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Ember-ember találkozó:
Szeretetsziget Jókai Annával

December 11-én Békés-
csabán tartott elôadást

a Kossuth-díjas írónô „Ma-
gyarország adventkor” cím-
mel. A családról, amagányról,
a férfi-nô kapcsolatáról, a
megbocsátásról ésMagyaror-
szág jelenlegi helyzetérôl szó-
ló elôadására mintegy százan
jöttek el az ifjúsági házba.
Miután Szeretetsziget cí-

mû, frissen megjelent köny-
vét dedikálta a publikumnak,
lapunkmunkatársa faggatta a
többszörös díjas író-gondol-
kodót.
– Azt mondta, hogy nem poli-

tizál…
– Nem a politikába szólok

bele, csupán elmondom Isten

parancsát. Az élet értelme az
élô Isten. Gondokkal, de re-
ménnyel teli karácsony elôtt
állunk, hiszen az ígéret, hogy
Krisztus velünk lesz a világ
végezetéig, ma is élô és ható
reménység.
– Elôadásában kiemelte a

döntések fontosságát. Nehéz dön-
tések elôzték meg írói pályafu-
tását?
– Mindig hangsúlyozom,

hogy az igenek legyenek hatá-
rozott igenek, a nemek pedig
határozott nemek. Érettségi
után nem vettek fel az egye-
temre, hosszú évekig olyan
munkákat végeztem, melye-
ket nem szerettem.

Orbán Viktor volt minisz-
terelnököt arról kér-

deztük, hogy milyen megol-
dásokat lát a válságból való ki-
lábalásra.
– Azt nyilatkozta a közel-

múltban, hogy Magyarország
nem alagútban van, hanem gö-
dörben, és a kabinet aknamezô-
re viszi az országot. Mindenki
számára az a legfontosabb kérdés,
hogyan jövünk ki ebbôl a gödör-
bôl, milyen megoldások vannak
ön szerint a gazdasági válságra,
amely Magyarországot is sújtja?
– A gödörbôl való kijutás

elsô számú szabálya, hogy
nem szabad tovább ásni, mert
akkor az ember nemkijut, ha-

nem egyre mélyebbre kerül.
Az a költségvetés, amelyet a
kormány megalkotott, egyre
mélyebb válságba sodorjaMa-
gyarországot, tehát nem kife-
le visz a bajból, hanem befelé.
Magyarországnak a következô
évben két nagyon komoly fel-
adatot kell megoldania: meg
kell védeni a munkahelyeket
és meg kell védeni a fizetések
értékét. A költségvetés azon-
ban mindkét szempontból
megbukott: a munkahelyek
elvesztésének folyamatát nem-
hogy lassítaná, hanemgyorsít-
ja, a megélhetést pedig kifeje-
zetten nehezebbé teszi az em-
berek számára. Holott a kor-

mánynak egyáltalán nem a
bajt kellene súlyosbítania, ha-
nem abban kellene segítenie
az embereket, hogy ki tudja-
nak mászni ebbôl az egyre
mélyebb gödörbôl. Kijutni
pedig csak úgy lehet, ha a vál-
lalkozó szellemû embereket
végre nem büntetik, hanem
támogatják. Azokat az embe-
reket nagyonmeg kell becsül-

ni, akik akár a gazdasági élet-
ben, akár a gyermekvállalás,
akár a tanulás területén vállal-
kozó szellemûek, hiszen ôk az
értékteremtô emberek. Ôket
kellene minden erôvel támo-
gatni, mert ôk fogják kihúzni
az országot a bajból, nem pe-
dig a politikusok, és különös-
képpen nem a kormányzat.

A nagykamarási megyejá-
rás résztvevôit is meglá-

togatta aMikulás. A soron kí-
vüli testületi ülésre a polgár-
mester beszéde közben csen-
gettyûszó kíséretében érke-
zett meg a résztvevôk nagy
örömére.Miután elénekelték
a Hull a pelyhes fehér hó
kezdetû dalt, mindenkit egy
kis csomaggal ajándékozott
meg a fehérszakállú.
Ezt követôen Pelle István

polgármester felvázolta a tele-
pülés jelenlegi helyzetét. El-
mondta, hogy mindent meg-
tesznek azért, hogy túléljék a
válságot. Az elmúlt idôszak-
ban nyolc alkalommal szer-
veztek közmunkaprogramot.
Fontos feladat az emberek
foglalkoztatásának a segítése.
A polgármester azt is

hangsúlyozta, hogy a költség-
vetés kiegyensúlyozott, sta-
bil, csak fejlesztésre vettek fel
hitelt. Részt vettek a kistér-
ségi szociális felzárkóztató
programban, melynek kere-
tében felújították a napközis
konyhát.

Domokos László megyei
elnök bemutatta a megye in-
tézményeit, fejlesztési céljait
és hozzátette, hogy sajnos
várhatóan egymilliárd forint-
tal kevesebb pénzbôl gazdál-
kodhat a megye jövôre,
ahogy fogalmazott: „ bekerí-
tettek minket pénzügyileg”.

FOLYTATÁS A 4. OLDALON�

Magyarország sokkal többre képes • Tartani kell a lelket az emberekben

Orbán Viktor Békésben
Egy lélekben erôs, saját magával, saját tetteinek és
felelôsségének súlyával tisztában lévô nép képes
csak arra, hogy legyôzze azokat a válságokat, me-
lyekkel Magyarországnak szembe kell néznie –
mondta Orbán Viktor békéscsabai látogatásán a
megyeházán. A Fidesz elnöke decemberben a vál-
ságkezelés lehetségesmódjairól egyeztetettDomo-
kos Lászlóval, a BékésMegyei Közgyûlés elnökével
és VantaraGyula békéscsabai polgármesterrel.

Nagykamaráson is járt
a Mikulás

FOLYTATÁS A 2. OLDALON�

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON�

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag,

boldog új évet kíván
Békés Megye Képviselô-testülete

Nevezhetnémmagam „szellemi konzervépítô kis-
iparosnak” is –mondta Jókai Anna. – Konzervatív-
nak lenni nemazt jelenti, hogy valaki buta, hanem
csak konzerválni akarja az értékeket. Biztos va-
gyok benne, hogy ezek kétszáz év múlva is fo-
gyaszthatók lesznek.

Orbán Viktor volt miniszterelnök és Domokos László
megyei elnök
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Az elnök azt is hozzátette,
probléma, hogy a pályázatok
során nem érvényesülhet a
megye koordináló szerepe,
ami pedig fontos lenne ame-
gye települései számára is.
Domokos László arra is

felhívta a figyelmet, hogy a
Békés Megyei Önkormány-
zat próbál segíteni a települé-
seknek abban, hogy milyen

válaszokat adjanak a gazdasá-
gi válságra.
A rendezvénysorozat ke-

retében a megyetörténeti ki-
állítás mellett itt is kulturális
programok várták az érdeklô-
dôket: a Békés Megyei Jókai
Színház, a Békés Megyei
Napsugár Bábszínház, vala-
mint a nagykamarási Arany
János Általános Iskola elôadói
mutatkoztak be.

V áltozatos programok
szórakoztatták a látoga-

tókat az „Otthonunk Békés
megye” rendezvénysorozat
bucsai állomásán. A soron kí-
vüli testületi ülésen a bucsai
képviselô-testület tagjai és a
Békés Megyei Önkormány-
zat képviselôi cserélték ki ta-
pasztalataikat.
Az ülésen Farkas Zoltán,

Békés Megye Képviselô-tes-
tületének alelnökemutatta be
a Békés Megyei Önkor-
mányzatot és intézményeit.
Beszédében hangsúlyozta,
hogy szorosabb együttmûkö-
désére van szükség a telepü-
lések önkormányzataival, hi-
szen a kormány arra törek-
szik a régiók kialakítása által,
hogy a kistelepüléseket egyre
inkább ellehetetlenítse. Szük-
séges, hogy a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács újra
visszakapja döntési jogkörét
a forráselosztásokban, hiszen
akkor helyben születhetné-
nek a határozatok, nem pedig
a Dél-alföldi Regionális Fej-
lesztési Tanács tôlünk távoli
központjában – mondta el
beszédében amegyei alelnök.
Dr. Mile Sándor polgár-

mester prezentálta a bucsai
önkormányzat jelenlegi és jö-
vôbeni terveit, és kérte a me-
gyei önkormányzatot, hogy a

terveik megvalósításában ko-
ordinációs segítséget vállal-
jon. Egyúttal elmondta azt is,
hogy a bucsai önkormányzat
jelenleg nagy adóssággal ren-
delkezik, ezért a nagyobb vá-
rosoknak és a megyének arra
kell törekednie, hogy a kisebb
településeknek segítsenek.
A képviselôk örömüket fe-

jezték ki, hogy a megyei ön-
kormányzat felújította az or-
vosi szakrendelôt Szeghal-
mon, és arra kérték a megyét,
hogy próbáljon több orvost
biztosítani a mûködéshez.
Ezenkívül kérdezték: van-e
arra lehetôség, hogy a megyei
önkormányzat támogatást
nyújtson az óvodai és iskolai
kulturális foglalkoztatásokhoz.
A megyei alelnök válaszá-

ban kifejtette, hogy az oktatás
mellett az egészségügy lett a
legnagyobb vesztese a kor-
mány megszorító intézkedé-
seinek, többek között ezért is
nehéz megfelelô képzettségû
szakorvost találni, hiszen
nagy részük külföldön vállal
munkát a magasabb fizetés
reményében. Az alelnök azt is
elmondta, hogy a megye in-
tézményei (a Jókai Színház, a
Tudásház, valamint aMunká-
csy Mihály Múzeum) sok
programlehetôséget kínálnak
a bucsaiaknak is.

K étsopronyban Domokos
László, a Békés Megyei

Közgyûlés elnöke,Völgyi Sán-
dor, a vendéglátó község pol-
gármestere és Szabóné Szász
Katalin, a Kétsopronyi Szlo-
vák Önkormányzat elnöke
nyitottameg a rendezvényt. A
megnyitó ünnepségre sokan
ellátogattak, a helyi általános
iskolás gyerekek, valamint
nyugdíjasok töltötték meg a
mûvelôdési házat és figyelték
érdeklôdve a nyitó ceremó-
niát, amelynek végén a me-
gyei elnök és a polgármester
ezúttal is elhelyezték kézje-
gyüket a megye vándortérké-
pén, amelyen most is szép
számmal gyarapodott az elhe-
lyezett ujjlenyomatok száma.
Fekete Péter színházigazgató,
pedig meginvitálta a megje-
lenteket a Jókai Színház elkö-
vetkezô elôadásaira, amelyek-
re a megyejárás helyszínén is
lehetett belépôjegyet venni a
színház kitelepült jegyirodá-
jánál.Dr. Erdész Ádám, a levél-
tár igazgatója nyitotta meg a
megyejárás kísérô tárlatát, a
megyetörténeti kiállítást, és
beszélt Kétsoprony történeté-
rôl, így a kiállításonmostmár
a 12. település rövidített tör-
ténetét is tanulmányozhatták
a látogatók.

A nyitó ünnepséget köve-
tôen a polgármesteri hivatal-
ban megtartott testületi ülé-
sen Völgyi Sándor polgár-
mester mutatta be Kétsop-
rony községet, és beszélt a te-
lepülést érintô pénzügyi gon-
dokról és nehézségekrôl. Be-

szédében beszámolt a község
ez évi két sikeres beruházásá-
ról, az orvosi rendelô akadály-
mentesítésérôl, valamint a
köztemetô felújításáról.
Domokos László bemutatta

a BékésMegyeiÖnkormány-
zat és intézményeinekmûkö-
dését, beszédében hangsú-
lyozta, hogy a megye fontos
feladatának tekinti, hogy az
elhúzódó gazdasági válság

ideje alatt ismegvédje telepü-
léseit, olyanmegoldásokat ja-
vasolva, amelyek elôsegítik a
pénzmegvonások ellensúlyo-
zását. A megyei elnök beszélt
a jövôbeli tervekrôl is, amely
szerint a megye fellendülésé-
hez a szomszédos romániai

megyékkel kell együttmû-
ködni. Olyan gazdasági kere-
teket kell biztosítani, amelyek
a helyben lakást biztosítják a
munkavállalók számára, és
olyan fejlesztések szüksége-
sek, amelyek 8-10 éven belül
megtérülést hoznak amegyé-
nek –mondta.
A testületi ülésen bemutat-

kozott a Békés Megyei Jókai
Színház. Fekete Péter igazga-

tó bemutatta az intézmény
mûködését, beszámolt arról,
hogy az elmúlt évben milyen
fejlesztéseket vittek véghez a
színházban, és egy jövôképet
vázolt fel, amelybôl a színház
elkövetkezendô pár évének
újításairól, valamint a leendô
Ibsen Palotáról kaphatott ké-
pet a hallgatóság.
Az ülésen részt vevôk az

értekezlet zárásaként meg-
hallgathatták a Békés Megyei
Múzeumok Igazgatósága
igazgatóhelyettesének, Andó
Györgynek a beszámolóját az
intézmény és tagintézményei
mûködésérôl, valamint tudo-
mányos tevékenységeirôl. Az
igazgatóhelyettes kiemelte a
Munkácsy Mihály Múzeu-
mot, amely a világ legna-
gyobb Munkácsy-gyûjtemé-
nyével rendelkezik, és jelen-
leg is fô feladata a Munká-
csyval kapcsolatos relikviák
begyûjtése.
A soron kívüli testületi

üléssel zárult az Otthonunk
Békés megye rendezvényso-
rozat kétsopronyi programja,
amely után egy jó hangulatú
disznótoros lakomára is vár-
ták a részvevôket, ahol a he-
lyiek egy kis rögtönzött jel-
mezes kabaréval szórakoztat-
ták a vendégeket.

A rendezvény ünnepélyes
megnyitója után Sáfár

Gyula, a BékésMegyei Levél-
tár igazgatóhelyettese meg-
nyitotta a megyetörténeti ki-
állítást, és ismertette a község
részletes történetét a jelenlé-
vôknek.
A rendezvény kulturális

programokkal folytatódott,
bemutatkozott a Gyöngyvi-

rág Nyugdíjas Egyesület, va-
lamint a Békés Megyei Jókai
Színház színmûvészei és
színiiskolájának növendékei
szórakoztatták a közönséget.
Nagy sikert aratott a Békés
Megyei Napsugár Bábszín-
ház „Betlehemi történet”

címû gyermekelôadása is.
A polgármesteri hivatal-

ban soron kívüli testületi
ülést tartottak, amelyen ame-
gye és a község kicserélhette
tapasztalatait. Szabó Csaba
polgármester felvázolta a te-
lepülésmûködését, és bemu-
tatta a község által fenntartott
intézményeiket. Beszámolt
az elmúlt idôszakban elért

eredményekrôl, a közmû fej-
lesztésérôl és az ivóvízhálózat
kiépítésérôl, valamint a jövô-
beni terveikrôl, például egy
helyi szennyvíztisztító telep
létrehozására benyújtandó
pályázatról. Dr. Biri István, a
Békés Megyei Önkormány-

zat fôjegyzôje tartott elôadást
„A megye mint középszint”
címmel, amelyet a testület
tagjai nagy érdeklôdéssel
hallgattakmeg. EzutánFarkas
Zoltánmegyei alelnökmutat-
ta be a BékésMegyei Önkor-
mányzatot, valamint az általa
fenntartott intézményeket, és
elmondta, hogy a jelenlegi
gazdasági helyzetben amegye
településeit összefogásra kell
ösztönözni.
A testületi ülésre ellátoga-

tott a Mikulás is, aki néhány
kedves szóval köszöntötte a
jelenlévôket, és megajándé-
kozta szaloncukorral a testü-
let tagjait, valamint a vendé-
geket. Bemutatkozott a Békés
Megyei Múzeumok Igazga-
tósága: Andó György igazgató-
helyettes bemutatta az intéz-
mény munkáját, majd dr. Kö-
vesdi József orvos-igazgató a
Pándy Kálmán Megyei Kór-
ház mûködését ismertette.
A testületi ülésen jelen volt
Tóth Imre, a megyei önkor-
mányzat térségi tanácsnoka is,
aki sajnálatát fejezte ki, hogy
az önkormányzatok jelenleg
csak pályázatok benyújtásával

juthatnak anyagi forrásokhoz.
A képviselôk aggodalmu-

kat fejezték ki a kistelepülések
jelenlegi helyzete miatt, ér-
deklôdtek a helyimunkahely-
teremtési esélyekrôl, valamint
kérték a megyei önkormány-
zatot, hogy segítsék a helyi
fiatalok továbbtanulási lehe-
tôségeit. Amegyei alelnök vá-
laszában kifejtette, hogy a
megyei önkormányzat hét-
millió forintot különített el a
Bursa Hungarica ösztöndíjat
kiegészítve erre a célra, vala-
mint amegye által fenntartott
oktatási intézményekben
olyan szakképzéseket hoztak
létre, hogy az ott tanuló diá-
kok eladható tudást szerezze-
nek, amellyel nagyobb esély-
lyel pályázhatnak majd a
munkaerôpiacon.

�

A testületi ülés végével az
idei utolsó állomásán járt az
„Otthonunk Békés megye”
rendezvénysorozat, azonban
a következô esztendôben
újabb helyszínekre látogat el
a megyejárás, 2009. január 8-
án Kardoskúton lesz a követ-
kezô rendezvény.

Nagykamaráson is járt
a Mikulás

� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Megyénk északi kapuja

Farkas Zoltán megyei alelnök megnyitja a bucsai ren-
dezvényt

A szlovák hagyományok ápolója

A legfiatalabb település, Körösújfalu

Otthonunk Békés megyében: Bucsa, Kétsoprony, Nagykamarás, Körösújfalu
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Kérdéseinkre dr. Kiss-Rigó
László római katolikus

megyés püspök válaszolt.
– Mi az advent, a karácsony

üzenete 2008-ban?
– Karácsony és hozzá kap-

csolódóan ádvent üzenete
végérvényes, visszavonhatat-
lan, örökké aktuális, és kivé-
tel nélkül mindenkinek szól.
Arról, hogy bármilyen korlá-
tolt, esetleges és gyarló az
ember, Istenmégis elkötelez-
te magát mellette, ezért min-
den látszat ellenére lehet, sôt
érdemes értelmes, sôt boldog
életet élni: jó embernek len-
ni. Az üzenet tehát az idén is
ugyanaz, mint 2000 éve. A
kérdés az, hogy ma, Magyar-
országon, Békés megyében,
saját környezetünkben, saját
életünkben mennyire va-
gyunk rá nyitottak. Az „adás”
folyamatos, csak „vételre”
kell állítani magunkat.
– Mi adhat hitet az emberek-

nek jelen korunkban?
– Ma olyan társadalmi

környezetben élünk, mely
súlyos betegség tüneteit mu-

tatja, és a helyzet egyre rosz-
szabb. Egyes emberek vagy
szûk csoportok önzô, egy-
mással gyakran ellentétes ér-
dekeinek a gátlástalan ér-
vényesítésére törekednek,
tönkretéve sokak életét, azt az
érzést keltve, hogy nincs kiút.
A közvélemény szerint lop-
ni szinte kötelezô, hazudni
erény, dolgozni szégyen, tör-
vényt sérteni divat és sikk.
Ebbôl a helyzetbôl hit nél-
kül nem lehet kilábalni. Csak
egyáltalán nemmindegy, mi-

ben hisz az ember. Saját ma-
gát hajánál fogva nem tudja
kiemelni a gödörbôl. Egyedül
a Megváltó, akinek születése
ünnepére készülünk, képes
az embert felemelni a sárból,
kiszabadítani a mókuskerék-
bôl. Egyedül benne érdemes
hinni. Aki pedig ôt nem is-
meri, bátran higgyen valódi,
örök emberi értékekben,me-
lyek közül a legfontosabb a
szeretet.Másban is lehet hin-
ni, csak akkor könnyen ne-
vetségessé válhat az ember.

–Hol van a helye a keresztény
egyházaknak a ma Magyaror-
szágán?
–Nem az a lényeg, hogy a

keresztények milyen arányá-
ról beszélnek a statisztikák.
Különben sem a politikai,
gazdasági vagy társadalmi be-
folyásolás az egyházak célja.
Mint ahogy nem magukat
kell elôtérbe helyezniük, ha-
nem az egész társadalmat kell
szolgálniuk. Legalábbis az
alapítónak ez volt a szándéka.
Ezt pedig akkor teszik, ha va-
lódi értékeket nemcsak hir-
detnek, képviselnek, hanem
ezekrôl hatékony tanúságot is
tesznek, sôt áldozatot is hoz-
nak az oktatásban, nevelés-
ben, a kis közösségek, egyál-
talán a valódi közösségek vé-
delmében, az egymás iránti
szolidaritásban. Ádvent, kará-
csony az idén is alkalom arra,
hogy mindebben erôsöd-
jünk, jobb emberekké vál-
junk, és azt kívánom mind-
annyiunknak, hogy a kará-
csonyra elért szintet az új év-
ben is legalább tartsuk meg.

R ibár János, a Nyugat-bé-
kési Evangélikus Egy-

házmegye esperese ésKondor
Péter, a Kelet-békési Evangé-
likus Egyházmegye esperese
válaszolt kérdéseinkre.
–Mi az advent és a karácsony

üzenete 2008-ban?
RIBÁR JÁNOS: – Ugyanaz,

mint 2007-ben és 2009-ben,
és minden esztendôben. Az
ádvent várakozás, valakinek
az érkezése. Olyan Valaki ér-
kezik, aki értelmet, logoszt,

theloszt, értelmes végcélt,
beteljesedést hoz életünk
egészére nézve. Mert nem
elég, hogy az életünk mini
részcélokra tagolódjék, éle-
tünk egészének, teljességé-
nek szüksége van egy min-
dent koordináló, meghatáro-
zó célra. Krisztus születése
ezt jelenti: a LOGOSZ (az
értelem) belépett ebbe a vi-
lágba, hogy emberi életünk
egészének legyen értelme.
KONDOR PÉTER: – Az ád-

vent szót három értelemben
használjuk.Ószövetségi érte-

lemben a messiásvárás idejét
jelöli, ami már beteljesedett,
hiszen Jézus Krisztus meg-
született. Az is ádvent, mikor
az egyes hívô lélek a saját éle-
tében készül Krisztus befoga-
dására, ez akkor történik
meg, amikor igent mond Is-
tennek és elfogadja a bûnbo-
csánatot. Az egyházi ádvent
pedig azt jelenti, hogy a ke-
resztény egyház várja vissza-
térôUrát, aki eljön ítélni élô-
ket és holtakat. Ez a várakozás
ma is, 2008-ban is tart.
– Mi adhat hitet az emberek-

nek jelen korunkban?
RIBÁR JÁNOS: – Hite min-

denkinek van. A „hit” foko-
zatai minôségi különbségek.
Lehet hinni a pénzben, hata-
lomban, sikerben, karrier-
ben, élvezetekben, és még
nagyon sok silány dologban,
értéktelen zöldségekben. Van
hétköznapi hit, ami a lélek-
gyógyászok által ismert és le-
írt ôsbizalom: hisszük, hogy
este lefekszünk, s reggel éb-
redünk. Aki igényt tart az ér-
telmes életre, ennél maga-
sabb szintre lép. S léphet,
mert van hova. Ezt kínálja Jé-
zus Krisztus. Íme a vak hittôl
egy magasba emelkedô híd
ível a kristálytiszta Krisztus-
hit felé.
KONDOR PÉTER: – A hit

Isten ajándéka, mely Krisz-
tussal találkozva ébred a szí-
vünkben. Errema annál is in-
kább szükségünk van, mert
sokaknak nincs már jövôké-

pük, céltalanok, re-
ménytelennek látják
az életet. Isten az, aki
új látást ad.Más pers-
pektívát az ember-
nek.Hogy neki vé-
gezve minden fel-
adatunkat, tôle
erôt merítve jár-
hassunk több szere-
tettel, több békességgel, több
emberséggel a ránk bízottak
között, hogy áldássá legyünk
számukra.Miközben vele in-
dulok és cselekszem, tapasz-
talom meg, hogy ô ad erôt,
és lehetségessé válik a lehe-
tetlen.

–Hol van a helye a keresztény
egyházaknak a ma Magyaror-
szágán?
RIBÁR JÁNOS: –Mint a só-

nak az ételben. A keresztyén
egyházak helye egy normális,
mûködni akaró társadalom-
ban – képiesen –, mint a SÓ
az ételben. Egyrészt konzer-
válnak, hogy a társadalom
nyers valósága meg ne
bûzhödjék (vö. bûnözés),

másrészt
hogy jó ízû le-

gyen az étel-élet, vagyis értel-
met adó erô a keresztyénség.
A politika valóságának egy ré-
sze ellenséges, gyûlölködô az
egyházakkal szemben. Na-
gyon rosszul teszik, mert a
társadalomból éppen azt az
erôt vonják ki a gúny, a meg-
bántás, a leépítés által, ami
a társadalom egészségéhez
hozzá tudna járulni. Minél
inkább hiányzik a keresztyén
etika a társadalomból, annál
vadabb lesz a bûnözés.Ha ezt
valaki nem akarja felismerni,
olyan, mint az életfájának
vastag ágán ülô beteg, akima-
ga alatt vágja az ágat...
KONDORPÉTER: – Jézus az

ô tanítványait elküldte „széles
e világra”. Ma is ô küld ben-
nünket, mai tanítványait,
hogy amint az elsô karácsonyt
követôen a Jézusban testté lett
Ige láthatóvá, hallhatóvá,meg-
foghatóvá vált, úgy keres ma
is testet az ô szeretetének,
hogy bennünk és általunk
tudjon odahajolni minden
emberhez. Ez az egyház fela-
data minden idôben.

H itünk szerint a világ
egyetlen reménysége,

hogy Jézus Krisztus megszü-
letett. Mert valljuk, hogy a
szeretet forrása Isten, vala-
mennyien az ô szeretetébôl
élünk – fogalmazott Sípos Tas
Töhötöm református esperes,
amikor karácsony üzenetérôl
kérdeztük.
– Ha valakinek nincs kap-

csolata Istennel, akkor abban
a szeretet megfogyatkozik.
Isten szeretetének az a jele,
hogy otthagyta az örökkéva-
lóságot, és lejött erre a föld-
re, amit az ember tönkretett.
Ha valaki megérti azt, hogy
érte jött le Isten ebbe a világ-
ba, akkor az feltöltekezik sze-
retettel.
– Istennel miként tarthatjuk a

kapcsolatot, imádság által?
– Az imádság is segít eb-

ben. Valamilyen hite min-
denkinek van, annak is, aki
ezt tagadja. Amaterializmus-
hoz több hitre van szükség,
mint a keresztyénséghez. A
materialisták azt állítják, az ô
felfogásukat a tudomány bi-
zonyította, holott ez nem
igaz. Úgy fogalmaznak, a tu-
domány állítása szerint kez-
detben volt az ôsrobbanás.
Erre semmiféle bizonyság
nincs, ez csupán feltevés. A
világban jelen lévô minden
bajunk az Istentôl való elsza-
kadásból, azaz a bûnbôl adó-
dik. A sátánt úgy érhetjük tet-
ten, ha megfigyeljük, hogy
mondunk-e vagy teszünk-e
olyat, amit nem akarunk. Bi-
zony ez elôfordul. Erre nincs
más magyarázat, csak az,
hogy egy szellemi hatalmas-
ság váltotta ki. Istennel a kap-
csolatunkat Jézus Krisztus ál-
tal állíthatjuk helyre, hiszen ô
közösséget vállalt az ember-
rel. Ez a kapcsolat a gyakor-
latban a Biblia olvasásával, az
Ige hallgatásával valósulmeg.
A hit nem akarat kérdése, az
Istentôl kapott ajándék, amit
el kell tudnunk fogadni. A
hithez hozzá tartozik az
imádság, ami mindig minket
formál.Nem azért kell imád-
koznunk, mert Isten nem
tudja, hogy mire van szüksé-
günk. Az imádság akkor válik
csodálatossá, amikor eljutunk

odáig, hogy azt kérjük, amit
Ô akar adni.
–Mit nyújthat a keresztyénség

a mai ember számára?
– A Biblia szerint a világ

sóvárogva várja Isten fiainak a
megjelenését. Isten fiai azok,
akik Jézus Krisztustól kapott
és vett indulattal tudnak élni.
Az ember mindig uralkodni
akar a maga kis kakasdomb-
ján: a munkahelyén vagy a
családban. Jézus Krisztus
meg azt mondja tanítványai-
nak, ha nagyok akartok lenni,
alázzátok meg magatokat, le-
gyetek mindenki szolgái.
Senki se merte azt mondani,
amit Jézus Krisztus: nekem
adatott minden hatalom
mennyen és földön. Ô még-
sem uralkodott, mert nem az

uralkodáshoz kell erô, hanem
ahhoz, hogy alázattal éljünk.
A keresztyén hívôk sem töké-
letes emberek, de hibáikat
észreveszik, megbánják, és
így bocsánatot nyernek. Ezál-
tal képesekké válnak arra,
hogy a kísértéseknek ellenáll-
janak, és gyôzedelmeskedje-
nek. A keresztyén ember, bár
idôvel testben fogyatkozik,
hitben növekszik. Tehát a hí-
vô tökéletesedik, de ugyanez
nem mondható el a materia-
lista, a darwini evolúciót val-
ló emberrôl, hiszen a sorozá-
sok idején a fiatalok fele kato-
nai szolgálatra alkalmatlan-
nak bizonyult. Hol van itt az
evolúció?
– A gyülekezet, mint közös-

ség, mit ad tagjainak?
– Egyedül nehéz hívô éle-

tet élni, hiszen hitetlen em-
berek vesznek körül bennün-
ket. Amikor a hívek együtt
vannak, és közösen imádkoz-
nak, mindig erôsödnek a hi-
tükben is.

Érdemes jó embernek lenni

A hit Isten ajándéka

A keresztyénség
a tökéletesedés útja

A karácsony szent üzenetei

Ribár János esperes

Kondor Péter esperes
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Ezután meghoztam a nagy
döntést, – amikor a második
gyermekemmel várandós vol-
tam–, hogy elkezdemaz egye-
temet. Ezzel vállaltam,hogyöt
évig nem lesz szabad estém.
Kitüntetéses diplomát szerez-
tem. Mikor már tanítottam,
egyik nap írtam egy novellát.
Elolvastam, és ekkormegtalál-
tam,mivel kell foglalkoznom!
Ezvolt az énhét krajcárom.Az
írással egy eszközt kaptam a
kezembe, mellyel jobbá lehet
tenni a világot.
–Milyen az advent önnél?

– Az egész életem advent,
mindig várakozom. Várok
valamit, no persze nem a
„sült galambot”, hanemhogy
mi az, amit esendô természe-
tembôl még kiirthatok. És
hogy eljussak arra a szellemi
szintre, amelyre a regényeim
szereplôit emelem.
– Tele van már a naptára a

következô évre?
– Az elsô fél év igen. Ha

hívnak, szívesen járom to-
vábbra is az országot, de nem
szeretek nagyon elôre tervez-
ni, nehogy közbejöjjön valami
és le kelljen mondani a meg-

beszélt programot. Fontos,
hogy ezek az alkalmak ne író-

olvasó, hanem ember-ember
találkozók legyenek. SZ. Á.

Meglátásom szerint a
megye szerepe, hogy

mentse és gyarapítsa az érté-
keit, fogja össze és késztes-
se együttmûködésre az ön-
kormányzatokat – kezdte
nyilatkozatát dr. Mile Sándor,
Bucsa polgármestere. – A le-
hetôségei szerint segítse elô,
hogy a megyében meglévô
értékeinket minél jobban ki-
aknázzuk, összehangolt, aktív
gazdaságfejlesztéssel hatéko-
nyan hasznosítsuk. Az ön-
kormányzatok helyi adottsá-
gaikra alapuló, a közjót szol-
gáló programját segítse, ezért
lobbizzon is a kormánynál.
Szinte nélkülözhetetlen a
megnyert pályázatok megva-
lósítását elôfinanszírozó me-
gyei szolidaritási alap létreho-
zása a hátrányos helyzetû,

forráshiányos, de értékeket
alkotni akaró települések fel-
zárkóztatására. Kockázata
nincs, hiszen a Magyar Ál-
lamkincstár utólag finanszí-
rozza.
– A nagyobb vidékfejlesz-

tési projektjeinket csak össze-
fogással tudjuk sikerre vinni
– folytatta gondolatmenetét

Bucsa elsô embere. – Ez ér-
deke amegye és a települések
vezetésének egyaránt. Csak a
városok és kis települések
együtt fejlôdése ad erôs me-
gyét. Az összefogás hatalmas
erô, melyet jól szolgálhat a
megyejárás, a partnerség ke-
resése. Tetszik a Gazdaságfej-
lesztési Fórum, ahol a megye
a polgármesterekkel közösen
keresi a választ a jelenlegi vál-
ság kihívásaira. Ha sikerül
cselekvési irányokat közösen
kimunkálni, tartalommal
megtöltött együttmûködést
megvalósítani, akkor a me-
gyénekmind a szerepe,mind
a jelentôsége nô, és a jövôje is
biztosított. Amegye legitimi-
tása a közigazgatásban vitat-
hatatlan – szögezte le befeje-
zésként dr. Mile Sándor.

A megye szerepe Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnakmeg amegye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl.MostNagyBélát,Medgyesegyháza polgármesterét,me-
gyei képviselôt és dr. Mile Sándor bucsai polgármestert kérdeztük.

Összefogás és együttmûködés
Követendô példának tar-

tom a Szent István által
életre hívott széles hatáskör-
rel rendelkezô történelmi
vármegyéket, és tisztelettel
gondolok rájuk – hallhattuk
Nagy Bélától, Medgyesegyhá-
za polgármesterétôl, a me-
gyegyûlés képviselôjétôl.
– A rendszerváltást köve-

tôen a különbözô politikai
erôk konszenzussal módosí-
tották a bolsevik típusú al-
kotmányt, azt a többpárti po-
litikai berendezkedéshez iga-
zították. Szintén konszen-
zussal elfogadták az 1990. évi
önkormányzati törvényt is.
Ma a politika szereplôi kü-
lönbözôképpen vélekednek a
megyék szerepérôl, de akkor
közös akarattal szûkre szab-
ták a megyék mozgásterét. A

jogalkotók intézményfenn-
tartó szerepet szántak a me-
gyének, hatásköre a települé-
si önkormányzatnál is szû-
kebb, hiszen helyi adót nem
vethet ki. A megye jövôje az

lesz, amiben a politikai sze-
replôk egyezségre jutnak.
Ahhoz, hogy visszatérjünk a
történelmileg kialakult, szé-

les jogkörrel rendelkezô me-
gyékhez – erre egyébként
Európában számos példát ta-
lálunk –, módosítani kell az
alkotmányt és az önkor-
mányzati törvényt is. Ha a
jogalkotók a megyével szem-
ben a regionális szintet kíván-
ják erôsíteni, akkor is módo-
sítani kell ezt a két jogsza-
bályt. Számomramindkét al-
ternatíva elfogadható. Jól lát-
ható, hogy a megyék keresik
a szerepüket. Számomra
szimpatikus a megyei veze-
tésnek az a törekvése, hogy az
adott szûk jogi keretek kö-
zött, a településekkel együtt-
mûködve igyekszik minél
többet tenni a megye társa-
dalmi, gazdasági felemelke-
déséért – fejezte be nyilatko-
zatát Nagy Béla.

A jogalkotók szûk hatáskört adtak

Ember-ember találkozó: Szeretetsziget Jókai Annával

ABékés Megyei Szimfo-
nikus Zenekar kapta

meg a Békés megyei Prima
díjat 2008-ban. Az oklevelet
november 28-án a Békés
Megyei Jókai Színház színpa-
dán adta át Domokos László,
a megyei közgyûlés elnöke
dr. Paral Attiláné zenekari
egyesületi elnöknek és Somo-
gyi-Tóth Dánielmûvészeti ve-
zetônek.
A Vállalkozók Országos

Szövetsége által alapított Pri-
ma Primissima díj átadását
megelôzôen minden megyé-

ben kiosztják a helyi vállalko-
zói szféra elismerését, a Pri-
ma díjakat. Ebbôl az alkalom-
ból telt meg a Jókai Színház
üzletemberekkel és a mû-
vészetkedvelô közönséggel
november utolsó péntekjén.
Nagy Mihály László, a Vállal-
kozók Országos Szövetségé-
nek megyei elnöke köszön-
tötte a vendégeket, majd el-
kezdôdött az egész estés gá-
lamûsor. A médiadíjat ezút-
tal a Csaba Televízió csapata
kapta. Verseiért és fotóiért
Martin Gábor, képzômûvé-
szeti tevékenységéért Lorán
János Demeter részesült elis-
merésben. A zenei kategória
kitüntetettje pedig az ötvene-
dik születésnapjára készülô
Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar lett.

Somogyi-Tóth Dániel az
együttesrôl készített és a gálán
bemutatott kisfilmen kiemel-
te, hogy a zenekar munkája
fellépésrôl fellépésre színvo-
nalasabb, amely annak kö-
szönhetô, hogy amegye legki-
válóbb zenetanárai alkotják a
zenekart. A díj átadásakor a
mûvészeti vezetô virággal és
ajándékkal köszönte meg az
egyesület nevében a búcsúzó
dr. Paral Attilánénak amunká-
ját, aki lelkiismeretesen intéz-
te éveken keresztül az együt-
tes adminisztratív ügyeit.

Az est második felében a
Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar adott koncertet. A
hamarosan bemutatásra ke-
rülô Csínom Palkóból is ka-
pott ízelítôt a zenekar,Gulyás
Attila Prima Junior díjas szí-
nész énekével, majd Somo-
gyi-Tóth Dániel és a tavalyi
díjazott, Tóth Péter zongo-
ramûvész négykezes elôadá-
sábanMozart egyik szonátaté-
tele csendült fel. Mozart D-
dúr zongoraversenyét köve-
tôen Liszt Les Préludes címû
mûvét játszotta a zenekar. Si-
kerüket mi sem bizonyítja
jobban, minthogy az igen
hosszúra sikerült gálamûsor
végén a közönség vastapssal
harcolta ki, hogy ráadásként
Brahms I. magyar tánca is fel-
csendüljön.

K i ne ismerné Kukorit és
Kotkodát? A közel 40

éve készült rajzfilmsorozatot
olykor ma is vetítik televí-
ziók, s a lusta kakas mulatsá-
gos történetei újabb és újabb
nemzedékek élményévé vál-
nak. Jóval kevesebben tudják,
hogy a film készítôje és a né-
zôket egykormegragadó rajz-
filmes képi világ megterem-
tôjeMata János volt. Azt meg
– egy-két emberen kívül –
senki nem sejti, hogy a Békés
Megyei Levéltár iratai között
alig kell néhányat „kapirgál-
ni”, hogy egy, a nevezetes
rajzfilmmel összekapcsoló-
dó, tragikus végû emberi tör-
ténetre bukkanjunk.
A rajzfilm készítôje, Mata

János kiváló filmes, s nagy-
szerû rajzoló. Képességeit
volt honnan örökölnie, édes-
apját, Szoboszlai Mata Jánost
már fiatal korában nagy te-
hetségû fametszôként, könyv-
illusztrátorként tartották szá-
mon. A múlt század harmin-

cas éveibenDebrecenben élô
fiatalember illusztrálta a Tol-
dit, a Nagyidei cigányokat, a
Lúdas Matyit. Sokan szeret-

ték történelmi témájú famet-
szeteit, emellett számon tar-
tották mint költôt, doktorá-
tusát viszont filozófiából sze-
rezte. Állást a debreceni le-
véltárban kapott, ahol a régi
oklevelek tanulmányozása
mellett máig ôrzött bútoro-

kat is tervezett az archívum
számára.
A kortársak visszaemléke-

zései egy, a maga közegét kü-
lönleges intenzitással formá-
ló, mûvelt és csillogóan szel-
lemes fiatal férfi arcképét ve-
títik elénk.
A jó kedély, a szellemesség

s a régi tárgyak, fôként a kö-
zépkori fegyverek iránti lát-
ványos vonzalma különleges
debreceni személyiséggé tet-
te. Hogy mennyire nem tu-
dott hétköznapi lenni, azt le-
velei mutatják a legjobban.
Leveleit a 17–18. század-

ból maradt, tiszta, merített
papírra írta, régies írásmóddal
és fogalmazással. Hogy a le-
vél mutasson is valahogy,
többnyire rajzolt is: iniciálét,
egy irodalmimû illusztráció-
ját, egy-egy századokkal ko-
rábbi pillanatot megragadó
életképet.
Szép sikereket ért el, de

tulajdonképpen várta a jobb
idôk eljövetelét, amikor te-

hetségének megfelelô, igazi
teret kaphat. Nem volt hozzá
kegyes a sors: 1944 ôszén az
ide-oda hullámzó fronttól
gyötört Nyírmihálydiban le-
lôtték. A körülmények máig
sem tisztázottak pontosan,
egész legendakör támadt a
haláleset nyomán.
Idôsebb Mata János leve-

leibôl legtöbb a Békés Me-
gyei Levéltárban, a Kner-ha-
gyatékban maradt fenn. A
sors különös véletlene foly-
tán az apja halálakor 10 éves
ifjú Mata János – a Kukori és
Kotkoda alkotója – ebben az
évben szerzett tudomást a
Békés Megyei Levéltárban
lévô apai szellemi örökségrôl.
A jelek arra mutatnak, hogy
ifj. Mata János, a maga filmes
eszközeit felhasználva fel-
éleszti a levéltárban megôr-
zött iratokbólmegismert régi
történetet.

DR. ERDÉSZ ÁDÁM

BÉKÉSMEGYEI LEVÉLTÁR
IGAZGATÓJA

Prima díjas a Békés Megyei
Szimfonikus Zenekar Kukori és Kotkoda a levéltárban
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Mata János egyik rajzzal
illusztrált levele
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Apolgármesteri egyezteté-
senDomokos Lászlóme-

gyei elnök hangsúlyozta, hogy
a gazdasági válságra a megyé-
nek és településeinek választ
kell adnia, ebben vállal koor-
dináló szerepet a megye. – A
polgármestereket azért hívtuk
össze, hogy a felvetôdött ötle-
tekre együtt találjunk megol-
dást – mondta el a megyei el-
nök, majd kiemelte hogy az
elhibázott hazai központi gaz-
daságpolitika hatásait a helyi
szereplôktôl kiinduló kezde-
ményezésekkel ellensúlyozni,

„kárenyhíteni” kell. Ennek
eszköze egy növekedésorien-
tált megyei gazdaságfejleszté-
si program kidolgozása és
megvalósítása, amelynek lét-
rehozásában a megyei önkor-
mányzatnak kezdeményezô
szerepet kell vállalnia.

Az egyeztetésen a megyei
önkormányzat és intézmé-
nyeinekmunkatársai vázolták
fel az eddig elkészült terveket,
véleményt várva a helyszínen
megjelent polgármesterektôl.
A megbeszélésen szó esett
a benyújtott pályázatokról, a

vállalkozások fejlesztésének
lehetôségeirôl, a lehetséges
megújulásokról. A cél elérése
érdekében az összefogást kell
sürgetni, és rendszeres gazda-
ságfejlesztési, polgármesteri,
valamint civil egyeztetô fóru-
mokat szükséges tartani, hogy
a problémákat össze lehessen
gyûjteni és meg lehessen vi-

tatni – hangzott el a megbe-
szélésen. A gazdasági prog-
ramba a megyei önkormány-
zat szeretné érdemileg bevon-
ni a gazdaság szereplôit is, vé-
leménynyilvánítási lehetôsé-
get adva nekik. Zámbó And-
rás, a Harruckern János Köz-
oktatási Intézmény igazgatója
a megbeszélésen kiemelte a

szakképzés és a felnôttkép-
zés, valamint a hiányszakmák
képzésének fontosságát is a
gazdaságfejlesztés szempont-
jából.
A vállalkozók is szükséges-

nek tartják az egész megyé-
re kiterjedô összefogást és
együttgondolkodást. Sürget-
ték az egymás közötti kom-

munikáció bôvítését is. A fó-
rumon többen felajánlották a
segítségüket, hogy aktívan
részt vennének a munkála-
tokban, olyan feltételeket
szeretnének, amelyek bizto-
sítják számukra azt, hogy a le-
hetôségek keretein belül a
megyei vállalkozásokat elôny-
ben részesítsék.

Ehhez pedig el kell távolítani
az alkotóerô elôtt tornyosuló
akadályokat, vagyis a magas
adókat, a magas kamatokat, a
túlburjánzó bürokráciát, a
korrupciót, a tehetetlen poli-
tikusokat.Ha ezeket az akadá-
lyokat elhárítanánk, akkor az
ország könnyebben lélegezne.
– Az adótörvényeket is meg-

szavazták. Mit tehet az ellenzék
ebben a helyzetben? Ha a költ-
ségvetés így elfogadásra kerül, ak-
kor amiket elmondott, nem tud-
nak megvalósulni.
– Azért is különösen fájó

ennek a rossz költségvetésnek
és adótörvénynek az elfogadá-
sa, mert ha az SZDSZ, az
MDF, a Fidesz és a KDNP
egységesen lépett volna fel,
akkormeg lehetett volna aka-
dályozni ôket, így a következô
év már sokkal könnyebb len-
ne a magyar embereknek.
Azonban az adótörvényeknél
azMDF, a költségvetésnél pe-
dig az SZDSZ segítette ki a
kormányt, nyilván a zárt szo-
bák sötét sarkaibanmegkötött
paktumok alapján. A magyar
politika általában rossz álla-
potban van, hiszen teljesen
alárendelôdött a kormány, va-
lamint az általa idônkéntmeg-
vett MDF, SZDSZ és a tô-
lünk kivásárolt árulók napi
túlélési szempontjainak. Így a
parlamentben nem az embe-
rek érdekeit szolgáló, hanema
kormányzat napról napra való
túlélését szemelôtt tartó dön-
tések születnek, ezekkel pedig

nem lehet kivezetni az orszá-
got a bajból. Az ellenzéknek
az a kötelessége, hogy ahol
csak teheti, segítsen az embe-
reknek. Országszerte azon
dolgozunk, hogy az általunk
vezetett önkormányzatok
adót csökkentsenek, foglal-
koztatási alapokat hozzanak
létre, megállapodásokat kös-
senek a helyi gazdasági kama-
rákkal. A parlamentben pedig
az a dolgunk, hogy továbbra is
rendületlenül nyújtsuk be az
ezeket a célokat szolgáló mó-
dosító indítványainkat, javas-
latainkat. A napokban, a kis-
kunlacházai brutális gyilkos-
ságot követôen azt mondtuk,

mostmár elég, ittmegálljt kell
parancsolni a közbiztonság
romlásának és az erôszak el-
uralkodásának. A rendôrséget
meg kell erôsíteni, hiszen ma
több ezer rendôr hiányzik a
közrend fenntartásához szük-
séges állományból. A védelem
joga márpedig mindenkit
megillet, megillette volna a
meggyilkolt 14 éves lányt és az
ô szüleit is. A kiskunlacházi
eset átlépte a Rubicont, ezért
indítványoztuk a rendôrôrs
program beindítását, amellyel
elérhetô fôleg a vidéken élô
emberek biztonságánaknöve-
lése. A rendészeti bizottságban
az MSZP és az MDF együtt

szavazta le az indítványt, demi
nem adjuk fel. Mindannyian
tudjuk, hogy Magyarország
sokkal többre képes annál,
mint amit most mutat, sokkal
jobb hely ez, mint ahogyan
most itt élünk. Az emberek-
ben tartani kell a lelket, hiszen
el lehet érni a változást, az or-
szág be tudja majd bizonyíta-
ni, hogy többre képes; nem
adjuk fel, várjuk a politikai for-
dulat lehetôségét. Most pél-
dául készülünk az európai
parlamenti választásra, ami jú-
niusban lesz.
– A Békés Megyei Önkor-

mányzat az elôzetes számítások
szerint közel egymilliárdos elvo-

nással számol jövôre. A települé-
si önkormányzatok is legalább
5-10%-os elvonással számolhat-
nak. Mit tehetnek az önkor-
mányzatok, akár a megyei, akár
a települési önkormányzatok eb-
ben a helyzetben, konkrétan itt,
Békés megyében?
– Elsôsorban küzdjenek,

emeljék fel a hangjukat, fogja-
nak össze, forduljanak felter-
jesztésekkel a kormányhoz!
Ugyanis ezt a pénzt a kor-
mány vonja el, ezért azt kell
megértetni a kormánnyal,
hogy a pénzt végsô soronnem
az önkormányzatoktól veszi
el, hiszen az ostor mindig az
emberek hátán csattan. Az ön-
kormányzatokat sújtó meg-
szorítások politikájának elsô-
sorban a gyermekes szülôk, a
szociális ellátásra szorulók, az
egészségügyi intézményekhez
forduló beteg emberek lát-
ják majd a kárát. Meg kell ér-
tetni a kormánnyal, hogy ezt
egészen egyszerûen nem te-
hetik meg, mert lehetetlen
helyzetet idéznek elô. Arra
biztatokmindenkit, hogy har-
coljanak minden lehetséges
eszközzel, próbáljanak a kor-
mánytól kevésbé fájdalmas
intézkedésekkel járó költség-
vetést, illetve kormánydönté-
seket kicsikarni.
– Karácsony felé közeledve

mit üzen a Békés megyei embe-
reknek, hogyan fogalmazná meg
a karácsonyi üzenetét számukra?
– Az advent és a karácsony

együttesen a számvetés idô-
szaka. Az ember ilyenkor vá-

rakozik, és várakozás közben
módja van arra, hogy átgon-
dolja, mit csinált jól az elmúlt
esztendôben, és mit csinált
rosszul, mi volt helyes, ésmit
talált inkább helytelennek.
Ezt a számvetést senki ne
mulassza el. Különösen ak-
tuális most ez a kérdés, hi-
szen csak egy lélekben erôs,
saját magával, saját tetteinek
és felelôsségének súlyával
tisztában lévô nemzet képes
arra, hogy legyôzze a komoly
megpróbáltatást jelentô vál-
ságokat. A karácsony mindig
emlékeztet bennünket a re-
ményre, és arra, hogy nem
várakozunk hiába. Ha lelkiis-
meretesen készülünk, akkor
biztosanmeg fogjuk kapni az
ajándékot, vagyis képesek le-
szünk arra, amire talán ma-
gunkat sem hittük alkalmas-
nak, és ha lelkiismeretesen
készülünk, akkor a változás is
gyorsabban következik be,
mint hogyha arra várnánk,
hogy valakimás idézze azt elô
számunkra. A változás része-
sévé kell válnunk mindany-
nyiunknak: ez a mögöttünk
hagyott 2008-as esztendô
legnagyobb tanulsága.
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A megye összefogást sürget a válsághelyzetben
Növekedésorientált gazdaságfejlesztési program készül

Agazdasági válságkihívásaira reagálvaBékésmegye
önkormányzata növekedésorientált gazdaságfej-
lesztési programot készít, melyhez számít amegye
75 településénekpolgármesterére és amegyegazda-
sági szereplôire.Ebbôl acélbólpolgármesteri egyez-
tetésre ésmegyei gazdaságfejlesztési fórumrakerült
sor immármásodik alkalommal 2008. december 10-
énamegyeházán, ahol a településekpolgármesterei,
a megye gazdasági szereplôi, a gazdasági kamarák,
amunkáltatói, illetvemunkavállalói szakmai és ér-
dek-képviseleti szervezetek, a gazdaságfejlesztés-
ben érintett intézmények vezetôi vettek részt.

Magyarország sokkal többre képes • Tartani kell a lelket az emberekben

Orbán Viktor Békésben ?
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Nehéz és szép. Kimerítô
és erôt adó, szegényes

és gazdag. Így jellemezhet-
nénk a mindennapokat a Bé-
késmegyei idôsek, betegek és
fogyatékkal élôk otthonában,
a Körös-menti Szociális
Centrumban. Dávid Zoltánt,
az intézmény igazgatóját arra
kértük, hogy röviden össze-
gezze az elmúlt évet.
– A BékésMegyei Önkor-

mányzat által fenntartott in-
tézmény négy telephelyen
látja el feladatát, a megye
nyugati kapujától a délen fek-
vô településekig. A Szarva-
son,Nagyszénáson,Magyar-
bánhegyesen és Mezôko-
vácsházán mûködô egységek
hét különbözô ellátási formá-

ban nyújtják szolgáltatásaikat
amintegy nyolcszáz rászoru-
lónak. Az ápolást-gondozást

nyújtó intézmény feladata,
hogy az ott élôknek személy-
re szabott ápolást, gondosko-
dást, érzelmi és fizikai biz-

tonságot biztosítson, profesz-
szionális segítséget nyújtson
a rászorulóknak, vagyis meg-
felelô életminôséget idôs
korban és betegségben is.
Nem kis feladat ez, amikor a
gazdasági és társadalmi kör-
nyezet a megszorításokról,
forráscsökkentésekrôl és lét-
számleépítésekrôl beszél. De
mondhatjuk ezt nekik? Idô-
seinknek, szüleinknek és
nagyszüleinknek, akik jó né-
hány megszorítás, válság és
szegénység mellett neveltek
fel bennünket? Nem mond-
hatjuk, és nem említették
ezt a Körös-menti Szociális
Centrum ápolói és szociális
munkásai a 2008-as évben
sem, miközben minden ere-

jükkel, kitartásukkal és szere-
tetükkel dolgoztak, dacára a
nehézségeknek. Öröm szá-
momra, hogy idén lehetôsé-
günk adódott az épületek ál-
lagának megóvására, kor-
szerûsítésére, az energiafel-
használás takarékosabbá téte-
lére, a napkollektoraink fel-
újítására. Az információs aka-
dálymentesítés keretében sa-
ját honlapot hozunk létre, va-
lamint olyan internetes elér-
hetôséget, melyet ellátottaink
használhatnak. Eredmény-
nek tartom, hogy a különbö-
zô ellátási formák egy intéz-
ményi struktúrába való egye-
sítése nemcsak gazdasági elô-

nyökkel szolgál, hanem társa-
dalmi, szakmai és egyéni,
személyes nyereséggel gazda-
gított mindannyiunkat. Az
idôsek, betegek, lakók és dol-

gozók együtt az idén is tartot-
tak farsangi mulatságot, nyá-
ri kirándulást és szüreti bált.
Táncoltak az idôsek napi ren-
dezvényeken, és talán ami a
legfontosabb, közösen imád-
koztak a Mária-szobor szen-
telésének napján. A rendez-
vények után még heteken
át az élményekrôl beszélge-
tünk, a fényképeket, video-
felvételeket nézegetjük.

�

Eltelt ez az év is. Azt
mondják, a következô még
nehezebb lesz.
„De nem ez a lényeg,

fiam!” – súgja egy fehér hajú,
szürkülô kezû bácsi.
„Karácsony jön! Eltelt egy

év, ésmég élünk! És szép éle-
tünk van, Karácsonyunk is
lesz, fiam!”

ABékés Megyei Hajnal
István Szociális Szolgál-

tató Centrum békési szék-
helyû, telephelyei az okányi
és vésztôi Nefelejcs Otthon,
valamint a dévaványai és fü-
zesgyarmati Borostyánkert
Otthon. Az intézményben
folyó munkáról Maczik Éva
Anna igazgató asszonyt kér-
deztük.
– Hogyan értékeli az elmúlt

évet?
– A január 1-jével bekö-

vetkezett változásokat köve-
tôen költséghatékonyabb gaz-
dálkodás jött létre a Békés
MegyeiHajnal István Szociá-
lis Szolgáltató Centrumban,
hiszen a párhuzamos tevé-
kenységeket megszüntettük.
A békési központ irányítá-
sával optimálisabb létszámú

szakértôi csoport képesmeg-
hozni a döntéseket. A letisz-
tultabb és átláthatóbb rend-
szernek köszönhetôen az in-
tézmény elônyösebb alkupo-
zícióba került a beszerzési
piacon. Az eredményesség
jól megfigyelhetô a tisztító-
szer és az élelmezés terén le-
folytatott közbeszerzési eljá-
rásoknál.
– Milyen feladatokat lát el az

intézmény?
– Az intézmény alaptevé-

kenységén felül – mely az
ápolás-gondozás – egyéb ki-
szolgáló tevékenységeket is
végez: takarítás, mosodai
szolgáltatás, fôzés, karbantar-
tás. Fontosnak tartom kie-
melni, hogyminden telephe-
lyünkön üzemeltetünk fôzô-
konyhát. Célunk a házias

ízek megteremtése, lakóink
gasztronómiai igényeinek ki-
elégítése, dolgozóink részére
kedvezményes áron történô

munkahelyi étkeztetés bizto-
sítása, valamint a konyhai ka-
pacitások teljes körû kihasz-
náltsága, ezért ebben az év-
ben jelentôsen növeltük a
vendég étkezôk számát. Az
intézmény különbözô telep-
helyein dolgozó szakmun-
kások összehangolt ütemterv
szerint végzik a felújítási és
karbantartási munkálatokat,
így idén jelentôs, valamennyi
telephelyet érintô felújítás
valósult meg, mely az itt élôk
és dolgozók komfortérzetét
nagymértékben javítja. Fo-
lyamatban van mintegy 40
millió forint értékben mind
az öt telephelyet érintôen
konyhai és ápolási eszközbe-
szerzés, intézményi textília-
és bútorvásárlás. Hatéko-
nyabb kommunikációs és
dokumentációs rendszer kia-
lakításán is dolgozunk.
– Hogyan értékeli a dolgozók

munkáját?
– Az intézmény dolgozói-

nak erkölcsi elismerése mel-
lett az ésszerû és hatékony
gazdálkodás eredményeként
anyagi juttatás formájában is
elismerjük az egész évi telje-
sítményt. Az egészségpénztá-
ri és nyugdíjpénztári juttatá-
sokat örömmel fogadták dol-
gozóink. Ahhoz, hogy a kol-
légáinkmunkájukat kiegyen-
súlyozottan, kitartóan, lelki-
ismeretesen végezzék, szük-
ségük van a pszichés egyen-
súlyuk, a lelki egészségálla-

potuk ápolására, egyensúly-
ban tartására. Ebbôl a célból
a különbözô munkacsopor-
toknak megfelelô speciális
képzéseket, csapatépítô tré-
ningeket, szupervíziós lehe-
tôségeket biztosítunk. Emel-
lett minden munkacsoport-
nak rekreációs kirándulási le-
hetôséget, valamint a Békés
Megyei Jókai Színházba vál-
tott színházbérletekkelmagas

színvonalú kulturális él-
ményt tettünk elérhetôvé. Az
intézmény vezetése a telep-
helyeken elôzetesen kialakult
szakmai munkát a szükséges
mértékben egységesítette,
harmonizálta, de igyekszünk
figyelembe venni a korábban
kialakult hagyományokat, tá-
mogatjuk a kulturális és

egyéb rendezvények megva-
lósítását. Ilyen volt például
az „Ôszülô napok” program-
sorozat is, amely nagy si-
kert aratott. Vezetôtársaim-
mal együtt arra törekszünk,
hogy minden intézményi la-
kó megkapja a számára opti-
mális ellátást. A karácsonyi
ünnepek közeledtével még
nagyobb hangsúlyt fekte-
tünk a megfelelô lakókör-

nyezet biztosítására, a sze-
mélyre szóló ellátásmegvaló-
sítására, és az ünnepi hangu-
latot meglepetésekkel törek-
szünk teljesebbé tenni. Végül
pedig áldott, békés, boldog
ünnepeket kívánok minden
kedves lakónknak és munka-
társunknak, tisztelt olvasó-
inknak.

Internetezés, zene, tánctanulási lehetôség a Hajnalban

H raskó Jánosné Erzsike néni, az intéz-
mény egyik gondozottja örömmel

számolt be arról a Békés megyei közlöny-
nek, hogy szívesen részt vesz a rendezvé-
nyeken, színes, érdekes programokkal, elô-
adásokkal, szép dalokkal szórakoztatják ôket.
– Nagyon szeretem a vésztôi Nefelejcs

zenekart, mert mindig olyan vidámak, lát-
szik rajtuk, hogy szeretnek ide jönni, mi
pedig boldogan fogadjuk ôket.
Az ellátottaknak lehetôségük nyílik

különbözô foglalkoztatásokon, változatos
programokon részt venni, kiállításra járni,

táncolni, internetezni, zenélni tanulni. Ezt
használta ki Erzsike néni is, aki részt vett
a „Kattints, békési mami” programban,
melynek segítségével lehetôsége nyílt az in-
ternethasználat elsajátításához.
–Megtanultam internetezni, így Ameri-

kában élô lányommal könnyenmegy a kap-
csolattartás.Mindentmeg tudunk beszélni
és még fényképeket is tudunk egymásnak
küldeni. A nôvérek, a foglalkoztatók tün-
dérek, egy simogatás, egy mosoly minden-
nél többet jelent számunkra - mondta Er-
zsike néni.

Tündér nôvérek segítenek

Maczik Éva Anna, az in-
tézmény igazgatója

Hraskó JánosnéErzsikenéni ésBartiknéCzeglédi Ibolya
mentálhigiénés csoportvezetô

Téli felvétel a pszichiátriai betegek otthonánál Mezô-
kovácsházán

„Szép életünk van. Karácsony is lesz, fiam!”

AKörös-menti Szociális Centrumnégy telephelyen, Szarvas,
Nagyszénás,Magyarbánhegyes ésMezôkovácsháza települé-
seken nyújtja az alábbi szolgáltatásait:

➠ Idôsek ápolást-gondozást nyújtó ellátása
➠ Szenvedélybetegek ápolást-gondozást nyújtó ellátása
➠ Pszichiátriai betegek ápolást-gondozást nyújtó ellátása
➠ Fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó ellátása
➠ Hajléktalan személyek ápolást-gondozást nyújtó ellátása
➠ Szenvedélybetegek rehabilitációs otthoni ellátása
➠ Fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthona

– 1968-ban jelentkeztem dolgozni a szociá-
lis otthonba – mondta el Fodor Tivadarné –,
és itt dolgoztam egészen a nyugdíjazásomig
mint ápolónô. Továbbra is szüksége volt a
városnak amunkámra, így lettem klubveze-
tô 2002-ig. Megromlott egészségi állapo-
tommiatt kerültem be az otthonba az idén
nyáron. Nagyon sok változás történt azóta,
mióta nyugdíjba mentem. Nagyon jónak
tartom azt, hogy a súlyosabb betegeket nem
különítik el, így nekem is megnyugtató,

hogy egészségesebb szobatársaim is vannak.
Ha rosszul lennék, akkormindig lesz olyan,
aki tud szólni a nôvérnek. Azt tapasztalom,
hogy a nôvéreknek nagyon sok dolguk van,
mégis lelkiismeretesen elvégzik a feladatai-
kat. Szeretek itt lenni, sok program van,
amin szívesen veszek részt, és bármilyen
jellegû problémám van, segítenek megol-
dani. Jó a kapcsolatom a lakótársakkal, a
szobatársaim nagyon kedvesek, szeretem
ôket.

Ápolónôbôl lett gondozott Klárika néni
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Békés megyei
alkotók

Akarácsony szóhallatán ez jut eszembe elsôként: piros csiz-
mában lépkedek szüleimmel a hóban. A Tessedik utca

mérhetetlenülmessze, nemgyôzömkivárni a pillanatot.Mire
megérkezünkmamáékhoz, dédikemár énekli aMennybôl az
angyalt, gyertyafény, körben sötétség. Inkább félelmetes volt,
mintmeghitt. Akkor, kisgyermekként így éreztem.Ajándékok
mamánál, utána itthon:made in karácsony.Valójábannemszé-
dítettek ilyesmivel, hogy a húsvéti nyúl hozza a Jézuskát au-
gusztus huszadikán,meg hasonlók. Enélkül ismegvolt a vará-
zsa az ünnepnek. Az emeleti lakás üvegajtajain keresztül már
derengett a karácsonyfa izzóinak szívdobogtató fénye, szüleim
rakosgatták a csomagokat, tudtuk jól, de nem volt hiányérze-
tünk. Utána jött a két ünnep közé „szorulás”, a két idôpont
közti légüres tér kitömve hidegtálakkal, kocsonyával, hûtôben
megkocsonyásodott halászlével, süteményekkel, s a kará-
csonyfáról lelopkodott szaloncukrok üres kabátkáival – végül
csak kiürült ez az év is, letudva ünnep és hétköznap.
A régi szilveszterekbôl arra emlékszem, hogy anyuék vala-

mi vacsorán voltak, mi meg mamáéknál lettünk „elszállásol-

va”. Nagybátyám az év utolsó éjjelén filmet nézett. Vibrált a
fekete-fehér képernyô, harsogtak a dialógusok, s arra a szo-
morú hírre ébredtem, hogy a sivatagban állomásozó csapat
kénytelen meginni a saját vizeletét, ha életben akar maradni.

Szép kis szilveszteri itóka, pezsgô helyett, gondoltam. Még
most is hallom azokat a bántóan hangos szavakat. Azóta is
képtelen vagyok tévémellett elaludni, egybôl a pisiivós szto-
ri jut eszembe.
Késôbb már én is vettem anyuéknak ajándékot. Apunak

könyv, Szakonyi Károly: Északi tábor. Anyunak is, Péchy
Blanka: Beszélni nehéz. (Hogy mikre nem emlékszik ez a
gyerek…) Azután nincs kiragadott karácsonyom. Ahogy fel-
növünk, egyre kevésbé emlékezetes események követik egy-

mást. Persze nem így van, de így érezzük. Lehetne kesereg-
ni, hogy az ünnep varázsának annyi, mert már halottak nap-
ján kint van a bevásárlóközpontok bejáratánál a kellemes ka-
rácsonyi stb. szöveg, beleununk, mire bekövetkezik az ün-
nep, mert annyiszor sulykolják belénk mindenfelôl, hogy
azon a pár napon tessék kellemesen boldognak lenni, ráadá-
sul áldott szeretetteljesen. Mondhatnám, olyan ez, mint a
kötelezô szilveszteri berúgás. Lehetne a piac bejáratánál ha-
donászva siránkoznom, hogy itt már minden csak a pénzrôl
szól, versenyszerû költekezésbe kezdünk, ráadásul a válsá-
gok válsága van, de nem teszem. Karácsony számomra a hát-
radôlésrôl szól. Hátradôlés pár percnyire, igazi megnyugvás,
minden lelassul, fényekben úszom, és nem gondolok arra,
hogy a tél java még csak ezután jön.
Egy kevés hó essen csak december végére, de épp csak

annyi, hogy kivilágosodjon a Szenteste, legyen „Vakfehér, kék
éjszaka”, s ne kelljen lapátolni az ajándékozás utáni borozga-
tás helyett! Ennyit szeretnék mindenféle felesleges ajándék
helyett.

Szabó László

Magányos karácsony
M
i
d
ô
n

az óra
üt, leszáll
a nagy fehér
Karácsony,

s mint színezüst medál,
az út menti fákon

a jégcsapok úgy ragyognak.
Benn

csönd van, félhomály.
Nem kopogtat rád az Ünnep –

tán öltözik, tán csengettyûre vár, meglehet,
hogy szünnapot tart, vagy mint költözô madár,

jobb tájakra röppen.
S az öncsalás miatt, míg állsz a fánál,

valódi könnyet ejtesz, mintha
R
á-

találnál...

AZOLDALTÖSSZEÁLLÍTOTTA: ELEKTIBOR, A BÁRKA FÔSZERKESZTÔJE

Kiss László

Valami a télrôl

Í rhatnál már valamit a horgászatról is, morogja mellettem a
rocker, kezében bikacsöknyi csukázóúszó, szájában ham-

vadó cigarettavég. A fôzsinórról indított fémelôkén vaskos kis-
kárász ropja a rock n’ rollt. Ahogy vizet ér a szerelék, úgy hull
a csali az ólom után, ahogy József Attila versében a múlt. Las-
san, tûnôdve, hangtalan.
Az ösztön vezet bennünket, halat ölni jöttünk.
Közeledik az ünnepek, a pósteleki fenyôkön fölborzolt tol-

lú varjak ücsörögnek. A büszkén nyújtózó ágak zöldjén egy-
egy szerencsésebb hófolt árulkodik az évszakról – meglehet,
csupán képzeljük.
A hídon túl Beke Miska bácsi vert tanyát. Törvénytisztelô

ember, hat bottal horgászik, a termoszban pálinkatea. Fogott
valamit, Miska bácsi? – süvöltünk. Meleg angolnát, bólogat,
és az ágyékát markolássza. Egyenes beszéd.
Kapás híján csevegünk. A rocker lázasan készül a kará-

csonyra. Kérdésemre válaszolva elárulja, szíve szerint a fejébe
állítaná a fenyôfát, annyira nincs hely a lakásban.
Pakolás közben megütközve halljuk, amint egy termetes

csuka a vízbe nyúló ágak között hatalmasat csap; az autóba ül-
ve látjuk, Beke Miska bácsi az: átszellemült arccal – menny-
bôl az angyal – tempóz a túlsó part tövében didergô nádfal irá-
nyába.

Magyari Barna

Lehet-e hiány a szívekben?
Megvetted-e már magadnak karácsonyra a guminôt?

Hány hektó sört kértél ajándékba családodtól? A kará-
csony elôtti véghajrában ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel
ugratjákmanapság egymást a vicces kedvû férfiak. Ôk azt kér-
dezgetik:mennyit érmeg neked az asszony, a gyerek, az anyós,
vagy az egyéb rokon? Sajnos az utóbbi jelenség már nem is

meglepô, hiszen mai világunk-
ban egyre többek szemében a
pénz a legnagyobb érték.
Évtizedekkel ezelôtt a szere-

tet, a megértés, az ôszinte barát-
ság többet ért mindennél. Ak-
koriban nem a tárgyaknak, ha-
nem a földi halandóknak volt
igazi értékük.Manapság viszont
egyes családokban már a tizen-
éves gyermek sem azért várja
igazán a karácsonyt, hogy ré-
gen látott nagyszüleivel talál-
kozzon. Sokkal inkább az aján-
dék súlya, és nem a szeretet
mágnese vonzza.
Minél nagyobb értékû a re-

mélt ajándék, annál nyájasabb az
unoka viselkedése is a nagyszü-

lôk irányába. Karácsony viszont csak évente egyszer van. Az
ünnepek után ismét jönnek a visszafogott hétköznapok, az
unoka részérôl a „Jaj, nem érek én rá folyton hozzátok men-
ni!” visszautasításokkal.
Korosabb ismerôseim nemrégmesélték, hogy gyermekko-

rukban december 25-ét mindig a családdal kellett tölteniük.
Vagy vendégeket vártak, vagy ôk látogatták végig a rokonságot.
Némi keserû iróniával jegyeztékmeg: hamanapságmeg akar-
ják látogatni valamelyik családtagjukat, akkor sok esetben elôt-
te ugyanúgy oda kell telefonálni, mint a szállodába. S könnyen
lehet, hogy ott sem lesz „hely”.
A Körös-sárréti Jani bácsi viszontmég régivágású.Ô el sem

tudja képzelni, hogy karácsonykor ne lenne helye a szívekben
a rokoni és emberi szeretetnek….

Kiss Ottó

HA TÉL VAN
Ha tél van, verset olvasok,
attól, mint hó, felolvadok.
A vers minden jót felidéz,
a múlt édes lesz, mint a méz.

Ha csendes téli este van,
emlékeimnek teste van.
Ilyenkor bennemmerítôz
a forró a nyár, a szelíd ôsz.

Hartay Csaba

Karácsonyról, elsôként

Banner Zoltán

karácsonyi levél
meghalt és élô barátaimnak:
az erdélyi naiv- és népmûvészeknek

azok a mûtermek
az ég alatt vagy a fészerben
a téli konyha melegében
a kultúra alagsorában!

azok a kezek
kérgesek súlyosak eresek
finomak tûtôl sebesek!

azok a szerszámok vésôk bárdok bicsakok
szövôszék korong
ihlethordozó bakok!

azok az ôszök és telek
amikor pihenne már a test
de most ébred szigorú
álmából a lelketek!

s azok a lelkek
szállni készek
de nem repülhetnek
mert nem a szelek
hanem a kenyér a ház
a vetés és betakarítás!

az erdélyi falu.
sok-sok magyar Betlehem
mert Jézus születik ott
mert Jézus van jelen
ahol gazda erdôlô juhász
anélkül teremti önmagát
hogy felismerné bennük a világ
a Kisdedet pedig
a Kisded: élet és alkotás

Bennetek ôrzi szent fiát az ács
s a szûzen szülôMáriák
könnyeiken át várják a Csodát

a Heródes-katonák
már a kert alatt
tapodják a havat

vigyázzatok ó drága szent
asszonyok és férfiak!
Veletek a nagy út véget ér
Bennetek mosolyodik
utolsót a magyar éj!

NagyMihály Tibor

nyakamba hógolyó
hahó karácsony

ma életemmel újra játszanék
letûnt gyerekkoromma visszavárom
ott jó remények gyertyalángja ég

a messzeség feszíti ablakom
ma elidôzöm én a múlt idôben
a szívek dobogását vallatom

és megköszönök mindent elmenôben

ma vélem énekel a sok szegény
akit megszólított a messiás
a vágyaink varázsos éjjelén

a hallgatag világ miránk vigyáz

s kinyílt egekre visszafénylenek
a csillagokkal sújtott fenyvesek
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6., kedd 19.00 Czakó Gábor: Disznójáték, József Attila bérlet / Nagyszínpad
7., szerda 15.00 Czakó Gábor: Disznójáték, Arany-bérlet / Nagyszínpad

19.00 Czakó Gábor: Disznójáték, Móricz-bérlet / Nagyszínpad
8., csütörtök 15.00 Czakó Gábor: Disznójáték, Blaha-bérlet / Nagyszínpad

19.00 Czakó Gábor: Disznójáték, Vörösmarty-bérlet / Nagyszínpad
9., péntek 19.00 Czakó Gábor: Disznójáték, Mikszáth-bérlet / Nagyszínpad
10., szombat 19.00 Czakó Gábor: Disznójáték, Sarkadi-bérlet / Nagyszínpad
12., hétfô 19.00 Rock és Irodalom – Irodalmi est,

Körös Irodalmi Társaság rendezvénye / Vigadó
13., kedd 19.00 Czakó Gábor: Disznójáték. Latinovits-bérlet / Nagyszínpad
14., szerda 19.00 Czakó Gábor: Disznójáték, Pécsi-bérlet / Nagyszínpad
15., csütörtök 19.00 Czakó Gábor: Disznójáték, Madách-bérlet / Nagyszínpad
16., péntek 19.00 Czakó Gábor: Disznójáték, Csortos-bérlet / Nagyszínpad
17., szombat 20.00 Kabarészombat – Humortusa, Színészklub
20., kedd 10.00 Farkas Ferenc: Csínom Palkó, Kenguru-bérlet / Nagyszínpad

15.00 Farkas Ferenc: Csínom Palkó, Kinizsi-bérlet / Nagyszínpad
21., szerda 19.00 Pozsgai Zsolt: Boldogság gyere haza,

Stúdiószínházi elôadás / Stúdiószínház
22., csütörtök 15.00 Farkas Ferenc: Csínom Palkó, Nemecsek-bérlet / Nagyszínpad
23., péntek 19.00 Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli,

Bemutató elôadás / Stúdiószínház

24., szombat 19.00 Arisztophanész-Hamvai-Nádasdy-Gulyás: Lüzisztraté,
Bérletszünet / Nagyszínpad

25., vasárnap 19.00 Arisztophanész-Hamvai-Nádasdy-Gulyás: Lüzisztraté,
Bérletszünet / Nagyszínpad

26., hétfô 19.00 Arisztophanész-Hamvai-Nádasdy-Gulyás: Lüzisztraté,
Bérletszünet / Nagyszínpad

27., kedd 15.00 Farkas Ferenc: Csínom Palkó, Kincskeresô-bérlet / Nagyszínpad
19.00 Ünnepi Bárka-est,

Bárka irodalmi folyóirat rendezvénye / Vigadó
28., szerda 15.00 Farkas Ferenc: Csínom Palkó, Hófehérke-bérlet / Nagyszínpad

19.00 Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli,
Bérlet I / Stúdiószínház

29., csütörtök 15.00 Farkas Ferenc: Csínom Palkó, Manócska-bérlet / Nagyszínpad
19.00 Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli,

Bérlet II / Stúdiószínház
30., péntek 10.00 Farkas Ferenc: Csínom Palkó, Lepke-bérlet / Nagyszínpad

15.00 Farkas Ferenc: Csínom Palkó, Mazsola-bérlet / Nagyszínpad
19.00 Vivaldi-Topolánszky: Négy évszak, Vigadó

31., szombat 10.00 Farkas Ferenc: Csínom Palkó, Családi-bérlet / Nagyszínpad
19.00 Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli,

Stúdiószínházi elôadás / Stúdiószínház

Békés Megyei Jókai Színház 2009. január havi játékrendje
5600 Békéscsaba, Andrássy út 1. • Telefon: 66/519-569, jegyiroda: 66/519-550 • E-mail: szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu •Web: www.jokaiszinhaz.hu

Már hagyományosan
minden évben meg-

rendezi a Mikulás-kupát a
Békéscsabai Úszó Club. Bé-
késcsabán az Árpád fürdôben
az idén is sokan várták a Mi-
kulás érkezését. A megyei
úszóversenyen több száz
gyermek mérte össze az ere-
jét. Külön futam volt a spe-
ciális sportolóknak, akik vala-
milyen fogyatékkal élnek. A
verseny közben megjelent a
várva várt Mikulás, aki sza-
loncukrot és mandarint osz-
tott a gyerekeknek.

Február elejétôl tekinthetik
meg a látogatók az „Élet a

halál után – az egyiptomi ha-
lotti kultusz emlékei” címûki-
állítást a Munkácsy Mihály
Múzeumban. Akiállítás anya-
gánakösszeállításánál fô szem-
pont a rendkívül komplex
egyiptomi túlvilághit szinte
valamennyi aspektusát érintô
mûtárgyak kiválasztása volt.
Amumifikálás jellemzôirôl

és technikai fejlôdésérôl, vala-
mint a temetkezési szokások-
ról, rítusokról tanúskodó sír-
mellékletek között gazdagon
díszített koporsó éppúgymeg-
található, mint a balzsamozott
testrészek tárolására szolgáló
ún. kanopuszedények, a holt-
testre, illetve a holttest mellé
helyezett amulettek, díszek és
eszközök. A papiruszra, vá-
szonra vagy magukra a tár-
gyakra felírt, illetve felvésett

mágikus szövegek az elhuny-
tak túlvilági sorsának kedvezô
alakulását célozták éppúgy,

mint a sírba helyezett, külön-
bözô korok ízlés- és formavi-
lágát képviselô szolgaszobrok.
Külön tárló mutatja be Ozi-
riszt, a holtak birodalmának
uralkodóját, akihez a megdi-
csôült elhunyt csatlakozni vá-
gyott. Az oda vezetô út azon-
ban hosszú és veszélyes volt,
sikeres megtételéhez istenek
és démonok segítségére volt
szükség. Ezek részletes bemu-

tatásamellett az élôk feladatai-
ról is tanúskodnak a kiállítás
tárgyai: a fennhangon recitá-

landó „áldozati formula” épp-
oly fontos szerepet játszott,
mint a jelképes adományokkal
gazdagon díszített „áldozati
tábla” elôtt végzett szertartás.
A kiállítás célja tehát azok-

nak a tárgyaknak a bemutatása,
amelyek az egyiptomi ember
számára akkor nyerték el igazi
jelentôségüket, amikor teste
beköltözött az „örökkévalóság
házába”.

Nagy érdeklôdést kivál-
tó kulturális eseményt

szervezett hagyományteremtô
szándékkal a Békés Megyei
Tudásház és Könyvtár kultu-
rális irodája november végén.
Megyei szintûnépzenei sereg-
szemlének adtak otthont,me-
lyet elsô alkalommal rendez-
tek meg, és a közismert déva-
ványai népdalénekesrôl, nép-
zenészrôl, Kádár Ferencrôl ne-
veztek el.
Kádár Ferenc Dévaványán

élt és dolgozott, számos szak-
embernek adta át tudását, és
bôvítette a fiatal korosztály
népzenei, népdaléneklési is-
mereteit. Legjobban példázza
ezt az is, hogy a jelenlegimeg-
mérettetésen unokája is részt
vett és versenyzett, furulyajá-
tékával örvendeztette meg a
nagyszámú hallgatóságot.
A versenyre szinte a megye

minden térségébôl jelentkez-
tek elôadók, különbözô kor-
osztályokban. Így általános is-
kolások, középiskolások és fel-
nôtt korúak, összesen több
mint ötvenen.
A hiteles és szakmailag

igényes bírálatok érdekében
elismert szakembereket sike-
rült megnyerni a zsûriben. A
zsûri elnöke a szakmai kö-
rökben nagy tekintélynek ör-
vendô Birinyi József népzene-

kutató, népzenész, a zsûri
tagjai dr. Fehér Anikó népzenei
tanár, a népmûvészettel hiva-
tásszerûen foglalkozó Kádár
Ferenc ésSurinásné TóthOlga,
a Tudásház pedagógiai szol-
gáltató irodájának rendszere-
sen közremûködô szakta-

nácsadója voltak.Mint ahogy
azt Birinyi József is megfo-
galmazta értékelésében, a ta-
lálkozót érdemesnek tartja
arra, hogy hagyománnyá vál-
jon és fórumot biztosítson
a népzenét, népdaléneklést
mûvelô megyei tehetségek-
nek. Nagyon fontosnak tar-
totta azt is, hogy a megyében
dolgozó szakemberek és Bé-
kés Megye Képviselô-testü-
lete is hathatósan támogatta a
rendezvényt.

A zsûri részérôl bírálat szin-
te egyáltalán nem érkezett, el-
lenben számtalan javaslat,
szakmai tanács, építô kritika
hangzott el, amelyet a ver-
senyzôk örömmel és köszö-
nettel vettek tudomásul, hi-
szen további fejlôdésükhöz ez

nagy segítséget és iránymuta-
tást jelenthet.
A versenyzôk a szakmai ta-

nácsokmellett számos értékes
tárgyjutalomban, elismerések-
ben, plakettekben, könyvjutal-
makban és díszoklevelekben
részesültek, melynek anyagi
alapjait a Nemzeti Kulturális
Alaptól nyert pályázati összeg,
Békés Megye Képviselô-tes-
tületénekprojektfinanszírozá-
sa, valamint Kádár Ferenc tá-
mogatása jelentette.

Mikulás-kupa úszóverseny

Népzenei seregszemle a Tudásházban

Averseny legjobbjakéntKádár Ferenc-díjban részesült
és egy bronz plakettet vehetett át Kiss Ferenc

Egyiptomi kiállítás a Munkácsyban

Aleendô tárlaton a közön-
ség a Szônyi Istvántól lá-

nyához,Szônyi ZsuzsáhozRó-
mába került festményeket
tekintheti majd meg, a Mun-
kácsyMihályMúzeumban. A
gyûjtemény, amelynek több-
sége az 1940–50-es években
készült gouache és tempera
technikával, a közelmúltban

került végleg hazaMagyaror-
szágra, korábban ezeket a
mûveket nem láthatta a hazai
közönség.
Szônyi Istvánt (1894–

1960) a 20. századi magyar
festészet és grafika legna-
gyobb formátumú egyénisé-
gei, legismertebb és legmeg-

becsültebb magyar képzô-
mûvészei között tartjuk szá-
mon. Egyszerre volt a tradí-
ciók folytatója és a modern
mûvészet képviselôje, belô-
lük alkotta meg saját mar-
káns, semmivel sem összeté-
veszthetô mûvészi világát.
Ferenczy Károly tanítványa-

ként kezdte a pályáját, de
mestere volt
Réti István is.
1920-ban lé-
pett elôször a
közönség elé
önálló kiállí-
tással azErnst
Mú z e um -
ban, nagy si-
kerrel, ami-

nek hatására megkapta a Szi-
nyei Társaság nagydíját, és
egyúttal a társaság tagjává is
választották. A húszas évek
végétôl Zebegényben alko-
tott, ahol a nagybányai tradí-
cióból alakította ki sajátos
mûvészi formanyelvét, meg-
alkotva a két háború közötti

korszak egyik legharmoniku-
sabb életmûvét.
Mûvészetét az évek során

számos díjjal jutalmazták:
1930-ban a Ferencz József ju-
bileumi díjat, 1933-ban az ál-
lami kis aranyérmet, 1939-ben
az állami nagy aranyérmet és
Bécs város nagydíját kapta
meg. 1938-tól kezdve haláláig
aKépzômûvészeti Fôiskola ta-
nára volt.Zebegényimûterme
ma emlékmúzeum.
A hazatért gyûjtemény tu-

lajdonosa, leánya, SzônyiZsu-
zsa 1949-ben férjével, Triznya
Mátyás festômûvésszel elhagy-
ta az országot. Rómában tele-
pedtek le, ahol lakásuk a ma-
gyar kultúra olaszországi ott-
hona lett, falain Szônyi István
számos alkotásával. Ez a fél
száz darabos gyûjtemény ér-
kezett most haza Szônyi Zsu-
zsa akaratából, és mutatkozik
be a hazai közönségnek az or-
szág számos kiállítóhelyén,
2009. január 17-tôl a Munká-
csyMihályMúzeumban.

Szônyi István-kiállítás

Diófák alatt


