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Nyolcszázmillió forint a Pándy Kálmán kórháznak
Békés Megye Képviselô-testülete elfogadta a Nemzeti Erôforrás Minisztérium peren kívüli megállapodási ajánlatát, melynek értelmében a szaktárca
egészségpolitikai és szakmai kompenzálásként 800
millió forint visszatérítési kötelezettség nélküli
összegben részesíti a Pándy Kálmán Megyei Kórház fenntartóját. Errôl hozta meg egyhangú határozatát a grémium október 28-án, soron kívüli ülés
keretén belül.

A

döntés szerint a korábbi
Egészségügyi Minisztérium jogutódja, a Nemzeti
Erôforrás Minisztérium és a
Békés Megyei Önkormányzat között a Fôvárosi Bíróság
elôtt fennálló per megszüntetésre kerül, a határozati javaslathoz mellékelt megállapodás aláírásával pedig a felek a
perbeli mindennemû követelésüket kielégítettnek tekintik. Mint az a határozatból kiderült, az egyezményt aláíró
fenntartó egyúttal azt is tudomásul veszi, hogy az egészségügyi ellátórendszer esetle-

ges 2010. évi pénzügyi konszolidációjából a megállapodásra való tekintettel nem részesül. Az átutalásra kerülô
800 millió forintból a fenntartó megyei önkormányzat
500 millió forintot a Pándy
Kálmán Megyei Kórház eddigi mûködésének finanszírozásából keletkezett adósság
rendezésére, míg a fennmaradó 300 millió forintot pedig
az intézmény további mûködési kiadásaira fordítják.
Az elôzményekhez hozzátartozik, hogy 2007-ben az
akkori egészségügyi minisz-

ter, Molnár Lajos által hozott
rendeletet követôen a Pándy
Kálmán kórház kapacitását
230 ággyal csökkentették, és
az akkor még önálló tüdôkórházban 76 aktív ágyat megszüntettek. A határozat ellen
a Békés Megyei Önkor-

Jövôre indulhat az M44 elôkészítése
A Magyar Köztársaság miniszterelnöke,
Orbán Viktor szeptember 27-i szarvasi
látogatása alkalmával exkluzív interjút
adott a helyi Körös
Televíziónak. A stúdióbeszélgetés során
a régóta húzódó
M44-es gyorsforgalmi út megépítésével
kapcsolatban ígéretet tett a beruházás
jövô évi elindítására.

A

z M44-es gyorsforgalmi
út kiépítését még 2007re megígérte az elôzô kormányzat, amely végül nem
valósult meg. Az interjúban
Orbán Viktor elmondta, hogy
a Dél-Alföld hosszú idô óta
nem kapott lehetôséget, be
van zárva, az emberek úgy érzik, a körülmények összeesküdtek ellenük, ezért szükség
van egy erôre, mely kinyitja
ezt a kaput. Ilyen szimbolikus
kapunyitás lenne az autóút
megépítése, amely már régóta tervbe van véve. A miniszterelnök véleménye szerint
ameddig a modern kornak

mányzat eljárást indított, a
Legfelsôbb Bíróság pedig
2008 decemberében megalapozottnak ítélte a megye felülvizsgálati kérelmét, hatályon kívül helyezte az egészségügyi miniszter határozatát, és új eljárás lefolytatására

Farkas Zoltán a megyei elnök
Az alakuló ülésen megjelent
dr. Latorcai János, a Parlament
KDNP-s alelnöke, és több
más országgyûlési képviselô.
Az ülés elején dr. Vozár István, a területi választási bizottság elnöke tájékoztatást
adott a választásról. Elmondta, hogy a megváltozott törvényi szabályozás miatt negyvenrôl tizennyolc fôsre csökkent Békés Megye Képviselô-testülete. A tagokat a választópolgárok listáról juttat-

megfelelô gyorsasággal nem
lehet elérni az ország e területét, addig a Békés megyében élô vállalkozók és befektetôk is kisebb haszonnal,
visszafogottabb eséllyel vesznek részt a gazdasági versenyben. Ezért Orbán Viktor fontosnak tartja az M44-es út
megépítését. Az elôzô kormányzat az elmúlt nyolc évben 2800 milliárd forintos
adósságállományt halmozott
fel, ennyit kell a külföldi hitelezôknek visszafizetni, emiatt
a fejlesztésekkel is óvatosan
kell bánni, azonban mindent
megtesznek annak érdekében, hogy az ország elôrehaladjon – mondta el a miniszterelnök. Emellett reményét

fejezte ki, hogy egy éven belül újra Magyarország lesz
Közép-Európa legversenyképesebb és legfejlôdôképesebb
országa, úgy, mint 1998 és
2002 között. Ennek a fejlesztési tervnek lesz része az
M44-es út megépítése is –
hangsúlyozta Orbán Viktor,
majd leszögezte: decemberben fogják felülvizsgálni a jelenleg érvényben lévô fejlesztési célokat, mely után az
M44-es gyorsforgalmi út bekerül a 2011-ben megindítandó fejlesztések közé. Erre
az is biztosítékot jelent, hogy
a miniszterelnök elmondása
szerint a jövô évi költségvetésben fejlesztési célként fog
megjelenni az autóút.

kötelezte az egészségügyi minisztert. A Békés Megyei
Önkormányzat peren kívüli
egyezségre törekedett a minisztériummal, hogy sikeres
tárgyalások esetén a Pándy
Kálmán Megyei Kórház is a
régi, 2007 áprilisa elôtti kapa-

citással mûködjön tovább,
azonban a megegyezést Székely Tamás, az akkor hivatalban lévô egészségügyi miniszter visszautasította. Ezért
Békés Megye Képviselô-testülete 2009. május 6-i ülésén
arról döntött, hogy a miniszteri határozatból keletkezett
hátrány kiküszöbölése végett
kártérítési pert indít az Egészségügy Minisztérium ellen a
Fôvárosi Bíróságon. Az eltelt
idôszakban több tárgyalási
határnapra került sor, majd a
kormányváltást követôen peren kívüli tárgyalások kezdôdtek a jelenlegi kormányzat illetékesei és Békés Megye Képviselô-testülete között. E hosszas egyeztetéseket
követôen született meg a kormányzati döntés, mely a peren kívüli megállapodást
ajánlja fel a szaktárca ellen
kártérítési pert indított egészségügyi intézmények fenntartói számára.

hatták be a grémiumba. Három szervezetnek sikerült
elôzetesen kellô számú támogatót találnia, a Fidesz–
KDNP-nek, az MSZP-nek és
a Jobbiknak. A választópol-

Néhány nappal a helyhatósági választásokat követôen, október 15-én megalakult Békés Megye
Közgyûlése. A testület 18 képviselôvel kezdte meg
a munkáját. Elnöknek a következô négy évre Farkas Zoltánt, fôállású alelnöknek Kónya Istvánt,
míg társadalmi megbízatású helyettes vezetônek
H. Kovács Juditot választották meg. A megválasztott megyei elnök kiemelte, hogy legfontosabb célja az M44-es út mielôbbi megépítése.
gárok 74 település 354 szavazókörében adták le voksaikat
(Békéscsabán, amely megyei
jogú város, nem szavaztak).
A választópolgárok 48,36 százaléka élt szavazati jogával.
A szavazatok összeszámlálása
után kiderült: a Fidesz–
KDNP 11, az MSZP 4, a Jobbik 3 képviselôt küldhetett a
testületbe. A választási bizottsághoz jogorvoslati kérelem
nem érkezett, a szavazás tehát
érvényes és eredményes volt.

László István, Lele Árpád László,
Simon István Tamás, Takács Ferenc, Tolnai Péter, Závoda Ferenc.
Magyar Szocialista Párt: Fetser
János, dr. Gosztolya Ferenc, Pákozdi Gábor, Varga Zoltán. Jobbik Magyarországért Mozgalom: Balogh István, Gajdos Attila, Jámbor Nándor. Az alakuló
ülésen valamennyien átvették
megbízólevelüket és letették a
hivatali esküt. Mandátumuk a
következô általános választásokig tart.

A képviselôk

Elnök- és alelnökválasztás

Az elôzetesen állított listákat
figyelembe véve a Békés Megyei Képviselô-testület tagjai a
következôk: Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség–KDNP:
Farkas Zoltán, Balogh József,
Gajda Mihály, Hamza Zoltán
Gábor, Kónya István, dr. Kulcsár

A közgyûlés elnökének megválasztásáig korelnökként Balogh József vezette az ülést. A
képviselôk elôbb arról határoztak, hogy elnököt és alelnököket szavazólapon, szavazófülkében választanak.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON "
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Egy fejezet vége, egy másik kezdete
Kaszaperen összegzett a megye, és összegzett a település, miközben a folytonosság biztosításának
igényérôl és az összefogásról, az összekapaszkodásról is szó esett a megyejárás szeptember végi,
hetvenötödik állomásán.

J

ó hangulatban, összegzésekben gazdagon zárult a
megyejárás rendezvénysorozat szeptember 25-én. A kaszaperi helyszín mottója így
szólt: „Egy fejezet vége, egy
másik kezdete.” A jelmondat
elsô fele arra utal: a 2008 tavaszán indított rendezvénysorozat hetvenötödik állomásával a Békés Megyei Önkormányzat a megye összes települését meglátogatta. A mottó második felét, azaz a falvakkal és városokkal való, az
összefogás program alapját
adó jó kapcsolat, a folytonosság biztosításának szükségességét pedig Farkas Zoltán megyei elnök hangsúlyozta.
– Fontos, hogy legyen a településnek filozófiája, hogy legyen a megyének filozófiája, és
hogy legyen a kormánynak is
biztos filozófiája arra, mi az,
amit szeretne megvalósítani.
Békés megye Összefogás Megyéje programja, illetve a jelenlegi magyar kormány nemzeti együttmûködés rendszere
pedig csak kizárólag akkor tud
sikeres lenni, ha összefogunk,
vagy ahogyan a miniszterelnök
úr fogalmazott, összekapaszkodunk, és abból a helyzetbôl,
amiben vagyunk, kivezetjük a
településeket, kivezetjük Békés megyét, és kivezetjük az
országot. Ehhez kívánok önöknek a megyejárás keretében,
egy új folyamat kezdete elôtt

sok sikert – zárta beszédét Farkas Zoltán.
A falunappal egybekötött
megyejárás kulturális mûsoraiban a gyerekeké volt a fôszerep. A helyi általános iskolások

az ott lakók. Szeptember 25éig csak a kaszaperiek ujjnyomai hiányoztak róla, ekkor
azonban ôk is elhelyezhették
azokat rajta.
A soron kívüli testületi
ülésen, mely az elôzô kaszaperi képviselô-testület utolsó
tanácskozása volt, Csürhés István polgármester is összegezte az elmúlt négy év tapasztalatait. Elmondta: 2006 óta
mintegy 350-400 millió fo-

A kaszaperi gyerekek egy hónapig készültek a fellépésre
egy hónapig készültek, hogy
ezen a napon felléphessenek.
Palotásuk, tollfosztó játékuk,
keringôjük, éneklésük osztatlan sikert aratott a közönség
körében. Kicsit késôbb viszont
már ôk maguk foglalhattak helyet a nézôtéren, hiszen kezdôdött a Jókai színház Játsszunk
együtt! címû zenés gyermekelôadása. Az óriási vándortérkép pedig településrôl településre utazott, és minden állomáson rátehették kézjegyeiket

rintnyi beruházás valósult
meg Kaszaperen, például bôvítették a szociális otthont,
kiépítették a széles sávú internetet, ráadásul éppen aznap
délelôtt adták át az iskola
négy digitális tábláját.
Kaszaperrel tehát a megyejárás hetvenöt epizódos fejezete zárult le, de ahogyan a
nap mottója is jelzi: ezzel
egyúttal új szakasz is kezdôdik a megye és a települések
kapcsolatában.

800 éves Békés megye
Egyszerre zajlott a történelmi visszatekintés, a
múlt máig ható folyamatainak ismertetése, illetve
ezekkel is összefüggôen a várható változások, a teendôk és célok megfogalmazása jegyében szeptember 30-án A 800 éves Békés megye köszönti a 20
éves magyar önkormányzati rendszert címû konferencia.

A

z ünnepi program egyfelôl hazánk legrégebbi,
több mint ezer éve létezô
közigazgatási rendszere köré szervezôdött, másfelôl a
résztvevôk a szabad önkormányzati választások jelentôségérôl, az önkormányzatiság
alkotmányi hátterérôl is értekeztek. Ezzel a rendezvény a
megye érdekvédelmi konferenciái sorába is illeszkedett,
hiszen egy-egy adott témát
körbejárva a legaktuálisabb
problémákban nyújtott többféle megoldási alternatívát.
A megye a két jeles évfordulót a településekkel közösen ünnepelte, így a megyei
közgyûlés képviselôi, a megyei intézmények vezetôi, a
megye országgyûlési képviselôi mellett a települési önkormányzatok polgármesterei és
képviselôi is helyet foglaltak a
nézôtéren.
– Hogy többet tudjunk
tenni – fogalmazta meg köszöntôjében a nap jelmondatát Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyûlés elnöke, ezzel
is utalva az Összefogás Megyéje programra. Hiszen
miután összegezte az elmúlt
húsz év megyében megvalósult, mintegy 20 milliárd forintnyi beruházásait, elmondta: ez nem kevés ugyan, de
hátradôlni sem szabad, és ki-

zárólag együttmûködésben,
összekapaszkodva lehet Békés
megyét tovább fejleszteni.
Prof. dr. Horváth János is ezt
a jelmondatot és az abban
foglaltak fontosságát vitte tovább. – Mert nem ott tartunk,
ahol tarthatnánk. Magunk
mögött maradtunk – folytatta egy újabb hármas alliterációval. Az országgyûlés korelnöke az 1945-ös önkormányzati és nemzetgyûlési választások sorsfordító-sorsdöntô

ban, és egyáltalán nem kívánnak belesimulni a szovjet diktatórikus rendszerbe.
Prof. dr. Pozsgay Imre szerint
az erôs, öntudatos önkormányzatok és az erôs állami
hatalom egymást feltételezik.
– Vissza kell parancsoljuk az
államot a szolgálati helyére,
azaz a mi szolgálatunkra, és
ettôl az önkormányzatok is
megerôsödnek – egészítette
ki szavait a Tisztességes Választásért Alapítvány kuratóriumi elnöke.
A konferenciát megtisztelte
továbbá elôadásával Warvasovszky Tihamér (az Állami
Számvevôszék alelnöke), Phd.
dr. Cservák Csaba (a Köztársasági Elnöki Jogi, Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatal vezetôje), Várfi András

A Békés megye nyolc évszázadát ünneplô konferencia
hallgatósága
voltáról, példamutatásáról
beszélt: hiszen a kékcédulás
választások elôtt két évvel
megmutatták, hogy a magyarok hisznek a demokráciá-

(Gyomaendrôd polgármestere), Jakab István parlamenti
képviselô és dr. Erdész Ádám
megyei levéltár-igazgató is.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Választási eredmények – polgármesterek listája
Almáskamarás
Battonya
Békés
Békéscsaba
Békéssámson
Békésszentandrás
Bélmegyer
Biharugra
Bucsa
Csabacsûd
Csabaszabadi
Csanádapáca
Csárdaszállás
Csorvás
Dévaványa
Doboz
Dombegyház
Dombiratos
Ecsegfalva
Elek
Füzesgyarmat
Gádoros
Gerendás
Geszt
Gyomaendrôd
Gyula
Hunya
Kamut
Kardos
Kardoskút
Kaszaper
Kertészsziget
Kétegyháza
Kétsoprony
Kevermes
Kisdombegyház
Kondoros
Körösladány

Mazán Attila
Dr. Karsai József
Izsó Gábor
Vantara Gyula
Barna Jánosné
Sinka Imre
Dán Márton
Vígh Ilona
Kláricz János
Molnár József
Szeverényi Attiláné
Oláh Kálmán
Petneházi Bálint Lászlóné
Szilágyi Menyhért
Pap Tibor
Simon István Tamás
Dr. Varga Lajos

Független
Független
Független
FIDESZ–KDNP
Független
Független
Független
FIDESZ–KDNP
Független
FIDESZ–KDNP
FIDESZ–KDNP
Független
Független
Független
Független
FIDESZ
FIDESZ

Szavazategyenlôség miatt idôközi választást tartanak.

Kovács Mária
Pluhár László
Bere Károly
Dr. Prozlik László János
Lengyel Zsolt András
Fábián Zsuzsánna
Várfi András
Dr. Görgényi Ernô
Petényi Szilárd Szilveszterné
Balog Imréné
Brlás János
Ramasz Imre László
Csürhés István
Kláricz Jánosné
Kalcsó Istvánné Gyuricska Mária
Völgyi Sándor László
Bugyi Ferenc
Tonka István Jánosné
Dankó Béla
Kardos Károly

Független
MSZP
FIDESZ–KDNP
Hagyományôrzô E.
FIDESZ–KDNP
Független
FIDESZ–KDNP
FIDESZ
Független
Független
FIDESZ–KDNP
Független
FIDESZ
Független
Független
Független
Független
Független
FIDESZ–KDNP
FIDESZ–KDNP

Körösnagyharsány
Köröstarcsa
Körösújfalu
Kötegyán
Kunágota
Lökösháza
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Méhkerék
Mezôberény
Mezôgyán
Mezôhegyes
Mezôkovácsháza
Murony
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Nagyszénás
Okány
Orosháza
Örménykút
Pusztaföldvár
Pusztaottlaka
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Szabadkígyós
Szarvas
Szeghalom
Tarhos
Telekgerendás
Tótkomlós
Újkígyós
Újszalonta
Végegyháza
Vésztô
Zsadány

Máté Pál
FIDESZ–KDNP
Szavazategyenlôség miatt idôközi választást tartanak.
Szabó Csaba
Független
Nemes János
Független
Pápai Zoltán
FIDESZ
Szûcsné Gergely Györgyi Edit
Független
Sódarné Varga Gyöngyi Mária
Független
Dús Ildikó
Független
Krucsai József
FIDESZ
Ruck Márton
FIDESZ
Tát Margit
Független
Siklósi István
Független
Zsoldos Zoltán
Független
Kovácsné Dr. Faltin Erzsébet
Független
Dr. Turcsán Zsolt Attila
Független
Fekete Ferenc Zoltán
Független
Jancsó Ottó
FIDESZ
Pelle István
FIDESZ
Nyemcsok János
FIDESZ–KDNP
Fekete Zoltán
Független
Dr. Dancsó József
FIDESZ–KDNP
Szakács Jánosné
Független
Dr. Baranyi István Attila
FIDESZ–KDNP
Simonka György
FIDESZ
Bende Róbert
Független
Bakucz Péter
Független
Balogh József
FIDESZ
Babák Mihály
FIDESZ
Macsári József
Független
Hornok Sándor
Független
Medvegy Mihályné
Független
Dr. Garay Rita
FIDESZ–KDNP
Szebellédi Zoltán
FIDESZ–KDNP–Gazdakör Újk.
Jova Tibor
Független
Varchó István Gyula
Független
Molnár Sándor
VÉSZTÔÉRT Egyesület
Dudás Árpád
Független
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Farkas Zoltán a megyei elnök
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL "

Békés Megye Képviselô-testülete elnökének 14 igen szavazattal és 4 tartózkodással,
titkos szavazással, az egyszerû
többség elvét követve Farkas
Zoltánt választották meg.
Munkáját fôállású alelnökként Kónya István, társadalmi megbízatású helyettesként
H. Kovács Judit segíti. Esetük-

ben is 14 igen szavazatot és 4
tartózkodást számoltak össze
a szavazatszámláló bizottság
tagjai.

Az M44 mielôbbi megépítése
a legfontosabb cél
Farkas Zoltán Domokos László
számvevôszékelnökké választása óta már betölti a megyegyûlés elnöki posztját. Az
ismét megválasztott elnök beszédében köszönetet mondott a választópolgároknak a
Fidesz–KDNP-lista támogatásáért, majd megkezdett
munkája folytatásáról szólt. A
Békés megyét sújtó nehézségek közül a lakosság fogyását
és a munkanélküliséget emelte ki külön is. Mint elmondta,
2008-ról 2009-re 5335 fôvel
csökkent a megye lakossága,
amely egy kisváros „elvesztését” jelenti. A természetes fogyáson túl több ezren hagyták
el a megyét és vándoroltak
messzebbre, gyakran külföldre a jobb életlehetôségek reményében. Ezért nem is lehet

kodási és turisztikai bizottságot Hamza Zoltán Gábor,
míg a humán ügyek bizottságának munkáját Tolnai Péter
vezeti.
A pénzügyi, gazdasági
és stratégiai fejlesztési bizottság tagjai: Jámbor Nándor, Varga Zoltán, Pákozdi
Gábor, Lele Árpád László, Takács Ferenc, Szebellédi Zoltán,

a nemzeti együttmûködés
rendszerében az Összefogás
Megyéje program mûködni
fog, és mindenki számára követendô példa lesz. Kérte a
közigazgatásban dolgozókat,
hogy hivatalnokként, polgármesterként, ki-ki a maga helyén, tudásuk legjavát nyújtva
dolgozzanak, és szolgálják a
megye lakosságát.

Sára Csaba, Fodor József, Máté
Pál, Elek István.
A humán ügyek bizottsága tagjai: Fetser János, Balogh József, Simon István Tamás, Balogh István, Túróczy
András, dr. Mieczynszky Ernô,
Nagy Mihály, Szegedi Balázs.
Az ügyrendi, mezôgazdasági, környezetgazdálkodási és turisztikai bizottság tagjai: dr. Gosztolya
Ferenc, Gajdos Attila, dr. Kulcsár László István, Závoda Ferenc, Csibor Géza, Kozsuch
Kornél, Harmatiné Füzesi Ilona,
dr. Mokán István.
A közbeszerzési bizottság tagjai: Tolnai Péter, Takács
Ferenc, Lele Árpád László, Fetser János, Jámbor Nándor.
Végül térségi tanácsnokokat választottak. Közép- és
Észak-Békésben Simon István Tamás, Délkelet-Békésben Tolnai Péter, DélnyugatBékésben Hamza Zoltán képviseli a megyei közgyûlést, errôl szintén egyhangú határozattal döntött a testület.

Késôbb a testület munkáját
segítô szakbizottságok vezetôit és tagjait, valamint a megyei közgyûlés térségi tanácsnokait is megválasztották. A
korábbihoz képest jelentôsen, nyolcról négyre csökkent az állandó szakbizottságok száma.
A testület egyhangú döntése értelmében a következô
négy évben a pénzügyi, gazdasági és stratégiai fejlesztési
bizottságot, valamint a közbeszerzési bizottságot Gajda
Mihály; az ügyrendi, mezôgazdasági, környezetgazdál-

Kiemelten kell kezelnie a gyógyturizmust az Új
Széchenyi Tervnek, állapította meg az Országgyûlés Egészségügyi Bizottsága november 2-i kihelyezett ülésén Gyulán. Mint kiderült, a megbeszélésen
megjelölték azokat a területeket, melyek az egészségügyet támogató ipar szempontjából az új programhoz kapcsolhatók, hangsúlyozva a gyógyászat
céljára szolgáló idegenforgalom jelentôségét.
Emellett a jelenlévôk az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló egészségturisztikai tervekrôl is tájékozódhattak.

M

ikola István, a bizottság
elnöke az ülés utáni
sajtótájékoztató keretein belül elmondta: – Szeretnénk,
ha Magyarország egyik nemzeti kincsét, a gyógyvizet elsôsorban a magyar emberek
javára hasznosíthatnánk kü-

Kitüntetések október 23-án

más célunk, mint tisztes megélhetést biztosítani – hangzott
el. Ehhez kívánatos lépésként megemlítette az M44-es
gyorsforgalmi út mielôbbi
megépítését, amelyen a megye élhetôsége múlik; valamint a munkanélküliség
csökkentését.
Farkas Zoltán annak a reményének adott hangot, hogy

További tisztségviselôk

lönbözô gyógyító szolgáltatások biztosításával, ugyanakkor kielégíthetnénk a külföldi és a magyar fizetôképes keresletet is. – Az elnök leszögezte: az Új Széchenyi Terv
forrásait úgy kell értelmezni a
programban, hogy az egész-
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Dinnyés István zenepedagógus, Juhász Sándor és
Juhász Sándorné református lelkészek, dr. Kovács
József szemináriumi rektor és a szarvasi Szlovák
Általános Iskola és Óvoda tantestülete részesült
idén „Békés Megyéért” elismerésben. Az emlékplakettet az október 22-i ünnepi megyegyûlésen
Farkas Zoltán elnöktôl vehették át Békéscsabán.
„Nyomorúságuk, láncaik és
számûzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk,
melyet ki kell érdemelnünk: a
szabadságot, amelyet ôk nem
nyertek el, de egyetlen nap
alatt visszaadtak nekünk!” –
írta az 1956-os forradalom és
annak elbukása után a magyarokról Albert Camus. Ezeket a
szavakat idézte fel az idei pi-

keség, amely az 1956-os események kapcsán lángra kap
már csupán a megemlítéskor
is. És úgy értékelte: a forradalom történelmi jelentôségét és fényét az adja, hogy ekkor az egész ország kapaszkodott és fogott össze, hogy az
idegen elnyomásnak véget
vetve végre ismét szabaddá
válhasson.

Hagyomány szerint az októberi ünnepi megyegyûlésen
adja át a testület a „Békés Megyéért” elismeréseket azoknak, akik kiemelkedô eredményeket értek el szûkebb hazánk társadalmi, gazdasági,
kulturális, tudományos vagy
mûvészeti életében. Hasonlóan 2009-hez ebben az évben
is három személy és egy kollektíva kapta meg a bronz emlékplakettet: Dinnyés István
karnagy, zenepedagógus, címzetes iskolai igazgató; Juhász
Sándor és Juhász Sándorné, a református egyház vésztôi egyházközségének lelkészei; dr.
Kovács József, a Szent Gellért
Szeminárium rektora; vala-

Dr. Kovács József, Dinnyés István, Medvegy Pálné, Juhász Sándorné és Juhász Sándor a „Békés Megyéért” díjakkal
ros betûs nap alkalmából, október 22-én tartott ünnepi
megyegyûlésen Farkas Zoltán
is, hiszen ekkor emlékezett
meg a testület a forradalom
ötvennegyedik, illetve a Magyar Köztársaság kikiáltásának
huszonegyedik évfordulójáról. Békés Megye Közgyûlésének elnöke a Békéscsabán, a
megyei Jókai színházban tartott eseményen elmondta: az
emberek szívében örök emlékként mind a mai napig ott
ég az a fájdalom és az a büsz-

Majd kitért arra, hogy bár
ma más a feladat, összefogásra éppen úgy szükség van, legyen szó akár az árvíz utáni
újjáépítésrôl, akár a vörösiszap-katasztrófa családjainak
megsegítésérôl. – Ma nem
egy világrendet vagy bármi
egyebet kell térdre kényszeríteni, hanem magunknak
kell talpra állnunk. Ez legalább olyan erôfeszítést kíván,
mint 1956 kívánt az akkoriaktól – tette még hozzá a megyei elnök.

mint a szarvasi Szlovák Általános Iskola és Óvoda tantestülete, melyet Medvegy Pálné
igazgató vett át.
Az ünnepi ülést a megyei
Hunyadi János Közoktatási
Intézmény DUMA’Színházának ‘56-os mûsora zárta,
amelyen a diákok a tánc segítségével adtak lehetséges értelmezést Magyarország történelmének a leverés ellenére is
egyik legdicsôségesebb pillanatáról.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Kiemeltté tennék a gyógyturizmust
Új Széchenyi Terv a gazdaságélénkítésért
ségügynek és az országnak is
haszna legyen a nemzeti
kincsbôl, és az erre épülô
gyógyturizmusból. Mikola
István arra is felhívta a figyelmet, hogy a költségvetésnek
többet kell fordítania az
egészségügy mûködésére,
mint amennyi a jövedelemarányos egészségbiztosítási
járulékokból összejön.
– Érdekünk, hogy az állami egészségügyi bevételek
növekedjenek, és ha ezeket a
nagy elosztórendszereket fel
tudjuk tölteni megfelelô pénz-

eszközzel, akkor az egészségügy mûködtetésére is több
forrást tudunk fordítani –
hangsúlyozta a grémium elnöke.
Mint az a tájékoztatón kiderült, az egészségügyben is
forrásbevonásra van szükség,
mert az jelenleg fejlesztési
és mûködési hiányossággal
küszködik. A bizottság álláspontja szerint azonban az Új
Széchenyi Terv, amelyhez az
egészségügy is csatlakozni kíván, a gazdaságélénkítést és a
magyar gazdaság fenntartha-

tóságát, valamint fejlôdô pályára állítását is szolgálja.
– Békés megyében kiemelkedô a gyógyturizmus
jelentôsége, hiszen ebben a
térségben a gyógyvíz számos
helyen elôfordul, egyfajta
hungarikumnak tekinthetô –
tette hozzá Farkas Zoltán megyei elnök. – Célunk, hogy az
összes értéket és látványosságot megpróbáljuk összekapcsolni, és minél tartalmasabb
kikapcsolódást tudjunk biztosítani minden gyógyulni
vágyó vagy aktív turizmus

szempontjából a megyébe látogató embernek. Törekvéseinket a jelenlegi ülés témája is
alátámasztotta – mondta el a
megyei közgyûlés elnöke.
A bizottsági ülésen jelen
lévôk az Új Széchenyi Terv
várható pályázatairól is elsôdleges információkat kaphattak, az egészségügyi bizottság tagjai pedig bôvebb
tájékoztató keretein belül ismerkedhettek meg az egészségügyi ellátás területének
helyzetével városi és megyei
szinten.

Békés Megye Képviselô-testületének Közlönye, Békéscsaba. Felelôs kiadó: Békés Megyei Levéltár. Felelôs szerkesztô: dr. Erdész Ádám. Újságírók: Gelegonya Edina, Molnár Lajos, Niedzielsky Katalin, Szegfû
Katalin. Nyomdai elôkészítés: Quirt-Wizard Kft., Békéscsaba. Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája; internetcím: www.kozlonynyomda.hu. ISSN 1215-0711.
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Az alelnökök bemutatkoznak
Korábbi munkájukról, az egymás közti feladatmegosztásról, a közgyûlés céljairól kérdeztük Békés Megye Képviselô-testületének két, a tisztségét az októberi
alakuló ülés óta ellátó alelnökét. Interjú H. Kovács Judittal és Kónya Istvánnal.

H. Kovács Judit: Javítani a megye elérhetôségén
– Társadalmi megbízatású, nem
képviselô-testületi tag alelnökként milyen feladatok tartoznak
önhöz?
– A stratégiai fejlesztési
ügyek képviselete, illetve ezen
a területen a Békés Megyei
Önkormányzat és a partnerszervezetek együttmûködésének koordinálása a feladatom.
A megkezdett, valamint a tervbe vett fejlesztéseket mind
szakmai tartalommal, mind az
elvárt célok felé történô irányítással támogatom; a közgyûlés
munkáját a román–magyar határon átnyúló együttmûködési programok, a külgazdasági
kapcsolatok területén segítem.
A testületi üléseken szavazó
képviselôi jogkörrel nem, hanem tanácskozási joggal rendelkezem, így elôterjesztéseket nyújthatok be, illetve képviselem a fejlesztési ügyeket.
– Melyek a megye jelenleg legfontosabb fejlesztési céljai?
– Elsôsorban természetesen
az, hogy a kötelezô feladatait
magas színvonalon, megfelelô
minôségben biztosító infrastruktúra-fejlesztések megvalósuljanak; vagyis az oktatás, az
egészségügy és a szociális tevékenység magas színvonalú és

Egyetemi tanulmányait a Pécsi
Tudományegyetemen, valamint
a Szent István Egyetemen folytatta. Közgazdász alapdiplomája mellé marketing, tervezésszervezés-elemzés, majd vidékés területfejlesztési szakközgazdász végzettségeket szerzett. További képzettségei: közigazgatási szakvizsga; mediátor; felsôvezetôi coach. 2007-tôl alelnöki
megválasztásáig a Békés Megyei
Önkormányzat területfejlesztési osztályán vállalkozási és stratégiai fejlesztési szakreferens,
majd osztályvezetô-helyettes.
Szülôvárosában, Békésen él.

korszerû ellátásához szükséges
infrastruktúra biztosítása. Ezek
közt vannak saját erôs beruházások, mint például a hiányszakmákban tevékenykedôk
megyébe vonzását megcélzó
szolgálatilakás-programunk.
És szerepelnek köztük pályázati forrásból megvalósulók is,
így például a Pándy kórház

sürgôsségi osztályának korszerûsítése. A kötelezô feladatokon túl pedig továbbra is egyik
legfontosabb célunk a megye
elérhetôsége, illetve az itt mûködô vállalkozások piacra jutásának segítése érdekében az
M44-es gyorsforgalmi út mielôbbi megvalósulása.
– Új és kisebb létszámú a
közgyûlés. Folytatódik az elôzô
négy évben megkezdett munka?
– A 2007–2013 közötti idôszakra terjedô TársadalmiGazdasági Program (TGP) aktualizálását az elôzô testület
idén szeptemberben elfogadta,
azzal a javaslattal, hogy programja kialakításakor az új
közgyûlés építsen erre az
irányvonalra. Az aktualizálás
figyelembe veszi a Duna Stratégia kezdeményezéseit, és a
fejlesztés sarokpontjaiként a
közlekedési infrastruktúra, az
ivóvízminôség javítását, valamint a helyi termékek piacra
jutásának segítését jelölte meg.
A TGP biztosítja a folyamatosságot, amire mindemellett
elnök úr a megyében élôk és
dolgozók együttmûködésére,
az összefogás megyéjének
gondolatára alapozó programja is garancia.

Kónya István: Munkával bizonyítani, helytállni
– Alelnökké történô kinevezése elôtt
mivel foglalkozott?
– Tíz évig pedagógusként
dolgoztam. 2000-tôl két évig a
Csorvási Általános Iskolában
(ÁMK) voltam osztályfônök,
és felsô tagozaton magyart tanítottam. 2002 szeptemberétôl
idén október 15-ig Gyulán, a
Karácsonyi János Katolikus
Gimnáziumban oktattam magyar nyelv és irodalmat, elballagtattam két végzôs osztályt,
2009. szeptember 1-tôl pedig
az intézmény igazgatóhelyetteseként dolgoztam.
– Hogy alakult politikai pályafutása?
– Gajda Róberttel – aki jelenleg országgyûlési képviselô –
kollégák voltunk a Karácsonyiban. 2002 augusztusában, az
alakuló értekezletet követôen
felajánlotta nekem a közéletben
való tevékenykedés lehetôségét.
Ô akkor a gyulai Fidelitas elnöke volt. Örömmel vettem felkérését, hogy a helyi Fidelitascsoport tagjaként a gyulai közéletben aktívan részt vegyek,
ezért 2002 ôszén csatlakoztam
a csoporthoz. Nem sokkal késôbb elnökségi taggá választottak, majd 2006 tavaszán a gyulai Fidesz elnökségi munkájába
is bekapcsolódtam. A 2006-os
önkormányzati választásokra
dr. Lipták András ügyvéd úr,
képviselô úr halálával a polgári
oldal képviselôjelölt nélkül
maradt a gyulai 6. számú körzetben. A helyhatósági válasz-

Kónya István a Trefort Ágoston
Villamos- és Fémipari Szakközépiskolában érettségizett, majd
a Tessedik Sámuel Körös Fôiskolai Karán szerzett tanító szakos
diplomát. Ezt követôen elôbb a
Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskolán, Szegeden magyar nyelv és
irodalom szakos tanári, majd a
Szegedi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán, ugyanezen szakon tanárként és bölcsészként végzett. Késôbb a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsésztudományi Karán a közoktatás-vezetô szakirányon szakvizsgázott pedagógus végzettséget szerezte meg. Gyulán él, házas, két leánygyermek édesapja.

tásokon való indulás lehetôségét megkaptam, s a lakosság bizalmát elnyerve a körzet önkormányzati képviselôjévé választottak. Négyéves munkámat elismerve idén ôsszel
újabb négy évre szavaztak bizalmat a választópolgárok.
– Milyen nehézségekkel jár,
hogy az elôzô ciklusban nem volt a
megyei képviselô-testület tagja?
– Természetesen ennek
megvannak a maga hátrányai,
hiszen eddig szervezetileg,
szerkezetileg nem ismertem a
megyei önkormányzat és in-

tézményrendszerének mûködését. Szakmai segítséget nap
mint nap kapok, melyekért köszönettel tartozok. Igyekszem
minél hamarabb ellátogatni az
önkormányzat által fenntartott
intézményekbe, megismerkedni a vezetôkkel, dolgozókkal, mindennapi mûködésükkel. A feladatok összetettségébôl adódóan nagyobb felelôsség ez a tisztség, mint egy önkormányzati képviselôé, de
mindkettônél ugyanúgy helyt
kell állni, nem mehet egyik rovására a másik. Bizonyítanom
kell, hogy jó döntést hoztak a
választópolgárok, s a megyei
képviselô-testület tagjai. Bizonyítani pedig csak munkával
lehet.
– A jelenlegi közgyûlésben az
alelnöki posztot ketten töltik be.
Milyen feladatokat lát el mint fôállású alelnök?
– Az elnök általános helyettese vagyok, ezért rálátásom kell
hogy legyen minden ügyre.
Szakmámból adódóan természetesen a kultúra, az oktatás, a
közmûvelôdés és a sport területe áll közelebb hozzám, így
a „humán” terület ügyes-bajos
dolgaiért felelek. Eddigi munkámból adódóan a gazdasági
területek nem állnak közel
hozzám, ezért jelent nagy segítséget számomra, hogy H. Kovács Judit alelnök asszony gazdasági szakember, így nemcsak
az elnök úr, de egymás munkáját is segíthetjük.
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Megújult tanmûhely Szabadkígyóson
A

Harruckern János Közoktatási Intézmény szabadkígyósi telephelyén október 18-án adták át az átalakított és felújított pék-cukrász
tanmûhelyt, a Békés Megyei
Önkormányzat által 2008-ban
alapított Békés-TISZK (Térségi Integrált Szakképzô Központ) TIOP-projektjének köszönhetôen. A Társadalmi

hogy a tanulók a legmodernebb technikai, infrastrukturális környezetben szerezzék
meg a leendô hivatásuk ellátásához szükséges tudást.
Az akadálymentesítést is
magában foglaló szabadkígyósi fejlesztés az élelmiszer-ipari
szakmacsoporthoz tatozó pékcukrász, tartósítóipari termékgyártó szakképesítések gyakor-

mencék, sütô- és cukrászipari
berendezések a jelenleg elérhetô legkorszerûbb technológiát képviselik.
Mindemellett a szabadkígyósi oktatási telephely pedagógusai a Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázata révén számos rangos
módszertani, szakmai továbbképzésen készülhettek fel a

Kisütött kenyerek a felújított tanmûhelyben
Infrastruktúra Operatív Program keretei között négy helyszínen megvalósuló építési
beruházások a három megyei
fenntartású közoktatási intézményben szolgálják a szakképzés és felnôttképzés infrastruktúrájának átalakítását,

lati oktatásának feltételeit javítja. A felújított tanmûhelyi terület több mint 600 négyzetméter, a férôhelyek száma 60,
míg a fejlesztésben érintett
egyéb helyiségek területe 20
négyzetméter. A mûhelyekben elhelyezett beépített ke-

változó igényekhez igazodó
módszerek alkalmazására.
A projektek az Európai
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap és az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

A magyar termékek védelmében
A hungarikumok olyan kincsek, amelyek magukba
foglalják a magyarságunkat meghatározó, évszázadok alatt felhalmozott értékeket – hangzott el a
Békés Megyei Önkormányzat támogatásával megrendezett Hungarikum konferencián Békéscsabán.
A megyei Jókai színházban
megtartott rendezvény nyitóbeszédében Farkas Zoltán,
Békés Megye Képviselô-testületének elnöke elmondta: a
legnagyobb kihívást az jelenti, hogy ezek a termékek továbbra is versenyképesek maradjanak, ne essenek áldozatul a nemzetközi áruházláncok elterjedésével járó minôségromlásnak. Fontos feladat

tehát, hogy a megyében fellelhetô értékek bekapcsolódjanak a gazdasági életbe.
A konferencia fôelôadójaként a vidékfejlesztés és a hungarikumok kapcsolatáról fejtette ki gondolatait dr. Ángyán
József, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára: – Értékeink védelme nem muzeális tevékenység, hanem komoly nemzetstratégia: a táj

adottságaihoz illeszkedô gazdálkodásra van szükség. – Úgy
véli, az értékeket egyértelmûen
meghatározó, segítô, védô
hungarikumtörvény elôkészítése, elfogadtatása nagy szerepet játszik a kiemelt magyar
termékek és alkotások hazai,
uniós és nemzetközi regisztrálásában, piacra jutásában.
A konferencia második felében közel húsz magyar vállalkozás mutatkozott be, az
elôadásokat követôen pedig
látványos hungarikumkiállításon ismerkedhettek meg a
látogatók Békés megye gasztronómiájával.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Prohászka Béla, a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke; Hanó Miklós, Békéscsaba alpolgármestere; Farkas Zoltán; dr. Ángyán József; Kovacsics Imre, a Spa
Hungary Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója és Bora Imre, a Magyar Nemzeti Pálinka Szövetség elnöke
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Békés Expo a vállalkozásokért Aradival javítanák a víz minôségét
M

ultifunkcionális kiállítási tér épül a Békés
Airport, azaz a Békéscsaba és
Gyula közötti repülôtér melletti üresen álló területen.
Egy sikeres pályázatnak köszönhetôen most szeptemberben indult projekt végeredményeként megszületô
expóközpontban egy 1291
négyzetméternyi kiállítási
csarnok áll szolgálatba, és
ugyancsak otthonra talál
majd benne egy 100 fôt befogadni képes tárgyalóterem.
A Magyarország–Románia
Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretében megvalósuló, AB-EXPO:
Közös EXPO, közös piac –
Gazdaság- és kereskedelemélénkítés Arad és Békés megyékben nevû projektben a
megyei önkormányzat romániai partnere az Arad Megyei
Kereskedelmi, Ipari és Mezôgazdasági Kamara. A szakmai
programok kidolgozásában és
megvalósításában támogatott
partnerként közremûködik
még a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú
Közalapítvány.
A mintegy 4,2 millió eurós, várhatóan 2012 augusztusában lezáruló projektet az
unió 3,5 millió euróval támogatja. A magyar oldali fejlesztések körülbelül 2,6 millió
euróba (700 millió forintba)
kerülnek, amibe a zöldmezôs
beruházás és a szolgáltatások
kialakítása egyaránt beletartoznak. A Békés Expo megszületésével párhuzamosan
pedig a már meglévô Arad
Expo egy konferenciaközponttal bôvül: egy 650 és egy
300 fôs konferenciaterem-

A

z aradi víz Békésbe vezetésében érintett vezetôkkel találkozott Németh
Zsolt külügyi államtitkár szeptember végén Békéscsabán.
Ennek elôzménye, hogy a
vízminôségi elôírások szigorodásával a Békés Megyei
Vízmûvek Zrt.-nek (mely 69
önkormányzat 100 százalékos
tulajdonában áll) új megoldást kellett találnia arra, hogy
a megye lakossága számára
egészséges, minôségi ivóvizet
biztosítson; legelsôsorban is

ben voltak rá kezdeményezések, a valódi közeledést csak
hazánk és Románia uniós
csatlakozása tette lehetôvé, és
a Békés Megyei Vízmûvek
Zrt., valamint az Arad Megyei Vízmûvek idén januárban konzorciumi szerzôdést
írt alá arra vonatkozóan, hogy
a Maros-hordalékkúp a magyarországinál jóval kevésbé
szennyezettebb aradi részérôl
ivóvíz érkezzen Békés megyébe, amit aztán hozzákeverhetnek az ittenihez.

magyar–román közös kormányülésen kétoldalú kormányközi megállapodás születhet a témában. Hozzátette
még: kifejezetten jó és üdvözlendô az aradiak és a békésiek
kezdeményezése, hiszen tervük a forrásbiztonság és a gazdaságosság követelményeinek
egyaránt megfelel.
Elhangzott még, hogy a
végleges megvalósíthatósági
tanulmányt most ôszre készítik el, késôbb pedig közös
részvénytársaságot alapítanak.

az arzénszint csökkentése vált
szükségessé. Erre az egyik lehetôség a technológiai tisztítás, ennek során azonban
nemcsak a víz élvezeti értéke
csökken, de maga az üzemeltetés is drága, ami pedig a
szolgáltatási díjak megemelkedését vonná maga után.
A vízmû ezért egy másik
lehetôség mellett tette le voksát, mely szerint az ivóvíz feljavítása érdekében megfelelô
minôségû vizet szállítanának
a megyébe. Bár már 2004-

A két érintett megye és
a vízmûvek megállapodása
mellett azonban kétoldalú
kormányközi megállapodásra
is szükség van a megvalósuláshoz – és erre vonatkozólag
nyilatkozott megnyugtatóan
az államtitkári látogatáson
Németh Zsolt, aki elmondta:
az ügy iránt a magyar kormány is elkötelezett, és ha az
érintettek megfelelôen elôkészítik a szükséges dokumentációkat, akkor akár a következô hónapokban esedékes

A tervezet szerint évi 8 millió
köbméter víz érkezne hozzánk, ami a magyar vízzel öszszekeverve 56 település csaknem 290 ezer lakosát szolgálná ki. A víz közel negyven kilométernyi szakaszon haladna
el a kevermesi átadóbázisig:
24 kilométer vezetéken keresztül határon innen, 15 kilométeren határon túl.
Az elsô aradi csepp legkorábban 2012-ben érkezhet
meg megyénkbe.

Nicolae Groşan tizenkét év tapasztalataira építette beszámolóját
mel, valamint egy hetven személy egyidejû vendéglátásához alkalmas étteremmel.
A részletekrôl október 30án tartottak sajtótájékoztatót,
ideális helyszínen, a reptérnek a szóban forgó területre
is jó rálátást nyújtó forgalmi
épületében. A megyei önkormányzatot H. Kovács Judit alelnök képviselte. Elmondta:
együttmûködésüktôl a határon átnyúló üzleti és kereskedelmi kapcsolatok élénkülését várják, és elô kívánják segíteni a vállalkozások
együttmûködését. Az ABEXPO segíti a kis- és középvállalkozások termékeinek a
határ mindkét oldalán való
megismertetését, piacra jutását, ezzel is a munkahelyteremtés szolgálatába állva.
H. Kovács Judit azt is megjegyezte: az aradi expóterület
már bizonyította a nyújtott
szolgáltatások sikerét. Ez a

megállapítása pedig egybehangzott Nicolae Groşan beszámolójával, hiszen az Arad
megyei iparkamara ügyvezetô
igazgatója elsôsorban saját, tizenkét év alatt felhalmozott
tapasztalataikra alapozta békéscsabai szakmai beszámolóját. Elmondta, a gyakorlatban
milyen konkrét lehetôségek
rejlenek egy expóterületben,
hogy milyen szerteágazó profilú tematikus kiállításoknak,
vásároknak, rendezvényeknek
tud otthona lenni. Sorolta a
számokat: évente nagyjából
800 kiállítójuk van, melyeknek durván fele nem aradi.
Ôk rendre 2-4 fôs csoportokban érkeznek, és átlagosan egy
hetet töltenek a városban: azaz ott foglalnak szállást, ott vásárolnak, ott kötnek szerzôdéseket. És mindeközben a város, a térség fejlôdik – summázta végül a tanulságot.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Közel száz gyermek lakhelye szépült meg
A megyei gyermekvédelmi központ épületeiben
kilencvenhét férôhely újult meg az elmúlt másfél
évben, pályázati segítséggel mintegy 109 millió forintból.
– Komfortosabbá, humánusabbá, meghittebbé tettük a
gyerekek lakhelyét, amivel
családiasabb környezetet tudunk nekik biztosítani – öszszegzett A mi házunk projekt
sajtótájékoztatóval egybekötött szeptember 29-i zárórendezvényén Sziszák Katalin
igazgatónô.
A békéscsabai eseményen a
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és
Módszertani Központ sikeres
pályázatának másfél évét zárták le. A TIOP-os beruházás
összértéke 109 millió forint
volt, melyhez a szükséges 6,5
milliós önerôt a fenntartó Békés Megyei Önkormányzat
biztosította, és mindebbôl a
gyermekvédelmi gondoskodásban lévô gyermekek és fia-

talok ellátását szolgáló férôhelyeket korszerûsítették, öt településen összesen kilencvenhetet. Ennek eredményeként a
közel 600 gyermekrôl gondoskodó gyermekvédelmi központ ingatlanjainak 51 százaléka megújult: Dévaványán egy
gyermekotthon és egy lakásotthon, Gyulán és Magyarbánhegyesen egy-egy, Békésen
két lakásotthon, Békéscsabán
pedig a különleges gyermekotthon szépült meg. Ez egyrészt a gyerekek, másrészt az
ott dolgozó felnôttek számára
is kellemesebb környezetet
biztosít, ami utóbbiak munkavégzésében fontos segítséget
jelent. Különösen lényeges
mindez, hiszen az elmúlt
években, fôként a világgazdasági válság magyarországi be-

gyûrûzése után, kifejezetten
nehéz helyzetbe került a gyermekvédelem: amíg sem feladataik, sem a gondjaik, sem a
termékek, szolgáltatások árai
nem csökkentek, addig a feladatellátás állami normatívája folyamatosan kevesebb
lett. Például amíg 2009-ben
807 150 forint volt a normál
szükségletû gyermekek esetén
a normatíva, addig ez idén
739 000-re fogyatkozott.
A rendezvényen Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyûlés
elnöke is részt vett, aki kitért
rá, hogy mind a fenntartó megye, mind a gyermekvédelmi
központ a nevelôszülôi hálózat
további bôvítésén dolgozik, sikeresen, hiszen a gyerekek
számára az a legjobb és legideálisabb, ha családban nôhetnek fel. Azonban ez nem
minden esetben oldható meg,
így ezekre a helyzetekre is reagálni kell – ez a pályázat is egy
ilyen reakció.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

A Dévaványa, Mátyás u. 1 szám alatti gyermekotthon vizesblokkja a felújítás után
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Skandináv hangulatban
Elôzô lapszámunkban az ôsszel megnyílt IBSEN
Ház beköltözôi közül hármat már megismerhettek olvasóink, és most folytatjuk sorozatunkat: ezúttal a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Irodát térképeztük fel.

T

öbb mint kétezer kilométer a távolság Békés
megye és Norvégia legdélibb
pontja között, a megyeszékhely sétálóutcája mégis idevarázsol egy darabot a skandináv országból, hiszen szeptember 23. óta várja a látogatókat a Norvég Alap támogatásából megnyílt, és a norvé-

Kft. Kulturális Iroda is az
IBSEN Házból folytatja tevékenységét. Például október
végén a Lofoten szigetcsoport
fúvóskvintettje adott koncertet az új stúdiószínházban.
– Az a hét a skandináv hangulat és kultúra jegyében telt,
hiszen néhány nappal késôbb
két finn alkotó, Johanna Oras
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Felújítás a földhivatalban

lô, „Szülôföldünk Békés megye” címû amatôr mûvészeti
fesztivált. December közepén pedig a dél-alföldi népdalénekesek és népzenei
szólisták Kádár Ferencrôl elnevezett találkozóját szervezik meg.
– Minden héten két-három csoport érkezik hozzánk, hogy megnézzék az
IBSEN Házat. Felkelti az érdeklôdésüket a neve, mások
arra kíváncsiak, a volt közgazdasági szakközépiskola épülete hogyan vette fel mai formáját. És mindenki, aki meg-

A szalagot átvágja: dr. Gulyás Imre (Békés Megyei Közigazgatási Hivatal) és Tóth
Sándor (Vidékfejlesztési Minisztérium)

A Kiterjedések címû tárlat az IBSEN Házban
gok egyik legnagyobb írója,
Henrik Ibsen nevét viselô, új
megyei kulturális színtér. Az
összmûvészeti központ kapuinak kitárulása elôtt is sok,
az északi országhoz köthetô
programban lehetett azonban
részük a Békés megyeieknek,
köszönhetôen a Barangolások Norvégiában rendezvénysorozatnak – ami továbbra is folytatódik, csak
közben már a szervezô
IBSEN Oktatási, Mûvészeti
és Közmûvelôdési Nonprofit

festô- és Yrjö Liipola szobrászmûvész munkáiból nyílt
kiállítás Kiterjedések címmel
– meséli Dombi Ildikó, a kulturális iroda vezetôje.
A norvégiai mellett azonban persze a Békés megyei
értékeket a középpontba állító programokat is szerveznek munkatársaival: egyebek
mellett ismét útjára indították
a minden hónapban másik
városban bemutatkozó, a
színjátszástól a könnyûzenéig
számos mûvészeti ágat felöle-

nézi, el van ragadtatva tôle –
sorolja az elmúlt másfél hónap tapasztalatait Dombi Ildikó.
Persze programszervezés
mellett a kulturális iroda,
akárcsak IBSEN Házba költözése elôtt, új lakóhelyén is
folytatja a megyei közmûvelôdési intézmények, kultúrával foglalkozó civil szervezetek továbbképzéseinek szervezését, 2010 ôszétôl mint
akkreditált felnôttképzési intézmény.

A gyomaendrôdi földhivatal
épületének komplex akadálymentesítése az Európai Regionális Fejlesztési Alapból
és hazai központi költségvetési elôirányzatból nyújtott,
29 898 055 Ft összegû vissza
nem térítendô támogatásból
valósult meg.
A megvalósult átalakításokkal, kezdve az akadálymentes parkolótól az illemhelyen keresztül az ügyféltérrel bezárólag, lehetôség nyílik
rá, hogy az emberi teljesítôképességnek korlátozottsága
szempontjából a mozgásukban, látásukban, hallásukban,
beszéd- és értelmi képességeikben akadályozott személyek maguk intézhessék hivatali ügyeiket.
A bejárati terasz és a járda
1,2 méteres szintkülönbségének áthidalását emelôberendezéssel oldották meg. A lépcsôk az elôírásoknak megfelelôen átalakításra kerültek.

A Békés Megyei Földhivatal a TIOP-3.3.1/A-09/1 pályázatán közel 30 millió forintos forrást nyert el
Gyomaendrôdi Kirendeltsége komplex akadálymentesítésére.
Az udvarban burkolatfestéssel és szabványos táblával felszerelt mozgáskorlátozott-parkoló segíti az elôtetôvel ellátott bejárat megközelítését.
Az ügyintézésre három
pultot alakítottak ki, melyek
külön megvilágítást, hangerôsítô berendezést és térszabad kialakítású munkafelületet kaptak.
Minden iroda bejárható
mozgáskorlátozottak számára, köszönhetôen a megfelelô, széles, megváltoztatott nyílásirányú ajtóknak és a sülylyesztett küszöböknek.
Egy akadálymentesen megközelíthetô, mindenki számára használható mellékhelyiség megvalósítása is szere-

pelt a tervek között, mely pelenkázóval is el lett látva. A
szülôk zavartalan ügyintézését földhivatali keretbôl megvalósult játszósarok szolgálja.
A földhivatali ügyintézéshez szükséges tájékozódást
pontírással és könnyen érthetô formában készülô kiadvánnyal is szeretnék segíteni.
„Célunk esélyteremtô közigazgatás megteremtése, mely
nem az ügyeket, hanem az állampolgárok problémáit kívánja megoldani, a polgárok
igényeihez és elvárásaihoz
jobban igazodik.”
A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult
meg.

Újraszentelték a megyei kórház felújított kápolnáját
hanem örömöt is okozhat a fáradságos mindennapokban.
A beruházás közel tizennégy millió forintba került,
ebbôl a külsô építészeti mun-

Ünnepélyes keretek között újraszentelték szeptember 23-án a Pándy Kálmán Megyei Kórház
több mint százéves kápolnáját, ugyanis az épület
kívül-belül megújult, és visszakapta eredeti funkcióját a hatvan évig benne mûködô könyvtár elköltöztetésével. A felújítás részeként új tetôszerkezetet kapott a torony, valamint a nyílászárókat
is kicserélték. A beruházás elkészültét követô ceremóniát dr. Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspök vezette le.

A

fenntartó Békés Megyei
Önkormányzat és a Szeged–Csanádi Egyházmegye
által közösen támogatott beruházás befejeztével már csak az
ünnepélyes újraszentelés hiányzott ahhoz, hogy az intézményben az elkövetkezendôkben megtartott istentiszteleteket ahhoz méltó helyen
tarthassák meg. Azonban
nemcsak az épület, hanem annak környezete is megszépült,
errôl azok is megbizonyosodhattak, akik az ünnepélyes
szentmisén a templom elôtt
foglalhattak helyet. Dr. Kovács

József fôigazgató-fôorvos beszédében az egyház és a közintézmények kapcsolatának fontosságát hangsúlyozta, majd a
megyei kórház és a kápolna
építésének történetét mutatta
be a jelenlévôknek, melyben
kiemelte, hogy az intézmény a
rendszerváltás elôtti idôkben is
mindig hozzáférhetôvé tette
betegei számára az egyház
szolgálatait. Farkas Zoltán megyei elnök egy, a Bibliából idézett részlettel szólt a jelenlévôkhöz, ezt követôen az épület falai között gyógyulni szándékozó, lelki megnyugvásukat

keresô betegeknek ajánlotta fel
a templom szolgálatait, felekezeti hovatartozástól függetlenül. A felszentelést megelôzôen dr. Kiss-Rigó László megyés püspök is köszönetét fejezte ki a beruházás létrejöttében segítséget nyújtott minden szervezetnek, valamint
annak a véleményének adott
hangot, hogy a kápolna nemcsak reményt és erôt adhat a
betegek és dolgozók számára,

kák költségét a megyei önkormányzat, míg a belsôépítészeti kialakítás finanszírozását a Szeged–Csanádi Egyházmegye biztosította.
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Pauler Gyula-díj
Erdész Ádámnak

A Csárdáskirálynô mindig hódít
Orfeumi hangulat a Jókai színházban
A Békés Megyei Jókai Színház klasszikus évadot
hirdetett, amelyben olyan darabokat szerepeltetnek
a repertoárban, amelyeket minden színházszeretônek legalább egyszer látni kell. Klasszikus mûsorhoz pedig klasszikus szerzô kell, és a Csárdáskirálynô telitalálat, hiszen a közönség kedvence.

S

eregi Zoltán rendezô klaszszikus értelemben, az
eredeti mûvet a szerzô és a
mûfaj iránti tisztelettel és rajongással vitte színre, a közönségnek rendezte. Kálmán Imre Csárdáskirálynôjébôl igényes, színvonalas, szórakoztató, andalító és feleme-

sikerül elfelejtenie – legalább
arra a néhány órára.
A teátrum megszokott elegáns, méltóságteljes légköre
helyett valami sejtelmes, titokzatos hangulat, igazi orfeum várja a publikumot;
mintha nem is a Jókai színházban, hanem a Moulin

lyel, ugyanakkor mértéktartóan, méltósággal kelti életre
a szerelmes nô alakját, szárnyalásait és szenvedéseit. A
primadonna partnere Presits
Tamás, aki Edvin herceget
játssza meggyôzôen, eleganciával és átéléssel ellensúlyozza, hogy az ének nem annyira
az erôssége. Cecília hercegnôként – egykoron szintén
sanzonett! – Fodor Zsóka alakítása emlékezetes, rengeteg
bájt, humort sûrít játékába.
Könnyedén eléri, hogy akármi derül is ki róla – múltjáról,
álszent viselkedésérôl –, ezt a

Sejtelmes, titokzatos hangulat, igazi orfeum várja a publikumot a Csárdáskirálynô
elôadásain (FOTÓ: A-TEAM)
lô elôadást varázsolt társulatával; olyat, ahol tényleg színházban érezheti magát az ember, és még gondját, baját is

Rouge-ban foglalnánk helyet.
A sanzonett, Szilvia szerepében Iván Gál Judit nagyon
szépen énekel és szenvedély-

dámát imádni kell. S persze
hûséges visszatérôként hálásan ünnepli a békéscsabai közönség.

A nagy nevettetôk sorából
kiemelkedik Miska, a szerelmeseket összeboronáló, konfliktusokat kezelô fôpincér
(majd a hercegi udvarban fôkomornyik). Straub Dezsô
nagyszerû alakítást nyújt, remekül ötvözi játékában a humoros és a szívszorító elemeket, az örök túlélô és az
esendô kisember egyszerre.
Minden jelenetében igazi
légkörteremtô egyéniség a
színpadon, akárcsak Göth Péter Bóni gróf szerepében, aki
kedves, szeretetreméltó egyéniségével alighanem örökre
belopta magát a Jókai színház közönségének szívébe.
Kitûnô táncos-komikus, nagyszerû énekes, egyszerre képes
megnevettetni és mély érzelmeket felkavarni.
Kulcsár Lajos Kerekes Ferkó alakját mértéktartó eleganciával formálja, igazi csapatjátékos, aki nem uralja a mezônyt, de meghatározó teljesítményével sokat ad hozzá az
összképhez.
A kiváló zenéhez kiváló
zenekar kell, ezt is kínálja az
elôadás, nagyszerû zenészek
tolmácsolásában csendülnek
fel a melódiák. A zongoránál
Károly Katalin zenei vezetô
bûvöli el a közönséget, miközben karmesterként is irányítja a megyei szimfonikusokból alakult, remek Orfeum Zenekart.
NIEDZIELSKY K.

Az IBSEN Ház Stúdiószínházának avatására aligha sikerült volna szebb, méltóbb darabot választani, mint a névadó máig világszerte egyik legtöbbet játszott
drámája, a Nóra. Henrik Ibsen Solness építômesterének 2005. márciusi bemutatója után Merô Béla 2010 októberére ismét emlékezetes, ünnephez, színháznyitóhoz illô elôadást rendezett.

N

órát azért szeretjük
130 év után is változatlanul, mert van bátorsága kitörni a babaházból, leszámolni múltjával és csak látszatra
olyan rendezett házasságával.
S fôleg azért, mert képes felnôni arra az erkölcsi magaslatra, amelyen önállóvá válik,
nem hajlandó tovább hazugságban, elnyomásban élni, elvei, eszményei mindennél
fontosabbá válnak számára.
Bájos, törékeny, de lelkiekben gazdag, nézeteihez hû,
elszánt nôt alakít Tarsoly
Krisztina a Békés Megyei Jókai Színház elôadásának címszerepében. Játéka végig hiteles, meggyôzô, a nézô
együtt sír és nevet a jellemét,
egész lényét kitáró, egyre felvilágosultabb fiatalasszonynyal. A világirodalomban a
tragikus sorsú asszonyokat
talán a norvég drámaíró ábrázolta legszebben, s Tarsoly
Krisztina sok emlékezetes
alakításának sorát gazdagítja

Nóra megformálásával. Bartus
Gyula Nóra férje, Helmer
alakjában hitelesen játssza a
szigorú, olykor babusgató
férfit, hol ellágyul, hol könyörtelen. Jelenetei lépésrôl
lépésre nagyon tudatosak, kimunkáltak, hatásosan készítik elô a fejleményeket, majd
a tragikus befejezést. Rank
doktor szerepében Jancsik Ferenc hosszú idô után ismét
óriási; szinte attól kezdve
mozdul meg minden, forrósodik fel a levegô, hogy a család barátjaként színre lép.
Olyan mély emberi átéléssel,
kedvességgel, humorral játszsza az esendô figurát, hogy
szinte fôszereppé emeli az orvos alakját.
Solness tornyot, templomot épített, hogy tetejérôl Isten közelébe juthasson, szabadnak érezhesse magát, de
belehalt, ahogyan Nóra is, aki
álmokat szôtt, ideálokat hajszolt a maga korában. A maga
korában?! Mert ma talán

olyan könnyû tisztának maradni, erkölcsi, etikai normáink, eszményeink szerint élni
egy olyan környezetben, társadalmi valóságban, pénz és
érdekek motiválta világban,
amely fütyül az emberi méltóságra, tisztességre, értékekre, lealacsonyítja, egzisztenciális félelemben tartja, kiszolgáltatottá teszi azt, aki hû

N

égy levéltáros, köztük
Erdész Ádám is Pauler
Gyula-díjban részesült, melyet Szôcs Géza kultúráért felelôs államtitkártól vehetett át
október 22-én Budapesten.
Az elismerés azon levéltárosoknak adományozható, akik
hosszabb idôn át kiemelkedô
teljesítményt nyújtanak, és
tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel szakterületük
fejlôdését segítik elô.
A mezôberényi születésû
Erdész Ádám 1980-ban szerezte meg történelem és
könyvtár szakos diplomáját az
Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán, és a
Békés Megyei Levéltárban
kezdte meg kutatói pályáját. A
mezôhegyesi ménesbirtok két
világháború közötti gazdálkodásából írt doktori disszertációját 1986-ban védte meg.
1997-ben summa cum laude
PhD tudományos minôsítést

akar maradni az elveihez?!
Nem, ez semmivel sem
könnyebb, mint korábban.
Sokszor egyenesen azt üzenik nekünk, nem is kell, sôt
nem is lehet tisztességesen
élni, nem engedik. Ám akinek a pénznél, hatalomnál,
érvényesülésnél fontosabb a
lelkiismerete, méltósága, soha sem tudott sehol és ma
sem hajlandó hazugságban
élni. Nos, ezért szeretjük,
tiszteljük változatlanul – vagy
egyre jobban – ma is világszerte Nórát.
NIEDZIELSKY KATALIN
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Bartus Gyula és Tarsoly Krisztina a színházavató elôadás
fôszerepeiben (FOTÓ: A-TEAM)

Erdész Ádám a kiemelkedô teljesítményt nyújtó
levéltárosokat jutalmazó
díjban részesült
ért el. 1994-ben nevezték ki a
Békés Megyei Levéltár igazgatóhelyettesének, Erdmann
Gyula 2006-os nyugdíjba vonulása óta pedig ô az intézmény igazgatója. Fô kutatási
területe a gyomai Kner család
és nyomda története.

Erdély magyar irodalmáért

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Nóra kinôtte a babaszobát
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Elek Tibor (jobbra) Lôrincz Györgytôl vehette át
elismerését

A

z erdélyi magyar irodalom érdekében kifejtett
negyedszázados kritikusi, irodalomtörténészi, irodalomszervezôi, szerkesztôi munkásságáért (Székely János –

2001; Magatartások és formák. Magyar irodalom Erdélyben tegnap és ma – 2008
címû kötetek) Hídverô-díjban részesítette Elek Tibort az
Erdély Magyar Irodalmáért
Alapítvány október közepén.
A Bárka folyóirat fôszerkesztôje Székelyudvarhelyen, az
alapítvány létezésének tizenötödik évfordulója alkalmából
tartott ünnepélyes esten vehette át elismerését. Az irodalomtörténészt Gálfalvi György
méltatta A rokonszenv pillérei
címû írásával.
Ugyanekkor Tompa Andreát az ígéretes elsô kötetnek
járó Debüt-díjjal jutalmazták
A hóhér háza címû regényéért. Az esten az EMIA másfél
évtizedét és eredményeit Lôrincz György író, az alapítvány
elnöke értékelte.

Régi román üvegikonok
A képzômûvészet mellett az
erdélyi román falusi közösségek elmúlt három évszázadának vallásos életébe is bepillantást enged a Régi román
üvegikonok
Erdélybôl
(XVIII–XX. sz.) címû kiállítás. A görögkeleti és görög katolikus hívek munkái Erdély
több alkotói központjából érkeztek a megyei Munkácsy
Mihály Múzeumba, Békéscsabára: Füzesmikoláról (Kolozs megye), Bolgárszegrôl
(Brassó megye), az Olt folyó
vidékérôl (Szeben megye),
Fogarasról (Brassó megye) és
Radnótfájáról (Maros megye). Az autodidakta falusi
ikonfestôk mûvei pazar színkombinációkkal, tiszta kontúrokkal, közösségenként és
mûvészenként más-más jel-

legzetességeket felvonultatva,
egyedi alkotások formájában
elevenítik meg kedvelt témáikat, például Máriát a Gyermekkel, az Áldást osztó Jézust, vagy Mihály és Gábriel
arkangyalokat.
A tárlat 2010. november
12-tôl 2011. február 27-ig látogatható a Munkácsy múzeum Tégla termében.
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Decemberi rendezvények
December 1., A Sziget Színház bemutatja: Kálmán Imre: Marica grófnô operett
két felvonásban, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
December 1–4., Mikulásfesztivál, Békéscsaba, Békéscsabai Kulturális Központ
December 1–23., Karácsonyi vásár, Békéscsaba, Andrássy út
December 3., Tokaji est, csokoládékóstolás, Békéscsaba, Körösök Völgye Látogatóközpont
December 3., A Kodály Társaság koncertje, Gyula, városháza díszterme
December 4., Apáról Fiúra családi hagyományôrzô programsorozat a Meseházban – Karácsony hava, Békéscsaba, Békési Úti Közösségi Házak (Meseház)
December 4., Adventi koncert, Füzesgyarmat, református templom
December 4., Adventi gyertyagyújtás,
Szarvas, a város Fô terén, a betlehemi jászolnál
December 4., Szaloncukor Kupa, Gyomaendrôd, Varga Lajos Sportcsarnok
December 4., Ingyenes gyalogtúra túravezetôvel Gyomaendrôdön, a HármasKörös árterében, Gyomaendrôd. Gyülekezô: a Liget fürdô pénztáránál 9.00 órakor
December 4., Adventi karácsonyi hangverseny, Füzesgyarmat, unitárius templom
December 4., Szalagavató, Szeghalom,
P. A. G.
December 5., Házhoz megy a Mikulás,
Vésztô, mûvelôdési központ
December 5., Szarvasi Kamarazenekar
hangversenye, Szarvas, Vajda Péter Mûvelôdési Központ
December 6., Télapóünnepség, Szeghalom, óvodai telephelyek
December 6., Megérkezik a városi Mikulás, Szarvas, Fô tér
December 6–13., Miklós-hét 2010., Szeghalom, könyvtár
December 7., Irodalmi est, Békéscsaba,
Phaedra Közéleti Központ

December 7., Sugárzástól az elszürkülésig, Gyula, Béke sgt. 35.
December 7., Pippi – zenés mesejáték,
két részben, szlovák nyelven, Szarvas,
Vajda Péter Mûvelôdési Központ
December 7–17., Advent a várban, Gyula,
vár
December 8., Van-e szebb jövô – köznapi
kabaré, Szarvas, Vajda Péter Mûvelôdési
Központ
December 8., Az igazat mondd, ne csak a
valódit – Eperjes Károly estje, Gyula, Béke sgt. 35.
December 9., Tréfás mesemondó verseny,
Békéscsaba, Békési Úti Közösségi Házak
(Meseház)
December 9., Karácsonyi mûsor, Szeghalom, mûvelôdési központ
December 10., A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar évadzáró hangversenye, Békéscsaba, Békéscsabai Kulturális
Központ
December 10., 24 órás Luca-napi váltóúszás, Szarvas, városi gyógyfürdô
December 10. – 2011. január 5., Moskál
Tibor grafikusmûvész kiállítása, Békéscsaba, Jankay Gyûjtemény és Kortárs Galéria
December 10–11., Jótékonysági vásár,
Szarvas, mûvelôdési központ elôcsarnokában
December 11., 41. Országos társastáncbajnokság (B, A, S) és páros kûr magyar bajnokság, Békéscsaba, városi sportcsarnok
December 11., Slágerek mindenkinek, Füzesgyarmat, mûvelôdési ház
December 11., Adventi gyertyagyújtás,
Szarvas, a város Fô terén, a betlehemi jászolnál
December 12., Adventi játszóház és
kézmûves foglalkozások, Békéscsaba,
Diáktanya
December 12., Steve Taylor-Szabó pánsípmûvész adventi koncertje, Gyula, belvárosi katolikus templom

Karácsonyi koncert
a Békés megyei szimfonikusokkal
December 21. Békéscsaba,
evangélikus kistemplom

A Mesevilág vendége: Aracs Eszter
November 20. Békéscsaba,
IBSEN Ház – stúdiószínház
Új bábjátékos hôst ismerhetnek meg a
Békés megyei gyerekek a Napsugár bábszínház Mesevilág sorozatának novemberi vendége, Aracs Eszter vásári komédiájából: Gulyás Terkát. Terka mindent tud,
amit híres elôdei, ám egy kicsit nôi szemmel nézi a világot. Szeretne egy jó gulyáslevest fôzni a gyerekeknek, de az ördögök – Müzli János, Zabpehely Béla, Popkorn Péter, Megdonáldsz Aladár – el akarják rabolni a levest, és le akarják vinni a pokolba. Ezt persze Terka nem hagyja: elôveszi fakanalát, és jól elagyabugyálja ôket.

Már hagyománynak nevezhetô, hogy a
Békés Megyei Szimfonikus Zenekar
hangversennyel várja és ünnepli a karácsonyt. Idén Mozart c-moll adagio és fúgájával, Bach h-moll szvitjével, Magnificatjával, valamint Corelli Karácsonyi
koncertjével varázsolnak csodás, meghitt hangulatot a színházterembe és melegséget a hallgatóság szívébe.

December 13., Görög szigetek – Északon
és délen (Kos és Thassos) – Kertész Éva
muzeológus elôadása, Békéscsaba, TIT,
Körösök Vidéke Egyesület székháza
December 13., Vésztôi esték, Vésztô,
mûvelôdési ház
December 14., Bonaparték – elôadás, Békéscsaba, TIT, Körösök Vidéke Egyesület
székháza
December 14., Fenyôünnep, Füzesgyarmat,
mûvelôdési ház
December 15., A stressz és konfliktuskezelés – elôadás, Békéscsaba, TIT, Körösök
Vidéke Egyesület székháza
December 15., Kaláka Együttes, Sebestyén Márta, Sebô Ferenc karácsonyi
koncertje, Békéscsaba, evangélikus kistemplom
December 16., Nyugdíjaskarácsony, Tótkomlós, Természet Háza
December 17., Dalárdapó, Szeghalom,
mûvelôdési központ
December 17. – január 20., Gyulai Líviusz
Kossuth-díjas grafikusmûvész kiállítása,
Orosháza, városi képtár
December 17., Fenyôünnep, Körösújfalu,
mûvelôdési ház
December 17., Karácsonyi koncert, Gyula,
Mogyoróssy János Városi Könyvtár
December 18., Adventi játszóház és
kézmûves foglalkozások, Békéscsaba,
Diáktanya
December 18., Mindenki Karácsonya, Tótkomlós, Hôsök tere
December 19., Ladányi Karácsony, Körösladány, mûvelôdési ház
December 19., Aranyvasárnapi koncert
az endrôdi katolikus templomban, Gyomaendrôd, endrôdi katolikus templom
December 20., Chován Kálmán Mûvészeti Alapiskola karácsonyi hangversenye,
Szarvas, Vajda Péter Mûvelôdési Központ
December 20–30., Élô hagyományok a
Dél-Alföldön, fotókiállítás, Gyomaendrôd, Katona József Mûvelôdési Központ

December 21., Véradás, Füzesgyarmat,
mûvelôdési ház
December 21., Óvodák közös karácsonyi
mûsora, Szeghalom, mûvelôdési központ
December 21., Karácsonyi koncert, Vésztô, mûvelôdési központ
December 21., Városi karácsony, Füzesgyarmat, sportcsarnok
December 22., Mazsorettkarácsony, Tótkomlós, Szlovák Kéttannyelvû Általános Iskola
December 23., Adventi játszóház és
kézmûves foglalkozások, Békéscsaba,
Diáktanya
December 23., Mezômegyeri Karácsony,
Békéscsaba-Mezômegyer, Arany János Mûvelôdési Ház
December 29., XXII. Szilveszteri hangverseny, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
December 29., „Vidám évbúcsúztató
koncert” – a Szarvas Band és Szarvasi
Rezesbanda közremûködésével, Szarvas,
mûvelôdési központ
December 30., VII. Dávid-napi amatôr
asztalitenisz-verseny, Szeghalom, sportcsarnok
December 31., Déli Apró 23. Szilveszteri
Futógála, Békéscsaba, városi sportcsarnok
December 31., Nagy szilveszteri „ricsaj”
a ligetben, Békéscsaba, Körösök Völgye Látogatóközpont
December 31., Mezômegyeri szilveszteri
mulatság, Békéscsaba-Mezômegyer, Arany
János Mûvelôdési Ház
December 31., Szilveszteri bál, Vésztô,
mûvelôdési központ
December 31., Szilveszter a Rózsa fürdôben, Tótkomlós, Rózsa fürdô
December 31., Szilveszteri mulatság, Mezôhegyes, Centrál étterem
December 31., Szilveszteri futógála,
Szarvas, Szarvas, Fô tér
December 31., Szilveszter 2010., Dévaványa, mûvelôdési ház

III. Gyulai Méz és Mézeskalács
Nemzetközi Fesztivál
December 10–12.
Gyula, a város több pontján

Mirr-Murr és barátai országos
vándorkiállítás
December 4–22. Békéscsaba,
IBSEN Ház

A fesztivál három napja a méz jegyében
telik el Gyulán: az ínyenceknek ételkülönlegességek készítésére és kóstolására, a gyerekeknek játékos programokra,
a méhészeknek az aktualitások szakmai
konferencián való megvitatására is lehetôségük nyílik. De lesz még alkalom fáklyás felvonulásra, adventi készülôdésre,
könnyûzenei koncertre is a rendezvényen, amelyen arra is választ keresnek a
szervezôk: melyik a 2010-es év méze?

Foky Ottó neve elválaszthatatlan a mesék világától, hiszen bábjai évtizedek óta
a magyar gyerekek kedvencei. MirrMurr mellett Misi Mókus, Makk Marci,
Tévémaci és barátja, Paprikajancsi, Legkisebb Ugrifüles és még sok-sok mesebeli figurája vált a legkisebbek és szüleik
hétköznapjainak részévé. A Napsugár
bábszínháznál vendégeskedô vándorkiállításnak köszönhetôen most nemcsak
a képernyôn, de személyesen is találkozhatunk a mesebeli szereplôkkel.

REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY
1.

1. Község Békés megyében, ma is döntô többségében román nemzetiségû lakosság lakja

2.

2. Ónodi Henrietta ebben
a városban nyert olimpiai aranyat

3.

3. Ebbôl az ételbôl a gyulai és a csabai
is hungarikumnak számít
4. A dinnyefesztivál
városa

4.
5.

5. A Szentek hárfája címû regény
békéscsabai születésû írója (… László)

6.

6. Ezt a növényt 1770 után a selyemhernyótenyésztés céljából telepítették megyénkben

7.

7. Ilyen vallású szlovákok települtek elôször
Békéscsabára a 18. században

8.

8. Táncsics Mihályt 1869-ben képviselôjévé
választó Békés megyei város
9. A gyomai nyomda alapítója (… Izidor)
10. Hevesi Tamás zenekara volt (Névtelen …)

11.

9.

Békéscsabai iskola gyôzelme
a diákolimpián

A békéscsabai 2. Számú Általános Iskola 10 × 200 méteres váltófutásban bajnok csapata (FOTÓ: HORVÁTH ILDIKÓ,
MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG)

A

z idei tanév elsô diákolimpiai országos döntôjét rendezték meg október 12én Albertirsán, ahol a III–IV.
korcsoport ügyességi csapatbajnokságának legjobbjai mérkôztek meg egymással a napfényes, szélcsendes idôben. A
versenyen 65 iskola 109 csapata képviselte magát. A megyei
döntôn részt vevô csapatok
száma szerinti rangsorban Békés megye országos szinten ismét az elsô helyen végzett 76
csapattal, a második BorsodAbaúj-Zemplén megye 75, a
harmadik Tolna megye 62 csapattal. Az országos döntôn három új diákolimpiai bajnoki
csúcs született, melybôl egyet a
békéscsabai 2. Számú Általános
Iskola 10 × 200 méteres váltófutó csapata tudhat magáénak
(4:31,1).
Az összetett pontversenyt az
idén is nagy fölénnyel a békés-

csabai 2. Számú Általános Iskola nyerte 124 pontot gyûjtve,
megelôzve ezzel a kecskeméti
Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola, illetve az alsóörsi ÁMK Endrôdi Sándor Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda csapatát. Így a csabai
diákok egy évig ôrzik a Kovács
Csaba emlékére alapított Vándorkupát, valamint a csapat
tagjai Albertirsa önkormányzatának felajánlásával fát ültethettek a létesítmény területén.
A döntôn megyénkbôl további négy iskola szerzett indulási jogot: a Békési Kistérségi Általános Iskola, a Gyulai
Alapfokú Közoktatási Intézmény, a békéscsabai József Attila Általános Iskola és AMI,
valamint Orosháza Város Általános Iskolája. Az ô csapataik
ugyancsak szép eredményekkel gazdagították megyénk
sportéletét Albertirsán.

Hatvanat a hatvanért

N

agyszabású atlétikai
versenyt rendeztek a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Közoktatási Intézmény megalakulásának hatvanadik évfordulója
alkalmából a tiszaföldvár-homoki intézet sportpályáján. A
tizenhárom iskolából érkezett versenyzôk – a jubileumhoz illôen – 60 méteres síkfutásban, négy korcsoportban
mérhették össze erejüket.
Az esemény különlegessége volt, hogy a gyógypedagógiai intézmények mellett hagyományos tantervû általános
iskolák és gimnáziumok diákjai is részt vettek a rendezvényen. Megyénket a békés-

csabai Esély Pedagógiai Központ négy tanulója képviselte, akik kimagaslóan szerepeltek a népes mezônyben.
A felsô tagozatos lányok
közt a 200 méteren diákolimpiai bajnok Szekerczés Katalin
ezúttal is verhetetlennek bizonyult, és nagy fölénnyel
végzett az élen, míg Széles
Amanda a negyedik helyet
szerezte meg magának. Koléner Tibornál a szakiskolás fiúk
csoportjában csak ketten bizonyultak gyorsabbnak, Kubovics Melinda pedig ötödikként futott be a szakiskolás lányok mezônyében. A versenyzôket Germán Tibor és
Mihályi István készítette fel.

10.
11. 1992 óta rendezik meg itt a Megyei Amatôr
Mûvészeti Fesztivált (MAMF)

A nyíllal jelölt oszlop betûit fentrôl lefelé összeolvasva egy Békés megyei születésû mûvész nevét kapja meg. A helyes megfejtést a
megyeháza címére (Békés Megyei Önkormányzat, 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) beküldôk között 3 × 2 db belépôjegyet sorsolunk ki a Békés Megyei Jókai Színház elôadásaira és a Munkácsy Mihály Múzeum idôszaki kiállításaira. Beküldési határidô: 2010.
december 17. A borítékra, kérjük, írja rá a jeligét: Közlöny-rejtvény.

Szekerczés Katalin, Kubovics Melinda, Koléner Tibor
és Széles Amanda

