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Folytatódik a közös gázbeszerzés
Elfogadták Békés megye idei költségvetését
Közel huszonnyolc milliárdos fôösszegû költségvetést fogadott el február 11-ei, idei elsô ülésén a Békés megyei közgyûlés. A képviselôk
emellett döntöttek arról, hogy idén is a településekkel közösen szerzik be a földgázt. A felsôoktatási hallgatók szakmai gyakorlatszerzésére vonatkozó pályázatát pedig ismét kiírta a testület.

H

osszas és több helyen
parázs vitát követôen
fogadta el Békés Megye
Képviselô-testülete a megyei önkormányzat idei büdzséjét február 11-én a megyeházán. A helyenként személyeskedésbe forduló szócsaták különösen Balogh József és Tolnai Péter (Fidesz–
KDNP), illetve Gosztolya
Ferenc és Varga Zoltán
(MSZP) között élezôdtek

ki, akik között már a két ülés
közötti tárgyalásokra, tanácskozásokra vonatkozó
jelentés megbeszélése alatt
feszültség keletkezett. Elôbbi képviselôk a szocialista
kormányzás hibáit emlegették fel, míg utóbbiak inkább
elôretekintésre intették kollégáikat; továbbá az egyes,
Szabadkígyósra érkezô vagy
a másik fél állítása szerint
éppen hogy nem érkezô

2011-ben is folytatódnak a már elkezdett beruházások, köztük a Békés Megyei
Pándy Kálmán Kórház sürgôsségi osztályának korszerûsítése

Magyar szarvasmarhákat vásárolnának
F

iatal cégek és évszázados hagyományra viszszatekintôk, holland típusú,
háznál lévô kis családi vállalkozások és nagyüzemek, eddig csak belföldi vevôkörrel
rendelkezôk és már meglévô külföldi kapcsolataik körét bôvíteni akaró vállalkozások a baromfifeldolgozóktól a vetômaggyártókon át a
kolbászkészítôkig egyaránt
részt vettek a január 27–28ai magyar–ukrán mezôgazdasági, élelmiszer-ipari kiállításon és üzletember-találkozón. A gyulai sportcsarnokban tartott expó a Békés
Megyei Önkormányzat és
Gyula városa, valamint Ukrajna magyarországi nagykövetségének összefogásával
jött létre, megvalósulásának
idôtartama pedig majdhogynem rekordközeli, hiszen
elôzménye mindössze három hónapra nyúlik vissza.
Ekkor, azaz 2010 októberének végén látogatott el
ugyanis Jurij Muska nagykövet a megyeházára, Békéscsabára, ahol több megyei
politikussal egyeztetve elôször körvonalazódott ki a
terv, miszerint szükség len-

NFÜ-s pályázati pénzek
összegét illetôen sem jutott
dûlôre a korábbi önkormányzati miniszter Varga
Zoltán és Balogh József, a
település polgármestere.
A mellékvágányok ellenére a 2011-es év elsô megyegyûlésének legfontosabb vitapontja azonban természetesen maga az idei büdzsé
volt. Az egyensúlyra, stabilitásra törekvô költségvetés
fôszáma 27,99 milliárd forint mind a bevételi, mind a
kiadási oldalon. Idén a források 72,8 százalékát (azaz
20,387 milliárd forintot) fordítják mûködésre, míg 27,02
százalékát (vagyis 7,603 milliárdot) fejlesztésre.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON "

Új Széchenyi Terv: fókuszban
a kis- és középvállalkozások
N

emcsak az ülô-, de
kis híján az állóhelyek száma is kevésnek bizonyult a megyeháza földszinti nagytermében az Új
Széchenyi Terv (ÚSZT)
február 2-ai bemutatásakor.
A fejlesztéspolitika megújult rendszerének ismertetése érdekében ugyanis a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a
Nemzeti Fejlesztési Ügy-

nökség (NFÜ) országjáró
körutat szervez, így érkeztek meg Békéscsabára is.
Mindezt pedig tették konzultációs célból, hiszen a
terv részben elkészült, részben azonban még kialakítás
alatt áll, így az elképzelések,
a problémarendszerek feltárásával a javító javaslatokat,
jó ötleteket még be lehet
építeni a struktúrába.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON "

Kónya István megyei alelnök, Jurij Muska nagykövet és dr. Görgényi Ernô gyulai polgármester a Gyulai Hentesek Hagyományôrzô Egyesületének standjánál
ne egy mindkét fél számára elônyökkel járó expóra.
Vagyis valamire, ami új piaci
frontot nyithat meg a Békés
megyei gazdák minôségi
termékei számára, miközben megoldási javaslatot ad
az ukrán sertés- és marhahúshiányra, egyúttal az
unióba készülô állam számára némi know-how-val is
szolgál.
A felvetést pedig azonnal
szervezés követte, és egyfaj-

ta elôdelegáció gyanánt január 17–18-án már Békés
megyébe látogatott egy hétfôs küldöttség az Ivanofrankivszki területrôl. Majd
Jurij Muska vezetésével
mintegy negyvenöt, a gazdasági szektor versenyszférájában, illetve közigazgatási részében tevékenykedô
szakember érkezett Kárpátalja, Kirovográd és Vinica
területérôl az expóra azzal a
céllal, hogy kétnapos itt-tar-

tózkodása alkalmával közelebbrôl is megismerkedhessen térségünk agráriumával
és meghatározó gazdasági
társaságaival.
A kiállítás résztvevôi,
ahogyan azt a nagykövettel
közösen Kónya István megyei alelnök és dr. Görgényi
Ernô gyulai polgármester is
tették, a standok között
megismerkedhettek a cégek
tevékenységeivel.

Január 24-én mutatták be a nagy sikerû Süsü, a sárkány címû zenés darabot a Békés Megyei Jókai Színházban, melyet áprilisban láthat újra a közönség.
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Kétsoprony vonzereje
A belterületi részek után most a külterületi tanyasorokon is szeretnék megoldani a vízlevezetést, mondja interjúnkban Völgyi Sándor, Kétsoprony független polgármestere, aki szerint Békéscsaba közelsége ellenére a külföld jelenti a tényleges elszívó erôt a település számára. Úgy tapasztalja azonban,
hogy a kiköltözôk sem feltétlenül külföldön telepednének le, hiszen közülük egyre többen vesznek szülôfalujukban lakást, telket maguknak.
– Milyen megoldandó feladatok
állnak jelenleg Kétsoprony elôtt?
– A 2010-es évünk gyakorlatilag a belvíz jegyében
telt el. A belterületi részen
már kiépült a vizet levezetô
hálózat, és jelenleg az az elsôdleges feladatunk, hogy a
külterületi tanyasorokon is
megoldjuk ugyanezt. Emellett szeretnénk az eddig elért eredményeinket megtartani, az eddig megvalósított infrastrukturális hálózatunkat karbantartani, esetlegesen fejleszteni, illetve élni
a kormány által pályázatok
formájában biztosított lehetôségekkel: értem ezalatt a
megújuló energia kérdését
intézményeink átalakítása
vonatkozásában, a közúthálózat, a mezôgazdasági feltáró utak fejlesztését. Mivel
nálunk a lakosság jelentôs
része mezôgazdaságból él,
mindenféleképpen szükség
van rá, hogy az ô életüket
könnyebbé tegyük, komfortérzetüket növeljük, és
ha ehhez hozzátartozik,
hogy esetleg egy mezôgazdasági feltáró utat építsünk,
amire van pályázat és van
megfelelô önerônk, akkor
ezt meg kell valósítanunk.

– Egy internetes szavazáson
nemrég Kétsopronyt választották az ötödik legélhetôbb Békés
megyei kistelepülésnek. Bár ez
nyilván nem egy reprezentatív
felmérés, mégis jelzésértékû lehet. Ön szerint minek köszönheti vonzerejét a község?
– Nahát, errôl az eredményrôl nem is tudtam! Én
Kétsopronyt a béke szigeteként szoktam jellemezni: a
településen rend, fegyelem és
nyugalom van, szorgalmas,
kötelességtudó emberekkel.
És szét lehet nézni, a közterületek is nagyon szépen karbantartottak. Ami nagyon
fontos, hogy helyben mûködik még a szövetkezet, ami
százötven embernek munkát
ad, emellett – a katolikus egyház fenntartásában – megmaradt az óvodánk és az iskolánk
is. Azok a fiatalok pedig, akik
a faluban nem tudnak elhe-

lyezkedni, talán Békéscsabán
tudnak munkát találni, és ôk
sokkal könnyebben jutnak
be Békéscsabára Kétsopronyból, mint például Békéscsaba
egyes részeirôl lehet.
– Közelsége miatt a megyeszékhely nem képvisel egyúttal
elszívóerôt is?
– Békéscsaba inkább
munkahelyforrást jelent,
nem pedig elszívóerôt – Kétsopronyból sajnos sokkal
messzebb mennek el az emberek, hiszen akik tôlünk elköltöztek, azok Nyugat-Európában találták meg a helyüket. Azt azonban hozzá
kell tegyem, hogy a külföldre vándorlók közül néhányan már vettek nálunk telket vagy lakást, tehát úgy
tûnik, már nem helytálló az
a megállapítás, miszerint ôk
feltétlenül a távolban akarnak letelepedni, hanem szeretnének hazajönni az ô kis
falujukba, és hosszú távon
mindenféleképpen itt képzelik el az életüket. Éppen
ezért fontos, hogy településünk vonzereje megmaradjon, erôsödjön, s ezért kell,
ezért érdemes együtt dolgoznunk Kétsoprony minden egyes lakosával.

Felkészülés a katasztrófákra
B

ár sem egyik, sem másik
oldalról nincs erre törvényi kötelezettség, a Békés
Megyei Védelmi Bizottság
(BMVB) négyévente, az önkormányzati választások
után, katasztrófavédelmi felkészítô értekezletet tart a hetvenöt település polgármestere számára, akiknek jelentôs
többsége maga vagy delegáltja révén részt is vesz a rendezvényen. Mivel szavazategyenlôség miatt Dombiratoson és Köröstarcsán idôközi választást kellett tartani
decemberben, ezért ezúttal a
szokásosnál kicsivel késôbbre, január 26-ra szervezték
meg az eseményt. Farkas
Zoltánnak, a BMVB elnökének nevében és helyetteseként dr. Dávid Sándor fôjegyzô köszöntötte a megjelenteket a megyeházán, Békéscsabán.
A programon a védelmi
igazgatás és a katasztrófahelyzetek kezelése során
szükséges alapismereteket
dolgozták fel, és a feladat
összetettségét, többszereplôs
jellegét húzza alá, hogy a felszólalók is számos, egymástól sokban különbözô szakterületrôl érkeztek a tanácskozásra, amelyen több mint
ötven város- és faluvezetô, a
Magyar Tartalékosok Szövetségének megyei önkéntesei, illetve a polgári védelmi
kirendeltségek képviselôi
elôtt tartották meg prezentációikat. Dr. Takács Árpád me-

gyei katasztrófavédelmi igazgató kitért rá, Békés megyében a legnagyobb veszélyforrást az ár- és belvíz jelenti, elôbbitôl összesen huszonöt település, így 228
ezer fô veszélyeztetett. Hozzátette, itt azonban nem fordulhat elô az, ami tavaly májusban Felsôzsolcán, valamint októberben Kolontáron, amikor is kitelepítési
tervek nélkül kellett a lakosokat az árvíz, illetve a vörös-

rös-vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság vezetôje beszélt egy megyénkben
jelenleg is aktuális témáról, az
ár- és belvizek elleni védekezés helyi feladatairól. Bak
Sándor egyebek mellett felhívta a figyelmet a védekezési
mûvek és tervek évenkénti
felülvizsgálatának jelentôségére; a körtöltéssel rendelkezô településeknek a belvízvédekezési mellett árvízvédekezési tervet is kell készítenie, és

Dr. Takács
Árpád megyei
katasztrófavédelmi igazgató

iszap miatt kitelepíteni: augusztusban ugyanis megkezdték a felülvizsgálatokat
és átdolgozásokat, és január
31-ig mind a huszonöt település kitelepítési és befogadási feladatainak megtervezése elkészül.
Siska Csaba alezredes a
Honvédelmi Minisztérium
védelmi hivatalának képviseletében a védelmi igazgatás
rendszerérôl, tartalmáról, a
jogszabályi háttérrôl, a honvédelem komplett rendszerérôl, a minôsített idôszakokról
tartott elôadást, majd a Kö-

vázolta, hogy Békés megyében a vízkárelhárítási tervellátottság lényegesen jobb, mint
az országos átlag.
A tanácskozáson elôadott
még dr. Kása Róbert, a Békés Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Ellenôrzési
és Felügyeleti Fôosztályának
mb. vezetôje, dr. Mucsi Gyula megyei tiszti fôorvos, dr.
Bakos Pál, a kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és
állat-egészségügyi igazgatóságának igazgatóhelyettese,
valamint Brlázs Zsolt rendôrfôhadnagy.

Megalakultak a megyei kisebbségi önkormányzatok
Békés megyében három kisebbségi önkormányzati testület alakult meg januárban: a cigány, a román és a szlovák

Csicsely Ilona a megyei szlovák kisebbségi
önkormányzat elnöke

Nagyné Martyin Emília a megyei román
kisebbségi önkormányzat élén

A szlovák kisebbségi testület elnökévé dr. Csicsely Ilonát, helyettesévé Pecsenya Pétert választották, míg a pénzügyi bizottságot Kesjár Mátyás vezetheti.
A törvényi szabályozások értelmében a Békés Megyei
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat testületében is kilencrôl hétre csökkent a képviselôk száma.
A hivatalos eskütételt megelôzôen hét képviselô vehette át dr. Vozár Istvántól a megbízólevelet: Cservenák János, dr.
Csicsely Ilona, Kesjár Mátyás, Krajcsovics Hajnalka, Krajcsovicz Andrásné és Pecsenya Péter, a Szlovák Unió, valamint
Feledi János az MSZSZ–Pilisi Szlovákok–DASZSZ képviseletében.
A január 9-ei országos és területi kisebbségi önkormányzati választásokkal a Magyarországi Románok Kulturális Szövetségének (MRKSZ) négy, míg a Magyarországi Románok Országos Érdek-képviseleti Egyesületének (MROÉE)
három képviselôje jutott be a Békés megyei grémiumba. A
hétfôs testület tagjai ugyanis Balogh László Csaba, Karancsi
Andrásné, Nagyné Martyin Emília Veronika és Netye Bertold
(MRKSZ), valamint Patkás János, Tompán Angyelkó és Vitális Gábor (MROÉE) lettek.
A képviselôk elnökükké Nagyné Martyin Emília Veronikát, elnökhelyettessé pedig Karancsi Andrásnét választották,
mindketten egyedüli jelöltek voltak, és mindkettejükre hat
igen szavazat érkezett, egy-egy tartózkodás mellett.

Megalakult a megyei cigány kisebbségi
önkormányzat testülete
Megtartotta alakuló ülését a hét képviselôbôl álló Békés
Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete január
17-én, Békéscsabán. A megyeházán rendezett tanácskozáson a testület elnökévé Dógi Jánost, míg az elnök helyettesévé Pusztai József Károlyt választották meg a képviselôk.
A testület pénzügyi bizottságának elnökségét a grémium
döntésének értelmében Surman Zoltán töltheti be.
Az alakuló ülésen hét képviselô átvehette megbízólevelét
dr. Vozár Istvántól, a területi választási bizottság (tvb) elnökétôl. Majd a képviselôk, név szerint: Drágos József (MCF), Faragó Lajos (RPT-RPM-CSZOSZ Roma Újszövetség), Pusztai József Károly (LUNGO DROM), Strausz József (RPTRPM-CSZOSZ Roma Újszövetség), Surman Zoltán (RPTRPM-CSZOSZ Roma Újszövetség) és Zsigmond Károly
(LUNGO DROM) letehették a képviselôi esküt.
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Egyensúlyi jellege mellett a
büdzsé legfontosabb érdemei között Farkas Zoltán, a
megyei közgyûlés elnöke
kiemelte, hogy abban egyrészt a kötelezô feladatellátásra egyértelmûen biztosítottak a források, illetve teljes mértékben garantáltak a
megyei önkormányzatnál és
intézményeinél dolgozók
bérei és járulékai. Másrészt
a beruházások sokaságára
hívta fel a figyelmet – hozzátette, a fejlesztésekhez továbbra is igyekeznek minél több pályázati pénzt
igénybe venni. Új elem a
költségvetésben, hogy a
meghatározott célelôirányzatok között a nehéz helyzetbe került önkormányzatoktól való esetleges, a megyei önkormányzat számára
kötelezô feladatátvétel zökkenômentes biztosítása érdekében 50 millió forintos
elôirányzatot képeznek, míg
a katasztrófaelhárításra 10
millió forintot állítanak be.
A korábbi négy évben ért
központi forrásmegvonások
következményeként 2010ben felvett 1,84 milliárd forintos mûködési célú hitel
továbbra is szükséges ahhoz, hogy a feladatellátás

biztosított legyen, és mivel
múlt évben nem használták
fel az egész összeget, ez a
forrás idén is megjelenik a
költségvetésben. Egyebek
mellett éppen magára a hitel
meglétére tekintettel nem
támogatta a jobbikos Gajdos
Attila és Jámbor Nándor a büdzsét, Farkas Zoltán szerint
ugyanakkor az adósság terhe csak akkor valóban teher,

ha nem tudjuk, hogyan kezeljük. A közgyûlés elnöke
vázolta: korábban a kamatkockázat kérdését sem véletlenül pályáztatta meg tíz
évre a megyei önkormányzat: bármilyen kamatváltozás is történik, egy évtizedig
ugyanezt a kamatot kell fizetniük.
Az ellenzéki képviselôk
kritikáikon túl is elismerték:
jelen gazdasági körülmények között példásan kidolgozott büdzsérôl beszélhetünk, amin nincs szégyellnivalója Békés megyének.
Ugyanakkor szerintük a büdzséért a többségnek kell a
felelôsséget vállalnia, így ôk
kisebbségben lévô ellenzékként elvbôl nem támogathatják: ezért végül 11 igen, 3
nem és 3 tartózkodás mellett fogadták el a Békés Megyei Önkormányzat 2011.
évi költségvetését.

zésnek milyen lehetôségei
vannak.

Jól vizsgázott a civil szféra

Farkas Zoltán, a Békés megyei közgyûlés elnöke

2009-ben még újszerû lépés
volt, mára pedig már jól bejáratott szokásnak nevezhetô, hogy a megyei önkormányzat gesztorságával települések, intézmények,
kistérségi társulások közösen szerzik be a szabadpiac-

elôzô évi létszámhoz képest
plusz kettô) írta alá a vonatkozó szindikátusi szerzôdést. Hasonló közös fellépés várható a 2011. július 1.
és 2012. június 30. közötti
idôszakra nézve is, hiszen
február 11-ei egyhangú
döntésével a megyei képviselô-testület egyrészt elrendelte, hogy a megyei önkormányzat a fenntartása alatt
álló intézmények által felhasznált földgázt központosítva vásárolja meg. Más-

A közös gázbeszerzés
alapjait még a 2008-ban a
gazdasági válság negatív hatásainak ellensúlyozására kidolgozott Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési
Programban fektették le. A
megyén belüli összetartás, a
közös munka hatékonyságának erôsödése mellett természetesen mindez jelentôs
megtakarítást jelent, hiszen
az érintettek együttes erejük, összefogásuk révén jelentôs kedvezménnyel tud-

ról a földgázt. A 2009/2010es együttmûködés sikereit
követôen a 2010/2011-es
gázévben még többen csatlakoztak a kezdeményezéshez: ekkor a megye és tizenhárom intézménye mellett
ötvenkét települési önkormányzat (azaz kilenccel
több, mint egy évvel korábban), illetve négy többcélú
kistérségi társulás (vagyis az

részt pedig állást foglalt
amellett is, hogy ezen túlmenôen Békés megye települési önkormányzataival,
önálló gazdálkodású intézményeivel, többcélú kistérségi társulásaival is partneri
együttmûködés keretében
törekedjen a földgázenergia
együttes, konzorciumi keretek között történô beszerzésére.

ják beszerezni az energiahordozót – a jelenlegi gázév
végére például az elôzetes
számítások szerint a megtakarítás elérheti a tizenöt százalékot.
A közös beszerzések sikerének hatására mindemellett új elemként arról is
döntött a testület, hogy a hivatal vizsgálja meg: a közös villamosenergia-beszer-

Ismét közösen szerzik be
a földgázt, akár a villanyt is

A testület beszámolót hallgathatott meg a 2010. évi
komplex civil pályázat eredményeirôl. A tavaly június
4-én aláírt támogatási szerzôdések óta 113 közoktatási
szervezetet, civil szervezetet,
5000 fô alatti lélekszámú települési önkormányzatot,
kisebbségi önkormányzatot
és egyházat összesen közel
30 millió forintnyi összeggel
segítette. Az önkormányzat
megyei kulturális élet élénkítését elômozdító pályázatokat támogatott, aminek
köszönhetôen majdnem 60
ezer fô vehetett részt aktívan
az érintett programokban
(egyebek mellett színház- és
múzeumlátogatásban, fürdôzésben, civil szervezetek
saját szervezésû programjaiban), ami egyértelmû bizonyíték arra, hogy az itt élôk
egy jelentékeny része igényli a színvonalas kulturális és
közösségeket építô rendezvényeket.

Hallgatók jelentkezését várják
A fiatalok munkatapasztalathoz segítése érdekében még
2008-as határozatával külö-

nített el 8 millió forintot
egyetemi és fôiskolai hallgatóknak gyakorlati helyet biztosító pályázatára a megyei
önkormányzat. A kiírással
különösen a nagy múltú
képzési hagyományokkal
rendelkezô kelet-magyarországi egyetemek, valamint a
budapesti egyetemek székhelyén vagy kelet-magyarországi telephelyén tanuló

hallgatókat kívánta megszólítani azáltal, hogy hivatalában, valamint az általa fenntartott intézményekben lehetôséget ad nekik a kötelezô gyakorlat megszerzésére. A fiatalok Békés megyei
kötôdésének, identitásának
erôsítését is szolgáló lehetôséget tavaly szeptemberben
ismét pályázhatóvá tették.
Ennek kapcsán egyfelôl a
humán ügyek bizottsága tájékoztatott arról, hogy december 14-én tizenhét hallgató pályázatát bírálta el pozitívan. Közöttük ki egy, ki akár
húsz héten keresztül gyakorolhatja választott jövôbeni
hivatását a megyei önkormányzat hivatalának és intézményeinek köszönhetôen. Másfelôl mostani ülésén a testület egyhangúlag
úgy határozott, hogy a pályázatot még egyszer kiírja, azaz
újra várja a fôiskolások és
egyetemisták jelentkezését. A
szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, az utolsó lezárt
félév indexmásolatát és a
hallgatói jogviszonyt igazoló
dokumentumot tartalmazó
pályázati anyagok postára
adási határideje 2011. április 22. A részletes felhívás
megtalálható a www.bekesmegye. hu oldal Pályázatok

menüpontja alatt. (A korábbi
pályázók tapasztalatairól a
4. oldalon olvashat cikket.)

Folytatás következik
A megyei képviselôk egy
hónap múlva, az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc emléke elôtt tisztelgô
március 11-ei, Gyula városába kihelyezett ünnepi ülésen tanácskoznak.

Békés Megye Képviselô-testületének Közlönye, Békéscsaba. Felelôs kiadó: Békés Megyei Levéltár. Felelôs szerkesztô: dr. Erdész Ádám. Újságírók: Gelegonya Edina, Molnár Lajos, Niedzielsky Katalin,
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Hallgatók és pályakezdôk
a megyénél
A Békés Megyei Önkormányzat két fiataloknak
szóló programja is azt a célt szolgálja, hogy
megmutassa, van miért itt maradni/idejönni, valamint azt, hogy munkatapasztalathoz segítse
az új generációt. Így a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácsnak köszönhetôen 2009-tôl harmincnyolc friss diplomás kezdhette meg munkáját a megye 26 önkormányzatánál. A még felsôoktatási intézménybe járók számára pedig a
kötelezô gyakorlat megszerzésére adott, valamint a pályázat újbóli kiírásával ad jelenleg is
lehetôséget a megye. Három érintett fiatalt kérdeztünk tapasztalataikról.
Domokos Anikó Emese
egyetemi hallgató:

– A Debreceni Egyetem néprajz szakának mesterképzésben részt vevô hallgatójaként
két hét szakmai gyakorlatot
töltöttem el a Békés Megyei
Múzeumok Igazgatóságánál
az elmúlt év novemberében.
E rövid idôtartamon belül alkalmam nyílott megismerni
számos múzeumi tevékenységet, mint például a kiállításrendezés folyamatát, a néprajzi és történeti gyûjtemény
nyilvántartásának rendszerét,
egy állandó tárlat revízióját.
Részt vettem továbbá kiállításismertetô sajtótájékoztatón, és közremûködtem múzeumi tárgyak leltári nyilvántartásba vételénél is. A múzeum munkatársai pedig folyamatosan segítették a tájékozódásomat és az ott végzett munkámat, barátságos
légkör fogadott.
Hunya Éva egyetemi
hallgató:

– Fontos szempont volt,
hogy olyan gyakorlati helyet
találjak, ahol lehetôség nyílik
a szakmai fejlôdésre, munkatapasztalat-szerzésre, így
nagyon örültem, amikor
megtudtam, hogy elfogadták
a pályázatom, és szakmai
gyakorlatomat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Szakmai Felügyeleti Osztályán tölthetem. A 15 hét során megismerkedtem a hivatal mûködésével, a megyei
fenntartású intézményekkel

és feladataikkal. Betekintést
nyertem a referensek (ifjúsági, kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi) munkájába, megismerkedtem a
hivatali ügyintézés menetével, részt vehettem több alkalommal az osztályértekezleten, valamint a képviselôtestület ülésén is. Rengeteget
tanultam, sok tapasztalattal
gazdagodtam, sokkal önállóbb és magabiztosabb lettem, és nagy segítség volt
számomra, hogy a szakmai
gyakorlat alatt a mentorom
irányításával készíthettem el
a szakdolgozatomat, amelynek témája szintén az önkormányzathoz kapcsolódott.
Ambrus Réka pályakezdô:

Ösztöndíjas foglalkoztatottként 2009. december 1-jétôl
a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Szakmai
Felügyeleti Osztályán álltam
alkalmazásban. Pályakezdô
diplomásként nagyon örültem ennek a lehetôségnek,
hiszen lakóhelyemen, Békéscsabán volt alkalmam az
elhelyezkedésre, és érdeklôdési körömbôl, végzettségembôl adódóan mindig is
úgy gondoltam, hogy szívesen dolgoznék a közszférában. Az osztály munkatársainak iránymutató segítségével
rengeteget tanultam. Megismerkedtem a hivatali ügymenettel, részt vettem elôterjesztések, feljegyzések,
statisztikák elôkészítésében,
végezhettem részfeladatokat
nagyobb projektekben, és
szociológus lévén volt alkalmam megyei szintû kutatások tervezetének elkészítésére is. A hivatalnál eltöltött
egy év alatt szerzett tapasztalataimból és pozitív élményeimbôl adódóan továbbra
is szívesen dolgoznék a közszférában.
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Adomány-díj a paksi erômûnek
A Békés Megyei Önkormányzat minden évben ünnepi programsorral rója le
tiszteletét a magyar kultúra
napján, alkalomról alkalomra más helyszínen. Így tavalyelôtt Orosháza, tavaly Békés,
ezúttal pedig a szarvasi Vajda
Péter mûvelôdési központ
színházterme adott otthont a
rendezvénynek. Mivel ezt a

mán népzenész produkciója
követte, majd Farkas Zoltán
kapott szót.
A megyei közgyûlés elnöke a megjelentek köszöntése
után kellemes kötelességének tett eleget: a megyei önkormányzat közel húsz esztendeje adja át ebben az idôszakban az Adomány-díjat
valamely, a kultúrát támoga-

révén, a Paksi Atomerômû
Zrt. kapta meg a díjat. Korbely István szarvasi festômûvész beszédes címû, Békési hangulat nevet viselô alkotását a vállalat annak elismeréseként kapta, hogy
2010-ben összesen 5,7 millió forinttal támogatta a Carmina Burana-hangversenyét decemberben CD-n és

szimfonikusok munkáját. A
komolyzenei formáció vonósnégyese ízelítôt is adott
ezen az esten, és Bartók, illetve Weiner egy-egy alkotásából adott elô részleteket.
Ezután ismét a népzenének jutott külön mûsorrész a
magyar kultúra napja alkalmából tartott rendezvényen.
A Gyökereink címet viselô

napot országszerte annak
emlékére ünnepeljük, hogy
Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én írta meg a Himnuszt,
így természetesen nemzeti
énekünk elszavalásával kezdôdött az idei, január 21-ei
esemény. Józsa Mihály színmûvész elôadását Juhász Kál-

tó piaci szereplônek. A kitüntetettekre javaslatot a
megyei fenntartású kulturális intézmények, valamint a
megye közmûvelôdési feladatellátásban részt vevô partnerei tehettek, és 2011-ben,
a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar nominálásának

DVD-n felelevenítô, több
mint ötven éves múltra viszszatekintô együttest.
A képet és díjat Farkas
Zoltán Mittler István kommunikációs igazgatónak nyújthatta át, aki elmondta: az
erômû a jövôben is támogatni szeretné a Békés megyei

folklórmûsorban közremûködött Csasztvanné Vass Edit,
a Népmûvészet Ifjú Mestere, a SZÁMK Chován Kálmán Mûvészeti Alapiskola
Gyermek és Ifjúsági Csoportja és a Tessedik Táncegyüttes, a Fix-Stimm zenekar kíséretével.

Utazás kiállítás: egységben az erô!
A

z idei Utazás kiállítás
során Békés megye
összes kiállítója egy standon
jelenik meg. A 2011. március
3–6. között, a budapesti
Hungexpo területén szervezett rendezvény keretében,
120 m2-es exkluzív standon
jelenik meg megyénk számos települése, szolgáltatója,
szervezete. Gyula, Békéscsaba és Gyopárosfürdô saját
installációval látható majd,
mellettük pedig a Tourinform – Békés megye standján belül 11 társkiállító szerepel még. Így például Körös Sárrét, Gyomaendrôd, Szarvas, Békés, Mezôkovácsháza
is megjelenik az igazán egyedi, teljesen újszerû standon.
Számos attrakció, meglepetés is várja a közönséget: ételbemutatók, nyereményjátékok, kóstolók. Ön se maradjon ki az élménybôl, látogasson el Békés megye standjára! Minden érdeklôdôt szeretettel várnak a szervezôk: a
Tourinform – Békés megye
munkatársai.
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Székelyföldön erôsítette külkapcsolatait Békés megye
Határon átívelô kapcsolatainak erôsítése céljából a Békés Megyei Önkormányzat delegációja
ellátogatott a Romániában található Kovászna
megye székhelyére, Sepsiszentgyörgyre, hogy
megvizsgálják a jövôbeli együttmûködés lehetôségeit. A január 19-i hivatalos találkozót a székelyföldi partnerkapcsolatok kibôvítése jegyében rendezte meg a Kovászna Megyei Tanács.
A tárgyaláson a kulturális és idegenforgalmi kooperáció lehetôsége mellett kiemelt témaként
szerepelt az elmúlt évben indult szórványprogram kibôvítése is.

A

mostani tárgyalás elôzményeihez az is hozzátartozik, hogy Kovászna
megye vezetése még novemberi magyarországi körútja során tett látogatást többek között Békés megyében is, hogy a magyarországi megyék közötti kapcsolatokról és az együttmûködés további lehetôségeirôl
egyeztessen. Az akkori Békés megyei találkozó résztvevôi több témakör felvetésével körvonalazták a jövôbeli kapcsolatok erôsítésének szándékát, elsôsorban

az oktatás és a kultúra területeit érintve. A résztvevôk
már azon a találkozón
egyetértettek abban, hogy a
korábbi kapcsolatok megerôsítése mindenképpen
szükséges a jövôben.
A megbeszélés házigazdája, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke elmondta: hogy önkormányzatuk tavaly viszonylag
csekély összeget fordított a
szórványban zajló eseményekre, ennek ellenére is jelentôs eredményként könyvelhették el, hogy egy me-

gye lélekszámának megfelelô magyar ember érdeklôdését sikerült felkelteni. Antal Árpád András sepsiszentgyörgyi polgármester ehhez
hozzátette: az önkormányzatok szerepe egyre hangsúlyosabb lesz, így a közös
nemzetpolitikai stratégiában
is fontos szerep jut a városoknak és a megyéknek.
Békés megyébôl Farkas
Zoltán megyei elnök, Kónya
István megyei alelnök és dr.
Dávid Sándor megyei fôjegyzô képviselte térségünket. Farkas Zoltán beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a megbeszélésre
számtalan dokumentumot
vittek magukkal, melyek
tartalmazzák azokat a programokat, amelyeket Kovászna megyével közösen
terveznének lebonyolítani. – Rajtunk múlik, hogy
az erôs kapcsolatokat menynyi tartalommal töltjük meg
és milyen módon kamatoztatjuk a jövôben – hangsúlyozta a megyei elnök.

Indul az Új Széchenyi Terv
Csakúgy, mint a többi helyszín esetében, a mostani állomás vendégei is önkormányzati szakemberek, polgármesterek, intézményvezetôk, vállalkozók, gazdasági érdekkép-

nyosodott: ez a gazdaságfejlesztési terv többé nem tartható fent – ezért dolgozták/dolgozzák ki az alapvetôen növekedéspárti Új Széchenyi Tervet. Céljuk egyebek között, hogy 2014-ig

ebbôl 4,5 ezret már szerzôdésben lekötöttek, míg további jelentôs összeget is
vissza nem fordítható módon elköteleztek már valahova (például azért, mert az elsô forduló igen, de a második

viseletek vezetôi voltak, öszszesen több mint száz fô.
Az NFÜ Békés megyei
származású elnöke, Petykó
Zoltán kezdésként összegezte a 2007–2013-as uniós költségvetési ciklus elsô felének
magyarországi eredményeit:
mivel a félidô egybeesett a tavalyi kormányváltással, így az
Új Magyarország Fejlesztési
Terv addigi tapasztalatait is
egyszerûbb volt summázni.
Ennek során megállapították,
hogy a tervekben szerepeltek
és a tényhelyzet között ellentét feszül, és sem a foglalkoztatásnövelés, sem a GDP-növekedés tekintetében nem
teljesültek az elvárt célkitûzések, sôt romlott a helyzet. Úgy véli, ezzel bebizo-

250-300 ezer új munkahelyet teremtsenek, a jelenlegi
82-rôl pedig 60-70 százalékra csökkentik az államadósságot. Programjaikban egyértelmûen és erôteljesen építeni kívánnak a kis- és középvállalkozókra: – Nemcsak
azért, mert a hazai munkavállalók jelentôs részét ôk
foglalkoztatják, hanem azért
is, mert az utóbbi 3 és fél évben jóformán kiszorultak a
pályázati lehetôségek közül –
vázolta céljaikat Petykó Zoltán. Majd kifejtette: a 20072013-as periódusban Magyarországon nyolcezermilliárd forintra lehet pályázni
(melyben 85:15 az arány az
EU-s és a magyarországi források közt). Tavaly júniusig

forduló még nem zajlott le),
így 2011 és 2013 között durván 2 ezer milliárdos összeg
pályázati sorsáról dönthet a
kormányzat. Rögtön januárban és márciusban ennek
már több mint 55 százalékát
ki is írták és írják közel száz
konstrukció révén, áprilistól
pedig továbbiakat nyitnak
meg. Az NFÜ-elnök végül
egy, a Békés megyében élôk
számára különösen fontos
adatot is ismertetett: amikor
felskiccelte, hogy az ÚSZT
kiemelt nemzeti programként is kezel bizonyos területeket, ezek között elsôként
említette az M44-es gyorsforgalmi út elôkészítésének
befejezését is.
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A nemrégiben megrendezett sepsiszentgyörgyi találkozó a két ország együttmûködésének történetében
is mérföldkô lehet, ugyanis,
mint a közelmúltban lezajlott tanácskozáson kiderült,
nemcsak a székelyföldiek,

partnereket: a Székely Fürdôépítô, a Háromszéki Kapumentô, valamint a Szórványprogramba, ugyanis véleményük szerint ezek azok
a lényegi tervek, amelyek az
anyaországi partnerek számára is érdekesek lehetnek.

gó-magyarok oktatását is támogatni fogják.
A kulturális területen
már megkezdôdik az együttmûködés, ugyanis a magyarországiak nagyobb hangsúlyt kapnak az idei Szent
György Napok keretében

Tamás Sándor,
Kovászna Megye
Tanácsának elnöke,
a megbeszélés
házigazdája

hanem a Magyarországról
érkezett delegációk is érdekeltek a szórványban élô magyarság megerôsítésében.
Mint az a tanácskozáson
kiderült, a Kovászna Megyei
Tanács három új programba
vonná be a magyarországi

A tervek szerint a Szórványprogram még ebben az évben bôvülni fog, nemcsak a
Hunyad megyei magyarságra, illetve a kolozsvári Házsongárd temetô síremlékeinek konzerválására figyelnek oda, hanem a csán-

is – errôl a fesztivál szervezôje, Grubisics Levente adott
tájékoztatást, melybôl arra is
fény derült, hogy a rendezvénysorozaton egy külön
utcát is biztosítanak a magyarországi testvérmegyék
és települések számára.

Magyar szarvasmarhák sikere
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL "

A szekcióüléseken pedig
ugyancsak a tevékenységi
köreiket vázolhatta a huszonkét kiállító, akik eltérô
célokkal érkeztek az expóra.
A Gyulai Hentesek Hagyományôrzô Egyesületét is kikérdeztük standállításuk
motivációiról. – A hagyományápolás az alapvetô célunk, manapság azonban
nehéz ezt anélkül tenni,
hogy egy kis terméket is
gyártanánk, így ezekkel is
megjelentünk itt. A hagyományos gyulai kolbászt próbáljuk népszerûsíteni a
gasztronómiai kiállításokon,
expókon, akár nemzetközi
helyszíneken is, miközben
Gyula városát szintén képviseljük – mondta el Dinya
Imre elnök.

Az expón a gazdasági kapcsolatok, pozíciók belföldi
megerôsítésére is lehetôség
nyílt, míg az elsôsorban ételízesítô, fûszerpaprika, fûszerek, zöldfûszerek, levesek
gyártásával és forgalmazásával foglalkozó csabai Trafik
Jam Kft. azonban nemcsak a
hazai piacot veszi számításba, hiszen szerinte árukészlete szinte maradéktalan bemutatása belföldi és külföldi
viszonylatban egyaránt lényeges. – Mivel évekre viszszanyúlik, és jelenleg is rendelkezünk ukrán kereskedelmi kapcsolattal, számunkra kettôs lehetôség ez
az expó, hiszen esetleg újabb
kapcsolatokat építhetünk az
országgal – fejtette ki a cégnél a kereskedelemért felelôs
Szûcs Zsuzsanna.

A rendezvény eredményeit persze némi idô elteltével lehet majd igazán lemérni, több komoly tárgyalás azonban már a helyszínen elkezdôdött, különösen
a Kirovográd megyeiek érdeklôdtek élénken a Békés
megyei szarvasmarhák kivitele iránt. Szándékaik komolyságát jelzi, hogy a kiállítást követôen telephelynézô körútra is keltek. Számtalan névjegykártya gazdát
cserélt, a résztvevôk visszacsatolásai is egyaránt optimizmusra adnak okot. És a
rendezvény folytatása is garantáltnak látszik, hiszen
mind a megyei, mind a városi önkormányzat ígéretet
tett arra: jövôre, veled,
ugyanitt.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Pillanatképek a megyei intézmények életébôl
Göllesz-ösztöndíjas lakó

Tehetséges munkájáért Jónás Zoltán, a
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani
Központ
lakója
Göllesz-ösztöndíjban részesült.

ve tevékenységükkel hozzájárulnak a fogyatékossággal
élôk csoportjának fejlôdéséhez, a róluk alkotott pozitív
társadalmi kép megerôsödéséhez. Jónás Zoltán, a Békés
Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és
Módszertani Központ lakója 2010-ben részesült az ösztöndíjban.
Zoli 2006-ban kezdett
dolgozni a szociális foglalkoztatásban, ahol nagyon
hamar feltûnt tehetsége, hiszen a munkája során használt gyöngyök életre keltek a
kezében. Békéscsabán ma
már nem nagyon találkozunk március 15-én olyan
emberrel, aki ne ismerné
gyöngybôl fûzött kokárdáit,
melyek a foglalkoztatás leg-

A

z Értelmi Fogyatékossággal Élôk és Segítôik
Országos Érdekvédelmi
Szövetsége Göllesz Viktorösztöndíjat alapított, mely
névadója
törekvéseihez
méltón a társadalmi integrációt kívánja elômozdítani.
Célja olyan 15–35 év közötti értelmi fogyatékossággal
élô fiatalok támogatása, akik
kiemelkedô teljesítményt
nyújtanak a tanulás, az önérvényesítés, valamint a sportvagy mûvészeti ágban, illet-

Hogyan készülnek
a farsangra a Békés
Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
székhelyének és telephelyeinek lakói?
Az idôskorú személyeket ellátó békési székhelyen az
ápoló-gondozó egységek
dolgozói és a mentálhigiénés
csoport rövid, vidám produkciókkal készül a farsangra. Mivel életkoruk miatt az
ellátottak kevesen tudnak és
szeretnek beöltözni, ezért ôk
elsôsorban a vidám jelenetek
elôadásában vesznek részt. A
jelmezeket és a dekorációt a
lakók és a dolgozók közösen
készítik, az elmaradhatatlan
farsangi fánkot pedig az intézmény konyháján sütik ki.
A hagyományôrzés jegyében Füzesgyarmaton az idôskorú ellátottak az idei évben
is elégetik a kiszebábot, mely
a néphiedelem szerint megszabadítja az embereket minden bajtól: a báb már készül,
így 2011-ben sem kell tartani
a rossz álmoktól és betegségtôl. Az ellátottak és a mentálhigiénés csoport tagjai farsangi dekorációs kellékeket
és álarcokat készítenek.
Az okányi telephelyen
már mindenki azon töri a fejét, milyen jelmezt öltsön
magára. Akik pedig már
döntöttek, el is kezdhették az
alapanyagok összegyûjtését,
a szükséges kellékek elkészítését. Míg akik inkább
csak nézni szeretik a jelmezesek színes forgatagát, azok
a farsangi dekoráció és
szemüvegek elkészítésében
jeleskedhetnek, a kulturális
csoport pedig idén is mûsorral készül.

Farsangra fel!
A télbúcsúztató, tavaszváró bálnak köszönhetôen Dévaványán alkalom nyílik arra, hogy a mentálhigiénés
csoport tagjai az ellátottakkal
közösen alakítsák ki az elôadandó mûsor jellegét. A próbák során a bátorítást igénylô szereplôk is egyre magabiztosabbá válnak a gyakorlásnak, illetve a rutinos fellé-

Négyfordulós szellemi vetélkedôt hirdetett meg a Körösmenti
Szociális
Centrum, melynek
döntôje után a legjobb versenyzôk kis
ajándékot kaptak,
és minden résztvevônek jutott egyegy szelet a finom
csokitortából is.

pôk biztatásának köszönhetôen. Vésztôn a kulturális
csoport humoros színdarabot
ad elô, amit természetesen a
jelmezes felvonulás követ. A
mulatság során a vidám talpalávalóról hagyományosan a
Nefelejcs zenekar gondoskodik, amelynek tagjai gyakori
próbákkal készülnek az évnek e fontos rendezvényére.

keresettebb termékei közé
tartoznak. Gobelinképeinek
sajátossága, hogy egyedi
technikával, azaz nem fonallal, hanem gyönggyel készülnek – a mûvek folyamatosan megtekinthetôk az intézményben. Zoli az országos, regionális kulturális
fesztiválok és kiállítások
rendszeres résztvevôje; ezeken a rendezvényeken eleinte csodás hangjával kápráztatta el a közönséget, mára már képeit is megismerhetik rajtuk. Két éve a karácsonyi vásár színpadára kapott felkérést, és valószínûleg senki nem felejti el
azt a meghitt csendet, amit
akkor népdalaival teremtett.
Az ösztöndíj egy részébôl,
ami havi tízezer forintot je-

lentett, Zoli gobelint és hozzávaló gyöngyöket, a másik
részébôl pedig, a fellépésekre készülve, népzenei CD-t
és ruhákat vásárolt. – Nagyon örültem, hogy elismerték a hangomat és munkámat – mondja. – Jó dolog,
hogy kiszakadok az intézmény zárt világából, sok
helyre hívnak szerepelni.
Szeretek ismerkedni, így
sok emberrel találkozhatok
és beszélgethetek. Izgulok a
színpadon, hogy ne téveszszek, de az nem zavar, ha
rám figyelnek és néznek. Álmom, hogy egyszer sok ember elôtt felléphessek, mint
egyszer Budapesten egy
fesztiválon. Ha egészséges
lennék, akkor zeneiskolába
járnék – tette hozzá Zoli.

Mûveltségi vetélkedô
tortajutalommal

S

zellemi frissességükrôl
adhatnak számot, hasznos és érdekes új információkkal gazdagodnak, miközben remekül szórakoznak,
illetve a társaikkal közös élményeik tára is bôvül, erôsödik a közösségük – mindezek az okok szolgálnak
magyarázatul arra, miért
rendez már évek óta idôrôl
idôre mûveltségi vetélkedôt
lakói számára a Békés Megyei Körös-menti Szociális
Centrum szarvasi telephelye. Idén januárban is meghirdette a programot, amit
szokás szerint felfokozott
érdeklôdés fogadott.
A négyfordulós kvízsorozaton elôször az általános
mûveltség körébe tartozó,
elsôsorban a hétköznapi

életbôl merített kérdéseket
felsorakoztató tesztlapokat
tölthettek ki az ellátottak. A
csavaros fejtörôket az intézmény foglalkoztató és mentálhigiénés munkatársai ötlötték ki. A második alkalommal a régmúlt idôk szokásai kerültek fókuszba, ami
a 2010-es év kulturális délutánjainak is egyik igen
kedvelt témája volt. Követ-

kezôleg tudományos jellegû
kérdésekre kellett jó feleleteket adni, itt elôzôleg az ellátottak segítségként információs anyagot kaptak, így a
megmérettetés elôtt lehetôségük volt a tájékozódásra,
ezenkívül böngészhettek az
interneten, valamint az intézmény könyvtárában is
utánaolvashattak az adott
témakörnek.
Végül február 3-án elérkezett a várva várt negyedik
forduló, azaz a döntô pillanata. Az indulók ezúttal mintegy összegezték az elmúlt témákat, hiszen a korábban középpontba került három kérdéskörben kellett helyes válaszokat adniuk. A jól sikerült
rendezvény végén a versenyzôk emléklapot kaptak, a legjobbak kisebb ajándékban részesültek, míg minden résztvevônek jutott egy-egy szelet
a mesébe illô kinézetû csokitortából is.
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Leszek a barátod, Süsü!
C

sukás István és Bergendy
István Süsü, a sárkány
címû zenés játékával pontosan azt nyújtotta a színház a
gyermekközönségnek, amit
kell: szép mesét, igényes elôadást. Vidám gyermeksereg
és szurkolói zsivaj töltötte
meg a nézôteret, de az apróságokat kísérô szülôk, nagyszülôk, óvónôk és tanítók is

üdvözletét a gyerekeknek.
Minden premier ünnep,
amelynek emelkedettségét
ezúttal jubileum is fokozta.
Két Jókai színház, Szlovákiából a komáromi és a békéscsabai közös produkciója a Süsü, és a határon túli
vendégmûvészek éppen 50.
elôadása volt az itteni premier.

Megújul az írószövetség

Minek tagadni, Süsü nekünk, felnôtteknek is a szívünkbe lopta magát már régen. A történeten kívül ebben mindig is nagy szerepe
volt a kiemelkedô és szívhez
szóló zenének, a kedves, lelkünket megérintô dalszövegeknek. Ezt a ragaszkodást
erôsítette most a régi rajongókban és varázsolta el az

Fennállása óta nem volt még ilyen fiatal elnöke
a Magyar Írószövetségnek, mint Szentmártoni
János József Attila-díjas költô, szerkesztô, aki
tavaly novemberben 35 évesen vehette át a posztot a leköszönô Vasy Géza irodalomtörténésztôl. A nagy hagyományú írószervezet fiatal vezetôjével január 31-én este dr. Elek Tibor irodalomtörténész beszélgetett a Jókai színház stúdiótermében, Békéscsabán.

S

jól szórakoztak. S elégedetten nyugtázták, hogy a jóságra, a szeretet erejére figyelmeztetô elôadás nagyon fontos az erôszak uralta világban, a sok durva akciófilm és
értéktelen mûsor áradatával
szemben; és nagyon is kellenek a gyerekek elé az ilyen
példaképek, mint Süsü, aki a
szívére hallgat és barátokat
keres.
A január 24-ei bemutató
többszörös ünnep volt a Békés Megyei Jókai Színházban. Egyrészt manapság
már az is ünnepnek számít,
ha igazán színvonalas, értékes produkciót lát a közönség, másrészt a premierre
eljött a zeneszerzô, Bergendy István, hogy elhozza
szerzôtársa, Csukás István

Pille Tamás rendezésében
Süsü elsô történetét látjuk a
nagyszerû Bergendy-slágerekkel. Az elôadás különlegessége, hogy a hagyományos kesztyûs bábokkal és
óriásbábbal együtt játszanak
a színészek, illetve a bábozók kilépnek a paraván elé.
A képzômûvészetben erre
azt mondanánk: kevert
technika. Süsü, a fôszereplô
nemcsak a televízióból ismert eredeti formájában jelenik meg a színpadon, hanem többszörös nagyításban, óriásbábként. A figurák
eredetiek, kedvesek, viccesek, a figyelmesebb nézôk
felismerhetik a király alakjában Csukás István írót, a
kancellárében pedig a zeneszerzôt, Bergendy Istvánt.

újakat a békéscsabai elôadás.
Ez a hatalmas, behemót,
idétlen, esetlen, mamlasz
sárkány csupa szív! A világért sem bántana soha senkit, mindig mindenkinek
jót akar, egyre csak azt kérdezgeti: „Leszel a barátom?”
A látvány néha csal, és a
monstrumban jó szív lakozik. Nem szabad tehát hirtelen ítélni, a külsejérôl nem
tehet senki. Erre is figyelmezteti Süsü története játékosan a gyerekeket. Mi, felnôttek pedig elgondolkodhatunk azon, hogy vajon ebben az elôítéletes és látszatra
kihegyezett világban sokkal
okosabbak vagyunk-e, mint
a gyermekeink?
NIEDZIELSKY KATALIN
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Mészöly-díj Zalán Tibornak
M

észöly Miklós születésének kilencvenedik
évfordulóján, január 19-én
adták át az idei Mészöly-díjat az író szülôvárosában,
Szekszárdon. A huszadik
századi magyar próza egyik
legnagyobb megújítójáról, a
Saulus, Az atléta halála, a
Megbocsátás szerzôjérôl elnevezett, munkásságának
ezzel is emléket állító rangos
elismerést 2011-ben Zalán
Tibor költô, író, a Békés Megyei Jókai Színház dramaturgja vihette haza. A kitüntetettnek a tavalyi könyvhétre jelent meg Göncölszekér
címû novellagyûjteménye,
Lúdas Matyi-átdolgozását
pedig novemberben mutatta
be a Jókai társulata.
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zentmártoni János 1975ben született Budapesten. Kárpáti Kamil legtehetségesebb tanítványaként,
olyan alkotói mûhelyben
nôtt fel, amely „formaalkotó
igyekezetével mértéket tartó
korlátokat teremt”. A fiatal
költô alapító tagja volt a Stádium Fiatal Írók Körének,
1997-ben a Jelenlét társszerkesztôjeként dolgozott. Hat
évig az Írószövetség Költôi
Szakosztályának elnökségi
tagja, tíz évig pedig a Magyar
Napló könyveit, versrovatát
és Az év versei sorozat köteteit szerkesztette.
Az új elnök elmondása
szerint nyitottabb és fiatalosabb arculatú írószövetséget
szeretne, az idôsebb generációk tapasztalataira és tanácsaira építve. Kifejtette: az
írószövetség legnagyobb
feladata, hogy megújítsa ar-

culatát, kommunikációját,
és legyen hangsúlyosabban
jelen a médiában. És hogy
elnökként milyen kihívásokkal néz szembe? „Menet
közben növök fel a feladathoz. Nem biztos, hogy a
tempóval, inkább a szemlélettel kell érzékeltetnem az
írószövetség megújulását –
a minôség jegyében.”
A Jókai színházbeli est
második felében a tavalyi
könyvhétre megjelent mûvérôl folyt a diskurzus.
Szentmártoni Ballada hétköznapi díszletekkel címû
könyve öt kötet termésébôl
és eddig önálló kötetben
nem publikált verseibôl állt
össze. A négy ciklusból álló
versgyûjtemény tizennyolc
alkotóév foglalata. Munkájában Szentmártoni a magánvilágot életképekben,
életszerû helyzetekben idé-

zi föl, négy különbözô aspektusból mesélve el az életét. Nem a versek keletkezésének ideje, hanem tartalmuk összetartozása szerint
szervezôdött az elgondolás.
„Vállaltan nemcsak a legmagasabb színvonalú opusok
kerültek a kötetbe. A versekben megjelenô tartalom
szerint válogattam, nem
reprezentativitásra, hanem
öndokumentálásra, önértelmezésre törekedtem.”

Zárásként a vendéget készülô munkájáról kérdezte
Elek Tibor, amelyrôl azt
mondja, most ért meg arra,
hogy regényben fejtse ki
személyes vonatkozású élményeit, bár most idôhiány
miatt nem sokat tud foglalkozni vele.

Hazatért a kunágotai aranylelet
R

ejtélyek a múltból –
Békés megye régészeti
kincsei címen tekinthetô
meg január 21. és május 29.
között a Békés Megyei
Munkácsy Mihály Múzeum egyik legkülönlegesebb kiállítása, mely a közelmúlt legértékesebb, titkokkal övezett régészeti leleteit
tárja a nagyközönség elé,
miközben a megye területének különbözô településein
elôkerült kincsekkel, emlékekkel ismerteti meg az érdeklôdôket. A tárlat rendezôi tíz Békés megyei régészeti lelôhelyet választottak
ki, amelyek feltárása az
utóbbi tizenöt évben zajlott,
egy kivétellel: ez a leletegyüttes a Kunágotán 1856ban, a megye történetének
elsô aranyleleteként elôkerült avar kori vezéri sír páratlanul értékes kincseibôl
áll. Ezeket a 19. század óta a
Magyar Nemzeti Múzeum
ôrzi, Békés megyében most
láthatók elsô alkalommal.
A kiállítás látogatói, miközben végigsétálnak egy régészeti feltárás gödrei és árkai között, betekintést nyernek a régészek és restaurátorok aprólékos, a kívülállók

számára rejtélyes munkájába. Választ kaphatnak azokra
a kérdésekre is, amelyeket
egy ásatás meglátogatásakor
feltennének az ott dolgozó
szakembereknek például arról, miért találnak olyan sok
edénytöredéket a régészek.
A tárlaton bemutatott lelô-

remben mutatja be a régészeti feltárást, és próbálja
visszaadni a terepi körülmények hangulatát. Így a földben talált régészeti leleteket,
a sarkadi, aranydukátokból
álló kincsleletet, a Békésszentandráson elôkerült,
szarmata kori sírok ezüst-

helyek a megye területének
különbözô részein található
és a neolitikumtól (csiszolt
kôkorszak) a késô középkorig terjedô, csaknem nyolc
évezred alatt itt élt népek hagyatékát reprezentálják.
Az ásatásokon elôkerült
bronzkori edénydepót, Árpád-kori kemencét vagy késô középkori kutat megtalálásakor, eredeti helyén nem
sokan láthatják – ezért hiánypótló ez a kiállítás,
amely a múzeumi kiállítóte-

tárgyait, a rómaiak idejébôl
származó gyomaendrôdi
gyermekjátékokat vagy a
Szarvason kiásott késô avar
kori övdíszeket is meg lehet
nézni közelrôl. A Gyulán
feltárt, csaknem hatezer
éves, zsugorított temetkezések, a tizenegy darab kicsiny
bronzkori bögrét rejtô körösújfalui gödör és a Békéscsabán 2009-ben feltárt török kori kút ugyancsak
„eredetiben” látható.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

NÓRA ELÔADÁSOK MÁRCIUS 10-ÉN ÉS MÁRCIUS 20-ÁN!
A nagy sikerre való tekintettel a Békés Megyei Jókai Színház újra mûsorára tûzi Ibsen drámáját,
a címszerepben Tarsoly Krisztinával és Lindéné szerepében Dobó Katával.

8

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE

2011. FEBRUÁR

Az év sportolóit és az év embereit köszöntötték
A

Békés Megyei Hírlap
kezdeményezésére
immár 34. alkalommal választották meg a sportszakemberek, illetve a napilap
olvasói a megye legjobb
sportolóit, csapatait, edzôit.
A szervezôk évrôl évre
ugyanazok, viszont a díjátadó gála házigazda szerepkörét minden évben más
önkormányzat vállalja magára. Az elmúlt év kiválóságait 2011. február 7-én a
Békés Megyei Önkormányzat látta vendégül a Jókai színházban, Békéscsabán. Farkas Zoltán, a megyei

közgyûlés elnöke köszöntötte a résztvevôket. Elmondta:
a megye sportolóinak sikeréhez Békés Megye Képviselô-testülete is hozzájárul:
– A központi forrásból származó normatív támogatást a
jogszabályban meghatározott kötelezô feladatok ellátására fordítja a testület,
ilyenek a kiemelt sportrendezvények megszervezéséhez nyújtott támogatások, a
fogyatékkal élô sportolók
anyagi segítése vagy az
olimpiára készülô Békés
megyei sportolók felkészülésének dotálása – fogalma-

zott. Hozzáfûzte: tavaly
öten szerepeltek az olimpiára készülôk keretében, de
reményeik szerint ez a kör
idén tovább bôvül majd.
Ezután Nánási János fôszerkesztô-kiadóvezetô, illetve a jövô évi helyszín, azaz Gyula polgármestere, dr.
Görgényi Ernô vette át a szót.
Majd az év sportolóinak köszöntését követôen az év
embere szavazás eredményhirdetését is megtartották: a
napilaphoz érkezô levelek
és az internetes voksok alapján is Balogh Csaba békéscsabai születésû internetes

AZ ÉV SPORTOLÓI SZAVAZÁS DÍJAZOTTJAI:
NÔK, EGYÉNI: 1. Hanicz Nelly kick-boxozó (Békéscsabai Lakótelepi Sport Egyesület), 2. Márton
Anita atléta (Buda-Cash Bcs. AC), 3. Szabó Ágnes erôemelô (Orosházi Toldi Sport Egyesület). FÉRFIAK, EGYÉNI: 1. Kiss Gergely birkózó (Orosházi Spartacus Birkózóklub), 2. ifj. Gregor László atléta (Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club), 3. Vozár Attila atléta (Buda-Cash Bcs. AC). CSAPAT:
1. Budapest Bank-Békéscsabai Elôre Nôi Kézilabda Club, 2. Orosházi Asztalitenisz Sport Egyesület, 3. Békéscsabai Röplabda Sport Egyesület. LEGJOBB LEÁNY ÉS FIÚ UTÁNPÓTLÁS SPORTOLÓ: Bondár Anna teniszezô (Szeghalom), Tótka Sándor kajakozó (Gyomaendrôdi Körös Kajak Sport Egyesület). AZ ÉV EDZÔI: 1. Gregor László (Békéscsabai Lakótelepi SE), 2. Tóth Sándor (Buda-Cash Bcs.
AC), 3. Mátéfi Eszter (Budapest Bank-Békéscsabai ENKC). KÖZÖNSÉGDÍJ: Tótka Sándor.

szakember végzett az elsô
helyen. A második helyezett
dr. Pflanzner Tibor nyugdíjas
fôorvos bôrgyógyász, míg a
harmadik dr. Takács Árpád
ezredes, a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetôje lett. – Az elismerés – ami nagy öröm számomra – azt az üzenetet
hordozza magában, hogy
értékek ebben a régióban is
hozzáadhatók a minden-

Perzsa filmnapok
Március 2–4., Szarvas,
Vajda Péter Mûvelôdési
Központ és Turul Mozi

Márciusi rendezvények
Március 1., Közönségtalálkozó dr.
Csernus Imrével, Mezôhegyes, József Attila Általános Mûvelôdési Központ
Március 4. – március 24., Nézz körül a Marosháton! címû vándorkiállítás, Mezôkovácsháza, mûvelôdési
ház
Március 4., Békés Megyei Képzômûvészeti Szabadegyetem –
elôadás-sorozat Békés megyében
élô amatôr képzômûvészeknek,
Békéscsaba, Ibsen Ház
Március 4., Helytörténeti kiállítás –
Szarvas képes története – séta
térben és idôben, Szarvas, Tessedik
Sámuel Múzeum
Március 4–5., Modern törekvések a
népi iparmûvészetben, népmûvészet a mûvészetben címû országos konferencia, Békéscsaba, Kézmûves Szakiskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Március 4–9., Csabai Farsang, Békéscsaba, a város több pontján
Március 4. – március 28., „Hagyomány alapjai és design” – a Békés
Megyei Népmûvészeti Egyesület
textiles kiállítása, Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum

Március 5., Vadászbál, Tótkomlós,
Természet Háza
Március 6., Szlovák nap, Csorvás, Általános Mûvelôdési Központ
Március 9., Tiszán innen – Dunán
túl Békés megyei gyermek és ifjúsági népdaléneklési verseny, Békéscsaba, Ibsen Ház
Március 10., V. Dél-alföldi Mondaés Mesemondó Verseny, Békéscsaba, Ibsen Ház
Március 11. – április 13., Aknay János Munkácsy-díjas festômûvész
kiállítása, Békéscsaba, Jankay Galéria
Március 12., Családi Táncház, Békéscsaba, Balassi Bálint Magyar Mûvészetek Háza
Március 12., XXXIII. Frankó Fesztivál, Békéscsaba, Csaba Center Bevásárló- és Szórakoztatóközpont
Március 12., Kyokushin Karate
Diákolimpia Döntô, Szeghalom,
sportcsarnok
Március 12–15., Tavaszi zsongás,
hosszú wellnesshétvége, Orosháza-Gyopárosfürdô, Gyógy-, Park- és
Élményfürdô
Március 15. – április 15., VI. Gyulai
Tavaszi Fesztivál, Gyula, a város
több pontja

Március 15., Nemzeti ünnep, Szarvas, Vajda Péter Mûvelôdési Központ
Március 14. – április 6., Békéscsabai
Tavaszi Fesztivál, Békéscsaba, több
helyszínen zajlik
Március 15., Békéscsabai Irodalmi
Estek, Békéscsaba, Phaedra Közéleti
Központ
Március 15., Városi ünnepség, Gyomaendrôd, Szabadság tér
Március 15., Városi ünnepség, Gyula, Petôfi tér
Március 17., Magyar Darts Liga
Dél-alföldi Régió, Tótkomlós,
Makk7-es Sörözô
Március 19., Rádió 1 Egészségfesztivál, Békéscsaba, Csaba Center
Március 19., Mazsorettbál, Mezôhegyes, József Attila Általános Mûvelôdési Központ
Március 21., Körösladány a báró
Wenckheimek korában c. kiállítás,
Körösladány, Helytörténeti Gyûjtemények Háza
Március 22., Sivatagi Show – a szegedi Miniszínház gyermekelôadása, Gyomaendrôd, Katona József
Mûvelôdési Központ
Március 22., A Fehér farkas – a Szegedi Miniszínház gyermekelôadá-

sa, Gyomaendrôd, Katona József
Mûvelôdési Központ
Március 22., Víz világnapja, Tótkomlós, Természet Háza
Március 23., Filharmónia-hangversenysorozat, Orosháza,, Petôfi
Mûvelôdési Központ Koncertterem
Március 25., Kreatívhobbi-nap,
Szarvas, Vajda Péter Mûvelôdési Központ
Március 26., Fülbevaló Klub, Szarvas,
Pinceklub, bejárat a Béke u. felôl
Március 26., Nemzetközi Népzenei
Fesztivál, Csorvás, Általános Mûvelôdési Központ
Március 28. – április 2., Interaktív
Kiállítás, Szarvas, Vajda Péter Mûvelôdési Központ
Március 29., Romanovok a XIX. században – elôadás, Békéscsaba, TIT,
Körösök Vidéke Egyesület székháza
Március 30., Haán Lajos Szabadegyetem Egészségvédelmi Tagozata, Lelki egészség – Az agresszió
kezelése, Békéscsaba, TIT, Körösök
Vidéke Egyesület székháza
Március 30. – április 1., Kisnemesi
Otthonok 10. Országos Találkozója, Békéscsaba, Munkácsy-emlékház

REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY
1. Itt található Magyarország egyetlen román tájháza

3. Justh Zsigmond utolsó regénye

3.
4. „A legnagyobb magyar falu”
– írta róla Darvas József

4.
5. 1995-ben Sarkadon is koncertezô
német együttes

1.
2. Gasztronómiai fesztivál fô alapanyaga
Pusztaottlakán

2.

5.

6. Battonyai születésû kortárs író

6.
7.

7. Ilyen anyagból készült a gyulai vár

8. A méhkeréki tánccsoport névadója

8.

9. Békés megye legészakibb települése

9.

10.

napokhoz. Nem igaz, hogy
csak Budapesten születhetnek nagy dolgok, hiszen rajtam kívül a mai napon többeket díjaztak, akik szintén letettek valamit az asztalra – fogalmazott Balogh
Csaba, akit az internetezôk
zöme Tsabeekaként ismer.
A 2010-ben a hvg.hu blogversenyét IT-kategóriában
megnyerô 26 éves fiatalember elôször a Sün csengô-

10. Kodály Zoltán is jelen volt ennek a tarhosi
épületnek az 1953-as felavatásakor

11. Végegyházi származású,
11.
huszonötszörös válogatott labdarúgó

A színezett oszlop betûit fentrôl lefelé összeolvasva egy Békés megyei történész nevét kapja meg. A helyes megfejtést a
megyeháza címére (Békés Megyei Önkormányzat, 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) postai úton beküldôk között 3 x
2 db belépôjegyet sorsolunk ki a Békés Megyei Jókai Színház elôadásaira és a Munkácsy Mihály Múzeum idôszaki kiállításaira. Beérkezési határidô: 2011. március 11. A borítékra, kérjük, írja rá a jeligét: Közlöny-rejtvény.

A háromnapos rendezvény az elmúlt évek iráni filmjeibôl válogat:
az A Messiás (r.: Taledzade Nader), az Egy darab kenyér (r.: Kamal Tabrizi), a Házasság iráni
módra (r.: Hassan Fathi), valamint
az Anya vendégei (r.: Dariush
Mehrjui) címû mozik nézhetôk
meg eredeti, perzsa nyelven, magyar feliratozással Szarvason. A
nemzetközi fesztiválokon kiválóan
szerepelt alkotások között tragikomédia, dráma és vígjáték egyaránt szerepel, és a filmnapok
mindegyik vetítése ingyenesen látogatható.

Zene, tánc, szerelem
– Pribojszki Zsófia tárlata
Március 10. – május 1.,
Békéscsaba, Munkácsy Mihály
Múzeum
A világ már számos pontján kiállító mûvész ezúttal szülôvárosában,
Békéscsabán jelentkezik tárlattal.
A Pribojszki Zsófia több mint
negyven olajfestményét, vegyes
technikával készült, valamint pasztellképét felvonultató válogatás
egy vérbeli színes, mozgalmas
gyûjtemény – de hogyan is lehetne
másmilyen egy kiállítás, amelynek
elemei a zene, a tánc és a szerelem témaköreit bontják ki?

hang „publikálásával” vált
ismertté, késôbb pedig a
Blog.tsabeeka.hu mûködtetésével szerzett egyre több
követôt. Az internetes szakember az elismeréssel kapcsolatban kijelentette, vitrinje nincs, így oda nem kerülhet a díj, de nagyon megtisztelô és fontos számára,
ezért kiemelt helyet kap a
lakásban.
MALATYINSZKI ANDRÁS

Póka György kiállítása
Február 11. – március 18.,
Békéscsaba, a megyeháza
aulája

A Békés megyei mûvészek rajongói jól tudják: nincs soros képviselô-testületi ülés ide kötôdô, itt alkotó vagy élete egy fontos szakaszában errefelé élô képzômûvész
tárlata nélkül. Ezúttal a gyulai Póka György télbúcsúztató, színes
képei tekinthetôk meg bô egy hónapon át, munkanapokon 8 és 16
óra között a megyeházán. Az alkotó a tárlaton elkelt festmények
bevételeinek egy részét jótékony
célra, Magyardombegyház község
megsegítésére ajánlotta fel.

IX. Gádorosi Nemzetközi
Disznótoros Nap
Március 5., Gádoros, Némann
Valéria Általános Iskola

A hagyományos falusi disznótor
munkafázisait elevenítik fel azok a
négyfôs csapatok, akik március 5én Gádoroson mérik össze tudásukat és receptjeiket. A szervezôk ezúttal sem csak megyénk, de
hazánk határain túlról is várják a
versenyzôket, akik a zsûri elnöke,
Benkô László mesterszakács elôtt
is bizonyíthatják: senki nem tud
náluk finomabb hurkát-kolbászt
készíteni. A versenyezni nem, de
jókat enni és kikapcsolódni szándékozók sem fognak csalódni a
rendezvényben: friss pékáru, falusi sütemények, borkóstoló, ebédre húsos káposzta várja ôket,
mindezt élôzene és kirakodóvásár
mellett.

