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Tisztelt Békés megyeiek!
arácsony közeledtével gyertyát gyújtunk, fénye beragyogja a lelkünket és a szeretet erejét
sugározza felénk. Megállunk a rohanó világban, és örömteli várakozással tekintünk egymásra, szeretteinkre. A család szeretetteljes melegségébôl merítünk hitet és
erôt a mindennapok feladataihoz. Szükség van egymás megértésére, az elesettek támogatására és arra, hogy hittel és reménységgel tekintsünk a jövô felé. Kívánom, hogy ôrizzék
meg az ünnep tisztaságát, hagyományát, szeretetteljes meghittségét!
Áldott ünnepeket és eredményekben gazdag,
boldog új esztendôt kívánok!
FARKAS ZOLTÁN,
A BÉKÉS MEGYEI KÖZGYÛLÉS ELNÖKE
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Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!
(Wass Albert)

A határig vezethetik az M44-est
Elfogadták a Békés megyei közgyûlés KÖZOPprogramra még februárban benyújtott pályázatát,
mely többek között az M44-es gyorsforgalmi út békéscsabai elkerülô szakaszától az országhatárig
történô megvalósíthatóságának vizsgálatára és egy
tanulmányterv elkészítésére tesz javaslatot. A több
megyei fô közlekedési út fejlesztését is felölelô pályázat elsôdleges célja, hogy a megye legforgalmasabb útvonalainak megtervezése minden esetben
a határig történjen meg.

T

öbb mint négy éve kiemelkedô jelentôséggel
bír a megyei közgyûlés számára, hogy az M44-es gyorsforgalmi út mielôbbi megépüléséért a lehetôségekhez képest
mindent megtegyenek. Ezt az
állásfoglalást erôsíti meg az a
februári megyegyûlésen elindított kezdeményezés is,
melyben a megye számára
kedvezôbb nyomvonalváltozatok megvalósíthatóságának
megalapozására tettek javaslatot. A Közlekedés Operatív
Program (KÖZOP) keretein
belül beadott pályázatban egy
projektötletet nyújtottak be
megvalósíthatósági tanulmány
készítésére, melynek elfogadásával a kidolgozáshoz százszázalékos mértékû támogatást
igényelhettek. A projektötlet
többek között kiterjed az
M44-es gyorsforgalmi út országhatárig történô levezetésére a Békéscsabát és Gyulát délrôl elkerülô nyomvonalválto-

zattal, valamint a 46. számú fôút megyehatár–Mezôberény
közötti szakasza megvalósíthatóságának vizsgálatára Mezôberény–Békés–Doboz–Sarkad–Méhkerék nyomvonallal. Emellett a 47. számú fôút

korábban Kecskemét városa,
ezért tartotta érdemesnek a
megyei önkormányzat is, hogy
pályázzon az elôzô kormányzati ciklus által még meg nem
tervezett szakaszok fejlesztésének elkezdésére – hangsúlyozta Farkas Zoltán megyei elnök,
majd hozzátette – a benyújtott
projektötletek elfogadásra kerültek, ezért a megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása teljes támogatottsággal
kezdôdhet meg.
A megyei kezdeményezéssel elnyert pályázat egyrészt
azért is kiemelkedô jelentôségû, mert az eddigi tervek
szerint az M44-es gyorsfor-

A napsugarasok a Mikulással
érkeztek a devecseri kisiskolásokhoz

A

Mezôberény várost elkerülô
szakasza megvalósíthatóságának vizsgálatára is javaslatot
tettek. – A Békés megyén is
átívelô gyorsforgalmi út Kecskemét–Tiszakürt szakaszának
és leágazásainak megvalósíthatóságára sikeresen pályázott

galmi út csak a megye egy részét fedte volna le, azonban a
határig már nem ért volna el,
másrészt további alternatívákat kínál a szomszédos Románia elérhetôségeinek javítására, és a településeket elkerülô közutak kiépítésére.

z októberi, azelôtt sehol
és soha nem látott, tíz
halálos áldozattal járó vörösiszap-katasztrófa után szinte
az egész ország, magánszemélyek és vállalkozások egyaránt úgy érezték, segíteniük
kell a károsultakon, akik közül sokuknak minden vagyona odaveszett. És segítettek is,
ki hogyan tudott: pénzzel,
élelmiszerrel, tisztítószerekkel, önkéntes munkával, a
megsérült és rémült háziállatok örökbefogadásával – de
a sor tényleg nagyon hosszan
folytatható lenne még.
A Békés Megyei Napsugár Bábszínház az általános
iskola alsósainak tartott elôadást november 29-én Deve-

cseren. Kónya István, a Békés
Megyei Közgyûlés alelnöke
elmondta: amikor keresték a
segítségnyújtás módját, szerették volna, ha azzal tudnak
picit könnyíteni a gyerekek
életén, hogy a kulturális programmal kizökkentik ôket a
mindennapokból. – A napsugarasok pedig elsô hívásra jöttek – tette még hozzá.
A társulat 375 kilométer,
mintegy ötórás autóút után
állt a devecseri mûvelôdési
ház színpadjára. A dátumhoz
és a télies idôjáráshoz illô,
a Csodatévô Szent Miklós kalandos élete címet viselô elôadásra közel kétszáz kisgyerek érkezett, és közülük jó
páran felemelték a kezüket,

amikor elhangzott a kérdés:
tudják-e, merre van Békés
megye? A kicsik jól érezték
magukat, kedvesen elevenek
voltak, örömmel fogadták el a
bábjáték után ajándékba kapott labdákat és markoltak
bele a szaloncukorral és mandarinnal teli kosarakba. A
megyei önkormányzat által
felajánlott mintegy kétezerkétszáz szem édességbôl, ötven kiló gyümölcsbôl és a
nagy halom játékszerbôl pedig még a felsôsöknek is maradt, akik a Mikulás-ünnepségen kapták meg a részüket,
hiszen ha ehhez a bábelôadáshoz ôk nagyok is már, az édességhez egészen biztosan nem.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Hoffmann Rózsa elôadása

Gasztronómiai siker

Ingyenessé válhatnak az általános iskolai tankönyvek Érmekkel megrakodva tértek haza a vb-rôl szakácsaink

A

magyar oktatási hagyományok és a megújulás,
az ismeretátadás és a kompetenciák fejlesztésének egyensúlya adja majd az új, a Parlament elé leghamarabb tavaszszal kerülô közoktatási törvény alapját – mondta el Hoffmann Rózsa november 26-án.
Az oktatásért felelôs államtitkár a városi és a megyei önkormányzat meghívására érkezett Gyulára, ahol tájékoztatójával útjára indította országos szakmai elôadás-sorozatát.
Elôször az elmúlt nyolc év
döntéseit követô kártételeket
sorolta fel több mint kétszáz
fôs, javarészt pedagógusokból
álló közönségének, majd rátért arra, mit terveznek tenni
azért, hogy – ahogyan fogalmazott – a kivérzett állapotban lévô oktatási rendszer átalakuljon. Elmondta, egy pedagóguséletpálya-modellt,
egy felsô- és egy közoktatási
törvényt dolgoznak ki. Utóbbiról kifejtette, elsôként a fô
válságjeleket orvosolnák a
megôrzés és a megújulás
egyensúlyának jegyében. A
gyerekekre, a pedagógusokra,
a szülôkre egyaránt vonatkozóan megszüntetnék a köte-

lességek és jogok közti aránytalanságot, és elsô helyre a
kötelességeket helyeznék. A
mai „átláthatatlan, agyonszabályozott, máshol pedig éppen hogy hiányos” ellenében
az új közoktatási törvényt kerettörvénnyé tennék. A nevelést visszahelyeznék saját jogaiba. Tartalmi szabályozásra
is készülnek: a magyarságtudat, az egységes kultúra megerôsítésére törekednek, amit
kötelezô ismeretek elôírásával érhetnek el. A legnehezebb feladatnak pedig azt tekinti, hogy mindemellett számolni kell a világ fejôdésével
is, ezért sok új elemnek számító ismeretet is át kell adni a
gyerekeknek, míg persze az
óraszám sem növelhetô a

végtelenségig: egyebek mellett a mindennapos testnevelés, az alapvetô pénzügyi-jogi
ismeretek, a környezet- és fogyasztóvédelem szemlélete is
át kell hogy hassa a tantervet.
Errôl elmondta: ismét kerettanterveket fognak kiadni, így
helyi szinten csak az ezzel le
nem fedett idôt kellene szabályozni. Mivel iskolatípusonként egy-két, legfeljebb
három kerettanterv lenne választható, ezzel a tankönyvpiac is átrendezôdik, és a választható tankönyvek száma
is radikálisan csökkenni fog.
– Nem ígérhetem, hogy jövôre, holnapután, de amint a
kerettantervek elkészültek, a
mindenkori oktatási miniszter vagy államtitkár csak a
kerettantervre írott tankönyveket fogja engedélyezni – jelentette ki, hozzátéve, hogy
ez négy-öt év múlva valósulhat meg leghamarabb. Ezzel
terveik szerint felmenô rendszerben ingyenessé válnának
az általános iskolai tankönyvek, hiszen nem a diákok, hanem az intézmény tulajdonában lennének, vagyis – négyöt évenkénti felülvizsgálattal
– továbbadhatók lennének.

Beszélgetés dr. Görgényi Ernôvel
Békés megyei körképünk során szeretnénk bemutatni a polgármesterek törekvéseit, terveit saját városukkal kapcsolatban. Dr. Görgényi Ernô, Gyula polgármestere készséggel válaszolt lapunknak.

– Mire fekteti a hangsúlyt a következô ciklusban Gyula város
polgármestereként?
– A kampány során minden fórumon, minden találkozáskor a legfontosabb kérdésként a munkanélküliséget
vetették fel az emberek, ezért
úgy gondolom, hogy Gyulán
a legfontosabb teendô most
a munkahelyteremtés. De
munkahelyeket nem az önkormányzat teremti, hanem a
vállalkozók. Ezért az önkormányzat feladata és célja,
hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy a munkahelyteremtést segítô intézkedéseket hozzon. Ennek érdekében elsôsorban két fô
stratégiai ágazatot szeretnénk
fejleszteni, a turizmust és a
mezôgazdaságot. Ez persze
nemcsak a munkahelyteremtés célját szolgálja, hanem
az önkormányzat pénzügyi
egyensúlyának javítását is.
– Miért van erre szükség?
Hogyan áll jelenleg a város?

200 millióra le fog csökkenni.
De szeretnénk a négy év során a lehetô legkisebb összegen tartani.
– Milyen intézkedésekkel kívánják ezt elérni?
– Egyrészt a munkahelyteremtés jelenti azt az utat,
amely többletbevételt hozhat
a városnak. Másrészt pedig az
intézményrendszer mûködésének költségeit kell észszerûsítenünk. Ennek érdekében most átfogóan vizsgáljuk a teljes önkormányzati
intézményrendszer mûködését. Olyan megalapozott döntéseket kívánunk hozni, ame-

enki nem lógott ki a sorból: tizennégy versenyzôvel indult útnak és tizennégy
éremmel is tért haza a luxemburgi szakács-világbajnokságról a Békés Megyei Culinary
Team. A november 20–24.
közt zajló versenyrôl ugyanis
mindannyian ezüsttel vagy
bronzzal a nyakukban érkez-

Békéscsabán pedig már a barátok, kollégák, támogatók vártak rájuk, hogy gratuláljanak
szép eredményeikhez, hiszen
nemcsak, hogy két csapat- és
négy egyéni plakettet szereztek, de ráadásul ôk voltak az
egyetlen formáció hazánkból,
akik a regionális mezônyben
megmérették magukat.

hogy a kicsit más összetételû
csapat (akkor még Békés Megyei Gasztronómiai Team néven) ugyancsak hasonló szép
eredményekkel zárt az erfurti
szakácsolimpián. A megyei
közgyûlés elnöke mindezt azzal egészítette ki, hogy a megye
a jövôben is támogatni fogja a
megyei gasztronómiát nép-

A Békés Megyei Culinary Team tagjai Prohászka Béla étteremigazgatóval és Farkas
Zoltán megyei elnökkel

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Új munkahelyeket kell teremteni
– Gyula önkormányzatának kiadásai évrôl évre meghaladják a bevételeit, a különbözetet mûködési hitelbôl fedezzük. Az átadás-átvétel pillanatában a folyószámlahitel
400 millió forint volt, ez a várakozások szerint év végére

S

lyek nemcsak pénzügyi szempontból helytállók, de az adott
tevékenység szakmai szabályait sem sértik.
– A város adósságállományának csökkentése mellett milyen célokat tûzött még ki maga elé? Mit
lehet elérni a kiemelt ágazatokban, például a turizmusban négy
év alatt?
– Mindenképpen szeretnénk bôvíteni a várfürdôt egy
fedett téli fürdôvel, és szeretnénk elkezdeni a Kisökörjárásban a Világfürdô Termál
Klaszter építését is. A fô célunk, hogy a turisztikai fejlesztéseket a minôségi egészségturizmus szolgálatába állítsuk.
– A kormánytól milyen segítségre számít a céljai megvalósításában?
– Számítunk arra, hogy az
Új Széchenyi Terv pályázataiból az egészségturisztikai
fejlesztésekre forrásokat kapunk. De számítunk arra is,
hogy az infrastrukturális fejlesztésekhez – kerékpárutak,
járdák, utak építéséhez – is
kapunk majd támogatást. Továbbra is számítunk arra, hogy
a magas szintû gyulai kulturális kínálat fenntartásához
pályázatot tudunk nyerni, és
természetesen az oktatás színvonalát is szeretnénk fejleszteni, amelynél szintén együttmûködésre számítunk.
KOVÁCS TÜNDE

tek vissza, a feszített tempótól
ugyan kissé még fáradtan,
mégis jókedvûen. November
26-án az Ibsen étteremben,

– Jó, hogy ugyanolyan
derûsen érkeztek vissza, mint
két évvel ezelôtt – mondta
el Farkas Zoltán utalva arra,

szerûsítô csapatot, nemcsak
azért, mert a jó ételekre, hanem mert a sikerekre is szüksége van minden itt élônek.

A szép eredményeket elérô culinary team tagjai:
Ezüstöt szerzett az 1-es számú csapat, azaz: Ambrus György csk., Szabó János,
Szilágyi Gábor, Tímár Attila mesterszakácsok és Doktor Zoltán mestercukrász.
Bronzéremmel tért haza a 2-es számú csapat: Tímár András csk., Búza Zoltán,
Kovács András, Toókos Ferenc mesterszakácsok és Balogh László mestercukrász.
Egyéniben ezüstöt szerzett Horváth Ferenc, Nyári János és Tímár Albin, míg
Hódos Krisztián teljesítménye bronzérmet érdemelt Luxemburgban.

Lúdas Matyi kedvenc ételei
A Jókai színház bemutatóival összhangban álló tematikus étlap, szezonális ételek
várják a vendégeket
az Ibsen Étterem és
Kávéházban. Az IBSEN Ház részeit bemutató cikksorozatunk folytatódik.
A Doktor receptje alapján készült töltött libanyakat, döbrögi diétás levest és az Ispán rém-

álmát is megkóstolhatják az Ibsen Étterem és Kávéház vendégei decemberben. Az ismerôs nevek nem a véletlen mûvei, hiszen a múlt hónap közepén az IBSEN Házban, Békéscsabán megnyílt vendéglô
étlapja illeszkedik a megyei Jókai színház premierjeihez is,
így a Csárdáskirálynô után ezúttal a Lúdas Matyi repertoárételei kérhetôk az asztalhoz.
– Emellett minden hétre is
kidolgoztunk egy-egy temati-

kát – ismerteti Prohászka Béla
igazgató. – Az adventi idôszakban például a mézes napokat a káposztás ételek hete
követte, a pulykából készültek
után pedig a halas ételek zárják az ünnepváró sort. A malacságok már az új évet, a lencsével kiegészülve a jó szerencsét készítik elô, míg januárban, hogy a gyomrot helyrehozzuk, korhelykedünk egy
picit, majd a remegô kocsonya áll a középpontba.
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A költségvetési egyensúly megôrzése a cél
Folytatják a Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programot
Elnöki dicséretek
Az ülés napirendi pontjainak
tárgyalását megelôzôen a közelmúltban esedékes szociális
munka napja alkalmából adtak
át elnöki dicséreteket három
megyei fenntartású szociális
intézmény dolgozójának. Lelkiismeretes munkájáért elismerésben részesült: Gyarmati
Józsefné, a Békés Megyei Körös-menti Szociális Szolgáltató
Centrum szarvasi részlegének
telephelyvezetôje, Ugorné Topa
Edit, a Békés Megyei Szociális
és Gyermekvédelmi Központ
gyulai lakásotthonának nevelôje és Reszelô Dánielné, a Békés

Jövô évi költségvetésének elôkészítését, valamint az idei büdzsé háromnegyed
éves teljesítésének eredményeit vitatta meg a megyegyûlés november 19-i ülésén. Mint az összeállított tervezetbôl kiderült, a 2011-es költségvetésnek továbbra is egyik fô célja, hogy megtartsák a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodásának egyensúlyát és stabilitását. Emellett uniós pályázat segítségével a
megye lakossága számára európai információs központot hoznának létre a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárban, melynek közel hétmilliós összköltségéhez több mint hárommillió forintos támogatást igényelhetnek.
lítôleg 36 milliárd forintos bevétellel számolt, s az elôirányzatból az elmúlt háromnegyed évet tekintve mintegy 32
milliárd forint már beérkezett
az önkormányzathoz. A kiadásokat tekintve több mint
20 milliárd forint került az

lek megteremtésével és az intézményrendszerünk támogató szolgáltatásainak átszervezésével eleget tudtunk tenni feladatainknak, és megôriztük az önkormányzat pénzügyi stabilitását – mondta el
Farkas Zoltán. Majd hozzá-

se az elsôk között szerepel,
amely mindenképpen a dolgozók munkáját dicséri –
emelte ki Varga Zoltán. Tolnai
Péter szerint a polgári oldal érdeme is, hogy a megye jól
gazdálkodik forrásaival. Beszédében a képviselô leszögezte: a megyei önkormányzat célszerûen alakította költségvetését, melyben óriási érdemük van az elôkészítôknek.
Az évek során az is bebizonyosodott, hogy az intézményrendszer jól és gazdaságosan mûködik.

Cél a jövô évi költségvetési
egyensúly megôrzése

A szociális munka napján kitüntetett Ugorné Topa Edit, Gyarmati Józsefné és Reszelô Dánielné
Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum szociális gondozó ápolója.

Idén is megôrizte pénzügyi
stabilitását a megyei önkormányzat
Közeledvén az esztendô végéhez a megyei önkormányzat
gazdálkodásából már látszódik, hogy az elôzô kormányzati ciklus központi megszorító intézkedéseire válaszul
kidolgozott szoros költségvetés ellenére is teljesíteni tudták a büdzsében meghatározott feladatokat. Mint kiderült, a költségvetés megköze-

eddig eltelt idôszakban felhasználásra, amely 55,9 százalékos teljesítésnek felel
meg. Farkas Zoltán megyei elnök értékelésében elmondta,
hogy az összességében sikeresnek tekinthetô gazdálkodást annak ellenére tudták
véghezvinni, hogy az elmúlt
négyéves kormányzati ciklus
mintegy ötilliárd forintos forráselvonással csökkentette a
megyei önkormányzat finanszírozási lehetôségeit. – Kinyilvánítható, hogy a jelentôs
forrásszûkülés ellenére a racionálisabb pénzügyi feltéte-

tette: a pozitív eredmények
következményeképpen, nem
lesz szükség a 2010-es megyei
költségvetés elfogadásakor
elôirányzott, több mint 1,8
milliárd forintos mûködési
hitel teljes igénybevételére.
Varga Zoltán szerint a háromnegyed évet tekintve az önkormányzat és az intézmények vezetôit is dicséret illeti a stabil gazdálkodásért.
– Alapjában a koncepció jól
áttekinti a dolgot, és emellett
azt is érdemes tudni, hogy a
19 megyébôl a Békés Megyei
Önkormányzat költségveté-

A közgyûlésen az idei esztendô büdzséjérôl készült beszámoló megvitatása mellett elôkészítésre került a 2011-es év
költségvetési koncepciója is.
A tervezetbôl kiderül, hogy a
megyei önkormányzat gazdálkodásában jövôre is a stabilitásra törekszik. Ennek érdekében növelik a többletjövedelmet hozó bevételteremtô
képességeket, és csak a rendelkezésre álló források erejéig vállalnak feladatokat, továbbá még szorosabb együttmûködést alakítanak ki az intézmények között a támogató
szolgáltatásaik megszervezésével. Farkas Zoltán elmondta, hogy a költségvetési egyensúly megôrzése érdekében tovább kell folytatni az intézmények közötti forrásátcsoportosítást és optimalizálni
kell a szükséges feladatellátások létszámát. A megyei elnök
arra is kitért, hogy mivel az
önkormányzat korábban 9,4
milliárd forintnyi kötvényt

kodni a koncepció készítésekor, ezek között említette az
esetleges településektôl történô feladatátvételeket és az adócsökkentésbôl adódó bevételkieséseket.

bocsátott ki fejlesztési célokra, ezért a jövô esztendôben is
még csak annak kamatait kell
fizetni. Mint kiderült, a stabilitás érdekében elôirányzatokat is elkülönítenek, melyek
egyrészt a kiszámítható gazdálkodást biztosítják, másrészt szükségesek az önkormányzati feladatok ellátásához. Az elôirányzatok többek
között pótolják az elôzô évek
kormányzati elvonását, segítséget nyújtanak a pályázati
döntések elôkészítéséhez, lehetôvé teszik a megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programjának kiterjesztését, valamint esetleges
katasztrófák elhárításában lehet jelentôs szerepük. Mindezek mellett növelik a kötvényhez kapcsolódó árfolyam-kockázati alap nagyságát és külön
számlára vezetik fel az eddig
megvalósult fejlesztések hozadékainak összegeit is. Ezzel a
lépéssel egyszerre biztosíthatják a kibocsátott kötvény kamatainak megfizetését és a
majd három év múlva esedékes tôketörlesztések forrását.
Gajdos Attila képviselô szerint a
költségvetésben globálisan kell

A tanácskozáson azt is jóváhagyták, hogy a Békés Megyei
Tudásház és Könyvtár pályázatot nyújtson be „Europe Direct Európai Információs
Pont a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárban” címmel
az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletéhez. A projekt célja, hogy kétirányú
kommunikációt biztosítsanak
az Európai Unió intézményei
és a megyei intézmények között, valamint a lakosság számára információszolgáltatást
nyújtsanak. A létrehozni kívánt hálózat feladatköre egyrészt a beérkezô kérdések
megválaszolásán keresztül a
médiával való kapcsolattartásig terjedne, másrészt a kommunikáció ösztönzésére különféle konferenciákat és eseményeket is szerveznének. A
projekt összköltsége 24 ezer

gondolkodni, és ahol az önkormányzat rákényszerül, törekedni kell a gazdaságosságra.
Komoly, racionális és takarékos gazdálkodást várunk a jövôben az önkormányzattól –
hangsúlyozta a képviselô. Varga Zoltán arra figyelmeztetett,
hogy néhány bizonytalansági
tényezôn érdemes elgondol-

euró, átszámítva 3,3 millió forint, melynek fele vissza nem
térítendô támogatásként igényelhetô. Mint kiderült, a teljes projekt 2009–2012-ig tart,
a tevékenység költségeinek
biztosításához pedig az egyes
évekre vonatkozó támogatás
lehívása pályázati úton történik.

Európai információs pont
a tudásházban

Közel kétszáz diák iskolai étkezését segíti a megye pályázata
K

ortól, anyagi körülménytôl függetlenül
biztosított kell hogy legyen a
fenntartásában lévô iskolák
tanulói számára az étkezés lehetôsége, a diákoknak hozzá
kell jutniuk a fejlôdésükhöz
szükséges egészséges táplálékhoz – ezen elv alapján és
ezzel a szándékkal júniusi
döntésével a megyegyûlés
az étkezési díj fizetésének támogatására vonatkozó pályázatot hirdetett a Békés Me-

gyei Önkormányzat közoktatási intézményeiben tanuló,
nehéz körülmények között
élô diákok számára. A pályázatokat a képviselô-testület
illetékes, azaz a humán ügyekért felelôs bizottsága bírálta
el, amelynek november 17-i
alakuló ülésén hozott egyhangú döntése értelmében
a megye összesen mintegy
2,7 millió forinttal segíti az
érintett gyerekek iskolai étkezését.

Az idén szeptember 1-tôl
december 31-ig terjedô idôszakra vonatkozó támogatásra a
tanulók két csoportja jelentkezhetett: a térítési díj 50 százalékát fizetôk mellett azok
a meghirdetett feltételeknek
megfelelô tanulók is, akik a hatályos jogszabályok szerint
semmilyen kedvezményben
nem részesülnek. A pályázatok,
összesen 215 darab, közvetlenül az adott közoktatási intézményekhez érkeztek be, akik

aztán döntési javaslatot tettek a
humán ügyek bizottsága felé a
támogatásra jogosultak személyét és a támogatás mértékét
illetôen, utóbbi a térítési díjak 50–90 százalékáig terjed.
Mindössze 16 pályázót utasítottak el, formai és tartalmi
okokból, míg a grémium öszszesen 199 diák pályázatát bírálta el pozitívan, így küzdve az
ellen, hogy gyerekeknek üres
gyomorral kelljen a tanórákon
figyelniük és teljesíteniük.

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.

4

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE

2010. DECEMBER

Legyen minden nap öröm!

Ünnepi készülôdés

Karácsony a gyermekotthonokban

Felelevenítik a hagyományokat

F

eledhetetlen gyermekkori élményem, mikor dédimamám behozta a fenyôágat,
és a vázába tette, néhány szaloncukrot raktunk rá. Azóta
több nagy fánk volt, és sok-sok
ajándék alatta, de az igazi gyermeki varázslat átalakult. Ezért
próbálom visszahozni a régi
érzést, és a saját a gyerekeim,

szülôdik. Valami, ami arra hivatott, hogy fel tudjon emelkedni a lelkünk.
Fontos a gyermekotthonokban, lakásotthonokban is a
készülôdés, hiszen sokan itt
töltik az ünnepet, nem mennek haza a családjukhoz. Sôt
vannak, akik pici koruktól a mi
karácsonyainkon cseperednek.

A mi karácsonyunk
illetve a gyermekotthon kicsinyei szemében keresem, hogy
sikerült-e. A Békés Megyei
Szociális, Gyermekvédelmi,
Rehabilitációs és Módszertani
Központ munkatársaként az
itt töltött évek alatt része voltam az itteni ünnepeknek.
Sok kis bentlakónk állami
gondozott, nekik mi vagyunk
a család. Az itt dolgozó nevelôk, fejlesztô szakemberek segítségével készülnek a karácsonyra. Ünnepi díszbe öltöztetik a kis szobáikat, a közös
nappalit. Az adventi koszorú
és a vasárnapi közös gyertyagyújtások éreztetik velük,
hogy itt most valami más ké-

Minden itt dolgozó feladata,
hogy ez szép és meghitt legyen.
Hogyan születhet meghittség ott, ahol hiányzik a hagyományos családi környezet?
Minden évben nagyon szép
karácsonyt tartunk. Az összes
lakónk kap valami apró ajándékot, közösen ünnepelünk,
és finom vacsorával koronázzuk meg a szép estét. Több
bentlakónk itt marad szentestére, és meg kell említeni,
hogy nem feltétlen azért, mert
szüleik elfelejtették ôket, hanem mert súlyos állapotuk
miatt nagyobb biztonságban
vannak a részlegen. Van olyan
szülô, aki nem tudja elképzel-

ni a szentestét úgy, hogy ne jöjjön be a hozzátartozókkal sérült gyermekéhez.
A nevelôszülôi hálózatban
nevelkedô gyermekek a befogadó családdal töltik az ünnepi
készülôdést, tanulják meg ennek a jelentôségét. Ha van
kapcsolattartás a vér szerinti
szülôkkel, lehetôség nyílik arra, hogy néhány napot együtt
töltsenek. Több szülô rendkívül nehéz körülmények között él, és ezért nem tudja biztosítani a megfelelô életkörülményeket a gyermekének.
A karácsony azonban más.
Az csak együtt az igazi. Akkor
sokan vagyunk szülôk: szülôk,
nevelôszülôk, nevelôk, gyermekfelügyelôk, azok is, akiknek nincsen vér szerinti gyermekük.
Mégis mi bennünk a közös? Rajtunk múlik, hogy a kis
szikra a gyermekek szemében
fellobban, és ez melegít bennünket.
A karácsony független a
helyszíntôl, attól, hogy hogyan
ünnepeljük, meddig tart, kitôl
kapunk ajándékot és kinek
adunk. A karácsony lelkiállapot. Biztonságérzet, béke, törôdés, szeretet, olyan érzések
ôrlángja, melyek nem hiányozhatnak egy gyermek életébôl se.
Ezért lesz minden évben a
gyermekotthonok legfontosabb napja a karácsony, hiszen – ahogy Wass Albert írja –
ez az egyetlen nap az évben,
mely hivatalosan is a szereteté.
Ilyenkor megváltozunk, és
velünk együtt minden változik, mert az emberek ezernyi
titkos szállal össze vannak kötve. Jó lenne ezt mindennap
érezni. Legyen minden nap
karácsony!
FORRÁS: A BÉKÉS MEGYEI
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
KÖZPONT MUNKATÁRSAI

A december az intézményben
élô ellátottak számára sok örömöt hozó hónap. Az adventi
idôszak a várakozásé, az emlékezésé. A Mikulás- és karácsonyváró december mindig
nagyon meghitten telik a Bé-

latgyertyákkal, halk karácsonyi zenével idézik fel a hamarosan megérkezô karácsonyt.
A színjátszó csoport és a dalkör tagjai közös mûsorral készülnek a december 24-ei
szentestére.

hûen tükrözi majd a szeretet
ünnepét.
Az intézmény mezôkovácsházi telephelyén pszichiátriai betegek élnek, akik az
ünnepre hangolódás jegyében
lázasan készülnek, szerepet ta-

Díszek készülnek az ünnepekre
kés Megyei Körös-menti Szociális Centrum telephelyein
(Szarvason, Nagyszénáson,
Magyarbánhegyesen és Mezôkovácsházán).
A szarvasi telephelyen idôs, szenvedélybeteg- és hajléktalanellátás történik. Hagyományainknak megfelelôen már
december hónapot megelôzôen folyamatosan zajlanak az
ünnepi elôkészületekhez kötôdô közös programok. Az ellátottak a különbözô kézmûves foglalkozásokon szép díszeket készítenek az épület és
a fenyôfák dekorálásához, a
kulturális délutánokon pedig
felelevenítik az ünnepkörhöz
kötôdô hagyományokat.
A nagyszénási telephelyen
az idôsek a kreatív foglalkozások keretében készített díszekkel teremtenek ünnepi
hangulatot az intézményben.
A délutáni foglalkozásokon
az ünnep eredetérôl, ünnepi
ételekrôl beszélgetnek és il-

A Szenvedélybetegek Rehabilitációs Részlegében (Nagyszénás) a 18–45 év közötti alkohol-, játék- és drogfüggô személyek rehabilitációs terápiáját
végzik. A viszonylag hosszú
ideig (12–18 hónapig) tartó
program során számos olyan
alkalom van, amely különleges
fényt hoz azoknak a fiataloknak
az életébe, akik nem is olyan
régen szinte mindent megtettek azért, hogy ártsanak maguknak. Számukra évek óta az
idei az elsô olyan karácsony,
amelyet tisztán, józanul, szermentesen töltenek el.
Magyarbánhegyesen a fogyatékkal élô ellátottak Mikulás-nap alkalmából vidám elôadást láthattak. A telephely
mûvészeti csoportjának tagjai
egy mesét adtak elô, verssel és
közös énekléssel színezve.
Épphogy véget ért az ünnepség, máris egy meghitt hangulatú és témakörû elôadással készülnek a karácsonyra, ami

nulnak, jelmezeket varrnak,
díszletet készítenek és festenek betlehemi elôadásukhoz.
A hangszeres fellépôk is sokat
gyakorolnak, a felcsendülô karácsonyi dallamok a régmúlt
idôk hangulatát idézik majd.
A képzômûvészetet kedvelô ellátottak alkotásaiból hamarosan tárlat nyílik, melynek keretében a téli ünnepkörhöz kötôdô alkotások kerülnek kiállításra.
Az intézmény telephelyein a
lelki felkészülésben a történelmi egyházak képviselôi is rendszeresen szerepet vállalnak. Az
ellátottak minden héten részt
vesznek vallási szertartásokon,
de karácsony közeledtével még
inkább igénylik az összejöveteleket. A karácsony az összetartozás ünnepe is, így az intézmény minden telephelyén az
ellátottakkal közösen díszítjük
fel a fenyôfákat és ünnepi
mûsorral tesszük meghitté a
szeretet ünnepét.

Életöröm, gondoskodás és szeretetteljes légkör
A

Békés Megyei Hajnal
István Szociális Szolgáltató Centrum székhelyén, a
Hajnal István Idôsek Otthonában élek több mint három
éve. A férjemmel együtt költöztünk be, de ô nagyon hamar meghalt, sajnos komoly
beteg volt. A gyász miatt érzett
nagy fájdalmamban ekkor
megijedtem, hogyan fogok
beilleszkedni a számomra
ismeretlen lakóközösségbe.
Mindenki egyszerre nyújtott
nekem segítô kezet – lakótársak, dolgozók és az intézmény
vezetôi. Ezzel a támogatással
sikerült jól éreznem magam,
és szép lassan kinyílt elôttem
egy új világ. Részt vettem az
ünnepségeken, programokon,
társaságba jártam, és ez enyhítô gyógyír lett a fájdalmamra.
Csodálatos érzés volt hosszú

idô után újból ellátogatni a
Békés Megyei Jókai Színház
elôadására, múzeumban kiállítást megtekinteni, kirándulni. Az elsô karácsonyi rendezvényen elszoruló torokkal
néztem a gyertyák fényénél
szereplôket – dolgozókat, lakótársakat egyaránt –, úgy
éreztem, egy új családot találtam magamnak, akik szeretettel vesznek körül. Nagyon
fontos érzés volt ez számomra, mert sajnos a valamikori
családomból csak az unokáim
tudnak meglátogatni, ôk pedig
a sok munka miatt ritkán jöhetnek, és a saját életüket élik.
Az otthonban megszervezett
rendezvények szórakozást és
kikapcsolódást jelentenek, és
segítenek pótolni a családom.
Fontosnak tartom, hogy nagy
figyelmet fordítanak a közös-

ségi értékek megtartására, a
szeretetteljes légkörre, az egyéni odafigyelésre. Nagy érték
az életemben, hogy így idôsen

is érzem: értékes életet élhetek, odafigyelnek a véleményemre, szükség van a segítségemre, számítok. Fizikálisan

még jól mozgok, a betegségeimmel igyekszem együtt élni,
a jövôre tekintve megnyugtató, hogy látom: az elesett,

gyenge állapotú lakótársaimat
a nôvérek milyen szeretettel,
türelemmel ápolják-gondozzák. Rendszeresen részt vehetek lakótársaimmal együtt az
intézmény telephelyein a
programokon, illetve mi is
meghívjuk az idôsotthonban
lakókat és a fiatalokat egyaránt.
Néhány alkalom után már ismerôsként üdvözöljük egymást, kellemesen elbeszélgetünk és más látószögbôl láthatjuk a világot.
Nehéz volt annak idején
az otthonba költözés mellett
döntenünk a férjemmel, de
jó döntést hoztunk, mert az
ellátás mellett családra is találtam, és ez megszépíti az
idôséveimet, a programok
pedig életörömmel töltik
meg a mindennapjaimat.
VÍG IMRÉNÉ
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Karácsonyi élmények

Újjászületés és megtisztulás

Ki hogyan tölti az ünnepeket?

Az egyházak szent üzenetei

Ónodi Henrietta olimpiai bajnok tornász, minden idôk legeredményesebb Békés megyei sportolónôje:

A felénk sugárzó szeretet

L

Ónodi Henrietta három gyermeke

E

gyszerû karácsonyunk
lesz, mint mindig, most
sem készülünk nagy ünnepléssel. December 24-én anyósomnál szoktunk vacsorázni,
ott jön össze a család. Másnap
reggel ugyanott közös reggeli
és ajándékbontás a program –
hiszen itt, az Egyesült Államokban 24-én éjszaka érkeznek az ajándékok. A lényeg,
hogy a család együtt legyen, és

közösen ünnepeljünk. Persze
karácsonykor az Anyut, a Mamát (akik Békéscsabán, illetve
Kondoroson élnek) is felhívjuk otthon. Idén is sonka,
pulyka lesz a menü, utána almás pite, és ha az idôm engedi,
talán még a beiglivel is megpróbálkozom. És mint mindenhol, természetesen nálunk
is a gyerekek számára a legizgalmasabb a karácsony.

Dr. Takács Árpád ezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója, az Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központ parancsnoka Devecserben:

G

yermekkoromban minden szenteste csengôvel, karácsonyi zenékkel kezdôdött, majd a húgom és én
bevonultunk a fához, a gyer-

tyafényes vacsorán pedig a
hagyományos karácsonyi ételek kerültek az asztalra. Szûk
családi körben ünnepeltünk,
akárcsak ma, mindössze anynyi változott, hogy amióta
megházasodtam, vagy a feleségem, vagy az én szüleimnél
töltjük a 24-ét. Az idei karácsony viszont kicsit más lesz,
két okból is. Egyrészt remé-

lem, addigra lemennek a nagy
belvizek, és a védekezésben
részt vevôk is ünnepelni tudnak. Másrészt kicsit felrúgta
az elôkészületeket, hogy december 17-étôl ismét Devecserben leszek, ahonnan valószínûleg 24-én este érek
haza – de aki ilyen munkakörben dolgozik, az természetesen számít a hasonló
esetekre. Idén tehát a feleségemre marad a teljes elôkészület, illetve úgy döntöttünk, a szentestét ezúttal a
kétéves kisfiunkkal hármasban töltjük, és csak 25–26-án
látogatjuk meg a szülôket.
Nagyon szép ünnepi élményeink vannak, a legszebbek nyilvánvalóan azok, amikor fehér volt a karácsony, bár
erre az utóbbi idôben egyre
kevesebb a példa. Most pedig
nem is tudom, minek örülnék – de esônek semmiképpen nem. Hanem egyszerûen
csak egy normális, nyugodt,
biztonságos karácsonynak.

Tarsoly Krisztina színésznô (Békés Megyei Jókai Színház):

H

a a mai világban nem
tudjuk
megoldani,
hogy minden szerettünkkel
együtt tölthessük ezt az estét,
ezt a pár napot, akkor bizonyos vagyok benne, a karácsony arról szól, hogy ne csak
ekkor, hanem egész évben, az
év minden napján ápoljuk a
szerelmünkkel, a családunkkal, a barátainkkal való kapcsolatunkat úgy, hogy figyelünk rájuk, hogy szeretjük
ôket. És ha ez megtörténik az
esztendô bármelyik és mindegyik napján, akkor az lenne a
jó, ha karácsonykor mindenki, aki fontos a számunkra,
körülöttünk lehetne. Mert
úgy látom, ma ez nem minden esetben történik meg, hi-

assan véget ér a 2010-es
esztendô. Befejezôdtek a
gyulai Grosics Gyula Futballakadémia területén a munkálatok. Közösségében megünnepelhettük a székesegyház
felszentelésének és a központi
szolgálatot ellátó intézményeknek is helyt adó Dóm tér
avatásának 80. évfordulóját.
Békéscsabán örömmel vehettünk részt a Páduai Szent Antal-templom társszékesegyházzá nyilvánításának ünnepi
eseményén. Ismét ünnepelhettünk egy papszentelést.
Társadalmunk tavasszal ritka,
szinte példátlan lehetôséget
kapott a Gondviseléstôl a
megújulásra. Mindenki sorolhatná azokat az apró eredményeket, örömteli eseményeket, melyekkel Isten megajándékozott bennünket egyéni
életünkben, családjainkban,
közösségeinkben és intézményeinkben. Mindezekért szív-

szen ahogy felnô az ember, és
általában neki is új családja
lesz, egyre nehezebb összeegyeztetni, hogy mindenkivel, aki sokat jelent neki,
együtt ünnepeljen – de ez
lenne az ideális.

bôl köszönetet mondunk a
történelem Urának.
Ádvent idején tudatosítjuk
magunkban, hogy a várva várt
Messiás belépett a világunkba, születésével, életével, tetteivel és tanításával, halálával és föltámadásával megváltott bennünket: legyôzte a
bûnt és a halált, a szeretet erejében és gyôzelmében ben-

nünket, mindannyiunkat részesíteni akar.
Ô a biztosíték és reményünk szilárd alapja arra vonatkozóan, hogy ôt befogadva és
ôt hûségesen követve mi is az
élet gyôztesei lehetünk. Minden erôfeszítésünk és áldozatunk értelmet nyerhet, semmilyen nemes erôfeszítés nem
vész kárba, és a vele való végsô
találkozáskor tôle és vele elnyerhetjük az élet teljességét.
Kívánom Békés megye
minden lakójának, hogy ádvent hátralévô napjaiban Isten
szavának fényébôl erôsödjön
meg a valódi hitben és reményben, s a készület napjai
elteltével, karácsonykor fogadjon be minél többet abból
a végtelen szeretetbôl és
örömbôl, melyet a Gyermek
sugároz felénk. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!
KISS-RIGÓ LÁSZLÓ RÓMAI
KATOLIKUS MEGYÉS PÜSPÖK

Ádventtôl karácsonyon át

A

z ádvent és a karácsony
lényege egyszerû: megszületett a reménység. S ennek gazdag valósága bontakozhat ki egyéni sorsokban,
de egy társadalom valóságában is. Elrontott élet? Megszületett az új kezdés lehetôsége! Bemocskolt élet? Megszületett a megtisztulás lehetôsége! Értelmetlennek látszó
élet? Megszületett az értelem,
mert a „logosz” (ige = értelem) testté lett! Halál? Megszületett az élet! Sôt ez az élet
feltámadt ama harmadnapon!
Két csodálatos szellemi
távlata van a reménységnek.
Egyik a reménység filozófiája, a másik a reménység pszichológiája.
A reménységnek filozófiája van. A reménység transzcendens. A reménység nem a

mi emberi gondolkodásunk
gyümölcse. A reménység
mindig messzebb mutat a
pillanat fogságán. Túl, mint
lélek az anyagon. A reménység az, ami még nincs, de jön.
A reménység mégis létezô valóságot jelent – és nélküle az
ember halott. Ha egy beteg
lélekben nincs reménysége a

gyógyulásnak, idô elôtt meg
is hal.
A reménységnek pszichológiája van. A reménység lélektana az, hogy nincs olyan
életkatasztrófa, amibôl mi –
Jézus segítségével – nem jönnénk ki. Sokféle rossz élethelyzetet fel lehet sorolni!
Reflexiónk ezekre: vagy belepusztulunk, vagy felemeljük a
fejünket, és Jézus segítségével
kijövünk azokból. A reménység filozófiája ez: életünk öszszes vörösiszapos katasztrófájából is kijöhetünk – Jézus segítségével. Botorság ezzel
nem élni. S létünk legnagyobb
katasztrófája a halál: Jézus szava szerint nekünk erre is van
reménységünk, az Örök Élet.
Ádventtôl a karácsonyon át!
RIBÁR JÁNOS
EVANGÉLIKUS ESPERES
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Hol van Isten
országa?
A hagyományos paraszti társadalomban az adventi szokásrendszer rítusai segítették
abban az embereket, hogy
minden karácsonykor újjászülessen bennük a Kisjézus.
Ma ezek a segítô rítusok hiányoznak. Mit ajánl, miként
élhetjük meg mégis Jézus új-

jászületését? – fordultunk
kérdésünkkel Sípos Tas Töhötömhöz, Békés megye református espereséhez.
– Napjainkra a szeretet és a
család ünnepévé tették a karácsonyt, ez szépen hangzik. A
szeretet és a család tényleg
fontos számunkra, csak épp
az ünnep lényege szorul ki az
életünkbôl. Több településen
készítenek adventi koszorút,
és vasárnaponként közösen
gyújtják meg rajta a gyertyákat, de valójában Jézus nélkül
ünnepelnek. Érdemes lenne
közvélemény-kutatást készíteni arról, hogy karácsony este hányan veszik elô a Bibliát.
A karácsonykor megszületô
Jézus nemcsak egy gyermek,
hanem a világ Megváltója, Isten szeretetének kézzelfogható bizonyítéka. Isten országa is ott van, ahol az Ô törvénye, ahol Jézus igazsága jut
érvényre. Erre ne úgy gondoljunk, mint egy konkrét
helyre. A Miatyánkban is elmondjuk: „Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod…” Ennek megvalósulása belül kell hogy elkezdôdjön, és folyamatosan növekedjen. S ez akkor teljesedik
ki, ha a mulandó világból átmegyünk az örökkévalóságba. Ugyanis a Sátán törekvése az, hogy Isten országa ne
születhessen meg bennünk. S
bizony ebben a világban nem
tudunk mindig ellenállni neki. Ahogy János apostol fogalmazott: az Ige testté lett, Isten
elküldte a Fiát, hogy megvalósítsa Isten országát. Ebben
belsô, lelki munkával nekünk
is tevékenyen részt kell vállalnunk. Erre kiváló alkalom a
karácsony. Nálunk szentestén mindig felolvasunk a Bibliából, imádkozunk, hálát
adunk Istennek, megemlékezünk élô és már elhunyt szeretteinkrôl, és csak ezek után
adjuk át az ajándékokat –
hallhattuk Sípos Tas Töhötömtôl.
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Tökéletes út a célig – Farkas Gyula
A

Farkas Gyula Közoktatási Intézmény békési és
dévaványai oktatási egységeiben jelenleg közel 1400 diák
tanul. Az iskola sokszínûsége
és átjárhatósága lehetôvé teszi, hogy minden tanuló
megtalálja itt a számára megfelelô képzést, hiszen az intézmény szlogenje: tökéletes
út a célig!
A Farkas Gyula fô feladatának a szakképzést tekinti,
mert a minôségi szaktudásnak napjainkban felbecsülhetetlen az értéke. Szakiskolai
területen a kor követelményeinek megfelelôen olyan
hiányszakmákat is oktat, mint
a növénytermesztési gépüzemeltetô, gépkarbantartó; kômûves; burkoló; géplakatos;

gépi forgácsoló; nôi szabó;
férfiszabó; csecsemô- és
gyermekruha-készítô; villanyszerelô; bútorasztalos.
De természetesen a jól bevált
és hagyományokkal rendelkezô fodrász; festô, mázoló és
tapétázó; élelmiszer- és vegyiáru-eladó; mezôgazdasági
gépszerelô, gépjavító szakmák is elsajátíthatók itt. A
gyakorlati képzés duális, azaz
a gyakorlatok egy része az iskola tanmûhelyeiben zajlik,
míg a másik része külsô gyakorlati helyeken történik, így
a diákok a szakmához szükséges vállalkozói ismereteket a
valós élethelyzetekben is kipróbálhatják.
Érettségit adó képzéseik
gimnáziumi és szakközépisko-

lai tagozaton folynak. Gimnáziumban már 9. osztálytól
kezdve választható a rendvédelmi, a mozgóképkultúra- és
médiaismeretek, az utazás és
turizmus fakultáció. Ezekbôl a

tantárgyakból érettségi vizsgát
is lehet tenni, amely a továbbtanulásnál többletpontokat jelenthet. A gyerekek az elméleti képzéseket a gyakorlatban is
kipróbálják az iskola stúdiójá-

ban, a Bagolyvár Médiamûhelyben, az iskola tanszállodáiban, a Túrér Vendégházban, a
szanazugi üdülôközpontban.
Szakközépiskolában gépészet, mezôgazdaság, informa-

tika és faipar szakmacsoportokban zajlik itt az oktatás. A
gyakorlati képzések hátterét
felújított gépésztanmûhely,
mezôgazdasági géppark, tangazdaság, gyakorlókert, korszerû informatikai tantermek,
modern gépekkel rendelkezô
faipari tanmûhely biztosítja.
A Farkas Gyula lehetôséget ad az érettségire épülô
képzéseikben, illetve a felnôttképzésben való részvételre is. Gyógypedagógiai oktatásuk pedig esélyt teremt a
hátrányokkal küzdô tanulók
számára, és speciális szakiskolai és készségfejlesztô speciális képzéseket (szônyegszövô, kerti munkás, konyhai
kisegítô, udvaros) is biztosít
az intézmény.

Harruckern: a minôségi szakképzés bázisa
B

ékés megye legnagyobb
oktatási centruma 2007
nyarán alakult meg, és azóta
hat településen tíz iskola viseli a Harruckern János Közoktatási Intézmény nevet: Gyulán, Szabadkígyóson, Eleken,
Békéscsabán, Mezôhegyesen
és Orosházán is a minôségi
szakképzés és a használható
tudás átadására törekednek. A
jelenleg 3600 tanulóval rendelkezô intézményben 19
szakmacsoport 68 szakmája,
köztük számos hiányszakma
sajátítható el, iskolarendszerû
és iskolarendszeren kívüli
formában egyaránt. Július 1je óta a Békés Megyei Jókai
Színház Színitanháza, a színházi szakembereket képzô
megyei mûhely is a Harruckern kötelékéhez tartozik, és
az iskola az új összmûvészeti
központban, az IBSEN Házban is számos képzést tart.

Idén augusztusban 8 tantermet és 70 kollégiumi férôhelyet biztosító modern oktatási és kollégiumi épületegyüttest vehettek birtokukba a harruckernesek Gyulán. Majd
decemberben ugyancsak ebben a városban adják át azt az
új létesítményt, amit a Békés
Térségi Integrált Szakképzô
Központ egyik sikeres projektje révén valósítottak meg, és
amelyben egy 270 férôhelyes
konferenciaterem, valamint új
tanmûhelyek is helyet kapnak.
A felnôttképzésben részt
vevôk a gyulai Felnôtt Szakképzési Centrum teljesen felújított tantermeiben és informatikai helyiségeiben fejleszthetik tudásukat. Nyolc
településen több mint 700
diák tanul énekelni, táncolni,
hangszeres zenét vagy akár
képzômûvészetet a Harruckern alapfokú mûvészeti ok-

tatásának köszönhetôen. A
sajátos nevelési igényû gyermekeket az Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani
Intézet és Diákotthon várja.
A megyei beiskolázású, bentlakásos iskola mindent elkövet a tanulásban akadályozott,
az értelmileg akadályozott,
valamint az autista gyermekek segítéséért, neveléséért.
A Harruckern valamennyi
diákjának ingyenes gyakorlati és kollégiumi helyet biztosít. Teljesen megújult, megyeszerte kibôvített, modern
autósiskolája révén pedig az
egyes szakmák tanulói térítésidíj-mentesen szerezhetnek
jogosítványt, míg az intézmény valamennyi diákja kedvezményesen jut itt vezetôi
engedélyhez, de persze a
„külsôs” mazsolák is rendkívüli engedményekhez és lehetôségekhez jutnak itt.

Jó befektetés diáknak lenni a Hunyadiban
A Hunyadi János Közoktatási Intézmény nyílt napokon tájékoztatta az érdeklôdôket a 2011/2012-es
tanév képzési kínálatáról. A december 4-ei mezôkovácsházi rendezvényen a 6. és 8. osztályos tanulók és szüleik vettek részt, akiknek Plesovszkiné
Ujfaluczki Judit igazgató tartott nagy érdeklôdéssel kísért tájékoztatót.
– Miért is jó hunyadis diáknak
lenni, miért válasszák a fiatalok
ezt az intézményt? – kérdeztük
az igazgató asszonyt.
– Mert bármerre vezet az
útjuk érettségi után, nyelvtudásra, informatikai ismeretekre, jó kommunikációs
készségre, gazdasági, pénzügyi ismeretekre, környezetés egészségtudatosságra mindig, mindenütt szükségük
lesz, márpedig mindezt a Hunyadiban elsajátíthatják. A tehetséggondozást, a gimnáziu-

mi, szakközépiskolai, szak-,
illetve felnôttképzést, speciális szakképzést, valamint
mûvészeti oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézményünk minôségi képzéssel
használható tudást közvetít a
fiataloknak. A Hunyadi szellemisége megköveteli a felelôsségteljes, kemény munkát,
ugyanakkor múlhatatlanul
fontos a vidám diákélet, a testilelki egészség. Intézményünk
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolájaként az ön-

magukért és másokért érzett
felelôsséget erôsíti.
– A Hunyadi ismert szlogenje: minôség – tudás – siker. Mivel
igazolható ez?
– Eredményekkel. A nemrég rendezett Bolyai matematika csapatversenyen, amelyen közel ezer diák indult, a
három nyolcadikos csapatunk az I., III. és IV. helyezést
érte el, a két hetedikes csapat
a III. és IV. helyen végzett. A
IV. Polgár Lajos biológia-környezetvédelmi emlékversenyen a 7–8. évfolyamosok
megmérettetésén az I. és II., a
9–10. évfolyamosok versenyében a II. helyen hunyadis
diák végzett. A sport területét
említve, a Monoron nemrég
megrendezett diákolimpián
birkózásban, ahol 140 versenyzô indult, egyik nyolca-

dikos tanulónk aranyérmes
lett. A Magyarbánhegyesen
mûködô Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézményegység leánycsapata
a megyei diákolimpián labdarúgásban az I. helyen végzett.
– A legújabb siker a Hunyadi
DUMA’Színházának FAME
bemutatója…
– A mûvészetoktatás az általános mûveltség fejlesztésének nélkülözhetetlen színtere. A közel száz elismeréssel,
köztük a Békés Megyéért díjjal kitüntetett, húsz éve
mûködô DUMA’Színházunk a kiválóra minôsített
alapfokú mûvészetoktatás
gyakorlati színtere, ahol a tanulók kibontakoztathatják
kreativitásukat, tehetségüket.
Kiemelkedô siker volt a világhírû FAME (Hírnév) címû

musical decemberi bemutatója. A produkciót a megyei
fenntartó anyagilag, a mûfaj
elismert hazai kiválósága,
Miklós Tibor rendezô szakmailag támogatta. Mindezekbôl
kiderül, hogy a Hunyadi János Közoktatási Intézmény
tudásvár, olyan közösségi tér,
ahol kibontakoznak az alkotó,

tevékeny diákpolgár képességei, kialakul értékrendje, és
felelôs felnôttként választott
szakmájával, emberi kvalitásaival megtalálja boldogulását.
– Milyen képzésekkel segítik
ezt a 2011/2012-es tanévben?
– Kínálatunk gazdag: hatosztályos gimnáziumi osztály
nyelvi elôkészítôvel, öt évfolyamos nyelvi elôkészítô osztály, általános gimnáziumi
osztályok humán és reál specializációban, szakközépiskolai osztály, érettségire épülô
nappali tagozatos képzések,
alapfokú mûvészetoktatás,
speciális szakiskolai képzések,
felnôttképzés. Mindezekrôl
bôvebbet a www.hunyadimkov.sulinet.hu honlapunkon olvashatnak – mondta
Plesovszkiné Ujfaluczki Judit
igazgató.
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Csillag Tamás

Kiss László

Kiss Ottó:

és felborítják a kukákat

Családi kör

Ínség

beleszagolnak a csendbe
érzik az utcaszagot
villanyfényben fürdô
magányos krisztusok

Ha karácsonykor
eljön hozzánk a nagyi,
akkor mindig az ínséges idôkrôl beszél.
Ha anya húst tesz az asztalra,
akkor arról,
hogy ôk régen,
az ínséges idôkben
olyan szegények voltak,
hogy sose ehettek húst.
Ha meg anya zöldséget tesz az asztalra,
akkor arról,
hogy ôk régen,
az ínséges idôkben
zöldséget se ehettek,
még karácsonykor se,
kivéve persze akkor,
kacsint rám ilyenkor a nagyi,
ha kiosontak az udvarra,
és titokban leharapdálták
a hóember orrát.
(Részlet az Emese almája c.
gyerekkönyvbôl)

zsebeik mélyek, beesett
szemükbe fészket rak a bánat
valamiért élni kell
és felborítják a kukákat

Éjszaka
a szegények álma olcsó
kiseprik a hold udvarát
nyelik a port a hullámos
tükrû fényes pocsolyák
lépteim elnyeli az út
a fák hazáig követnek
csillognak fénylô fejei
az égbe vert vasszögeknek

Hartay Csaba
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Bentrôl, a kályha mellôl szemlélve a kert: akárha a poszterekkel tapétázott emeleti szobában volnánk. Esik a hó, gyerekkor van.
Öcsénk az ágy elôtt hasal, az állig felfegyverzett öltöztetôs
katonák már a kastély felé vezetô csapáson masíroznak. A
várudvaron egybehordva az élelem, az aklok homályában
bárányok bégetnek. A tarackok és ágyúk ormánya az ostromlókra szegezôdik.

Tisztulás
Fogatlan kerítésen át
Szél selypít
A télikert
Áttetszô tetején
Centis réteg
Fehéríti az éjt

Magyari Barna:
Karácsonyi képeslap
mintha a stressz pulzusa megállna
nyugalom hömpölyög a világra
a szeretet formáz és alakít
mi mind magunkhoz húzunk valakit

Hajnalra
Megtisztulunk

Fekete

mikor a gyertya lángja integet
lelkünkben rakjuk fel a díszeket
hosszan ragyogunk szóban szobában
ember-fényünk az ünnep okán van

Régen ilyen
szavakat írtam:
Isten, folyó, dél.
Most üres tél van.

minden szívben egy kis Jézus éled
díszpólyában gôgicsél az élet
de a hétköznap a jó alá nyom
örök fénynek kevés a karácsony

Túllóg minden fényen
fagyos éjnek
fekete fóliája.

Odaföntrôl hópelyhek hullnak alá, százezer ejtôernyôs.
Néha madarak csapódnak közéjük, a szivarfa ágán vörösbegy hintáz. A kerti csap rongyokba bugyolált koldus, tövében cinkék, verebek egymáson. Csôrükkel a havat légkalapácsozzák. Jár az a sok kis fej.
A támadók soraiban kommunisztikus a hangulat: tomahawkos rézbôrû, kúszó géppisztolyos, lepecsételt szemû
kalóz, és – mintha film végén – sokan mások. A téglavár
bástyáin morózus felvigyázók strázsálnak, a királylányt az
ájulás kerülgeti.
Békésen himbálózik az etetô a magasban, apánk szerint, ha
fölül elfogy az élelem, a földön keresik táplálékukat a madarak. Itt, e világban.
Borús az ég, mintha valaki elfelejtette volna fölébreszteni a
Jóistent. Ahogy egy meseíró mondaná.
Bentrôl, a kályha mellôl szemlélve, most tél van és csend.
A macska puha léptei a hóban.

Két verés és egy tanulság
Mesejáték Lúdas Matyiról az egész családnak

K

lasszikus évadban klaszszikus mese jár a gyerekeknek is, sôt az egész családnak, hiszen a Békés Megyei
Jókai Színházban évtizedek
óta hagyomány, hogy törôdnek a kisebbek, ifjabbak szórakoztatásával, gondoskodnak a jövô közönségének esztétikai nevelésérôl. Fazekas
Mihály elbeszélô költeményét
Zalán Tibor író, dramaturg
dolgozta át és írta a dalszövegeket; a felvilágosodás korából származó mû számos
változata után, ifjabb Kucsera
Géza zenéjével újabb ôsbemutató született a Jókai színházban.
A hiú, kapzsi, zsarnok
Döbrögi és a szegény, de talpraesett, a földesurat megleckéztetô libapásztor fiú története immár 200 éve eleven,
és hat kicsire, nagyra, korosztályonként és fôleg koronként azért kicsit persze más-

ként. Matyit, mert önfejû és
nem veszi le a kalapját a dagadt úr elôtt, az, hogy móresre tanítsa, deresre húzatja és
a hajdúival elvereti. Matyi

szembeszáll a hatalmaskodóval és megígéri, hogy háromszor adja vissza a verést.
Manapság, amikor az egész
világban rohamosan terjed

az erôszak, és egyre több a fiatalkorúak közötti vagy általuk elkövetett bûncselekmény, az iskolai agresszió,
nagy felelôsség színpadra vin-

ni, gyerekeknek bemutatni
egy olyan darabot, amelynek
középpontjában éppen az
erôszak áll.
Zalán Tibor átdolgozásának és Hernyák György rendezésének köszönhetôen a Jókai
színház Lúdas Matyi-elôadásában szerencsére nem kap
fôszerepet a verés, az agreszszió, és ez nagyon jó ötlet. Valahányszor Matyi fondorlattal
Döbrögi közelébe kerül, hogy
ötvenet verjen rajta, a botozás
lassított mozdulatokkal, de
felgyorsított számlálással, csak
stilizálva történik a színpad
hátulján, miközben elôtte
énekelnek és táncolnak a libák. Így sikerül a gyerekek figyelmét az erôszakról elterelni. A slusszpoén pedig az,
hogy háromszor mégsem veri vissza Matyi Döbrögin a
tartozását, csak kétszer, mert
rájön, hogy többre megy a
szeretettel, mint a bosszúval.

Matyi szerepében Szabó
Lajos ügyesen játssza az
ôszinte, talpraesett, furfangos
népmesei hôst, aki túljár ura
eszén és képes tanulni, változni. Döbrögi szerepében
Hodu Józsefnek kevesebb lehetôség jut, jellemzô, hogy a hatalom képviselôje a történet
szenvedô alanya, akit a nép fia
büntet.
Nagy Erika a jóságos, aggódó anyát alakítja hatásosan,
meggyôzôen. Matyi kedvese,
Juliska szerepében Perei Zsuzsanna színészhallgatót láthatja a közönség. A humorról, a nevettetésrôl Ispánként
Ács Tibor és persze a két hajdú, Csomós Lajos és Gulyás Attila gondoskodik. Játékukkal
– a fôszereplôk mellett – hárman biztosan belopják magukat a gyerekek szívébe, de a
felnôttekébe is.
NIEDZIELSKY KATALIN
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Minden napra egy tesi

Januári rendezvények
2011. január 1., Újévi hangverseny, Gyula,
városháza díszterme
2011. január 8., Újévi koncert, Mezôhegyes,
József Attila Általános Mûvelôdési Központ
2011. január 8., Mezôhegyes Kupa – kispályás labdarúgótorna, József Attila Általános Mûvelôdési Központ sportcsarnoka
2011. január 14., Szegedi Miniszínház elôadása, Vésztô, mûvelôdési központ
2011. január 15., IV. Várfürdô Masters
Úszóverseny, Gyula, várfürdô
2011. január 15., Sváb bál, Orosháza, Táncsics Mihály Gimnázium, tornacsarnok
2011. január 18., Filharmónia bérletes
elôadás, Varga Zsolt – gitárjátéka, Szarvas,
Tessedik Sámuel Múzeum
2011. január 19., Mélyen Szántó Esték –
Bárdos Zsuzsa elôadása Csizmadia Imrérôl,
Orosháza, Szántó Kovács János Múzeum

2011. január 21., Magyar kultúra napja,
Szarvas, SZÁMK Vajda Péter Mûvelôdési
Központ
2011. január 21., Magyar kultúra napja,
Tótkomlós, Természet Háza
2011. január 22., La Bomba – koncert,
Szarvas, Vajda Péter Mûvelôdési Központ –
Fülbevaló Klub (pinceklub)
2011. január 22., A magyar kultúra napja
Gyulán, Gyula, Erkel Ferenc Mûvelôdési Ház
2011. január 22., Magyar kultúra napja,
Mezôhegyes, József Attila Általános Mûvelôdési Központ
2011. január 22., Hangpróba – kistérségi amatôr zenei találkozó, Mezôkovácsháza, Mezôkovácsházi Mûvelôdési Központ
2011. január 22., Magyar kultúra napja,
Szeghalom, mûvelôdési központ

2011. január 22., Magyar kultúra napja,
Vésztô, mûvelôdési központ
2011. január 25., A HABSBURG-CSALÁD ELFELEJTETT ÉS NÉVTELEN TEHETSÉGEI – elôadás,
Békéscsaba, TIT, Körösök Vidéke Egyesület
székháza
2011. január 26., A PSZICHOLÓGIAI IMMUNRENDSZERÜNK EGÉSZSÉGE –
elôadás, Békéscsaba, TIT, Körösök Vidéke
Egyesület székháza
2011. január 26., Vésztôi Esték, Vésztô,
mûvelôdési központ
2011. január 27., „Álmok, jégvirágok”
kiállítás megnyitója, Orosháza, régi
könyvtár
2011. január 29., Az „Év Sportolója” díjátadó gála, sportbál, Gyula, városi sportcsarnok

Babits: Mozgófénykép
Január 7., Békéscsaba, IBSEN Ház
A Békés Megyei Napsugár Bábszínház az
óvodás és kisiskolás gyermekek mûvészeti nevelésén túl fontos feladatának tekinti egy-egy kiemelkedô irodalmi alkotáson keresztül megmutatni egyrészt,

Régészeti rejtélyek
Békés megyében
Január 20. – május 29., Békéscsaba,
Békés Megyei Munkácsy Mihály
Múzeum – Múzsák Terme
A leendô kiállítás interaktív barangolás útján vezeti be megyénk múltjának rejtelmeibe a
látogatókat. Az érdeklôdôk
megismerkedhetnek többek
között a Békéscsaba határában
feltárt, késô középkori kutak
maradványaival, megcsodálhatják a szarmatakori sírokból elôkerült fibulákat, ékszereket, a
17. századi sarkadi aranypénzlelet darabjait vagy a battonyai arcos edényeket. A kiállítás megnyitója köré a szakma legtekintélyesebb képviselôinek részvételével háromnapos, országos, a
határ menti települések szakembereinek részvételével nemzetközivé bôvülô régészeti konferenciát szerveznek.

Stuart Mária – bemutató elôadás
Január 14., Békéscsaba, Békés Megyei
Jókai Színház – nagyszínpad

hogy a bábszínházi elôadás „kortalan”
nézôk számára is vonzó lehet. Másrészt
a beavató színház kiváló eszköz arra,
hogy a gyermekek megtanuljanak „másként” gondolkodni egy-egy mû kapcsán,
részesei lehessenek az elôadásoknak.

A tavalyi évadban nyújtott nagyszerû alakítása után Dobó Kata ismét a Jókai színház színpadára áll, ezúttal egy klasszikus
darab, a Stuart Mária címszerepében,
míg Erzsébet, a keménykezû, zsarnok
királynô jelmezét Kovács Edit ölti magára. A budapesti születésû, Bécsben élô
Szalma Dorotty már a múlt évben is bebizonyította, hogy elôadásai különlegesek, izgalmasak, így bizonyos, hogy rendezôi elképzelésében a skótok királynôje ugyancsak ritka színházi élményt ígér.

MEGJELENT A CARMINA BURANA
a Békés megyei szimfonikusok feldolgozásában
Megjelent a Békés Megyei
Szimfonikus Zenekar ötvenedik, ünnepi évadát lezáró, nagyszabású koncert kép- és hangfelvétele, melyen a közremûködô mûvészek Carl Orff monumentális remekmûvét, a Carmina Buranát szólaltatják meg.
A Békés Airport nagyhangárját
három alkalommal megtöltô,
hatalmas népszerûségnek örvendô elôadást megörökítô
CD-t és DVD-t hivatalos megjelenése napján, december 9-én
mutatták be Békéscsabán, a megyeházán.

Farkas Zoltán és Somogyi-Tóth Dániel

REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY
1. A szarvasi
gimnázium névadója

1.

2. Orosházán fesztivál épül e köré
az alapanyag köré

2.

3. Ennyi település található Békés
megyében

3.

4. Kondorosi születésû olimpiai
bajnok öttusázó

4.
5. Ô tervezte az ókígyósi (ma szabadkígyósi) kastélyt

6.
7. Errôl a településrôl származik a harmincegyszeres válogatott labdarúgó, Pisont István
9. A Hunyadi János Közoktatási Intézmény húsz évvel ezelôtt megalakult
mûvészeti mûhelye
10. Település, amelynek katolikus
és református templomát is 10.
ugyanaz a pap építtette

7.

8.

S

portolói pályafutása igen,
új, miniszterelnöki sporttanácsadói munkája azonban
talán még kevésbé ismert Balogh Gábornak. A Békés megyei sport életében fontos
szerepet vállaló szakemberek
azonban november 10-én ebben a minôségében is megismerhették a többszörös öttusa-világbajnokot, aki konzultációsorozatának harmadik állomásaként ezen a napon a
megyeházára, Békéscsabára
érkezett. A tanácsadó márciusig valamennyi megyét felkeresi, hogy az ottani sportélet
helyzetérôl, gondjairól, igényeirôl elsô kézbôl értesüljön.
A találkozón Balogh Gábor ismertette a sportigazgatás új kormányzati struktúrában elfoglalt helyzetét, a
nemrég létrejött sporttanácsadói iroda feladatait. Eddigi
látható eredményükként pedig két dolgot említett. Egyfelôl az öt látványsportágat
segítô adótervezetet, ami ha
szabad utat kap az Európai
Bizottságtól, azután mintegy

Kónya István megyei alelnök és Balogh Gábor miniszterelnöki sporttanácsadó
20 milliárd forint pluszpénz
áramolhat a labdarúgásba, a
kézilabdába, a kosárlabdába, a
vízilabdába és a jégkorongba,
így – hangsúlyozta – nekik
már kevesebbet kell az állami
finanszírozásból adni, és ezzel a többi sportágnak is több
jut. Másfelôl azt, hogy várhatóan már a jövô évtôl felmenô rendszerben megindul a
mindennapos testnevelés az
alsó tagozatban, öttôl nyolcadik osztályig pedig a mindennapos testmozgás, azaz a heti
három tornaóra plusz két

testmozgás. Balogh Gábor elmondta: mindez tornatermi,
testneveléstanár-képzô és egy
testnevelés-tantervi programmal is kiegészül. Az Új
Széchenyi Terv vonatkozásában kitért rá: a találkozó egyik
célja is az, hogy az infrastrukturális helyzetet és igényeket
felmérve megismerjék, melyek a legfontosabb megoldandó feladatok vidéken,
egy-egy településen, hogy a
fejlesztéseket együttmûködve tervezhessék meg.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

A legjobb diáksportolókat köszöntötték
T

örténelmet írt a 2009–
2010-es tanévben Békés
megye diáksportja. Az országos döntôkben minden eddiginél nagyobb sikereket értek
el a megye diákjai: 30 egyéni
sportoló és 16 csapat állhatott
a dobogó legmagasabb fokára, s összesen 302 pontszerzô
helyezést értek el a sportoló-

ink. Az eredmények számbavételére és elismerésére gyûltek össze a legjobbak november 24-én a békéscsabai Csaba Center aulájában. Itt nemcsak a diákolimpikonokat köszöntötték, de átadták a „Békés megye jó tanulója, jó
sportolója”, illetve a „Békés
Megye Diáksportjáért” díja-

kat, valamint elismerésben
részesítették a Békés Megyei
Diáksport Tanács (BMDST)
nyugdíjba vonuló titkárát,
Kováts Tibort. A Békés Megyei
Önkormányzat és a BMDST
által szervezett gálán ezúttal
is mintegy háromszázan vettek részt.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Folytatódik a Zebra Akadémia
Z

ebra Akadémiájával a Békés Megyei Rendôr-fôkapitányság már három éve látogatja az általános iskolákat. A
Békés Megyei Önkormányzat
által is támogatott programban
idén tizenegy suli közel ötszáz
diákja vesz részt, és ismerkedik
meg ezáltal játékos elôadás formájában a helyes közlekedéssel, a közlekedési szabályok
fontosságával és a karjelzésekkel. A tizenkét foglalkozásból
álló elôadás-sorozat végén a

gyerekek májusban elméleti és
gyakorlati vizsgát tesznek, és
akik sikerrel veszik az akadályt,
névre szóló oklevélben és ajándékban részesülnek. A kezdeményezésre hatalmas szükség
van, hiszen a megyei baleseti
statisztika kimutatása szerint a
balesetek nagy százalékában a
gyermekek is érintettek. Legtöbbször a közlekedési szabályok ismeretének hiánya okozza a tragédiát.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

5.
6. A gyulai születésû
Bérczesi Róbert
egykori zenekara

8. Závada Pál regénye

9.

11.
11. Okányi származású színész, 2003 óta a Nemzeti Színház tagja

A színezett oszlop betûit fentrôl lefelé összeolvasva egy Békés megyei születésû orvos, ideggyógyász, elmeorvos 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: 2011. január 7. A borítékra, kérjük, írja rá a jeligét:
Közlöny-rejtvény.

Németországból is rendeltek a BékésPláza webáruházból
Napjaink legköltséghatékonyabb értékesítési eszköze az internet. Éppen ezért a Békés Megyei Önkormányzat támogatásával tavaly létrejött egy webáruház és egy internetes hírújság, melyeknek célja, hogy a Békés megyei vállalkozók termékeinek és szolgáltatásainak piacra jutását segítse. Jelenleg is több száz termékkel és szolgáltatással várja vásárlóit a plaza.bekesmegye.com oldalon található webáruház. Folyamatosan bôvül a kínálat, a kedvezô
árú minôségi termékek iránt pedig egyre nagyobb a kereslet. A vásárlók többsége fôvárosi,
de volt már Németországból érkezô megrendelés is. A program a Békés Megyei Önkormányzat támogatásával valósul meg, melynek köszönhetôen a megyei vállalkozások ingyen
csatlakozhatnak a rendszerhez. További információ: info@bmva.hu

