Intézmények esetében a testület
már korábban tárgyalta a reorganizációs terveket.

Beszámoló a megye közbiztonságáról
A legnagyobb érdeklôdés Békés megye közbiztonságának
napirendjét övezte. A megyeháza tanácskozótermében valamennyi városi rendôrkapitány megjelent. Dr. Gyurosovics
József megyei fôkapitány elmondta: bár nincs valamennyi
településen külön körzeti
megbízott (kmb), a körzeti
megbízotti csoportok révén
mindenhol mûködik a rendôri kontroll. Céljuk azonban
további erôk felvétele, és a tervek szerint év végére 142
kmb-státuszból 139 válik betöltötté.

Társadalmi összefogásra van szükség
Hogyan lehet javítani a közbiztonságon és fokozni a
lakosság biztonságérzetét? Ezekre az elemekre fókuszált a rendôrfôkapitány a megyegyûlésen tartott beszámolójában, és riportunkban mi is ezekrôl kérdeztük a témában érintett közéleti szereplôket.
Egy település vagy megye gyénk e rangsorban szintén a
közrendjét és közbiztonsági 20.). Hiszen amellett, hogy a
helyzetét az ismertté vált kukák felborítása vagy a pabûncselekmények száma ha- dok leszaggatása jelentôs kártározza meg. Megyénk mind okozás, jelentôsen irritálják
a 100 ezer lakosra jutó bûn- nemcsak az érintett önkorcselekmények, mind az mányzatokat, de a látvánnyal
ugyanennyi lakosra jutó sér- szembesülô járókelôket is –
tettek számát tekintve jó
eredményekkel bír: elôbbi
esetben 17., utóbbi esetben
20. helyezett a húszas rangsorban – mielôtt azonban olvasóink megijednének: a sor
végén a bûnügyileg legkevésbé fertôzött területek állnak. Megyénkben a legproblémásabb terület (57%) a vagyon elleni bûncselekményeké. A nyomozási eredményességi mutató 61 százalékos, ez az országban a második legjobb (csak HajdúBihar megye elôz meg). Az Gyurosovics József
emberölési ügyek felderítésének mutatója 100 százalék, mondta kérdésünkre Gyu2005 óta nem volt nem fel- rosovics József, a Békés Mederített emberölési eset a gyei Rendôr-fôkapitányság
(BMRFK) elsô embere. Enmegyében.
– Ugyancsak fontos adat a nek jegyében az érintett önközterületen elkövetett bûn- kormányzatok segítségével
cselekmények száma (me- térfigyelô rendszereket állí-

tottak szolgálatba Gyulán,
Sarkadon, Szarvason, valamint Békéscsabán is hasonlót terveznek.
A lakók biztonságérzetét
nagyban meghatározza, hogy
falujuknak van-e körzeti megbízottja (kmb) – nem mellesleg hatalmas elôny, ha a
bûncselekmény felderítését
végzô rendôr a településen él,
a helyiek ismerik ôt, hiszen
könnyebben szerez információkat. Kiválasztásuk ugyanakkor nem egyszerû, hiszen
a jelöltnek a képesítési követelmény mellett a rendkívül
széles spektrumú feladatkör ellátására is fogékonynak
és alkalmasnak kell lennie.
A kmb-k körzeti megbízotti
csoportokban dolgoznak, és
a célra rendszeresített 142
posztból jelenleg 129 betöltött, a tervek szerint azonban
év végéig ez a szám plusz tízzel fog emelkedni.
– Probléma esetén elsôként mindenki a falu rendôréhez fordul. Vagyis lehet
azt mondani: a kmb a vidék
közbiztonságának körzeti orvosa – élt a hasonlattal a fôkapitány, aki azt is ismertette,
hogy 2010 egyik prioritása,
hogy felkészüljenek Románia várhatóan jövô évi schengeni csatlakozására.

Farkas Zoltán
Az országgyûlés honvédelmi és rendészeti bizottságának tagja, Farkas Zoltán
megyei alelnök arról beszélt,
hogy az ismertté vált bûncselekményeken felül jelentôs
számú cselekmény nem kerül a hatóságok látókörébe –
látencia –, mely statisztikailag nehezen mérhetô, ugyanakkor a lakosság, az emberek
mindennapjait jelentôsen befolyásolja.
Ide elsôsorban a kisebb
értékre elkövetett lopások
tartoznak, amelyek különkülön nagy vihart ugyan
nem kavarnak, de összességében problémát jelentenek.
Azt láthattuk, hogy a helyzet

javítása érdekében az elôzô
kormány semmit nem tudott
tenni, ehelyett az egész problémát a megélhetési bûnözés
nem is létezô fogalomkörébe
bújtatta – folytatta az alelnök.
– Ezekkel az esetekkel szemben lényegesen drasztikusabban és határozottabban
kell fellépni. A statisztikák
számára láthatatlan esetek
kezelése ugyanakkor nagyon
összetett feladat, mivel lehetetlen minden családi ház,
mezôgazdasági terület, nyaraló stb. mellé rendôrt állítani. Ezért is van nagy szükség
társadalmi összefogásra, a
magántulajdon hatékonyabb
védelmére, civil szervezetekre, azon belül is különösen a
polgárôrségre.
Gyarmati Sándor szerint a
polgárôrség erejét az elismertség adja, hiszen a lakók
látják, hogy a saját szabadidejük kárára, ellenszolgáltatás
nélkül eredményesen tenni
tudnak (Békésben is közel
háromezer fô) a közbiztonságért. A megyei polgárôrszövetség elnöke úgy véli,
feladataik ellátásakor jelenleg
az a legnagyobb gond, hogy a
lopáson tetten ért személyeket nem tarthatják vissza. –
Nem igazoltatási, hanem
egyfajta ellenôrzési jogkörre

lenne igényünk. Mivel azonban ez alkotmányos jogokat is érinthet, elképzelhetô,
hogy nagyobb odafigyeléssel
végrehajtott törvényi módosításra lesz majd szükség.
Bár a számok azt mutatják, megyénk nem tartozik a
kábítószerrel erôsen fertôzött területek közé, a szülôi
aggodalmat ez nem kisebbíti, így a megyegyûlésen is
érthetôen ez a téma generálta a legtöbb hozzászólást. A
BMRFK a megelôzés, a felvilágosítás mellett arra fókuszál elsôsorban, hogy a drog
elôállítójától a kereskedôn át
a fogyasztóig való eljutásig
tartó láncolatot megszakítsa.
Farkas Zoltán szerint ezen a
területen is komoly társadalmi összefogásra van szükség,
mert jelenleg alig van olyan
iskolás, akit meg ne környékeznének a csak üzleti szempontokat szem elôtt tartó
drogterjesztôk. Ezért a kábítószer terjesztésének visszaszorítására az igazságszolgáltatásnak olyan jogokat kell
biztosítani és olyan súlyos ítéleteket kell meghozni, amelyek alkalmasak arra, hogy az
ilyen bûncselekményre hajlamos embereket hosszú idôre
képesek legyenek kivonni a
társadalomból.
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Eredményes évet zártak
Civilekkel a megye kultúrájáért
a megyei gazdasági társaságok
Összességében sikert könyvelhettek el tavaly a megyei önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
társaságok – derült ki azokból a beszámolókból,
melyeket a cégek május végén nyújtottak be a megyegyûlés elé. A beadott prezentációk ugyanis arról számoltak be, hogy a vállalkozások tevékenysége nemcsak eredményes volt, hanem a gazdálkodásukat nézve nyereséges is. Az elmúlt évben végzett munkájukról, az alábbiakban Barcsay Andreát, a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. és Rákóczi Józsefet, a Békés Megyei Tüzeléstechnikai
Kft. vezetôjét kérdeztük.
Az elmúlt évben kettôs feladatot végeztünk, egyrészt elláttuk a Kézmûves Szakiskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola fenntartói feladatait,
másrészt a megyei önkormányzattal kötött megállapodás szerint közmûvelôdési
feladatokat is végeztünk egy
kulturális iroda keretében –
mondta el érdeklôdésünkre
Barcsay Andrea. Hozzátette:

– Mindenképpen eredményesnek mondható a tavalyi
évünk, hiszen a kézmûves
szakiskolában tavalyelôtthöz
képest néhány tanulóval többet számlálhattunk, és diákjaink sikeres szakmunkásvizs-

gát is tettek. – Az ügyvezetô
azt is elmondta, hogy az iskola életét néhány nyertes pályázat is színesítette, amelybôl a gyerekeket elvihették
kirándulni. – A kulturális iroda fô feladatköre továbbra is
a megyei kulturális élet színesítése volt, ezért a megye hetvenöt településének jó részén járt az iroda, valamilyen
programhoz kapcsolódó mûsorral. Ezek közül kiemelném a Kapunyitogató programsorozatot, mely a Békés Megyei Önkormányzattal közös projektünk. A rendezvénysorozattal olyan kistelepüléseken található mûvelôdési házakat látogattunk
meg, melyek évek óta nem
mûködnek, ezekre a helyekre
vittünk kulturális eseményeket, véleményem szerint
nagy sikerrel – értékelte a tavalyi esztendôt Barcsay Andrea.
Rákóczi József ügyvezetô
kérdésünkre elmondta: – A
Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. 2009-ben teljesen
tiszta profilú vállalkozássá
vált, amely azt jelenti, hogy
kizárólag a kéményseprô-ipa-

ri közszolgáltatási tevékenységgel foglalkoztunk, és közel teljes árbevételünk ebbôl
származott. Ugyanis tavaly
január 1-jét követôen a tüzeléstechnikai szervizrészleg
jogutódlással a Békés Megyei
Energetikai Kft. részére került átadásra. Ezért az elmúlt
esztendôben a díjszabásunk-

ban más általunk végzett tevékenység nem játszott szerepet, az önkormányzat felé
adott jelentésünkben pedig
nem kellett különválasztanunk a különbözô profilokból származó bevételeinket,
költségeinket, ráfordításainkat. Ezért tisztán láthatták
a cég mûködésében, hogy
mennyi volt a bevétel és
mennyi a ráfordítás. Ebbôl
kiderül, hogy eredményes,
stabil gazdálkodást folytattunk, és árbevételi tervünket
teljesítettük. Ennek alapján
elmondhatom, hogy hétmillió forintos pozitív mérleggel
zártuk a tavalyi évet, mindezt
úgy, hogy az elmúlt esztendô
eleje óta nem emeltük közszolgáltatási díjainkat – tájékoztatott Rákóczi József.

Helikopter-leszállóhely épül Gyulán
A megyei önkormányzat múlt
év decemberében megnyert
pályázatának köszönhetôen
korszerûsödik a Pándy Kálmán kórház sürgôsségi osztálya, aminek eredményeképpen a létesítmény felújul és
kibôvül, helikopter-leszállóhely épül rajta, továbbá az in-

tézmény új mûszer- és informatikaeszközöknek kerül birtokába. Ennek révén várhatóan javulnak a térség esélyegyenlôségi feltételei, kialakul az elvárható egészségügyi
állapot és az egészségtudatos
magatartás. Javul az ellátás
színvonala, míg csökken az

ápolási idô, az indokolatlan
kórházi felvétel, a kockázatok
azonosítása és kezelése. A diagnosztikai épület tetejére
épített helikopter-leszállóhelynek köszönhetôen pedig
a sürgôsségi esetek jelentôsen gyorsabban juthatnak a
Pándyba vagy egyéb intézménybe, hamarabb kerülhetnek orvoshoz és részesülhetnek ellátásban.
Az elôreláthatólag 2011ben befejezôdô projekt közvetlen haszonélvezôje a
Pándy járóbeteg-, illetve fekvôbeteg-feladatellátása alá
tartozó 33 település 126 ezer,
illetve 30 település 125 ezer
lakója. A mintegy hatszázhúsz milliós beruházás 82%-a
pályázati támogatásból, az
Európai Unió támogatásával
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg, míg a fennmaradó
113 millió forint a megyei
önkormányzat önereje.

Komoly közösségi feladatvégzés köthetô megyénk
civil szervezeteihez, oktatási intézményeihez, önkormányzataihoz, amelyek közül 114-nek a tevékenységét az idén harmincmillió forinttal támogatja a megye.

A Békés Megyei Önkormányzat 2008-ban elfogadott
civil stratégiája értelmében
fokozott figyelmet fordít a
civil szervezetekkel való
együttmûködésre, hiszen jó
tudni: erôs, egymásra odafigyelô helyi közösségek nem
létezhetnek szakmailag jól
felkészült, a társadalomért
tenni akaró és tenni tudó civil
szervezetek nélkül. Ennek jegyében a megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési
Programjának jelenleg is az
egyik leghangsúlyosabb eleme a civil szervezetekkel
való tartalmas együttmûködés, amelyek támogatására az
elmúlt és a jelen évben összesen 100 millió forintot különített el: 2009-ben hetven-,

2010-ben pedig harmincmilliót. Mindezt különösen szükségessé tette, hogy a nemrég
leköszönt szocialista kormány önkormányzatokat sújtó elvonásai következményeként a települések is kevesebbel tudták támogatni a nonprofit szektort. A nehéz gazdasági helyzetben pedig az
egyes piaci szereplôk, vállalkozások adakozási kedve is
jelentôsen csökkent.
Az idén összesen nyolcvannégy civil szervezet, oktatási intézmény és települési
önkormányzat, illetve harminc alapítvány nyert. A megye ezúttal a kulturális élet
megismertetését és felpezsdítését tûzte célul maga elé, illetve ezzel összefüggve az

esélyegyenlôség kiteljesedését, vagyis azt, hogy a megye
bármely lakosának lehetôsége
lehessen értékes programokhoz hozzájutni.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egyrészt az általa fenntartott kulturális és közmûvelôdési intézmények szolgáltatásaihoz segíti hozzá a nyerteseket: például színházi-bábszínházi belépôjegyhez vagy
rendhagyó levéltári órához.
Másrészt a megye és a Békésben található fürdôk együttmûködése segítségével fürdôbelépôkhöz lehetett hozzájutni. Ezeknek a közös programoknak a révén az egyes közösségek még tovább erôsödhetnek, még több együtt szerzett élménnyel lehetnek gazdagabbak.
A nyertes pályázók képviselôi június 4-én ünnepélyes
körülmények között írhatták
alá szerzôdéseiket, a megye
képviselô-testületének részérôl Domokos László elnökkel.

A sokszínûség egysége Berényben
N

emcsak a túléléshez,
de a jövô megalapozásához is segítséget nyújtó kitörési pontokat és fejlôdési
irányokat keresi, vizsgálja a
Békés Megyei Levéltár, hogy
ezzel járuljon hozzá a gazdasági válságból való mielôbbi
kilábaláshoz. Értékalapú történeti kutatásai Szarvas, Gyula, Békés, Orosháza, Gyomaendrôd és Sarkad után június
3-án Mezôberényben mutatkoztak be, és a város múltjának áttekintésekor a közönség egy újabb nézôpontból ismerhette meg megyénk eddigi életét, hiszen bár Berény
térségünk egyik etnikailag és
felekezetileg legsokszínûbb
városa, társadalma mégis képes volt integráns egységgé
formálódni. Múltjának meghatározó fordulópontjai között így természetesen erre a
kérdéskörre is kitértek a levéltár munkatársai, akik közül dr. Erdész Ádám tartotta a
nyitó elôadást. Az igazgató
Berény történetének legfontosabb mozzanatait emelte ki,
és Harruckern János György
XVIII. századi telepítéspolitikájától indulva jelölte ki a fejlôdés kereteit, valamint be-

szélt a protestáns felekezet
összetartó erejérôl
Dr. Kugler József, az MTA
Regionális Kutatóközpont

gi világválság (1929–1933)
Békés megyei történetét választotta témájául Balogh Dorottya levéltáros, aki prezentá-

Balogh Dorottya a nagy gazdasági világválság következményeirôl beszélt
történésze a XX. századi
kényszertelepítések etnikai
mérlegét vonta meg, és a jelenlévôk nagy érdeklôdéssel
hallgatták a csehszlovák–magyar lakosságcserére, a német
kitelepítésre vonatkozó megállapításait. Végül, de nem
utolsósorban a nagy gazdasá-

cióját számos, helyi vonatkozású forrás bemutatásával is
színesítette. A hallgatóság
megismerte a válság pénzügyi, termelési, gazdasági,
szociális következményeit,
majd Domokos László megyei
elnök mondta el a konferencia zárszavát.
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Az újragombolásról Együttmûködôk szigete
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL "

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL "

A meghívott elôadók és a közönség
soraiban helyet foglaló polgármesterek, valamint állattenyésztéssel és növénytermesztéssel
foglalkozók, összesen több mint négyszáz fô, egyetértett
abban, hogy az agráCsath Magdolna
riumnak ismét a magyar gazdaság stratégiai ágazatává kellene válnia,
hiszen mint ahogyan Csath Magdolna is megjegyezte: hazánk területének 83 százaléka mezôgazdaságra és erdôgazdálkodásra alkalmas. A
közgazdász egyértelmûen a kisgazdaságok életképessége mellett érvelt, és ehhez hasonló véleményét fejezte ki az országgyûlés korelnöke,
prof. dr. Horváth János is, aki az aznapi parlamenti ülés miatt videofelvételen küldte el beszédét.
Ocskay Gyula, a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Szolgálata fôtitkára az
uniós pályázatok kapcsán elmondta: Magyarországnak bôven van még mit tanulnia, hiszen ha
100 százalékban ki tudná használni a támogatásokat, minden befizetett 1 forintjára 1,16 forintot hívhatna le, ehelyett azonban ma mindössze
80 fillért tud elnyerni. Dr. gr. Bethlen István, a Magyar Páneurópa Unió elnöke szerint is ez idáig
nem tudtunk jelentôs pénzeket lehívni Magyarországra, ha mégis sikerült egy-egy nagyobb
projekthez megszerezni a támogatást, ott hatalmas összegek tûntek el a korrupciónak köszönhetôen. Mindezt Deák Ferenc aforizmáját alapul
véve úgy jellemezte: – Már nem tudjuk a mellényt újragombolni, mert azt ellopták.
Dr. Kulcsár László a mûködôképes magyar
mezôgazdasági modell megteremtésének igényérôl beszélt, és egyebek mellett szólt arról,
hogy gátat kell szabni a mindenütt elburjánzó
bürokráciának is. − Ahogyan el kell férnie egy
adóbevallásnak egy söralátéten, éppen úgy hasonló változást várunk a mezôgazdaság területén is – fogalmazott Orbán Viktor egyik kijelentését idézve Kulcsár.
Miután a megjelent gazdák is ismertették véleményüket, a konferenciát levezetô Dankó Béla
térségi tanácsnok szavai zárták a találkozót:
− Elérkezett a pillanat, amikor a közönség soraiban illetve a pódiumon helyet foglalók nemcsak látják, de ugyanúgy is látják, mik a problémák a magyar mezôgazdaságban – és ezt mindenképpen biztató jelként értelmezte.

A Példaképek a jelenkor számára: Tildy Zoltán
– Apor Vilmos – Tessedik Sámuel címû találkozó célja is egyrészt az volt, hogy a Békésben egymással hagyományosan jó viszonyt ápoló felekezetek további párbeszédet tudjanak folytatni.
Másrészt hogy tevékenységükrôl a közönség
soraiban ülô – köztük közel nyolcvan egyházi
középiskolába járó tanuló –, esetlegesen más
vallású megjelentek is többet tudjanak meg, hiszen a vallás máig központi szerepet tölt be sokak életében, a hit sokak cselekedeteinek, mindennapjainak fontos mozgatórugója.
A református, evangélikus, katolikus, román
ortodox és unitárius egyházi elöljárók prezentációiból kiderült, hogy a felekezetek célja azonos: azaz a hívek lelkiszolgálatának ellátása, a
bajba jutottak segítése, a közösségek összetartása. Kiss-Rigó László szeged–csanádi katolikus
megyés püspök elmondta: egyházmegyéjük
húsz év híján ezer esztendeje végzi ez irányú tevékenységét. Gáncs Péter, a Déli Evangélikus
Egyházkerület püspöke pedig érzékletes példával élt, amikor hazánk vallási életét jellemezte:
− A gyülekezetek az együttmûködôk szigete az
együtt nem mûködôk tengerében. És ha ezek a
kis szigetek együttmûködnek, aközben a korábban együtt nem mûködôk is bevonódnak a
közösség életébe.
A rendezvény házigazdája, Domokos László, a
megyei közgyûlés elnöke egyúttal értékelte is a
nyári szünetre vonuló konferenciasorozatot. A
megyei elnök elmondta: a megoldások közös
keresését, az érdekvédelem koordinációját felkaroló találkozókon a társadalmat leginkább
foglalkoztató helyzeteket igyekeztek értelmezni, segíteni próbáltak a kérdések közti eligazodásban. – Békés megye pedig értette, elfogadta
a segítô szándékot – összegzett.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Bôvebben: www.bekesmegye.com
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A munkacsoportok értékeltek
Gazdaságfejlesztési fórumra várták a békési gazdasági élet szereplôit május 21-én a megyeházára,
immár nyolcadik alkalommal. Ezen ismertették a
megyei önkormányzat Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programjának (NGP) eddigi eredményeit, valamint a további lépésekrôl egyeztettek a találkozó résztvevôi. A rendezvény házigazdája Domokos László megyei elnök volt.
Amikor 2008 októberében
hivatalossá vált, hogy Magyarországot sem kerüli ki a globális válság, addigra már nyílt
titok volt: mielôbb lépéseket
kell tenni a világszerte jelentkezô problémákból való kilábalásért. A megyei önkormányzat ezért még ezen az
ôszön kidolgozta az NGP-t,
amely a pénzügyi-gazdasági
nehézségek leküzdését, a megye gazdaságának fejlôdési
útra állítását a gazdaságélénkítésben látja. Ennek érdekében a megye újragondolta
kötelezô és önként vállalt feladatait, és jelenleg tíz terület élvez prioritást, amelyek
segítésére munkacsoportok
mûködnek. A fórum résztvevôi a csoportok munkájának
jelenlegi állását is megismerhették.
Az elôre hozott beruházások célja a megye fenntartásában lévô intézmények mûködésének költséghatékony biztosítása, a megyei beruházási
piac élénkítése. Az érdekvédelem és koordináció csoport
által megrendezett hatrészes
konferenciasorozat a legaktuálisabb problémákban nyújt
többféle megoldási alternatívát.
A bevételkiesés ellensúlyozására a megye összehangolja az ún. támogató szolgáltatásokat intézményeiben a
könyvelés, a szállítás, az élelmezés, a közös beszerzések, a
karbantartás, a mosodai szol-

gáltatás és az ingatlanüzemeltetés területén.
A közös beszerzések célja a
hatékonyabb beszerzési rendszerek kidolgozása, alkalmazása minél több beszerzési területen, a tisztítószerektôl az
irodai felszereléseken át a

toznak. A pályakezdôk álláshoz és munkatapasztalathoz
segítését is feladatának érzi a
megyei önkormányzat, ezért
a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács (BMTT) 53
millió forintos keretébôl a
múlt évben harmincnyolc
friss diplomás kezdhette meg
munkáját a megye huszonhat
önkormányzatánál.
A kommunikáció, marketing, piacra jutás team feladata a megyemarketing megerôsítése a termelôi és szolgáltatási területeken, valamint az
önkormányzati, vállalkozói és
civil szektorban egyaránt.

A közös földgázbeszerzés jelentôs megtakarítással jár
földgázig. Mindezek mellett
az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a modern, piaci
igényekhez igazodó szakképzésekre, a felnôttképzésre. A
cél, hogy az intézményeibe
járó diákok a munkaerôpiacon értékes, jelenlegi hiányszakmát szerezzenek.
Az innováció, tudásbázisfejlesztés és klaszterek munkacsoport feladatai közé a vállalkozásindítási felmérések,
értékalapú levéltári kutatások
vagy éppen a pajzsmirigyrák
molekuláris genetikai vizsgálata a Pándy kórházban tar-

Szakmailag jól felkészült
civil szervezetek nélkül az állampolgárok gyengébb minôségû közszolgáltatáshoz
jutnának. Ezért a megyei önkormányzat civilek számára
pályázható támogatásokkal
javít az itt élôknek nyújtott
szolgáltatások színvonalán,
például az egészségügy, a
sport, a kultúra területén. Végül az elhúzódó válságból
való kiútkeresés egyik lehetôsége a vállalkozásélénkítô,
munkahelyteremtô és megtartó, valamint telephelyfejlesztô program is.

Bemutatták a tudásház országosan is egyedülálló hûtô-fûtô rendszerét
Japán magyarországi nagykövete, Ito Tetsuo is tiszteletét tette azon a zöldenergia-konferencián Békéscsabán, melynek célja a környezetbarát technológiák
népszerûsítése, valamint a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárban megvalósult
energetikai korszerûsítés tapasztalatainak ismertetése volt. A május 21-i esemény
elôtt a diplomata Domokos László megyei elnökkel tekintette meg az intézmény
országos szinten is egyedülálló, japán technológiás hûtô-fûtô rendszerét, amely
része az épület elmúlt évben kivitelezett 900 millió forintos rekonstrukciójának.
A beruházás költségét a megyei önkormányzat önerôbôl finanszírozta.

A

zöldenergia lehetôségei
Magyarországon és Békés megyében címmel megrendezett konferencián a
résztvevôk megismerkedhettek a zöldenergiás pályázati lehetôségekkel és a tudásház
hôszivattyús rendszerének
mûködésével is. Az esemény
megnyitóján Domokos László
elmondta, hogy a megújult
épület 1200 négyzetméter
hasznos területtel bôvült az
emeletráépítés következtében, és a teljes épület új, zöld-

energiás hûtô-fûtô rendszert
kapott a legmodernebb központi irányítással. Mint kiderült, a japán Mitsubishi Electric által szállított hôvisszanyerôs technológia nagyságát tekintve egyedülálló Magyarországon, és a kelet-közép-európai térségben, ezért más
önkormányzatok számára is
mintául szolgálhat hasonló
terveik megvalósításában. – A
könyvtár éveken keresztül
nyári szünetet kényszerült
tartani, mert a korábbi klíma-

berendezés mûködtetése nemcsak gazdaságtalannak bizonyult, de az épületet sem
hûtötte megfelelôen. Ezért
egy használható, fenntartható
és gazdaságosan mûködtethetô, az év egészében nyitva
tartható ingatlan kialakítására
törekedtünk, melynek részét
képezi az intelligens hûtôfûtô rendszer is – mondta el a
megyei elnök, majd hozzátette: igazodnunk kell a mindenkori kihívásokhoz, azonban
nem elég csak beszerelni a jó

technológiát, azt tudni kell
megfelelôen mûködtetni is,
hogy élvezhessük annak minden elônyét. A már második
alkalommal Békés megyébe

látogató Ito Tetsuo köszöntôjében emlékeztetett arra, hogy
tavaly ünnepelhettük a japán–
magyar diplomáciai kapcsolatok 140. évfordulóját, majd

reményét fejezte ki, hogy az
elkészült beruházás mozgatórugója lehet ebben az iparágban a két ország közötti
együttmûködésnek.

A rendszer környezetkímélô, és hatékony megoldást jelent az intézmény számára is
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özel egy hónapos munkájával az Országgyûlés
több fontos kérdéskört érintô
törvény módosítását érte el,
hiszen elsôk között elfogadta
az évek óta vitatémát szolgáltató kettôs állampolgárságról
szóló törvényjavaslatot. A törvénybôl idézve: „egyedi kérelemre kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek a felmenôje magyar állampolgár volt,
vagy valószínûsíti magyarországi származását, és magyar
nyelvtudását igazolja”. Ennek értelmében ezentúl nem
szükséges Magyarországon
tartózkodnia annak, aki magyar állampolgárságot szeretne szerezni. Domokos László
megyei elnök, Szarvas és térsége országgyûlési képviselôje a témával kapcsolatosan elmondta: a döntés meghozatalával nem vártak tovább, nem
mérlegeltek. Meglátása szerint a szavazás idôpontja egy
igazi napja volt az összetartozásnak. Ehhez kapcsolódóan a
határon túli magyarokat szintén érintô másik törvényrôl is
döntött a Parlament, ugyanis
a trianoni békediktátum aláírásának 90 éves évfordulójára június negyedikét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételrôl

Építkezô kormányzati munka kezdôdött
Várhatóan már júliustól láthatók lesznek a változás jelei
Megalakult az új Országgyûlés, amely a május 14-i alakuló ülést követôen gôzerôvel kezdte meg munkáját, és
az azóta eltelt idôszakban számos törvényjavaslat és módosítás került be a törvényhozás elé. Döntés született
többek között a kormányzati struktúráról, a Parlament létszámának csökkentésérôl, valamint a kettôs állampolgárságról. Mindezek mellett benyújtásra került a polgármesterek és önkormányzati képviselôk választásának új szabályairól, a családtámogatási rendszer módosításáról, valamint a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételrôl szóló javaslat is, melyet a törvényhozás szintén támogatott. Május 29-én a miniszteri eskü mellett
többséggel elfogadták az új kormányprogramot is. Domokos László országgyûlési képviselô az új kormány megalakulásáról szólva elmondta, hogy meglett a hosszú munka eredménye, s megkapták az építkezés lehetôségét.
szóló törvénnyel, amely a jubileum napján lépett hatályba.
Azon a napon emlékülést is
tartott a Parlament, melynek
kapcsán Domokos László kiemelte: emlékezni kell, felejteni nem szabad, de tovább
kell tudni rajta lépni. A politikus szerint olyan lelki közösséget teremtô együttmûködést kell megfogalmazni,
melyben a mai országhatáron
túli lelki, szellemi, kulturális,
és nyelvi közösséget is vállalni kell, a gazdasági mellett,
melyre meglátása szerint
mind a határon belülieknek,
mind az azon túl élôknek
szükségük van.
Elsôk között szavazta meg
az új Országgyûlés a Parlament létszámának csökkentésérôl szóló alkotmánymódo-

sítást. A benyújtott jogszabály
szerint négy év múlva a mostani 386 helyett 198 fô lesz az országgyûlési képviselôk létszá-

A kitelepített családok emlékezete
Az elköltöztetett és a befogadó családok közötti
konfliktus gerjesztése révén a társadalmi feszültségkeltés is célja volt 1951-ben a kommunista diktatúrának, amikor több mint ötezer budapesti családot számûzött a tanyavilágba, köztük Hunyára
is. A május végén a községben az esemény emlékére állított oszlop azonban éppen ennek az ellenkezôjére, azaz a két oldal között megteremtôdött
szolidaritásra bizonyíték.

P

ontos és egészen megbízható adatok ugyan máig
nem állnak a történészek rendelkezésére, vannak források,
amelyek szerint az 1951 májusa és júniusa közötti kitelepítések révén ötezer-kétszáz családot, mintegy tizenháromezer
embert számûztek Budapestrôl a vidéki tanyavilágokba, a
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nem maga választotta lakhelyéül szolgált. A község az ô,
valamint az ôket befogadó hunyaiak tiszteletére és emlékére
állított emlékoszlopot, amelyet május 21-én, a kommunista diktatúra intézkedésének
hatvanadik évfordulóján avattak fel. Ahogyan Dankó Béla,
Békés Megye Képviselô-tes-

számûzött, mind a befogadó
családok külön-külön megbüntetése mellett a két egymástól nagyon különbözô és
távol álló, korábban egymással
nem is igazán érintkezô réteg
közötti konfliktusok generálása is volt, az emlékoszlop szintén szimbóluma annak, hogy
mindezek ellenére képesek
voltak egymással szolidaritást
vállalva együtt élni, a természetesen elôforduló súrlódások
mellett összefogni. És most
együtt emlékezni a hatvan évvel ezelôtti eseményekre.
Mindez igazán emberközelivé és kézzel foghatóvá is vált,
amikor a község polgármestere, Petényi Szilárdné beszéde
után mindkét oldal egy-egy

ma, és parlamenti képviselethez jutnak a nemzeti kisebbségek, továbbá az alkotmánymódosítással megjelenik az alap-

Trianoni emlékpark Szentandráson

tületének térségi tanácsnoka is
fogalmazott, a hunyai oszlop
emlékeztet rá: soha többé nem
szabad engedni, hogy ártatlan
embereket saját hazájukban
hurcoljanak meg, hogy bárki
féljen szülôföldjén.
És bár az önkényuralom
célja a kitelepítéssel mind a

érintettje megszólalt az ünnepségen. Veress Árpád egykori
kitelepített önéletrajzi elemeken alapuló könyvébôl, a
2008-ban megjelent Ördögoldal címû novelláskötetbôl idézett, Pintér Béla pedig a befogadó hunyaiak részérôl köszöntötte a sorstársakat.

nek központi eleme a kitárt
szárnyú turul az elôtte domboruló hármashalommal, azon a
kövekbôl kirakott, egykori és
mai megcsonkított Magyarország körvonala. Hamza Zoltán
polgármester és Hévizi Róbert, a
Békéssy János Helytörténeti és
Hagyományôrzô Egyesület elnöke közösen leplezték le a kôrisfából készült szobrot, a
szentandrási Klimaj János iparmûvész munkáját. Mindezzel a
park látogathatóvá, a tiszteletteljes emlékezés méltó színhelyévé vált.

„Süt a napfény, mégse látnak,
/ a magyar a nagyvilágnak / árvája” – írta Kosztolányi Dezsô
kilencven évvel ezelôtt, a trianoni békeszerzôdés miatt érzett elkeseredésében. A Magyarország kétharmadának
elcsatolásáról döntô, 1920.
június 4-én aláírt diktátumról
és következményeirôl idén
megyénk minden korábbinál
több településén emlékeztek
meg, immár a nemzeti összetartozás napjának jegyében is.
Békésszentandráson átadták
a Trianon-emlékparkot, amely-

Fordul a kulcs a zárban
K

már ott élôk házaiba. Az érintett fôvárosiaknak összesen
egy napjuk volt a kényszerû
költözés elôkészületeire.
Békés megyébe is sokan érkeztek így, a legtöbben – összesen kétszázötven család – Mezôberénybe, de Hunya is
nyolcvanhat fôvárosi család új,

törvényben a miniszterelnökhelyettes intézménye is.
A törvényhozás elfogadta a
kisebb helyi önkormányzatok-

ra vonatkozó törvényjavaslatot
is, amellyel átlagosan közel felére csökkenhet a képviselôtestületek tagjainak száma, már
az idei helyhatósági választásokat követôen. A törvény egyes
esetekben szigorúbb követelményeket rendel a jelölt- és a
listaállításhoz, továbbá felváltja
az 1990-ben elfogadott, azóta
többször módosított, a helyi
önkormányzati képviselôk és
polgármesterek választásáról
szóló törvényt.
A kormányprogram hangsúlyosan szól a családok védelmérôl és támogatásáról is,
ennek értelmében a családi
pótlék rendszerét pedig két
részre osztanák: nevelési ellátásra és iskoláztatási támogatásra. Továbbá arra is törekednek, hogy családok helyzetét
megerôsítsék, a gyermekvállalási kedvet elômozdítsák,
valamint hogy családbarát
munkahelyeket teremtsenek.
Domokos László szerint a
kormányprogram alapvetôen
egy keretet rajzol meg, melyek felvállalható, nagyon világos értékrendekre épülnek
(munka, család, biztonság,
rend, egészség). A képviselô
bízik benne, hogy a kormány
és a Parlament többsége érdemi munkájának köszönhetôen már júliustól láthatók
lesznek a változás jelei.

ulcsos házak – így hívják
azokat a mûvelôdési otthonokat, amelyek zárva tartanak, és csak idôszakosan, egyegy rendezvény alkalmával
várják a kultúrára és közösségi
életre vágyókat. Kapunyitogató – ez pedig már annak a programcsaládnak a neve, amelynek célja, hogy éppen ezeket
az intézményeket töltse meg
élettel egy rövid idôre. A rendezvénysorozatot a Békés
Megyei Ibsen Kht. Kulturális
Irodája a megyei önkormányzat támogatásával tavaly indította útjára, és a múlt évben tíz
kistelepülés lakóinak szerzett
örömöt vidám mûsoraival.
Mivel azonban Békésben öszszesen huszonegy kulcsos ház
található, nem is volt kérdéses,
hogy ami 2009-ben elkezdôdött, az 2010-ben folytatódni
fog, azaz hogy a többi tizenegy

kapu zárjában is hamarosan el
fog fordulni a kulcs.
Az idei évben eddig a kardosiaknak, az ecsegfalviaknak,
a magyardombegyháziaknak
és a körösnagyharsányiaknak
lehetett részük a kapunyitogatásban, mindezt bábszínházas
sárkányföldi kalandozások,

kézmûves foglalkozások, táncházak, elôadások, egy héten
keresztül látogatható utazó kiállítások révén – mindannyiszor remek hangulatban. Augusztus és október között
pedig Bélmegyeren, Csabaszabadiban, Csárdaszálláson,
Dombiratoson, Gerendáson,
Kisdombegyházon és Tarhoson nyílnak ki a kulcsos házak.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Díjesô hullott a Jókai Színházra

Tarsoly Krisztina útja
Azt is mondhatnánk, hogy díjesô hullott május végén, június elején a Békés Megyei Jókai Színház elôadásaira, színészeire. Mégsem ezt mondjuk, mert tudjuk,
hogy esôt manapság nem szabad emlegetni, mert megjelenik, mint ama „falra festett” vagy a „kertek alatt járó”. Meg aztán azt is tudjuk, hogy az esô azt éri, aki muszájból vagy véletlenül éppen arra jár. A Jókai Színház mûvészei és produkciói viszont nem véletlenül kapták, hanem nagyon is kiérdemelték az utóbbi idôben kapott díjakat. Legutóbb május 30-án Khersonban (Ukrajna) a nemzetközi színházi Gogol: Háztûznézô címû elôadásukat a nemzetközi szakmai zsûri a legjobb
elôadásnak minôsítette, a látvány, illetve a díszlet megkapta a zsûri és a nemzetközi sajtó különdíját is. Néhány nappal korábban Budapesten, a Thália Színházban megrendezett Rivalda fesztiválon Pataki Éva Edith és Marlene címû darabjának elôadására (rendezô: Tege Antal) a közönségdíjat kapta meg a színház, a
zsûri pedig Tarsoly Krisztinának adományozta a legjobb nôi alakítás díját, amit a
színésznô át se tudott venni, mert éppen Ukrajnában szerepelt. Mi hazaérkezése
után beszélgettünk vele.
– Mit éreztél, amikor Ukrajnában megtudtad, hogy elnyerted a
legjobb nôi alakítás díját?
– Pontosabban Ukrajna
felé egy vonaton tudtam meg.
Ott hívott fel Fekete Péter,
színházunk igazgatója. Nagyon boldog voltam. Maga
az érzés megfoghatatlan, és
nem is tudom körülírni.
Amikor Péter felhívott, csak
annyit tudtam mondani, hogy
köszönöm! Nagyon boldog
voltam.

– Mit jelent neked eljátszani
Edith Piaf életét?
– Nagyon hálás vagyok
ezért a szerepért. Ahogy ô élt,
amilyen mélységeket és magasságokat megélt, amilyen
szenvedéllyel, önégetéssel,
magánnyal, abban annyi réteg
van fiatalkorától a haláláig,
amit eljátszani nagyon nehéz,
de nagyon jó. Nekem csoda
és katarzis. Csak hálás lehetek, hogy találkozhattam ezzel a szereppel.

– A Jókai Színház iskolájában folytattad a tanulmányaidat.
– Az osztályfônökünk Konter László volt, a mesterségtanárom pedig Gáspár Tibor. Itt
kezdôdött a pályámnak az a
szakasza, ami már nem tudattalan volt. Tibornak nagyon
sokat köszönhetek, ô oltott be
igazán színházszeretettel. Valami olyan dolgot tudott adni
a személyiségével, a színházi
létezésével meg azzal, ahogy
tanított bennünket, ami na-

Repülôtéri zárókoncertre készülnek

gyon megfogott. Ô az én
mesterem.
– A Csendesek a hajnalokban
egy bakancsos, egyenruhás, kemény nôt játszottál, és több hasonló kemény szerepben is láttalak már. Azóta viszont nôiesebb
szereplôket is megformáltál már.
– Az a szerep is egy igazi nô
volt, aki katonaként harcol
ugyan, de minden éjjel élete
kockáztatásával kiszökik a táborból, hogy a gyerekét láthassa. Ahogy visszatekintek, nagyon hálás vagyok azért, hogy
a Tóték Ágikájától kezdve
Shakespeare Júliáján át a már
említett katonaszerepig nagyon sok mindent eljátszhattam. Minden feladat egy újabb
önmegismerés, mindig tiszta
lappal, magamból felszínre
hozva azokat a dolgokat, ahogyan én egy-egy szituációban
viselkednék. Nagyon sokat tanultam ezekbôl, és a szerepeken keresztül egyre jobban
megismerhettem saját magamat is. Ezért vagyok nagyon
hálás értük.
– Te melyik típusú színésznô
vagy, aki belebújik a figurába,
vagy aki önmagára formálja azt?
– Én azt gondolom, hogy
mindenki csak saját magából
tud építkezni, felszínre hozni
dolgokat, ezért nagyon fontos,

hogy az ember odafigyeljen a
tapasztalataira, hogy ne csak
fikciókat keressen egy szerep
megformálásakor, hanem valós élethelyzeteket, amiket
már a saját bôrén is megtapasztalt, akkor is, ha örömteli,
akkor is, ha fájdalmas. Min-
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denkinek megvan a saját útja,
és én ezért az útért mind ez
idáig nagyon hálás vagyok.
Odafönt az égiek mindig tudják, hogy a legmegfelelôbb
pillanatban mire van szüksége
az embernek.
JÓZSA MIHÁLY

Peter Brook is a várszínház vendége

Ünnepi hangversenysorozatot adott a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar,
fennállásának 50. évfordulójára a 2009/2010-es évadban, Somogyi-Tóth Dániel
karmester, mûvészeti vezetô irányításával. A jubileumi évadot egy nagyszabású
koncerttel készül lezárni a zenekar, melyen Carl Orff Carmina Buranáját adják
elô július 10-én este 7 órakor. Az ismert dallamok a Békéscsaba–Gyula közötti
megyei repülôtér nagyhangárjában csendülnek fel a szimfonikusok elôadásában, a Talamba Ütôegyüttes, a Debreceni Kodály Kórus, a Gyulai Erkel Ferenc
Vegyeskar, valamint a debreceni Voces Iuvenum Gyerekkar közremûködésével.

A

különleges zárókoncert rengeteg meglepetést ígér: lesz éjszakai sétarepülés, a
sportbarátok pedig hatalmas kivetítôn követhetik végig a futball-világbajnokság döntô mérkôzésének eseményeit. Zene, szárnyalás, szórakozás vár mindazokra, akik július 10-én kilátogatnak a békéscsabai repülôtérre. Jegyek válthatók

a Békés Megyei Jókai Színház jegyirodájában, a
Gyulai Erkel Ferenc Mûvelôdési Központban,
a megyei Tourinform-irodákban, valamint a
www.jokaiszinhaz.hu weboldalon. A rendezvény idején a Körös Volán különjáratokat indít
a helyszínre, melyek a koncert után is megvárják a nézôket.

A

Gyulai Várszínház az idén is módfelett
sokszínû, igényes programokkal várja az
érdeklôdôket: próza-, gyermek-, zenés és táncszínházi elôadások, filmvetítések, koncertek,
kiállítások, konferenciák közül válogathat a
publikum a július 2-án kezdôdô és augusztus
12-ig tartó rendezvénysorozat alatt. A legnagyobb rangot a várszínháznak az immár hatodik alkalommal megrendezésre kerülô Shakespeare Fesztivál jelenti. Az idei év nagy szenzációja: a világ egyik legelismertebb rendezôje,
Peter Brook ismét tiszteletét teszi a fürdôvárosban, mégpedig a Warum, warum címû darabbal, mely Shakespeare és mások szövegeibôl készült, és arra keresi a választ: miért van szükségünk színházra, mi a színház funkciója, mik a
gyökerei, mi a szerepe a nézôk és a mûvészek
életében? A bemutató másnapján egy konferenciára kerül sor, melyen Peter Brook munkássága, Shakespeare-rendezései lesznek a
téma.
A másik külföldi bemutató a román származású, de évtizedek óta az USA-ban élô Andrei Şerban rendezése, a Lear lesz. A bukaresti
Bulandra Színház elôadásában kizárólag nôi
színészek elevenítik meg a színpadon a királydrámát. A Shakespeare Fesztivál magyar programja is kellemes meglepetéseket ígér. A beregszászi színészek Szergej Maszlobojscsikov ren-

dezésében és debreceni kollégáikkal kiegészülve adják elô A makrancos hölgyet. Nem kevésbé érdekesnek ígérkezik a Romeo és Júlia Uray
Péter színrevitelében, vagy a Zsótér Sándor megálmodta Hamlet a József Attila Színház vendégjátékában. A rendezvényt kísérôprogramok
is kiegészítik. A már említett konferencia mellett filmvetítéseket is láthatnak az érdeklôdôk:
a legendás Független Színpad Romeo és Júlia
elôadását vagy a Brook Lear királyából készített
filmet. Kiállítás, táncos és zenés produkciók is
szerepelnek a kínálatban.
A színház saját bemutatóinak a sorát a már
említett A makrancos hölgy nyitja. Szintén helyi premier lesz Weöres Sándor Psychéje, melyet
Sopsits Árpád visz színre. Idén ünnepeljük Erkel
Ferenc születésének 200. évfordulóját. A várszínház több munkával is tiszteleg a nagy zeneszerzô emléke elôtt. Horváth Csaba koreográfus rendezésében a Sakk-játék címû táncjátékot láthatjuk a Forte Társulat elôadásában. Lesz
opera is: a Hunyadi László a Gyulai Várszínház
és a debreceni Csokonai Színház koprodukciójában. Akinek mindez nem elég, láthat musicalt, részt vehet beavatószínházban; és akkor
még nem is beszéltünk a gazdag zenei kínálatról: lesz jazz-, blues-, valamint népzenei és világzenei fesztivál is.
DARVASI FERENC
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Polgármesterek focija a zuhogó esôben
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Az olimpiára készülve
Ugyan még senkinek nem lehet biztos a kvalifikációja, a megyénket jó eséllyel a 2012-es olimpián képviselô sportolók felkészüléséhez már most stabil hátországot kell biztosítani. A megyei önkormányzat ezért is támogatja félfél millió forinttal Lónai Hajnalkát és Márton Anitát. A Torna Club Békéscsaba 17 éves kondorosi versenyzôje azt
is elmesélte, hogyan fest a nyara, míg a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club 21 éves tehetségét arról is kérdeztük, hogy akkor súlylökés vagy diszkosz.

Márton Anita a júliusi Eb-re készül
égy csapat mérte össze erejét a június 4-i zuhogó esôben
a megyei polgármesterek labdarúgó-találkozóján. A házigazdák a pályát biztosító Kétsoprony mellett a megyei önkormányzat, valamint a megyei labdarúgó-szövetség voltak.
A tornán végül a hevesi labdarúgó-szövetség diadalmaskodott,
miután a döntôben 2:1-re gyôzte le a Békés Megyei Önkormányzatot. A találkozó vendégül látott két olimpiai bajnokot,
Palotai Károlyt és az Aranycsapat-tag Buzányszky Jenôt is.

N

Futócipô, bicikli, görkori

E

gyesek biciklivel, mások
görkorival és persze nagyon sokan futva tették meg a
közel 200 kilométeres Békéscsaba–Arad–Békéscsaba távot
május utolsó hétvégéjén.
A 13. alkalommal megrendezett nemzetközi szupermaraton indulóinak megyénk számos lakója is élôben, saját településén szoríthatott, hiszen a
verseny érintette Csanádapácát, Tótkomlóst, Mezôhegyest,
Battonyát, Mezôkovácsházát
és Csabaszabadit, míg Romá-

niában Turnun keresztül kellett Aradra érkezni. A rendezvényt a megyei önkormányzat
is támogatta, amely az idén két
csapatot indított, és címvédô
nôi váltója ezúttal is elsôként
szakította át a célszalagot. Egyéniben 2009-hez hasonlóan ismét Vozár Attila, míg férfi váltóban a Puma Békéscsabai AC
gyôzedelmeskedett. A leggyorsabb bicajosnak Vernika Tamás,
míg a legügyesebb görkorisnak
Lamoly Veronika bizonyult.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

A megyei önkormányzat gyôztes nôi váltója (balról
jobbra): Madarász Viktória, Szabóné Csendes Ildikó,
Bartha Edit, Biacsi Ilona és Varga Éva

– Év elején Dél-Afrikában edzôtáboroztatok. Mesélnél errôl egy
kicsit?
– Két hetet töltöttünk ott,
és nagyon jó volt, különösen
azért, mert itthon az idôjárási
feltételek miatt télen nem
igazán tudunk dobni. Jó idôben viszont igen, akkor lehet
kint edzeni, nem kell úgy felöltözni, könnyebb mozogni.
A dél-afrikai tábor nekem
is rengeteget segített, ez is
nagyban befolyásolta, hogy
javítottam a fedett pályás csúcsomon.
– Ilyenkor szétnézni is van lehetôségetek?
– Igen, és amikor pihenônapunk van, általában egybeigazítjuk a programunkat, így
Dél-Afrikában is bementünk
a városba, és Sun Citybe is,
ami egy körülbelül 200 kilométeres utazást jelentett.
Strandra szintén kilátogattunk, és ez mind nagyon jó
volt.
– Melyik versenyedre készülsz
most intenzíven?
– Az olimpia egyelôre távlati cél. Ami közelebb van,
ami jelenleg az elsôdleges célom, az a július végi felnôtt
Európa-bajnokság. A szintem
megvan, 17,20-at kellett teljesíteni, így abból a szempontból jobb és könnyebb a
helyzetem, hogy már nem
kell egy formát hozni, hanem
lehet edzeni, és majd ha jön a
fôverseny, akkor bizonyítani.
– Az olimpiáról mersz már
valamit nyilatkozni?
– Szeretnék jó eredményt
elérni. Ahhoz, hogy a döntôben, a tizenkettôben bent legyek, biztosan 18,50 fölött
kell lökni – hát majd meglátjuk… De még fiatal vagyok, a

dobóknál nagyjából 27-28
éves korában ér oda valaki,
hogy a legjobb formáját el
tudja érni. És most erôs a mezôny, a legutóbbi fedett világbajnokságon is 18,20 fölött
kellett lökni, pedig ott még
nem is akkora a konkurencia,
kevesebben szoktak lenni,
mint szabad téren.
– A súlylökés vagy a diszkosz
a fontosabb?
– Most már inkább a súlylökés a fôszámom, a diszkoszt
pedig mellékesen ûzöm. Egyrészt változatosságként, hiszen az azért elég monoton
lenne, ha mindennap csak
súlyt löknék. Másrészt jövôre
még van egy utánpótlás Európa-bajnokságom, és úgy
gondoltuk, azon még be tudnék kerülni a nyolc közé.
– A sport mellett egyetemre is
jársz.
– Igen, levelezô tagozaton
elsôéves gyógypedagógia szakos hallgató vagyok, havonta
egy pénteken és szombaton
vannak óráim. Nehéz, de
már elôtte is sokat utaztam,
így hozzászoktam, hogy mások jegyzetébôl és mindent
önállóan tanuljak meg. Szóval nincs különösebb problémám vele hál’ Istennek.

Júliusi rendezvények
Június 18. – július 11. Városházi Esték, Békéscsaba, városháza díszudvara
Június 28. – július 2. Indiántábor a Meseházban, Békéscsaba, Békési Úti Közösségi
Házak
Július 1–5. Iskolás és felnôttkorú értelmi
fogyatékos emberek XXIII. Országos
Kulturális Fesztiválja, Szarvas, Vajda Péter
Mûvelôdési Központ
Július 2–4. Körös-völgyi Sokadalom, gyulai
várkert
Július 2–4. Ványai vigasságok, Dévaványa,
Fô tér
Július 2–4. XV. Körösladányi Napok, Körösladány, mûvelôdési ház
Július 2–10. „Puszta Ízei” – Orosháza
Fesztivál, Orosháza, több helyszínen
Július 2. – augusztus 12. Gyulai Várszínház
47. évad programja, Összmûvészeti Fesztivál, Gyula, a város több pontján
Július 3. Korbely István festômûvész jubileumi kiállításának megnyitója, Szarvas,
Tessedik Sámuel Múzeum
Július 3. Búzafesztivál, Csorvás, a város több
pontján
Július 3. Városnap, Vésztô, mûvelôdési központ
Július 3–4. Simon-Fiala kajak-kenu emlékverseny, Békésszentandrás, sporttelep
Július 3–4. II. Rózsa Fürdô Lábtengó-bajnokság, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Július 3–4. OVB strandkézilabda nôi-férfi
kvalifikációs torna, Orosháza-Gyopárosfürdô, parkfürdô
Július 4. Kirakodóvásár és búcsú, Békéssámson, Szabadság utca, szabadidôpark

Július 4–11. Lovastábor, Füzesgyarmat, Gergely-tanya
Július 5–6. Gobelinkiállítás, Békésszentandrás, Körös Mûvelôdési Ház
Július 5–9. Fafaragó tábor, Szarvas, arborétum
Július 7–11. Dobfesztivál, Dévaványa, strandfürdô
Július 8–18. VI. Shakespeare Fesztivál,
Gyula, a város több pontján
Július 9–11. XIII. Aratónap és Kárpátmedencei Nemzetiségek Találkozója,
Szarvas-Ezüstszôlôk
Július 9–11. Kondorosiak II. Világtalálkozója, Kondoros, sportpálya
Július 10. Sárarany Szalmaporta megnyitója, Szarvas-Ezüstszôlôk
Július 10. Három Nemzet junior salakmotor-bajnokság, Gyula, sporttelep
Július 10. A Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar koncertje, Békéscsaba, repülôtér
Július 10. II. Magyarok Ünnepe, Orosháza,
Gellértegyháza
Július 10. IV. Cigány Kulturális Találkozó,
Tótkomlós, Erzsébet liget
Július 10–11. Rózsa Fürdô Napok és Rózsa Kupa úszóverseny, Tótkomlós, Rózsa
fürdô
Július 10–11. B. I. K. E Napok, Békésszentandrás, Szent András liget
Július 11–18. Tûzoltótábor, Füzesgyarmat,
gépállomási iskola
Július 11–18. Népmûvészeti tábor, Vésztô,
mûvelôdési ház
Július 14–19. Szélrózsa – Evangélikus Ifjúsági Találkozó, Szarvas, Erzsébet liget

Július 15–18. PROHUN 500 tereprallye
Gyula–Kötegyán
Július 16–18. IX. Nemzetközi Veteránjármû-találkozó, Orosháza, a város több
pontján
Július 17. „Gyepderby”, Orosháza, bogárzói
lóversenypálya
Július 17. Falunap, Kardoskút, Március 15.
tér parkja
Július 17. V. Tótkomlósi Nemzetközi
Szenior Úszóverseny, Tótkomlós, Rózsa
fürdô
Július 19–25. Szilaj lovastábor, Füzesgyarmat, Szilaj Lovas Egyesület
Július 20–24. Ifjúsági honismereti tábor,
Füzesgyarmat, tájház
Július 22. Central European Tour – Gyomaendrôd GP kerékpáros körverseny,
Gyomaendrôd, gyomai városrész
Július 22–24. Elsô Bikini-tábor, Füzesgyarmat, Kastélypark fürdô
Július 23. Szarvas város napja, Szarvas, letelepedési emlékmû, Vajda P. u.
Július 23–25. Körös-szögi Kistérségi Civil
Találkozó, Szarvas és a térség több települése, több ponton
Július 23–31. Körrepülô modellek világbajnoksága, Békéscsaba, repülôtér
Július 23–24. Gyarmati Víz Parti, Füzesgyarmat, Kastélypark fürdô
Július 23. – augusztus 4. Nemzetközi Testvérvárosi Mûvésztelep, Békéscsaba, Jankay-galéria
Július 24. Szarvasi Lovasnapok, Szarvas, Erzsébet liget

Július 24. Falunap, Kertészsziget, Kossuth tér
Július 24. V. Jubileumi Füzestuning Autókiállítás, Füzesgyarmat, sportpálya
Július 24. Táncház, Gyomai Tájház, Gyomaendrôd, Zrínyi Miklós u. 2.
Július 24. Grill Fesztivál – Rádió Weekend
Nap, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Július 24. XIX. Gyulai Vár Jazz Fesztivál,
Gyula, tószínpad
Július 24–25. Éjszakai felnôtt horgászverseny, Szeghalom, Mikolik-tó
Július 24. – augusztus 7. Árpád-kerti Kulturparti, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ és az Árpád-kert
Július 25. V. Gyulai Vár Blues Fesztivál,
Gyula, tószínpad
Július 26–31. Alkotótábor, Szarvas, arborétum
Július 27. – augusztus 8. Hajómodellezôvilágbajnokság, Orosháza-Gyopárosfürdô
Július 30. Tájháztalálkozó, Szarvas, szárazmalom
Július 30. Dr. Asztalos Miklós-emlékünnepség és kiállítás, Körösladány, Mûvelôdési Ház és Helytörténeti Gyûjtemények
Háza
Július 30. – augusztus 1. X. Csorvási Nemzetközi Lakodalmas Gasztronómiai Napok, sporttelep, illetve a település utcái
Július 30. – augusztus 1. XX. Végvári Esték, Gyula, Várkert
Július 31. Fürdôfesztivál, Mezôkovácsháza,
Borostyán strandfürdô
Július 31. Falunap, Körösújfalu, sportpálya

A csapat számít Lónai Hajnalkára
– Hatéves korod óta tornázol.
Miért éppen e mellett a sportág
mellett döntöttél?
– Az edzôm az óvodában
figyelt fel rám: tehetségesnek
tartott, így beválasztott a tornászok közé. Ezután jártam
ovitornára, az általános iskolát pedig már a tornászosztályban kezdtem el.
– Gondolom, tíz évig nem
sportol valaki anélkül, hogy valamit ne kedvelne nagyon benne.
Mi az, amit legjobban szeretsz a
tornában?
– A sikerek jól tudnak esni,
megerôsítenek. Igaz, akadnak
kudarcok is, de nagyon szeretek tornázni, a révén pedig
sok külföldi versenyre is kijutok, világot láthatok. Az eddigi legjobb és leghangulatosabb megmérettetésem egy
Olaszországban, Rómában
rendezett nemzetközi verseny volt, ahol csapatban a
másodikok lettünk; itt egyébként egyénit nem is indítottak. Amíg kint voltunk, bejártuk az egész várost, és minden nevezetességet, híres
helyszínt megnéztünk.
– Egy 2008. ôszi edzésen
megsérült a térded, és közel egy
évet ki kellett hagynod. Hogyan
viselted ezt az idôszakot?
– Nehezen, és olyan helyzetek is elôfordultak, amikor
úgy éreztem, nem érdemes
tovább csinálni. Az edzôim,
Bereczkiné Harangozó Ildikó és
Petrovszki Pál azonban nagyon
sokat segítettek és biztattak, a
lelki támaszaim lettek. És úgy
tûnik, érdemes volt, mert most
is egész jól megy.
– Napi hat-hét órát edzel. Az
olimpiára tekintettel a következô
idôszakban még intenzívebben
dolgoztok?

– Igen, egész nyáron edzôtáborozunk, minden hónapban két hetet, egészen októberig, mert ekkor lesz a világbajnokság, és jelenleg legfôképpen erre készülünk. Hiszen ha ott bekerülünk a
huszonnégy legjobb csapat
közé, indulhatunk a 2011-es

vb-n, ahol pedig az elsô tizenkét csapat kvalifikálja magát a londoni játékokra – és
persze az sem mindegy, hanyadik helyen végzünk, mert
arra is külön szabály van,
egyéni versenyzô hogyan vehet részt az olimpián. A 2010es vb-n lehet, hogy mind a
négy szeren indulok, mert
kellünk a csapatba, de a legfontosabb a gerenda és a talaj,
elsôsorban ott számítanak
rám.
– Te hogy érzed, milyen formában vagy most? Fáj még a
térded?
– Már egyáltalán nem érzek fájdalmat. Most pedig
egész jó formában vagyok,
éppen új elemeket gyakorolunk, hogy a világbajnokságon beletehessük ôket a gyakiba.

Robert Capa: (H)Arcok
Június 4. – október 3.
Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba
Tizennyolc év és öt háború – ez a magyar származású Robert Capa (1913–1954) haditudósító mérlege. A világhírû
fotómûvész képei közül a csatatéren kattintott, például a
milicista halálát vagy a normandiai partraszállást ábrázoló
alkotások mellett októberig egyebek mellett a Pablo Picassóról, Ingrid Bergmanról vagy éppen De Gaulle tábornokról készült munkái is a Munkácsyba költöztek.
Robert Capa © International Center of Photography,
New York. A Magyar Nemzeti Múzeum gyûjteménye
Hagyományôrzô juniális
Június 26. Vésztô-Mágor Történelmi Emlékhely
A Kukucska Színház mûsora délelôtt, a népi játékok és kézmûves játszóházak pedig egész
nap várják a felfedezôkedvû, lelkes gyermeksereget. De garantáltan nem unatkoznak
majd a népzene és a folkrock kedvelôi sem: délután élôzenés táncház, este pedig a
Transylmania, az Ismerôs arcok és a Csillagösvény együttes szórakoztatja ôket, majd
a Kormorán ad másfél órás élô koncertet. És felsorolni is nehéz, mi minden lesz még:
métamérkôzések, lovagi játékok, sárkánykészítés és -reptetés, lovaglás és kocsikázás,
valamint a népi mesterségek és a kézmûves borászat fortélyait is ki lehet lesni.

Zsögödi Nagy Imre-kiállítás
Július 14. – szeptember 12.
Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba
Erdély egyik legjelentôsebb, a „fénnyel festônek” is nevezett
mûvészének teljes életmûvét felölelô kiállítás mozgalmas képein
megörökített helyszínek szinte kizárólag az alkotó szülôföldjéhez köthetôk. Zsögödi Nagy Imre (1893–1976) a sajátos csíki
fényviszonyokat kihasználva – a párás napok déli órái különösen
jó körülményeket biztosítottak – teremtette munkáit, innen
azok senki máséval össze nem téveszthetô színvilága.

