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Tevés, zenés felvonulás
indult a Csaba Center-

tôl a Munkácsy Mihály Mú-
zeumba Békéscsabán február
7-én az egyiptomi halotti
kultuszról szóló kiállítás
megnyitójára.

A Szépmûvészeti Mú-
zeum segítségével létrejött
tárlat több ezer éves mûtár-
gyakon keresztül mutatja be
az egyiptomi emlékeket.

A megnyitón, dr. Szatmári
Imremegyei múzeumigazga-
tó köszöntôje után, Mihály
Mária, a Szépmûvészeti Mú-
zeum általános igazgatóhe-
lyettese méltatta a kiállítást,
majdDomokos László, a Békés
Megyei Közgyûlés elnöke
köszönte meg a budapesti
múzeum segítségét, és remé-
nyét fejezte ki, hogy a tatárjá-
ráshoz hasonlóan remélhetô-
leg ennek a kiállításnak is
nagy sikere lesz.
Mohamed Borhan egyipto-

mi konzul is elismerését fe-
jezte ki, majd dr. Nagy István,
a kiállítás kurátora tartott egy
rövid történelemórát, mely-
nek keretében érdekes isme-
retekkel gazdagította a kö-
zönséget. A résztvevôk meg-
ismerhették az egyiptomi
emberek túlvilágról alkotott
képét, a temetkezési szokáso-
kat, a mumifikálás folyama-
tát. A megnyitó után min-

denki nagy érdeklôdéssel
nézte meg a kiállítás anyagát.
A mumifikálás jellemzôirôl
és technikai fejlôdésérôl, va-
lamint a temetkezési szoká-
sokról, rítusokról tanúskodó
sírmellékletek között gazda-
gon díszített koporsó éppúgy

megtalálható, mint a balzsa-
mozott testrészek tárolására
szolgáló úgynevezett kano-
puszedények, a holltestre, il-
letve a holttest mellé helye-
zett amulettek, díszek és esz-
közök. Az írott források és a
sírok emlékanyaga választ ad-

hat arra a kérdésre, hogy
megváltás vagy fájdalmas és
félelmetes, megpróbáltatá-
sokkal teli út várt-e az örök-
kévalóság ura, Ozirisz elé in-
duló ókori egyiptomiakra.

A mumifikálás jellemzôin
és a temetkezési szokásokon

kívül a kiállítási tárgyak az
élôk feladatairól is tanúskod-
nak megismertetve minket a
kor szellemiségével. Mit ha-
gyott ránk ez a korszak? A
mítoszokban élô hagyo-
mányt, a történelmi múlt
tiszteletét és a múlt elisme-

résre méltó vívmányainak
megôrzését. Aki végignézi a
kiállítást és visszautazik az
idôben, pillanatképet kap az
ókori történelem misztikus
világáról. A kiállítást május
24-ig tekinthetik meg az ér-
deklôdôk.

Több ezer éves mûtárgyak üzennek a múltból
„Élet a halál után – az egyiptomi halotti kultusz emlékei” a Munkácsy Mihály Múzeumban

ABékés Megyei Önkor-
mányzat az egyre jobban

kibontakozó gazdasági válság
kihívásaira reagálva növeke-
désorientált gazdaságfejleszté-
si programot készített, amely-
ben összegyûjtötték a megyei
önkormányzat feladatellátá-
sainak mindazon területeit,
melyek közvetlen hatással le-
hetnek a megye gazdaságának
fejlesztésére, szem elôtt tartva
a költséghatékonyságot, vala-
mint a hasznot hozó tevé-
kenységek bôvítését. A prog-
ram kidolgozásában nyolc té-
makörben munkacsoporto-
kat, úgynevezett teameket ala-
kítottak, amelyeknek feladata
a program szakterületek sze-

rinti kidolgozása és koordiná-
lása. Most az alábbi három
munkacsoportmunkájával is-
merkedhetnek meg.

Költséghatékonyság elômozdítása
a megye intézményeinél

A Kovács Mihály által vezetett
Költséghatékonyság, hasznot
hozó tevékenységek csoport a
Békés Megyei Önkormány-
zat fenntartásában álló intéz-
ményeket elemzi, azt vizsgál-
ja meg, hogy az intézményi
feladatellátáshoz az állami és
önkormányzati forrásokon
túlmenôen milyen piaci (vál-
lalkozói) tôkét lehetne be-
vonni a feladatellátásba.

A Legfelsôbb Bíróság jogerôs
döntésével megbukott a mi-
nisztérium ágyszámrendele-
te, melynek következménye-
ként a Békés Megyei Önkor-
mányzat intézményeinél ösz-
szesen 2,5 milliárd forint
veszteség keletkezett, ami az-
óta is kihat a betegellátásra

– hangsúlyozta Domokos
László, a Békés Megyei Köz-
gyûlés elnöke. A megyei el-
nök azt is elmondta, hogy
megbeszélést kezdeményez
Székely Tamás egészségügyi
miniszterrel is, hiszen a bíró-
ság döntésével új helyzet állt
elô.

A cél, hogy visszaállítsák a
korábban meghozott és a mai
is szükséges kórházi szolgál-
tatást és a hozzá kapcsolódó
finanszírozást. Az elnök azt is
hozzátette, hogy károkozás
történt, és ezzel az Egészség-

ügyi Minisztériumnak szá-
molnia kell, de megoldást
kell keresni a fennálló hely-
zetre is, az egészségügyi szol-
gáltatás csonkítását meg kell
szüntetni.

Munkacsoportok a gazdaság
fellendítéséért

Pert nyert az önkormányzat!
Az egészségügyi miniszter elutasította Békés megye jogos igényét
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Tevés, zenés felvonulás a kiállítás megnyitója elôtt

Az országban elsôként nyert pert a Békés Megyei
Önkormányzat a Gyurcsány-kormány egészség-
ügyiminisztere határozatával szemben. A Legfel-
sôbb Bíróság decemberben jogerôsen hatályon kí-
vül helyezte a volt egészségügyi miniszter határo-
zatát, mely a Békés Megyei Önkormányzat fenn-
tartásában mûködô egészségügyi intézmények
ágyszámcsökkentésérôl rendelkezett, és aminisz-
tert új eljárásra kötelezte. Az elmúlt két év gyötrelmei, pénztelensége aGyur-

csány-kormány jogszerûtlen döntéseinek a követ-
kezménye, mely arrogáns, szakmaiatlan, érzéket-
len, és Békésmegye lakóitmég kiszolgáltatottabbá
teszi. A Békés Megyei Önkormányzat és a Pándy
KálmánMegyei Kórház kárt enyhít, és most joggal
számíthatunk arra egy jogállamban, hogy a téves és
helytelen döntéseiért helytáll a szocialista kormány
– mondta Domokos László, a Békés Megyei Köz-
gyûlés elnöke.
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A z Orosházi kistérségben
lévô község Békés me-

gye nyugati részén található,
Orosháza és Tótkomlós kö-
zött félúton. A település kö-
zelében található a kardoskú-
ti Fehér-tó, amely páratlan ál-
lat- és növényvilággal, köztük
néhány, csak ezen a tájon fel-
lelhetô ritkasággal büszkél-
kedhet. A rendezvény meg-
nyitója után a jelenlévôk
részletesebben meg is ismer-
kedhettek a közelben elterü-
lô, eme széles természeti rit-
kaságokat felvonultató Kö-
rös–Maros Nemzeti Parkkal
egy képes prezentáció kere-
tein belül, Tirják László igaz-
gató elôadásában. A beszá-
moló után megyénk és benne
Kardoskút múltja került be-
mutatásra a megyetörténeti
kiállításon, és ezúttal is lehe-
tôség volt arra, hogy Békés
megye vándortérképén a
Kardoskút jelzôzászló alatt
elhelyezhesse kézjegyét a kö-
zönség, ezzel tovább gyara-
pítva a térképen az ujjlenyo-
matok számát. A rendezvé-
nyen a kulturális programok
és a látványos kosárlabdás be-
mutató után a Békés Megyei
Jókai Színház színtanodásai
és színmûvészei szórakoztat-
ták a nagyérdemût.

A kulturálismûsorok alatt a
polgármesteri hivatalban so-
ronkívüli testületi ülésre is sor

került, amelyen a megye és
Kardoskút ezúttal is kicserél-
hette tapasztalatait. Ramasz
Imrepolgármester bemutatta a
települést, és beszámolt az el-
múlt év történéseirôl. El-
mondta, hogy a 2008-as év
nagynehézségeket hozott szá-
mukra is, hiszen a forráselvo-
nások miatt fel kellett adják a
helyi általános iskola mûköd-
tetését, átadva Orosházának
a tanintézet finanszírozását.
Azonban az állami normatí-
ván felüli részt a település fel-
vállalta, így van lehetôség ar-
ra, hogy a településen mû-
ködtetni tudják a nyolcosztá-
lyos általános iskolát. Céljaik
között szerepel a csatornázás
és a közmûvesítés fejlesztése
a községben.

Farkas Zoltán megyei alel-
nök bemutatta a Békés Me-
gyei Önkormányzat és intéz-
ményei mûködését, majd be-

mutatkozott a Pándy Kálmán
Megyei Kórház és a Békés
Megyei Tudásház és Könyv-
tár. A résztvevôk meghallgat-
hatták a Megye mint közép-
szint címûprezentációt dr. Biri
Istvánmegyei fôjegyzô elôadá-
sában. Ezenkívül szó esett a
megye fejlesztési terveirôl, va-
lamint a gazdasági válság kár-
enyhítésére létrehozott növe-
kedésorientált gazdaságfej-
lesztési programról is.

A megyei alelnök beszá-
molt arról is, hogy a megye
hosszú távú célja a határmen-
ti kapcsolat erôsítése a szom-
szédosArad ésBiharmegyék-
kel. A határmentiség Békés
megye két elmaradott térsé-
gét, Észak- és Dél-Békés me-
gyét célozzameg. A szomszé-
dosmegyékkel való szorosabb
együttmûködés a térségben
élô embereknek teremthet
munkalehetôséget azzal, hogy
átjárhatnak az emberek dol-
gozni Aradra, Nagyváradra –
mondta el Farkas Zoltán.

A testületi ülés végén a je-
lenlévôk a Kardoskúti Zrt.
igazgatójának,Csete Zoltánnak
az elôadását hallgathattákmeg
a cég térségben betöltött sze-
repérôl, illetve munkájáról.

A rendezvénysorozat meg-
nyitóját a kötegyáni mûvelô-
dési házban tartották.Nagyné
Felföldi Ilona polgármester
asszony beszédében örömét
fejezte ki, hogy a megye tele-
pülésükre látogatott, mert el-
mondása szerint ilyen ese-
mény régóta nem fordult elô
Kötegyán község történeté-
ben. Ez természetesen meg is
látszódott a megjelentek szá-
mán, hiszen a mûvelôdési
központ telis-tele volt érdek-
lôdô emberekkel. A helyi ál-
talános iskola diákjai látvá-
nyos mûsorral köszöntötték a

megjelenteket. A magyar kul-
túra napjának, valamint a
megjelent közönségnek tisz-
telegtek rendkívül összetett
elôadásukkal. Mûsorukban
számos ismert vers hangzott
el, amelyeket részben egyen-
ként, részben pedig közösen
adtak elô a színpadon külön-
bözô formációkat alkotva. A
diákok elôadása után a Köte-
gyáni Baráti Kör nyugdíjas
kórusa vonult fel a színpadra,
és válogatott népdalcsokrot
adott elô a közönségnek, me-
lyek között felcsendültek a
községrôl szóló nóták is. A

mûsor további kulturális
programokkal és színi elôadá-
sokkal folytatódott.

A testületi ülésen a polgár-
mester asszony beszámolt ar-
ról, hogy a helyi általános is-
kolát Sarkad községhez csa-
tolták, amelyrôl már alá is ír-
ták a szerzôdést. Pályázat út-
ján nyert a település 210 mil-
lió forintot, melynek kapcsán
ebben az évben megkezdôd-

het az iskola tornatermének
felépítése és az oktatási intéz-
mény komplex akadálymen-
tesítése. Emellett szeretnék a
helyi református templom
omladozó külsô burkolatát is
kijavítani, amelyre szintén
benyújtottákmár a pályázatot,
mondta el a polgármester asz-
szony. A település legnagyobb
problémáját jelenleg a mun-
kaerôhiány okozza, mivel a

háztáji gazdálkodás és a vállal-
kozások száma is jelentôsen
lecsökkent, ennek ellenére az
itt lakók ragaszkodnak a köz-
ségükhöz, derült ki Nagyné
Felföldi Ilona beszámolójá-
ból. A polgármester asszony
arra kérte a Békés Megyei
Önkormányzatot, hogy te-
gyen meg mindent annak ér-
dekében, hogy a megye mint
közigazgatási szint megma-
radjon, szilárdítsákmeg a vál-
lalkozásokat, és próbáljanak
tenni valamit a környék útjai-
nak felújítása érdekében.
Farkas Zoltán megyei alel-

nök válaszában kifejtette,
hogy amegye szeretné vissza-
kapni a döntési jogkörét,
amelyet több száz évig gyako-
rolt, hiszen 2007-ig a megye
osztotta el a forrásokat, jelen-
leg azonban ez régiós szinten
történik, és a döntések tôlünk
távol születnek. Egy feltörek-

vô megyei arculatot szeret-
nénk kialakítani. A kialakult
gazdasági válság kezelésére je-
lentôs forrásokat különítet-
tünk el, a vállalkozások forgó-
eszköz-finanszírozását sze-
retnénk ezzel kisegíteni –
mondta el Farkas Zoltán. Az
ülésen jelen volt Tóth Imre
térségi tanácsnok is, aki be-
számolt arról, hogy pályázat-
tal próbálják rendezni a tér-
ségben a belterületi csapadék-
víz-rendezést, azonban a
DARFT döntése az üggyel
kapcsolatban már hónapok
óta húzódik. Kötegyánnak
nagy szüksége lenne rá az
épületek állagmegóvása érde-
kében, mivel mély fekvésû
település, mondta el Tóth
Imre. Az ülés végén két me-
gyei intézmény mutatkozott
be, a Pándy Kálmán Megyei
Kórház és a Békés Megyei
Múzeumok Igazgatósága.

Az álmos hétfôi nap ellenére
igen sokan látogattak el a ma-
gyarbánhegyesi megyejárás
nyitó ünnepségére és az azt
megelôzô templomi orgona-
szólóra, amelyet a helyi római
katolikus templomban tartot-
tak. Az orgonaszóló után a
templom plébánosa köszön-
tötte a megyejárást és a megje-
lenteket,majd a helyi általános
iskola énekkarának elôadását
hallgathattákmeg a résztvevôk.

Az ünnepélyes megnyitón
Laduver Ferenc polgármester
köszöntötte a megjelenteket,
és beszédében hangsúlyozta,
hogy a mai válságos idôszak-
ban rendkívül fontos dolog-
nak tartja a hagyományôrzést,
amelyet amegyejárás is képvi-
sel. A polgármester elmondta,
hogy a település közelében ta-
lálhatók hazánk legjobb ter-
môföldjei, a környék jóminô-
ségû ivóvízkészlettel rendel-
kezik, és ezmanapság az egyik
legnagyobb érték. A polgár-
mester beszéde után Farkas
Zoltán megyei alelnök is kö-
szöntötte amegjelenteket. Be-
szédében kiemelte: a me-
gyei önkormányzatnak fontos,
hogy megismerje települései
gondjait, bajait, valamint hogy
válaszokat adjon a magyaror-
szági válságra és megvédje a
megye településeit.

A mûvelôdési ház elôteré-
ben a látogatóknak lehetôsé-
gük volt megtekinteni a me-

gyetörténeti kiállítást is, amely
ezúttalMagyarbánhegyes tör-
ténetével bôvült ki. A nyitó
ceremónia után „A megye in-
tézménye” táblát avatták fel a
Hunyadi János Közoktatási
Intézmény, valamint a Békés
Megyei Körös-menti Szociá-
lis Centrum magyarbánhe-
gyesi telephelyein.

A polgármesteri hivatalban
tartott soron kívüli testületi
ülésen a megye és Magyar-
bánhegyes cserélhette ki ta-
pasztalatait. Laduver Ferenc
polgármester ismertette a
község jelenlegi helyzetét,
beszámolt arról, hogy Nagy-
kamarással közoktatási társu-
lásba léptek, amely mindkét
településnek megtakarítást
jelent. Saját erôbôl létrehoz-
tak egy humán szolgáltató és
egy egészségcentrumot, vala-
mint egy játszóteret is, ezen-
kívül az általános iskolát újí-
tanák fel, amelyhez a benyúj-
tott pályázat már az utolsó
fordulójához érkezett. A pol-
gármester emellett kiemelte
az Arad felé vezetô négy
számjegyû közút felújításá-
nak szükségességét is, vala-
mint elmondta, hogy a tele-
pülés közel másfél milliárd
forintos szennyvízberuházás-
ra nyújtott be pályázatot,
amely már a második fordu-
lónál tart.
Dr. Biri István megyei fô-

jegyzô elôadást tartott a Me-

gye mint középszint címmel,
ezt követôen Farkas Zoltán a
polgármesternek kifejtette,
hogy a megye útjainak felújí-
tására döntési jogköre jelen-
leg a Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnak van.
Ezután az alelnök a megyei
önkormányzat válságkezelési
programját ismertette.

Ezúttal három megyei in-
tézménnyel ismerkedhettek
meg közelebbrôl a résztve-

vôk: a Hunyadi János és a
Harruckern János Közokta-
tási Intézménnyel, valamint a
Békés Megyei Körös-menti
Szociális Centrummal. Az
érdeklôdôk számára lehetô-
ség nyílt a helyi tájház megte-
kintésére is.

Kötegyánnal is szorosabb kapcsolatot alakított ki a megye

Kardoskút, a természet ajándéka
Az idei év elsô állomására, Kardoskútra érkezett
az „Otthonunk Békés megye” rendezvénysorozat
2009. január 8-án. A rendezvénymegszokott prog-
ramjaimellett ez alkalommal bemutatkozhatott a
Körös–Maros Nemzeti Park, a fiataloknak pedig
egy kardoskúti és orosházi diákok által tartott
streetballbemutatóval kedveskedtek a szervezôk.

A megyejárás idei harmadik helyszíne a megyénk
északkeleti részében lévô Kötegyán volt. A ren-
dezvényen a helyi általános iskola diákjai emlé-
keztekmeg a közelimagyar kultúra napjáról, a so-
ron kívüli testületi ülés pedig alkalmat adott arra,
hogy Kötegyán és a megye között szorosabb ka-
pocs jöjjön létre.

Január 19-én a programsorozatMagyarbánhegyes-
re látogatott. A kulturális mûsorok mellett ez al-
kalommal a helyi római katolikus templomban
megrendezett orgonaszólóval, valamint „Amegye
intézménye” táblák felavató ceremóniájával bô-
vült a megyejárás programja.

Orgonaszóló Magyarbánhegyesen

Ramasz Imre és Farkas Zoltán amegyetérképnél

Dr. Erdész Ádám, a Békés
MegyeiLevéltár igazgatója



2009. FEBRUÁR BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE 3

Az év elsô megyegyûlése
csak néhány, de annál

lényegesebb napirendet tar-
talmazott, nem is lehet cso-
dálkozni, hogy reggeltôl esté-
be nyúlóan vitatkoztak a kép-
viselôk. Beszámolót hallgat-
tak meg az idei gazdasági vál-
ság közepette a szokottnál is
nagyobb érdeklôdéssel kísért
munkaügyi helyzetrôl, majd
elfogadták a megye idei költ-
ségvetését. Valamennyi kép-
viselô támogatta a válságból
kilábalást segítô növekedéso-
rientált gazdaságfejlesztési
programot.

Újra negyvenfôs a megyegyûlés
Dr. Csaba István képviselô ha-
lálát követôen aBékésMegyei
Képviselô-testület újonnan
delegált tagja a szeghalmi Pá-
kozdi Gábor (MSZP) lett. Át-
vette megbízólevelét és esküt
tett, a februári ülésen már
mint teljes jogú képviselô vett
részt az immárújból negyven-
fôs grémium munkájában.

Elismerés a levéltár-igazgatónak
A magyar kultúra napja alkal-
mából Elnöki Dicséretben
részesült dr. Erdész Ádám, a
Békés Megyei Levéltár igaz-
gatója.

Napirend elôtt a belvízprogramról,
áramprivatizációról

Már a napirend elfogadása
elôtt éles vita bontakozott ki a
képviselôk között bizonyos
kérdésekben.

A kétegyházai belvízmen-
tesítô program visszásságait
hozta fel ismét témaként Ba-
logh József fideszes tanácsnok,
aki szerint 119 millióval rövi-
dítették meg a települést. Vá-
laszábanVarga Zoltán képvise-
lô (MSZP) sikeresnek nevez-
te a Kétegyházát is érintô bel-
vízprogramot.

A 16 Békés megyei telepü-
lést érintô belvízprogramnál
konzorcium alakult a telepü-
lésvezetôk részvételével,Dan-
kó Béla fideszes tanácsnok ve-
zetésével, aki az ülésen el-
mondta, hogy az eredeti
mûszaki tartalomhoz tértek
vissza, de a munkák megkez-
dését jelentô szerzôdés aláírá-
sáramégnincsen dátum.Kér-
teVargaZoltánDARFT-elnö-
köt, hogy minden módon se-
gítse a folyamatot.
Simon István Tamás képvi-

selô, dobozi polgármester ar-
ra a probléma irányította a fi-
gyelmet, hogy január elsejé-
vel megszûnt a Regionális
Közigazgatási Hivatal, amely
az önkormányzatok törvé-
nyességi ellenôrzô hatósága
volt. Helyét más szerv nem
vette át, és ez bizonytalansá-
got okoz az önkormányzatok
irányításában.
Tóth Imre képviselô arra

kérte a Békés Megyei Köz-
gyûlés elnökét, egyben a me-
gyei védelmi bizottság veze-

tôjét, Domokos Lászlót, hogy
tanulva a dunántúli áramhiá-
nyos esetbôl, tekintesse át az
itteni áramszolgáltatóval a
rendszer mûszaki állapotát,
hogy nálunk hasonló, jelen-

tôs anyagi kárt okozó helyzet
ne alakulhasson ki. A téma
kapcsán az áramszolgáltatás
privatizációjának régóta vita-
tott ügye is elôkerült.

Nehéz év lesz a megyei
munkaügyben az idei

Elsô napirendi pontként a
munkaügyi helyzet került te-
rítékre.Dr.Nagy Ágnes, a Dél-
alföldi Regionális Munka-
ügyi Központ igazgatója tá-
vollétében helyettese, Kris-
tóffyné Szász Etelka állt a
közgyûlés elé, hogy megtart-
sa a regionális munkaügyi
központ tevékenységérôl
szóló tájékoztatót.

Ahelyettes vezetô elmond-
ta, hogy céljuk amunkahelyek
megôrzése; az elbocsátott sze-
mélyeknek célzott munkake-
resés; valamint azoknak, akik
régóta regisztrálva vannak, az
„Út a munkához” program
megnyitása.

A munkahely megôrzését
a munkáltatóknak nyújtott
bér- és járulékátvállalás segít-
heti. Az ötven fônél kevesebb
személyt foglalkoztatóknál a
bér és járulékai hetvenöt szá-
zaléka adható legfeljebb egy
évig, 50–250 fôs vállalkozá-
soknál ugyanezen költségek
fele, míg 250 fônél nagyobb
cégeknél a 25 százaléka. Az
összeg kérelemre adható, a
munkaügyi központok en-
nek megírásában is segítséget
adnak, legyenek azok akár
mikrovállalkozások, akár na-
gyobbak.

– Különbözô programokat
indítunk azok számára, akik
már elvesztették állásukat. Az
ô kiajánlásuk a munkáltatók-

hoz külön prioritást élvez -
fogalmazott az elôadó.

Kristóffyné Szász Etelka
úgy vélekedett, hogy az „Út a
munkához” program sikeres-
sége jelentôsen függ az önkor-

mányzatoktól. Ez az a – szo-
ciális törvényhez kapcsolódó–
kezdeményezés, amely az ön-
kormányzatok számára teszi
feladattá a tartósan regisztrált
munkanélkülieknek közcélú
foglalkoztatás biztosítását. A
bér és járulékainak 95 százalé-
kát központilag finanszíroz-
zák. Az igazgatóhelyettes el-
mondta, hogy a munkaügyi
minisztériumban most kere-

sik amegoldást a dologi eszkö-
zökre biztosítandó összegre.

Eme téma kapcsán több
képviselô, akik egyben polgár-
mesterek is, rosszallásukat fe-
jezték ki. Annak a vélemé-

nyüknek adtak hangot, hogy a
kormányzat az önkormányza-
tokra „tolta” a foglalkoztatás
felelôsségét, de a pénzt magá-
nál tartotta.Dobozpolgármes-
tere, Simon IstvánTamás véle-
ménye szerint a kormánynak
nincs kialakult képe a munka-
ügyi helyzetrôl, megoldási le-
hetôségei tarthatatlanok.

– Nehéz lesz az önkor-
mányzatoknak a képzetlen,

kevés munkatapasztalattal
rendelkezôknek olyan mun-
kát biztosítani, hogy az ne
okozzon közfelháborodást.

A képviselô szerint a prog-
rammal az állam 95 százalék-

ban támogat olyan munkát,
amely a GDP növekedésében
nem játszik szeretet. Inkább a
gazdaság felé kellett volna te-
relni ôket, magyar áru elôállí-
tására.
Dankó Béla képviselô a ba-

rátságtalan gazdasági környe-
zetet emelte ki. Válság nélkül
is nehéz helyzetben van a
megye a romló foglalkoztatás
és az alacsony bérek miatt,

amelyek még a régiós átlagnál
is rosszabbak.
Harmati László képviselô

szerint amikor a csökkenô jö-
vedelmek miatt csökkenô ke-
reslettel szembesülnek a vál-
lalkozók, nem reális elvárni
tôlük, hogy munkahelyeiket
megtartsák.
Dr. Kulcsár László képvi-

selô szerint a leszakadás irá-
nyába halad a megye, és ez
összefüggésben áll az orszá-
gos politikával, mert a kor-
mányzat nem jut túl a retori-
kán, a munkaügy neuralgikus
problémáját kezelni nem
tudja.

Tóth Imre képviselô, Sar-
kad polgármestere szintén az
„Út a munkához” programot
érintette hozzászólásában.
Szerinte az a program tényle-
gesen nem akar foglalkoztat-
ni, csak annak a látszatát kel-
teni. Több tízezer embert
nem vesz komolyan a kor-
mányzat. Megismételte:
munkát adni munkaeszkö-
zök nélkül lehetetlenség. Pe-
dig erre nincs pénzük a tele-
püléseknek, fôleg a kisebbek-
nek, ahol pedig a legnagyobb
a munkanélküliségi ráta.

A szocialista frakcióvezetô,
Varga Zoltán, kormánya vé-
delmére kelt. Elmondta, hogy
a kritizált „Út a munkához”
program vissza fogja vezetni
az álláskeresôket amunkába, a
felmerült gondokat pedig
majd orvosolni fogják. Felhív-
ta a figyelmet, hogy önkor-
mányzati együttmûködés nél-
kül a kezdeményezés nem le-
het sikeres.

Növekedésorientált gazdaságfejlesztési programra van szükség
Szoros, de tartható a megye most elfogadott költségvetése

Kristóffyné Szász Etelka, a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ igazgatóhelyettese tartott tájékoztatót
a megyegyûlésen

A KSH adatai szerint 2008-
banBékésmegyében amun-
kanélküliségi ráta 9,8 száza-
lék, amely rosszabb a régiós
8,5 százalékos és az országos
7,7 százalékos mutatóknál.
Jelentôs a romlás 2007-hez
képest is, közel két százalék-
kal többen kerestek munkát
a megyében tavaly.

2008-as adatok szerint
Békés megye foglalkozta-
tottsági és munkanélküliségi
mutatói rosszabbak mind a
dél-alföldi, mind az országos
adatoknál. Havonta átlago-
san 23 393 fô keresett mun-
kát a megyében. A regiszt-
ráltak 35 százaléka általános
iskolai végzettséggel, három
százaléka azzal sem rendel-
kezett, 35 százaléka szak-
munkás, 23 százaléka érett-
ségizett, négy százaléka dip-
lomás. Minden tizedik állás-
keresô pályakezdô.

Az alkalmazottak havi
bruttó átlagkeresete 150 ezer
forint, amely 6,6 százalékkal
magasabb az egy évvel ko-

rábbinál, de mivel a fogyasz-
tói áremelkedés ennél maga-
sabb volt, a reálbérek veszí-
tettek értékükbôl.

2008-ban 14 alkalommal
jelezték csoportos létszám-
csökkentési szándékukat a
munkáltatók, összesen 624
fôt bocsátottak el, másfélszer
annyit, mint 2007-ben. Ti-

zenhét cég viszont legalább
tíz fôt érintô létszámbôvítést
jelentett be, mellyel 1115 fô
elhelyezkedésére nyílt lehe-
tôség.

A nyilvántartott álláskere-
sôk arányát tekintve amegyei
kirendeltségi központok kö-
zött a következô a sorrend:
Gyula, Orosháza, Szarvas,

Békéscsaba, Gyomaendrôd,
Szeghalom,Békés,Mezôkö-
vácsháza, Sarkad. Míg Gyu-
lán csak minden tizedik sze-
mély keres állást a gazdasági-
lag aktív népesség becsült
mutatóit figyelembe véve,
addig Sarkadon közel há-
romszor annyian. A megyei
átlag 14,8 százalék.

Munkaügyi statisztika
FOLYTATÁS A 4. OLDALON�
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Domokos László közgyûlési
elnök szerint az „Út a mun-
kához” programban a kor-
mány hozzá nem értése, al-
kalmatlansága mutatkozik
meg. Olyan rendszert próbál
megvalósítani, amit lehetet-
lenség. Az önkormányzati
szférára több ezer dühös em-
bert tol rá, közcélú munkál-
tatásukra a településvezetések
nincsenek felkészülve. – A
2009-re jelzett megoldási
rendszer nem jó irány, ezt je-
leznünk kell. Egy év múlva
még rosszabb adatok lesznek a
megye foglalkoztatásában,
mert a problémákmegoldását
rossz helyen keresi a kor-
mányzat, és ezzel minket is
rossz irányba terel – mondta.

Feszes, egyensúlyi költségvetés
Idén az elôzetes számítások
alapján 900-1000 milliós
megszorítással kell számolnia
az intézményei révén össze-
sen 4500 embert foglalkozta-
tó Békés Megyei Önkor-
mányzatnak. A költségvetés
ennek ellenére egyensúlyra
törekszik a fejlesztési progra-
mok beépítésével. Domokos
László elnök szerint további
létszámleépítéssel nem szá-
molnak, de az intézményve-
zetôk dönthetnek így.

A szakszervezetek nevé-
ben Tóth Károlyné elmondta,
az önkormányzat védôhálót
font, hogy a csökkenô támo-
gatást pótolja, a bizonytalan-
ság viszont továbbra is ko-
moly gondot okoz.

A 2009-es költségvetés 24
milliárd 727 millió forintos
bevétellel és ugyanekkora ki-
adással számol. A költségve-
tést 23 igen, öt nem és egy

tartózkodás mellett fogadták
el a megyei képviselô-testület
tagjai. A gazdasági programot
teljes egyetértéssel támogat-
ták a képviselôk.

Amit a kormány elvesz, a megye
visszaadja

A Békés Megyei Önkor-
mányzat a korábbi kötvény-
kibocsátás hozamából közel
félmilliárd forintot kíván biz-
tosítani a növekedésorientált
gazdaságfejlesztési program
(NGP) megvalósításához, és
ez csaknem egymilliárd fo-
rintot hozhat a megyének,

vagyis annyit, amennyit a
kormány elhibázott gazda-
ságpolitikája miatt vesznek el
a megyétôl. A program új-
szerû megoldása lehet a

pénzügyi-gazdasági válság
hatásai kivédésének.

A célok megvalósítása ér-
dekében bizonyos önkor-
mányzati beruházásokat elô-
re hoznak, áttekintik a szak-
képzés és felnôttképzés terü-
leteit, különös tekintettel a
hiányszakmákra. Az intéz-
ményektôl hasznot hozó te-
vékenységeket várnak el. A
megye vállalja a koordinációt,
érdekképviseletet, a közös
fellépést az EU-s támogatási
rendszerek társadalmi egyez-
tetésében. Segíteni kívánják a
megyében megtermelt áruk

piacra jutását, az innovációt,
tudásbázis fejlesztést. A hite-
lekre garanciát vállalnak.

Minden területnek meg-
határozták a felelôsét, és a

szükséges forrásokat biztosít-
ják. Indulásként 150 millió Ft
elkülönítése történt meg a
megyei önkormányzat köte-
lezô feladatkörébe tartozó,
jelenleg a települési önkor-
mányzatok, illetve többcélú
társulásaik által mûködtetett
egyes oktatási, egészségügyi,
valamint szociális szolgáltató
intézmények feladatátvétel
feltételeinek biztosítására.

Hetvenmillió forint áll ren-
delkezésre a megyében az ok-
tatás-szakképzés, a turizmus, a
szociális ellátás, az egészség-
ügy-életmód, tömegsport, va-

lamint a kultúra területén
mûködô civil szervezetek tá-
mogatása, forráshoz jutásuk
elôsegítése, mûködésük zök-
kenômentesebbé tétele érde-

kében nyilvános pályázati fel-
hívásra.

A megyei önkormányzat
saját kötelezô feladatellátása
körében a hiányzó források
elôteremtése, a pótlólagos
forrásbevonás, a mûködés
biztonságának és költségha-
tékonyságának javítása érde-
kében az egyes intézményei
által gyártott termékek, szol-
gáltatások kiterjedtebb piaco-
sítását kívánja elérni. A piacra
jutáshoz szükséges felméré-
sekre, a feltételek részletes ki-
dolgozására és biztosításukra
indulásként 20 millió Ft el-

különítését rendelte el a kép-
viselô-testület.

Az innovációs tevékenysé-
gek finanszírozását az élettu-
dományok (orvostudományi
kutatások), az informatika
(tudásbázis-fejlesztés), vala-
mint a megújuló energiák
hasznosítása területén a Bé-
kés Megyei Önkormányzat
saját intézményeinél, ahol az
ehhez szükséges alapfeltéte-
lek adottak, lehetôvé kívánja
tenni – ennek finanszírozásá-
ra 50 millió Ft elkülönítése
történt meg.

Az internetalapú piac kia-
lakításának elôkészítéséhez, a
feltételek kidolgozásához és a
mûködtetés elindításához 80
millió Ft-ot különítettek el.

Békés Megye Képviselô-
testülete szükségesnek tartja
a megyében mûködô vállal-
kozások hitelhez jutási felté-
teleinek javítását, ennek ér-
dekében egy hitelgarancia-
konstrukció létrehozását és
mûködtetését. A konstrukció
életre hívásához ajánlatkérés-
sel fordult olyan pénzintéze-
tekhez, melyek számára szin-
tén fontos a megyében
mûködô vállalkozások foglal-
koztatási és egyéb szempon-
tok szerinti életképességének
megmaradása, erôsödése. A
hitelgarancia-konstrukció
létrehozásához a kötvénybôl
származtatott ideiglenesen
szabad pénzeszközökbôl 500
millió Ft elkülönítését és az
ehhez kapcsolódó kockázati
fedezetre 100 millió Ft keret
biztosítását rendelte el.

A csoport célja, hogy a folya-
matosan csökkenô önkor-
mányzati források kiegészíté-
sével a feladatellátást fenntart-
sák, és megakadályozzák an-
nak megszûnését. A team in-
tézménytípusonként vizsgál-
ja meg azokat a területeket,
amelyeknél a feladatellátás-
hoz külsô piaci forrást lehet
bevonni. Mindezt olyan mó-
don szeretnék véghezvinni,
hogy az intézményeknél ne
létszámleépítéssel, hanem a
feladatellátás piaci keretek kö-
zé történô kibôvítésével ol-
dódjon meg a feladat.

Új marketingstratégiára és
a turizmus fejlesztésére van szükség

A megyei marketingstratégia
kidolgozására, valamint a tu-
rizmus fejlesztésére hozták
létre, a Glózik Klára, a Békés
megyeiTourinform-iroda ve-
zetôje által vezetettMarketing
teamet, amelynek feladata a
megyében tevékenykedô vál-
lalkozások és egyéb szerveze-
tek által elôállított és kínált
termékek, szolgáltatások, in-
gatlanok, telephelyek, mun-
kaerôigény és -kínálat minél
jobb elérhetôségének, kiaján-
lásának biztosítása, a belsô és

külsô piaci lehetôségek széle-
sítése érdekében egy on-line
alapú piactér, bevásárlóköz-
pont kialakítása, illetve ennek
megszervezését, koordinálá-
sát biztosító megyei szolgál-
tató hálózat kiépítése.

Javítani kell a vállalkozók hitelhez
jutási esélyeit

A megyei vállalkozók hitel-
hez jutási lehetôségeit elem-
zi a H. Kovács Judit, a Békés
Megyei Önkormányzat terü-
letfejlesztési osztályvezetô-
helyettese által irányított
team. A csapat fô feladatai kö-
zé tartozik, hogy meghatá-
rozzák, azokat a problémákat
és azokat a megoldásokat,
amelyekkel van lehetôség ja-
vítani a kialakult válsághely-
zeten. A csoport a megyei
vállalkozók hitelhez jutási le-
hetôségét próbálja javítani,
amellyel esélyt adnak a nehéz
helyzetbe került vállalkozá-
sok talpon maradásához. A
megoldáshoz felmérik, hogy
melyek azok az eszközök,
amelyek a lehetô leggyorsab-
ban hoznak eredményt és

hosszabb távra érvényesek.
Próbálják kiváltani a vállalko-
zók rossz, drága devizahite-
leit azáltal, hogy létrehoz-
nak egy hitelgarancia-alapot,

amellyel a vállalkozók hite-
leihez egyfajta garanciát kí-
vánnak nyújtani. Az ehhez
szükséges pénzeszközök és
szabad források felkutatása

szintén a csoport fô feladatai
közé tartozik. A legfôbb célja
a teamnek az, hogy a vállalko-
zások a fejlesztéseikhez hitel-
hez tudjanak jutni.

Munkacsoportok a gazdaság fellendítéséért
� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

H. Kovács Judit a vállalkozók hitelhez jutásáról tart elôadást

Növekedésorientált gazdaságfejlesztési programra van szükség
Szoros, de tartható a megye most elfogadott költségvetése

� FOLYTATÁS A 3. OLDALRÓL



2009. FEBRUÁR BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE 5

Domokos László megyei el-
nök elmondta, aMolnár Lajos
vezette tárca döntése több
mint kétmilliárd forintjába
került a Pándy Kálmán kór-
házat fenntartó megyei ön-
kormányzatnak. Nemcsak az
ágyszám, így az ehhez kap-
csolódó finanszírozás csök-
kent 230-cal a Pándy, 76-tal a
tüdôkórház esetében, hanem
aTVK(teljesítményvolumen-
korlát) és a megye által a dön-
tések után kényszerbôl meg-
hozott intézkedések is sok
pénzt emésztettek fel.

Dr. Kovács József fôigazga-
tó-fôorvos hozzátette: az ágy-
számok csökkentése miatt a
kórházat eleve kizárták a nagy
pályázatokból, itt ugyanis így
már nem voltak elég nagyok,
vagyis nem érték el a 900
ágyas határt. Azóta is napi
gondjaik vannak többek kö-
zött a gyermek-, a belgyógyá-
szati, a tüdôgyógyászati, az
onkológiai és a patológiai osz-
tály mûködésében.
Dr. Varga István, a megyei

önkormányzat jogi képvise-
lôje Don Quijote-i küzde-
lemnek nevezte az eljárást, és
felhívta a figyelmet az alkot-
mánybíróság egy határozatá-
ra, mely megsemmisítette a
minisztérium ide vonatkozó
rendelkezéseit.

A bírósági döntés nem azt
jelenti, hogy mindent vissza-
állítanak az eredeti állapotba,
így leginkább arramutatkozik
esély, hogy peren kívül meg-
egyezik a tárca és a megyei
önkormányzat. Ennek érde-
kében a megyegyûlés elnöke
személyes találkozót kezde-
ményezett az egészségügyi
miniszterrel, annak ellenére,
hogy az egészségügyiminisz-
ter az ágyszámok helyreállítá-
sára vonatkozó határozatról a
Parlamentben elhangzó kér-
désre adott válaszában azt
mondta, hogy a napokban
született legfelsôbb bírósági
döntés éppen ezért – figye-
lembe véve az idôközi jogsza-
bályváltozást – már nem ren-
delkezik arról, hogy aminisz-
tert új eljárásra kötelezze, en-
nek megfelelôen csak hatá-
lyon kívül helyezte egy eljá-
rásjogi szabályra hivatkozva a
döntést, illetve a miniszté-
riumáltal kiadott február 14-i
közlemény szerint a „Legfel-
sôbb Bíróság februári dönté-

se nemkötelezte új eljárásra a
Minisztériumot.…Abíróság
ítélete semmilyen kártérítést
nem tartalmaz.”.

A Legfelsôbb Bíróság döntése
ALegfelsôbbBíróság szerint a
miniszteri döntések figyelmen
kívül hagyták a „lehetô legma-
gasabb szintû testi és lelki
egészséghez való jog” elvét.

Az egészségügyi miniszter
2007 márciusában megho-
zott határozataival a szakellá-
tási normatívák egészségügyi
szolgáltatók közötti felosztá-
sáról döntött a Pándy Kálmán

kórházra, a tüdôkórházra és a
nagyszénási otthonra vonat-
kozóan.

A Békés Megyei Ön-
kormányzat kereseti ké-
relmében kifejtette azt
az álláspontot, hogy a
meghozott miniszteri
döntések alkotmánysér-
tôek, a meghatározott
ágyszámok megyei és
regionális szinten ala-
csonyak, nem igazod-
nak az itt élôk lakosság-
számához, és nem tük-
rözik a statisztikai mu-
tatók által várható ellá-
tási szükségletet.
A Békés Megyei Ön-

kormányzat által sérel-
mezett döntések figyel-
men kívül hagyják a „le-
hetô legmagasabb szintû
testi és lelki egészséghez
való jog” elvét.

A Legfelsôbb Bíróság
döntésében nyomatékosan
hangsúlyozza, hogy a Békés
Megyei Önkormányzat által
sérelmezett határozatokból
nem állapítható meg, hogy az
egészségügyi miniszter tisz-
teletben tartotta a lehetô leg-
magasabb szintû testi és lelki
egészséghez való jog elvét.
Ennek pontosan az ellenke-
zôje az igaz, és nyilvánvaló,
hogy az a védekezés, mely az
egészségügyi miniszter jogi
képviselôjének szájából el-
hangzott, hogy a döntés meg-
hozatalakor a miniszternek
nem volt elég ideje, több
mint komolytalan.

Az ágyszámcsökkentések
következményei

Az egészségügyi miniszter
2007. évben hozott határoza-
taiban megállapította a Békés

MegyeiÖnkormányzat fenn-
tartásában lévô Pándy Kál-
mán Megyei Kórház, a volt
tüdôkórház és a nagyszénási
szociális otthon rehabilitációs
részlegének szakellátási ágy-
számát. A határozat ezeknek-
nél az intézményeknél a kö-
vetkezô csökkentéseket tar-
talmazta:

Békés Megye Képviselô-testülete
Pándy Kálmán Kórháza

A kórház kiemelt kórházként
a törvény által garantált ágy-
számokon túl egyetlenegy
ágyat sem kapott a miniszteri
határozat szerint. Összessé-
gében 230 ággyal csökkent a
kapacitása, ami az aktív ágyak
22%-os csökkentését jelenti,
miközben a megye teljes ak-
tív fekvôbeteg-ellátását köte-
les biztosítani 18 szakmacso-
portban. További 20 szakma-
csoportban a megyei lakosság
egyharmadát, illetve felét
vagy azt is meghaladó mér-
tékû ellátási kötelezettség ter-
heli a kórházat.

Az ágyszámok csökkenté-
se kizárólag az aktív ellátást
érintette, a krónikus ágyak
száma változatlan maradt.

A miniszteri döntésbôl
adódó ágyszám-meghatáro-
zás több olyan szakmában is
jelentôs mértékû csökkenést
eredményezett, ahol csak vá-
rólista felállításával képes a
kórház kielégíteni a jogos la-
kossági igényt.
Néhány konkrét példa a dön-

tési anomáliákról:
Gyermekgyógyászati

ágyakmértéktelen lecsökken-
tése 85-rôl 45-re: elfogadha-
tatlan. Számos gyermekgyó-
gyászati esetben Szegedre,
Szolnokra, sôt Budapestre
kell utazniuk a betegeknek,
miközben helyben több szak-
vizsgás, felkészült szakembe-
rek sora és megfelelô eszköz-
állomány áll a betegek szolgá-
latára. A progresszív betegel-
látás feltételei helyben adot-
tak, az új struktúra indokolat-
lan terhet ró a szülôkre és
gyermekekre egyaránt.
Ideggyógyászat-stroke

ellátás csökkentésére is sor
került, miközben új szolgála-
tot ott alakítottak ki, ahol ed-
dig ez nem is mûködött a
megyében.
Azonkológiai ellátás ka-

pacitása és az ágyszámcsök-
kentés folyamatos gondot je-
lent az intézetben, melyre
nem kínál megoldást az új
struktúra sem, sôt súlyos gaz-
dálkodási problémát gerjeszt.
Az intenzív ellátás közel

egyharmados csökkentése le-

hetetlenné teszi a kiemelt
kórházi funkciót.

Érthetetlen és elfogadha-
tatlan, hogy a kiemelt kór-
házban a legalacsonyabb a
belgyógyászati ágyak száma,
miközben bizonyos belgyó-
gyászati betegségek és súlyos-
sági kategóriák csak ebben az
intézetben lesznek elláthatók
a jövôben.
Csökkentett szemésze-

ti ágyszámon csaknem 150
ezerrel több beteg ellátását
várják el.

A megyei lakosságon túli
ellátási kötelezettség is meg-
állapításra került a kórház
számára drogellátás tekinte-
tében, csaknem 2035 ezer la-
kos tekintetében, annak min-
dennemû feltétele nélkül,
akárcsak az új határozat sze-
rinti az addiktológiai és alko-
hológiai ellátás Csongrád
megye részére is.
A belgyógyászati ágyak

száma Békés megyében a
„kiemelt kórházban” a legke-
vesebb.

A hematológia, angiológia,
immunológia megyei ellátás-
ra kötelezett, de ágyszám
nincs biztosítva!

A kiemelt kórházak egy-
ben az év 365 napján 24 órá-
ban fogadják a sürgôsségi el-
látásra szoruló betegeket.

Békés Megyei Tüdôkórház
Aminiszteri döntésmiatt vált
szükségessé a Pándy Kálmán
Megyei Kórházhoz történô
integráció. A kórház aktív
ágyszámát 49 ágyban állapí-
tották meg, ezzel a tüdô-
gyógyászati aktív ágyszám76-
tal csökkent, mely a beteg-
beutalási rend megváltoztatá-
sát jelentette, és a lakosok
25%-át átcsoportosította a
deszki intézetbe. Ezzel az
érintett dél- és nyugat-békési
települések lakosainak jelen-
tôsenmegnövekedett a beteg-
útja, és csak jelentôs utazással
juthatnak hozzá a fekvôbeteg-
ellátáshoz (33 km helyett 86
km-t kell utazni például a
nagykamarási embereknek,
de átlagosan is 15 kmnöveke-
déssel kell számolni).

Békés Megye Szociális Otthona,
Nagyszénás

A szociális intézet 25 OEP ál-
tal finanszírozott ágyához
csupán a néhány ezer nagy-
szénási lakost rendelte ellátá-
si körzetként.

Jelenlegi helyzet
A fekvô (aktív) teljesítmények
alakulása a struktúramódosítást
követôen:

Az intézmény csökkentett
kapacitással mûködött to-
vább. A TVK megállapítása
úgy történt, hogy az elvett
üres ágyakra számított TVK-t
elvonták az intézménytôl. Az
éves TVK 43 ezerrôl 36 ezer-
re, 18 %-kal csökkent. A be-
vételkiesés évi 900 M Ft.

A csökkentett ágyszám-,
TVK-, valamint a reformin-
tézkedések (vizitdíj, biztosí-
tási jogviszony ellenôrzése
stb.) miatt a betegforgalom
drasztikus csökkenése követ-
kezett be, mely a bevételek
további romlását vonta maga
után.

A mûködôképesség bizto-
sításához költségcsökkentés,
a létszám-racionalizálás vég-
rehajtása vált szükségessé.

A költségek csökkentése
érdekében telephelyek meg-
szüntetése, osztályok össze-
vonása, a humán erôforrás
optimális átcsoportosítása
történt meg.
– Hospice, geriátria, tüdô-

gondozó átköltöztetése két
telephely megszüntetését
eredményezte.

– 230 fôs csoportos létszám-
leépítés.

Tüdôkórházi integráció
Békés Megye Képviselô-tes-
tülete 2007. május 15-i ha-
tállyal döntött a Békés Me-
gyei Tüdôkórház Békés
Megye Képviselô-testülete
Pándy KálmánKórházba tör-
ténô teljes körû szakmai és
gazdasági integrációjáról. A
tüdôkórház átvételekor több
mint 100 M Ft adósságállo-
mányt halmozott fel.

A jogszabályt sértô miniszteri
határozat következményei

Dr. Fazekas Özséb (nyilatkozó
személy vastagon szedve), a
Pándy Kálmán Megyei Kór-
ház Tüdôgyógyászatot ellátó
telephelyének megbízott ve-
zetô fôorvosa elmondta, hogy
a betegek kivizsgálását és
gyógykezelését szolgáló aktív
kórházi ágyszámnak az orszá-
gos átlagot lényegesen meg-
haladó mértékû csökkenté-
sét kellett elszenvedniük. A
szûkült ellátási keresztmetszet
a betegfelvételnél torlódást, a
kórházi ellátásban zsúfoltsá-
got eredményez. A betegek
egy része a járóbeteg-ellátás
felé terelôdik, vagy krónikus
elszámolású osztályok felé,
amelyek korlátozottabb lehe-
tôségekkel bírnak.

A fôorvos hozzátette: – A
kórház gazdálkodására nézve
45 ágyunk aktív finanszírozá-
sa esett áldozatul, ami éves
szinten 200 millió forintot
meghaladó kiesést okoz. Ez
a körülmény óhatatlanul
nyomot hagy az intézet
mûködésén, létszámhiánnyal
küzdünk, dolgozóink túlter-
heltek, messze kerültünk
már attól, hogy optimális fel-
tételek mellett végezhetnénk
a munkánkat.

A szakmai érvekkel szem-
ben meghozott döntés a tü-
dôbetegek kórházi ellátásának
lehetôségeit jelentôsen ron-
totta, felülvizsgálatát szüksé-
gesnek tartjuk. Álláspontun-
kat dr. Somfai Attila regioná-
lis tüdôgyógyász szakfôorvos
is támogatja.

Pert nyert az önkormányzat!
Az egészségügyi miniszter elutasította Békés megye jogos igényét

� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Ágyszám Aktív Krónikus Összesen
2006. márc. 31-ig 1045 458 1503

2006. április 1-tôl 815 458 1273
Változás –230 – –230

(–22%) (–16%)

A pénzügyi következmények összegszerûen:
A tüdôkórház szanálása több mint 100 millió forint
A kórházi infrastruktúra-átalakítás költségei 500 millió forint
Bevételkiesés a struktúraátalakítás óta (22 hónap)
a TVK-elvonás miatt 1, 873 milliárd forint



BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE 2009. FEBRUÁR6

Amegye segítsége re-
ményt ad a nehéz hely-

zetben lévô önkormányzatok-
nak – kezdte nyilatkozatátLa-
duver FerencMagyarbánhegyes
polgármestere. –Abban a sajá-
tos helyzetbenvagyok, hogyöt
évig azOktatásiMinisztérium
által is kitüntetett Arany János
Tehetséggondozó Kollégium
igazgatója voltam, így a me-
gyegyûléssel, amegyei hivatal-
lal korábban kialakított jó kap-
csolatomat most Magyarbán-
hegyes polgármestereként ka-
matoztatom. Laduver Ferenc
szólt arról, hogy településük
három megyei oktatási intéz-
ménnyel is szoros kapcsolatot
ápol. Szakiskolájukat és diák-
otthonukat a Hunyadi János
Közoktatási Intézménybe in-
tegrálták, a külterületen lévô
szociális intézményüket pedig
a szarvasi székhelyû Körös-

menti Szociális Centrumba.
Zámbó András, a Harruckern
János Közoktatási Intézmény
igazgatója pedig magyarbán-
hegyesi származású, így ezzel
az intézménnyel szeretnének
minél több közös szakmai el-
képzelést megvalósítani.

A polgármester üdvözli a
megyének azt a magatartását,
hogy a különbözô szakterüle-
teken markánsan megfogal-

mazza véleményét. Pedagó-
gusként különösen fontosnak
tartja, hogy a megye tiltako-
zott a kisiskolák bezárása el-
len, mert ez a kis falvak kiha-
lását jelentené. A polgármes-
ter a faluja egyik legnagyobb
gondjának azt tartja, hogy a
fôváros irányába vezetô 4439-
es, úgynevezett régi aradi út
szinte járhatatlan, ennek fel-
újításában számítanak a me-
gye hatékony lobbiszerepére.

Laduver Ferenc megye-
pártinak vallja magát, meglá-
tása szerint Szeged és Kecs-
kémét egyaránt távol van, a
hivatalos ügyek hatékony és
emberközeli intézésére csak
Békéscsabán nyílik mód. Bí-
zik benne, hogy a jövôben
több forrás érkezik a megyé-
be, és akkor Békésnek sikerül
elmozdulnia a jelenlegi nem
épp szívderítô pozíciójából.

Ramasz Imre, Kardoskút pol-
gármestere szerint a kilenc-
venes évek közepétôl a politi-
ka eltávolította egymástól a
megyét és a települések nagy
részét. A rendszerváltást kö-
vetô elsô ciklusban a falvak,
városok vezetôi alkották a
megyegyûlést. Jelenleg a
megkapott szavazatok ará-
nyában a pártok döntik el,
hogy a listájukról kik kerülje-
nek a megyegyûlésbe. A
mostani rossz választási
rendszerbôl adódóan több
kistérség képviselet nélkül
maradt. A kistelepülések la-
kói jellemzôen nem ismerik a
megyegyûlés képviselôit, ér-
dekük nem vagy csak alig je-
lenik meg a közgyûlésben.
Kardoskút polgármestere eh-
hez hozzáfûzte, a megye és a

települések eltávolodásához
hozzájárult az is, hogy a ré-
giók megjelenésével leszû-
kült a megye szerepe, az in-
tézményfenntartó feladata
vált meghatározóvá.

– Az elmúlt évben kedvezô
változást tapasztaltam – fogal-
mazott Ramasz Imre –, ame-
gye nyitott a települések felé.

Elindította a megyejárás ren-
dezvénysorozatát, rendszere-
sekké váltak a polgármesteri
fórumok, illetve a gazdaság-
fejlesztési program megalko-
tása során vállalkozókkal, civil
szervezetekkel egyeztetett.
Ezek eredményeként amegye
elképzelései, programjai kö-
zelebb kerültek a települések
igényeihez.

A megye jövôjérôl Kar-
doskút polgármestere törté-
nelmi távlatban beszélt, hi-
szen ez államiságunk egyik
legrégibb intézménye, így ér-
zelmileg is kötôdünk hozzá.
Véleménye szerint, ha a me-
gye megtartja, illetve folytat-
ja a települések felé nyitását,
együttmûködését, akkor in-
dokolttá válik hosszú távú
fennmaradása.

Január 19-én, 20-án és 22-
én a Békés Megyei Körös-

menti Szociális Centrum
szarvasi telephelyén elsôse-
gélynyújtó szakmai ismerete-
ket felelevenítô tanfolyamon
vett részt az intézmény ápoló
személyzete.

A Békés Megyei Körös-
menti Szociális Centrum
szarvasi telephelyén a dolgo-
zók részérôl igényként me-
rült fel, hogy elsôsegély-is-
mereteiket felfrissítsék. Az
intézményben több éve dol-
goznak részmunkaidôben
mentôs kollégák, akik szíve-
sen vállalták a három egymást
követô napon az egy-egy órá-
ban megtartott tanfolyam le-
bonyolítását. A három nap

minden szakdolgozónak ja-
vára vált, és hasznos volt fel-
idézni a rég tanult szakmai is-
mereteket. Külön köszönet a

szarvasi Mentô Alapítvány-
nak, amely biztosította az új-
raélesztés szakszerû gyakor-
lásához az „ambu” babát.

A Körös-vidéki Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgató-
ságot érintô, lopással és ron-
gálással okozott kár értéke
évente eléri a 10 millió forin-
tot. Az KÖRKÖVIZIG által
kezelt vagyon fokozott védel-
me érdekében ezért együtt-
mûködési megállapodást kö-
tött a Békés Megyei Rendôr-
fôkapitányság és a Vízügyi
Igazgatóság a Békés Megyei
Önkormányzat közremûkö-
désével 2009. február 11-én a
megyeházán.

Az intézmények jogelôdjei
által 1995-ben aláírt megálla-
podást aktualizálták, újították
fel jelen egyezményben.
Domokos László, a Békés

Megyei Közgyûlés elnöke az
aláírást követôen elmondta,
hogy a kár elsô pillantásra kis
összegûnek tûnhet, ám figye-
lembe véve a rongálók okoz-
ta veszélyt, érdemes meg-
elôzni a bajt. A megyei elnök
kiemelte, hogy Békés megyé-
ben a legnagyobb kockázatot
a vízgazdálkodás jelenti, ezért

nem mindegy, hogy milyen
állapotban vannak a védmû-
vek és a mûtárgyak.
Bak Sándor, a környezetvé-

delmi és vízügyi igazgatóság
igazgatója bízik benne, hogy
az együttmûködéssel csök-
kenteni lehet a károkat. Dr.
Gyurosovics József, a Békés
Megyei Rendôr-fôkapitány-
ság vezetôje pedig elmondta,
hogy a jövôben a kiemelten
kockázatos védmûveket
gyakrabban fogják ellenôriz-
ni a rendôrség járôrei.A megye közeledett a településekhez

A megye
szerepe

Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szó-
lalnakmeg amegye szerepérôl, jövôjérôl, jelentô-
ségérôl. Ezúttal Laduver Ferencmagyarbánhegye-
si és Ramasz Imre kardoskúti polgármestert kér-
deztük.

Remény a kis falvaknak

Elsôsegélynyújtó tanfolyam Szarvason

Együttmûködés a védelemért

Bak Sándor, Domokos László és dr. Gyurosovics József aláírták amegállapodást

A tanfolyamhoz az „ambu” babát a szarvasi Mentô
Alapítvány biztosította

Elsôsorban az utánpót-
lás-, de a felnôtt világ-

versenyeken is erôsítette a
magyar válogatottat békéscsa-
bai versenyzô. A legeredmé-
nyesebb, városunkban nevel-
kedett vívóTóthHajnalka, aki
junior világ- és Európa-baj-
nokságot, összetett világkupát
nyert, s egyesületünk színei-
ben mutatkozott be a felnôtt
válogatottban is. Ô immár
budapestiként ma is a felnôtt
nôi párbajtôr-válogatott meg-
határozó egyénisége, kétsze-
res világ- és Európa-bajnok,
olimpiai ötödik. Jelenlegi
„zászlóshajónk” Tóth Anna-
mária, aki junior világbajnoki
ezüstéremmel büszkélked-
het. Az utánpótlás is biztosí-
tottnak látszik, a fiatalok az
országos bajnokságokon mu-
togatják oroszlánkörmeiket.
2008-ban Bohus Réka szere-
pelt a legjobban, a gyermek és
a serdülô leány párbajtôr kor-
osztály bajnoki címét is be-
gyûjtötte, a gyermekcsapattal
pedig ezüstérmet szerzett.

A klubnál jelenleg három
fôfoglalkozású és két társa-
dalmi munkás edzô foglalko-
zik a mintegy hatvan külön-
bözô korú vívóval. A párbaj-
tôr mellett újra elindult a tô-

rözôk képzése is. 2008. szept-
ember 27-e jelentôs változást
hozott a klub életében. Ekkor
adták át a békéscsabai sport-
csarnok tôszomszédságában
felépült új vívócsarnokot,

mely azóta az egyesület ott-
hona. Ez a minden igényt ki-
elégítô, európai színvonalú
létesítmény lehetôséget biz-
tosít a klub taglétszámának
emelésére. A Békés Megyei
Önkormányzat 100 000 Ft-
tal támogatta az elmúlt évben
a megyei vívószövetséget.

Az egyesület szeretné, ha
minél több gyerekmegismer-
kedne sportágunkkal, tagjává
válna az évtizedek óta reme-
kül mûködô közösségnek.
Várjuk vissza régi vívóinkat
is. Miért ne ûzhetnék egykor

szeretett sportágukat hobbi-
szinten, kikapcsolódásként,
egészségmegôrzô céllal? –
tette fel a kérdéstGalli Zsolt, a
vívóegyesület edzôje. – Vár-
juk olyanok jelentkezését is,
akik eddig csak távolról szur-
koltak a magyar vívósikere-
kért, s felnôtt fejjel szeretnék
kipróbálni, milyen érzés
szemtôl szemben megküzde-
ni valakivel. Számukra ama-
tôr versenyrendszer is mûkö-
dik hazánkban – fejtette ki
Galli Zsolt.

A vívócsarnok teljesen
akadálymentes, már a terve-
zéskor figyelembe vették a
mozgáskorlátozottak igé-
nyeit. A klub szeretné meg-
honosítani a kerekes székes
vívást Békéscsabán.

A fentieknek megfelelôen
minden érdeklôdôt szeretettel
várnak hétköznapokon 15 és
20 óra között a vívóteremben,
de örömmel fogadnak jelent-
kezéseket a karvivo@freemail.
hu e-mail címen vagy a 06-20/
377-0480-as telefonszámon
MolnárMiklós edzônél.

Várják a sportolni vágyókat a vívóterembe
Békéscsaba neve – büszkén állíthatjuk – szorosan
összekapcsolódik a vívással. A Karácsonyi Lajos
Vívó Egyesület eredményeivel, színvonalas ver-
senyrendezéseivel, a vívóközéletben való tevékeny
részvételével tiszteletet, megbecsülést „vívott” ki
magánakmind hazai, mind nemzetközi szinten.
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NémethBéla, a vendéglátó
település polgármeste-

re elmondta, hogy Orosháza
január végéig tartó gazdag
programkínálattal emlékezik
meg a magyar kultúra napjá-
ról. „Amit amagyar kultúráért
egy város megtehet, abban
élen jár városunk” – mondta a
polgármester.

A rendezvényenFarkasZol-
tánmegyei alelnök is köszön-
tötte a résztvevôket, beszédé-
ben elmondta, hogy a magyar
kultúra önmagunkmûvelését,
életünk szebbé tételét jelenti,

de segíti számunkra amegma-
radást is. Az alelnök kiemelte
Békésmegyehíres szülötteit –
Munkácsy Mihályt, Székács Jó-
zsefet, Kner Izidort –, akik tehet-
ségükkel és ügyességükkel
gyarapították a kultúra és a
mûvészet kincsestárát, és
hangsúlyozta, hogy követôkre
van szükség akkor is, ha most
nehéz idôk jönnek.

A nyitó beszédek után Kiss
Ferenc népzenész szórakoztat-
ta citerájával a közönséget,
majd az idén ötvenéves Oros-
házi Madrigálkórus lépett a

színpadra, amely után Né-
methBéla elismeréseket adott
át a kultúra és mûvészet terü-
letén kiemelkedô teljesít-
ményt nyújtó orosháziaknak.
A polgármester díjat nyújtott
átDinnyés Istvánné tanárnônek,
aki az ének-zene osztályok al-
só tagozatában alapozzameg a
gyermekek tudását. Elismerést
vett átLestyánMihályné a zene-
pedagógia terén nyújtott em-
beri magatartásáért és a város
kulturális életéért tett áldoza-
tos munkájáért. Díjat kapott
Pribék Endre festô-rajztanár,
valamint Palcsek István termé-
szetfotós is.

Az idei évbenFarkasZoltán
megyei alelnök adta át azAdo-
mány díjatBora Imrének, a Bo-
ra Kft. tulajdonosának. A díj
Várkonyi Jánosbékéscsabai fes-
tômûvész Vándorzenészek
címûolajfestménye volt. Bora
Imre és cége számos rendez-
vénynek, valamint a Jókai
Színháznak is támogatója.

Az Amator Artium (szó sze-
rinti jelentése: a mûvészetek
szerelmesei) XX. Országos
Képzô- és Iparmûvészeti
Tárlat pályázatot háromé-
vente írja ki a Magyar Mûve-
lôdési Intézet és Kép-
zômûvészeti Lektorátus
Mûvészeti Programok Fô-
osztálya. A 19 megyét meg-
mozgató kezdeményezés cél-
ja lehetôséget biztosítani a
nem hivatásos képzô- és
iparmûvészeknek a bemutat-
kozásra, megmérettetésre. A
Békés megyei fordulót, egy-

ben a kiállítást a Békés Me-
gyei Tudásház és Könyvtár
szervezte meg, Dombi Ildikó
és Kocsis Klára koordinálása
mellett. Összesen 77 megyei
alkotó nyújtott be közel 200
alkotást, melyet alkotókból,

mûvésztanárokból álló zsûri
értékelt. Hatvanöt mûvet vá-
lasztottak ki a megyei kiállí-
tásra, ebbôl hatot díjaztak,
amelyek automatikusan be-
jutottak a május 8-án a Vajda-
hunyad várában megnyíló
országos Esszencia tárlatra.
További öt alkotást javasolt a
zsûri az országos kiállításra,
ezek majd még átesnek egy
megmérettetésen.

A Békés megyei tárlat ja-
nuár 23-i megnyitójára az al-
kotók zöme ellátogatott a
megyeszékhely Munkácsy

múzeumába (a kiállítás feb-
ruár 28-ig tekinthetô meg).
Az alkotások idén elôször egy
szép kivitelû katalógusban is
megjelenhettek, köszönhe-
tôen Békés Megye Képvise-
lô-testülete támogatásának.

Megnyitó beszédébenBa-
logh József, a megyei önkor-
mányzat térségi tanácsnoka
méltatta azt a vágyat, amely a
nem professzionalista alkotó-
kat naponta az ecsethez, fes-
tôvászonhoz, tûzzománchoz,
szobrászeszközökhöz vezeti.

– Szabadidejüket nem kí-
mélve alkotnak a maguk és
környeztük örömére, ezzel
meggyôzôdésemszerint telje-
sebb életet élnek –hangzott el.
Dóry Éva, a Magyar Mûve-

lôdési Intézet képzômûvé-
szeti referense dicsérte a me-
gyei nem hivatásos mûvészek
aktivitását, amely nem pusz-
tán a benevezett alkotások so-
hasem látott nagy számában,
hanem az elôzetesen és a
zsûrizést követôen tartott
konzultációkon is tapasztal-
ható volt. – A most kiállított
tárlat színes és változatos ér-
telmezése a színes és változa-
tos világnak. A tájképeken,
csendéleteken túl egyéni
hangvételû alkotások látha-
tók – mondta.

Elhangzott továbbá, hogy
a tizenkilenc megyébôl ösz-
szegyûjtött legjobb alkotások

Budapestrôl utazó kiállítás
formájában vidékre is eljut-
nak, talán megyénkbe is.

Amagyar kultúra napja al-
kalmából január 27-én

ünnepiBárka-estet és díjátadót
tartottak a Jókai Színház Viga-
dójában, melyen értékelték az
irodalmi folyóirat elmúlt évét,
valamint átadták a 2008. évi
Bárka-díjakat. A pénzjutalom-
mal járó elismeréseketDomo-
kos Lászlómegyei elnök nyúj-
totta át Tôzsér Árpád költônek,
valamintDarvasi Ferenc iroda-
lom- és színikritikusnak.

Az est folyamánElek Tibor,
a folyóirat fôszerkesztôje ér-
tékelte az elmúlt év Bárka-
számait, valamint kiemelte a
folyóirat internetes oldalának
korszerûsítését. Ezt követôen
került sor a díjazottak bemu-
tatására.

Tôzsér Árpád költôi pályá-
ja az ötvenes évek második
felében indult. Az elmúlt év-
tizedek során az egyetemes
magyar lírának mértékadó és
tucatnyinál több rangos díjjal
– köztük a Kossuth-díjjal –

elismert alkotójává vált.
2008-ban verseket, napló-
jegyzeteket és a Nyugat fo-
lyóiratról szóló esszét is kö-
zölt a Bárkában.

Darvasi Ferenc a fiatalabb
irodalom- és színikritikus
nemzedék egyik tehetséges al-
kotója. A gyomai születésû
szerzôt néhány évvel ezelôtt a
Bárka indította el. A 2008. év
számaiban számos kötetrôl írt
kritikát, valamint a Vidéki
Színházak Találkozójáról és a
GyulaiVárszínház 45. évadáról
jelentetett meg tanulmányt.

A díjat – Kiss György szob-
rász- és éremmûvész kis-
plasztikájával együtt –Domo-
kos László, a Békés Megyei
Önkormányzat elnöke adta át
a mûvészeknek. A megyei el-
nök beszédében elmondta,
hogy a Bárka támogatása fon-
tos feladat, hiszen értékeket
mutat be és ôriz, egy országos
kortárs folyóirat, amely Békés
megye hírnevét öregbíti.

Orosházán tartották a kultúra ünnepét
Bora Imre kapta a 2009-es év Adomány díját

Ünnepi Bárka-est
és díjátadó

A mûvészetek szerelmesei
Hobbiból mûvészkednek, de nem amatôr szinten

AZ AMATOR ARTIUM
ESSZENCIA
KIÁLLÍTÁSÁBA KERÜLT

BÉKÉS MEGYEI ALKOTÓK:

– Bácsfalvi Zoltán
(Békéscsaba)

– Horváth Zoltán
(Nagybánhegyes,
2 alkotással)

– Kövesdi Andrea
(Mezôhegyes)

– Miknyik Mihály
(Békésszentandrás)

– Uhrin Pál
(Gyomaendrôd)

MÉG ELBÍRÁLÁSRA VÁR
AZ ORSZÁGOS TÁRLATTAL

KAPCSOLATBAN:
– Csürke Anna

(Kondoros)
– Demkó Györgyné

(Gyula)
– Fülöp Klára (Kunágota)
– Pirer Gyula (Orosháza)
– Rábainé Farkas Éva

(Gyomaendrôd)

A megyei önkormányzat által, a magyar kultúra
napja alkalmából szervezett ünnepséget az idén
Orosházán tartották, január 21-én a helyimûvelô-
dési központ színháztermében. A rendezvényen –
a négy helyi kitüntetett mellett – kihirdették a
2009-es év Adomány díjának gyôztesét is. Kölcsey
Ferenc Himnusza születésének emléknapján igé-
nyes mûsorral emlékezett a megye, a szimfonikus
zenekarmellett egy népzenész, valamint azOros-
háziMadrigálkórus is szórakoztatta a közönséget.

Az autodidakta képzô- és iparmûvészeti alkotók
számárameghirdetett legjelentôsebb országos pá-
lyázat Békésmegyei fordulójábaminden korábbi-
nál többen, összesen 77-en neveztek. A zsûri által
legkiválóbbnak ítélt alkotások aMunkácsyMihály
MúzeumClio termében nyertek elhelyezést.

Bora Imre, Farkas Zoltán és Németh Béla az ünnepségen

ElekTibor,Domokos László,Darvasi Ferenc ésTôzsér
Árpád a Bárka-esten



BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE 2009. FEBRUÁR8

– Móra Ferenc Rab ember fiai
címû kisregénye mindmáig a
10–12 éves korosztály legnép-
szerûbb olvasmányai közé tarto-
zik. A Jókai Színház mégis tör-
ténelmi drámaként, felnôtt bérlet-
ben kínálja közönségének. Hogy
is van ez?

– Az elfelejtôdni látszódó
Móraúgy került a képbe, hogy
ifjúsági elôadást kerestünk. A
sors úgy hozta, hogy szep-
tembertôl a színház drama-
turgjaként munkálkodom, és
mire ideértem, az ifjúsági re-
génybôl történelmi drámává
lépett elôre aMóra-mû. Any-
nyi azonban bizonyos, hogy
felnôtt és gyerek, kamasz és
aggastyán egyaránt nézheti, és
ha szerencsénk lesz,még örö-
me is telik benne.
– Amikor felépítettél egy ka-

raktert, magad elé képzelted, hogy
milyen lesz az egy adott színész
által megelevenítve, vagy az írás
során fiktív karakterekben gon-
dolkodtál?

– Az egyetlen, akire tény-
leg ráírtam a szerepet,Vikidál
Gyula volt, aki a fejedelem

alakját formálja meg a színpa-
don. Dinamikus, nyughatat-
lan, hirtelen haragú, gyakran
kiállhatatlan, de esendô, töp-
renkedô, félelmek között élô
Apafit írtam neki. Az elsô
próbák megnyugtattak, a sze-
rep telibe találta. Olyan han-
gulatváltásokat produkált a
próbák során, hogy csak tá-
tottam a számat.
–Melyik a nehezebb számod-

ra, meglévô karaktereket és rész-
ben adott történetet adaptálni,
vagy egy teljesen új történetet meg-
írni?

– Mindkettô nehéz, a Rab
ember fiai esetében az adap-
táció szokásos dilemmáival
küszködtem. Mi az, ami
használható Mórától, és mit
kell megváltoztatni úgy, hogy
ne legyen hûtlen a végered-
mény a kisregényéhez. Idôn-
ként az segít, ha írod a magad
drámáját, idônként pedig az,
hogy az ô szövegeit, nyelvi és
cselekményfordulatait hasz-
nálod. Sajnos, Mórát nem
kérdezhetem meg a premier
után, vállalja-e, ahogyan föl-
raktam a színpadra a Rab em-
ber fiait.
– A Rab ember fiai rendezôje

Seregi Zoltán. Milyen volt vele
együtt dolgozni?

– Eddig nem volt hangos
szó közöttünk, nagyon jól
dolgoztunk együtt Seregi Zo-
lival. Ismeretségünk rövid idô
alatt barátsággá mélyült, ami-
nek örülök. Nyilván a leg-
jobb tudása és formája sze-
rint fogja megrendezni a da-
rabot. Szeretni szereti, azt lát-

tam. Elsô lépésnek ez bôven
elég.
– Mik a terveid? Gondolko-

zol-e már egy új darabon?
– Ôsszel mutatták be Ret-

tentô görög vitéz címû dara-
bomat, aminek olyan nagy,

talán elmondhatom, hangos
sikere volt, hogy Fodor rende-
zô azt ajánlotta fel, vágjunk
bele egy másik munkába.
Mostanra kezd körvonala-
zódni, mit is akarunk. És már
dereng az elsô mondat is…

Nincs állandó magyar
nyelvû társulat Ara-

don. Van viszont egy erôs,
mûvészi értékeket felmutatni
tudó, kissé viharvert, de ere-
detileg gyönyörû színházépü-
lettel és jelentôs közönséggel
rendelkezô román színháza a
városnak. Nincs magyar tár-
sulata, de van magyar közön-
sége, ezért színvonalas, eszté-
tikailag jól megformált, egy-
úttal érthetô, gondolatokkal
teli magyar színielôadásokra
van szüksége. Ezt a hiátust
látta meg aFekete Péter, a Jókai
Színház igazgatója, amikor az
alig 100 kilométerre lévôAra-
don jókais elôadások bemuta-
tását kezdeményezte.

Ennek a pudingnak is az
evés volt az elsô próbája, és
elmondhatjuk, tartósnak,
jóízûnek, keményre fôzött-
nek mutatkozott a szombat
esti vendégjáték telt háza és a
szûnni nem akaró vastaps
visszaigazolása szerint.

A vörös és fekete (Stendhal
regényébôl színpadra írta és

rendezte Pozsgai Zsolt) nem-
csak a kötelezô olvasmányok
középiskolás közönségének
szólt. Valódi, komoly nagy-
színházi esemény – a képze-
let csupa nagybetûivel. Rit-
kán látott mozgáskultúra,
tánc, gyönyörû jelmezek (jel-
meztervezô Papp Janó) és
egészen kivételes színészi ala-
kítások emelik az elôadást a
legjobbak közé (fôszerepben
Gulyás Attila, Komáromi Anett,

Tarsoly Kriszta). A négykarza-
tos Slavici Klasszikus Színház
a legfelsô karzatáig tömve
várta az eseményt. A temes-
vári kollégákat sem lehetett a
várható élménybôl kizárni,
így pótszékezni kellet a teljes
földszinti nézôteret. A kö-
zönség összetételének vizsgá-
latakor kiderült, 85 százalék-
ban magyar anyanyelvû né-
zôk érkeztek. A Jókai Színház
a román ajkú közönség ki-

szolgálására is készült, s a
jobb követhetôség kedvéért
egy színes, többoldalas, fo-
tókkal illusztrált tájékoztató
mûsorfüzetet készített a da-
rabhoz. (A vendéglátók nagy-
ra értékelték a gesztust.)

A területfoglalásnak is be-
illô vendégjáték hangos sike-
re, az elôadást követô nyilat-
kozatok (Arad város alpol-
gármestere, a vendéglátó és
a vendégeskedô színházak

igazgatói szólaltak meg) arra
engednek következtetni,
hogy Aradon tovább erôsöd-
het a magyar nyelvû színházi
kultúra. A vezetôk egy, a
2009–2010-es szezonban a
Jókai Színház által mûködte-
tett magyar nyelvû bérlet el-
indítását sejtették. A határo-
kat már lebontottuk, szabad
az út, eljött az egészséges kö-
zös próbák, próbálkozások
ideje!

RAB EMBER FIAI
Ôsbemutató a Békés Megyei Jókai Színházban

Minden színház életében kiemelt pillanatnak szá-
mít, amikor egy olyan darabot vihet színre, ame-

lyet a színháztörténet majdan a neve mellé jegyez fel. A
Jókai Színház magyar évadot hirdetett, ehhez hûen most
egy teljesen saját produkcióval áll elô. A Rab ember fiai
egy igazi cselekménydús, fordulatos ifjúsági regény,
amelybôl talán csak a sok-sok szereplô miatt nem szüle-
tett eddig színházi adaptáció.Móra Ferenc könyvét Zalán
Tibor fogadta örökbe, és nevelt belôle egy életrevaló, ele-
ven, pajkos szövegkönyvet.

A Jókai Színház próbatermeiben az Apafi Mihályt ala-
kító Vikidál Gyulától az Apafi Mihálykát játszó Illés Adriá-
nigmondhatjuk, hogy generációk készülnek a nagy napra:
Ôsbemutató február 27-én, pénteken! Jöjjenek, legyenek velünk
ezen a történelmi estén!

– www.jokaiszinhaz.hu –

SZÍNITANHÁZ WORKSHOP
Nyílt napok a Jókai Színházban,

érettségizôknek,
március 22–23-án.

A SZÍNITANHÁZ FELTÁRJA
NEKED TITKAIT!

Érdekel a színház világa?
Gyere el, nézz körül, legyél velünk, ismerkedj meg a le-
hetôségeiddel, terveinkkel!
Ajánlatunk a következô: tíz tanár két napig tanít, kísé-
retez, alkot veled!
Amivel megismerkedhetsz: színészmesterség, szín-
padi mozgás, fénytechnika, hangtechnika, jelmezkészí-
tés, díszletkészítés, kellékkészítés, fotózás, bábkészítés,
zenealkotás,makettkészítés, együttzenélés, kreatív együtt-
mûködés és színházi légkör.
Mindez két napig, napi 10 órában, intenzíven!

Amit NEKED tenned kell:
– Jelentkezz e-mailben vagy levélben, elôtte érdeklôd-

hetsz telefonon.
– Várd meg a visszaigazolást!
–Ha szükséges, foglalj szállást magadnak: ha egye-

dül vagy barátaiddal jössz, kollégiumi ágy (1500 Ft/éj-
szaka, Jókai Kollégium, Békéscsaba, tel.: 66/325-788).

– Gyere, és állj készen a közös munkára!
www.szinitanhaz.hu, szinitanhaz@jokaiszinhaz.hu

„Felhívjuk a Tisztelt La-
kosság figyelmét, hogy
a közelmúlt gázellátási
problémáinak okán egy-
re nagyobbmértékben
kerülnek újra haszná-
latba a régi, korábban
már használaton kívül
helyezett ezért a ké-
ményseprô-ipari szol-
gáltatási körbôl kike-
rült kémények! A vo-
natkozó rendeleti szabá-
lyozásban foglaltak alap-
ján, valamint a tûz-, élet -
és vagyonbiztonság meg-
óvása érdekében, kérjük
önöket, hogy az újbóli
használatbavétel elôtt
kérjék a kémények fe-
lülvizsgálatát a területi-
leg illetékes kéménysep-
rô-ipari közszolgáltató-
tól! A régóta nem hasz-
nált, nem tisztított kémé-
nyek leromlott állapota,
égéstermék-visszaáram-
lást, tûzesetet okozhat!”

BÉKÉSMEGYEI
TÜZELÉSTECHNIKAI

KFT.
Békéscsaba,
Derkovits sor 2.
Telefon: 66/326-444
Fax: 66/326-589

Vidám-szomorú játék történelemmel
Beszélgetés Zalán Tibor dramaturggal

Bevettük a szomszédvár színházát Aradon
Telt házas siker – Temesvárról is érkeztek nézôk

Fekete Péter, a Jókai Színház igazgatója, Bognár Levente, Arad város alpolgármestere és LaurianOniga, a Ioan
Slavici Klasszikus Színház igazgatója köszönti a társulatot


