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Várhatóan öt-tíz száza-
lékos bevételkieséssel

számolhat a Békés Megyei
Önkormányzat, az idén is ke-
vesebb jut oktatásra, szociális
ellátásra, az egészségügyre, a
gyermekvédelemre, a kultú-
rára stb. A kibontakozó és vár-
hatóan elhúzódó hazai gazda-
sági válság közepette amegyei
önkormányzat kezdeménye-
zôen kíván fellépni. Ehhez
partnereket keres az összefo-
gásra, a lehetôségek közös fel-
mérésére, a megoldások, a ki-
hívásokra adandó válaszok,
intézkedések, cselekvési irá-
nyok kimunkálására. Ma már
egyre világosabbá válik, hogy
az elhibázott magyar gazda-
ságpolitika hatásait ellensú-
lyozni, kárenyhíteni kell. Egy
növekedésorientált megyei
gazdaságfejlesztési program
kidolgozására és megvalósítá-
sára van szükség. Ezért került
sor arra amegyei gazdaságfej-
lesztési fórumra a megyehá-

zán, melyre a megye egyes
gazdasági szereplôit, a gazda-
sági kamarák, amunkáltatói és
munkavállalói szakmai és ér-
dek-képviseleti szervezetek, a
gazdaságfejlesztésben érintett
intézmények vezetôit hívták
meg. A találkozón értékelték a
helyzetet, és megoldási javas-
latokat fogalmaztak meg. Szó
volt a közös fellépés lehetôsé-
geirôl, az összefogás szüksé-
gességérôl, a pályázati kiírá-
sok, programokmegváltozta-
tásáról a gazdaságélénkítés ér-
dekében.
Amegyeházán polgármes-

teri egyeztetést is tartottak,
ahol a települések vezetôi el-
mondták, hogy – amegyéhez
hasonlóan – ôk is 5-10%-os
elvonással számolhatnak, ami
még jobban megnehezíti a
már eddig ismeglévô problé-
máik megoldását. A megyei
önkormányzat a települések
védelme érdekében olyan
megoldásokat javasol, mely

elôsegíti az újabb pénzmeg-
vonások ellensúlyozását, és
lehetôséget teremt a települé-
sek helyzetének javítására.

A találkozón a nehéz anya-
gi helyzetben lévô és a jövô
évi várható további költség-
vetési megszorítások miatt

csôd közeli helyzetbe kerülô
kistelepülések részérôl felve-
tésre került a hulladéklera-
kással, valamint a hulladékle-

rakóval kapcsolatos rendelet
módosításának szükségessé-
ge. A rendelet ugyanis ki-
mondja: „Azt a hulladéklera-
kót, amely nem felel meg az
e rendeletben elôírtaknak, 2009.
július 16-ig be kell zárni.” A te-
lepülések több lépéstmegtet-
tek annak érdekében, hogy a
rendelet szigorú feltételeinek
eleget tegyenek, azonban a
hátralevô rövid határidôn be-
lül, ebben a nehéz és várha-
tóan tovább súlyosbodó hely-
zetben az érintett települések
többsége önhibáján kívül
nem képes megfelelni a ren-
delet elvárásainak. Ezért fel-
kérték Békés Megye Képvi-
selô-testületét, hogy a kör-
nyezetvédelmi és vízügyi
miniszternél kezdeményezze
a rendelet módosítását, az
említett határidô meghosz-
szabbítását.
Békés Megye Képviselô-

testülete a javaslatot elfogad-
ta, ezért levélben felkérték
Szabó Imre környezetvédelmi
és vízügyiminisztert a rende-
let módosítására, a határidô
meghosszabbítására.
A megyei gazdaságfej-

lesztési fórum és a polgár-
mesteri egyeztetés a közeljö-
vôben folytatódni fog, hiszen
továbbra is szükség van az
összefogásra, a közös fellé-
pésre a megyében élôk érde-
kében.

E lsô magyar miniszterel-
nökünkrôl szóló képek,

tárgyak, levelek, dokumentu-
mok, ereklyék láthatók a
Munkácsy Mihály Múzeum
új kiállításán. A bemutatott
mûtárgyak mindegyike a Bu-
dapesti Történeti Múzeum
kivételesen gazdag gyûjtemé-
nyébôl származik, nagy részük
még sohasem szerepelt kiállí-
táson, sôtmég a különbözôki-
adványokban sem jelent meg.
A különlegességek közé

tartozikBarabásMiklós (1810–
1898), a 19. század legismer-
tebb és egyik legkiválóbbport-
ré- és életképfestôjének ak-
varellje a reformkori belvá-
rosi követválasztási menetrôl.

Batthyány Lajos arcképei kö-
zül is eddig nem ismert új-
donságokat mutatnak be, így
Medvey Ágoston (1814–1870), a
lembergi születésû, Pesten,
majd Moszkvában, Pétervá-
rott,Odesszábandolgozómû-
vész elefántcsontminiatûrjét.
JosephMartignoni (1803–1873)
osztrákmûvész akvarellje há-
zikabátban sakkozva mutatja
be a grófot a biedermeier élet-
képeinek mintájára.De Alexy
Károly (1823–1880) 1855-ben
Londonban készült ezüstö-
zöttmellszobra vagy a kiegye-
zés elôtt egy évvel öntött
egész alakos bronzszobra is
különlegesség.

A közgyûlésen határoza-
tot hoztak arról, hogy a

képviselô-testület továbbra is
ellenzi, elutasítja az integrá-
ciót, és állást foglal amellett,
hogy ne szûnjön meg a fôis-
kola. Arról is határoztak,
hogy a BékésMegyeiÖnkor-
mányzat által kiadott köz-
lönyben lehetôség legyen ar-

ra, hogy ismertessék a terve-
zett integrációval kapcsolatos
fôiskolai álláspontot, párhuza-
mosan a megyei önkormány-
zat állásfoglalásával, valamint
a szenátusi döntéshozók név-
sorát is, azzal kiegészítve,
hogy a névsorban való szerep-
lést minden döntéshozó ön-
kéntesen döntheti el. A szená-

tus tagjainak írásban leadott
jóváhagyónyilatkozata lapzár-
tánkig nem érkezett meg.
A fôiskola és a megyei ön-

kormányzat álláspontját la-
punk 3. oldalán olvashatják.

Elek Tibor
a Ratkó József-díj

kitüntetettje
Elek Tibor irodalomtörténész,
esszéíró, kritikus, a Bárka fo-
lyóirat fôszerkesztôje kapja
az idei Ratkó József-díjat.
A Hangsúly Mûvelôdési és
Mûvészeti Alapítvány kura-
tóriuma egyhangú, titkos sza-
vazással döntött az elismerés
odaítélésérôl.
A tizenöt esztendeje alapí-

tott díj az ország keleti felé-
hez kötôdô, de alkotásaikkal
a provincializmus fölé emel-
kedô, európai értékeket te-
remtô alkotókat jutalmazza.
Olyanokat, kiknek esztéti-
kai teljesítménye kiemelke-
dô, erkölcsi elkötelezettsége
megkérdôjelezhetetlen.

Válaszok a magyarországi válságra – a károkat enyhíteni kell
Brutális megszorítások a költségvetésben • Több száz milliót vonnak el a megyétôl

Apénzügyi válság amagas államadóssággal sújtott
magyar gazdaságot is elérte. A költségvetés leg-
újabb tervezetében brutális megszorítások olvas-
hatók: 150milliárd forintos elvonással számolhat-
nak az önkormányzatok, a költségvetés 170 milli-
árdot von ki a nyugdíj- és egészségbiztosítási kasz-
szából, 120 milliárdot pedig a közszolgáltatást
nyújtó 700 ezer ember bérébôl vesz el. Ezek Békés
megyét is súlyosan érintik, várhatóan közel 1 mil-
liárd forint értékben.

Mindenki szereti a fôiskolát
Érvek és ellenérvek a beolvadás ellen és mellett

A Tessedik Sámuel Fôiskola Szent István Egye-
tembe való beolvadásának kérdése volt az egyik fô
napirendi pont a BékésMegyei Közgyûlés novem-
ber 7-i ülésén. A jobboldali többség többször is
megfogalmazta, nem lát garanciát arra nézve,
hogy a gödöllôi székhelyû egyetemhez csatolt Bé-
késmegyei felsôfokú oktatási intézmény a jövôben
– közép- vagy hosszabb távon – is megmaradhat.
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Batthyány-kiállítás
a múzeumban

Várható elvonások a megyétôl
2009-ben*: –2 millió forint

–242 millió forint

–24 millió forint

–400millió forint

–40 millió forint

+áremelés hatása:
–250 millió forint

Összesen:
–958millió forint

*ABékésMegyeiÖnkor-
mányzat és intézményei
vonatkozásában 2008-hoz
képest

Kultúra

Egészségügy

Közoktatás

Hivatal

Szociális
ellátás
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I dôben kell válaszokat ta-lálni a kihívásra. Ebben
már rutinja lehet a megyei
vezetôknek, hiszen két ha-
sonló súlyú támadást átvé-
szeltek korábban úgy, hogy a
költségvetést sikerrel tartot-
ták egyensúlyban. Kérdéses
persze, honnan lehet újabb
összegeket lecsípni, hogy az
ne okozzon minôségi válto-
zást, visszaesést amegszokott
szolgáltatásoknál.
– Vizsgáljuk, hogyan le-

hetne takarékoskodni gyer-
mekvédelmi, fogyatékosügyi
és a kulturális feladatok át-
szervezésével. E területeken
az okozza a legnagyobb gon-
dot számunkra, hogy min-
den, a központi költségvetés-
bôl érkezô forint mellé lega-
lább még egyet kell a megyé-
nek hozzátennie. A mozgás-
terünk rendkívül szûk, de át-
tekintjük, van-e lehetôsé-
günk a struktúraváltásra –
mondta Domokos László, a
közgyûlés elnöke.
Mivel a testületben szá-

mos polgármester ül, szá-
mukra az is fontosnak bizo-
nyult, hogy a kisebb és na-
gyobb településeket hogyan
érinti az állami megszorítás.
A vitában elhangzott, hogy
olyan helyzetbe kerültek,
mintha új ciklust kellene
kezdeniük. A megyei önkor-
mányzathoz hasonlóan nekik

is a nadrágszíjszorításon kell
gondolkodniuk. Leépítés, el-
bocsátás következhet, hogy
az önkormányzatok elkerül-
jék a csôdhelyzetet, mely
máris utolért huszonhat tele-
pülést az országban, köztük
több megyeit.
A jobboldali többség több

képviselôje is megfogalmaz-
ta, hogy nem érdemes nem-
zetközi tendenciákra hivat-
kozni, a jelenlegi gazdagsági
helyzetnek a hatéves felelôt-
len szociálliberális kormány-
zati gazdaságpolitika az oka.
Az ellenzéki képviselôk közül
Varga Zoltán szocialista frak-
cióvezetô is elismerte, hogy
vannak problémák a gazda-
ságban, az önkormányzatok
nehéz helyzetbe kerültek, de
szerinte nem kell túlzottan
borús képet festeni, csupán
átgondolt spórolásra van
szükség.
Némely képviselô egészen

sötét jövôt vizionált: „Egyet-
len iparág fog fejlôdni Ma-
gyarországon: a koldusbot-
gyártás.”

Hosszú ideje húzódik
a belvízprogram

Már 16 hónapja annak, hogy
bejelentették, zöld utat kap a
megye 16 településének a la-
kossága által várt belvízren-
dezési projekt. A bejelentés
óta a gesztor megyei önkor-
mányzat folyamatosan bü-
rokratikus elôírásokból és
akadályokból épített falakba
ütközik. Még a remélt beru-
házás támogatási szerzôdésé-
nek a kölcsönös aláírása is vá-
rat magára.
A bürokráciára jellemzô,

hogy a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség a projekt-elôké-
szítés fázisában csak 2007.
március 14. és ez év április
25. között öt alkalommal vál-
toztatott a tervezési felhívá-
sán és útmutatóján, vagyis
minden alkalommal átdol-
goztatták az összes doku-
mentumot anélkül, hogy a
korábban benyújtottakat ér-
dembenmegvizsgálták volna.

A program sürgetésemiatt
a megyegyûlés elnöke, Do-
mokos László, a képviselô-
testülettôl kapott felhatalma-
zás alapján aláírta a projekt
támogatási szerzôdését. A
megvalósítás módját rögzítô
együttmûködési megállapo-
dást akkor küldik meg alá-
írásra a tizenhat települési ön-
kormányzat képviselô-testü-
letének,majd csatolják azokat
a támogatási szerzôdéshez, ha
elôbb megismerhetik az irá-
nyító hatóság döntését. A
képviselô-testület egyhangú
szavazása jelzi, hogy minden
képviselô a már nyertes bel-
vízprogram mielôbbi elkez-
désében, a lakosok bizton-
ságának elômozdításában ér-
dekelt.

A szociális terület néhány
képviselôjét ismerték el

A szociálismunka napja alkal-
mából elnöki dicséretben ré-
szesültBozsár Józsefné gazdasá-
gi szakember,Gecsei Tamásné,
aki hivatásos nevelôszülô-
ként nemrégiben az ötvene-
dik gyermek felnevelésébe fo-
gott, valamint Pataki Imréné, a
Hajnal István Szociális Szol-
gáltató Centrum pénzügyi,
számviteli csoportvezetôje. A

közgyûlés tagjai sok sikert és
hasznos munkát kívántak dr.
Kovács Józsefnek, a Pándy Kál-
mán-kórház fôigazgató-fôor-
vosának, aki a megyei vörös-
kereszt elnöki tisztjét is ellátja
mostantól. Az októberi, ün-
nepimegyegyûlésrôl akkor tá-
vol lévôCzeglédi Imre is átvet-
te a „BékésMegyéért” kitün-
tetô díjat.

Természeti érték is lehet
turisztikai vonzerô

Tájékoztatót hallgathatott
meg a megyei közgyûlés a
Körös–Maros Nemzeti Park
Igazgatóságának a tevékeny-
ségérôl, különös tekintettel a
Békés megyében elvégzett
munkáról. Tirják László igaz-
gató többek között a szerve-
zet legfontosabb feladatairól,
kiadványairól, rendezvényei-
rôl, a védett állatok élôhelyei-
nek megóvásáról, a román-
magyar intézmények közös
feladatairól számolt be, egy-
úttal válaszolt a képviselôk
kérdéseire. A nemzeti park
vezetôje a képviselô-testület
további segítségét és támoga-
tását kérte az igazgatóság cél-
kitûzéseinek jövôbeli megva-
lósítása érdekében. A termé-
szeti értékekmegóvása és be-

mutatása a látogatóknak nö-
veli amegye turisztikai vonz-
erejét.

Segítség a szülôföldön maradáshoz
A megyegyûlés úgy határo-
zott, hogy 300 ezer forinttal
támogatja a kárpátaljai Bereg-
szász II. Rákóczi Ferenc feje-
delem nevét viselô, magyar
fôiskoláját, amelynek évszá-
zados épülete nagyon lepusz-
tult, de felújításához az ukrán
állam nem ad segítséget, vi-
szont hatóságilag elôírta az
eredeti állapotára történô
helyreállítást. Az iskola, ahol
összesen 1055magyar hallga-
tó tanul, az elmúlt idôszak-
ban a magyarság oktatási,
kulturális és tudományos
központjává vált. Szakembe-
rek szerint az itt folyó képzés
az egyik záloga, hogy a kár-
pátaljai magyarság ragaszkod-
jon szülôföldjéhez.

12 milliós támogatás
civil szervezeteknek

A következô esztendôben
összesen 12 millió forinttal
segíti a megye a civil szerve-
zetekmûködését.Négy-négy
milliót a Közösségfejlesztôk
BékésMegyei Egyesülete és a
BékésMegyeiNépmûvészeti
Egyesület kap, mely két szer-
vezetmásfél éve látja el ame-
gye kötelezô közmûvelôdési
feladatait.
A fennmaradó négymilliós

keret felhasználására pályáza-
tot írt ki a megyei önkor-
mányzat. A kiírás a megyei
civilek társadalmi szerepvál-
lalásának a segítését szolgálja.
Pályázni lehetett megyei
szintû, civil szervezetek szá-
mára szervezett konferencia,
tanácskozásmegrendezésére.
A kiíró elônyben részesíti
azokat a pályázatokat, ame-
lyek az egy-egy szakterületen
mûködô szervezetek közötti
együttmûködést, hálózatki-
építést segítik.

A fôiskola sorsa
megosztotta
a képviselôket

Aképviselô-testület szep-
temberi és októberi ülé-

sén aggodalmát és egyet nem
értését fejezte ki a Tessedik
Sámuel Fôiskola Szent István
Egyetemhez történô integrá-
ciójával kapcsolatban.
A megyei képviselôk több-

sége arra kereste a választ, hogy
mi a garancia arra, hogy meg-
marad a fôiskola Békés me-
gyében.Hamza Zoltán képvi-
selô szerint az a cél, hogy a fô-
iskola a legjobb döntést hoz-
za meg, ezért mindenképpen
szem elôtt kell tartani, hogy
milyen jövô elé néz a megye
felsôoktatása. Elmondása sze-
rint semmire sincs garancia,
hiszen nembiztos, hogymin-
den jelenlegi fôiskolai kart
akkreditál és megtart majd a
Szent István Egyetem.

Simon István hívta fel a fi-
gyelmet arra, hogy a me-
gyegyûlés és a fôiskola célja
ugyanaz, mindnyájan ugyan-
azt szeretnék, de különbözô
eszközökkel.Tóth Imre képvi-
selô kiemelte, hogy a fôiskola
a döntés után hívta meg a te-
lepülések vezetôit. Valós al-
ternatívákat kell keresnie a
fôiskolának, és feltételeket
kell szabnia a Szent István
Egyetemnek a jövôt illetôen.
A testületi ülésen a fôisko-

la rektora, dr. Puskás János is-
mertette az integráció lépé-
seit, illetve beszélt annak
szükségességérôl, majdBalda
György, a fôiskola hallgatói
önkormányzatának elnöke a
hallgatók véleményét tolmá-
csolta, akik szintén kiállnak az
integráció mellett.
A jobboldali, többségben

lévô képviselôk mellett szót
kaptak az ellenzékiek is. Állás-
pontjuk a korábbiakhoz ké-
pest megváltozott – e témával
ugyanis már többször foglal-
kozott a megyegyûlés. Szep-
temberben például egyhan-
gúlag hoztak olyan határoza-
tot, melyben a képviselô-tes-
tület aggodalmát fejezte ki az
integrációval kapcsolatban,
mondván, hogy nincsenek
garanciák a felsôoktatás meg-
maradására Békés megyében,
ezért a fôiskola szenátusának
korábbi, az integrációt támo-
gató döntésével nem értettek
egyet. Varga Zoltán szerint tel-
jes körû garancia nincs min-
denre, a döntés a parlament
kezében van, és ô a szocialista
frakciót arra biztatja, hogy tá-
mogassák az integrációt.Meg
kell bízni a fôiskola vezetésé-
ben, nemkell szembemenni a
HÖK, a szenátus és a diákok
döntésével.

Domokos Lászlómegyei el-
nök a vita végén elmondta,
hogy a Tessedik Sámuel Fôis-
kolátmindenki szereti, ezért is
fontos, hogy ne hagyjuk vesz-
ni a Békés megyei felsôokta-
tást,majd amegyegyûlés szep-
temberi határozatának hatály-
ban tartását kezdeményezte.

Lehet-e még összébb húzni a nadrágszíjat?
A nemzetközi és ha-
zánkat is sújtó gazda-
sági és pénzügyi vál-
ságról is szóvolt ame-
gyegyûlés novembe-
ri ülésén. A mostani
várakozások szerint
(melyeknek alapja a
még csak formálódó
állami költségvetés)
várhatóan 1 milliárd
forinttal kevesebbôl
gazdálkodhat jövôre
amegyei önkormány-
zat, az elvonások tíz-
százalékosnál is na-
gyobbak lehetnek.

A Békés Megyei Gasztronómiai Team tíztagú együttesét is
köszöntötték a novemberi megyegyûlésen az erfurti sza-
kács- és cukrászolimpián elért kiemelkedô szereplésért.
Emlékplakettet és kisebb ajándékot kapott a szakács-
olimpián több érmet begyûjtô gasztronómiai csapat vala-
mennyi tagja, akik mindannyian kiválóan szerepeltek Er-
furtban:Prohászka Béla ésAmbrus György aranyérmet,Tímár
Attila ezüst-,Horváth Ferenc bronzérmet kapott, csapatban
Tímár András csapatkapitány, Barna Ádám,Nyári János, Tí-
már Albin szakácsmesterek és Balogh László mestercuk-
rász szintén bronzérmet szereztek. A csapat koordinátora
Somogyi Lívia volt. Elhangzott, hogy a csapat mostani sike-
re jelentôsen növeli a szakma presztízsét a fiatalok között,
ráadásul a gasztronómia az egyik kitörési lehetôsége a me-
gyének.

A megyegyûlésen is köszöntötték a gasztronómiai csapatot

Fotó: Lehoczky Péter (Békés Megyei Hírlap)



2008. NOVEMBER BÉKÉSMEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE 3

BékésMegye Közgyûlése
nem ért egyet a Tessedik

Sámuel Fôiskolamegszünte-
tésével, ezt három határoza-
tában is megerôsítette.
A fôiskola – jogelôdjeinek

idejét is számítva – 1927 óta
Békésmegye felsôoktatásának
egyedüli képviselôje, és hosz-
szú ideje – jelenleg is – Békés
megye egyetlen felsôoktatási
intézménye. Aggodalommal
tekintenek a fôiskola Szent
IstvánEgyetembe történô be-
olvadására, féltve a közel 100
éves Békés megyei felsôokta-
tást, nem látva annak más
szervezeti keretekben való
mûködésének további garan-
ciáit. Ezek nélkül a garanciák
nélkül a fôiskola szarvasi, bé-
késcsabai és gyulai karai, szak-
jai bármikor megszüntethe-
tôk,mely lehetetlenné teheti a
Békés megyei diákok tovább-
tanulási lehetôségeit térsé-
günkben.Nincs válasz azokra
a kérdésekre, hogymit fognak
oktatni ésmilyen szinten.Mi-
lyen szakok maradnak meg
garantáltan, és mit fognak be-

írni a diplomába? Mi lesz az-
zal a karral, amelyik nem tud-
ja fenntartani magát? A fôis-
kola hallgatóinak hány száza-
lékát érintheti amesterképzés,
mely egyik legfôbb indoka a
beolvadásnak?
A megye mindenképpen

vesztes a döntés következté-
ben, hiszen olyan értéke kerül
bizonytalan helyzetbe, ami
befolyásolhatja a térség fejlô-
dését, hiszen nem lát megfe-
lelô garanciákat szellemi érté-
kei mentésére és a fôiskolai
képzés megmaradására sem.
Ha amegye egyetlen felsô-

oktatási intézménye elveszti
önállóságát, úgy a megyében
élôk mûveltségi szintje és
gazdasági pozíciója együtte-
sen kerül veszélybe, amegyét
a fiatalok elhagyják, hiszen se
tanulási, se munkalehetôség
nem akad számukra.
Úgy gondolják, hogy a Bé-

kés megyében élô diákok ér-
dekeit és jövôjét kell képvi-
selniük, ezért foglaltak állást
arról, hogy ne szüntessék
meg a Tessedik Sámuel Fôis-

kolát. Errôl levélben tájékoz-
tatták Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnököt, Hiller István
oktatási és kulturális minisz-
tert, valamint Szili Katalin
házelnököt.
A Tessedik Sámuel Fôis-

kola Szenátusa 2008. szept-
ember 8-án döntött a fôisko-
la beolvadásáról a Szent Ist-
ván Egyetembe, kezdemé-

nyezve a fôiskolamegszünte-
tését. A szenátus döntése
után a fôiskola 2008. október
29-én nyílt napot tartott Bé-
késcsabán, ahovámeghívták a
térség országgyûlési képvise-
lôit is.
Békés Megye Képviselô-

testülete több határozatban is
kiállt a Tessedik Sámuel Fôis-
kola mellett:

A képviselô-testület 2008.
szeptember 12-én 35 igen sza-
vazattal – egyhangúlag – hozta
meg határozatát, melyben ag-
godalmát fejezte ki az integrá-
cióval kapcsolatban, és kifeje-
zésre juttatta, hogy a szenátus
döntésével nem ért egyet.
2008. október 3-án a szept-

ember 12-én hozott határo-
zat megerôsítését 24 igen és

hét tartózkodás mellett fo-
gadta el a testület. A határozat
2. pontját, melyben felkérik
a Tessedik Sámuel Fôiskola
szenátusát, hogy az integrá-
ciósmegállapodás kidolgozá-
sánál a BékésMegyeiÖnkor-
mányzat állásfoglalását vegye
figyelembe, építsen be garan-
ciákat amegyei fôiskolai kép-
zés megmaradására, 30 igen
és két tartózkodás mellett fo-
gadták el.
Békés Megye Képviselô-

testülete 2008. november 7-i
ülésén, aTessedik Sámuel Fô-
iskola rektorát és a fôiskolai
hallgatói önkormányzat elnö-
két meghallgatva, újabb hatá-
rozatot hozott. Ahatározatban
a testület továbbra is fenntart-
ja a Tessedik Sámuel Fôiskola
és a Szent István Egyetem in-
tegrációjával kapcsolatos állás-
pontját, miszerint ellenzi és
elutasítja a tervezett integrá-
ciót, és ragaszkodik a fôisko-
la önállóságának megôrzésé-
hez. Állást foglal amellett,
hogy az illetékes döntéshozó
ne szüntesse meg a Tessedik
Sámuel Fôiskolát. Ezt a képvi-
selô-testület 23 igen szavazat-
tal – öt nem szavazatmellett –
fogadta el.
Mivel nincs garancia arra,

hogy megmarad a fôiskola
Békéscsabán,Gyulán és Szar-
vason, a megyei önkormány-
zat határozatának megfelelô-
en nem támogatja a fôiskola
Szent István Egyetembe tör-
ténô beolvadását, hiszen aBé-
kés megyében élô diákok ér-
dekeit és jövôjét kell képvisel-
niük.
A képviselôk a testületi ülé-

seken számos ellenérvet sora-
koztattak fel az integrációval
szemben. Többen megfogal-
mazták, hogy a jövôért, a me-
gyében élô emberekmiatt ag-
gódnak,mert sokan sokat tet-
tek azért, hogy Békés megyé-
ben ismegkezdhessemunká-
ját az önálló fôiskola. A képvi-
selôk feladata az értékekmeg-
ôrzése, a megye kiüresedésé-
nek megakadályozása, ezért
tartják közérdeknek a minél
pontosabb informálódást és a
megyében élôk tájékoztatását
a kérdésrôl.

A z európai felsôoktatás
egységessé válásának

meghatározó folyamata a há-
lózati rendszerben szervezô-
dô hatalmas tudásközpontok
létrehozása. A támogatási
források többsége is csak
ilyen tudásközpontok men-
tén válik elérhetôvé. A sike-
resen fejlôdô egyetemek jel-
lemzôje, hogy több tízezres
hallgatóságuk, több száz ok-
tatójuk van, és széles körû
nemzetközi tudományos
kapcsolatokkal rendelkeznek
nemcsak az oktatás, hanem a
kutatás-fejlesztés-innováció
területén is.
Ez a folyamat Magyaror-

szágon is elkezdôdött, és fel-
gyorsult ütemben folyik. A
Békés megyében korábban
önállóan vagy valamelyik
egyetem karaként mûködô
intézményekbôl 2000-ben
létrehozott Tessedik Sámuel
Fôiskola vezetése is felis-
merte, hogy belsô (elsôsor-
ban humán) erôforrásai nem
elegendôk egy hatékony
modernizáció végrehajtásá-
ra, az új akkreditációs köve-
telményeknek és a piaci ver-
senynek való megfelelésre.
A fôiskola szenátusa ala-

pos tájékozódás és elôkészítô
munkálatok után, demokra-
tikus döntéshozatalt köve-
tôen egységesen határozta el,
hogy integrálódik a Szent Ist-
vánEgyetembe.Abeolvadás-
nak nevezett jogi terminoló-
gia ellenére ténylegesen egye-
sülésmegy végbe, amely biz-
tosítja a csatlakozó intézmé-
nyek erôs érdek-képviseleti

lehetôségeit ésmegyei jellegû
közös feladataik önálló irányí-
tását. Az új, közös egyetemi
Szervezeti és mûködési sza-
bályzat pontosan leírja amû-
ködés egységes rendszerét.
A megyében mûködô ka-

rok közös érdekei felett pél-
dául a Tessedik Egyetemi
Központ ôrködik, amelynek
tanácsa dönt a hozzá tartozó
ügyekben – elnök-rektorhe-
lyettes képvisel bennünket a
szûkebb egyetemi vezetés-
ben és nyolc tag az egyetemi
szenátusban.
A szegedi vagy debreceni

integrációs feltételektôl alap-
vetôen eltér, hogy a kilenc
kar közül csak három mû-
ködikGödöllôn, azaz a szer-
vezetben nincs központi
túlsúly. (Jellemzô, hogy pél-
dául Gyula központtal mû-
ködik majd az egyetem
Egészségtudományi és Kör-

nyezet-egészségügyi Intéze-
te, amelynek Budapesten is
van képzési központja.)

Az ülésen a fôiskola veze-
tése és a hallgatói önkor-
mányzat is elmondhatta ér-
veit. A fôiskola döntésének
szakmai indokait a vita részt-
vevôi is elismerték. Racioná-
lis ellenérv nem hangzott el,
csak az aggodalom szó is-
métlôdött.
Sajnálatos, hogy Békés

megye képviselô-testületé-
nek többsége különbözô
okok miatt (pl. az informá-
ciók és egyeztetések általuk
vélt hiányosságai, a megye
leépüléséhez vezetô gazdasá-
gi integrációk analógiái, párt-
politikai érdekek stb.) miatt
az integráció ellen fordult. A
képviselô-testület november
7-én immár harmadízben
nyilatkozott elutasítóan a
Tessedik Sámuel Fôiskola
egyetemmé fejlesztésérôl.
A megyei képviselô-tes-

tület olyan garanciákat köve-

tel, amelyek ma semmilyen
szakterületen sincsenek, hi-
szen ha megszûnik az ér-

deklôdés egy-egy szak iránt,
hallgatóság nélkül az sem
mûködhet. Ha sok szak jár
így, akkor az érintett kar is

megszûnik, sôt, akár a fôis-
kola is csôdbe juthat. (Úgy
látjuk, hogy amegyei önkor-
mányzat sem tudja egyik in-
tézménye örökös fenntartá-
sát sem garantálni.) Úgy
gondoljuk, ez így van rend-
jén – nincsenek az országnak
felesleges milliárdjai a szük-
ségtelenné váló oktatási in-
tézmények fenntartására.
Az integráció célja ennek

a helyzetnek a megelôzése.
Az egyetem bôvíti a mostani
fôiskolai karok lehetôségeit.
Több száz tudományos mi-
nôsítésû oktató közül lehet
az akkreditációhoz szüksé-
ges tanárokat bevonni; sok-
kal nagyobb esély lesz arra,
hogy az egyetem master
szakjai (MSc) mellett újabb
„saját” egyetemi szakképzé-
seket indítsunk. Az egyetem
keretében folytatódnak a
korábban a TSF intézmény-
fejlesztési tervébe foglalt
„helyi” felsôoktatási fejlesz-
tések, a szakegyetem kialakí-
tása megvalósíthatóvá válik.

Mivel az egyetem belsô
mûködési rendszere a ka-
rok gazdálkodási önállósá-
gán alapul, jövôjük elsôsor-
ban az ottani vezetôk és dol-
gozók tehetségétôl és mun-
kájától függ.
Az egyesülési folyamatot

több szakmai szervezet (pl.
Országos Felsôoktatási Ta-
nács, Magyar Akkreditációs
Bizottság, Hallgatói Önkor-
mányzatokOrszágos Konfe-
renciája, Felsôoktatási Dol-
gozók Szakszervezete stb.) is
ellenôrizte, és valamennyi
indokoltnak, megalapozott-
nak találta.
A TSF nem az elsô és

nem is az utolsó az integrá-
ciót választó fôiskolák közül,
hiszen két éve vált aNyugat-
magyarországi Egyetem ré-
szévé a BerzsenyiDániel Fô-
iskola. Integrációs partnert
keres a bajai, a nyíregyházi
fôiskola is.
A Tessedik Sámuel Fôis-

kola nem kíván részt venni a
pártpolitikai küzdelmekben.
A jelen és jövô hallgatóságá-
nak is az az érdeke, hogy Bé-
késmegyében egyetemi kép-
zések legyenek. A hallgatók
már 2009. január 1-jétôl él-
vezhetik minden elônyét az
egyetemmé válásnak, hiszen
egyetemi hallgatóként egye-
temi diplomát kapnak már
februárban is. Ehhez kérjük
Békés Megye Önkormány-
zatának és a megye lakossá-
gánakmegértését és támoga-
tását.

DR. PUSKÁS JÁNOS
REKTOR

A Tessedik Sámuel Fôiskola álláspontja

Garanciák nélkül megszûnhet a felsôoktatás
A Békés Megyei Önkormányzat állásfoglalása

A fôiskola képviselôi a megyegyûlésen
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Minden nemzet törté-
netében vannak kivé-

teles pillanatok, olyan ritkán
ismétlôdô események, ame-
lyeket nemcsak a történelem-
könyvek ôriznek, hanem be-
leégnek az adott nemzet em-
lékezetébe.Magyarország 20.
századi történetében ilyen
pillanat volt az 1956-os forra-
dalom.
Ma már jól ismerjük az

október 23-i forradalom ki-
törését követô napok esemé-
nyeit: képszerûen magunk
elé tudjuk idézni a 23-i tün-
tetés, az utcai harcok, a parla-
ment elôtti sortûz képeit és
mindazt, ami ezekben a na-
pokban a fôvárosban történt.
Lassan-lassan megismer-

jük a vidéki eseményeket is.
Október 23-a Budapest nap-
ja volt, a forradalom kirobba-
nása keddre esett, a mi vidé-
künkön hét végén kezdôdtek

amegmozdulások. Péntekre,
szombatra értek haza a fôvá-
rosban dolgozó munkások,
az ott tanuló diákok. Ôk ad-
ták az elsô hiteles beszámoló-
kat, ôk hozták a fôvárosi röp-
lapokat. (Bár akadt olyan kü-
lönleges politikai érzékkel
megáldott helyi politikus,
mint a békési kisgazda veze-
tô, Szatmári István, aki októ-
ber 23-án látta elérkezettnek
az idôt, hogy visszakérje a
kisgazdapárt helyi székházát.)
Az elsô nagy tüntetésekGyu-
lán és Békéscsabán zajlottak
le, egyes helyeken –miként a
francia forradalom kitörése-
kor Párizsban – a forradalom
kitörésének napján ledöntöt-
ték a legtöbb indulatot kivál-
tó vörös csillagos emlékmû-
veket.
Október 28-án, vasárnap

Békés megye nagyon sok te-
lepülésén zajlottak utcai tün-

tetések, tömegmozdulások.
A legtöbb helyen szombaton
és vasárnap alakultak meg a
forradalmi bizottságok.

Az 1848-as mintára pon-
tokba szedett követelések
egyértelmûen dokumentál-
ják, hogy a magyar társada-

lomnak világos elképzelései
voltak a jövôrôl. A nagy több-
ség független Magyarorszá-
got, szabad választásokon ala-

puló, polgári demokratikus
rendet és olyan szociális jo-
gokat akart, amelyek 1945
elôtt nem voltak meg. A kri-

tikus pillanatokban politikai
készséggel rendelkezô, tekin-
télyes vezetôk léptek elô,
olyan emberek, akik a szerve-

zésre, az indulatok féken tar-
tására egyaránt képesek vol-
tak. Közülük is kiemelkedett
a békéscsabai Fekete Pál, a

gyulaiNádházi János, az oros-
háziNagy Lajos, a sarkadi Ta-
nító Árpád és Szarvasi György
Szarvasról.
Az elmúlt években a Békés

Megyei Levéltár által kiadott
forráskiadványokból derült
ki, hogy november 4-e után a
forradalmi tanácsok tagjainak
kezében jelentôs befolyás
maradt, sôt december elején
egy elkeseredettmásodik for-
radalmi hullám is végigsö-
pört a megyén.
A forradalom emlékének

feltárása a rendszerváltás ide-
jén kezdôdött el, mára kiala-
kultak az emlékezet terei.
Útban vagyunk afelé, hogy
1956 – 1848-hoz hasonlóan –
a nemzet válságos pillanatok-
ban is erôt adó erkölcsi tôké-
jévé váljon.

DR. ERDÉSZ ÁDÁM,
A BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR

IGAZGATÓJA

Az ünnepség kezdetén
Domokos László, a me-

gyegyûlés elnöke köszöntötte
a jelenlévôket, s emlékeztetett
arra, hogy ’56 szelleme érté-
keket képvisel, ígyméltómó-
don kell emlékeznünk rájuk.
A következôkben Balogh

József tanácsnok – aki gimna-
zistaként élte át a forradalmat
– idézte vissza az ötvenkét év-

vel ezelôtt történteket: „Féle-
lemben éltünk, a zsarnokság
behatolt az otthonokba. Bi-
zonytalanság és bizalmatlan-
ság volt érzékelhetô” –mond-
ta, majd arra utalt, hogy a
„gyûlölet vegyületei most is
szíveket járnak át”. A tanács-
nok beszédében felidézte a
tragikus sorsúMány Erzsébet
és Farkas Mihály alakját, aki-
ket Békéscsabán végeztek ki.

A történelmi visszatekintés
után a tanácsnok azon félel-
mének adott hangot, hogy a
sötét rendszer, mely a 90-es
években végleg lezárulni lát-
szott, most feltápászkodni
készül, s ez a helyzet változást
követel.

�

A Vigadóban megtartott
ünnepségenDomokos László

átadta a Békés Megyéért ki-
tüntetô díjakat. Ebben az elis-
merésben részesült a békész-
szentandrási születésû Lóránt
JánosDemeter festômûvész, aki
1971-benRippl-Rónai-, 1972-
ben Munkácsy-díjat kapott,
majd ezt a Nemzetközi Mû-
vésztelep elismerô diplomája,
a SzegediNyáriTárlat nívódí-
ja, a Festészeti Biennále nagy-
díja követte. 1988-ban lett ér-

demesmûvész, tagja aMagyar
MûvészetiMûhelynek, aMa-
gyar Festôk Társaságának, a
Magyar Tudományos Akadé-
mia Széchenyi irodalmi és
képzômûvészeti osztályának,
valamint a ma is mûködô Bé-
késtáji Mûvészeti Társaság-
nak. Több helyen élt, alko-
tott, de soha nem szakadt el
megyéjétôl, szülôfalujától,
Békésszentandrástól.
Ugyancsak Békés Megyé-

ért díjat vehetett átMotyovsz-
kiné Udvaros Ida pedagógus,
aki a magyar–szlovák lakos-
ságcsere kapcsán családjával
Tótkomlósra érkezett, és az-
óta itt él.Nyugdíjazásáig a he-
lyi Jankó János Általános Is-
kola és Gimnázium volt a
munkahelye. Kitartómunká-
jának köszönhetôen, több tá-
mogató segítségével, a gimná-
ziumi oktatás újra beindulha-
tott a településen. A rendszer-
váltást követôen tagja lett a
helyi önkormányzat képvise-
lô-testületének, az oktatási és
közmûvelôdési bizottságnak.
Külsôs tagja volt Békés Me-
gye Képviselô-testülete ha-
sonló bizottságának. Több
helyi kötetben és a Komlósi
Hírmondóban is megtalálha-
tók írásai, cikkei.
A Békés Megyéért díj tu-

lajdonosa lett Vámos László is.
A körösladányi születésû pe-
dagógus az Eötvös Lóránd
Tudományegyetemen agrár-
mérnök-tanár szakképesítést
szerzett. Békésen tanított, ké-
sôbb Gyomán, ahol a Mezô-
gazdasági Szakközépiskola
igazgatójának nevezték ki. Az
immár 32 éves rendezvényso-
rozat, a Békés-tarhosi Zenei
Napok támogatója és egyik
létrehozója. A kétévenként,
Békésen megrendezésre ke-

rülôOrszágosNépi Építésze-
ti Konferencia szintén kap-
csolódik korábbi munkájá-
hoz.Megyei mûvelôdési osz-
tályvezetôimûködésének idô-
szakában, aktív közremûkö-
désével valósult meg a felsô-
fokúoktatás Békésmegyében.
Kiváló kapcsolatokat épített ki
a szegedi JuhászGyulaTanár-
képzô és a Debreceni Tanító-
képzô Fôiskolákkal, ennek
eredményeként az akkori Bé-
kés megyei pedagógushiány
jelentôsen mérséklôdött. Se-
gítette az új megyei könyvtár
építését, a települési kulturális
intézmények,mûvelôdési ott-
honok, könyvtárak, klubok
felújítását, bôvítését.
Ebben az elismerésben ré-

szesült dr. Czeglédi Imre sarka-
di születésû tanár, történész
muzeológus, aki a díjat a nov-
emberi megyegyûlésen vette
át. Negyed századig középis-
kolai tanárként dolgozott a
gyulai Erkel FerencGimnázi-
umban, példaértékû munkát
végzett a könyvtár kialakításá-
ban és esztétikai megjeleníté-
sében. 1963-ban az elsô Erkel
Ferenc Diákünnepek szerve-
zôje, titkára, 10 év múlva is-
mét rendezôje. Ezt követôen
osztályvezetôje volt a Békés
Megyei Múzeumok Igazga-
tóságának. Nyugdíjba vonu-
lásáig a gyulai Erkel Ferenc
Múzeum igazgatója volt.
Gyulai igazgatósága alatt ké-
szült el és nyílt meg az Erkel
Emlékház új, állandó kiállítá-
sa, de jelentôs szerepe volt a
századforduló polgári élet-
módjába betekintést nyújtó
Ladics-ház megnyitásában is.
Kiemelésre méltókMunkácsy
Mihállyal kapcsolatos kutatá-
sai, melynek eredményeit
több kötetben is publikálta.

Domokos László, a Békés
Megyei Közgyûlés el-

nöke beszédében kiemelte,
hogy a PándyKálmán-kórház
gazdasági helyzete a nehézsé-
gek ellenére, megôrizve ha-
gyományait, stabil gazdálko-
dást folytatott, amûködésben
nem volt fennakadás, sôt a
fejlesztésekbôl adódó kötele-
zettségeket is tudta teljesíte-
ni. Amegyei elnök elmondta,
hogy a BékésMegyeiÖnkor-
mányzat mint fenntartó to-
vábbra is támogatni kívánja a
kórház benyújtandó pályáza-
tait, hiszen ezek a fejlesztések
alapvetô fontosságúak a me-
gye betegellátását tekintve.
A Pándy-emlékéremmel a

kórházmindenkori vezetôsé-
ge elismeri azon munkatár-
sainak munkásságát, akik
szakterületük magas színvo-
nalú mûvelésével vagy tudo-

mányos munkájukkal elis-
merést szereztek az intézet-
nek és jelentôsen hozzájárul-
tak a gyógyítómunka fejlesz-
téséhez. Ebben az évben dr.
Vincze Gábor, a pszichiátriai
osztály vezetôje kapta a díjat.
A „Pándy-nôvér” címet

azok az ápolók és nôvérek
nyerhetik el, akik környeze-
tükkel harmonikus és példa-
mutató kapcsolatot tartanak
fent, és magas szakmai isme-
retekkel rendelkeznek. A díj a
kórházban dolgozó szakem-
berek hatékonyabb munka-
végzését segíti elô. 2008-ban
Szilágyi Sándorné, Takácsné
Fesetô Irén, Vass Edit, illetve
Szôllôsi Szabolcs kapott kitün-
tetô címet.
Az ünnepség végén elül-

tették a Pándy-emlékfát, va-
lamint megkoszorúzták az
emléktáblákat.

A „Pándy-nôvér” díj kitüntetettjei: Vass Edit, Szilágyi
Sándorné, Takács Fesetô Irén, Szöllôsi Szabolcs

Nemzetet összeforrasztó, kivételes történelmi pillanat

Emléknap
a Pándy Kálmán-kórházban
Anévadó születésének 140. évfordulóján, 2008-ban
ismegtartották az emléknapi ünnepséget a Pándy
KálmánMegyei Kórházban. Dr. Kovács József, az
intézmény fôigazgatója eskütétellel egybekötve
köszöntötte a pályakezdôket. Az ünnepély kere-
tein belül került sor a „Pándy-nôvér” kitüntetô cím
és a Pándy-emlékérem átadására.

Ünnepimegyegyûlésen emlékeztek október 22-én
délelôtt, a Jókai Színház Vigadójában a megyei
közgyûlés tagjai, valamint meghívott vendégeik.
Itt vehették át a Békés Megyéért kitüntetô díjat
azok, akik munkájukkal kiemelkedôen sokat tet-
tek életük során szûkebb hazánkért.

Ünnepi megyegyûlés a Vigadóban
Átadták a Békés Megyéért kitüntetô díjakat

ABékésMegyéért díj tulajdonosai: Vámos László,Mo-
tyovszkiné Udvaros Ida, Lóránt János Demeter
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Arendezvény elôtt tartott
sajtótájékoztatón felszó-

lalt az egyik gondozott édes-
anyja, aki megköszönte az in-
tézmény által nyújtott szakmai
ellátást, és külön köszönetét
fejezte ki aBékésMegyeiÖn-

kormányzatnak, hogy 63 mil-
lió forinttal járult hozzá a szo-
ciális központ fejlesztéséhez.
Részt vett a sajtótájékoztatón
Tolnai Ferenc, az egyikhivatásos
gondnok is, aki elmondta,
hogy az intézményben arra is
meg van a lehetôség, hogy
szociális foglalkoztatás kereté-

ben bérért dolgozzanak a la-
kók, ezáltal jobbanbe tudjanak
illeszkedni a társadalomba.
Amegnyitón Sziszák Kata-

lin igazgató köszöntötte a ven-
dégeket, majd az intézmény-
ben lakó gyermekek és fiatalok

az intézménybendolgozókkal
karöltve egy üzenetet közvetí-
tettek a többségi társadalom, a
„kívülállók” számára az akadá-
lyozottsággal élôknehézségei-
re való figyelemfelhívásként.
Ezt követôenDomokos László,
Békés Megye Képviselô-tes-
tületének az elnöke beszédé-

ben hangsúlyozta, hogy az in-
tézménydolgozóimilyen szé-
les körû feladatot látnak el az
esélyegyenlôség megteremté-
sének szándékával. Ilyen a csa-
lád helyettesítése, a gyerme-
kekrôl való teljes körû gon-
doskodás, a sérülések követ-
kezményeinek csökkentése, a
rehabilitáció és az önálló élet-
re való felkészítés. Ezt a gon-
dolatotmi sembizonyítja job-
ban,mint az intézmény kapu-
ját átlépve mosollyal teli, vi-
dám arcokat találni. A megyei
elnök beszédében elmondta,
hogy egyre kevesebb állami tá-
mogatást kap az intézmény,
folyamatos forráselvonás tör-
ténik ezen a területen. Ennek
ellenére a közgyûlés elnöke
képviselôként arra törekszik a
Parlamentben, hogy maga-
sabb támogatást kapjon a gyer-
mekvédelem és a gyermekek
szociális ellátása.
Az ünnepélyen részt vett

Nagy Gyula gyógypedagó-
gus, a Jókai Utcai Általános
Iskola nyugalmazott igazga-
tója, aki az akadályozottsággal
élôk helyzetérôl, hátrányáról
beszélt.
Sziszák Katalint a 30. szü-

letésnap jelentôségérôl kér-
deztük:
– Számomra a harminc-

éves jubileumi rendezvényünk

több szempontból is nagy je-
lent séggel bír. A rendez-
vény lehetôséget adott arra,
hogy a munkatársak, az itt
gondozott gyermekek és fia-
talok, hozzátartozóik, a fenn-
tartó képviselôi, meghívott
vendégeink, támogatóink
együtt, egy családias „szüle-
tésnapi ünnepség” keretében
felidézzék azt a sok-sok válto-
zást, ami az intézmény életé-
ben a 30 év alatt történt. 17
lakónk, kilenc dolgozónk a
kezdetektôl megtapasztalhat-
ta a három évtized változá-
sait. A változás pedig nagyon
szembetûnô. 2004-tôl a leg-
korszerûbb infrastruktúra ad
helyet az ellátásnak, a fenntar-
tó és címzett állami támogatás
segítségével. A kezdeti egész-
ségügyi szemléletet felváltotta
a komplex rehabilitációs gon-
doskodás, az esélyegyenlôség
érdekében számos fejlesztési
lehetôség biztosítása.

– Milyen nehézségekkel kell
szembenéznie az intézménynek?
– A rendezvényen volt al-

kalom megköszönni a mun-
katársak fáradságosmunkáját,
amely az intézmény jelenlegi
gazdasági helyzetében még
nehezebb, hiszen még több
feladat hárul a csökkentett lét-
számmal mûködô intézmény
valamennyi dolgozójára. A

központi normatív támogatás
csupán a költségek 50%-át fe-
dezi, nehéz így helytállni, a
szakmai feladatokatmegvaló-
sítani. A súlyosan, halmozot-
tan sérült gyermekek, fiatalok
ellátása nem lehet gazdasá-
gi helyzet függvénye, róluk
ugyanúgy kell gondoskodni,
sérülésük következményei-
nek enyhítésére ugyanúgy el
kell mindent követni. To-
vábbra is célunk, hogy ottho-
nos, családias légkörben mi-
nél több szolgáltatással tudjuk
segíteni lakóinkat, enyhítve a
sérülésbôl adódó problémá-
kat, megfelelô életminôséget,
otthonos, barátságos környe-
zetet lehetôvé tenni számuk-
ra, amitôl életük tartalmasabb,
boldogabb lesz.

Délelôtt az intézményben
lakó és ellátott gyermekek,
fiatalok mutatkoztak be, 16
produkcióval kápráztatták el
szüleiket és a meghívott ven-
dégeket – ajándékként a 30.
születésnapra. A gyerekek
rengeteget készülve, izga-
lommal várták, hogy bemu-
tathassák elôadásukat. Vers-
sel, énekkel, zenés-táncos
mûsorral kedveskedtek a je-
lenlévôknek.
A délelôtti program zárá-

saként Sziszák Katalin külön
köszöntötte és megajándé-
kozta azt a 17 fiatalt és szülei-
ket, akik már harminc éve az
intézmény lakói. Meglepe-
tésként óriási születésnapi
torta érkezett, amelyet tûzijá-
ték tett még hangulatosabbá.

K özel 20 ezer látogatója
volt a tatárjárás-kiállítás-

nak. A tárlat eddig Zalaeger-
szegen, Komáromban és Ka-
posváronvolt látogatható, ahol
a három helyszínen összesen
15 ezren látták. A magas láto-
gatószám annak is köszönhe-
tô, hogy a megyei önkor-
mányzat a Körös Volán Zrt.-
vel együttmûködve több ezer
Békésmegyei diáknakbiztosí-
tott ingyenes beutazástBékés-
csabára, ugyanolyan esélyt te-
remtve ezzel a vidékieknek,
mint a békéscsabaiaknak a ki-
állításmegtekintéséhez. A kö-
vetkezônagyobbkiállítás szer-
vezés alatt van, várhatóan egy
érdekes, Egyiptommal kap-
csolatos anyagot láthat jövô év
elején a közönség.
AMunkácsyMihályMúze-

umban látható, nagy sikerû ta-
tárjárás-kiállításhoz kapcsoló-
dóan rendezték meg a Gyer-
mekemet az országért –A tatár-
járás 1241–1242 címûvetélke-
dôt. Amegye 14 településének
24 iskolájából nevezett be 38,
általános iskolás korú diákok-
ból álló, csapat. Az írásbeli fel-
adatokból álló elsô forduló tíz
legeredményesebb csapata ok-
tóber 21- énmérhette össze tu-
dását a döntôben, amegyei tu-
dásház és könyvtár épületében.
A zsûri elnöke dr. Szatmári

Imre, a megyei múzeum igaz-

gatója volt, aki egyben a vidé-
ki vándorkiállítás fô koordiná-
tora. Az elnök mellett segéd-
kezett dr. Basics Beatrix mû-
vészettörténész, a Budapesti
Történeti Múzeum fôigazga-
tó-helyettese, valamint dr. Ri-
toók Ágnes, aMagyar Nemzeti
Múzeum régésze, a kiállítás
kurátora. A szervezôk a felada-
tok összeállítására és a verseny
szakmai koordinálására a ván-
dorkiállítás szakkonzulensét,
dr. Szenográdi Péter történelem-
tanárt kérték fel, aki kérésünk-
re az alábbiakban foglalta össze
a verseny céljait, tapasztalatait:
–A tatárjárás-kiállítást nép-

szerûsítô, az egész megyét
megmozgató, színvonalas, in-
gyenes, egyértelmû szabályok
szerint meghirdetett és a ké-
pességeket különbözômódon
fejlesztô versenyt kívántunk
szervezni.Akollégák visszajel-
zései alapján valamennyi cé-
lunkat elértük. A felsorolt el-
várások közül talán a képes-
ségfejlesztés igényel némima-
gyarázatot. Azt akartuk, hogy a
lexikális tudás mellett fontos
szerepet kapjon az információ
megszerzése, annakmegadott
szempontok szerinti szelektá-
lása, összegzése, továbbá a csa-
pattagok közti együttmûködés
is. A gyerekek életkora és az
ilyenkor természetesen jelent-
kezô feszültség oldása miatt

voltak könnyebb kérdések, il-
letve játékos feladatok is. A fel-
adatok zömét azonban az ob-
jektívmódon értékelhetô, ne-
hezebb kérdések adták, mivel
el kellett dönteni, hogy ebben
az igen színvonalas mezôny-
ben kik a legjobbak. Ennek el-
lenére a gyôztes csapat 100%-
os teljesítményt produkált.
Ebben nyilvánvalóan nagy
szerepe volt a tanítványait sok-
oldalúan és ezek szerint ered-
ményesen képzô pedagógus-
nak is. Természetesen a többi
csapatot és felkészítô kollégát
is dicsérô szavak illetik. Egyéb-
ként a döntôrôl lemaradó csa-
patok egy részénél is kiváló
írásbeli produkciók születtek.
A versenyszervezô peda-

gógus által említett csapat-

munka valóban érvényesült:
nagy összebújás, sugdolózás
és végül egyetértés közepette
születtek meg a válaszok.
Összesen hat feladat várt a ta-
nulókra, találkozhattak vak-
térképpel, szituációs felada-
tokkal, fotók felismerésével,
villámkérdésekkel és totóval
is. Idônként a zsûri gondban
volt, különösen annál a szi-
tuációs feladatnál, amikor a
tanulók beleélhettékmagukat
Batu kán, IV. Béla és a korszak
más meghatározó személyei-
nek életébe, kalandos hadjá-
rataikba, csatáikba. Több szí-
nes és jól elôadott történet-
tel találkozhattak a diákok
elôadásában, de a pontozás-
nál segítséget jelentett, hogy
elôre tisztázták az értékelés

szempontjait, az egyes ténye-
zôk súlyát.
Szerencsére a dobogós he-

lyekennemalakult ki holtver-
seny, így nem az elsô forduló-
ban otthon elkészített írásbeli
munkák alapján kellett dönte-
ni. Elsô helyen végzett a szeg-
halmi Péter András Gimná-
zium és Szigeti Endre Szak-
képzô Iskola csapata, második
helyen a békési Szegedi Kis
IstvánReformátus Iskola, har-
madik helyen pedig a békés-
csabai Belvárosi Általános Is-
kola és Gimnázium csapata.
Az elsô helyezett háromnapos
kirándulást nyert Csíkszere-
dára, ahol részt vehetnek a
vándorkiállításmegnyitóján.A
második helyezett a debreceni
megnyitóra nyert meghívást,

míg a dobogó harmadik he-
lyezettje a Magyar Nemzeti
Múzeum Tatárjárás kiadvá-
nyát kapta meg. Természete-
sen senki nem távozott üres
kézzel, minden résztvevônek
és felkészítônek ajándékcso-
maggal kedveskedtek.
A kiváló szervezôk (Életfa

Kulturális Alapítvány, a Békés
MegyeiMúzeumok Igazgató-
sága, aBékésMegyeiTudásház
ésKönyvtár) nélkül nem jöhe-
tett volna létre ez a jó hangulat-
ban telt verseny; külön köszö-
net illeti kitartó munkájáért a
tudásház két dolgozóját,Dom-
bi Ildikót és Fekete Gabriellát.
A kiállításról és a versenyrôl

további információkat a www.
munkacsy.hu/tatarjaras honla-
pon találhatnak az érdeklôdôk.

A vetélkedô elsô három helyezett csapata és a szervezôk

Közel húszezren látták a tatárjárásról szóló kiállítást
Egyiptomi emlékek bemutatását tervezi a múzeum

Jubileumi születésnapi ünnepség a gyermekvédelmi központban
Fennállásának 30 éves évfordulóját ünnepelte a
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Reha-
bilitációs ésMódszertani Központ. Ebbôl az alka-
lomból rendezték meg október 17-én a jubileumi
születésnapi ünnepséget. Nemcsak az intézmény
lakói, jelenlegi és régi dolgozói, hanem a gyerekek
családtagjai, szerettei és meghívott vendégek is
részt vettek a programokon.

NagyGyula, Domokos László, Sziszák Katalin ésWolf
Klára az ünnepségen
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Sipos László,Almáskamarás
polgármestere köszön-

tötte a vendégeket a megyei
önkormányzat rendezvé-
nyén, majd Farkas Zoltán, a
Békés Megyei Közgyûlés al-
elnöke emelte ki beszédében,
hogy milyen fontos a telepü-
lés és a megye közötti jó kap-
csolat és ennek megtartása.

Mindenki, aki otthonának
érzi Békés megyét, rátehette
kézjegyét a 6 × 6 méteres
vándortérképre. Amegyetör-
téneti kiállítást dr. Erdész
Ádám, a BékésMegyei Levél-
tár igazgatója nyitotta meg.
A nap folyamán kulturális

programokkal várták az ér-
deklôdôket.Nemzetiségi tán-

cok, zenei elôadások szóra-
koztatták az odalátogatókat.
Bemutatkoztak az Almás-

kamarási Általános Iskola ta-
nulói és a Német Nemzeti-
ségi Klub. A Békés Megyei
Jókai Színház színmûvészei
egy kabaré-elôadással a szá-
zadelô humorát varázsolták a
vendégek elé. A rendezvény
ideje alatt a helytörténeti kiál-
lítás várta az érdeklôdôket a
római katolikus plébánián, a
Szent István parkban.
A polgármesteri hivatalban

Almáskamarás képviselô-tes-
tületének soron kívüli ülésén
Farkas Zoltán, a Békés Me-
gyei Közgyûlés alelnökemu-
tatta be a megyei önkor-
mányzatot és intézményeit,
valamint az általuk nyújtott
közszolgáltatásokat.

Dr. Kovács József, a Pándy
Kálmán Megyei Kórház fô-
igazgatója és dr. Hajnal Lajos,
a Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár igazgatójamutatták
be intézményüket.

C sanádi István, a vendég-
látó önkormányzat pol-

gármestere köszöntötte a je-
lenlévôket az impozánsHan-
gai-épület mellett felállított
színpadon. A település veze-
tôje beszédében utalt arra,
hogy korábban nem volt túl-
zottan jónakmondható ame-
gye és Mezôhegyes között a
párbeszéd, de szerencsére ez
az utóbbi években sokat vál-
tozott. A lovairól, mûemlék
épületeirôl híres város épít a
turisztikára, várja a vendége-
ket, a megyétôl pedig azt vár-
ja, hogy közös fejlesztésekkel,

beruházásokkal segítse törek-
véseiket.

Farkas Zoltán, amegyegyû-
lés alelnöke a kapcsolattartás,
a párbeszéd, a tapasztalatcse-
re fontosságát hangsúlyozta.
Mint mondta, Mezôhegyes
és a megye között az egyik
legszorosabb kapocs a Har-
ruckern János Közoktatási
Intézmény, melynek szak-
képzô tagozata és kollégiuma
is van a városban.
Mi sem bizonyította ezt

jobban, mint az, hogy a me-
gyejárás programjain ezúttal
javarészt fiatalok vettek részt.

Ôk szerepeltek a színpadon, s
ôk alkották a közönséget is,
de a sorban felállított sátrak-
ban azt is bemutatták, mi
mindent tanulnak a megyei
fenntartású iskolában.
Ezúttal sem maradt el a

megyetörténeti kiállítást, me-
lyet a Hangai-épületben a
Békés Megyei Levéltár igaz-
gatója, dr. Erdész Ádám nyitott
meg. Ugyanitt avattak fel egy
réztáblát, mely azt hirdeti: ez
az épület is Békés megye in-
tézménye.
A város vezetôi, képviselôi

soron kívüli közgyûlésen ve-
hettek részt, melyen Farkas
Zoltán tájékoztatott a megye
tevékenységérôl, intézmé-
nyeirôl, valamint az általuk
nyújtott közszolgáltatásokról.
A megyei fenntartású intéz-
mények közül ezúttal a Pándy
Kálmán-kórház és a Harruc-
kern János Közoktatási Intéz-
ménymutatkozott be.

Mezôhegyes polgármes-
tere, Csanádi István ki-

fejtette: hazánkban a megyék
több évszázados múltra te-
kintenek vissza. Annak idején
a nemesi rendek a megyék-
ben szervezôdtek, ezek adtak
keretet politikai és gazdasági
tevékenységüknek. Az Euró-
pai Unióba való belépésünk-
kel a megyék szerepe csök-
kent, mert az unió amegyék-
kel szemben a régiókat és
a kistérségeket preferálja.
Ugyanakkor tény az is, hogy
ahol ragaszkodnak a megye-
rendszerhez, ott az unióban
is tovább mûködik, példa er-
re Francia- vagyOlaszország.
A megszüntetési törekvése-
ket eddig nálunk is túlélték a
megyék.

A jelent Mezôhegyes pol-
gármestere úgy látja, hogy a
megye gazdasági súlya csök-
ken, mert a pályázati pénzek
nem itt, hanem a régióknál és
a kistérségeknél jelennek
meg, így ezek érdekérvénye-
sítô szerepe is felerôsödik. A
megye feladatköre egyre in-

kább az oktatásra-képzésre,
az egészségügyre, a közmû-
velôdésre és a szociális ellá-
tásra szûkül le. Tény, hogy az
iskolaközpontok létrehozását
a kényszer szülte – ugyanis
egyre kevesebb a gyerek – de
amegye az erôforrásokkal jól
gazdálkodik, és e területen si-
kert ért el.
Csanádi István szerint a

jövôben Magyarországon a
megye szerepe az unió politi-
kai elvárásainak megfelelôen
fog alakulni, azaz várhatóan
csökkenni fog. Míg Francia-
ország vagy Olaszország ra-
gaszkodik történelmi hagyo-
mányaihoz, mi – akár saját
érdekeinket is feladva – saj-
nos túlságosan meg akarunk
felelni Brüsszel elvárásainak.

A megye szerepe Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnakmeg amegye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Csanádi Istvánt, Mezôhegyes polgármesterét és
Sándor Csabamegyei képviselôt kérdeztük.

Kis községben, otthonos légkörben
Almáskamarás volt a vendéglátó

Fiatalok népesítették be Mezôhegyest
A Hild-díjas város fogadta a megyejárást

Október elejénMezôhegyes látta vendégül az „Ott-
honunkBékésmegye” rendezvénysorozatot. Verô-
fényes, jó idôben, a lovarda közvetlen közelében
több száz fiatal kapcsolódhatott az eseményekhez,
hiszen ugyanekkor, ugyanitt tartották a Harruc-
kern Szakképzési Napot is, melyen minden tagin-
tézmény képviseltettemagát.

AHarruckern János Közoktatási Intézmény is részt vett a megyejáráson

A megye gazdasági súlya csökken
Amegye vagy régió kér-

dése nem új keletû kér-
dés az utóbbi idôk politikai
életében – hallhattuk Sándor
Csaba szocialista képviselôtôl
–, hiszen az 1990. évi válasz-
tások után az Antall-kormány
nyolc területi egységre osz-
totta az országot, majd 1994-
ben a Horn-kormány eltö-
rölte ezt a felosztást. Az 1998-
as választások után a Fidesz is
zászlajára tûzte a régiók kiala-
kítását, de végül nem lett be-
lôle semmi.
A szocialista párt megyei

képviselôje kifejtette, a mos-
tani kormány a régiók kiala-
kítása mellett kötelezte el
magát, bár az ellenzék eltérô
álláspontjamiatt ebben a kér-
désben sem alakult ki politi-

kai egység. A megyék és a ré-
giók között egyértelmûen el
kell különíteni a hatásköröket
és a forráselosztó szerepeket,
bár ez a mai pénzügyi és gaz-

dasági válság közepette nem
egyszerû feladat. Úgy tûnik,
hogy egyre több forrás a régi-
ókhoz jut, és ennek követ-

keztében a megyék szerepe
csökken, feladatkörük az
intézmények fenntartására
szûkül le. A jelenlegi gazda-
sági válság a kormányt takaré-
kosságra kényszeríti, és en-
nek egyik módja az lehet,
hogy a megyéktôl egyre több
feladatot a régiók vesznek át,
még akkor is, ha ez ügyinté-
zés szempontjából több uta-
zással jár a lakosoknak.
– Ebben a helyzetben Bé-

kés megyének arra kell töre-
kednie, hogy a dél-alföldi ré-
gióban ne alárendelt szerepet
töltsön be. Sajnálatos tény,
hogy a regionális intézmé-
nyek közül csak amunkaügyi
központ és az ÁNTSZ szék-
helye került Békéscsabára –
nyilatkozta Sándor Csaba.

Békés ne alárendelt szerepet töltsön be

Dr. Biri István megyei fôjegyzô, Farkas Zoltán megyei
alelnök és Sipos László, Almáskamarás polgármestere
a soron kívüli testületi ülésen
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JuniorPrimadíjat vehetett át2008. október 28-án délu-
tánGulyás Attila, a BékésMe-
gyei Jókai Színház fiatal szín-
mûvészeBudapesten.A tavaly
alapított elismerést idén elô-

ször osztották ki film- és szín-
házmûvészeknek. Öt évvel
ezelôtt igazi társadalmi ese-
ményként indult útjára a Pri-
ma Primissima díj. Bár eddig
is lehetôség nyílt fiatalok jelö-
lésére a Prima Primissima díj-
ra, ez azonban elsôsorban az
egész életpályát, kimagasló
életmûvet ismeri el. A Junior
Príma díj egyfajta bátorítás, a
késôbbi sikerek megalapozója
és egyben ösztönzôje.
Gulyás Attila Szabó István

Oscar-díjas filmrendezôtôl
vehette át a Kincsemet, a vi-
lág legismertebb versenylo-
vának porcelánszobrát, illet-
ve a pénzjutalmat, amelyet
Eperjes Károly, Nagy-Kálózy
Eszter, Szabó István és Lukács
Sándor ítélt meg neki. Az az-
nap esti elôadást a BékésMe-
gyei Jókai Színházban az ün-
nepi bejelentés miatt meg-
szakították, Gulyás Attilának
a Lüzisztraté elsô felvonása
elején – számára ezzel nem

kismeglepetést okozva – gra-
tuláltak a társulat tagjai.

Gulyás Attila Békésen
született 1983. május 12-én.
GyerekkorátMezôberényben
töltötte, így nem meglepô,

hogy igazi alföldinek tartja
magát. Iskoláit Mezôberény-
ben kezdte az Orlai Petrich
Soma Általános Iskolában,
majd ezt követôen bôrtárgy-
készítônek tanult.
Amezôberényi iskolák be-

fejezését követôenBudapesten
kezdett dolgozni.Munkamel-
lett készült az érettségi vizsgá-
ra, amit Békéscsabán, a Szé-
chenyi Istvánközgazdasági kö-
zépiskolában tett le. Az érettsé-
git követôen nemmaradt Pes-
ten, hazament megyéjébe, és
sikeresen felvételizett a Békés
Megyei Jókai Színház Színiis-
kolájába.
Jelenleg színészként dolgo-

zik Békéscsabán, a Jókai Szín-
házban, és levelezô tagozaton
egyetemi hallgató vallásböl-
cseleti szakon. Szakmai ta-
pasztalatait a Jókai Színház
Színiiskolája mellett a Csabai
Színistúdióban, valamint a
Fiatal Színházmûvészeti Ala-
pítványi Iskolában szerezte.

A programiroda elsôsor-
ban amegyei fenntartású

intézmények, a színház, a báb-
színház aMunkácsymúzeum,
a levéltár, a tudásház és a
kézmûves szakiskola prog-
ramjait fogja össze. Az iroda
szerepérôl és feladatairólHe-
gyesi Juditot, a programiroda
vezetôjét kérdeztük.

– Miért került sor a program-
iroda létrehozására?
– Lakóhelyünk sokszínû-

sége igazán akkor válhatmin-
denki számára élménnyé, ha
tudunk azokról az értékekrôl,
amelyek a közvetlen köze-
lünkben vannak. Akkor érez-
zük a helyet, ahol élünk, az
otthonunknak, ha ki tudjuk
használni adottságait, és nem
csak hétköznapjaiban ve-
szünk részt, hanem élvezni
tudjuk ünnepnapjait is. Hi-
szen azzá tud válni lelkünk-
ben egy színházi elôadás, egy
izgalmas kiállítás, egy élveze-
tes konferencia vagy egy gyer-
mekeinket felvillanyozó ját-
szóház.Nem foghatunkmin-
dent a közhelyig hangoztatott
rohanó világunkra. Ha akad

rá egy segítô kéz, vagy inkább
szó, ami felhívja a figyelmün-
ket ezekre az alkalmakra, az
már félig megtett út a kikap-
csolódás, az otthonosság ér-
zése és a boldogság felé.
Ezt a gondolatot felismerve

hozta létre a Békés Megyei
Közgyûlés amegyei program-
irodát, amely lakóhelyünk, és
egyben otthonunk –megyénk
– közmûvelôdési, közgyûjte-
ményi és mûvészeti intézmé-
nyeinek programjait segíti,

úgymint: BékésMegyei Jókai
Színház, Békés Megyei Nap-
sugár Bábszínház, Munkácsy
MihályMúzeum, BékésMe-
gyei Levéltár, Békés Megyei
Tudásház és Könyvtár és a
kézmûves szakiskola.

–Mit jelent ez a gyakorlatban
egy-egy program esetében?
– Az iroda nem csupán a

megvalósulásban bábáskodik,
átvállalva amarketing- és szer-
vezési feladatokat, de zászla-
jára tûzte ezeknek a progra-

moknak, eseményeknek a
népszerûsítését, a széles körû
és átfogó tájékoztatást is az itt
élô lakosság, valamint a térsé-
günk iránt – akár külföldrôl is
– érdeklôdôk számára. Kettôs
cél vezérli a programirodát:
otthon érezni magunkat la-
kóhelyünkön ésmegmutatni
a világnak értékeinket.
Szintén ez az iroda segíti az

„Otthonunk Békés megye”
programsorozatot is, amely
lehetôséget teremt – a legki-
sebb települések számára is –,
civilek, szakemberek, politi-
kusok találkozójára, bemutat-
kozására és eszmecseréjére.
A megyei programiroda a

Jókai Színház jegyirodája fe-
lett, a galérián kapott helyet,
így biztosítva az érdeklôdô
közönség számára a legjobb
elérhetôséget. Az aktuális
programokról a helyszínen
(Békéscsaba, Andrássy út 1.),
illetve telefonon a 06-66/519-
550-es számon a 161, 162- es
melléken kaphatnak tájékoz-
tatást, vagy interneten a http://
bekesmegyeprogramok.
mconet.biz/ oldalon.

Békés Megyei ProgramirodaJunior Prima díjas lett
a Jókai Színház fiatal színésze

Elek Tibor a Ratkó József-díj kitüntetettje

SZÍNHÁZI SZEREPEI: Éljen az élet!, 2004., Gabriel szerepében; An-
dersen, 2004., címszerep; Rómeó és Júlia, 2006., Rómeó szerepében;
Vértestvérek, 2006., Eddy Lions szerepében; Vörös és Fekete, 2008.,
Julien Sorel szerepében; Cirkuszhercegnô, 2008., Slumberger Tóni
Tánckomikus szerepében; Állítsátok meg Arturo Uit!, 2005.; Életek
árán, 2005.; Egy lócsiszár virágvasárnapja, 2005.; A vadkacsa, 2007.;
Lüzisztraté, 2008.TÉVÉS SZEREPLÉSEI:Szarvashiba (tv-mûsor), sze-
replô, 2008.; Életképek,Megasztár 4mûsor promóciós reklámja.

A dokumentumok között is
találhat a látogató eddig kiadat-
lan levelet, okiratot Batthyány
kézírásával, aláírásával. Az
ereklyék sorában szerepel a
börtöncella lámpája, s priccsé-
nek véres fáját a kortársak be-
keretezve, ereklyeként ôriz-
ték meg. A kultusz, az utókor
megemlékezése jórészt az
1870-benmegrendezett újra-
temetéshez és a Kerepesi te-
metôbe tervezettmauzóleum
felépítéséhez kapcsolódik.
Az újratemetés eseményeit

a Vasárnapi Ujság illusztrá-
cióin követhetjük végig, lát-
ható az özvegynek Pest fôpol-
gármesteréhez írott, az ese-
ményeket engedélyezô levele.
Schickedanz Albert mauzóle-
umterve mellett az 1926-ban

felavatott örökmécses terv-
változatait is megtekintheti a
közönség, s az avatás archív
felvétele mellett a ferences
templom kriptájának feltárá-
sáról film is tudósít. A gyere-
kek a kiállításban elhelyezett
számítógépen a korra vonat-
kozó történelmi játékprogra-
mokat próbálhatnak ki.
Egy olyan politikus életé-

nek bemutatását teszi gazda-
gabbá ez a kiállítás, aki eddig
kissé háttérbe szorult kortár-
sai, Széchenyi István és Kossuth
Lajosmellett. Pedig a magyar
történelemben játszott szere-
pe, jelentôsége semmivel sem
kisebb azokénál, s a példa,
amelyet a kortársak elé állított,
s amely számunkra is minta
kell hogy legyen, az önzetlen-
ségrôl, bátorságról, hazafiság-

ról és önfeláldozásról szól. A
törvényesség betartása min-
den körülmények között a

legfontosabb volt számára, s
elveiért, az ország sorsáért éle-
tét áldozta.

Batthyány-kiállítás a múzeumban
� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A civil kezdeményezésre lét-
rejött díjjal járó 100 000 fo-
rintot, a König Róbert grafi-
kusmûvész által metszett ok-

levelet és Kô Pál szobrász-
mûvész plakettjét eddig Ba-
lázs József író (1993), Nagy
Gáspár költô (1994), Aczél
Géza költô (1995), Szöllôsi
Zoltán költô (1996), Vári Fá-
bián László költô (2007) ve-
hette át. 2006-ban a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Köz-
gyûlés határozatával megte-
remtette a Ratkó József-díj
mûködésének anyagi feltéte-
leit.
A kuratórium tagjai: Antal

Miklósmûfordító (Vásárosna-
mény),Csikos Sándor színmû-
vész (Debrecen),Gál Sándor
költô (Kassa),Görömbei And-
rás irodalomtörténész (elnök)
(Debrecen),Karádi Zsolt tanár

(Nyíregyháza), Kósa Ferenc
filmrendezô (Budapest), Ro-
mán István tanár, a megyei
kulturális bizottság elnöke
(Ibrány).

A díjat 2008. december 1-
jén, hétfôn 17 órakor adják át
a nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi
Könyvtár dísztermében.

ELEK TIBOR MÛVEI: Szabadságszerelem –
Magatartások és formák a nyolcvanas évek
kisebbségi magyar irodalmából (1994. Kal-
ligram), Helyzettudat és önismeret – Ma-
gyarság és európaiság kérdései napjaink esz-
széirodalmában (1997. Felsômagyarország –
Tevan), Értékválasztás – Közéleti és politikai
írások 1989–1998 (1999. Tevan), Székely János monográfia
(2001. Kalligram), Fényben és árnyékban – Az irodalmi si-
ker természetrajza (2004. Kalligram), Árnyékban és fényben
–Darabokra szaggatott magyar irodalom (2007. Kalligram),
Magatartások és formák –Magyar irodalom Erdélyben teg-
nap és ma (2008. Pallas–Akadémia)

� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

December 1., 8., 9., 15–18.
Zalán Tibor: Midôn halni készült

December 2., 3.
Pozsgai Zsolt: Tolnai Klári, 1930

December 4.
Irodalmi est – Találkozás Egressy Zoltán íróval
A Körös Irodalmi Társaság rendezvénye

December 6. Kabarészombat – Humortusa
December 9. Filharmónia
December 11–13.

Csínom Palkó – közremûködik:
a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar
A kuruc kor világa, annak hôsei
a Békés Megyei Szimfonikus Zenekarral

December 14. Dekalógus (Tízparancsolat)
– az Aradi Ioan Slavici Klasszikus Színház
mozgásszínházi elôadása

December 15. A Körös Irodalmi Társaság
karácsonyi irodalmi estje

December 21. Dzsungel könyve
– a Kassai Thália Színház elôadása

Aprogramiroda az „OtthonunkBékésmegye” rendez-
vény szervezésében is részt vesz

December 16–20. Disznójáték
Az ólban négy disznó és pár kérdés: Kit vágnak
le és miért? Egyáltalán, mivel etetnek itt minket?
Állati emberség – emberi állatságok egy helyen

Békés Megyei Jókai Színház
5600 Békéscsaba, Andrássy út 1.

Telefon: 66/519-569, jegyiroda: 519-550
E-mail: szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu

Web: www.jokaiszinhaz.hu

December havi mûsorok



BÉKÉSMEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE 2008. NOVEMBER8

Tisztelt Támogatók!
A 2006. évi jövedelemadó
1%-ának felajánlásából

11 431 Ft befizetés történt
Békés Megye Szociális

Közalapítványa
számlájára.

Ezen összeget az alapítvány
alapszabályának megfelelôen
a szociálisan rászorulók ré-
szére fordítottuk. Tisztelettel
köszönjük segítségüket!

Az alapítvány kuratóriuma

I smét büszke lehet tor-násznôjére a Torna Club
Békéscsaba, mely a hazai
ranglistát lassan már negyed
százada megingathatatlanul
vezeti, hiszen a Világkupa-
sorozat osztravai állomásán
egy arany- és egy ezüstérmet
szerzett. A stuttgarti világku-
pán november közepén ug-
rásban nyolcadik, talajon ötö-
dik helyen végzett.
A tornaklub tornászai szép

eredményekkel vesznek részt
hazai és nemzetközimegmé-
rettetéseken, a nôi tornászvá-
logatott többmint felét alkot-
ják. Céljuk a tehetséges után-
pótláskorú fiatal tornászok
versenyekre való bevezetése,
valamint sok-sok gyerek
egészséges életmódra nevelé-

se és a rendszeres testmoz-
gásra való szoktatása.
Jövô évben a klub a milá-

nói felnôtt Európa-bajnokság-
ra, a finnországi Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztiválra és a
londoni felnôtt Világbajnok-
ságra készül, és ami a legfon-
tosabb, jövôre ünnepelhetik a
TornaClubBékéscsaba 60. ju-
bileumi születésnapját is.
A klub ez évi legjobb

eredményei:Felnôtt EbCler-
mont-Ferrand: Korcsmáros
Enikô, ugrás 7. hely. Olimpia,
Peking: Böczögô Dorina, ugrás
12. hely. Világkupa, Glasgow:
Böczögô Dorina, ugrás 1.
hely, gerenda 4. hely, talaj 4.
hely. Világkupa,Ostrava: Böc-
zögôDorina, ugrás 1. hely, ge-
renda 5. hely, talaj 2. hely.

Vozár Attila
szupermaratonista

pályacsúcsa Texasban
ABuda-Cash BékéscsabaiAt-
létikaiClub szupermaratonis-
tája, Vozár Attila az amerikai
Texas államban megrendezett
24 órás, nyílt amerikai nem-

zeti futóbajnokságon fölényes
eredménnyel nyert. AMcKin-
ney városában 2008. novem-
ber 15-én elôször megrende-
zett viadalon egy teljes nap
alatt kétszáznegyvenháromki-
lométert futott le, és ezzel pá-
lyacsúcsot állított fel. A békés-
csabai atléta sokáig egy kenyai
futóval küzdött az elsôhelyért,
ám végül 20 kilométerrel töb-
bet futott, mint a végül ezüst-
érmes afrikai vetélytársa. A
kétszáznegyvenkilométer túl-
lépésével elérte az ultramara-
tonisták arany fokozatú szint-
jét. A versenyt nehezítette,
hogy az idôjárás nagyon válto-
zékony volt, a hômérsékletvál-
tozás a nap folyamán a hajnali
nulla és a délutáni plusz 25 fok
között alakult, és ezt a nagy
hôingadozás nehezen viselték
a versenyzôk. Ezzel az ered-
ményével a békéscsabai ver-
senyzô letette névjegyét a ten-
gerentúlon is.

Zahorán János, a felesége,
Júlia, és fiuk, Ádám,

sportolók. Zahorán János
több maratoni futóversenyen
vett részt – többek közt az
Athén és Spárta közötti Spar-
tathlont is lefutotta. Ádám fia
örökölte ezt a szenvedélyt tô-
le, és fiatal kora ellenére már
több nemzetközi versenyen
eredményes volt, holott még

az iskolapadot koptatja nap
mint nap.
A tavalyi év fantasztikus

eredményt hozott a család-
nak: Ádám a hatodik helyen
végzett a Bécs–Budapest szu-
permaratonon, mindezt je-
lentôsebb anyagi támogatás,
szponzorok nélkül. Ádám
vállalta, hogy teljesen rend-
hagyó módon egy színházat
reklámozzon az idei rendkí-
vüli viadalon, és mindezt tel-
jesen ingyen.
A verseny elindult, Ádám-

nak egy egész színház szur-
kolt, és a siker sem maradt
el: a 2008. évi Samsung
Bécs–Pozsony–Budapest
nemzetközi szupermaratoni
futóversenyt – 319,7 km – a

legjobb magyar futóként, 24
óra 2 perc 5 másodperc alatti
teljesítménnyel, az ezüstér-
met megszerezve Zahorán
Ádám teljesítette. János és Jú-

lia váltásban kerékpároztak
fiuk mellett, hogy a frissítô
feladatokat ellássák a verseny
alatt, ezzel is hozzájárulva a
fiatal sportoló sikeréhez.

Egyedülálló tudománytör-
téneti kiállítás nyílt 2008.

október 30-án aBékésmegyei
MunkácsyMihály Múzeum-
ban.A látogatókmegismerhe-
tik a több tízmillió ember ha-
lálát okozó, Európa népessé-
gének egyharmadát kiirtó és
még a 20. században is aktív
kór, a pestis történetét.
A látogatókatmúltbeli sétá-

ra invitálja, beléphetnek egy
vesztegzár alá vont városkába,
és sétaútjuk soránnemcsupán
a pestis kórtani jellemzôirôl,
tüneteirôl szerezhetnek infor-
mációkat, hanem eredeti, oly-
kor fél évezredes könyvritka-
ságokban gyönyörködve a jár-
ványra adott tudományos vá-
laszokkal, illetve a betegség
hatására született új orvosi
mûfajjal, a pestistraktátussal is
megismerkedhetnek. A köz-
egészségügy kényszerû válto-
zásait, a karantén és a veszteg-

zár intézményét bemutató tár-
lókmegtekintése után a pestis
ellen alkalmazott különös
gyógyszerekrôl, gyógyanya-
gokról szerezhetnek ismerete-
ket. Áttekintést kaphatnak a
járvány és a vallás sajátos, mû-
vészileg igen termékenynek
bizonyuló kapcsolatrendsze-
rérôl, és képet alkothatnak ar-
ról is, miként próbálták ma-
guknak a hívek, különféle
amulettek segítségével vagy
épp a segítô szentek kultuszá-
nak ápolásával elnyerni az
égiek támogatását.
A kiállítás nem csupán a

gyógyítás története, amûvelô-
dés- vagy mentalitástörténet
iránt érdeklôdô látogatóknak
nyújthat maradandó élményt,
hanem a középiskolai és egye-
temi oktatás számára is gazdag
háttér-információkkal szolgál-
hat. A kiállítás 2009. február
1-jéig látható.

AKözlekedési Múzeum
vándorkiállítása a 2007-

ben 150 éves Tiszavidéki Vas-
útnak állít emléket. ATiszavi-
déki Vasút 1857. november
25-énnyitottameg aSzolnok–
Debrecen közötti fôvonalát.
A Pest–Szolnok vasútvonalat
még a Magyar Középponti
Vasút építette 1847-ben, de a
folytatást már a Tiszavidéki
Vasút valósította meg. A Gróf
Andrássy György vezetésével
megalakult vasúttársaság egy
604 kmhosszú vasúthálózatot
épített ki az Alföldön.
A Tiszavidéki Vasút ro-

mantikus stílusban építette
állomásépületeit, melyekbôl
sok fennmaradt napjainkra.
A kiállításon a Tiszavidéki

Vasút állomásépületeit, híd-
jait,mozdonyait, vasúti kocsi-
jait és egyéb dokumentumait
nagyrészt 1860-ban készült
fotográfiákon ésmetszeteken
tekinthetik meg a látogatók a
tablókon és a tárlókban.
A Tiszavidéki Vasút fenn-

állása alatt faszerkezetû hida-
kat épített a folyók felett. A

kiállításon bemutatásra kerül
a szolnoki vasúti fahíd feszí-
tômûves, 1:20 méretarányú
nyílásmodellje.
Az államosítás után aMÁV

vasszerkezetû hidakkal váltot-
ta fel a régi hidakat.Az átépített
szolnoki vasúti híd 1:20 mé-
retarányú, öt méter hosszú
modellje a kiállítás egyik att-
rakciója. A Tiszavidéki Vasút
gôzmozdonyai jelképezték a
vasutat. A társaság elsômozdo-
nyait osztrák gyáraktól szerez-
te be, késôbbnémet gyárakból,
majd aMÁVGépgyárból is.
A kiállításon a Közleke-

dési Múzeum világhírû, 1:5

méretarányú vasútijármû-
modell-gyûjteményébôl a
„Pest” nevû Tiszavidéki Vas-
út-gôzmozdonymodellje ke-
rül bemutatásra, két vasúti te-
herkocsi és egy hóeke mo-
delljével együtt. A modelle-
ket korabeli mozdonyfotog-
ráfiák és jellegrajzok egészí-
tik ki.
A kiállítás tárgyai közül ki-

emelkedik aTiszavidéki Vasút
udvari kocsijának két fotelbôl
és asztalból álló bútoregyütte-
se, melyet nemrég restaurál-
tak eredeti állapotába.
A kiállítást 2009. január

18-ig tekinthetik meg.

A kéményseprô-ipari közszolgáltatás
2009-es díjai

Kéménytípus

Kéménytisztítás, ellenôrzés, aknatisztítás,
füstcsatorna-tisztítás, négyévenkénti

mûszaki felülvizsgálat (tömörségvizsgálat)

Szilárd és
olajtüzelésû
(bruttó díj*)

Gáztüzelésû
(bruttó díj*)

1. Egyedi kémény
(60 kW-nál kisebb összteljesítményû) 1790 Ft/db/év 1560 Ft/db/év

2. Csô a csôben turbó kémény
(4 évente, nyomásveszteség-mérés) – 8370 Ft/db/év

3. Csô a csôben turbó kémény
(évente, égéstermék-összetétel mérése) – 6365 Ft/db/év

4. Egyesített falú gyûjtôkémény 1200 Ft/szint/év 1110 Ft/szint/év

5. LAS gyûjtôkémény
(csatlakozó berendezésenként) – 1355 Ft/ber./év

6.Mellékcsatornás gyûjtôkémény
(szintenként) 2520 Ft/szint/év 2220 Ft/szint/év

7. Egyedi tartalékkémény 1210 Ft/db/év –

8. Egyesített falú tartalék gyûjtôkémény
(szintenként) 900 Ft/szint/év –

9. Központi üzemi kémény
(60 kW-nál nagyobb összteljesítményû) 265 Ft/fm/eset 265 Ft/fm/eset

10. Gyárjellegû kémény
(4096 cm2-nél nagyobb) 510 Ft/fm/eset 510 Ft/fm/eset

11. Kéményégetés 5320 Ft/eset –

A 9. pont és 10. pont alatti kéménytípushoz tartozó füstcsatorna, valamint a koromgyûjtô
akna tisztítási díja megegyezik a kémény tisztítási díjával, azaz egységár × folyóméter.
Az 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9. pontokban felsorolt díjak a négyévenként kötelezô felülvizsgálati mun-
kák díját is tartalmazzák.
A díjak tartalmazzák a kiszállási díjat és a 20%-os áfát is.

Böczögô Dorina újabb sikerei: arany és ezüst a Világkupán

Bécstôl Budapestig – repülô ágban
Zahorán Ádám vál-
lalta, hogy teljesen
rendhagyó módon a
Békés Megyei Jókai
Színházat reklámoz-
za a Bécs–Pozsony–
Budapest Szuperma-
rathonon.

Százötven éves a Tiszavidéki Vasút
A Közlekedési Múzeum vándorkiállítása


