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Tisztelegtek 1956 emléke elôtt
Ünnepi ülésen adták át a Békés megyéért kitüntetéseket
Koszorúzással és ünnepi mûsorral emlékezett
meg Békés Megye Képviselô-testülete az 1956os forradalom és szabadságharc eseményeirôl
az október 21-i kihelyezett ünnepi megyegyûlés
alkalmával Gyulán. A hagyományoknak megfelelôen ebben az évben is átadták a „Békés megyéért” kitüntetô díjakat, melyeket azok vehettek át, akik életük során végzett munkájukkal
kimagaslóan sokat tettek szûkebb hazánkért.
Az elôzô évekhez hasonlóan az elismerést idén
is három személy és egy kollektíva vehette át.

E

sôs ôszi délelôtti nap fogadta az ünnepi megyegyûlés résztvevôit a fürdôvárosban álló 56-os emlékmûnél, itt emlékeztek
meg ugyanis a több mint ötven éve, 1956. október 23-án
kezdôdött forradalom és szabadságharc eseményeirôl. A
megjelentek koszorúzással
rótták le tiszteletüket a szabadságharc hôsei elôtt, a megyegyûlés nevében Farkas
Zoltán elnök, Kónya István alelnök és dr. Csarnai Judit aljegyzô helyezte el a megemlékezés virágait, a Békés megyei rendvédelmi szervek
nevében pedig dr. Gyurosovics
József megyei rendôrfôkapitány és dr. Takács Árpád me-

gyei katasztrófavédelmi igazgató koszorúzott. Innen vonultak át az ünneplôk a városházán megtartott ünnepi
megyegyûlésre.
A ceremónia kezdetén dr.
Görgényi Ernô, Gyula Város
polgármestere köszöntötte a
jelenlévôket. Beszédében
nagy megtiszteltetésnek nevezte azt, hogy Békés Megye
Képviselô-testülete a városban ünnepli az ’56-os forradalom és szabadságharc ötvenötödik évfordulóját. Ezután emlékeztetett arra, hogy
Békés megyében a Gyulán és
Gyulaváriban élô Mány Erzsébet és Farkas Mihály fizette
a legnagyobb árat a szabadságharcban való részvételért,

ugyanis a forradalmat követô
megtorlások során kegyetlen
módon végezték ki ôket. –
Mindig emlékezzünk a már-

Viharkárokat hárítottak el
Viharkár-szituációra épülô katasztrófavédelmi
gyakorlatot tartott a Körös Mentôcsoport
Dombiratoson. Az október 12-ei alkalmon azt
modellezték, hogy a település épületeit egy erôs
villámtevékenységgel és 100 kilométeres óránkénti szélsebességgel érkezô vihar megrongálta. A szimuláció során a speciális mentôk tûzoltási, romkutatási, épületbontási munkálatokat,
valamint egészségügyi ellátást is végeztek.
Mindezt megelôzôen a mentôcsoport tagszervezetei elismerésben részesültek és a számukra
frissen beszerzett mentô- és kárfelszámoló felszereléseket is átvehették.

E

gy feltételezett súlyos
természeti katasztrófa,
egy szélvihar okozta károk
következményeinek felszámolását gyakorolták a Körös
Mentôcsoport tagszervezetei, valamint a területi polgári védelmi szervezetek

Dombiratoson. Az esemény
gyakorlati részének megkezdése elôtti megnyitón
Farkas Zoltán, a Békés Megyei Védelmi Bizottság és a
megyei közgyûlés elnöke
köszöntötte a jelenlévôket,
majd a katasztrófavédôk

számára elismerô okleveleket nyújtott át a Békés megyei állampolgárok biztonságának növelése érdekében
végzett kiemelkedô teljesítményük elismeréséül.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON "

tírokra, a hôsökre és a diktatúrára, mely ellen az egész
magyar nemzet harcolt –
hangsúlyozta a polgármester.

Majd dr. Kovács József országgyûlési képviselô, a Békés Megyei Pándy Kálmán
Kórház fôigazgató-fôorvosa

idézte fel az 1956-ban zajlott események Békés megyei vonatkozásait.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON "

Jótékonysági esttel az elfogadásért
Neves mûvészek és sérült fiatalok közös mûsora
a Békés Megyei Jókai Színház színpadán

J

ótékonysági estet szervez
a Békés Megyei Szociális
és Gyermekvédelmi Központ a Békés Megyei Önkormányzat támogatásával
2011. november 16-án 19
órától Békéscsabán, a Jókai
színházban. A részletekrôl
Sziszák Katalint, a Degré utcai intézmény igazgatóját
kérdeztük.
– Honnan jött az elképzelés
erre a különlegesnek tervezett
estére?
– Fenntartónk, a Békés
Megyei Önkormányzat a
gyermekvédelmi
intézményegységünkben állami
gondoskodásban nevelkedô

gyermekek számára az elmúlt évben több jótékonysági rendezvényt is szervezett. Ezek sikerességét látva
úgy gondoltuk, a sérült
gyermekekben, fiatalokban
rejlô értékeket meg kell ismertetni a nyilvánossággal.
Így jutottak munkatársaink

arra a gondolatra, hogy egy
egyedülálló és különleges
programot kellene szervezni, ahol az értékek bemutatása mellett a jótékonyság is
szerepet kap.
– Milyen célokat tûztek maguk elé?
– Rendezvényünk célja
kettôs: egyrészt meg szeretnénk mutatni a fogyatékossággal élô emberek értékeit,
segítve ezzel társadalmi befogadásukat, másrészt a jótékonysági est bevétele az életminôségük javítását szolgálja a közelgô karácsonyi ünnep meghitté tételével.
FOLYTATÁS A 10. OLDALON "
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Munkahelyeket hoznak
a cégek beruházásai
Két cég is huszadik születésnapját ünnepelte az elmúlt egy hónapban Békés megyében. Az egyik faültetéssel, a másik új gyártócsarnokának felavatásával
igyekezett emlékezetessé tenni a kerek évfordulót.
Egy harmadik vállalat pedig éppen a közelmúltban
tette le új üzemi egységének alapkövét. A cégek fejlesztései a munkaerôpiacra is jótékony hatással lesznek, új álláshelyeket teremtenek.

Húsz év, húsz facsemete
Németországban 126 évvel
ezelôtt fektették le a Felina
vállalat alapkövét. A cég
napjainkra csaknem minden európai országban tart
fenn értékesítési képviseletet, és több kontinensen is

jelen van. Magyarországon
1991-ben alakult meg a kötelékébe tartozó, fehérnemûgyártással és -forgalmazással foglalkozó svájci–magyar vegyes vállalat, az idén
szeptember 22-én ünnepelték ennek kerek évforduló-

ját a kft. szeghalmi üzemében. A Felina Hungária éves
szinten mintegy 1,5 millió
darab fehérnemût állít elô,
és a 340 fôs kezdeti dolgozói
létszámot mára több mint
600 fôre emelte, Szeghalom

mellett pedig Dévaványán
és Szabadkígyóson is termel. Az évforduló emlékére
a meghívott vendégek húsz
facsemetét ültettek el az
üzemcsarnok mellett, szemléltetendô a vállalat környezettudatosságát.

Új gyártócsarnokban ünnepeltek
Dupla ünnepelnivalója is
akadt szeptember 23-án a
békéscsabai Hirschmann
Car Communication Kft.nek. Egyrészt a kommunikáció-elektronikai cég huszadik születésnapja, aminek
alkalmából emléktáblát lepleztek le, kétnapos rendezvényt szerveztek, és szombaton a munkatársak családtagjait is programokkal várták.
Másrészt ezen a pénteken új
gyártócsarnokot avattak, saját erôs beruházásként. Az
ünnepségnek is helyet adó
csarnok átadása nyomán 30
százalékkal bôvül a gyártóte-

rületük, ami most már tehát
mintegy 4500 négyzetmétert
jelent. Az új épületrésznek
köszönhetôen a vállalat eddigi 460 álláshelye további
60-70-nel egészülhet ki.

Alapkövet tettek le
Három új üzletággal bôvítheti tevékenységeinek körét
a Layer Kft. annak köszönhetôen, hogy új üzemcsarnoka

épül központi telephelyén,
Szeghalmon. A munkálatok
augusztusban kezdôdtek, az

alapkövet szeptember 29-én
tették le. A nettó 226 milliós
összköltségû beruházás egy, a
Dél-alföldi Operatív Program keretében megnyert pályázatnak köszönhetôen 100
millió forintos vissza nem térítendô támogatás segítségével valósul meg. A meghatározó alaptevékenységeként
építôipari generál kivitelezéssel foglalkozó cég híddaruval is ellátott üzemcsarnoka 2760 négyzetméteres lesz.
A beruházás a térség munkaerôpiacát is bôvíti, hiszen az
új üzletágak integrálásával tizenegy új munkavállaló foglalkoztatására nyílik lehetôség a cégnél.
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL "

– A Körös Mentôcsoport
(KMCS) tagjaira baj esetén
mindig számíthatunk, hiszen a veszélyhelyzetekre
mindig felkészülten érkeznek. Ennek érdekében azokat a szükséges technikai
fejlesztéseket is biztosítjuk
számukra, melyek a védekezést megfelelôen segíthetik
– hangsúlyozta Farkas Zoltán. – Bízom benne, hogy a
gyakorlat hasznos tapasztalatokkal segíti az éles helyzetekre való felkészülést, és
remélem, hogy a jövôben is
folytatódni fog az együttmûködés, amely az elmúlt
években a Békés megyei
emberek és a Körös Mentôcsoport között kialakult –
tette hozzá.
A köszöntô szavakat követôen a KMCS részére átadták azokat a frissen beszerzett mentô- és kárfelszá-

Csüllög István a Tengerszem Búvár Kkt. vezetôjeként vett át oklevelet Farkas Zoltán megyei elnöktôl
moló felszereléseket, amelyek között a vízi mentést
szolgáló mentôcsónaktól
kezdve a téli merülést lehetôvé tevô búvárruhán át

roncsvágó eszközöket és a
víz alatti kutatást segítô halradart, továbbá alpintechnikai kellékeket is fellelhettek
a jelenlévôk. Ehhez kapcso-

lódóan pedig még egy mobil, zárt terek fertôtlenítésére szolgáló egység is bemutatkozott.
Mint kiderült, a gyakorlaton összesen 84 fô és további 160 diák vett részt. A
viharkár elhárítása okán elméleti felkészítést is tartottak, ezt követôen pedig a
mentési tevékenység bemutatása során tûzoltást, sérült
házakban való kutatást, kimenekítést, majd egészségügyi és pszihoszociális ellátást és épületbontási munkálatokat is gyakorolhattak a
katasztrófavédôk. A szimuláció célja az volt, hogy ne
csak a mentési rutinteendôket tökéletesítsék, hanem az
újonnan beszerzett eszközök és felszerelések használatát is begyakorolják a kutatási, mentési és egészségügyi komponensek tagjai.
Képgaléria: www.bekesmegye.com

Bronzba öntötték Harruckernt
N

évadójának bronzból
készült mellszobrát
avatták fel szeptember 29-én
a Harruckern János Közoktatási Intézményben Gyulán; létrejöttét a szakképzésben közremûködô megyei
és országos vállalkozások is
támogatták. A mûalkotást
egy nemzetközileg is elismert román szobrászmûvész, Ioan Tolan alkotta meg,
és az iskola díszudvarán kapott helyet. Az esemény fényét emelte, hogy a meghívásnak eleget téve tiszteletét
tette a rendezvényen Harruckern János György szülôhelyének, az ausztriai Schenkenfeld településnek a polgár-

mestere, Karl Winkler, aki a
ceremóniára egy öttagú hagyományôrzô fúvószenekart
is elhozott, hogy igazi osztrák népzenével színesítse az
ünnepséget.
A leleplezés után Legát
Tibor újságíró moderálása
mellett mutatták be Beszterczey Judit A gyulai céhmesterek utódai címû interjúkötetét. A Harruckern
munkatársaként dolgozó
szerzô a könyvben tíz, mára
már ritkaságszámba menô,
köztük például a preparátor vagy a bádogos szakmát
mûvelô gyulai iparossal beszélget, bemutatva életútjaikat.
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–A nemzetek történetében
vannak történelmi pillanatok, melyek nem múlnak el,
hanem egymást követô
nemzedékeken keresztül

indítottak el, amely végül a
kommunista diktatúra öszszeomlásához vezetett.
A köszöntôket követôen,
mint minden esztendôben,
ebben az évben is átadták

tudományos
kulturális,
vagy mûvészeti életében.
Ebben az elismerésben részesült a Biharugrai Nyugdíjasok
Érdekvédelmi
Népdalköre,
Egyesület

Dr. Kiss-Rigó László, Eperjesi József, Pacsika Istvánné, a népdalkör vezetôje és
Szécsi Balázs
emlékeztetnek meghatározó
eseményekre – hangsúlyozta dr. Kovács József, majd
hozzátette: az ’56-os események egy hosszú folyamatot

mindazoknak a „Békés megyéért” kitüntetéseket, akik
munkájukkal kimagasló
eredményeket értek el megyénk társadalmi, gazdasági,

amelynek tagjai munkájukkal azt szeretnék elérni,
hogy az utókor átvegye,
majd továbbörökítse a népdal, a népi hagyományok

kincseit. Kitüntetést vehetett át Eperjesi József szociális
intézményvezetô, az idôsellátás és a szociális munka területén végzett tevékenységéért, a korszerû gondoskodás szakmai ismereteinek
alkalmazásában és továbbadásában elért eredményeiért. Elismerték továbbá dr.
Kiss-Rigó László megyéspüspök munkáját, az egyházi
mûemlékek védelme, a helyi társadalmi, kulturális kö-

zösségekkel való párbeszéd
elôsegítése, az egészségünk
védelmének fontossága érdekében kifejtett tevékenysége tiszteleteként. Aktív
közösségi tevékenységéért,
több évtizedes szakmai pályafutásáért Szécsi Gábor feltalálót is eme díjjal tüntették
ki, aki többek között arról is
ismert, hogy feltalálta a
drótfonatból és felülkezelt
falécekbôl készült DROFA
nevezetû anyagot, amely

termékcsalád bejárta a világot és számos nemzetközi
elismerést is kapott.
A megemlékezés ünnepi
mûsorral zárult, amelyen a
forradalom eseményeit elevenítették fel korabeli ruhákba bújva a Békés Megyei
Hunyadi János Közoktatási
Intézmény DUMA’ Színházának diákjai. A tanulók
zenés-táncos mûsorral értelmezték újra az ’56-os eseményeket.

Felmérték a megyei gazdaságfejlesztési igényeket
Készülnek a jövôbeli feladatokra, beruházásokra
Közmeghallgatással vette kezdetét az október
14-ei megyegyûlés, mely Békés megye gazdaságfejlesztési lehetôségeire keresett építô javaslatokat, elsôsorban a választópolgárok és a térség vállalkozásainak segítségével; a felszólalt
szakemberek úgy látták, hogy a megyei önkormányzat is tehet lépéseket a gazdaságfejlesztéséért, mert véleményük szerint a területfejlesztési feladatokat korábban is jól látta el a megye.
A megyeházi tanácskozáson ezúttal a megyei
katasztrófavédelem éves tevékenységérôl is beszámoltak a képviselôknek, továbbá megválasztották Mucsi Andrást a közgyûlés új társadalmi
megbízatású alelnökévé.

Keresték a megyei
gazdaságfejlesztés lehetôségeit
Békés megye gazdaságáról
szóló vitaindító elôadással
indult a megyei közgyûlés
ülése, ugyanis közmeghallgatást tartottak, ahol az érintetteknek, a gazdasági élet
megyében élô szereplôinek ,
szakembereinek lehetôsége
nyílt kérdést, illetve véleményt intézni a képviselôtestület felé. Szántosi Antalné
szarvasi vállalkozó szerint a

lehetô legjobb helyre kerülnek a területfejlesztési feladatok, ugyanis a vállalkozások korábban is könnyebben juthattak forrásokhoz,
amíg azok megyei döntés
eredményeként jutottak el
hozzájuk. Dr. Puskás János, a
Szent István Egyetem Vízés Környezetgazdálkodási
Karának dékánja pedig arra
hívta fel a figyelmet, hogy
számos területen lehet fejleszteni a megye gazdaságát.

Véleménye szerint a megyének el kell érnie, hogy fogadóképes legyen olyan forrásokra, amelyekhez csak pályázati úton lehet hozzájutni. - Amennyiben elô tudunk állítani egy mintaprogramot, amelyben a termelés, a kutatás és az oktatás
érvényesülhet, akkor a gaz-

dasági növekedés tartóssá tehetô - tette hozzá az elmondottakhoz Dr. Puskás János.

Területfejlesztésre koncentrál
jövôre a megye gazdaságfejlesztési
programja
Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programjáról is beszámo-

lót hallgathatott meg a képviselô-testület. A terjedelmes elôterjesztéssel kapcsolatosan Farkas Zoltán megyei
elnök kiemelte, hogy az
anyag bemutatja azt a rengeteg fejlesztést, amelyet az
elmúlt három évben a program segítségével véghezvittek. Mint kiderült, a közel-

gô intézményi átadások miatt a program új irányvonalat vesz a jövôben, és elsôsorban a területfejlesztésre
fókuszál, továbbá kutatni
fogja a közútfejlesztés öszszefüggéseit a gazdasági
környezettel.

Új alelnököt választott a közgyûlés
Új társadalmi megbízatású
alelnököt választott meg
a képviselô-testület Mucsi
András személyében, elôdje,
H. Kovács Judit ugyanis
szeptember 4-ével lemondott tisztségérôl új munkaköre miatti összeférhetetlenség végett. Mint az a frissen
megválasztott helyettes vezetô bemutatkozásából kiderült, jelenleg Békés város
közgyûlésének képviselôje,
magyar-német szakos tanár,
több civil szervezetben képviselteti magát, a megyei önkormányzatnál pedig a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozik majd a jövôben.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Új lehetôségeket hoz a területfejlesztés
Mint arról már korábban beszámoltunk, a közeljövôben hangsúlyosabb feladatot kap a megyei önkormányzat a területfejlesztésben. A területfejlesztés, a településfejlesztés és a kapcsolódó kiegészítô feladatok átvétele új beruházások elindítását jelentheti. Farkas Zoltán, a Békés Megyei Önkormányzat
elnöke elmondta, hogy az önkormányzati rendszer megújulása új lehetôségeket jelent Békés megye számára, hiszen a megyék fejlesztését megyei, és
nem regionális szinten kell kezelni, hiszen itt lehet a leghatékonyabban koordinálni a fejlesztéseket, reagálni a helyi igényekre, segíteni a gazdaság és az
infrastruktúra fejlôdését. Farkas Zoltán azt is hozzátette, hogy ez nem új feladat, hiszen az elôzô kormány elvette ugyan a területfejlesztés finanszírozási feltételeit, de a megyei önkormányzat pályázati forrásokból, önerôbôl és kötvénykibocsátással is felvállalta Békés megye fejlesztését. Ennek eredménye a Békés TISZK, a tudásház, új kollégiumok, tanszállók építése, és még sorolhatnánk azokat a beruházásokat, melyek az elmúlt években indultak. Az elnök szerint a megyei önkormányzat szakembergárdájával készen áll a területfejlesztéshez kapcsolódó további feladatok ellátására.
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Patológiai tömböt adtak át
M

ár nem felelt meg a
kor követelményeinek a Pándy Kálmán megyei
kórház patológiai osztályá-

mûködhet megfelelô körülményeket biztosító patológia
nélkül. Ezt a problémát orvosolandó, bár sem állami,

nak több mint száz éves épülete – gondot jelentett azonban, hogy az intézmény nem

sem uniós pályázati források
nem álltak rendelkezésére, a
fenntartó Békés Megyei Ön-

kormányzat úgy döntött, válságkezelô programjának részeként, elôre hozott beruházásként új patológiai tömböt építtet Gyulán, az egykori ápolási osztály területén.
A teljes egészében saját
erôbôl megvalósuló, mintegy 680 millió forintos fejlesztéshez a forrást fele részben a kórház, fele részben
pedig a fenntartó biztosította. A bontás 2009 nyarán
kezdôdött, és 2010 telén már
egy 1241 négyzetméter alapterületû, Magyarország legkorszerûbb patológiái közé
tartozó tömb állt az orvosok,
valamint a Békés megyei betegek szolgálatába.

Felszentelték a renovált kápolnát
Ü

nnepélyes keretek
között szentelték újra
tavaly szeptemberben a Békés Megyei Pándy Kálmán
Kórház több mint százéves

orszerûsödik a Pándy
Kálmán kórház Gyulán található sürgôsségi osztálya, az erre a célra elnyert
508 millió forintos pályázati
támogatást a megyei önkormányzat 171 millió forintos
megnövelt önerôvel egészíti
ki. A 2009 decemberében
indult, várhatóan jövô év
májusában záruló projekt révén átépítik, bôvítik, modernizálják a diagnosztikai épületet, tetején pedig helikopter-leszállóhelyet alakítanak
ki, amellyel a sürgôs esetek
gyorsabban kerülhetnek orvoshoz és ellátáshoz. A felújítás összesen 654 négyzetmétert érint. A fejlesztés révén az intézmény minde-

mellett új mûszer- és informatikaeszközöket is kap, ennek jegyében idén júliusban

a röntgenosztály már használatba vette azt a legmodernebb berendezések közé tar-

tozó, a vizsgálati idôt és a betegek megterhelését csökkentô, 64 szeletes CT-t, azaz

komputertomográfot, amely
a beruházás teljes költségeinek egyharmadát teszi ki.

cióját, azaz az épület falai
között gyógyuló, lelki megnyugvásukat keresô betegek
szolgálatába állt. A renoválás
részeként új tetôszerkezetet
kapott a torony, valamint a
nyílászárókat is kicserélték.
A beruházás közel tizennégy millió forintba került,
ebbôl a külsô építészeti
munkák költségét a Békés
Megyei Önkormányzat,
míg a belsôépítészeti kialakítás finanszírozását a Szeged-Csanádi Egyházmegye
biztosította. A kivitelezés
végét követô ceremóniát dr.
Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök vezette
le.

Megújult a volt tüdôkórház épülete

Helikopter-leszálló és 64 szeletes CT
K

kápolnáját, ugyanis az épület kívül-belül megújult, és
a hatvan évig benne mûködô könyvtár elköltöztetésével visszakapta eredeti funk-

A

pszichiátriai osztály
munkaterápiás részlegének ellátottait korszerû
körülmények várják az egykori tüdôkórház épületében, a Sitka 1. telephelyen,
amely 2007 júniusában
került a Pándy kórházhoz
a Békés Megyei Önkormányzat két egészségügyi
intézményének összevonása során. Miután kiürült az
egykori gazdasági és laboratóriumi funkciókat ellátó
épület, elkezdôdött az átalakítás. A megújult épületbe
2009 elején költözhettek be
a Szentháromság utcai részlegbôl az ellátottak.
A 130 milliós beruházás
építészeti költségeihez 100

millió forinttal járult hozzá
a megyei önkormányzat. A
betegellátáshoz nélkülözhetetlen berendezéseket a kórház saját forrásból fedezte,

és ehhez további segítséget
jelentettek a Máltai Szeretetszolgálattól kapott betegágyak, amelyek egy részét itt
helyezték el.

Földgázbeszerzés közösen, olcsóbban
H

armadik éve állt az élére idén a Békés Megyei Önkormányzat annak az
országban egyedülálló összefogásnak, mellyel a gesztorsága mellett, intézményeihez
becsatlakozva a Békés megyei
települések is közösen léphettek fel és tárgyalhattak egy
kedvezôbb árú földgázbeszerzésrôl. Az így elért megtakarítás jelentôs, hisz a végzett adatgyûjtések szerint a

megyei fenntartású intézmények összességében mintegy
100 millió forint megtakarítást értek el 2009-ben.
A közös közbeszerzés
eredménye pedig idén minden korábbit felülmúlt, hiszen a résztvevôk (a megyei
önkormányzat és 12 intézménye, 56 települési önkormányzat és 4 többcélú kistérségi társulás) a jelenlegi
gázévben köbméterenként

nettó 59,68 forintért plusz
rendszerhasználati díj ellenében kaphatják a fûtôanyagot, mely 26,5 százalékkal,
azaz lényegesen kedvezôbb
a lakossági díjtételeknél, de
a tavalyi közös közbeszerzésnél is 9 százalékkal jobb
kondíciójú. Az igényelt
földgáz mennyisége közel
16 millió köbméter, a beszerzés értéke pedig 1,6
milliárd forintot tesz ki.
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A sportos Hunyadi
M

integy kétezer négyzetméteres sportudvart alakítottak ki 2010 ôszére a Hunyadi János Közoktatási Intézmény mezôkovácsházi székhelyén. A projekt
pályázati segítséggel 27 millió forintból valósult meg,
ehhez fenntartóként 11 milliós önerôt biztosított a Békés Megyei Önkormányzat.

A létesítményen salakburkolatú síkfutópálya és dupla sávos futópálya kapott helyet;
aszfaltozott, a szabványoknak
megfelelô sportpálya, ahol a
diákok kézilabdázhatnak, teniszezhetnek, kosarazhatnak; akárcsak a beton burkolatú súlylökô szektor és a
mûanyag burkolatú távolugrópálya.

De ebben az évben is
akad a sportélethez köthetô
újítás a Hunyadiban. Júliusban–augusztusban, a megyei önkormányzat támogatásával, a karbantartás és felújítás négymillió forintos
keretösszegbôl valósult meg.
Ennek köszönhetôen nyáron a tornacsarnok 105 férôhelyes lelátóján kicserélték a sérült burkolati lapokat, valamint az ülôhelyeket
tették biztonságosabbá. A
fennmaradó összegbôl a
nyílászárók fafelületei kaptak új színt. Ezen túl, önerôbôl, a munkálatok során
a mezôkovácsházi középiskolában összesen több mint
2000 négyzetméter falfelületet festettek újra az intézmény dolgozói a tantermekben, a folyosókon.

Tanszállodák Békésen
H

étköznap a diákok lakhelyéül szolgál, hétvégenként pedig tanszállodaként mûködik két kollégium
is Békésen, a Békés Megyei
Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény kötelékében, gyakorlati helyet biztosítva ezzel
az utazás- és turizmusképzésben részt vevô gimnazisták számára. Az öt szobájában 25 fôt vendégül látni tudó Petôfi utcai épületet 2009
márciusában adták át.
Egy évvel késôbb felavatták az (akkor még Farkas
Gyula nevét viselô) iskola
saját erôbôl, mintegy 150
millió forint ráfordításával
megújított Szánthó Albert
utcai kollégiumát – a mintegy fél éven át tartó munká-

Oktatási épületet és kollégiumot avattak
K

özel 650 millió forintos saját erôs beruházást indított 2009-ben a Békés Megyei Önkormányzat
az általa fenntartott Harruckern János Közoktatási Intézmény gyulai központjában. A fejlesztés során a régi
tanmûhely épületének helyén új kollégium, egyben
oktatási épület létesült. A be-

2009. november
ruházás révén 150 diák kapott új férôhelyet, emellett 8
tanterem, tanácskozóterem,
valamint a mindezt kiszolgáló szociális blokkok is létesültek az új épületben. Az

intézményben zajló magas
szintû gyakorlati képzést jól
példázza, hogy az új épület
festési, mázolási és tapétázási munkálatait az iskola diákjai végezték el, akik ezáltal
értékes tapasztalatokra tehettek szert, ugyanis az építkezéssel gyakorlati lehetôséget
is biztosítottak a tanulók számára. Farkas Zoltán megyei

lett nagy hangsúlyt fektetnek
a megyei oktatási intézményekben a gyakorlati képzésre, mert az abban szerzett tapasztalatok segítik a diákok
könnyebb elhelyezkedését.
Az építkezés része volt azoknak a Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programjában meghatározott, elôre hozott be-

2010. szeptember
elnök az ünnepélyes átadón
kiemelte, hogy a szakképzést
húzóágazatnak
tekintik,
ezért minden eszközt és lehetôséget megragadnak a
fejlesztés érdekében, emel-

ruházásoknak, amelyeket a
benyújtott pályázatokon elutasítottak, azonban az intézmények hatóságilag elôírt
feladatellátásához nélkülözhetetlenek voltak.

Korszerû faipari tanmûhely
K özel huszonnyolcmillió forintos beruházásból modernizálták 2009-ben a Békés
Megyei Tisza Kálmán (korábban: Farkas Gyula) Közlatok során 155 darab olyan
nyílászárót építettek be,
amelyet az intézmény faipari növendékei gyártottak le.
1400 négyzetméternyi hasznos alapterületet renováltak, egyebek mellett a lapostetôre magastetôt építettek,
akadálymentesítést végeztek, átalakították a víz- és

szennyvízvezetékeket, korszerûsítették az elektromos
hálózatot és a fûtési rendszert. A kollégium huszonhét szobája száz sajátos nevelési igényû gyermeknek
ad otthont, hét szobájában
huszonhét férôhellyel mûködik hétvégenként tanszállodaként.

Üres has nélkül az iskolapadban
K ortól, anyagi körülménytôl függetlenül biztosított
kell hogy legyen a fenntartásában lévô iskolák tanulói
számára az étkezés lehetô-

niusi döntésével a megyegyûlés az étkezési díj fizetésének támogatására vonatkozó pályázatot hirdetett
a Békés Megyei Önkor-

sége, a diákoknak hozzá kell
jutniuk a fejlôdésükhöz
szükséges egészséges táplálékhoz – ezen elv alapján és
ezzel a szándékkal 2010. jú-

mányzat három közoktatási
intézményében tanuló, nehéz körülmények között élô
diákok számára. A támogatásra a térítési díj 50 százalé-

oktatási Intézmény békési faipari tanmûhelyét. A Szarvasi u. 44. szám alatt még 1992ben alakították ki a mûhelyt,
ahol szakiskolai, szakközép-

kát fizetôk mellett azok a
meghirdetett feltételeknek
megfelelô tanulók adhatták
be igényüket, akik a hatályos
jogszabályok szerint semmilyen kedvezményben nem
részesülnek. A célra az önkormányzat 10 millió forintos keretet állapított meg, a
támogatások odaítélésérôl a
humán ügyekért felelôs bizottság döntött. Mivel a rendelkezésre álló keret lehetôvé tette, a képviselô-testület
decemberben is kiírta a gyermekétkeztetési pályázatot.
A 2010. szeptember 1-tôl
december 31-ig terjedô idôszakban 199 diák, 2011. január 1. és május 31. között
pedig 334 tanuló részesült a
20 és 90 százalék közötti
mértékû támogatásban.

iskolai bútorasztalos-, majd
erre épülô fa- és bútoripari
technikusképzés folyik. Mivel a szakmai színvonal növelése elengedhetetlen, ennek eszközigényét tudta fedezni a pályázati segítséggel
megvalósuló projekt, amelyhez az 5,2 millió forintos saját erôt a szakképzési hozzájárulás fedezte. Az iskola a
fejlesztés révén modern gépeket, így lapszabászt, körfûrészt, hidraulikus keretprést,
asztalos marógépet, négyfejes gyaluautomatát, CMC
festô-szárító kabint tudott
beszerezni.

Fejlesztették a TISZK-et
A

szakképzést segítô egymilliárd forintos infrastruktúra-fejlesztés valósult
meg a Békés Térségi Integrált Szakképzô Központ iskoláiban egy nyertes pályázatnak köszönhetôen, melyhez a fenntartó Békés Megyei Önkormányzat 10 százalékos önerôt biztosított.
Ennek részeként Gyulán, a
Harruckern János Közoktatási Intézmény központjában
idén május elején új épületet
adtak át. A közel 230 millió
forintos beruházás eredményeként felhúzott létesítményben egy építôipari és
egy mezôgazdasági gépszerelôi tanmûhelyt alakítottak ki,
ellátva a legmodernebb be-

rendezésekkel, az emeleten
pedig helyet kapott egy 270
fôs konferenciaterem. Mindezt kevesebb mint fél év alatt
építették meg, tavaly decemberben már kulcsrakész állapotban volt. A beruházás révén 944 négyzetméter hasznos alapterületû, halláskárosultak vagy gyengén látók

számára is akadálymentesített területet vehettek birtokba szakképzésben részt vevô fiatalok. Emellett a Harruckern mezôhegyesi és szabadkígyósi, valamint a Tisza
Kálmán (korábban: Farkas
Gyula) Közoktatási Intézmény békési telephelyén is
épületeket újítottak fel.
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A régi Mezgé új köntöse
A

kollégium alsó szintjének és az elsô emeleti
szintnek a teljes felújítása
mellett az ebédlô is átalakult
a 2009/2010-es tanévkezdésre a Harruckern János

külsôs rendezvények, lakodalmak számára is ideális
helyszín. A fûtés, a víz- és
korvillanyszolgáltatás
szerûsítésével csökkent a
kollégium közüzemi költsé-

Közoktatási
Intézmény
orosházi intézményegységében, melyet még ma is
sokan Mezgéként emlegetnek, és amely idén szeptembertôl a Tisza Kálmán iskola székhelye. A közel 57
millió forintos saját erôs beruházást közvetlenül azután
hajtotta végre a fenntartó megyei önkormányzat,
hogy az év júliusában átvette az intézményt a nyugatbékési várostól.
A padozat feltörése után
új laminált parkettával, asztalokkal, székekkel, függönyökkel, megújult külsôvel,
belsôvel impozáns tankonyhává és tanétteremmé nôtte
ki magát az ebédlô. Ezzel
méltó gyakorlóhellyé vált a
falusi turizmus, panziós
képzésben részt vevô diákok
számára, de a helyiségek

ge. Az alsó szinten a korábban könyvtárként funkcionáló helyiség falait kibôvítve

alakították ki a közös tanári
szobát, és az iskolavezetés is
átkerült a kollégiumba, míg
a könyvtár átköltözött a fôépület volt tanári szobájába.
A nyílászárók cseréje az iskola teljes épületében megtörtént, a kollégium belsô
festését is elvégezték, az iskola belsô udvarán pedig
megújult a térburkolat.
2010 nyarán pedig megkezdôdött az a projekt,
amelynek célja, hogy a kollégium harmadik emeletén
tanszállót alakítsanak ki. Erre a Növekedésorientált
Gazdaságfejlesztési Programban a megye 14 millió
forintot különített el. A
Harruckernnel elkezdett
fejlesztés végsô befejezése,
az üzembe helyezés a Tisza
Kálmán Közoktatási Intézménynél történik meg.

aját erôs beruházásként,
mintegy 360 millió Ftból 2010 nyarára készült el az
irattári telephely Békésen. A
megyei levéltár fióklevéltárának épületei elsôsorban raktározási célokat szolgálnak. A

K

özel négyéves elôkészületet követôen tavaly szeptemberben nyitotta meg kapuit az IBSEN
Ház. A békéscsabai közgazdasági szakközépiskola egykori helyén felépített köz-

rokat, konyhatechnológiát,
kávéházi és éttermi berendezéseket, informatikai eszközöket is beszereztek.
Szakmai partnerei segítségével az IBSEN Ház
számtalan kulturális, köz-

mûvelôdési komplexum
megvalósítására még 2006ban pályázott sikeresen a
Békés Megyei Önkormányzat. A Norvég Alap
595 millió forintos támogatása, illetve a 105 millió forintos saját forrás (melynek
felét az EU Önerô Alap biztosította) révén az eredeti
hasznos alapterület a felújítással 1287 négyzetméterrôl
3525 négyzetméterre nôtt
meg. A fizikai felújítás mellett színpadtechnikai berendezéseket, fény- és hangtechnikai eszközöket, búto-

mûvelôdési, képzési funkciót tölt be. Az új összmûvészeti központ falai között

lelt például elsô saját otthonára az 1949 óta létezô Békés Megyei Napsugár Bábszínház, és itt található a
megyei Jókai teátrum modern, alsó és felsô gépészettel, beépített forgóval rendelkezô színpaddal felszerelt, 120 férôhelyes stúdiószínháza is, amelyet alkalomhoz illôen Henrik Ibsen
drámájával, a Nórával avattak fel 2010-ben. Vagy
ugyancsak itt sajátíthatják
el mesterségüket a Harruckern János Közoktatási
Intézményhez tartozó Fiatal
Színházmûvészeti Tanház
tanulói is. Az IBSEN Étterem és Kávéház pedig Békés
megyében elôállított alapanyagokból készített, az aktuális kulturális programokhoz is illeszkedô ételekkel
várja vendégeit.

Hûtés-fûtés zöldenergiával
J

Iratfolyóméterek ezreit tárolhatják
S

A norvég kapcsolat: IBSEN Ház

kétszintes mobil állványzattal
beépített csarnokraktárak
több mint 10 000 iratfolyóméter befogadására alkalmasak. Az intézmény a fennmaradó üres raktárkapacitást iratok bértárolására használhat-

ja. Az intézményegység a privatizáció óta alakult gazdasági társaságok felszaporodott
iratanyagát, a helyhiánnyal
küzdô önkormányzatok, önkormányzati intézmények
iratait is átveszi bértárolásra.

elentôs átalakuláson ment
át a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár épülete Békéscsabán, hiszen 2009-ben
új emeletet építettek rá,
amivel csaknem 1200 négyzetméterrel bôvült a rendelkezésre álló hasznos tere. A
közel 900 milliós, saját erôs
beruházás részeként fûtés-,
illetve világításkorszerûsítést
hajtottak végre a létesítményben. A teljes épület
új, zöldenergiás hûtô-fûtô
rendszert kapott a legmodernebb központi irányítás-

sült a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, amelynek
ma már minden intéz-

sal – a japán hôvisszanyerôs
technológia nagyságát tekintve egyedülálló Magyarországon és a kelet-középeurópai térségben is.
Nemcsak külsejében, de
szolgáltatásaiban is felfris-

ményegysége egy épületben mûködik. A létesítményt a korábban megszokott könyvtárképet felülíró
21. századi követelményeknek megfelelve mindinkább
a dinamikusság jellemzi.

Munkatársai a hagyományos, ám egyre kevesebb érdeklôdôt vonzó szolgáltatások (így a könyvkölcsönzés), illetve a lexikális tudás
biztosítása mellett egyéb lehetôségeket is igyekeznek a
látogatók számára elérhetôvé tenni. Különösen nagy
hangsúlyt fektetnek ember
és technológia közös értékteremtô tevékenységére, a
digitalizálásra. Mindebben
segítenek elektronikus katalógusai, interaktív könyvtári honlapok, az online programok, a fokozott építkezés
a webkettes alkalmazásokra,
illetve a tudásházba látogatók rendelkezésére álló,
negyvenkét új készülékkel
kibôvült számítógépes park.
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A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT EDDIGI LEGFONTOSABB FEJLESZTÉSEI

Modern múzeumi kiállítóterek
Ú

jjászületett 2008 elején a Munkácsy Mihály Múzeum: egy két éven
át tartó, 95 százalékos pályázati támogatottságú projekt

korszerû kiállítóterek megteremtésére, arra, hogy a 21.
századi igényekhez igazodva
a modern, interaktív eszközöket is bevonják a szemlél-

század talán legjobb haditudósítója, a normandiai partraszállást is lefotózó Robert
Capa gyûjteményét; vagy
éppen a 2012 januárjáig láto-

révén mintegy 300 millió
forintból modernizálódott.
A külsô és belsô renoválás az
akadálymentesítés mellett a
múzeum öt új (természettudományi, régészeti, helytörténeti, gazdaságnéprajzi,
Munkácsy-relikviák) állandó kiállítást nyithatott meg.
A fejlesztés során különösen
nagy hangsúlyt fektettek a

tetésbe. A Békéscsabán található intézményben azóta
számtalan nagyszabású kiállítást szerveztek számos témában és mûvészeti ágban:
egyebek mellett a tatárjárás
kérdéskörét körbejáró történelmi tárlatot, amelyet a Békés megyei diákok kedvezményesen, utazási támogatással tekinthettek meg; a 20.

gatható, 50 festményt és 40
grafikát, dokumentumot
bemutató Orlai Petrics Soma-kiállítást.
A világ legnagyobb Munkácsy-gyûjteményével rendelkezô megyei fenntartású
múzeum 2007-ben elnyerte Az év múzeuma, majd
2008-ban a Vendégbarát
múzeum címeket.

Biztonságot nyújt a mentôcsoport

DELTA: diákokból vezetôk
K

utatások szerint a jó
váláshoz
vezetôvé
szükséges legfontosabb tulajdonságok együttesével
ezer ember közül mindöszsze körülbelül ötvenen rendelkeznek, és közülük is
csupán alig néhányan dolgoznak saját tanult szakterületükön, illetve a hozzájuk illô pozícióban. A Délalföldi Talentum Akadémiát
(DELTA) pedig éppen azért
hívták életre, hogy azok a
fiatalok, akikben mindezek
a személyiségjegyek megvannak, nagyobb százalékban kerülhessenek a képességeiknek megfelelô munkakörbe.
A békési Barkász Sándor
ötletébôl megszületett, a Békés Megyei Önkormányzat
és a Szeged–csanádi egyház-

megye együttmûködésével,
támogatásával megvalósuló
programhoz elsô lépésként
az ezekkel a jegyekkel rendelkezô fiatalokat kellett
kiszûrni, ezért a megye végzôs szakközépiskolásai és
gimnazistái között a kezdeményezés szakértôi teljes
körû, azaz mintegy 3300 fôre kiterjedô felmérést végeztek. Idén nyáron pedig

meg is tartották az elsô évfolyamnak, azaz az eredményeik alapján kiválasztott, a
hároméves, ingyenes programban való részvételt vállaló mintegy hatvan diáknak
a képzés gerincét adó egyhetes nyári akadémiáját
Gyulán. Ôsztôl pedig hat
szakmai kollégiumban folyik tovább a fiatalok mentorálása.

Frissdiplomásokat támogattak
T

érségünk számára is
súlyos problémaforrás
a népesség elöregedése, ezért
a Békés Megyei Önkormányzat két programja is azt
a célt szolgálta és szolgálja,
hogy alternatívát mutasson a
fiataloknak arra, van miért
itt maradni/ide jönni, valamint azt, hogy hozzásegítse ôket a késôbbi álláskeresésnél elônyös munkatapasztalat megszerzéséhez.
Egyrészt a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács
(BMTT) 55 millió forintos
keretének köszönhetôen
2009/2010-ben közel negyven frissdiplomás kezdhette
meg munkáját a megye huszonnyolc önkormányzatánál. A tizenkét hónapra szerzôdést kötött, ösztöndíjas
jogállásban lévô fiatalok bé-

rezését (minimum bruttó
120 ezer forint) a BMTT finanszírozta.
Másrészt a még felsôoktatási intézménybe járók számára teremt lehetôséget a
megyei önkormányzat a hivatalában, valamint intézményeiben a gyakorlatvégzésre,
szakdolgozataik megírásához
is szakmai segítséget nyújtva.
2010-ben huszonnégy hall-

gató vett részt a programban,
ami összesen 1,7 millió forint támogatást jelentett. A
megyei képviselô-testület
humán ügyekért felelôs bizottságának döntése szerint
idén további ötven egyetemista és fôiskolás töltheti kötelezô szakmai gyakorlatát
valamely
intézménynél,
amihez 3,8 millió forintnyi
forrás biztosítása szükséges.

Hallgatók gazdasági kutatásai
A

térség katasztrófavédelmi felkészültsége
mind technikai eszközkészletét, mind emberanyagát
tekintve kimondottan jó.
Bevethetô tûzoltók, szakirányú mentôorvosok, légi- és
vízimentés, kutyás mentés –
mind-mind fellelhetôk Békésben. Sokáig problémát
jelentett azonban, hogy ezek
a csoportok külön-külön,
azaz több állami szervezetben, esetleg magánszemélyek, civil szervezetek közremûködése révén mûködnek; ezért a Békés megyei
közgyûlés két évvel ezelôtt
döntött arról, hogy 2009-

ben és 2010-ben is egy-egy
millió forintot különít el
ezeknek a szétszórtan felálló
csapatoknak az összehangolására, hogy az együttmûködésükben rejlô lehetôségeket kihasználva növelje a veszélyek elhárításának hatékonyságát. A koordinálással
a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot bízta
meg, így alakult meg a Körös Mentôcsoport (KMCS),
amely kutatási, mentési és
egészségügyi komponensei
révén mûszaki mentô-felderítô, tûzoltó, kutyás kutató-mentô, légi felderítô, víz
alatti és -felszíni kutató-

mentô, alpin mentô képességekkel rendelkezik. Vagyis: földön és levegôben, magasban és mélyben, víz felett
és víz alatt egyaránt rendelkezésre áll. 2010. április végén a KMCS hivatalosan is
bevethetôvé vált, és a természet úgy hozta, hogy az éles
helyzetre nem is kellett sokat várni, hiszen két héttel
késôbb már bizonyíthatta
szaktudását az árvíz sújtotta
Sajóecsegen és Edelényben.
Az 58 fôs személyi állományú mentôcsoport munkáját a megyei önkormányzat 2011-ben is támogatja,
hárommillió forinttal.

A 21. század, egymással szorosan összefüggô, tudományos és társadalmi kihívásaira (mint például a nanotechnológia hasznosítása
vagy az elöregedés) adható

helyi válaszlehetôségek témájában készít tanulmányt
a Szent István Egyetem
Gazdasági Kara (SZIE–
GK). A kutatást 700 ezer forinttal támogatja a Békés

Megyei Területfejlesztési
Tanács. Az együttmûködésrôl idén tavasszal aláírt megállapodásnak a kutatás során
elért eredmények melletti
legfontosabb törekvése a
hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzésének, szakdolgozatra, államvizsgára való
készülésének segítése. Hiszen a projektben a GK
nyolc alapszakos hallgatója
vesz részt, önálló munkájukat témavezetôik segítik. A
projekt végére megszületett
megállapításokat oktatói
közremûködéssel összegyúrják, összefésülik egy
közös tanulmánnyá, amely
legkésôbb november 1-jéig
elkészül.
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Színt vittek
a nevelôszülôk házaiba
J

elenleg 139 nevelôszülô
van a megyében, és 34 településen 432 gyermek, fiatal
lakik családi körben a Békés
Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és
Módszertani Központ által
mûködtetett nevelôszülôi
hálózaton belül. A megyei
önkormányzat fontos célkitûzése, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásba kerülôk minél nagyobb számban
kerüljenek nevelôcsaládokhoz, hiszen ezzel biztosíthatók számukra a legideálisabb
körülmények, vagyis az, hogy
családi körben teljenek mindennapjaik, így lehetôségei-

hez mérten támogatja a nevelôszülôk nélkülözhetetlen,
fáradságot nem ismerô munkáját. Ezért nem az idei volt
az elsô alkalom, hogy több,
közel tíz, a nevelôszülôi hálózatba tartozó családnak segített a tisztasági meszelés elvégzésében: míg a festékrôl a
nevelôszülôk gondoskodtak,
a munkáról a megyei fenntartású közoktatási intézménybe járó, kötelezô szakmai gyakorlatukat töltô tanulók. Ezen a nyáron Békésen,
Békéssámsonban, Körösladányban és Vésztôn valósult
meg az önkormányzat támogatta meszelés.

Kilencvenhét gyermek
férôhelye szépült meg
ilencvenhét, a gyermekvédelmi gondoskodásban lévô gyermekek
és fiatalok ellátását szolgáló

K

Magyarbánhegyesen egyegy, Békésen két lakásotthon,
Békéscsabán pedig a különleges gyermekotthon szépült

férôhelyet korszerûsítettek
a Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani
Központ épületeiben 2009–
2010-ben. A pályázati segítséggel megvalósult, öt települést érintô beruházás
összértéke 109 millió forint
volt, melyhez a szükséges
6,5 milliós önerôt a fenntartó Békés Megyei Önkormányzat biztosította.
A projekt végére a több
mint 600 gyermekrôl gondoskodó gyermekvédelmi
központ ingatlanjainak 51
százaléka megújult: Dévaványán egy gyermekotthon és
egy lakásotthon, Gyulán és

meg. Több mint tíz esetben
belsô átalakítást, a többi férôhely esetében felújítást kiviteleztek. Gazdaságossági
szempontból javult az ingatlanok üzemeltetésének hatásfoka, illetve a korszerû,
minôségi ellátás feltételei is
adottak. A beruházás keretében új bútorokat, használati
tárgyakat szereztek be, a gyerekek számára internethasználati lehetôséget teremtettek. A fejlesztés egyrészt a kicsik és fiatalok, másrészt az
ott dolgozó felnôttek számára is kellemesebb környezetet biztosított, ami utóbbiak
munkavégzésében fontos segítséget jelent.

Sokfunkciós kiállítási tér
A határ menti együttmûködés lehetôségeit használja ki
a megyei önkormányzat az

rós beruházás során 2,6 millió euró (azaz több mint 700
millió forint) a magyar olda-

Arad Megyei Kereskedelmi,
Ipari és Mezôgazdasági Kamarával partnerségben megvalósítandó projektjével. A
3,5 milliós pályázati támogatással összesen 4,2 millió eu-

li, 1,6 millió a román oldali
fejlesztés, és ennek révén
megyénkben, a Békéscsaba
és Gyula közötti reptér melletti területen multifunkcionális kiállítási tér nyílik 1920

négyzetméteren – a földszintjén egy közel 1300
négyzetméteres csarnokkal,
az emeletén százfôs konferenciateremmel. A hozzá
tartozó szabadtéri kiállítási
területtel együtt mindez számos szakmai és tematikus kiállításnak, vásárnak, nagyszabású rendezvénynek adhat
otthont. A beruházás célja a
határon átnyúló üzleti, kereskedelmi kapcsolatok élénkítése, a vállalkozások együttmûködésének elôsegítése, a
két megye gazdasági életének
fellendítése, a vállalkozások
termékeinek piacra jutásának
elôsegítése, ezzel is elômozdítva a munkahelyteremtést.
A Békés megyei kiállítási
csarnok alapkövét idén
szeptemberben tették le, az
AB Expo nevet viselô projekt
várhatóan 2012 augusztusának végén zárul le.

Ész- és korszerûsített
konyhai szolgáltatások
egnövelt kapacitásukkal már nemcsak
saját intézményüknek készítik az ételeket, hanem a megyei rendszeren belül térségi szintû élelmezést látnak el
a Körös-menti Szociális
Centrum szarvasi és mezôkovácsházi, valamint a Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum békési, 2011
nyarára összesen 300 millió
forintból megújult konyhái.
Az épületfelújítás mellett a
régi, elavult konyhai berendezések helyett új, európai
színvonalú, a közétkeztetésben csak ritkán elôforduló
minôségû, energiatakarékos
konyhai gépeket, berende-

M

étel: megsül a vagdalt reggelre, majd a sokkolóval a 75
fokos ételt is legfeljebb 90
perc alatt szeletelhetô hômérsékletûre hûtik, az új
szeletelô pedig felvágja –
mindezt ugyanabban az
edényben.
A fôzési feladatok átszervezésével nemcsak az üzemeltetési költségek csökkenése, hanem az érintett intézmények élelmezésének
racionalizálása is várható,
valamint a konyhák lehetôséget biztosítanak a megyei
fenntartású iskolákba járó
szakács és cukrász tanulóknak szakmai gyakorlatuk
modernizált környezetben

zéseket szereztek be. Például olyan intelligens sütôkkel szerelték fel ôket, amelyeket beprogramozva éjszakáról reggelre felügyelet
nélkül is elkészül bennük az

való elsajátítására. Késôbb
pedig még arra is alkalom
adódhat, hogy a felújított
egységek a megyei intézményrendszeren kívül, akár
külsô cégeknek is fôzzenek.

Mezôgazdasági expók
A

határ menti kapcsolatok és a mezôgazdasági piac élénkítése érdekében
két nagyszabású expót és
üzletember-találkozót is
szervezett 2011-ben a megyei önkormányzat. A januári ukrán–magyar, majd a
szeptemberi Békés–Arad–
Bihar megyei agrárkiállítások és vásárok standjai megtöltötték a gyulai sportcsarnokot; a mezôgazdasági
gépipart leszámítva az ágazat valamennyi területe
képviselte magát a rendezvényeken, lehetôséget adva
ezzel új kereskedelmi partnerségek megkötésére. Bár
megyénk nevéhez három
hungarikum, azaz a csabai
és a gyulai kolbász, valamint
a békési pálinka neve köthetô, számos itteni termékben
benne a potenciál a hungarikummá váláshoz – az ex-

pók ezekre is felhívják mind
a hazai látogatók, mind a
külföldi érdeklôdôk figyel-

mét, és segítik a minôségi
Békés megyei áruk piacra
jutását.
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Közel negyvenmilliárdos támogatás érkezhet jövôre a Békés megyei gazdákhoz
Mint arról elôzô lapszámunkban beszámoltunk, éves szinten mintegy negyven milliárd forintot hívhatnak le a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól
(MVH) uniós támogatás formájában a Békés megyei gazdák, melybôl közel huszonkét milliárd forint földalapú támogatás. Errôl az MVH tájékoztatta Békés Megye Ügyrendi, Mezôgazdasági, Környezetgazdálkodási és Turisztikai Bizottságát szeptember 15-én a megyeházán megtartott ülésén. A beszámoló a Hamza Zoltán vezette szakbizottság kezdeményezésére valósult meg azzal a céllal, hogy a nyilvánosság megfelelô információt kapjon a források elosztásáról. A következôkben az igényelhetô támogatásokról, valamint az igénylések benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról számolunk be.

MIT KELL TUDNI AZ IGÉNYELHETÔ TÁMOGATÁSOKRÓL?
A Békés megyei gazdálkodók által benyújtott kérelmek jogcímei

I. Ügyfélregisztráció, ügyfélnyilvántartás
Bármely támogatás alap elôfeltétele az, hogy az érintett
ügyfél ún. regisztrációs számmal rendelkezzen. Az
MVH az egységes mezôgazdasági ügyfél-nyilvántartási
rendszerben vezeti ügyfélnyilvántartását, melynek
naprakészsége ügyfeleink elsôdleges érdeke. Az
ügyfél-nyilvántartási adatokat módosítani lehet, és
kell (azok megváltozása után 15 napon belül) papír alapon
a G0002-es nyomtatványon. Amennyiben banki megállapodást szeretne kötni, akkor ez a 172/2010. (XII. 02.)
számú MVH-közlemény alapján lehetséges, a szükséges formanyomtatványokat a közlemény mellékletei tartalmazzák. A banki megállapodásokat az F0001
formanyomtatványon kell bejelenteni, ezen megállapodások törlését az F0002 nyomtatványon.

II. Egységes kérelmen benyújtott kérelmek
jogcímei Békés megyében
Egy elektronikus kérelemben több jogcím vonatkozásában lehet kifizetést kérni, közös szabály a kérelembenyújtás idôpontja, mely adott év május 15. Az adott jogcím
speciális szabályait is figyelembe kell venni a támogatás lehívásához természetesen. Az egységes kérelem keretében
2011-ben az alábbi jogcímekre volt lehetôség kérelmet benyújtani, ezen jogcímek várhatók 2012-ben is:
1) SAPS EMVA-AKG
2) KAT
3) NATURA 2000
4) mezôgazdasági földterületek erdôsítése (EMVA)
5) NVT erdô
6) agrár-erdészeti rendszerek kialakítása
7) nem termelô beruházás erdôterületen – erdôszerkezet
átalakítása
8) nem termelô mezôgazdasági beruházás támogatása
9) elkülönített cukortámogatás
10) elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás
11) energiaültetvény telepítése (fás szárú)
12) ültetvény korszerûsítése
13) termeléshez kötött növénytermesztési nemzeti kiegészítô támogatás (héjas)
14) termeléshez kötött növénytermesztési nemzeti kiegészítô támogatás (rizs)
15) zöldség-gyümölcs-dohány szerkezetátalakítás

1) SAPS – egységes területalapú támogatás
A támogatás jogosultja a föld jogszerû használója. Nagyon
fontos szabály, hogy 1 hektárnál kisebb támogatható terü-

letre nem folyósítható támogatás, ezen belül egy parcella
támogatható mérete nem lehet kisebb 0,25 hektárnál. A
támogatás további feltétele a kölcsönös megfeleltetés
(KM) rendszerében elôírt feltételek elôírásainak betartása. A KM elôírásait a gazdaság teljes területén kötelezô betartani. Továbbá az adott terület után területalapú támogatásra a gazda csak akkor lehet jogosult, ha az adott területe már 2003. június 30-án is megfelelô mezôgazdasági
állapotban volt. A támogatás évente az egységes kérelemben igényelhetô az adott év május 15-éig, a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minôsül.

2) EMVA – AKG-támogatás
A jogcímre a 61/2009. (V.14.) FVM-rendelet az irányadó,
a támogatás szántóföldi növénytermesztési, gyepgazdálkodási, ültetvénykezelési, valamint vizes élôhely kezelési
célprogramcsoport keretében vehetô igénybe, alapvetôen
horizontális és zonális megosztásban. A támogatás mértéke a választott célprogramtól függôen változik.
Azon ügyfelek, akik rendelkeznek a területazonosítási
kérelmükre helyt adó vagy részben helyt adó határozattal,
nem nyújthatnak be újabb területazonosítási kérelmet.
Kifizetési kérelmet évente az egységes kérelemben lehet
benyújtani, az adott év május 15-ig. Azok az ügyfelek
nyújthatnak be kifizetési kérelmet, akik korábban már
nyújtottak be területazonosítási kérelmet (TAK).

3) KAT (kedvezôtlen adottságú területek támogatása)
A 25/2007. (IV. 17.) FVM-rendelet szabályozza a jogcímet.
A támogatás feltétele, hogy vállalni kell, hogy az elsô kifizetést követôen legalább 5 évig KAT lehatárolt területen
gazdálkodást folytat, ez idô alatt a gazdálkodási naplót naprakészen vezeti, valamint a kölcsönös megfeleltetés (KM)
és a helyes mezôgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ)
elôírásait betartja. A támogatás évente a SAPS-támogatással egy idôben, az egységes kérelemben igényelhetô, az
adott év május 15-ig, és a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minôsül.

4) NATURA 2000 területek támogatása
A 128/2007 (X.31.) FVM-rendelet az irányadó jogszabály.
A 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 5. §-a szerint a MePAR-ban lehatárolt Natura 2000 gyepterületen, a meghatározott fizikai blokkban folytatott mezôgazdasági tevékenység után vehetô igénybe. A támogatást nem igényelheti
költségvetési szerv, valamint olyan gazdálkodó szervezet,
amelyben a magyar állam tulajdoni hányada meghaladja az
50%-ot. A támogatást igénylônek a területet gyepként kell
hasznosítania a kölcsönös megfeleltetés (KM) elôírásainak,

a 269/2007. (X. 18.) kormányrendeletben meghatározott
földhasználati elôírásainak, valamint a helyes mezôgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ) elôírásainak betartásával, és tevékenységérôl naprakész gazdálkodási naplót kell
vezetnie. A támogatást igénylô 3 évente egyszer a Natura2000 területen gazdálkodók számára szervezett képzésen
részt kell vegyen. A támogatás évente az egységes kérelemben igényelhetô, az adott év május 15-ig, a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minôsül.

5) EMVA – mezôgazdasági földterületek erdôsítése
A 88/2007. (VIII. 17.) FVM-rendelet az irányadó jogszabály, mely a jogosultság részletes feltételeit tartalmazza. A
program keretében nem támogatható karácsonyfatelep létesítése, egy vágásfordulóra létesített faültetvény, illetve
gyorsan növô, rövid (15 év alatti) vágásfordulójú fafajok
telepítése. A támogatás mértéke: Telepítési támogatás:
227 693-751 768 Ft/ha; ápolási támogatás: 34 073-125 204
Ft/ha/év; jövedelempótló támogatás: 3748-76 232 Ft/ha/
év. A kifizetési kérelem benyújtása az egységes kérelem részeként május 15-ig történhet meg.

6) NVT – mezôgazdasági területek erdôsítése, erdô
A 132/2004. (IX.11.) FVM-rendelet a vonatkozó jogszabály. Kifizetési kérelem benyújtására azok az ügyfelek jogosultak, akik rendelkeznek vonatkozó rendelet alapján
kiadott támogatási kérelemnek helyt adó, részben támogatási határozattal vagy kötelezettségátvállalási kérelemnek helyt adó, részben helyt adó határozattal. A határozatban foglalt megvalósított erdôrészletekre kérhetik a
kifizetést. Kizárólag csak azok az erdôrészletek tartoznak
ide, amelyek támogatási jogosultsága a 2004., 2005. vagy
2006. évben beadott támogatási kérelem tárgyában hozott
határozatban került megállapításra, függetlenül a telepítés
(elsô kivitel) évétôl. Továbbá azok a kötelezettségátvállalási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat alapján átvállalt erdôrészletek, amelyek támogatási jogosultsága az átadónak 2004., 2005. vagy 2006. évben beadott támogatási kérelem tárgyában hozott helyt adó vagy
részben helyt adó határozatban került megállapításra. A
kifizetési kérelmet az egységes kérelem részeként kell
elektronikusan benyújtani tárgyév május 15-ig.
Valamennyi jogcím vonatkozásában bôvebb információ elérhetô: személyesen a Békés megyei kirendeltségen (Békéscsaba, Temetô sor 8.) ügyfélfogadási idôben állunk ügyfeleink rendelkezésére (h.–cs.: 8–12 és 13–16
óráig, valamint p.: 8–12 óráig), elektronikusan:
www.mvh.gov.hu.
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Jótékonysági esttel az elfogadásért
Neves mûvészek és sérült fiatalok közös mûsora a Békés Megyei Jókai Színház színpadán
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL "

Meggyôzôdésünk, hogy
minden ember csak ismeretek, pozitív információk és
saját pozitív tapasztalatok
birtokában képes az azonosulásra, az elfogadásra és
hosszú távon arra, hogy elfogadja a fogyatékossággal
élô embereket. Nagy összefogásra van szükség ahhoz,
hogy e két célkitûzés sikeresen megvalósulhasson.

– Mióta és hogyan zajlik a
felkészülés?
– Az elôkészületeket már
egy éve elkezdtük. A szervezés, a felkérések, a próbák
elôkészítése a nyár elejéig
megtörtént. A felkészülés, a
gyakorlás, a résztvevôk kiválasztását követôen a nyár végétôl vált mindennapos elfoglaltsággá lakóink és a felkészítôk számára. Mindany-

nyian nagy izgalommal és
várakozással tekintünk a jövôbe, hiszen ilyen volumenû rendezvényt eddig
még nem valósítottunk
meg. A szervezômunka folyamatosan zajlik, vannak
még nagy dédelgetett elképzeléseink, amelyek megvalósulása még kérdéses.
– Kikkel találkozhatnak a
nézôk a színházban a jótékonysági esten?

– A rendezvény különlegességét az adja, hogy sérült
gyermekek és fiatalok ismert mûvészekkel közösen
lépnek fel. A Békés Megyei
Jókai Színház mûvészei,
Tarsoly Krisztina, Komáromi
Anett, Fehér Tímea, Vadász
Gábor, Csomós Lajos, Gulyás
Attila, Gulyás Levente mellett Szente Éva, Csík János és
zenésztársai, Szomor György,

Somogyi Tóth Dániel, Benedekfi Zoltán, Barbócz Sándor, Csepregi András, Falusi
László, Pribojszki Mátyás, a
Balassi Táncegyüttes Mlinár
Pál vezetésével, Berta János Jimmy bohóc, Gulyás Zsolt,
Szilágyi Mihály, a 25 éves
Belvárosi Általános Iskola és
Gimnázium kórusa és kamarazenekara vesznek részt
a mintegy 50 fogyatékossággal élô gyermek és fiatal

mellett a jótékonysági esten.
– Kiket sikerült megnyerniük az összefogásra? Kik támogatják és milyen módon a jótékonysági est megvalósítását?
– Szerencsés helyzetben
vagyunk, mert a fellépésre
felkért mûvészek azonnal
igent mondtak kezdeményezésünkre. Valamennyi
résztvevô jótékony céllal vállalta el a felkérést – ôk a

Juhász Sándor elismerése
Az idôs, gyakran egyedülálló,
megfáradt emberek gondozásában végzett munkájának
elismeréseképpen „Idôsekért” miniszteri dicséretben
részesült a vésztôi református egyházközség lelkésze.
Juhász Sándor huszonnyolc
éve szolgál a Békés megyei településen, és 1993-tól szervezi, irányítja az egyházközség
idôseket ellátó szeretetotthonát, hozzájárulva a gondozottak fizikai és lelki egészségéhez, jó közérzetéhez, aktivitásuk megôrzéséhez. A
díjra Farkas Zoltán országgyûlési képviselô, a Békés megyei közgyûlés elnöke javasolta ôt, ezt a Nemzeti Erôforrás Minisztérium is támogatta, így Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért
felelôs államtitkár szeptember 29-én a parlamentben,

Budapesten átnyújthatta az
elismerést az 1949-ben született lelkésznek.
Juhász Sándor 1990 óta
szervezi az egyházközség

Vésztôn – a Kis Bálint Református Általános Iskolában
jelenleg 268 gyermek tanul.
Tevékenységét megköszönve 2006-ban a város képvise-

Juhász Sándor (balra) átveszi díját Soltész Miklóstól
Keresztyén Családsegítô
Szolgálatát is, valamint kezdeményezését, munkáját dicséri, hogy húsz éve újraindult a református oktatás

lô-testületének kitüntetését
vehette át, majd feleségével,
Juhász Sándornéval együtt tavaly „Békés megyéért” kitüntetésben is részesült.

program egyik legnagyobb
támogatói. Másik fô támogatónk a Békés Megyei Jókai
Színház, melynek igazgatója,
Fekete Péter az elsô pillanattól
pozitívan és maximális segítséget nyújtva támogatja az
estet. Természetesen a Békés
Megyei Önkormányzat támogatása nélkül hozzá sem
tudtunk volna kezdeni a
megvalósításhoz. Ezenkívül
számos vállalkozó és média
állt ügyünk mellé, de ez nem
jelenti azt, hogy már nincs
szükségünk támogatásra.
Vannak még „fehér foltok”,
amik az est lebonyolításában
egyelôre kérdésesek, melyekben még támogatásra
van szükségünk.
– Hogyan tudjuk támogatni
önöket?
– Többféle formában is
van erre lehetôség. A megva-

lósításhoz elsôsorban anyagi
támogatásra van még szükségünk. A legnagyobb támogatást azok nyújtják, akik
megvásárolják a belépôket a
Jókai színház jegypénztárában, és részt vesznek a jótékonysági esten. A mûsor
szünetében és végén képzômûvészek által felajánlott
alkotások és sérült fiatalok
szociális foglalkoztatásban
készített termékeinek megvásárlására kínálunk lehetôséget, illetve a kihelyezett
tárolókban adományok elhelyezésére is. Emellett lehetôség van támogatójegyek
vásárlására a Degré utcai
központban.
– Mire fordítják az esten
összegyûlt adományokat?
– A teljes összeg a lakók
életkörülményeit hivatott
javítani, karácsony közeled-

tével az ünnep örömtelibbé
tételével. Nem titok, hogy
intézményünk nehéz gazdasági körülmények között
mûködik, így miden pluszforint nagy segítséget jelent
számunkra, különösen így
év vége felé.
– Mit kíván maguknak
november 16-án?
– Ez a nap a tolerancia
nemzetközi napja. Azt kívánom, hogy telt házas elôadás
legyen jótékonysági estünkön, így minél több Békés
megyei lakos megismerhetné azokat az értékeket, megláthatná azt a szépséget,
energiát és kitartást, ami sérült embertársainkban rejlik. Mi már tudjuk, ezért
szeretnénk, hogy mások is
megtapasztalják ugyanezt, és
hogy örömöt leljenek a kétórás mûsorban.

A vidékiek dönthetnek a sorsukról
A területfejlesztés feladata a közeljövôben a megyei önkormányzatok kezébe kerül. Sorozatunkban Békés megyei vállalkozásokat kérdezünk
meg errôl. Mi a véleménye arról, hogy az elkövetkezendôkben a megyei önkormányzat dönthet
helyi szinten a különbözô pályázatokról, fejlesztésekrôl?
RUCK JÁNOS, a Gyulai Húskombinát Zrt. vezérigazgatója:
Egy vállalat életében meghatározó szerepet játszik a fejlesztés, legyen szó akár termék-, mûszaki, technológiai
vagy szervezeti fejlesztésrôl.
A világ folyamatosan változik, változnak a fogyasztói
igények, számos innováció
jelenik meg válaszként az
elektronikai piacoktól kezdve az élelmiszeriparig. A fejlesztéshez nem mindig elegendô az ötlet és az átszervezés. Gyakran szembesülünk

azokkal a nehézségekkel,
melyek ezen fejlôdési pontok finanszírozását lehetôvé
teszik, a mai magyar élelmiszeripar forráshiányos. Számos piacképes ötletnek szab
gátat a pénzhiány, mely a
versenyképességet veszélyezteti. Nem könnyû lépést
tartani a jobb körülmények
között mûködô külföldi
vagy belföldi vállalatokkal.
Több pályázaton vettünk
eddig részt sikerrel, mely javította pozícióinkat, de bôven akad még tennivaló.

Ezekkel a problémákkal a
saját környezetünkben élôk
tudnak leginkább azonosul-

ni, hisz nap mint nap találkoznak az „utca emberével”. Üdvözöljük tehát a
kormány azon elképzelését,
hogy a vidék sorsát a vidéken élôk határozzák meg.
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Monte Cristo tükre

„Nem vagyok egy bosszúálló típus”

Szomor György musicaljének ôsbemutatója

N

agy felütéssel, parádés nyitánnyal kezdte 2011–12-es szezonját, a
titkok évadát október 7-én a
Békés Megyei Jókai Színház: ôsbemutatóként élôzenével és lenyûgözô látványnyal került színre a Monte
Cristo grófja címû musical.

Dumas világhírû regényéhez kellemes zenét, fantasztikus színpadképet és modern dalszövegeket komponáltak. Szomor György színmûvész nevéhez fûzôdik a
zene, a dalszöveg és a rendezés, „mellesleg” az idôs
Edmond Dantès, a címsze-

rep megformálása is. Gulyás
Attila játssza a fiatal fôhôst,
Gubik Petra a szerelmét,
Mercédèst kelti életre. Csomós Lajos Fernand, Bartus
Gyula Danglars, Villefort
szerepében Vasvári Csaba
alakítása emlékezetes. A három kalóz figurájában remekel Katkó Ferenc, Lapis
Erika és Gerner Csaba.

A klasszikus irodalmi mû
színpadra álmodásában Pozsgai Zsolt érdeme a szövegkönyv. A szerzôpáros célja
az volt, hogy a könnyed szórakoztatáson túl komoly
kérdéseket is felvessenek,
elgondolkodtassák a nézôt.
Örök érvényû mondandót

akartak közölni új köntösben, a mai nézônek izgalmas, emlékezetes formában. Sikerült! Hogy már az
elôadás alatt vagy utána eljutunk-e valamennyien ahhoz a bizonyos tükörhöz,
lelkiismeretünk megvizsgálásához, az már természete-

sen rajtunk múlik. Lehet-e,
szabad-e büntetlenül megfosztani másokat szerelmüktôl, életük értelmétôl,
szabadságuktól, mindattól,
ami fontos az embernek?
Enyhítheti-e, feledtetheti-e
az idô múlása az okozott fájdalmakat, az elkövetett
bûnöket? Van-e értelme a
bosszúnak, a megtorlásnak,

a megleckéztetésnek? S
egyáltalán bosszúról van-e
szó, vagy inkább megalapozott igazságszolgáltatásról?
Egy terjedelmes remekmûvet színpadra állítani már önmagában is merész vállalkozás. Külön dicséretre méltó, ha egy társu-

lat manapság mer erkölcsrôl filozofálni, és a szórakoztatáson túl azt is megcélozza, ami csak a legjobb
irodalomra, színházra jellemzô: sorsokat felmutatni,
elgondolkodtatni a nézôket,
hogy ítéletet mondjanak, és
persze önkritikát gyakoroljanak.
A titkok évadában az elsô
rejtélyt már sikerült a színháznak és a közönségnek –
közös erôvel – megfejteni,
és ez így szól: hazudni, lopni, csalni bûn, és embertársainak tönkretétele árán
senki sem lehet boldog.
Színvonalas leckét kaptunk,
a színház eszközeivel persze, erkölcsbôl, és társadalomkritikát is jócskán. De a
legfontosabb, hogy a kioktatást nem is vettük zokon,
mert közben végig remekül
szórakoztunk! Jó, hangulatos zenét hallgattunk, markáns alakításokat láttunk és
nem utolsósorban, a fantasztikus látványnak köszönhetôen, igazi színházi
levegôt szívtunk. A Monte
Cristo grófja a Jókai színházban nemcsak technikai
eszközöket vonultatott fel
bravúrosan, hanem – és erre mindig csak a legjobbak
képesek – a lelkünket is meg
tudta érinteni; tükröt tartott
és elgondolkodtatott. Persze
csak akkor, ha hagytuk!
NIEDZIELSKY KATALIN
Bôvebben: www.bekesmegye.com
FOTÓ: A-TEAM / NYÁRI A.
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Az emberi sorsok foglalkoztatnak a legjobban –
vallja a Monte Cristo grófja címû musical zeneszerzôje, rendezôje, Edmond Dantès megformálója, Szomor György, akit a darab keletkezésének
körülményeirôl kérdeztünk.
– Hogyan született meg a musical?
– Pozsgai Zsolttal körülbelül nyolc évvel ezelôtt beszéltünk arról: mi lenne, ha
közösen írnánk egy darabot?
Ám az élet úgy hozta, hogy
akkor nem került sor rá.
Legutóbb a Csínom Palkó
címû etnooperett kapcsán
találkoztunk, ô eljött megnézni az egyik elôadásomat.
Én éppen akkor kezdtem el
próbálni a Robin Hoodot, s
ekkor azzal az ötlettel állt elô,
hogy a következô darabom
lehetne a Monte Cristo
grófja. Nagyon megörültem
az ajánlatnak, s annak is,
hogy még él benne a szándék a közös produkció létrehozására. Dumas regénye,
ami azontúl, hogy egy irodalmi remekmû, a témáját
tekintve hihetetlenül érdekes. Olyan kérdéseket vet
fel, melyeket minden ember
kutat. Már gyermekkorom
óta sokat foglalkoztatott a
mondanivalója, így örömmel vetettem bele magam a
munkába. Mindketten tudtuk, hogy ez hatalmas vállalkozás, hiszen egy elképesztô
terjedelmû anyagról van szó,
melyet nehéz két felvonásban, egy musicalben átadni
úgy, hogy az érdekfeszítô
tudjon maradni a közönségnek. Ez hatalmas feladat
mind a zeneszerzô, mind az
író számára. Remélem, mi

megtaláltuk ennek a módját,
és meg tudtuk oldani ezt a
feladatot.
– Mi az, ami legjobban foglalkoztatja ebben a történetben?
– Maguk az emberi sorsok. Csak ha magára a boszszúra gondolunk: mindany-

nyian fogadtunk már boszszút, de annak a beteljesítése
már egy teljesen más kérdés.
Én személy szerint nem vagyok egy bosszúálló típus, de
bevallom, engem is ért már
olyan sérelem, mely után
úgy éreztem, hogy ezt viszszafizetem; ebbôl aztán persze semmi nem lett. Ugyanakkor hihetetlenül érdekes
beleélni magunkat egy másik ember helyzetébe, ez a
színészmesterség lényege.
Mindannyian másként mû-

ködünk.
– A bosszú lényegi eleme a
darabnak. Ezt különleges módon oldják meg az elôadásban.
– Nem vagyok annak a
híve, hogy egy alkotást teljesen kiforgassunk az eredeti
elképzelésbôl, ám Pozsgai
Zsoltnak támadt egy fantasztikus dramaturgiai ötlete, egy
nagyon izgalmas fordulat. Ez
azok számára is érdekes lehet,
akik ismerik a történetet. De
nem szeretnék errôl többet
elárulni, ez legyen a mi titkunk és a nézôké, akik eljönnek megnézni az elôadást.
– Edmond Dantès szerepét
közösen alakítják Gulyás Attilával. Mi indokolta ezt a kettôsséget?
– Gulyás Attila a fiatal
Dantès-t játssza az elôadásban, a bosszúra készülô
Dantès szerepében pedig én
lépek a színre. Attilát nagyon
régóta tisztelem, szeretek vele dolgozni mind színészként, mind rendezôként. A
kettôsségnek természetesen
egyszerû, praktikus okai is
vannak, így a karakterben is
jól tudjuk érzékeltetni az átalakulást, azt az álarcot, melyet magára ölt a figura. Nem
szeretnék többet elárulni errôl, annyit azonban még
mondhatok, hogy nem véletlenül alakult ez így, hiszen
a valóságban is bennünk él,
bennünk marad a fiatalkori
én, s olykor számot is vetünk
vele egy-egy kitûzött cél elérése után. S akkor lehet,
hogy azt mondjuk: látod,
megcsináltuk. Valahogy így
van ez a darabban is.
TARI SAROLTA
FOTÓ: A-TEAM / NYÁRI A.

Diákok kapták a bérletet
J

únius végén Farkas Zoltán
is megváltotta éves bérletét a Békés Megyei Jókai
Színház titkokra épülô évadára. A megyei elnök ezúttal nemcsak egy, hanem
rögtön két bérletet is váltott
a 2011/2012-es színházi esztendôre, melyeket a Békés

Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ részére ajánlott fel.
A nevelôk választása az
intézmény gyulai lakóotthonában élô Görgényi Mónikára és Kelemen Piroskára
esett, akik mindketten kiváló tanulmányi eredménye-

ket értek el szakmájukban.
A két diáklány személyesen
vehette át Farkas Zoltántól
az egész évadra szóló bérletet, a támogatásnak köszönhetôen pedig jövô nyárig lehetôségük nyílik megtekinteni a teátrum összes elôadását.
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BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE

Bár Tóth Antal és Hajnalka mára abbahagyták az
aktív sportot, a párbajtôrözésben a hazai és a
nemzetközi mezônyben is igazán jól csengô nevüket testvérük, a 23 éves Tóth Annamária viszi
tovább, aki tagja a magyar válogatott olimpiai „A”
keretének. A Békéscsabai Karácsonyi Lajos Vívóegyesület (BKLVE) Békés Megyei Önkormányzat
által is támogatott vívójával és mesterével, Galli
Zsolttal arról beszélgettünk, milyen esélyekkel,
reményekkel vágtak neki a szeptemberben kezdôdött – olimpia elôtti utolsó – szezonnak.
– Október közepén világbajnokságot rendeztek a sportágban, ám a magyar válogatott
nélküled utazott. Miért maradtál ki a csapatból? – kérdeztük
Tóth Annamáriát.
– Szeptembertôl október
közepéig nem túl sokat
edzettem, mert szeptember
elején begyulladt a térdem a
terheléstôl. Remélem, minél hamarabb sikerül visz-

szarázódnom a rendszeres
edzésterhelésbe, és sikerül
megfelelôen felkészülnöm
a decemberi országos bajnokságra.
– Az országos bajnokságon
elért eredmény mennyire lehet
döntô abból a szempontból, hogy
ki utazhat a magyar válogatott
tagjaként jövôre Londonba?
– A következô versenyek, a
világbajnokság és világkupák

SÉTAREPÜLÉS
EGÉSZ ÉVBEN
Szeretné megtekinteni otthonát
madártávlatból vagy meglepni
családtagjait egy különleges
szabadidôs programmal? Keresse
bizalommal a Békés Airport Kft.-t!
Vállaljuk a repülések megszervezését mind
magánszemélyek, mind céges rendezvények alkalmával.

Sétarepülés akár 5800 Ft/fô ártól!
(5 fô fizetô utas esetén.) Üdülési csekket elfogadunk!

Részletes információért keresse honlapunkat:
www.bekesairport.hu, vagy érdeklôdjön telefonon: 66/547-240!
A sétarepüléshez elôzetes bejelentkezés szükséges!

ONLINE
szállásfoglalás
Békés megyében!
Válogasson a Békés megyei szálláshelyek
szolgáltatásai között!

www.szallas.bekesmegye.com

A vér kötelez
Az olimpiai „A” keret tagja
a párbajtôrözô Tóth Annamária
eredménye határozza majd
meg, hogy csapatban is vagy
csak egyéniben képviselhetik
Magyarországot a nôi párbajtôrözôink. Természetesen
nehezebb lesz a helyzet, ha
csak egyéniben indulhatnak,
hiszen akkor csak két versenyzô utazhat az olimpiára.
A jelenlegi nôi párbajtôrözôk
közül Szász Emese kiemelkedik, az ô helye biztosnak
tûnik, de mellette a többiek
hasonló teljesítményt mutattak fel az utóbbi idôben. Az
biztos, hogy a tavaszi világkupákon való részvétel szem-

pontjából döntô lehet a novemberi válogatón, illetve a
decemberi országos bajnokságon mutatott teljesítmény –
fogalmazott Galli Zsolt, a
BKLVE vezetôedzôje.
– A vívószövetség döntése és nevezése alapján indulhatnak a versenyzôk a
világkupákon, éppen ezért
nagyon fontos lenne, hogy a
legjobbak között végezzek
a következô két versenyen
– tette hozzá Tóth Annamária. Majd így folytatta:
– Jelenleg negyedik vagyok
az országos rangsorban, így

Október–november hónapban, Ôszi
Mûvészeti Hetek, Békéscsaba, a város
több pontján
Október–november, Múzeumok Ôszi
Fesztiválja, Békéscsaba, Munkácsy emlékház, Jankay galéria, Munkácsy Mihály
Múzeum
November 4., Evangélikus egyházközség – jótékonysági koncert,
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
November 4–6., WUAP erôemelô és
fekvenyomó világkupa, Szeghalom,
sportcsarnok
November 5., Ovszák Judit grafikus
kiállítása, Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum
November 5., 10 éves a KNER TSE
Táncgála és Latin Party, Gyomaendrôd, Katona József Mûvelôdési Központ
November 8., Békéscsabai Irodalmi
Estek, Békéscsaba, Phaedra Közéleti
Központ
November 9., Micimackó-bérlet,
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
November 9. – 2012. április 18., TIT
Egészségvédelmi Tagozat – lelki
egészség címû elôadás-sorozat, Békéscsaba, TIT-székház

November 11., Márton-nap, Gyula,
Németvárosi Óvoda
November 11., Keresem ôsöm udvarát c. megyei irodalmi, nyelvi-kommunikációs verseny, Szeghalom, PAG-SZESZI
November 11., Cipészkiállítás – Hanzó Teréz rendezésében, Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum
November 12., Eszenyi Enikô – A gyönyörben nincs középút címû estje,
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
November 12., Múzeumok Ôszi Fesztiválja, Gyula, vár
November 12., Népdalkörök, Népzenei Együttesek 15. Országos Minôsítô Hangversenye, Szeghalom, mûvelôdési központ
November 12., 1812 és kora konferenciasorozat – természettudomány témakörben, Szarvas, Tessedik
Sámuel Múzeum
November 12., VI. Ladányi Disznótoros, Körösladány, mûvelôdési ház
November 12., Márton-napi családi
délután, Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum
November 12., Helység kalapácsa –
színházi elôadás, Füzesgyarmat, mûvelôdési ház

Négy évszak – Corvus Kora Róbert kiállítása
Október 14. – november 9. Békéscsaba, megyeháza
Kis székelyföldi kitérô, azaz a Proj3kt címû kiállítás után a
megyeháza földszinti galériája visszatért koncepciójához,
hogy minden képviselô-testületi ülés elôtt egy-egy Békés
megyei alkotót mutat be. A lökösházi Corvus Kora Róbert
elsôsorban monumentális történelmi képeivel szerzett magának ismertséget, most látogathatóvá tett gyûjteményének gerincét azonban a portrék adják, így például az aula fôfalán elhelyezett, a kiállításnak is nevet adó tavaszt, nyárt,
ôszt és telet megszemélyesítô nôalakok ábrázolásai.

érmet nyerek. Ezzel tovább
javulnának az esélyeim az
olimpiai részvételre.
MALATYINSZKI ANDRÁS

November 22., Bubik-bérlet, Szûts
István – Koltay Gergely: TRÓJA –
rockopera Sziget Színház elôadása,
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
November 24., Duma Színház, Szarvas, Vajda Péter Mûvelôdési Központ
November 25., Pódium esték, vendég: Eperjes Károly, Orosháza, Petôfi
Mûvelôdési Központ
November 25. – 2012. február 5., Játékkiállítás, Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum
November 26., Komlós Kupa asztalitenisz-verseny, Tótkomlós, Jankó János Általános Iskola és Gimnázium
November 26., Madrigál Kórustalálkozó, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési
Központ
November 26., III. Gyomaendrôdi
Disznótoros és Böllérpálinka Verseny, Gyomaendrôd, Hárs Thermal hotel (Rákóczi utca felôli bejárat)
November 27., Városi advent, Gyula,
Harruckern tér
November 27., Advent elsô vasárnapja, a betlehemi jászolnál, Szarvas, Vajda Péter Mûvelôdési Központ
November 27., Adventi fények – Vejsze Együttes, Füzesgyarmat, Kálvin tér

Márton-napi ludasságok
November 11. Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
Ha Márton-nap, egy rendezvény központi eleme
és fôszereplôje természetesen nem lehet más,
csakis a lúd. Az orosházi programok között a libából készült finomságok kóstolgatása mellett lampionos felvonulás, családi játék, kézmûves vásár,
kreatívkodás és persze elôadások, többek között
gyerekeknek szóló mesejáték, Gregor Bernadett
sanzonestje, valamint az Irigy Hónaljmirigy fellépése is várja az érdeklôdôket.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szeretné megjeleníteni
szálláshelyét oldalunkon?

A szolgáltatás a Békés Megyei Önkormányzat
támogatásával valósul meg.

November 12–13., Taekwon-do ifjúsági és felnôtt, egyéni és csapat magyar bajnokság „nagy ob”, Mezôhegyes, József Attila Általános Mûvelôdési
Központ sportcsarnoka
November 13., Felnôtt és senior B, A
és S országos bajnokság, Békéscsaba,
városi sportcsarnok
November 15., Elöl megy a nyelve –
Berecz András énekes, mesemondó
estje, Békéscsaba, evangélikus kistemplom
November 15., Taraszova Krisztina
zongoraestje, Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum
November 16., János vitéz – színházi
elôadás, Csorvás, mûvelôdési ház színházterme
November 17., Ewald rézfúvós kvintett mûsora, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
November 19., Gyermekeinkért! – jótékonysági gála, Mezôhegyes, József
Attila Általános Mûvelôdési Központ
November 19., Erzsébet-napi bál, Füzesgyarmat, napközikonyha
November 20., X. Magyarnóta-énekes Verseny, Nagyszénás, Czabán Samu Mûvelôdési Ház

REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY

Szállásadással foglalkozik?

További információért forduljon hozzánk:
Thermál Consulting Kft.,
e-mail: szallasadok@bekesmegye.com,
tel.: 66/454-156

elvi lehetôségem van a kvalifikációs világkupákon való
részvételre. Ez a lehetôség
erôsödhet, ha a bajnokságon

Novemberi rendezvények

• több mint 90 szálláshely
Békés megye egész területérôl
• falusi szálláshelyek, apartmanok,
kempingek, ifjúsági szállók,
panziók, szállodák
• szálláshelyek részletes leírással,
képekkel, térképpel
• kedvezô csomagajánlatok egész évben
• program- és rendezvényajánló
Találja meg az Önnek legmegfelelôbb
szálláshelyet, foglaljon
a www.szallas.bekesmegye.com oldalon!

2011. OKTÓBER

8.
9.
1. Lökösházi kastély neve • 2. Ilyen témájú folyóirat a Bárka • 3. A honfoglalás elôtt vélhetôen ez a népcsoport lakott Békés megye területén • 4. Ennyi magyarországi megye határos Békés megyével • 5. Melis György operaénekes szülôvárosa • 6. Gyermekkorát Csanádapácán töltô Munkácsy-díjas szobrász •
7. Szlovák hagyományok alapján készülô, jellegzetes Békés megyei desszert • 8. A Jókai színház Monte
Cristo grófja címû musicaljének X-faktoros szereplôje • 9. Itt született Skaliczki László kézilabdaedzô

A színezett oszlop betûit fentrôl
lefelé összeolvasva egy békéscsabai születésû kétszeres olimpiai bajnok sportoló nevét kapja. A helyes megfejtést a megyeháza címére (Békés Megyei Önkormányzat, 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) beküldôk között 3 x 2 db belépôjegyet sorsolunk ki a Békés Megyei Jókai Színház elôadásaira és
a Munkácsy Mihály Múzeum
idôszaki kiállításaira. Beküldési határidô: 2011. november
18. A borítékra, levelezôlapra
vagy képeslapra, kérjük, írja rá a
jeligét: Közlöny-rejtvény.
2011/8. számunk rejtvényének helyes megfejtése: Szilasi László. A szerencsés nyertesek: Kovács Istvánné (Orosháza); Molnár Zoltán (Mezôberény); Sziklai Zoltán (Békéscsaba). A nyerteseket postán értesítjük.

