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2009-ben a növekedésorientált gazdaságfejlesztési programé a jövô

Összefogással, közös fellépéssel léphet elôre a megye
A Békés Megyei Közgyûlés hat képviselôjét arra
kértük, hogy röviden összegezzék az elmúlt évet,
és mondják el azt is, mit várnak az új évtôl.

D

omokos László, a Békés
Megyei Közgyûlés elnöke elmondta, hogy a 2008as év Magyarország és a Békés
megyei emberek számára is a
brutális megszorítások idôszakát hozta el. Mindenki számára világossá vált, hogy baj van:
a kormány által hangoztatott

sikerpropaganda nem igaz, az
ország az államcsôd szélére
sodródott, hiszen a pénzügyi
válság a magas államadóssággal
sújtott magyar gazdaságot is elérte. Az is kiderült, hogy azért
kerültünk ilyen helyzetbe,
mert az elmúlt években hibás,
rossz gazdaságpolitika folyt.

2009-ben ismét kevesebb
pénzbôl gazdálkodhat a megye, valamint a megye települései, de az intézmények is
ki vannak téve a kormányzati
finanszírozásnak.
Az elnök hangsúlyozta,
hogy szerencsére Békés megyének megvannak a válaszai
a válságra – egy növekedésorientált gazdaságfejlesztési
programra van szükség –,
majd hozzátette, több célunk
is van: az elhibázott központi
gazdaságpolitika hatásainak
ellensúlyozása, kárenyhítés,
párbeszéd, koordináció, öszszefogás a helyi szereplôkkel;
közös érdekérvényesítés, közös fellépés, valamint Békés
megye társadalmi-gazdasági
programjának felülvizsgálata.
A program egyik fontos
eleme, hogy felülvizsgáljuk
az elôre hozott és pályázaton
elutasított beruházásokat,
vagyis nem adjuk fel a fejlesztéseket annak ellenére sem,
hogy a kormány a benyújtott
kiemelt nagy programokat –
egy kivételével – elutasította.
Fontos cél, hogy a megye a
szolgáltatásaival segítse a tele-

pülési önkormányzatokat, a
szakképzés, felnôttképzés területén magasabb képzési
szint elérésével erôsítse a
munkába állás lehetôségeit,
hiszen a Békés megyében
élôk számára most a legfontosabb a munkahelyek megtartása és új munkahelyek
létrehozása. Új elemként
vizsgáljuk a vállalkozások által megfogalmazott hitelhez
jutás feltételeit, valamint a
vállalati fejlesztési források
helyben való felhasználásának lehetôségét.
Úgy gondolom, hogy nekünk minden körülmények
között Békés megye lakosságának érdekeit kell képviselnünk.

Új lehetôségek a határ menti
együttmûködésben
Farkas Zoltán, a Békés Megyei
Közgyûlés alelnöke szerint
vegyes volt a 2008-as év, hiszen a kormány a megyei önkormányzatot – mint középszintû közigazgatási szintet –
intézkedéseivel folyamatosan
sújtotta.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON ¡

Kizárták a megyét a belvízprogramból

Számíthatnak a segítségre a települések

A

mogatják a megyei önkormányzat belvízprogramban
való részvételét, pedig a részt
vevô 16 település számított
a megye segítségére. A megyeházán tartott decemberi
egyeztetésen a megjelent polgármesterek egybehangzóan
kinyilvánították, hogy az új
körülmények között is számítanak a megyei önkormányzat közremûködésére.
A testületi ülésen elhangzott,
hogy a megye nélkül elveszhet a 2,2 milliárdos belvízprogram. Ha a 16 település
közül bármelyik is kiesik, az
akár az egész projekt megva-

Várják a továbbtanuló
diákokat a középiskolák
A megyei önkormányzat három közoktatási intézménye
várja mindazokat a diákokat,
akik korszerû, használható
tudásra vágynak. Az iskolák
által kibocsátott munkaerô
felkészültségével, naprakész
tudásával rugalmasan igazodik a munkaerôpiac igényeihez, valamint a diákok és a
szülôk igényeihez egyaránt.

A belvízprogramot eddig összefogó megyei önkormányzatnak ugyan le kellett mondania a projektgazda szerepérôl, ennek ellenére segíteni kívánják a projektben részt vevô kistelepüléseket.
Errôl is döntöttek a megyei közgyûlés december
29-i rendkívüli ülésén.
Békés Megyei Önkormányzat eddig beadott
nagy programjai közül egyedül a „Belvízrendezés az élhetôbb településekért” címû
kiemelt programot támogatta
a kormány, a támogatási szerzôdés aláírására azonban 17
hónap után sem került sor. A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség többször is változtatott a tervezési felhíváson, a
megyei önkormányzati hivatal szakembereinek pedig ötször kellett átdolgozni a több
száz oldalas projektet. A megyegyûlésen az is kiderült,
hogy a döntéshozók nem tá-

Boldog új évet kíván
Békés Megye
Képviselô-testülete

Hunyadi János
Közoktatási
Intézmény

lósítását veszélybe sodorhatja. Békés Megye Képviselôtestülete az elmúlt két évben
sok erôfeszítést tett és jelen-

tôs anyagi áldozatot vállalt a
projekt mielôbbi megvalósítása érdekében.
FOLYTATÁS A 4. OLDALON ¡

A szakképzést húzóágazatnak
tekintik, ezért minden eszközt és lehetôséget megragadnak a fejlesztés érdekében. Nagy hangsúlyt fektetnek a gazdasági és vállalkozási ismeretek tanítására is. Az
intézmények végzôsei piacképes, megalapozott tudással
rendelkeznek.
ÍRÁSAINK AZ 5., 6., 7. OLDALAKON ¡
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Közös útfejlesztésre pályázik Békés és Bihar megye

Erôsödô határ menti kapcsolatok
A

határon átnyúló közlekedési fejlesztésekrôl,
az iskolai végzettségek kölcsönös elismerésérôl és a sürgôsségi ellátásban történô
együttmûködésrôl is tárgyaltak a Békés–Bihar Megyei
Vegyes Bizottság 2008. december 16-i ülésén Méhkeréken, a magyarországi román kisebbség egyik legjelentôsebb településén.
A bizottság ülését megelôzôen partnertalálkozóra került sor a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága és a
Körös-vidéki
nagyváradi
Múzeum munkatársai között. A megbeszélésen az elmúlt több mint 20 éves
együttmûködésre alapozva
közös, utazó kiállítások lebonyolításának lehetôsége körvonalazódott, amely kapcso-

tokként érintették a határon
átnyúló közmûfejlesztések,
nagyléptékû közlekedési fejlesztések kérdéseit, kitértek
a határon átnyúló bûnözés
megelôzésének lehetôségeire,
az iskolai végzettségek kölcsönös elismerésére, valamint a
sürgôsségi ellátásban, illetve a
magyar és román adóügyi
szervek munkájában megvalósuló együttmûködésekre.
Ezt követôen a bizottság
tájékoztatót hallgatott meg az
október 15-i nagyszalontai
ülésen hozott közlekedésfejlesztési határozatok végrehajtásáról. Elhangzott, hogy a
két megye közös határszakaszán átnyúló közlekedés feltételeinek javítása keretében a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. tájékoztatása alapján pályázatok elôkészítése

pozottak a vasúti fejlesztés terén helyi szinten megfogalmazott programok. A bizottság határozatban csatlakozott
a Békés Megye Képviselôtestülete részérôl elfogadott,
ennek az álláspontnak a felülvizsgálatát célzó, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumhoz eljuttatott kezdeményezéshez.
A bizottság ülésén a két
megye rendôri, határôrizeti
szervei tájékoztatást adtak a
határon átnyúló együttmûködésrôl, magyar részrôl
dr. Gyurosovics József megyei
rendôrfôkapitány,
román
részrôl pedig Bucur Adrian, a
Bihar Megyei Rendôrkapitányság helyettes vezetôje
személyében. Kiemelték,
hogy miután Magyarországon a határôrizeti feladatokat

Méhkeréken tárgyaltak a Békés–Bihar Megyei Vegyes Bizottság tagjai
lódhat az „Otthonunk Békés
megye” programsorozatba. A
hosszú távú együttmûködés
alapjait jelentheti egy kidolgozandó közös stratégia, ami
a pályázatokon való közös indulás alapjait is képezheti.
A bizottság ülésének kezdetén Martyin Tivadar, Méhkerék polgármestere köszöntötte a megjelenteket, az ülést
Farkas Zoltán, Békés Megye
Képviselô-testülete alelnöke
vezette.
Elsô napirendi pontként
Románia
Magyarországra
akkreditált nagykövetének,
Ireny Comaroschi asszonynak a
munkatársai adtak tájékoztatást a magyar–román határtérséget érintô aktuális folyamatokról, a legutóbbi, Szegeden
megtartott Magyar–Román
Együttes Kormányülésen elhangzottak alapján. Fôbb pon-

van folyamatban a Körösnagyharsány–Körösszeg közötti összekötô út kivitelezésének, valamint a Geszt ésCséffa közötti út tervezési
elôkészítésének finanszírozására. Ezeket a pályázatokat
2009. február közepéig benyújtják. A közös közútfejlesztési projektek elôkészítését és lebonyolítását megnehezíti az a tény, hogy amíg
Magyarországon elsôsorban
állami, addig Romániában települési vagy megyei kompetencia ezen utak fejlesztése.
A bizottságot Farkas Zoltán, Békés Megye Képviselôtestületének alelnöke tájékoztatta a testület által december 12-én tárgyalt témáról, miszerint a határszakaszt
érintôen a MÁV Zrt. jelzése
alapján, a vasúttársaság számításai szerint nem megala-

2008. január 1-jétôl a rendôri
szervek látják el, szorosabb,
operatívabb az együttmûködés a két szervezet között.
Ennek a gyakorlati megvalósítását jelentik a 10–10 km-es
mélységben szervezett közös
járôrszolgálatok, amelyek kiemelten is fontosak a turisztikai fôszezon idején, valamint az elôkészítés alatt álló,
a munkatársak részére szervezendô közös továbbképzések. A megyei szervek közös
munkája mellett lehetôség
van a települési szintû (pl.
Sarkad és Nagyszalonta) közötti együttmûködésekre is.
A bizottság ezt követôen
határozott arról, hogy 2009ben folytatja az eddigi munkát, négy alkalommal tart
ülést, váltakozó helyszínen,
legközelebb Bihar megyében, 2009 márciusában.
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Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. ISSN 1215-0711.
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A válságról az Idôsügyi Tanács ülésén
A magyarországi válság szociális hatásairól, következményeirôl és a lehetséges válaszokról is szó
volt a Békés Megyei
Idôsügyi Tanács december végi ülésén.

gyei önkormányzat az egészségügy, az idôsek és a fogyatékkal élôk bentlakásos intézményei, valamint a középfokú oktatás területén. Szó volt
Békés megye növekedésorientált gazdaságfejlesztési
programjáról is, valamint a

két alkalommal megtartott
gazdasági és polgármesteri
fórumon elhangzott javaslatokról. Czégény Gyula, a szakmai felügyeleti osztály vezetôje a megye által fenntartott
intézményrendszerrôl tartott
tájékoztatót.

D

omokos László, a Békés
Megyei Közgyûlés elnöke elemezte az ország és a
megye jelenlegi helyzetét és
ismertette azokat a megoldási javaslatokat, melyek az elmúlt hetekben születtek. Kiemelte, hogy a települési önkormányzatok számára pályázati lehetôséget biztosítanak arra, hogy a nem kötelezô feladataikat átvegye a me-

Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnak meg a megye szerepérôl, jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Völgyi Sándort, Kétsoprony polgármesterét és Szabó Csabát, Körösújfalu polgármesterét
kérdeztük.

A megye
szerepe
Az összefogás mérsékelheti a leszakadást
– Felháborított, amikor arról
volt szó, hogy a megyéket
megszüntetik – hallhattuk
Völgyi Sándortól, Kétsoprony
polgármesterétôl. Kifejtette,
az 1990-es önkormányzati
törvény megszületéséig a megyék közvetítô szerepet töltöttek be a települések és az állam
központi szervei között. A
rendszerváltás után a feladata
leszûkölt az intézményfenntartásra, de ezzel is olyan feladatot lát el, amire több település nem képes, például a középfokú oktatásban.
Völgyi Sándor meggyôzôdése szerint a kistelepülések érdekérvényesítése miatt
meg kellene erôsíteni a megyék pozícióját, ugyanis egyegy kis falu nincs alkupozícióban, de több települést
összefogva a megye már igen.

Kétsoprony polgármestere
kedvezônek véli, hogy az
utóbbi idôben a megye nyitott a települések felé. Jó kezdeményezésnek tartja a megyejárást; ezeken a rendezvényeken megismerhetik egymás gondjait-bajait, illetve a
megye fejlesztési elképzelé-

seit, szolgáltatásait. Ez elvezethet oda, hogy közösen képesek legyenek olyan feladatokat is megoldani, melyeket
egy település egyedül nem
tud. A jó kezdeményezések
közé sorolja a polgármesterekkel való egyeztetést is arról, hogy az önkormányzatok
miként tudnák kivédeni a
gazdasági válság hatásait.
Völgyi Sándor aggodalommal tekint a megye jövôje elé.
Az egyik gyermeke már elvégezte az egyetemet, a másik
most jár oda. Bár mindketten
patrióták, itthon nem találják
meg a boldogulásukat. Környezetében is egyre többen
keresnek külföldön munkát.
Úgy látja, a megye leszakadása jelenleg is tart, az összefogás talán mérsékelheti ezt a
folyamatot.

Hasznos volt a megyejárás
– Mióta regionális szinten
osztják el a területfejlesztési
pénzeket, Körösújfalunak kevés kapcsolata volt a megyével, a helybeliek nem ismerték
a megye mûködését, tevékenységét. Ezen az változtatott, hogy legutóbb, december
8-án községünk volt a megye-

járás helyszíne – kezdte nyilatkozatát Szabó Csaba.
Körösújfalu polgármestere
elmondta, hogy a megyejárás
során megismerhették azokat
az intézményeket, amelyeket
a falu lakosai is igénybe vesznek, így például a gyulai
Pándy Kálmán Kórházat, illetve a megyei fenntartású középiskolákat, bentlakásos szociális intézményeket. A települési önkormányzatokhoz
hasonlóan a megyei önkormányzat is nagyrészt állami
normatívából gazdálkodik, így
adottak a közös célok: a meglévô intézmények fenntartása,
mûködtetése, továbbá a munkahelyteremtés és -megtartás,
vagy például a Vésztô–Körösnagyharsány vasúti mellékvonal megmaradása is, esetleg

újbóli összekapcsolása Nagyváraddal. Ha visszaállna a határ túloldalán lévô nagyvárossal a személy- és teherszállítás,
ezzel fellendülhetne a szárnyvonal forgalma, javulna a kihasználtsága.
A jövôt tekintve Szabó
Csaba kifejtette: mivel a településfejlesztésre szánt pénzek sorsa régiós szinten dôl
el, így csökken a megye jelentôsége, de a megyei intézmények fenntartásában megmarad a szerepe. Mivel a megyei
közgyûlésben több parlamenti képviselô is ül, ezért sikerrel lobbizhatnak a 44-es
fôút mielôbbi fejlesztéséért
és nagyobb cégek Békésbe települése érdekében, ezzel segíthetik az ilyen kistelepülések életben maradását is.
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Összefogással, közös fellépéssel léphet elôre a megye

¡ FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A megye kiemelt programjait
a kormány nem támogatta, ezáltal a megye gazdasági projektjeinek megvalósítása is komoly korlátok közé került.
Ilyen például a telephelyfejlesztés, tudásház kialakítása,
kollégiumfejlesztések, a Pándy
Kálmán Megyei Kórház patológia osztályának átalakítása,
melyek közül néhányat a megyei önkormányzat ezért saját
erôbôl valósít meg.
Az alelnök azt is elmondta:
sikerként élte meg, hogy a
2008-ra maradt intézményátalakítások is eredményesek voltak, hiszen egyrészt a hatékonyabb mûködést tették lehetôvé, másrészt a szakmai stáb
összehangolásával olyan intézményi programok valósultak
meg, melyek országosan is

példaértékûvé váltak a fogyatékkal élôk és az idôsellátás területén egyaránt.
Békés megye többet szeretne nyújtani a határ menti
együttmûködés vonatkozásában is, ezért kihasználva Románia európai uniós csatlakozását olyan programok kidolgozását kezdte meg mind
Arad, mind Bihar megyével a
vegyes bizottságok keretei között, melyek komoly segítséget jelenthetnek az emberek
számára, kihasználva ezzel a
határmentiségben rejlô lehetôségeket. Folyamatosan zajlik
a megnyíló pályázatokra való
felkészülés, illetve a konkrét
tervek kidolgozása.
Farkas Zoltán úgy gondolja, hogy ha 2008 nehéz év volt,
2009 lényegesen nehezebb

lesz a kormány sodródó, a
helyzetekre szakmailag elôkészített válaszokat adni nem tudó intézkedései miatt. Ilyen
környezetben kell biztosítani a
megye intézményrendszerének mûködtetését, valamint
olyan programok kidolgozását, melyek képesek Békés
megye lakosságának – a nehéz
körülmények ellenére – kiszámítható jövôt és otthont biztosítani.

Együttmûködni Araddal, Biharral
– Elszomorító tény, hogy Békés megye lakossága fogy, és az
ország délkeleti szegletében
nehéz munkahelyeket teremteni. Ebbôl a helyzetbôl kitörési pontot jelenthet a határon
átnyúló együttmûködés. Békés jó kapcsolatot épített ki a
határ túloldalán lévô Arad és
Bihar megyével. Az ilyen fajta
együttmûködéseket az unió is
támogatja 260 millió euróval –
hallhattuk Kreszta Trajántól.
A megyei önkormányzat
képviselôje kifejtette, Békés
megyének ki kellene használnia meglévô értékeit: a kiváló
termôföldet és az ez alatt
megbúvó termálvizet. Temesvár, Nagyvárad és Arad, illetve
vonzáskörzetének lakossága
meghaladja az egymilliót, mezôgazdasági termelôink számára ez óriási felvevôpiacot
jelenthet. A meglévô hatalmas
termálvízkészletünket több
célra is hasznosíthatjuk, az
egyik lehetôség a gyógyturizmus. A nagyváradi Félix fürdô, illetve a gyulai, gyopárosi,

gyomaendrôdi fürdôk tevékenységét össze lehetne kap-

csolni, akár túraútvonal szervezésével is. A termálvizet
emellett energiatermelés, fûtés céljára is hasznosíthatnánk,
ez talán megkönnyíthetné a
vállalkozások idetelepítését. A
termálvíz mellett nagy kincsünk az ivóvízkészlet is, ez a
közeli jövôben stratégiai kérdéssé válik. Épp ezért gondoskodnunk kell a védelmérôl,
ennek érdekében is össze kell
fognunk az említett két megyével, például a szennyvízrendszer kiépítésében.
Kreszta Traján véleménye
szerint 2009 talán még nehezebb év lesz, mint az elmúlt
esztendô, hiszen a gazdasági
válságnak csak a kezdetén tartunk. A megyének mindent
meg kell tennie a recesszióból
való kitörésért, elsôsorban
munkahelyek teremtésével.

A megye élénkítheti a gazdaságot
Macsári József, a közgyûlés képviselôje úgy látja, felemás évet
hagyott maga mögött a megye,
de az év végére a szolgáltató
funkciója mellett már kezdett
kibontakozni gazdaságfejlesztô szerepe is. A közgyûlés
2008-ban számos esetben hatáskörét túllépve az országgyûlés feladatkörébe tartozó
kérdésekben is véleményt
nyilvánított. Ezekre nagyon
sok energiát fordított ahelyett,
hogy a megye elôtt álló feladatokra koncentrált volna.
Macsári József kedvezônek
ítéli meg, hogy a megye 2010ig szóló társadalmi-gazdasági
koncepcióját – széles társadalmi egyeztetéssel – 2013-ig kidolgozza. A program fô célja a
Békés megyei mikro-, kis- és
közepes vállalkozások helyzetbe hozása, és nyilván fontos
szempont az elhúzódó pénzügyi-gazdasági válság hatásainak kivédése is. A koncepció
megfogalmazása szerint a megye e téren a legtöbbet a szakképzés új alapokra helyezésével teheti. Az egészségügy terén a dokumentum kitér arra,
hogy meg kell teremteni az új,
piaci alapú mûködtetés felté-

teleit. Ez a megfogalmazás
azért érdekes, mert a Fidesz
korábban ellenezte az egészségügy privatizációját. A képvi-

selô elôremutatónak tartja,
hogy a megye együttgondolkodásra hívja fel a települési
önkormányzatokat, például a
belvízprogramban vagy a felhagyott hulladéklerakók rekultivációjában.
Az újesztendôt illetôen Macsári József úgy látja, az intézmények átszervezésével, integrációjával a megye mûködtetése szilárdabb alapokra került, így lehetôsége nyílik a
gazdaság élénkítésére, elsôsorban a repülôtér további fejlesztésével és a vállalkozások öszszefogásával, koordinálásával.

Konszenzus szükséges
a frakciók között
– A Békés Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedéves adatai
szerint az önkormányzat
mûködése az idei évben gazdaságilag stabil volt, köszönhetôen elsôsorban a hivatal
szakmai munkájának és a tetemes összegû kötvénykibocsátásnak – értékelte az elmúlt
esztendôt Sóki Krisztina, a
közgyûlés tagja. – A 2008-as év
megyegyûlései véleményem
szerint elsôsorban a politikai
villongásokról és csatározásokról szóltak, nem a szakmai
érvelésrôl. Hónapokon keresztül folyt például a vita a
Tessedik Sámuel Fôiskola integrációjáról a Szent István
Egyetemmel, míg fontos – a
költségvetést is nagyban érintô – napirendekkel csak futó-

lag foglalkozott a testület.
A képviselô szerint 2009ben visszafogott, felelôsségteljes gazdálkodás szükséges a
Békés Megyei Önkormányzat
intézményeinél. Ennek talán
soha nem volt korábban akkora jelentôsége, mint most, a
gazdasági és pénzügyi világválság idején. A válság már keményen érezteti hatását a lakosság
és a vállalkozások körében is,
ezért olyan költségvetést kell
készíteni, amely számol az említett rétegek terheinek csökkentésével.
– Mindenképpen pozitívnak tekintem a 2009. évi költségvetési koncepcióhoz kap-

csolódó, növekedésorientált
gazdaságfejlesztési program
egyes elemeit. A gazdaság
élénkítése, a munkahelyek
megtartása, a vállalkozások hitelhez jutási nehézségeinek
csökkentése érdekében konszenzusra van szükség a megyei közgyûlés frakciói között
– hangsúlyozta Sóki Krisztina.

kesei felé. A korábbi felfogással ellentétben a jelenlegi
jobboldali többség komolyan
gondolta, hogy Békés megye
lakosságát kell képviselnie, és
ez kötelessége.
A nemzeti és etnikai kisebbségi, vallásügyi és ifjúsági bizottság elnöke nagyon komoly
eredménynek tartja, hogy a
megyei önkormányzat felterjesztésének köszönhetôen három megyei kisebbségi önkormányzat (román, szlovák, cigány) jelentôs összeget, 12
millió forintot kapott. A bizottság munkája során aktívan
részt vett a megyében regisztrált hat kisebbségi közösség
kulturális napjain, melyeket támogattunk is. Az év zárásaként
pedig 14. alkalommal Tótkomlóson rendezték meg a
megyei kisebbségi napot, ahol
kitüntetésben lettek részesítve
azok a kisebbségiek, akiket a
közösségeik erre a legméltóbbnak tartottak. Tolnai Péter
azt is elmondta, hogy az ifjúsági bizottságban megpróbáltak
aktívan fellépni a kábítószerfogyasztás és -terjesztés ellen.
A megyei önkormányzat elfogadta a négy évre szóló megyei
drogstratégiát. Úgy gondolja,
hogy a jövôben is kiemelt feladatként kell kezelni Békés
megyében és Magyarországon

A cél: kevesebbôl többet nyújtani
a megyének
Tolnai Péter szerint a 2007–
2008-as év a kormány rombolásának tudható be. Erre a Békés Megyei Önkormányzat
megtalálta megfelelô választ:
kevesebbôl többet nyújt Békés
megye lakosságának az oktatásban, a szociális ellátásban, a
gyermekvédelemben és az
egészségügyben egyaránt. A
2008-as év a Békés megyei lakosság képviselete jegyében
telt el: 2006 és 2008 között a
testület 46 felterjesztéssel élt a
kormány és a Parlament illeté-

is ezt az igen súlyos problémát,
amit a liberális gondolkodású
politikusok még súlyosabbá
kívánnak tenni. A megyei történelmi egyházakkal és a román ortodox egyházzal is jó
kapcsolatot ápolnak. Az egyházi iskolákba kihelyezett bizottsági üléseken ismerkedtek az
ott folyó munkával.

Százharmincmillió forintból újult meg a volt tüdôkórház épülete
Korszerû körülmények, szép környezet várja a
pszichiátriai osztály munkaterápiás részlegének
ellátottait a Sitka 1. telephelyen, az egykori tüdôkórház épületében. A 130 milliós beruházás építészeti költségeihez 100 millió forinttal járult hozzá
a Békés Megyei Önkormányzat.
2007 júniusában új telephelyként került a Sitka 1. telephely a Pándy Kálmán Kórházhoz a Békés Megyei Önkormányzat két egészségügyi
intézményének integrációja
során. Miután kiürült az egykori gazdasági és laboratóriumi funkciókat ellátó épület,
elkezdôdött az átalakítás.

A megújult épületbe 2009.
február1-tôl költözhetnek be
a pszichiátriai osztály munkaterápiás részlegének ellátottai. A részleg betegeit jelenleg
a Szentháromság utcai telephelyen látják el.
A betegellátáshoz nélkülözhetetlen berendezéseket a
kórház saját forrásból fedezi.

Mindezekhez további segítséget jelentettek a Máltai Szeretetszolgálattól kapott betegágyak, amelyek egy részét itt
helyezik el.
A fenti beruházással a
komfortosabb elhelyezésen
túl az intézmény egy további
célkitûzése is megvalósul, hiszen a betegek átköltöztetését
követôen eggyel csökken a
megyei kórház betegellátó telephelyeinek a száma.
A továbbiakban a Szentháromság utcai telephely csak
kiszolgáló funkciókat lát el
(szállítási osztály, központi
irattár stb.).
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¡ FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A megyei közgyûlés ezért
egyhangú döntést hozott arról, hogy lemondanak a projektgazda szerepérôl, de változatlanul, minden elvárható
segítséget, támogatást megadnak az érintett településeknek
a sikeres megvalósításhoz.

Elôremenekül a megye
Az állami költségvetési megvonások miatt nehéz dolga
van Békés megye vezetésének, hogy a veszélybe került
munkahelyeket és a szolgáltatások színvonalát megtartsa. Az erre irányuló elképzelések már körvonalazódnak,
melyekbôl kitûnik: a megye
növekedésorientált gazdaságfejlesztési
programjával
igyekszik elôremenekülni.
A baloldali kormány az állami költségvetési koncepció
elfogadásakor 150 milliárd
forintos elvonást határozott
el, a megyét érintôen egymilliárd forint lehet a reálcsökkenés az idén – fogalmazott a
december 12-én megtartott
képviselô-testületi ülésen
Domokos László, a közgyûlés
elnöke, aki rögtön megoldási
lehetôségekkel is elôállt,
amelyeket intenzív munkával
alig harminc nap alatt dolgoztak ki a megyei önkormányzat szakemberei.

A változás kétirányú lehet
– hangzott el. – Az egyik az
intézmények további szerkezeti átalakítása, a másik, hogy
az intézményvezetôk a piac-

désének hatékonyságát növelni kell, emiatt létszámfelvételi tilalmat rendeltek el, de
további létszámcsökkentést
nem javasolnak.

2009. JANUÁR

szalonta–Nagyvárad vonalon
pénzhiányra hivatkozva. A
megyei közgyûlés egyhangú
határozatot fogadott el, melyben kezdeményezik, hogy a

egyhangúlag támogatta a testület. Az irodába Gécs Lászlót
delegálták.
A decemberi megyegyûlésen megjelent dr. Becsey Zsolt

Kizárták a megyét a belvízprogramból

Számíthatnak a segítségre a települések
ról igyekezzenek többletjövedelemhez jutni, bevételt
szerezni. A legkritikusabb az
elnök szerint a gyermekvédelem és a közmûvelôdés területe, ahol túl nagyok az elvárások és túl alacsonyak a normatívák, ráadásul saját bevételt szerezni szinte lehetetlen.
Domokos László beszámolt arról is, hogy több
egyeztetô fórumot rendeztek
a gazdaság szereplôivel közösen, hogy a válságra adandó
válaszokat összehangolják. A
felek azt kérték a megyei vezetéstôl, hogy segítse a piacra
jutást, a hitelfelvételt, és hogy
kevesebb adót kelljen fizetni
helyben. Tehát egyfajta koordináló szerepet várnak el. A
megyei intézmények mûkö-

Az elôremenekülést pedig
az jelzi, hogy az elnök szerint
bizonyos beruházásokat elôre
kell hozni, és akár pályázati
támogatás nélkül is el kell végezni. Ilyen két iskolakomplexum, a gyulai Harruckern
János és a békési Farkas Gyula Közoktatási Intézmény
kollégiumának
felújítása.
Utóbbival kapcsolatban elhangzott, hogy a beruházás
megtérülhet, hiszen tanszállóként is mûködik majd, építve az iskolában folyó hasonló
jellegû képzésre. A másik önerôs beruházás a gyulai Pándy
Kálmán Kórház patológiai
osztályának felújítása, harmadik a megyeháza energetikai
korszerûsítése, amely szintén
megtérülô befektetés. A munkák ez év elsô negyedében
kezdôdhetnek el, anyagi forrását a korábbi kötvénykibocsátás hozama biztosítja.
Domokos László kifejtette
még, hogy a válságra adott válaszok talán példaként szolgálnak majd a megyében lévô hetvenöt települési önkormányzatnak is.

Csúszik a Békéscsaba–Lökösháza
közötti vasútfejlesztés
Dr. Heinzinger István, a Magyar Államvasutak Zrt. vezérigazgatója levélben közölte Domokos Lászlóval, a megyei önkormányzat elnökével, hogy a vasúttársaság több
évvel kitolja a Budapest–Bukarest vasúti fôvonal kétvágányúsításának munkálatait, így
a Békéscsaba és Lökösháza közötti szakaszfelújítás a jelenlegi helyzet szerint 2012 helyett
csak 2020-ra készülhet el; továbbá, hogy egyáltalán nem
terveznek fejlesztést a Vésztô–
Körösnagyharsány–Nagyvárad, valamint a Békéscsaba–
Gyula–Kötegyán–Nagy-

kormány ne halassza el a Budapest–Szolnok–Békéscsaba–Lökösháza vonal felújítását, hanem a beruházás eredeti ütemezésének megfelelô, jelen uniós költségvetési
idôszakban való befejezése
legyen a cél. A határozatban
utalnak arra, hogy mindez
a térség határ menti kapcsolatainak erôsítése miatt is
fontos.

Tovább folyik a pereskedés a gyulai
ágyszámok ügyében
Új eljárás lefolytatására kötelezte a Legfelsôbb Bíróság az
egészségügyi tárcát a Békés
Megyei Képviselô-testület
Pándy Kálmán Kórházát érintô ágyszámleépítések ügyében. Farkas Zoltán, a megyei
önkormányzat alelnöke elmondta, hogy az eddigi kedvezôtlen elsô- és másodfokú
döntés után a Legfelsôbb Bíróság új eljárásra kötelezte az
illetékes minisztériumot.
Mint ismert, a gyulai központú intézmény országosan
is az egyik legnagyobb ágyszámcsökkentést szenvedte
el, különösen a tüdôkórház
aktív ágyainak veszteségei
voltak számottevôek.

Brüsszelben lobbizik a megye
A megye nemzetközi kapcsolatai szintén terítékre kerültek
a decemberi ülésen, köztük
Békés, Csongrád, Bács-Kiskun megyék és megyei jogú
városaik közös irodanyitása.
Farkas Zoltán alelnök elmondta, hogy jelentôs lobbitevékenységet végzô irodák
léteznek Brüsszelben, melyek
komoly hatást gyakorolnak a
döntéshozatalra. A politikus
szerint már csak a 2013–
2020-as uniós ciklus döntéseire lehet érdemi hatással
az iroda, melynek létesítését

néppárti európai parlamenti
képviselô is, aki beszámolt a
2008. évben végzett munkájáról.

Biztosan megmarad
a felsôoktatás a megyében?
Az országgyûlés hivatalosan
törölte a felsôoktatási intézmények listájáról a fôiskolát,
és csak most jönnek a tárgyalások a felek között, melyek
a jövôbeli együttmûködést
szabályozzák majd. Nemrégiben Budapesten találkozott
a Szent István Egyetem vezetôje, az óév utolsó napján
megszûnt Tessedik Sámuel
Fôiskola rektora, valamint a
megyei közgyûlés elnöke –
tájékoztatták a megyegyûlést.
Domokos László elmondta:,

Babák Mihály országgyûlési
képviselô korábbi nyilatkozatával egybehangzóan továbbra is kérik a garanciákat, hogy
megmaradjon Békés megyében a felsôoktatás. Domokos
László úgy fogalmazott, az elvi megállapodás megszületett, így a közeljövôben sor
kerülhet a polgárjogi szerzôdés aláírására.
Dr. Gosztolya Ferenc szocialista párti képviselô jelezte: a
baloldalon változatlanul úgy
gondolják, a megyei felsôoktatás fennmaradásáért elsôsorban az intézmény felelôs.
Meglátása szerint garanciát
egyedül az jelent, ha színvonalas lesz az oktatás.

Jó példa Tótkomlósról
A megyegyûlésen szóba került az utóbbi idôben feszültté vált magyar–szlovák kapcsolatok kérdése is. Takács Ferenc képviselô kifejtette, hogy
Tótkomlóson mintaértékû a
magyar–szlovák kapcsolat,
amire példa, hogy kétnyelvû
táblák segítik a településen a
tájékozódást. A megyegyûlés
elnöke ehhez hozzátette,
hogy a hat regisztrált kisebbség megbecsült része a megyének. Egy külön napot is
szentelnek nekik: december
17-e a Békés megyei kisebbségek napja.
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„Egy mozaik akkor szép, ha színes”
Itt tehetséges emberek élnek – Beszélgetés Ján Süli szlovák fôkonzullal
A jelek szerint idén visszatér hazájába Ján Süli,
Szlovákia békéscsabai fôkonzulja, akivel interjút
készített közlönyünk. Beszélt a megyénkben tapasztalt kulturális sokszínûségrôl, és arról, hogy
reményei szerint nem lesz sikeres a szlovák–magyar kapcsolatok megrontására irányuló kísérlet.
– Milyen emlékeket ôriz itt töltött
két és fél évérôl?
– 2006. augusztus végén
jöttem a megyébe. Akkor azt
gondoltam, hogy ismerôs
helyre jövök, de rengeteg új
dologgal szembesültem. Vannak, akik azt gondolják, hogy a
fontos vagy értékes dolgok
mind a fôvárosban történnek,
ehhez képest itt élénk közösségi életet tapasztaltam. A válság
mellett is ezek a közösségi alkalmak, fesztiválok élnek és virágoznak. A megye kiemelkedô eseménye a kolbászfesztivál, ami bármely nagyvárosnak
is becsületére válna. További
gasztronómiai rendezvényeket
is sorolhatnék: szilva-, tarhonya-, sajt-, dinnyefesztivál.
Mint volt polgármester is szeretném dicsérni ezek szervezôit. Mind azt bizonyítják számomra, hogy nem a nagy jólét,
a civilizáció viszi elôre a dolgokat, hanem azok, akik összefognak, és azért a közösségért
tesznek, ahol élnek.
– A kultúra más területeirôl
milyen véleménye alakult ki?
– Az élénk zenei élet szintén kiemelendô. Azt gondol-

hatná az ember, hogy a fúvósegyüttesek hazája Csehország, Szlovákia vagy Németország, ehhez képest megdöbbentett, hogy a Békés megyei és a szegedi fúvósegyüttes milyen magas színvonalat képvisel. Külön kiemelem még a tótkomlósi ifjúsági fúvószenekart, és az iskolát magát. Kész csoda ekkora
színvonal egy ilyen kisvárosban! A képzômûvészet is fontos. Bár csak 300-400 km távolságra van innen Szlovákia,
mégis más lelkülete van itt a
mûalkotásoknak. Nyíltabbak,
bátrabbak. Ennek talán természeti okai vannak: az Alföldön könnyebben szárnyal
a mûvészi képzelet. Hihetetlenül magas színvonalat képvisel a kerámia, a festészet, az
ötvösmûvészet. Itt nagyon tehetséges ember élnek. Néha
fel is merül bennem, hogy
nem szûk-e ez a terület ennyi
tehetség kibontakozásához?!
– Mennyire elégedett a megyében élô szlovák kisebbség hagyományôrzésével?
– A Békés megyei szlovák
közösségek tagjai ragaszkod-

2008 év végén Tótkomlós önkormányzata díszpolgári címet adományozott a szlovák fôkonzulnak, Ján
Sülinek, elismerve a diplomata rengeteg munkáját a
szlovák–magyar kapcsolatok erôsítéséért
nak kultúrájukhoz, nyelvükhöz, és igyekeznek behozni
azt, ami egy generáció alatt
kimaradt. A mai idôsebb
nemzedék még jól beszéli a
szlovák nyelvet, az unokáik, a
gyerekek szintén akarják tanulni. A középsô generáció
azonban szinte teljesen kiesett. Az állampárti idôkben
asszimilálni igyekeztek ôket.
A nemzeti kisebbségekkel
kapcsolatban azt gondolom,
hogy értékes a sokszínûség.

Egy mozaik akkor szép, ha
színes. Lehet, hogy a feketefehér érdekes, de nem szép.
Minél többféle nép él egy helyen, annál értékesebb, sokszínûbb. Mindenféle uniformizálódás ellen vagyok.
– Mi ebben az ön személyes
feladata?
– Lelki erôt adni, segíteni,
amiben tudok. Azért is jöttem ide, hogy tegyek valamit
a helyi közösségek lelki felemelkedéséért. Talán magam

is hozzá tudtam tenni ehhez
a mozaikhoz.
– Mivel tudja segíteni a közeledést a két nép között ebben a nehéz idôszakban?
– Ez nagyon fontos része a
munkámnak. Békés megye és
a hatásköröm alá tartozó
mind a hat megye jó hírét kívánom elvinni Szlovákiába.
Ahhoz hogy ne ijesztgessünk
a másikkal, meg kell ismernünk egymást. Ideérkezésemkor megváltoztattuk a
szlovák nemzeti ünnep,
szeptember elseje megünneplését. 2008-ban a Békéscsabai Evangélikus Nagytemplomban a Kassai Filharmonikus Együttes lépett fel.
Több mint ezer ember élvezte a zenét gyönyörû térben,
remek akusztikával. Korábban elhoztuk a világszínvonalú Szlovák Állami Táncszínházat, amely öt elôadást adott,
Tótkomlóson, Szarvason és
Békéscsabán. Másik oldalról
el kell vinni innen a mûvészeket Szlovákiába. Ez a rendszer
is mûködik. A testvértelepülési kapcsolatok megingathatatlanok. Nem lenne elég a
közlöny összes oldala, hogy
valamennyit felsoroljam. Valakik a magyar–szlovák kapcsolatot meg akarják rontani, de ez nem járhat sikerrel.
Nem lehet eme kapcsolatokat
megmérgezni. Szlovákiát legalább olyan jóindulatú, jó-

szívû emberek lakják, mint
Békés megyét.
– Idegenforgalom?
– Az elmúlt két évben 26
százalékkal nôtt a szlovákok
Magyarországra látogatása. A
termálfürdôk nagyon vonzóak, mert ott ilyen nincs. A
magyar turisták síelni, várakhoz, fesztiválokra mehetnek.
Közös történelmünket nem
lehet megkerülni. Nagyon
szoros ez a kötôdés. A magyarok otthon érezhetik magukat Szlovákiában. De ehhez nem szabad úgy hozzáállni, hogy „elvették tôlünk,
ezt mi építettük”. Közös ôseink, elôdeink építették. Sérelmek mindenkit értek, nem
kell már ezeket felemlegetni.
Én európai polgárként akarok
fürdeni a magyar termálvizekben, élvezni a magyar
gasztronómiát, a rendkívül
gazdag, a térségben is párját
ritkító kulturális kincseket.
Nem kell elutazni messzi országokba. Közel vagyunk
egymáshoz.
– Ön meddig maradhat még
Békéscsabán?
– Egyszer vissza fogok
menni Szlovákiába, és nagyon valószínû, hogy ez
2009-ben lesz. Megbízatásom határozatlan ideig szól,
csere a fôkonzulátus élén a
Szlovák Külügyminisztérium joga, ahogyan minden
más országban is.

Hunyadi, a tudás vára, a siker kulcsa
Elismerô sorok dr. Habsburg Ottótól, a Páneurópai Unió tiszteletbeli elnökétôl
A pedagógus hivatástudata és az iskola hitvallása
egyazon értékrend egymást erôsítô pillérei, melyekre jövôjüket építhetik a diákok. Ez a szellemiség határozza meg a megyei fenntartású, mezôkovácsházi
székhelyû Hunyadi János Közoktatási Intézmény
tevékenységét is. Most ide invitáljuk a kedves olvasót, ismerje meg közelebbrôl szolgáltatási területeinket, ars poeticánkat, belsô értékeinket – ez utóbbit
két hunyadis pedagógus, egy diák és egy helyi vállalkozó, úgy is mint szülô, szavain keresztül.

A

Hunyadiban a 2008/
2009-es tanévet a karitatív szellemiség hatja át. Ennek jegyében indítottuk el
az „Ossz szeretetet és ôrizd
a mosolyt!” címû komplex
programsorozatot, amely a
rászoruló diákok lehetôségeinek bôvítését, a térség fiataljai kitörési esélyeinek javítását szolgálja. Ugyanakkor kiemelten kezeljük az aktív vöröskeresztes tevékenységet,
az egészség mint életvezetési
érték elfogadtatását, az önzetlen segítségnyújtást.
Mintegy 800 fiatal tanul
intézményünkben, amelynek
képzési kínálata széles körû. A
középiskolai képzés, a gimnáziumi és szakközépiskolai feladatellátás színtere a mezôko-

vácsházi középiskola. A gimnáziumi osztályok specializációs iránya a nyelvi elôkészítô
osztály, a hatosztályos gimnáziumi képzés, az idegen nyelv,
az informatika, és mellettük
biztosított a humán és reál

szakterületek tehetséggondozása. Az oktatás magas színvonalú tárgyi feltételek között, korszerû informatikai,
oktatástechnikai környezetben folyik. Multimédiás nyelvi laborok segítik az idegen
nyelvi ismeretek elsajátítását,
informatikai tanirodák, laborok erôsítik a munkaerôpiacon versenyképes szakmai ismeretek megszerzését.
A szakközépiskolai osztályokban sajátíthatják el a tanulók az informatikai és közgazdasági szakmacsoportos
alapismereteket. Erre épülve
az informatika, közgazdaság,
mûvészet, közmûvelôdés és

kommunikáció szakmacsoportba tartozó, érettségihez
kötött felsôfokú szakmák
képzése folyik. A végzôs tanulók a 2009/2010-es tanévben internetes alkalmazásfejlesztô, újságíró I., számviteli
szakügyintézô szakmák kompetenciáit fejleszthetik.
Az érettségi bizonyítvány
mellett megszerezhetô felsôfokú OKJ-s képzésekkel a diákokban tudatosítani kívánjuk a
folyamatos tudásszerzés örömét. A környezettudatos nevelés jegyében diákjaink megismerik Békés megye, az ország természeti értékeit, történelmi múltunk emlékeit, és

Új értelmet nyertek a céljaim öt év alatt
Szeder Attila Zsolt vagyok, a Hunyadi 13. évfolyamos tanulója. Hogy mit is jelentett nekem ez a már majdnem öt év? Változást.
Nemcsak az iskola újult meg, hanem én is.
Emlékszem, amikor 2004-ben idekerültem,
akkor „csupán” annyi célt tûztem ki magam
elé, hogy megszerezzem az angol középfokút. A középfokból felsôfok lett, jelen pillanatban pedig azon vagyok, hogy ne csak egy
nyelvet, hanem kettôt, esetleg hármat tud-

jak. Most a német következik. Az évek során
informatikából ECDL full vizsgát szereztem, emellett négy évig kitûnô voltam, és remélem, nem változik ez a tendencia. Mára
céljaim is új értelmet nyertek. Közgazdásznak szeretnék továbbtanulni, és mindent
megteszek azért, hogy ezt a lehetô legjobb
felkészültséggel tehessem. Számomra a Hunyadiban töltött öt év szuper volt, csak ajánlani tudom.

A történelem belépett az iskolába: a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisiskola tábla avatására érkezô dr. Habsburg Ottót és Habsburg Györgyöt a Hunyadi aulájában
Plesovszkiné Ujfaluczki Judit igazgató köszöntötte
fogékonnyá válnak a világ dolgai iránt is. Fontos feladatunk
a tanulók mûvészi kreativitásának, önmegvalósításának
fejlesztése, melynek színtere
az 52 díjjal kitüntetett, országosan ismert DUMA’Színház.
A kiváló minôsítésû alapfokú
mûvészetoktatás a következô
tanszakokon folyik: színjáték,
modern és társastánc, festészet, magánének, szintetizátor,
zongora, furulya és klarinét.
Sajátos terület a speciális

szakképzés: a magyarbánhegyesi feladatellátási helyen
bôrtárgykészítô, zöldségtermesztô, gépíró-szövegszerkesztô szakmák tanulására
biztosítanak lehetôséget az
egészségügyi vagy szociális
okok miatt megkülönböztetett figyelmet igénylôk számára. Az orosházi tagintézmény hivatott segíteni a tanulásban akadályozott, fogyatékkal élô gyermekeket.
FOLYTATÁS A 6. OLDALON ¡
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Hunyadi, a tudás vára, a siker kulcsa
Elismerô sorok dr. Habsburg Ottótól, a Páneurópai Unió tiszteletbeli elnökétôl

¡ FOLYTATÁS AZ 5. OLDALRÓL
Kulcsszavaink: minôség–tudás–siker. Minôségi oktatással használható, teljesítményképes tudást közvetíteni, kialakítani a tanulókban a folyamatos önképzés igényét,
amely a hosszú távú siker záloga. Célunk azoknak a láthatatlan falaknak a ledöntése,
amelyek útját állják a térség
fiataljai kitörési esélyeinek,
céljaik elérésének. A Hunyadi tehát a jövô iskolája, ahol
diáknak lenni jó befektetés.
A karitatív szellemiséggel
kezdtük, zárjuk is azzal, nevezetesen dr. Habsburg Ottó
levelével, amelyet a vöröskeresztes táblaavató alkalmából
iskolánkban tett látogatása
után írt Plesovszkiné Ujfaluczki Judit igazgatónak. Részlet
e levélbôl: „… Számomra
mindig emlékezetes marad,
és nagy örömmel tölt el, ha
láthatom oktatási intézmé-

A természet szeretetére nevel

Az idegen nyelvi laborban kitûnô feltételek között folyik az oktatás. Középen Kovács Andrea némettanárnô
nyeink gyarapodását, és az
azokban folyó értékes munkát, amely országunk és
nemzetünk jobb jövôjének
garanciája. Ezért köszönetemet fejezem ki Önnek és
munkatársainak odaadó és áldozatos munkájukért, amely

A Hunyadiban az oktatás életközeli
Gyüre András, a mezôkovácsházi székhelyû Agrokemol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vezetôje évek óta részt vesz a
Hunyadi János Közoktatási Intézmény projektnapjain.
Legutóbb a BUMM program keretében mesélt a diákoknak arról, hogyan lett sikeres vállalkozó. Több szállal is kötôdik az intézményhez, gyermekei ide jártak.
– A Hunyadiban a gimnáziumi képzés mellett olyan sokoldalú ismereteket sajátíthatnak el a tanulók, amelyek segítségével könnyebben igazodhatnak el a gyakorlati élet útvesztôiben. Erre jó példa a vállalkozási ismeretek oktatása.
Megtanulhatják, hogyan kell felépíteni egy egzisztenciát.
Amikor gimnazista voltam, mi nem kaptunk a hagyományos tantárgyakon kívül semmiféle pluszismeretet. Így kerültünk a gyakorlati életbe, ahol nagyon sok buktatón mentünk keresztül. A Hunyadiban az oktatás életközeli, nemcsak iskolapadszerû. A mai világban szükség van olyan speciális tudásra, amely eligazítja a diákokat a gazdasági életben
– mondta Gyüre András.

jelentôsen hozzájárult ahhoz,
hogy intézményük a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolájaként mûködhet.”
❒

Sikerélményhez juttatja a diákokat
Tóth Zsuzsa, a magyarbánhegyesi intézményegység szakoktatója a kezdetektôl, 1994
óta tanítja a bôrtárgykészítést,
ô volt az elsô szakoktató a
speciális iskolában.

– A diákok számára fontos a
sikerélmény. Hogyan szeretteti
meg velük a szakmát?
– Fontos a sikerélmény,
ezért úgy kezdjük a szakma

fortélyainak elsajátíttatását,
hogy elkerüljük a kudarcélményt. Elôször kislabdát készítünk hulladékbôrbôl, ami
úgy készül, hogy a végén kifordítjuk, így egy-egy rossz
öltés nem vehetô észre. Az elsô apró tárgyakat a tanulók
megkapják, és nagy becsben
tartják, hiszen ôk készítették
maguknak. Késôbb ösztönzôen hat, ha megrendelést kapunk; akkor szépen, precízen
próbálják elkészíteni a kívánt
tárgyakat, hiszen érzik, hogy
szükség van a munkájukra,
ezért igyekeznek igényes darabokat kiadni a kezeik közül.
Különbözô pályázatokon is
szívesen részt veszünk, tanulóink szép sikereket érnek el
országos versenyeken is.
– Miért ajánlja ennek a szakmának a tanulását?
– A szép tárgyakra mindig
van igény. E szakmát nemcsak
alkalmazottként lehet mûvelni, hanem egyéni vállalkozóként is, otthon. Nem igényel
sok eszközt, egy mûhely berendezése már százezer fo-

A mezôkovácsházi székhelyû Hunyadi János Közoktatási Intézményben 2005
decembere óta látható egy
állandó természettudományi kiállítás a múzeumban.
Errôl beszélgettünk Sarkadi
László biológiatanárral, akinek neve már fogalommá
vált, hiszen pontosan huszonöt éven át vezette, szervezte folyamatosan természetjáró körútjait elôbb hazánk tájaira, majd Erdélybe
a diákok számára. Mellette a
mezôkovácsházi kistérség
természeti értékeit is kutatja, védi. Ezért tartotta fontosnak, hogy múzeumi keretekben is megôrizze a természet kincseit.
– Hány év munkája fekszik
a természettudományi múzeumban?
– A kézzel fogható gyûjtés egy évtizednyi munka
eredménye. Szomorúan tapasztaltam, hogy a gyerekek
nem járják az erdôt-mezôt,
és a legközönségesebb növényeket és állatokat sem ismerik. Fontosnak tartom,
hogy rácsodálkozzanak élôvilágunk sokféleségére, és a
konkrét környezeti problémák felvillantásával vegyék
észre annak sebezhetôségét.
A gyûjtemény alapvetôen
élôhelyek szerint van berendezve: erdôk, vizes társulások, száraz gyepek, valamint
környezeti nevelés, gyógy-

növények, erdô- és vadgazdálkodás.
– A kiállítási anyagot hogyan
lehet hasznosítani a tanításban?
– A helyi tanterv keretein
belül a térséget bemutató
filmjeimet minden tanuló
megnézi, magát a kiállítást
szakkörös és emelt szintes
csoportok látogatják. Nyílt
és projektnapokon viszont
minden érdeklôdô megtekintheti. Ilyenkor játékos
feladatokkal motiváljuk a
diákokat. Idôpont-egyeztetés után szívesen fogadjuk a
környezô települések iskolásait is. A vendégkönyv ta-

rintból összeállítható, viszont
elég drága az alapanyag, vagyis a bôr. Ha ízléses az elkészí-

tett tárgy, kereslet biztosan
lesz a munkáik iránt, ezért
ajánlom a szakma tanulását.

núsága szerint ezernél többen látták a kiállítást.
– Hol és mikor mutatták
még be a kiállítás anyagát?
– Nagy megtiszteltetés
volt, hogy a rovargyûjtemény – fôként lepkék: 350
faj, 1100 darab – a felújított
békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum elsô vendégkiállítását képezte 2008. január és szeptember között.

Gyakorlati ismeretek a Farkas Gyula Közoktatási Intézményben
Ú

j esztendô: új kihívások – Békés megye
egyik legnagyobb közoktatási intézménye már a jövô tanévre készül. Ezen a két településen, Békésen és Dévaványán több mint ezerötszáz tanuló szerzi meg a továbbhaladáshoz vagy az elhelyezkedéshez szükséges ismereteket. Milyen lesz az elkövetkezendô évek iskolája, errôl
kérdeztem Kissné dr. Balogh
Ibolya igazgató asszonyt.
– A következô években
mindenekelôtt szeretnénk
tovább emelni az oktatás
színvonalát. Úgy tûnik, a jelenlegi képzési struktúránk
stabilnak bizonyul: képzési
területünk elsôsorban a középiskolás korosztályt szólítja meg a szakképzéstôl a gimnáziumig, illetve felnôttoktatásig, de természetesen nagy
figyelmet fordítunk a gyógypedagógiai oktatásunkra is.

Az a vezérgondolatunk, hogy
kínálatunkból a legtehetségesebb gyerek éppúgy tud választani, mint a kevésbé jó
képességû.
– Milyen képzésekbôl tud választani önöknél egy nyolcadikos
fiatal?
– Mindkét városban indítjuk a gépész, bolti eladó, illetve faipari képzést, amelyhez
Dévaványán várjuk a fodrászat és a festés-mázolás iránt
érdeklôdô fiatalokat is. Mivel az újonnan megalakult
TISZK tagjai vagyunk, több
mint 150 millió forintot tudunk gépek vásárlására, illetve a meglévô tanmûhelyeink korszerûsítésére fordítani. A faipari tanmûhelyünkben nemrégiben helyeztünk
üzembe egy festô- és szárítókabint, valamit további nagy
értékû berendezéseket. A nálunk végzett diákok úgy
hagyják el az iskolapadot,

hogy ezeket az igen modern
gépeket már megtanulták kezelni. A korszerû készülékek
segítségével a termelés is hatékonyabbá, magasabb színvonalúvá válik. A mezôgazdaság, a gépészet és a faipar körében nemcsak szakiskolai,

hanem szakközépiskolai képzésünk is van, azaz a mesterségbeli tudás mellé ezek a fiatalok érettségi bizonyítványt
is kapnak. Nagy népszerûségnek örvend az informatikai
szakközépiskolai szakirány is:
nemrégiben dévaványai okta-

tási egységünkben tudtunk
egy informatika tantermet új
gépekkel felszerelni.
– Az egyetemre, fôiskolára készülôknek milyen képzéseket
tudnak ajánlani?
– Diákjaink körében közkedvelt a rendvédelmi tagozat, de sokan jelentkeznek a
mozgóképkultúra- és médiaismeret irányra is, hiszen az
idén adtuk át a Bagolyvár
Médiamûhelyt, amely teret
enged a jövô kommunikációs
szakembereinek, hogy megtanulhassák a mûsorkészítés
minden fortélyát. Harmadik
irányunk az utazás és turizmus: a nálunk tanuló diákok
saját tanszállodánkban tölthetik hatvanórás szakmai
gyakorlatukat, ahol módjukban áll kipróbálni mindazt,
amirôl a tanórákon hallottak.
Az általános gimnáziumot
az idén szeretnénk erôsebbé
tenni: a legjobb tanulókat

várjuk ide, akiket egyénre
szabott tanrenddel, új módszerekkel tanítunk. Természetesen mindenki szabadon
választhat az emelt szintû
képzések között is.
– Milyen szakmákat tanulhat
az, aki speciális szakiskolába jelentkezik?
– A kínálatunk széles, például mezôgazdasági munkás,
szônyegszövô, parkgondozó
képzésre várjuk az érdeklôdôket.
– Az érettségi vagy a szakmai
végzettség megszerzésével lezárul-e a képzés önöknél?
– Természetesen nem, hiszen az élethosszig való tanulás idôszakát éljük. Az érettségizetteket számos technikus szakra várjuk, valamint
rendszeresen szervezünk felnôttképzéseket is (pl. aranyés ezüstkalászos gazda, gépkezelôi tanfolyamok).
FOLYTATÁS A 7. OLDALON ¡
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Gyakorlati ismeretek a Farkas Gyula Közoktatási Intézményben
¡ FOLYTATÁS A 6. OLDALRÓL
Az aktuális ajánlatokról érdemes honlapunkon tájékozódni (www.fgyki.hu). Ugyanakkor nemcsak a képzések fontosak, hanem a háttér is. Kollégiumaink színvonalas elhelyezést, családias légkört biztosítanak minden diákunk
számára, a diákönkormányzat pedig tartalmas programokról gondoskodik. Több
külföldi iskolával van partneri kapcsolatunk, a tanulók minden évben kölcsönös látogatást tehetnek. Különösen jó szívvel fogadjuk
mindazokat, akik valamely
sportágban jeleskednek, illetve nyitottak a testedzés különbözô formáinak kipróbálására. Büszkék vagyunk a
sportteljesítkiemelkedô
ményekre, például ifjúsági
Európa-bajnok kajakosunk-

ra vagy a kiegyensúlyozottan
jó eredményeket hozó atlétákra.
– Milyen tanácsot adna a pályaválasztóknak?
– Mivel az a tapasztalatom,
hogy a szülôk a nagyobb gyerekek után a kisebbeket is ide
íratják, nem lehet rossz a tapasztalatuk velünk kapcsolatban. Azt gondolom, érdemes
a rólunk szóló híreket és
honlapunkat nyomon követni, tájékozódni. Kísérjék figyelemmel az iskolánkban
folyó eseményeket, és mindenkit arra biztatok, hogy keressenek bennünket kérdéseikkel.
– Köszönjük szépen a beszélgetést!
A FARKAS GYULA
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY
TANULÓINAK
MÉDIACSOPORTJA

Képzési sokszínûség és naprakész tudás a Harruckernben
GYULA
GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
(8 általános után 4 év)
FAKULTÁCIÓS
IRÁNYZATOK
01 Belügyi rendészeti
02 Számítástechnika
04 Vám és nemzetközi szállítmányozás
05 Idegenforgalom
03 Egészségügyi
SZAKKÖZÉPISKOLA
(8 általános után 4 év)
11 Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

21 Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport:
☞ Villanyszerelô
23 Faipar szakmacsoport:
☞ Bútorasztalos
☞ Épületasztalos
25 Mezôgazdasági
szakmacsoport:
☞ Növénytermesztési gépüzemeltetô és karbantartó
26 Élelmiszeripari
szakmacsoport:
☞ Húsipari termékgyártó
24 Kereskedelem, marketing
szakmacsoport:
☞ Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
☞ Ruházati eladó

☞ Hegesztô
☞ Gépi forgácsoló
40 Felzárkóztató
ÉRETTSÉGI UTÁNI
KÉPZÉSEK
(iskolarendszerû,
nappali képzések)
Közlekedési szakmacsoport:
2 év
☞ Autószerelô
Oktatáselektrotechnikaelektronika szakmacsoport:
☞ Létesítményenergetikus 2 év
FELSÔFOKÚ KÉPZÉSEK
Banki szakügyintézô
2 év
Csecsemô és gyermeknevelô
gondozó
2 év
Idegenforgalmi szakmenedzser
2 év
Médiatechnológus asszisztens
2 év
Nemzetközi szállítmányozási
és logisztikai szakügyintézô 2 év
Vendéglátó szakmenedzser 2 év

Elek

13 Környezetvédelemvízgazdálkodás
12 Vendéglátás-idegenforgalomegészségturizmus
14 Belügyi rendészeti
17 Egészségügyi
SZAKKÉPZÉSEK,
MÛSZAKI SZAKTERÜLET
22 Építészeti szakmacsoport:
☞ Belsôépítési szerkezetés burkolatszerelô
☞ Burkoló
☞ Kômûves
☞ Festô, mázoló és tapétázó
☞ Kályhás
☞ Ács-állványozó
☞ Kôfaragó, mûköves és épületszobrász
27 Gépészet szakmacsoport:
☞ Gázfogyasztó-berendezésés csôhálózat-szerelô
☞ Központifûtésés csôhálózat-szerelô
☞ Vízvezeték- és vízkészülékszerelô
☞ Hûtô- és klímaberendezésszerelô

☞ Virágkötô, berendezô,
virágkereskedô
☞ Zöldség-gyümölcs eladó
☞ Mûszakicikk-eladó
37 Egészségügyi
szakmacsoport:
☞ Ápolási asszisztens
31 Szociális szolgáltatások
szakmacsoport:
☞ Szociális gondozó és ápoló
ÉRETTSÉGI UTÁNI
KÉPZÉSEK
(iskolarendszerû,
nappali képzések)
KÖZÉPFOKÚ KÉPZÉSEK
Környezetvédelmi technikus 2 év
Logisztikai ügyintézô
2 év
Gyógypedagógiai asszisztens 2 év
Fizioterápiás asszisztens
2 év
Kereskedô
2 év
Létesítmény energetikus
2 év
Vendéglôs
2 év
Szociális asszisztens
2 év
EMELT SZINTÛ KÉPZÉSEK
Ápoló
3 év
Csecsemô és gyermekápoló 3 év
Biztonságszervezô I.

SZAKKÉPZÉS
29 Kereskedelem, marketing
szakmacsoport:
☞ Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
☞ Ruházati eladó
☞ Zöldség-gyümölcs eladó
☞ Mûszakicikk-eladó
30 Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport:

☞ Panziós, falusi vendéglátó
☞ Pincér
☞ Szakács
SZAKMUNKÁSOK
NAPPALI RENDSZERÛ,
ÉRETTSÉGIRE VALÓ
FELKÉSZÍTÉSE (2 ÉV)
ÉRETTSÉGI UTÁNI
KÉPZÉSEK
(iskolarendszerû,
nappali képzések)
KÖZÉPFOKÚ KÉPZÉSEK
Vadgazdálkodási technikus 2 év
(ingyenes B kategóriás jogosítvánnyal)
Vendéglôs
2 év

Mezôhegyes
SZAKKÖZÉPISKOLA
(8 általános után 4 év)
FAKULTÁCIÓS
IRÁNYZATOK
10 Autószerelô
18 Belügyi rendészeti
19 Mezôgazdasági
SZAKKÉPZÉS
(8 általános után 3, 4, 5 év)
33 Építészeti szakmacsoport:
☞ Kômûves
32 Autószerelô
32 Könnyûipari
szakmacsoport:
☞ Nôi szabó
28 Mezôgazdasági
szakmacsoport:
☞ Lótartó és tenyésztô
☞ Mezôgazdasági gépszerelô,
gépjavító
☞ Patkolókovács
☞ Növénytermesztési gépüzemeltetô, gépkarbantartó
38 Gépészet szakmacsoport:
☞ Géplakatos
☞ Szerkezetlakatos

☞ Dísznövénykertész
☞ Zöldségtermesztô
☞ Állattenyésztô
34 Élelmiszer-ipari
szakmacsoport:
☞ Tartósítóipari termékgyártó
☞ Pék
☞ Pék-cukrász
36 felzárkóztató oktatás

EMELT SZINTÛ KÉPZÉSEK
☞ Biztonságszervezô I.
2 év
SZAKMUNKÁSOK
NAPPALI RENDSZERÛ
ÉRETTSÉGIRE VALÓ
FELKÉSZÍTÉSE (2 ÉV)

Szabadkígyós
SZAKKÖZÉPISKOLA
(8 általános után 4 év)
☞ 15 Élelmiszer-ipari
☞ 16 Mezôgazdasági
SZAKKÉPZÉS
35 Mezôgazdasági
szakmacsoport:

SZAKMUNKÁSOK
NAPPALI RENDSZERÛ,
ÉRETTSÉGIRE VALÓ
FELKÉSZÍTÉSE (2 ÉV)
ÉRETTSÉGI UTÁNI
KÉPZÉSEK
(iskolarendszerû,
nappali képzések)
KÖZÉPFOKÚ KÉPZÉSEK
☞ Agrár környezetgazda 2 év
☞ Növénytermesztô és növényvédelmi technikus
2 év
☞ Tartósító technikus
☞ Élelmiszer-ipari technikus
☞ Sütô és cukrászipari
technikus
2 év
☞ Parképítô és fenntartó
technikus
2 év

Az iskola olimpiai bajnokai
A legnagyobb szakmai elismerésben részesült a Harruckern János Közoktatási Intézmény két tanára. Az Erfurtban, a közelmúltban tartott szakácsolimpián Ambrus György
mesterszakács és Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács egyéniben olimpiai bajnoki címhez jutottak. Mindketten a Harruckern János Középiskola eleki egységének
tanárai, szakács szakoktatók. A megyei olimpiai csapat felkészülését az intézmény anyagilag is támogatta.
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„Szülôföldünk Békés megye”

Munkácsy Mihály Múzeum
Idôszaki kiállítások 2009-ben
MÚZSÁK TERME
Szônyi István-kiállítás
január 17. – március 29.
XXXI. Városi
Gyerekrajz-kiállítás
április 4. – április 24.
CORVIN TÜKÖR
– A kultusz évszázadai
április 30. – július 26.
TÉGLA TEREM
Démoni ragály: A pestis
2008. október 30. – 2009 február 1.
„Élet a halál után” – a Szépmûvészeti Múzeum
egyiptomi gyûjteményének kiállítása
február 7. – május 24.
CLIO TEREM
Megyei Amatôr Artium (képzômûvészeti kiállítás)
január 23. – február 28.

4 évszak – a tánc-, a mozgásszínház
szerelmeseinek!
A színház mellett mûködô Színitanház tervbe vette, hogy beindítja a színházi tánc szakot. A tananyag kidolgozás alatt, a tanszakot szeptembertôl meghirdetik. A színház mûsorán már
most aktívan szerepelnek táncszínházi, mozgásszínházi darabok.
Januárban Topolánszki Tamás – az Experidance kondíciófelelôs
koreográfusa – mutatja be 4 évszak címû mûvét a Vigadóban.

Ôsbemutatókkal
– a kortárs magyar irodalomnak!
Az ôszi és tavaszi szezonban
is vállal ôsbemutatót a Jókai
Színház.
Új darabot mûsorra tûzni
kockázatos, de irodalomtörténeti jelentôségû vállalkozás.
A magyar irodalom, a dramaturgok, a kritikusok figyel-

mét így lehet Békéscsaba felé
fordítani. Beszélnek is róla
országszerte. A Deszka kortárs irodalmi fesztiválra is
meghívást kapott a színház
vezetôsége, ahol a magyar
évad tapasztalatairól fog beszámolni.

Ismét mûsoron, váltsa meg jegyét MOST!

Lüzisztraté: január 24., 25., 26., 19.00 óra
Vörös és Fekete: február 6., 19.00 óra
Darabjainkról, mûvészeinkrôl mindig aktuális és érdekes
információkat talál a www.jokaiszinhaz.hu honlapon

2009. JANUÁR

2008. december 6-án Mezôkovácsházán került megrendezésre a „Szülôföldünk Békés megye” Amatôr Mûvészeti Fesztivál elsô rendezvénye színjátszás, báb, vers és
próza kategóriában.
A zsûri elnöke Seregi Zoltán,
a Békés Megyei Jókai Színház
rendezôje, a zsûri tagjai Kara
Tünde, a Békés Megyei Jókai
Színház színmûvésze, valamint Lenkefi Deák Réka, a Békés Megyei Napsugár Bábszínház jelmez- és díszlettervezôje voltak.

Arany minôsítést értek el:
Gyurik Zita (vers), Tóth Angelika (színjátszás), Zengô Bettina (vers).
A rendezvénysorozat január 17-én tovább folytatódik,

Gyurik Zita arany minôsítést szerzett vers kategóriában

a következô helyszín a sarkadi
Bartók Béla Mûvelôdési Központ lesz, ahol szintén a színjátszás, báb, vers és próza kategóriák képviselôi kapnak bemutatkozási lehetôséget.

KÉSÔBBI HELYSZÍNEK ÉS IDÔPONTOK:
2009. január 24. Mezôberény – Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ (tánc). Január 31. Békéscsaba – Békés Megyei Tudásház és Könyvtár (komolyzene). Február 7. Békés – Békés Városi
Kulturális Központ (tánc). Február 21. Orosháza – Petôfi Kulturális Kht. (népzene), Február 28. Szeghalom – Mûvelôdési,
Sport- és Szabadidôközpont (népzene). Április 25. Szarvas –
Vajda Péter Mûvelôdési Központ és Turul Mozi (gála).

Színház, óéven innen – új éven túl
A

nyár elején a Békés megyei közönség jogosan
tekintett várakozással a megújuló színház produkciói elé.
Az új szemléletû vezetés tiszta magyar évadot hirdetett, a
színjátszás velejét kívánta a
közönségnek nyújtani – a közönség és a szakma kimondta: eddig eredménnyel.
Októberben a Lüzisztraté,
olyan sikert ért el, hogy sor
állt elôadás elôtt a jegyirodánál. A darab – a címszerepben
Dobó Katával – újra színpadra
kerül!
Bravúros beugrással sikerült a Disznójáték bemutatója. Az alkotás gondolkodásra
késztet, és sikeresen vezeti
vissza a Békés Megyei Jókai
Színházat az országos, sôt, a
határon túli színházmûvészeti vérkeringésbe is. A darab
képi és jelenetbeli szimbólumairól hetek elteltével is beszélnek a nézôk, a kritikusok.
Ezután olyan színházi kísérlet következett, amelyre az
egész országból felfigyeltek.
A Csínom Palkó címû daljátékban nemcsak a színészek
énektudása lepte meg a közönséget, de Olga Gonobolin

és Hatvany Csaba hófehér papír álomvilága is. A Békés
Megyei Szimfonikus Zenekar és a Balassi Táncegyüttes
fémjelezte produkciót a közönség lelkesen fogadta.
Mindezt megkoronázta a
Jókai Színház ajándékkosara,

Focirajongókat a színházba!
Sóska, sültkrumpli! Egy darab, amelyet azért tûzött a
színház a mûsorára, mert a
focirajongókat kívánja becsalogatni a közönség közé. Nos,
férfiak, akik már évek óta csak
ígéritek a feleségeteknek, szerelmeteknek, szomszédotoknak, hogy egyszer majd elkíséritek ôket színházba, de
mindig akadt valami komoly kifogás: most itt az alkalom!
Egy színdarab, ami a fociról szól, ami könnyû, szórakoztató, de gondolkozásra késztet, hiszen emberi tulajdonságokat, viszonyokat boncolgat. Görbe tükör önmagunknak.
A színház akciókat tervez, a megyei bajnokságban szereplô csapatok focimeccs-belépôjegyével érkezô nézôknek
kedvezményt ad a jegyárból, vagy ajándékkal kedveskedik
az elôadáson.
HAJRÁ FOCI, HAJRÁ JÓKAI!
A fôszerepben: Bartus Gyula, Csomós Lajos, Gulyás Attila.

Kevesebb
pénzbôl többet!
A Békés Megyei Jókai
Színház az ország gazdasági helyzetéhez „illeszkedve” egyre kevesebb pénzbôl
gazdálkodik. A gazdasági
válságban a színház elôre
akar menekülni. A nemzetközi kapcsolatok, az aradi
színházzal tervezett közös
fesztivál, a cirkuszsátor
hosszú távon a színházat az
országos figyelem középpontjába helyezhetik, s európai uniós források megnyitását eredményezhetik.
• 2008 második félévében két bemutatóval többet tartott a színház, mint a
korábbi években.
• Az elôadásszámok 15
százalékkal nôttek; átadták
az új Stúdiószínházat.

amelyben év végén a színház
vendégül látott pár elôadást
Közép-Európa legjobbjai közül. Aradról, Újvidékrôl, Kassáról érkeztek remek elôadások: a Portugál, a Tízparancsolatot feldolgozó mozgásszínházi „Dekalógus” vagy az

örök sikerdarab: A dzsungel
könyve.
Eközben kibontottuk a zenekari árkot, a komolyzene
számtalan vigadóbeli koncerten keresztül épült be kínálatunkba, és megnyílt a Stúdiószínház! Paczuk Gabi és Gulyás
Levente a Boldogság, gyere haza címû darabbal itt olyan sikert ért el, hogy a jegyek csak
tavaszra kaphatók. Zalán Tibor
Midôn halni készült címû
drámája pedig magasra helyezte az irodalmi mércét.
Ez tehát a közeli múlt, de
2009 új feladatokkal kopogtat
az Andrássy úti bejáratokon.
A bemutatott darabok
mellé Zalán Tibor tollából
Móra Ferenc Rab ember fiai
címû mûve születik színpadra, míg a Stúdiószínházban
Egressy Zoltán Sóska, sültkrumpli címû tragikomédiája
várja a január 23-i bemutatót,
és ez messze nem minden!
A tavalyi évad legnagyobb
sikerét, a Vörös és Feketét, ismét mûsorra tûzzük, valamint ezzel a darabbal veszünk részt márciusban Sopronban a Színházi Vándorfesztiválon.

Vendégek, sztárok, munkatársak
az országból, a világból

M

íg a Lüzisztraté fôszerepére Dobó Katát, a
Disznójátékban Mangalica úr
szerepére a franciaországbeli
JEL színház mûvészét, Bicskei

Istvánt, a Csínom Palkóba Szokolay Dongó Balázst hívta meg a
színház, addig a most készülô
Rab ember fiai címû darabban
Vikidál Gyula vállalta a vendég-

játékot. A neves mûvészek személyisége, tapasztalatai jól segítik a kialakuló munkát, és új
színt, új arcokat mutatnak fel a
Békés megyei közönségnek.

