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„Otthonunk Békés megye” – az esélyegyenlôség jegyében
Színes programok, értékes gondolatok Battonyán
lauzolták a vendégeket a falun. A külföldi adományozókra utaló nevet viselô „norvég házba” be is kukkanthattunk. Példás rend és tisztaság,
rengeteg virág, otthonos környezet fogadta a látogatókat.
Az éppen szabadságon lévô
nevelôanyát helyettesítô hölgy
már az ebédre készült, a gyerekek pedig kicsit megszeppenve, de nagyon udvariasan
elbeszélgettek a vendégsereggel, búcsúzóul még azt is elárulták, hogy hamarosan ôk
is nyaralni indulnak.

Az „Otthonunk Békés megye” rendezvénysorozat
negyedik állomása, június 20-án, Battonya volt.
Élettel telt meg a dél-békési kisváros ezen a napon: a mûvelôdési házban egymást követték a zenés, szórakoztató produkciók, a legkisebbek
kézmûvestudásukat bizonyíthatták a játszóházban, a polgármesteri hivatalban egy szociális
program zárókonferenciáján, illetve testületi ülésen cserélhettek eszmét a szakemberek, de még az
SOS-gyermekfaluba is ellátogattak a megyei önkormányzat képviselôi.

M

int ismeretes, az „Otthonunk Békés megye” címet viselô rendezvénysorozat ez év március
28-án indult útjára. Az elsô
helyszín Körösladány volt,
ezt követôen Szabadkígyós,
majd Nagyszénás adott otthont a rendezvénynek, június 20-án pedig Battonyára
„települt ki” a megyei önkormányzat.

Ajándékhozó vendégek
a gyermekfaluban
Viszonylag csöndes volt pénteken délelôtt a SOS-gyermekfalu, a fiúk és lányok
többsége ugyanis táborozá-

son, nyaraláson vett részt, ám
az otthon lévôket nem akármilyen meglepetés várta. A
Békés megyei önkormányzat
jóvoltából egy egész asztalt
beborító
ajándékhalmazt
adott át Domokos László elnök
a falu lakóit képviselô testvérpárnak.
– Ha már vendégségbe
jöttünk, hoztunk ajándékot
is. Igyekeztünk hasznos,
készségfejlesztô játékokkal
kedveskedni nektek… –
mondta a megyegyûlés elnöke, akitôl Karsai József, Battonya polgármestere és országgyûlési képviselôje vette
át a szót: – Öröm számunkra,

Együtt van esély a fejlôdésre

Domokos László és Karsai József aláírták a Battonyai Esélyek Házával kapcsolatos
együttmûködési megállapodást
hogy városunkban mûködik
ez az intézmény, amellyel
példásan jó a kapcsolatunk, s
ezt igyekszünk is ápolni. Az
az igazság, hogy nem mindig

em mindennapi, különleges kiállítás nyílt Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban, a Gyermekemet az országért – A tatárjárás (1241–1242) címmel.
A minden korosztálynak szóló tárlat július 10-e és november 5-e között látható.
A kiállításon valódi jurtába léphet be a látogató, s életnagyságú figurákon nézheti meg a korabeli viseletet. Az
érdeklôdôk megismerhetik az akkori hadviselés szabályait,
módszereit, digitális kódexet tanulmányozhatnak, sôt saját fotóval ellátott képeslapot is küldhetnek neten a barátoknak, családtagoknak.
A gyûjtemény öt magyarországi és két határon túli múzeumban mutatja be a XIII. századi Magyarországot, a
mongol támadást, az ország újjáépítését és Szent Margit
legendáját.
A Gyermekemet az országért elnevezés IV. Béla Istennek
tett felajánlására utal. A rendezô névadása azt a célt szolgálja, hogy a tragikus események bemutatásán túl a megmenekülés és az újjáépítés is nagyobb hangsúlyt kapjon.
A szervezôk – a tárlat jellege és látványelemei, valamint
közérthetôsége miatt – elsôsorban az iskolák, a családok és
minden más kulturális közösség, illetve a magyar történelem iránt érdeklôdôk látogatására számítanak. Érdemes
megnézni az Egy lerombolt ország, egy Istennek tett felajánlás, a második honalapítás témájú országjáró kiállítást
november 5-éig Békéscsabán!
ÍRÁSUNK A 4. OLDALON ¡

– utalt vissza a két évtizeddel
ezelôtti megalakulásra a település polgármestere.
Az ajándékok átadását követôen a gyermekek végigka-

Egyre üresebb a nyugdíjas
fogyasztói kosár

Rendkívüli kiállítás
a Munkácsy Mihály Múzeumban

N

volt ez így, ugyanis én még
emlékszem azokra az idôkre,
amikor a politika nem nagyon akarta, hogy Battonyán
SOS-gyermekfalu legyen…

A

z infláció az átlagosnál
is nagyobb mértékben
sújtja a nyugdíjasokat, hiszen
éppen a létfenntartáshoz szükséges termékek, szolgáltatások

ára nôtt nagy mértékben az
utóbbi idôben. Mindezt statisztikai adatokkal alátámasztva hallhatták a Békés Megyei
Idôsügyi Tanács tagjai június

Harrach Péter, az Országgyûlés alelnöke

26-ai ülésükön, melyen Harrach Péter, az Országgyûlés alelnöke is részt vett.
A nemrégiben újjáalakult
tanács tagjait Domokos László,
a Békés megyei közgyûlés elnöke köszöntötte, aki arra
emlékeztetett: a legutóbbi tanácskozáson fogalmazódott
meg az az igény, hogy kerüljön napirendre a nyugdíjak
reálértéke, valamint az azt befolyásoló inflációs adatok.
Ennek nyomán ezúttal
Nádasné Uhrin Györgyi, a
Központi Statisztikai Hivatal
munkatársa és dr. Vízhányó Mihály, a Békés Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság vezetôje szakavatott elôadásokban
vezették le, miként befolyásolja az infláció, a „pénzromlás” az egyes társadalmi rétegek, kiemelten az idôsek élethelyzetét.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON ¡

A zsúfolásig telt mûvelôdési
házban délelôtt a legkisebbeknek szóló programok zajlottak a színpadon, 13 órakor
pedig sor került az „Otthonunk Békés megye” program
hivatalos megnyitójára. Domokos László, a megyei képviselô-testület elnöke az öszszefogás, összetartozás gondolatát, a közvetlen baráti
hangnem kialakítását hangsúlyozta beszédében.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON ¡

Semmelweis-nap
Szeghalmon

S

emmelweis Ignác születésének évfordulóján köszöntötték az egészségügyi
dolgozókat a Pándy Kálmánkórház szeghalmi telephelyén. A megújult kórházban

Harrach Péter, az országgyûlés
alelnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Farkas Zoltán
(képünkön), a megyei közgyûlés alelnöke emelte ki a
korszerûen felújított kórház
fontosságát.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON ¡
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Színes programok,
értékes gondolatok Battonyán

¡ FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
– A megyét alkotó 75 település egy jó család módjára figyel egymásra. Érdeklôdünk
a másik örömeirôl és problémáiról, ezt szolgálják az ilyen
rendezvények is, amelyeken
sorra látogatjuk a különbözô
falvakat, városokat – fogalmazott a megyei elnök, majd így
folytatta: – Az összefogás az
egyes települések érdekérvényesítését is jól szolgálja, hiszen egyenként alig van esély
a nagyberuházások, munkahelyteremtô projektek megvalósítására, a megye koordinálásával, együtt viszont jelentôsen nônek az esélyek.
Battonya polgármestere, a
szókimondásáról országszerte közismert Karsai József
ôszinte, meleg szavakkal köszöntötte a vendégeket, s
megerôsítette, hogy városuk
és a megyei önkormányzat
kapcsolata jól mûködik.
Nagy öröm számukra, hogy a
megyegyûlés elnöke és több
munkatársa – most elôször –
egy egész napon át ismerkedik az itt élôk helyzetével,
problémáival. A megnyitót
követôen a jelenlévôk, kicsik
és nagyok egyaránt letették
kézjegyüket, ujjnyomukat a
megye térképére, ezzel is az
összetartozást, az összefogást
szimbolizálva.

Egy asztalnál a képviselôkkel
A helyi könyvtárban berendezett megyetörténeti kiállítást dr. Erdész Ádám, a Békés
Megyei Levéltár igazgatója
nyitotta meg, s ugyanitt tekinthették meg az érdeklôdôk a régi Battonyát ábrázoló
képeslapokból összeállított
tárlatot is.
Délután két órakor a polgármesteri hivatalban folyta-

tódott a rendezvények sora a
hároméves szociális felzárkóztató program zárókonferenciájával. Itt Serafin József, a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Családi és Szociális Szolgáltatások Fôosztályának vezetôje tájékoztatta a
kistérségbôl jelen lévô polgármestereket. A minisztérium
és a megyei területfejlesztési
tanács által támogatott, 320
millió forintos támogatást tartalmazó projekt keretében
mintegy negyven kisebb-na-

A gyerekek is jól érezték
magukat a megyejáráson
gyobb fejlesztés valósult meg
a leginkább rászorult, hátrányos helyzetû településeken.
Domokos László – ezúttal a
megyei területfejlesztési tanács elnökeként – szólt arról,
hogy ez a projekt valóban jól
szolgálta az egyenlô esélyek, a
felzárkóztatás érdekeit, hiszen
hasonló helyzetû települések
egymással együttmûködve
oszthatták el a rendelkezésre
álló forrást. Ehhez csatlakozott Karsai József is, azt hang-

súlyozva, hogy példásan jól
dolgoztak együtt a kistérség
települései, mindenkinek jutott a fejlesztésekbôl, melyek
közül az egyre elterjedtebb
házi segítségnyújtás fontosságát emelte ki.
A konferencia befejezését
követôen a battonyai képviselôk ültek egy asztalhoz a megyei vezetôkkel. Domokos
László elmondta: nagyon
örül annak, hogy a Békés
Megyei Önkormányzatnak
és Battonya városának eddig
is jó volt a kapcsolata, eredményes volt az együttmûködésük. Az egyik ilyen együttmûködés az Esélyek Házával
kapcsolatos megállapodás,
amelynek célja és feladata az
esélyt teremtô programok támogatása, a hátrányos helyzetû csoportok – romák, fogyatékossággal élôk, gyerekek, idôsek, nôk, hátrányos
helyzetû térségekben élôk –
társadalmi befogadásának
elôsegítése. Ennek érdekében
a megyei önkormányzat segíti például az esélyteremtést
célzó pályázatokban, szakmai
programokban való együttmûködést, valamint a modellértékû esélyegyenlôségi
programok, „jó gyakorlatok”
bemutatását, elterjesztését. A
soron kívüli testületi ülésen
került sor a Battonyai Esélyek
Házával kapcsolatos újabb
megállapodás aláírására is.
Domokos László tájékoztatója után egymást érték a
képviselôi kérdések, hozzászólások. Az aktivitást az is
magyarázhatja, hogy – mint
azt Karsai Józseftôl megtudtuk – az utóbbi évtizedekben
nem volt példa arra, hogy
megyei elnök jelenlétével
tisztelte volna meg az éppen
aktuális battonyai testületet.

Battonyán Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár igazgatója nyitotta meg a megyetörténeti kiállítást

Békés Megye Képviselô-testületének Közlönye, Békéscsaba. Felelôs kiadó: dr. Biri István fôjegyzô. Felelôs szerkesztô: Krattinger Márton. Újságírók: Fehér József, Gajdács Emese és Molnár
Lajos. Nyomdai elôkészítés: Várhegyi és Társa Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. ISSN 1215-0711.

Otthonunk, Nagyszénás
Középpontban az idôsekrôl való gondoskodás

Nyemcsok János és Domokos László kézjegyüket teszik a megyetérképre

A

z „Otthonunk Békés
megye” rendezvénysorozat májusi eseménye egyik
városiasodó nagyközségünkben, Nagyszénáson zajlott. A
Békés Megyei Napsugár
Bábszínház elôadására „ Jajj,
de jó itt mindenütt!” címen
került sor a mûvelôdési házban, a gyerekek nagy örömére. A bábkiállítást Lenkefi Zoltán, a bábszínház igazgatója
nyitotta meg, a megyetörténeti kiállítást pedig dr. Szatmári Imre, a Békés Megyei
Múzeumok Igazgatóságának
igazgatója.
A szabadtéri színpadról
Nyemcsok János polgármester
és Domokos László, a Békés
Megyei Közgyûlés elnöke köszöntötte az érdeklôdôket.
Domokos László kiemelte a
szarvasi székhelyû szociális
centrum nagyszénási telephelyének a szerepét, hiszen ez
az intézmény is arra törekszik, hogy olyan körülményeket biztosítson, amelyek lehetôvé teszik az öregkorhoz
méltó, derûs életet. Az elnök
azt is elmondta: a mi feladatunk, hogy gondoskodjunk
idôs embertársainkról. A család gondoskodása mellett a
társadalomnak is mindent
meg kell tennie azért, hogy a
megérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt a támaszt, ami megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat. Békés megye felelôsséget vállal a
rászorulók megsegítéséért, az
intézményben élô ellátottak
számára biztonságos, otthont
nyújtó, emberbarát környezetet teremt.
A kulturális programok
keretében volt „önök kérték”,
látványkonyha, kézmûves
játszóház, bemutatkoztak a
megye közgyûjteményi és
közoktatási intézményei, a
Tourinform-iroda, a helybeli
népdalkör s más csoportok,
egyéni fellépôk.
Az idôsek otthonánál a lakók részvételével felavatták a
megye intézménye táblát.

Ezt követôen tartották a
Békés Megyei Idôsügyi Tanács soron kívüli ülését, ahol
a tanács tagjai megismerkedtek a nagyszénási telephellyel
is. Dávid Zoltán, a szarvasi
székhelyû szociális szolgáltatóközpont igazgatója kiemelte, hogy a szénási otthonban
a legfôbb jelszó a biztonság
megadása a lakóknak, cél a
foglalkoztatás és a szabadidô
hasznos eltöltése. Az intézmény mint jelentôs foglalkoztató szerepel a település
életében.

hívta fel a figyelmet, hogy a
szénási szociális otthon megyei intézmény telephelye,
tehát a kapcsolat élô, s kölcsönösségi elven alapul. Az
egység hatással van a helybéliek életnívójára, de az sem
mûködhet az itteniek áldozatos munkája nélkül.
A megyei közgyûlési elnök
az érdeklôdôk számára betekintést nyújtott a megyei intézmények életébe. Mint fogalmazott, az idôsek jó színvonalú ellátása alapvetô érdeke a térségnek. Nagyszé-

Idôsek a nagyszénási otthonban
Az igazgató elemezte a
gondozottak életkori és szociális jellemzôit, beszélt a lakóhely szerinti megoszlásról,
s az emelt szintû ellátás lehetôségét is megemlítette. Békés
megye másik szociális intézményét, a Hajnal István Szociális Centrumot Maczik Éva
igazgató asszony mutatta be.
A megye és a nagyközség
képviselôi soron kívüli testületi ülésen tekintették át az
aktuális témákat. Nyemcsok
János polgármester örömét
fejezte ki, amiért a megye
számon tartja a településeit. A
község elsô embere szerint a
megye az, amely a fejlesztések révén érvényesíteni tudja
a települési érdekeket.
Domokos László, a megyei közgyûlés elnöke arra

náson közel 100 ember s
ugyanennyi család él meg az
idôsek gondozásából. A megyei közgyûlési elnök beszélt
arról is, hogy a 9, 4 milliárdos
kötvénykibocsátásra azért volt
szükség, hogy a programok,
felújítások végrehajtásához a
saját erô felmutatható legyen.
Az olyan objektum, mint például a szénási, az anyagiak hiánya miatt nem szenvedhet
hátrányt. Annál is inkább, mivel mûködése beváltotta a
hozza fûzött reményeket.
– Az energiafelhasználás
területén fejlesztésre számíthat a szénási otthon – mondta Domokos László.
A rendezvényt Balogh József térségi tanácsnok és dr.
Soós Attila alpolgármester zárta ünnepélyes keretek között.
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Semmelweis-nap Szeghalmon

¡ FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Az alelnök elmondta, hogy
Semmelweis Ignác születésének évfordulója jó alkalom
arra, hogy az egészségügy körül kialakult, néha indulatos
politikai vitákat félretegyük,
hogy egy pillanatra megálljunk, és közösen örüljünk a
megújult járó- és fekvôbetegellátó egységeknek. A beruházás teljes költsége közel
egymilliárd forint volt,
amelybôl a korszerû egészségügyi ellátáshoz szükséges
mûszerfejlesztés százmillió
forintba került. A fejlesztés
jelentôségét, szükségességét
az a tény is erôsíti, hogy a tér-

ségbôl egy órán belül egyetlen kórház sem érhetô el. Az
alelnök megköszönte mindazoknak a munkáját, közbenjárását, akik közremûködtek
annak érdekében, hogy a sárréti emberek életesélyeit javító betegellátó rendszer megújuljon.
A szeghalmi kórház munkatársai közül a Semmelweisnapon dicséretben részesült:
dr. Ibos István osztályvezetô
fôorvos, Szilágyi Imréné osztályvezetô fônôvér és Vígné
Gyôri Aranka ápolónô. Fôorvosi kinevezést kapott dr.
Gheith Saoud szülész-nôgyógyász szakorvos.

A képen dr. Ibos István osztályvezetô fôorvos, Szilágyi
Imréné osztályvezetô fônôvér, Vígné Gyôri Aranka
ápolónô és dr. Gheith Saoud szülész-nôgyógyász szakorvos látható

A megye szerepe

Egyre üresebb a nyugdíjas
fogyasztói kosár

¡ FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Az elmondottakból világossá
vált, hogy a kis jövedelmû
családok – így a nyugdíjasok
zöme – kiadásaik nagy részét
a létfenntartáshoz szükséges

ékés megye szempontjából elsôdleges a leszakadás megállítása, és egy új, fejlôdési pályára állítása. A megyei önkormányzat egyik
fontos feladata az intézmények mûködtetése. Emellett
egy olyan legmagasabb közéleti fórum, ahol a megye
mindenféle problémája felszínre és megvitatásra kerül.
Testületi üléseken beszámolókat hallgatunk meg és értékelünk olyan területekrôl is,
amelyeket jellemzôen nem a
megye lát el, de nagyban
meghatározzák az itt élôk életét. Ilyen a közbiztonság, a
vasút, a mezôgazdaság, a foglalkoztatás helyzete, a vízgazdálkodás. Ezen ügyekben a
megye egyfajta érdekképviseletet lát el.
Ugyancsak fontos feladata
a megyének a területfejlesztéshez, általában a fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenység, amely beruházásokat,
programokat, az európai
uniós források minél sikeresebb megyénkbeli megjelenését szolgálja.
Itt sajnos el kell mondani,
hogy míg korábban milliárA megyei
önkormányzat
Battonyára
is ellátogatott

dos nagyságrendû fejlesztésekrôl dönthetett a megye,
most gyakorlatilag minden
döntés Budapestre került,
„elment” innen a döntési
kompetencia, így Békés megye egy folyamatosan leszakadó pályára kényszerült. Ha
ezen az úton megyünk tovább, az egyértelmûen a leépülést jelenti. Éppen ezért
errôl a pályáról át kell állni
egy olyanra, amely nem a szakadék felé visz tovább bennünket, hanem megindulhatunk az emelkedés irányába.
Ehhez viszont, de még ahhoz

dolgokra költik, miközben
éppen ezen termékek ára nô a
legnagyobb ütemben. Ebbôl
következik, hogy a pénzromlás az idôseket nagyobb mértékben sújtja az átlagos fo-

Gondoskodni kell az idôsekrôl

F

odor József, Csanádapáca polgármestere, megyei képviselô szerint egyre nehezebb az idôsek helyzete, egyre kevesebb pénz jut a megélhetésre.
– Szeretném felhívni a nyugdíjasok
figyelmét, hogy ne higgyenek a „független médiában” megjelenô csodavilágnak, hókuszpókusznak. Abból induljanak ki, hogy mennyi élelmiszert
tudtak venni 6-7 évvel ezelôtt egy havi nyugdíjból, és most, 2008-ban mire elég egyhavi nyugdíj. Sajnos, már a
rezsi kifizetésére is kevés, ruházkodásra, élelmiszerre, gyógyszerre pedig nem is telik. Másik
kormány kell, amelyik gondoskodik az idôsekrôl. Az ország szociális válságban van, más megoldásra, más útra,
más kormányra van szükség. Falun élô polgármesterként
nap mint nap könnyekben úszó, elkeseredett emberekkel,
nyugdíjasokkal találkozom, akik elmondják, hogy kaptak
ugyan 2-3 ezer forintnyi nyugdíjemelést, de ugyanakkor
elestek 6-7 ezer forint gyógyszertámogatástól. A szocialista kormány egyik kézzel ad, a másikkal azonban a két-háromszorosát veszi vissza.

gyasztóknál. Az is tény, hogy
– a tizenkilenc megye közül –
Békés megyében a második
legkisebb a nyugdíjak átlagértéke.
Harrach Péter – aki szociális és családügyi miniszter, valamint az idôsügyi tanács országos elnöke is volt korábban
– a járulékbefizetések és a
nyugdíjak közötti arányra
utalt, s a munkahelyteremtések, a fekete munka visszaszo-

rításának fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, a polgári oldal törekvései között
szerepel, hogy tíz év alatt egymillióval növelje a munkahelyek számát. – „ A jelenlegi
helyzetben a legfontosabb
a nyugdíjak reálértékének
megôrzése, erre kellene ígéretet tennie a kormánynak” –
szögezte le békéscsabai látogatása során az Országgyûlés
alelnöke.

Az idôsügyi tanács soron kívüli ülésén, Nagyszénáson
is az idôsekrôl való gondoskodás volt a fô téma

Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnak meg a megye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Domokos Lászlót, a Békés Megyei Közgyûlés elnökét és Karsai Józsefet, Battonya polgármesterét kérdeztük.

Domokos László a megye jövôjérôl
B

3

is, hogy csupán megálljon a
leszakadás, rengeteg pluszenergiára van szükség. Sajnos
ez ügyben nem történt érdemi változás az elmúlt években, s ez a megye elôzô vezetésének az adóssága.
Alapvetô területeken nem
változott semmi, s olyan mélyen húzódó problémák nehezítik a dolgunkat, mint az
elöregedés, a fiatalok elvándorlása, a munkanélküliség, a
mezôgazdaság gondjai – fogalmazta meg Domokos László
elnök a megyével kapcsolatos
gondolatait.

Harmonikus kapcsolatban a megyével
K

arsai József, Battonya
polgármestere: – Elmondhatom, hogy Battonya
városa és a kistérség is nagyon
jó, harmonikus kapcsolatot
ápol a megyével. Magam polgármesterként is fontosnak
tartom a megye szerepét, hiszen sok esetben több lehetôséget nyújt számunkra, mint
a régió. A pályázatok során
létkérdés, hogy az érintett települések egyenlô eséllyel induljanak, ahogyan én fogalmaztam: a féllábú a féllábúval
versenyezzen, egyébként sosem ér célba. A mi hátrányos

helyzetû térségünk sem szállhat ringbe a százezres nagyvárosokkal, hiszen így sosem
valósul meg a felzárkóztatás.
A megyei vezetéssel igyekszünk összhangban dolgozni,
valós ügyekben együttmûködni. Esetünkben ilyen például az Esélyek Háza, ami kivételes módon nem egy nagyvárosban vagy megyeszékhelyen kapott helyet, hanem nálunk, Battonyán. Nagy öröm
volt számunkra, hogy a döntést a megye is támogatta, belátva azt, hogy az Esélyek Házát oda kell telepíteni, ahol ar-

ra valóban a legnagyobb szükség van, ahol helyben van a
probléma. Azt is nagyra értékeltük, hogy az „Otthonunk
Békés megye” rendezvénysorozat keretében képviseltette
magát a megyei önkormányzat vezetése és a hivatal, Domokos László elnök úr pedig,
amellett, hogy ellátogatott
több programra és az SOSgyermekfaluba is, részletes tájékoztatót adott egy soron kívüli testületi ülés keretében
képviselôink számára. Ilyen
gesztusra az utóbbi két évtizedben nem volt példa.
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Rendkívüli kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban
Gyermekemet az országért • A tatárjárás (1241−1242)
Július 10-étôl november 5-éig látható a tatárjárásról
szóló nagy sikerû, interaktív régészeti kiállítás Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban.

A

Nemzeti
Kulturális
Alap nyújtotta támogatás tette lehetôvé, hogy a Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége a Magyar Nemzeti Múzeummal
együttmûködve a Kárpátmedence
hét
különbözô városához igazítva vándoroltassa a „Dzsingisz kán és
öröksége”
mellé épített „Tatárjárás”
címû,
hazai leletekbôl
összeállított kiállításrészt. A
kiállítás
elôkészítését,
tervezését, kivitelezését,
koordinálását,
vándoroltatását a
Békés Megyei Mú-

zeumok Igazgatósága vállalta
magára, s a bemutatót − más
Békés megyei intézményeket
is bevonva − új módszereket
felhasználva különleges látványelemekkel gazdagította.
A kiállítás a magyar történelem
kevéssé
ismert, viszont sorsfordító, s napjaink
számára is tanulságokkal
szolgáló évszázadát mutatja be. A tatár hadak egyetlen esztendeig
tartó pusztítása a magyarság egész történelmébe olyan mélyen bevésôdött, hogy ennek
emlékezete a mai
napig bennünk van
– ha másban nem
is, a „kutyafejû”
tatár képében
biztosan. Ezt a
történeti emlékezetet az
utóbbi évek
nagyszabású
régészeti ása-

tásain elôkerült leletek újabb
szenzációs hagyatékkal egészítik ki.
A kiállítás Békés megyében eddig soha nem alkalmazott újításokkal, érdekes, izgalmas részletekkel, látványelemekkel mutatja be a 800
évvel ezelôtti életet, hadviselést, az újjáépítés sikereit és Szent
Margit legendáját,
akit apja,
IV. Béla király születésekor Istennek ajánlott az ország
szabadulásáért. (A Margitsziget róla kapta a nevét.)
Különleges érdekessége
például a kiállításnak – az eredeti régészeti leletek mellett
–, hogy egy minden ismeretet tartalmazó érintôképernyôs terminál segítségével
bárki elküldheti saját fényképét a kiállításból bármely
megadott e-mail címre. Aztán mindenki egy tatár jurtába lép elôször, ahonnan egy
sötét helyiségben fény- és
hangeffektek segítenek elképzelni a tatárok röppenô
nyilainak fenyegetését. A
muhi csatát rövidfilm meséli

el, a szekértábort pedig életnagyságú, beöltöztetett katonák védik. A pusztulás mértékét jól érzéaz
kelteti
egyik felégetett alföldi
falu ke-

mencéjébe bújt gyermekek
és anyjuk ásatáson elôkerült csontváza, vagy
egy emberi csigolyába fúródott tatár nyílhegy… Láthatjuk az elrejtett kincseket,
ezüstpénzeket,
ékszereket. S láthatjuk a „második honalapító”
IV. Béla király
országot építô
tetteit − ô helyezte át az ország fôvárosát
Esztergomból
Budára. Egy digitális kódex tatárokat ábrázoló színes lapjait pe-

dig ujjunkkal a képernyôt
érintve lapozgathatjuk… A
kiállításon mindenkinek lehetôsége van kipróbálni az íj
megfeszítését,
kézbe venni
kardokat, fela
próbálni
sodronyinget, a sisakot, így
megtudhatjuk,
milyen
nehéz volt
egy tatár és
egy magyar
harcos teljes fegyverzete… A kiállítás mellett rövid,
jól áttekinthetô, közérthetô, sok képpel illusztrált
kiadványt, kiállításvezetôt,
CD-t, pólót stb. kínálnak − s
egy külön erre az

alkalomra készült, a tatárokat és a tatárjárást bemutató
hosszabb filmet is láthat a közönség, Lakatos Iván rendezésében. S aki jól kitölt egy játékos tesztlapot, ajándékot vihet haza. Egyszóval: ezt látni
kell, ki kell próbálni − megéri!
A tárlat jellege és látványelemei, valamint közérthetôsége miatt mindenki − minden kulturális közösség,
gyermek, szülô, család, oktató, iskola és minden, a magyar történelem iránt érdeklôdô − számára érdekes és
izgalmas, hasznos, nem mindennapi kikapcsolódást kínál.
A www.tatárjárás.hu internetes oldal
segíti az
é r d e k l ôdôk tájékozódását, s

további
információkat nyújt
a tárlattal kapcsolatban.

Kitüntetések a Pándy Kálmán megyei kórházban
A

Semmelweis-nap alkalmából a Pándy Kálmán megyei
kórház központi telephelyén, Gyulán is köszöntötték az
egészségügyi dolgozókat, akiknek felelôsségteljes munkája
nélkül ma nem mûködne a magyar egészségügy.
A kórház vezetése kitüntetéseket adott át a kórház legkiválóbb
dolgozóinak. Kitüntetettek:
Kórházért kitüntetés: Pápai Ferenc nyugalmazott fôkertész,
dr. Pelle Zsuzsanna osztályvezetô fôorvos (szemészeti o.).
Az ápolási igazgató által adományozott Kórházért kitüntetés: Budai Lászlóné (gyermekosztály).

A gazdasági igazgató által adományozott kitüntetések:
Kórházért kitüntetés: B. Kunné Gurzó Anna (leltározási
csoportvezetô),
N. Szabados-díj: Pomázi Ferenc fôkertész.
Fôigazgató-fôorvosi dicséret: dr. Nagy Ágnes Krisztina adjunktus, Torma Mária statisztikus.
Ápolási igazgatói dicséret: Méri Rudolfné (stroke osztály),
Pallag Sándorné szülésznô (szülészet-nôgyógyászati osztály).
Gazdasági igazgató dicséret: Záluszki Márta munkaügyi
elôadó.

Fôorvosi kinevezés: dr. Bódi Piroska (gyermekosztály),
dr. Gömöri Edina (reumatológiai osztály), dr. Hajdara Ildikó (II.
belgyógyászat), dr. Nagy Erzsébet (II. belgyógyászat), Hajdúné dr. Nagy Katalin (gyermekosztály), dr. Nagy Katalin (gyermekosztály), dr. Erdei Ferenc (II. belgyógyászat), dr. Vincze
Magdolna (gyermekosztály), dr. Pomucz János (szülészet-nôgyógyászat), dr. Tóth József (szülészet-nôgyógyászat).
Adjunktusi kinevezés: dr. Molnár Edit (központi laboratórium), dr. Csóka János (fül-orr-gégészet), dr. Ilyés Sándor (III.
belgyógyászat).
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A megyegyûlésen történt
Hatalmas elôkészítô munkát végeztek el a megye szakemberei
a belvízrendezés tartós megoldásáért

Két igen fontos megyei intézmény élére neveztek ki új vezetôt június 6-án. A megyegyûlés döntése értelmében július 1jétôl öt éven át dr. Hajnal Lajos igazgatja a Békés Megyei
Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrumot. Dr. Hajnal Lajos – akinek a megyei képviselôk többsége bizalmat szavazott
– szakmai koncepciójában egyebek mellett a tudásalapú gazdaságra, az információs társadalom jelentôségére és a kultúra
menedzselésére hívta fel a figyelmet, s hatékony, gazdaságos,
a pályázati forrásokat megragadó vezetést ígért.
A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központot ez idáig megbízással irányító
Sziszák Katalin ugyancsak öt évre szóló vezetôi kinevezést kapott a megyei képviselô-testülettôl. A gyógypedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi szakember pályázatában kiemelt feladatként fogalmazta meg a széles körû, minôségi ellátást, új típusú nevelôszülôi hálózat létrehozását. Felvázolta az intézmény hangsúlyosabb menedzselését, mindezt persze a költségvetési lehetôségekhez igazítva.

Mi lesz a Tessedik-fôiskolával?

Meg kell védeni a kisiskolákat!

T

olna megye közgyûlésének elnöke, dr. Puskás Imre nemrégiben levélben kereste meg Domokos Lászlót (Fidesz),
a Békés megyei közgyûlés elnökét a kisiskolák megmentése
érdekében. A levélhez csatolták Tolna megye polgármestereinek nyilatkozatát, amelyben a kisiskolák megszüntetésének
veszélyeire, az elvándorlásra, elnéptelenedésre, a kormány
megszorító intézkedéseinek ellensúlyozására hívják fel a figyelmet, s kérik a Békés megyei települések csatlakozását is.
A június 6-i megyegyûlésen Domokos László a bejelentések között ismertette a megkeresést, melyre Varga Zoltán
(MSZP) reagált. A baloldali politikus azon véleményének
adott hangot, hogy a politikai jellegû állásfoglalások nem segítenek az ügynek, ezért nem támogatja azt. Mint mondta:
a követelés nem reális, mert nem lehet minden kisiskolát
megtartani.
Domokos László ugyanakkor arról szólt, hogy a kormány
szerinte magukra hagyta a kistelepüléseket, kisiskolákat.
Más lenne a helyzet, ha az intézmények bezárásával egy idôben már mûködne egy biztonságos iskolabuszrendszer, de
jelenleg errôl szó sincs. Ezért szükséges, hogy a megyei önkormányzat a helyi érdekeket képviselje, így segítse az önállóan kisebb eséllyel fellépô kistelepüléseket – vélekedett a
megyegyûlés elnöke.
A képviselôk többsége végül elfogadta a határozatot,
melyben csatlakoznak a Tolna megyei nyilatkozathoz, vagyis tiltakoznak a kisiskolák bezárására irányuló kormányzati
törekvések ellen. A felhívást a megyei képviselô-testület eljuttatja minden Békés megyei önkormányzathoz, s igény
esetén segítségét is felajánlja az érintett kistelepüléseknek.

végleges döntés egy szakmai bizottság javaslata alapján leghamarabb ez év június 30-a és július 15-e között születhet meg.
Az elôterjesztésre reagálva Doboz polgármestere, Simon István (Fidesz) elkeseredett hozzászólásában megfogalmazta,
kezd egyre kevésbé hinni a dologban. Mint mondta, egy-egy
nagyobb esôzés után az utcán vízben álló embereknek igen
nehéz elmagyarázni, miért is késik az oly régóta várt kármegelôzô beruházás…
Varga Zoltán (MSZP) – akit nemrégiben a Dél-alföldi Regionális Tanács elnökévé választottak – a megyegyûlésen elismerte: valóban nem halad megfelelô ütemben a projekt-elôkészítés, ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy személyesen tájékozódik a miniszternél az ügyrôl.

Elôször számolt be az államkincstár
1990 óta elôször tartott tájékoztatót június 6-án a megyegyûlés
elôtt a Magyar Államkincstár (MÁK).
Andó Ágnes, a szervezet dél-alföldi regionális igazgatóságának vezetôje részletesen ismertette a kincstár tevékenységét,
a régiós igazgatóság széles körû feladatait, s kitért a pályázati
elôkészítés során szerzett tapasztalataikra is. A nemrégiben regionalizált kincstári szervezet vezetôje felhívta a figyelmet a
gyakori hibákra, a hiánypótlások nagy számára.
Ezzel kapcsolatosan a megyegyûlésben helyet foglaló polgármesterek sem rejtették véka alá véleményüket. Tóth Imre
tanácsnok (Fidesz), Sarkad polgármestere hosszasan sorolta,
milyen nehézségeket okoz az önkormányzat jól felkészült
szakembereinek a sok bonyolult, irreális elvárásokat támasztó pályázat, ami bizony a kiírók hibája. A hasonló tartalmú
hozzászólásokat erôsítette Domokos László elnök is, aki azt fogalmazta meg: idônként úgy tûnik, mintha a pályázatok kiírói
egyre kevesebb segítség nyújtásában lennének érdekeltek.

Fontos döntések a „rapid” ülésen
Nem mondanak le a telephelyfejlesztésekrôl
Rekordot döntött a megyei képviselô-testület június 27-én, a nyári szünet elôtti utolsó ülésén – már ami a gyorsaságot és a vitamentes munkát illeti. A pörgôs
megyegyûlésen olyan fontos kérdésekben hoztak határozatot a képviselôk,
mint a megyei nagyprogramokhoz kapcsolódó projektek, pályázatok elôkészítése, a telephely-fejlesztési program, de a hazai termékeket védô, a „Mi piacunk” nevet viselô kezdeményezéshez is csatlakozott a közgyûlés.

D

öntés született arról,
hogy pályázatot nyújt
be a megye a megyei Pándy
Kálmán-kórház sürgôsségi
osztályának fejlesztésére. A
beadáshoz szükséges tervezési, orvos-szakmai, mûszaki
dokumentációk már elkészültek, így meghatározható a
projekt összege. Eszerint a
tervezett fejlesztés összesen 599 551 331 Ft, melybôl
az önerô tíz százalék, tehát

59 955 000 forint. Ezt a saját
erôt a 2008 évi költségvetésben a fejlesztési feladatokat
finanszírozó céltartalékból
biztosítja a képviselô-testület.
Domokos László elnök a bejelentések között tájékoztatta
a megyegyûlést a vállalkozói
telephely-fejlesztési program,
illetve a települési inkubátorházak létrehozásáról. Mint kiderült, ma is jellemzôek – sôt
tovább romlottak – azok a

Andó Ágnes mindezekre reagálva elmondta: a MÁK az ellenôrzô szerepkör mellett segítô tevékenységet is folytat, s ô
maga is annak híve, hogy a pályázatok egységesüljenek és egyszerûsödjenek a jövôben.

A megújulást felvállaló intézményvezetôk kaptak bizalmat

Békés megye településeinek mintegy fele visszatérôen komoly gondokkal küzd nagyobb esôzések, rendkívüli idôjárási helyzetek beálltakor, így kiemelten fontos a belvízrendezés,
ezen belül is a megelôzés. Errôl szól a megye komplex vízrendezési programja, s a Belvízrendezés az élhetôbb településekért címet viselô kiemelt projekt, amelyrôl június 6-i ülésén tárgyalt a megyegyûlés.
A napirendbôl kiderült, hogy sajnos nem igazolódott be az
a várakozás, mely szerint a kormány külön döntésével megkülönböztetett figyelemben részesíti a 16 Békés megyei településre kiterjedô projektet. Annak ellenére, hogy a regionális
fejlesztési tanács is támogatta a programot s kormányzati döntés is született az ügyben, sok tekintetben a mai napig bizonytalan helyzetben vannak az érintett települések és a megyei
önkormányzat. Az elôkészítési folyamat rendkívül bizonytalan, kiszámíthatatlan, pályázati kiírói környezetben, „menet
közben találódik ki”. (Eddig öt(!) alkalommal változtattak a
tervezési felhíváson.) A fejlesztési ügynökség tervei szerint a

Békés is csatlakozik a Tolna megyei tiltakozáshoz
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kedvezôtlen körülmények,
amelyek a program kidolgozását indokolttá tették. Békés
megyében tartósan és minden
térségben nôtt a munkanélküliség, erôsödtek a szociális
problémák, a közvetlen külföldi tôkebefektetést tekintve
pedig megyénk az utolsó a hazai rangsorban, épp ezért a
testület a program további
folytatása mellett döntött. A
megyegyûlés felhatalmazta az

elnököt, hogy tájékozódjon,
mérje fel a hasznosítható ingatlanok körét, folytasson tárgyalásokat a potenciális piaci
szereplôkkel és keresse az
uniós támogatásokat is.
Ugyancsak a bejelentések
között ismertette az elnök azt
a kezdeményezést, amellyel a

Aggodalom övezi az integrációt

A

sajtóból vált ismertté az a nem várt hír, hogy a Tessedik
Sámuel Fôiskola (TSF) szenátusa május 7-én egyhangúlag úgy döntött: az intézmény 2009 januárjától szervezetileg a gödöllôi Szent István Egyetemhez kíván tartozni.
A június 6-i megyegyûlésen Domokos László elnök arról
tájékoztatta a képviselô-testületet, hogy a váratlan döntést
követôen dr. Patay István, a TSF volt rektora levélben kereste meg, melyben az integrációt megalapozatlannak, felelôtlennek, elsietettnek jellemezte. „A gödöllôi egyetem
földrajzi elhelyezkedésénél fogva sem érdekelt abban,
hogy Békés megyét erôsítse, ezért félô, hogy az integráció
beolvasztást, majd elsorvasztást jelenthet” – fogalmaz a levélben a volt rektor. Tény, hogy a TSF Békés megye nehéz
sorsú családjai számára az egyetlen elérhetô felsôoktatási
intézmény, amelynek emellett komoly értéke a megújuló
energiaforrások terén végzett kutatómunka, ami sok lehetôséget ígér a jövôre vonatkozólag.
Szilágyi Menyhért (MSZP), a megyei közgyûlés oktatási és
kulturális bizottságának elnöke visszautalt azokra az idôkre,
amikor a megyei tanács küzdött egy fôiskola létrehozásáért.
– Bizonytalan, hogy a beolvadás után mi lesz a vagyonnal.
Feltétlenül szükséges az egyetemi csatlakozás? – fogalmazta meg aggályait Szilágyi Menyhért, aki hangsúlyozta: e témáról kevés információt kaptak a megyei képviselôk.
Ezt követôen a testület harminc – egyhangú – igen szavazattal arról döntött, hogy határozatban fejezi ki aggodalmát a
Tessedik Sámuel Fôiskola integrációs törekvéseivel kapcsolatban. Ugyanakkor megkeresik a fôiskola szenátusát, hogy
vizsgálják meg az integráció várható hatásait, s ennek eredményérôl tájékoztassák a megyei képviselô-testületet.

közelmúltban keresték meg a
megyei önkormányzatot. A
„Mi piacunk” elnevezésû akció a hazai mezôgazdasági
termékek védelmére, az
egészséges élelmiszerek propagálására jött létre. Célja a
helyi piacok támogatása, a
foglalkoztatási helyzet javítá-

sa, a vidék megtartóerejének
erôsítése s nem utolsósorban
az egészséges termékek elôtérbe helyezése. Ennek érdekében segítenék a helyi ôstermelôket és kistermelôket,
biztosítanák a szigorú minôségellenôrzési szabályok betartását – akár turisztikai
vonzerôt biztosítva ezzel az
adott településen. A megyegyûlés határozatba foglalta, hogy egyetértéssel csatlakozik a „Mi piacunk” kezdeményezéshez, s annak részleteirôl tájékoztatja a helyi önkormányzatokat is.
A nyári szünet elôtti utolsó megyei képviselô-testületi
ülésen az is kiderült, hogy a
vakáció alatt is folytatódik az
„Otthonunk Békés megye”
programsorozat. Legközelebb július 26-án Biharugra
látja vendégül a megyei önkormányzatot s annak intézményeit.
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A magyar szabadság
elfeledett napja

A

Országgyûlés
z
2001. május 8-án elfogadta az ország szabadsága visszaszerzésének jelentôségérôl és
a magyar szabadság
napjáról szóló elôterjesztést, amely június
19-ét – az utolsó idegen
megszálló katona Magyarországról történt
távozása emlékére –
nemzeti emléknappá,
június hónap utolsó
szombatját a magyar
szabadság napjává nyilvánította.
Mára elfeledkeztünk
errôl az emléknapról,
pedig ezzel nemzeti
függetlenségünk visszaszerzésére emlékezünk.
A történelem során a
függetlenség nem mindig adatott meg a magyarok számára.
Az 1990. március 10én Moszkvában megkötött
magyar–szovjet
kormányközi egyezmény 1991. június 30-át
rögzítette, mint a kivonulás
befejezésének
napját, a szovjet alakulatok távozása azonban
a tervezettnél két héttel
hamarabb megtörtént.
A hazánkban állomásozó déli hadseregcsoport
1990 márciusában kezdte meg kivonulását Magyarországról. A felszereléseket, harcászati

ország területét. A következô 15 hónap folyamán összesen másfél
ezer – katonákat és eszközöket szállító szerelvény távozott az országból. Az 1991. június
16-án elindult utolsó
katonavonat a felszámolt rakodóbázisok felszereléseit vitte magával. Az utolsó szovjet
katona, Viktor Silov altábornagy, a hazánkból
kivonult déli hadseregcsoport parancsnoka
1991. június 19-én 15 óra
1 perckor a Záhony–
csapi hídnál lépte át a
magyar határt.
A 2001. május 8-án elfogadott 2001. évi XVII.
törvény szerint Mohács
óta csak kivételesen
adatott meg a nemzetnek az idegen hatalomtól való függetlenség, az
ország szabadsága. A
Pragmatica Sanctio kötelékeinek megszûntével 1918-ban korlátlanná vált állami szuverenitásunk sem bizonyult
hosszú életûnek. 1944.
március 19-én az ország
német megszállás alá
került, s ennek következményeként hazánk
átélte a háború és a
nemzeti szocialista–
nyilas uralom okozta
borzalmakat és szenvedéseket.
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Gábor, Dorina és Gergely a pekingi olimpián

Békés megyébôl hárman vesznek részt a játékokon
Megyénkbôl hárman harcolták ki a részvételt a
pekingi olimpiára. Akik Békés megyét képviselik
a magyar küldöttségben: Böczögô Dorina tornász, Kiss Gergely birkózó és Máté Gábor diszkoszvetô. Közülük most Máté Gáborral ismerkedhetnek meg közelebbrôl.

M

áté Gábor 1979. február 9-én született Békéscsabán. Az általános iskolában kezdett el sportolni.
Édesapja mutatta be Czemann
Ferencnek, aki az edzôje volt
1998-ig. Az irányítása alatt
két korosztályos bajnokságot
nyert súlylökésben és diszkoszvetésben, valamint több
diákolimpiai címet szerzett a
Rózsa Ferenc Gimnázium diákjaként. 1998-tól tagja a Csabai Atléták Sportegyesületének, amelynek elnöke édesapja, Máté István volt. 1998-ban
Pluhár János is segített a felkészülésben, és a junior világbajnokságon bronzérmet szerzett diszkoszvetésben. Ezek
utan ösztöndíjat kapott az
egyesült államokbeli Auburn
egyetemtôl, ahol 1999-ben es
2000-ben megnyerte az egyetemi bajnokságot diszkoszvetésben, majd 2000-ben összegyetemi csúcsot is dobott.
Ugyanebben az évben került ki élete elsô olimpiájára
Sydneybe, szintén diszkoszban. 2001-ben bronzérmes
lett az utánpótlás Európa-bajnoksagon. 2003-ban Párizs-

kat köszönhet. Elmondása
szerint sportkarrierje során
végig támogatták, anyagi és
lelki segítséget nyújtva neki.
Édesapja elvesztese nagy csa-

pásként érte 2005-ben, de a
családja segítségével átvészelte a nehéz hónapokat. Az idei
olimpiai eredményét is édesapja emlékének fogja ajánlani.

ban, az elsô világbajnokságán
képviselte a magyar színeket.
2004-ben az országos bajnokságon kiharcolta a helyét
az olimpiai csapatba. Az athéni olimpián döntôbe került
diszkoszvetésben, ahol 11.
helyezést ért el. 2005-ben –
jó eredményei miatt – tagja
lett a világbajnokságra utazó
csapatnak, s Helsinkiben
képviselte Magyarországot.
2006-ban bekerült az Európa-bajnokságra utazó csapatba, és a döntôbe kerülve a 11.
helyet érte el diszkoszvetésben. Ebben az évben vette át
edzései irányítását Fejér Géza, aki maga is diszkoszvetô,
többszörös magyar bajnok,
Európa-bajnoki bronzérmes
és olimpiai ötödik helyezett
volt. A közös munka meghozta a gyümölcsét: 2007ben Japánban, Oszakában, a
világbajnokságon ötödik helyezest ért el. 2006-ban és
2007-ben magyar bajnoki címet szerzett diszkoszvetésben. Az idén gôzerôvel készül a pekingi olimpiára.
Máté Gábor hálával gondol
a szüleire, akiknek nagyon so-

Új korszakot nyit a Tudásház
Mindenki számára elérhetô információk a korszerûsített könyvtárban

N

eszközöket és a lebontott laktanyák épületelemeit a záhonyi átrakó pályaudvaron létesített katonai rakodóbázison tették át a magyar
szerelvényekbôl a szovjet vagonokba. A több
mint egyéves mûvelet
során a szovjet fél végig
tartotta a „menetrendet”: a katonák naponta
egy-egy szerelvényt indítottak útnak a szomszédos ország közeli-távoli vidékeire.
A személyi állomány
kivonása ezzel párhuzamosan zajlott. Az elsô szovjet katonákat hazaszállító katonavonat,
amely a Veszprém megyében szolgálatot teljesített harckocsiezred
egy gépesített lövész
zászlóalját vitte a Szovjetunióba, 1990. március
13-án hagyta el Magyar-

A szövetséges hatalmak katonai gyôzelme
véget vetett ugyan a német megszállásnak és
az ennek árnyékában
létrejött diktatúrának,
az ország azonban nem
nyerte vissza szabadságát. A korábbi német
megszállást a szovjet
váltotta fel, és a szovjet
szuronyok árnyékában
az idegen uralom lehetôvé tette az ugyancsak
felmérhetetlen szenvedéseket és károkat okozó kommunista diktatúra létrejöttét és négy
évtizedes korszakát. Az
1956-os forradalom és
szabadságharc hatásától is érintve történelmünk legújabb fordulata ismét megajándékozta a nemzetet a szabadság kincsével: az ország
szuverenitásának viszszanyerésével.

apjainkban a tudás, az
információ már nem
elsôsorban a könyvekbôl szerezhetô meg, sokkal inkább a
világhálóról. Ennek megfelelôen a könyvtárak is átalakulnak, szemléletük megváltozik,
a polcok mellé bekerül a technika, a számítógép. A Békés
megyei könyvtár homlokzatára ennek jegyében került június 26-án a Tudásház felirat.
Domokos László, a fenntartó megyei önkormányzat elnöke ez alkalomból arról be-

szélt, hogy ma elvárás az információ minél gyorsabb,
minél szélesebb körbôl történô megszerzése. Erre az
elektronika, az internet ad lehetôséget a XXI. században, s
ezt a lehetôséget a megye
igyekszik mindenki számára
hozzáférhetôvé tenni.
– Egy új korszak kezdôdik
a Tudásházzal, melyhez a
szellemiség, a név már adott,
a jövôben pedig a technikai
feltételek szélesítése a dolgunk. Ehhez pedig partne-

rekre van szükségünk az üzleti szférából. Ezzel a fejlesztéssel a hagyományos könyv-

tári funkció megôrzése mellett egyfajta inkubáció is
megvalósulhat – mondta Do-

mokos László utalva arra,
hogy ezen a napon a Microsoft és a Praktikomp szakemberei is bekapcsolódtak a
programba informatikai elôadásaikkal.
A tudásbázishoz, az információátadáshoz kapcsolódó
tevékenységek befogadására a
könyvtár tervezett átalakításával nyílhat lehetôség. Az elképzelések szerint emeletráépítéssel újabb 1200 négyzetméterrel nôhet a terület, így
összesen 5700 négyzetméter
áll majd rendelkezésre, a beruházáshoz szükséges pénzforrást pedig a megyei önkormányzat a kötvénykibocsátás
céltartalékából biztosítja.
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EGÉSZSÉGTURIZMUS BÉKÉS MEGYÉBEN
GYULA

BÉKÉSCSABA

GYOMAENDRÔD

Gyulai Várfürdô

Árpád fürdô

Liget Gyógyfürdô és Kemping

Az 1959-ben megnyílt Gyulai Várfürdô mára a Dél-Alföld
legújabb, legmodernebb, európai színvonalú strand- és
gyógyfürdôje. Vendégeink gyönyörû környezetben, az Almássy-kastély 8,5 hektáros, kétszáz éves ôsparkjában kapcsolódhatnak ki. Minden korosztály számára tökéletes szórakozást nyújtanak az újjávarázsolt gyógymedencék, az élménymedencék, a gyermek-víziparadicsom, pezsgô- és
hullámmedence, valamint az óriás- és kamikázecsúszdák.
A várfürdô 2005 méter mélyrôl feltörô, 72 Celsius-fokos
gyógyvize kiváló hatással alkalmazható mozgásszervi megbetegedésekre, helyi idegbántalmakra, balesetek utáni rehabilitációs kezelésekre és gyulladásos nôgyógyászati betegségekre. A gyógyászaton rheumatológus, fiziotherápiás
és sportszakorvosi felügyelet mellet hidro-, fiziko- és balneoterápiás kezelések vehetôk igénybe.

Az Árpád fürdô Békéscsaba egész évben mûködô fürdôje.
Szerepét fokozza, hogy a város központjában található, és
könnyen megközelíthetô a 44-es fôútról is. Annak ellenére nagy látogatottságú, hogy a közelben olyan strandok találhatók, mint a Gyulai Várfürdô és a Körös-parti Szanazug. A fürdô Békéscsaba város szívében létesült 1922-ben.
A XXI. századnak megfelelô korszerûsítéseknek köszönhetôen immáron teljesen megújulva várja vendégeit. A

Az Erzsébet ligetben, szépen parkosított környezetben található a város gyógyfürdôje. A felújított gyógyászati részleg 2004 májusában nyitotta meg kapuit komplett fizio- és
balneoterápiás kezelésekkel, mindemellett a hozzá kapcsolódó, teljesen új, fedett uszodában 25 x 11 m-es medence, valamint egy gyógyvizes, élményelemekkel bôvített
lazítómedence került elhelyezésre.
Nyitva tartás, gyógyászat: mindennap 9–19 óráig;
strandfürdô: május 1-jétôl szeptember 30-áig 9–20 óráig;
fedett fürdô május 1-jétôl szeptember 30-áig 9–20 óráig,
október 1-jétôl április 30-áig 6–20 óráig.
Vízösszetétel: 62 Celsius-fokos alkáli-hidrogénkarbonátos termálvíz.
Javallat: idült reumatikus, köszvényes bántalmak, idegzsába, isiász ellen, gyógyító hatású a törések, zsugorodások
és idült gyulladások esetében, ivókúrára is alkalmas, külö-

Nyitva tartás: az év minden napján 8–18 óráig, szezonban (június 13-ától augusztus 31-éig) 8–20 óráig.
Vízösszetétel: alkálihidrokarbonátos-kloridos gyógyvíz.
Javallat: kopásos jellegû ízületi és gerincbetegségek,
izomfájdalmak, idült ideggyulladások, Bechterew-betegség, sokízületi gyulladás, balesetek, sérülések, ortopédiai
mûtétek utókezelése, idült nôgyógyászati gyulladások,
érszûkület, szívinfarktus utáni rehabilitáció.
Ellenjavallat: kezeletlen vagy nem jól beállított magas
vérnyomás, rosszindulatú daganatos megbetegedés, lázas,
fertôzô betegségek, szívbetegségek bizonyos fajtái, alkoholos állapot, epilepszia, egyes bôrbetegségek.

sportolni, pihenni, valamint gyógyulni vágyóknak egyaránt
tartalmas kikapcsolódási lehetôségeket biztosítunk. A fürdôben a medencék és a sportpályák között ligetes és napos
területek váltják egymást. Egyéni, kifejezetten családias
hangulatával a város gyöngyszemévé vált, amit a környékre érkezôknek vétek kihagyni. A strand- és tanmedence
(élménymedence) az óriáscsúszdával, a versenyuszoda, valamint a gyermekmedence a nyári szezonban májustól
szeptemberig várja a látogatókat. Télen a szabadtéri, részlegesen fedett termálmedencék, valamint az uszoda a lelátóépülettel fogadja a vendégeket. Az egész évben nyitva
tartó Jázmin Egészségcenter a gyógyhatású termálmedence-fürdôn és szaunán kívül nedves gôzkabinnal, pezsgômedencékkel, valamint a következô vízgyógyászati kezelésekkel áll rendelkezésre: masszázs, tangentor, víz alatti
gyógytorna, gyermekgyógyúszás.
Nyitva tartás: egész évben 6–20 óráig.
Vízösszetétel: alkáli-hidrogénkarbonátos termális víz.
Javallat: mozgásszervi, nôgyógyászati és reumatológiai
panaszok esetében.
Ellenjavallat: szív- és érrendszeri megbetegedés.

TÓTKOMLÓS
Rózsa fürdô
Tótkomlóson a város szívében elterülô Rózsa fürdô felújítása során mind szolgáltatatásaiban, azok minôségében,
mind látványában sokat fejlôdött. A hangulatos, családi jelleget öltött létesítmény továbbra is festôi környezetben
várja a Száraz-ér mindkét partján a pihenni, kikapcsolódni, szórakozni és gyógyulni vágyókat.

SZARVAS
Városi gyógyfürdô
Nyitva tartás: keddtôl vasárnapig 6–22 óráig; hétfô szünnap.
Vízösszetétel: alkáli-hidrogénkarbonátos, huminsavban
gazdag gyógyvíz, melynek hôfoka 38 Celsius-fok.
Javallat: reumatikus és nôgyógyászati panaszok kezelésére.
Törökös hangulatú gyógyfürdô, mely a XXI. századi rekreációs igényeket elégíti ki.

MEZÔKOVÁCSHÁZA
Parkfürdô

Nyitva tartás: május 1-jétôl szeptember 30-ig: 9–20
óráig, szombaton: 9–24 óráig; október 1-jétôl április 30-ig:
9–19 óráig. Gyógyászat: hétköznapokon 8–15 óráig.
Vízösszetétel: nátrium-magnézium-kálcium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz.
Javallat: mozgásszervi betegségek, elváltozások kezelésére.
Ellenjavallat: magas vérnyomás, gombás bôrbetegség,
köszvény.

A fürdô parkosított, körbekerített területen fekszik. A sok
ásványi anyagot tartalmazó termálvizet „Borostyán” néven
gyógyvízzé minôsítették. Közvetlen szomszédságában található a Borostyán kemping, ahol sátras és lakókocsis elhelyezés biztosított.
Nyitva tartás: nyáron pénteken, szombaton, vasárnap
13–19 óráig, hétfôtôl csütörtökig zárva.
Vízösszetétel: jódos-kénes termálvíz.
Javallat: idült kopásos és idült gyulladásos mozgásszervi
megbetegedések, baleseti utókezelések, idült gyulladásos
nôgyógyászati megbetegedések és idült derékfájás kezelésére.
Ellenjavallat: általános ellenjavallatok, gyulladásos és kopásos mozgásszervi megbetegedések aktív stádiumai,
rosszindulatú daganatos megbetegedések.

nösen idült nyálkahártyahurut, idült légcsôhurut, bélhurut, epehólyaghurut, vesemedence-gyulladás, emésztési
zavarok, gyomorégés, gyomorfekély ellen.
Ellenjavallat: szívbetegség.

GERENDÁS
Strandfürdô
Nyáron szezonális jelleggel kulturált kikapcsolódási lehetôséget biztosít a helyi lakosoknak és a környezô településekrôl idelátogató vendégeknek.
Nyitva tartás: június 1-jétôl szeptember 15-éig, keddtôl
vasárnapig 11–18 óráig, hétfô szünnap.
Vízösszetétel: ásványvíz.

NAGYBÁNHEGYES
Termálfürdô
Családias hangulatú fürdô.
Nyitva tartás: pénteken, szombaton, vasárnap 12–21
óráig.
Vízösszetétel: kénes-jódos termálvíz.
Javallat: baleseti utókezelésekre, idült kopásos és idült
gyulladásos mozgásszervi megbetegedésekre, általános
szellemi és fizikai kimerültség esetén.
Ellenjavallat: általános ellenjavallatok.

Mezôhegyes
Mezôhegyesi strandfürdô
A strandfürdô a városközponthoz közel, zöldövezetben,
évszázados fákkal és cserjékkel körülvett területen terül el.
A horgászni kedvelôk részére a strandfürdô közvetlen közelében két horgásztó is található.
Nyitva tartás: nyáron (június 15-étôl augusztus 31-éig)
10–19 óráig, szünnap: négynaponta.
Vízösszetétel: nátrium-hidrogénkarbonátos termálvíz.
Javallat: mozgásszervi megbetegedések kezelésére alkalmas.

8

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE

2008. JÚLIUS

EGÉSZSÉGTURIZMUS BÉKÉS MEGYÉBEN

PROGRAMAJÁNLÓ
Kígyósi Kastélyjátékok
2008. július 18–19.

BÉKÉS

FÜZESGYARMAT

Békési gyógyfürdô

Strandfürdô

Nagy hagyománnyal rendelkezô, csendes, családias fürdô.
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 7.30–14 óráig, szombaton 8–10 óráig.
Vízösszetétel: kis sókoncentrációjú, nátrium-hidrogénkarbonátos hévíz, amely metakarbonsavat és jódot tartalmaz, színe sárgásbarna.
Javallat: mozgásszervi és nôgyógyászati megbetegedések
kezelésére.
Ellenjavallat: daganatos megbetegedések, szív- és keringési elégtelenség, visszérgyulladás, trombózis, szívinfarktus utáni állapot.

A fürdô vize 2003 novemberében lett gyógyvízzé nyilvánítva. Az úszó- és a tanmedence régi állapotában maradt,
de 2005 tavaszán-nyarán öt új és felújított medence került
átadásra.

„KÖRÖS-NAPOK”
2008. Szarvasi Nyári Mûvészeti Fesztivál
2008. július 18., 19., 20.

Nagybánhegyesi Paprikafesztivál
2008. augusztus 9–10.

BATTONYA
Battonyai strand- és termálfürdô
A város belterületén található strandfürdônek egy termálvizes gyógymedencéje és három feszített víztükrû, vízvisszaforgatásos medencéje van.
Nyitva tartás: május 1-jétôl szeptember 30-áig mindennap 9–19 óráig.
Vízösszetétel: nátrium-hidrogénkarbonátos, -kloridos
típusú, jelentôs jodidtartalmú termális víz.
Javallat: idült kopásos megbetegedésekre, baleseti utókezelésekre, általános szellemi és fizikai kimerültség esetén.
Ellenjavallat: magas vérnyomás, visszérbetegség.

Halfôzô verseny Gyomaendrôd
2008. augusztus 16.

VII. Betyárnapok, Kondoros
Nyitva tartás: május 1-jétôl szeptember 30-áig 8–22
óráig, október 1-jétôl április 30-áig 9–20 óráig.
Vízösszetétel: nátrium-hidrogénkarbonátos típusú termálvíz, tartalmaz tromidut, jodidot, metabórsavat.
Javallat: idült gyulladásos mozgásszervi megbetegedések,
izomreumatizmus, baleseti utókezelés, csont- és ízületi
mûtétek utáni utókezelés, idült ideggyulladások, idegfájdalmak, idült derékfájás (lumbago), Heine-Medin betegség
utókezelése, idült gyulladásos nôgyógyászati megbetegedések, meddôség, általános szellemi és fizikai kimerültség.
Ellenjavallat: gyulladásos és kopásos mozgásszervi megbetegedések aktív stádiumai, szív- és keringési elégtelenség,
visszérgyulladás, trombózis, rögzült magas vérnyomás.

OROSHÁZA
Orosháza-Gyopárosi Gyógy-, Strand- és Élményfürdô

DÉVAVÁNYA
Strandfürdô
Az elismert, jó gyógyhatással rendelkezô víz hivatalosan
gyógyvízként van elismerve. A ’90-es évek végétôl látványos fejlôdésnek indult a fürdô, megnyílt az elektromos
kezelô, heti nyolc órában a reumatológiai szakrendelés, a
hydro- és balneoterápiás kezelések.

Nyitva tartás, gyógyászat: január 2-ától december 23áig hétfôtôl péntekig 7.30–15.30 óráig; strandfürdô, kültéri medencék: május 1-jétôl augusztus 31-éig hétfôtôl
kiúszós rész szeptember 1-jétôl április 15-éig keddtôl
péntekig 16–20 óráig, szombaton, vasárnap: 14–20 óráig.
Hétfô szünnap.
Vízösszetétel: nátrium-hidrogénkarbonátos típusú, jodid iont is tartalmazó víz.
Javallat: idült gyulladásos mozgásszervi megbetegedések
inaktív stádiumai, izomreumatizmus, idült derékfájás
(lumbago), izomfájdalom, izomhúzódás, ízületi fájdalom,
íngyulladás, degeneratív ízületi elváltozások, porckopásos
megbetegedések, akut reuma, Bechterew-kór, nyaktáji fájdalmak, hátfájás, porckorongsérv, bénulás utáni állapot,
csonttörés utókezelése, porcsérülés utáni állapot, krónikus
gyulladás, idült méh-, petefészek-gyulladás.
Ellenjavallat: rosszindulatú daganatos megbetegedések,
trombózis, tuberkulózis, terhesség, gümôkór.

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógy-, Strand- és Élményfürdô
természetvédelmi felügyelet alá tartozó területen található. A strandfürdôben uszoda, tanmedence, gyógymedence, valamint családi és gyermek-élménymedence várja a
vendégeket. Az élményfürdô egyik különlegessége a
„szaunapark”, ahol a hagyományos szauna mellett bio-,
infra- és fényterápiás szauna, aromakabin és danárium található.
Nyitva tartás, élményfürdô: vasárnaptól péntekig 10–20
óráig, szombaton 10–24 óráig; parkfürdô: mindennap
8–20 óráig; gyógyászati központ hétköznap 7–15.30-ig,
hétvégén 8–12 óráig.
Vízösszetétel: alkáli-hidrogénkarbonátos gyógyvíz.
Javallat: idült kopásos csont és ízületi megbetegedések inaktív stádiumai, idült gyulladásos mozgásszervi megbetegedések, baleseti utókezelés, bôrbetegségek, idült gyulladásos nôgyógyászati megbetegedések, csont- és ízületi
mûtétek utáni utókezelés, idült derékfájás (lumbago), osteoporozis, bôrbetegségek, általános szellemi és fizikai kimerültség.
Ellenjavallat: általános ellenjavallatok, pl. lázas állapot,
speciális ellenjavallatok: gyulladásban lévô degeneratív betegségek, heveny ízületi gyulladásos betegségek, heveny
mozgásszervi betegségek, szív- és keringési elégtelenségek,
terhesség, elmebetegségek (pszichotikus állapotok), visszérgyulladás, trombózis.

2008. augusztus 16–17.

