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Március 15. az alkotmányosság és közszabadság örömnapja
Mozaikok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történetébôl

H

a ma történik a világban valami érdekes,
azonnal tudomást szerzünk
róla. Televízión és interneten
láthatjuk a képeket, a hálóra
feltett privát felvételek a legrejtettebb pillanatokat is nyilvánossá teszik. Vajon az oly
jól ismert március 15-i eseményekrôl Békés megyében
mikor és hogyan szereztek
tudomást?
A források tanúsága szerint elôször a szarvasiak értesültek a hírekrôl. Március 17rôl 18-ra virradóra érkezett
meg a városba a Pestrôl Aradra menô gyorskocsi. Az utasok és a kocsi kísérôje „elhíresztelték, hogy Pest városa
összes közönsége egy petíciót
nyújtott be az ország gyûlésének… egyszersmind tömérdek nyomtatott példányokat
is hoztak le”. A híreket a szarvasi fôszolgabíró már 18-án
továbbította Gyulára.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON ¡

Kézmûvesek országos
konferenciája Békéscsabán
„Merre tart a népi kézmûvesség” régi felfogások és új törekvések címmel kétnapos
országos kézmûves-konferenciát rendeztek a Békés
Megyei IBSEN Oktatási,
Mûvészeti és Közmûvelôdési Közhasznú Társaság fenntartásában mûködô Kézmûves Szakiskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskolában Békéscsabán február 28-án és március 1-jén. Az országos összejövetelt a Hagyományok Házával, a Népmûvészeti Egyesületek Szövetségével és a

Békés Megyei Népmûvészeti Egyesülettel közösen szervezték.
A rendezvény során a felmerült számos kérdésre próbáltak választ találni a jelenlévôk. A szervezô intézmények
arra vállalkoztak, hogy a meglévô problémákról közösen
gondolkodjanak egy konferencia keretében, amely vélhetôen nem ad egyértelmû
választ a felsorolt kérdésekre,
de elindít egy tisztázó folyamatot.
FOLYTATÁS A 7. OLDALON ¡

„Meg kell védeni a Békés megyében élôk egészségét!”

Tiltakozás az elvonások ellen
A Békés Megyei Közgyûlés március 6-i ülésén kinyilvánították,
hogy küzdenek a Pándy Kálmán Megyei
Kórház ágyszámcsökkentése miatt kiesô bevételekért, valamint
hogy minden korábbinál több pénzt juttatnak pályázat útján
civil szervezeteknek.
Napirendre került a
megyei közutak állapota is.

csôdközeli helyzetben van,
vagyis hogy különösen érzékenyen érinti a szektort a gazdasági válság. A képviselôk

járól szóló beszámolót. Vita
alakult ki a két politikai oldal
között, hiszen a Varga Zoltán
(DARFT-elnök) vezette szo-

jesztést tett az asztalra, melyek tárgyalásra alkalmatlanok voltak – mondta. Varga
Zoltán ezekre azzal reagált,
hogy a tanács politikamentesen hozza a döntéseket, és
nem a kormányzati többség
szavazatai a döntôek. A megyei közgyûlés elnöke közölte, panaszt tett a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségnél az
iskolafelújítási program pályázati értékelése okán. Varga
Zoltán elismerte, hogy van
feszültség az iskolai pályázatok miatt, de szerinte csak
azért, mert olyan nagyszámú
jelentkezés futott be, hogy
egyszerre annyi igénynek
nem lehetett megfelelni.

nagy egyetértéssel szavazták
meg, hogy együtt tiltakozzanak az agráriumot sújtó kormányzati elvonások ellen.

cialista frakció, valamint a megyegyûlés elnöke, Domokos
László más álláspontra helyezkedett a kérdésben. Kifejtette,
hogy a régiós fejlesztési tanács
rengeteg olyan döntést hozott,
melyek hátrányosan érintik a
megyét. Ráadásul a szervezet
legitimitása is megkérdôjelezhetô. – Több olyan elôter-

Ki kell állni a Pándy kórházért

Végveszélyben az agrárium
A közgyûlés elején elhangzott, hogy a mezôgazdasági és
vidékfejlesztési bizottság az
elmúlt idôszakban több kihelyezett ülést tartott fontos
megyebeli telephelyeken,
hogy azok vezetôinek sérelmeit közvetlenül hallgassák
meg. Kivétel nélkül mindenhol azt tolmácsolták feléjük,
hogy a növénytermesztés, állattenyésztés és a tejágazat

Területfejlesztés vagy
visszafejlesztés?
A megyegyûlés tárgyalta a
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (DARFT) munká-

Még élesebb vita alakult ki
abban a kérdésben, hogy miképpen érvényesítse érdekeit
a megye a Legfelsôbb Bíróság
által kimondott, a megyében
élôknek kedvezô ítélet birtokában az Egészségügyi Minisztériummal szemben.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON ¡
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Örménykút a szlovákok emlékét ôrzi
Február 19-én az „Otthonunk Békés megye” rendezvénysorozat 18. helyszínének Örménykút települése adott otthont. A rendezvény megszokott
progamjai mellett ezúttal bemutatkozott a gyomaendrôdi Körös-menti Néptáncegyüttes is, akik
közel egyórás vidám mûsorral szórakoztatták a
helyi közönséget.
A rendezvény a helyi általános iskolások mûsorával kezdôdött, melyet Örménykút
polgármestere, Szakács Jánosné megnyitó beszéde követett. A település vezetôje örömét fejezte ki, hogy a Békés
Megyei Önkormányzat nem
felejti el a kisebb településeket
sem; megköszönte a programokat, melyekkel színesítették a község mindennapjait.
Ezután Domokos László megyei elnök nyitotta meg a
rendezvényt.
A település és a megye vezetôi a polgármesteri hivatalban soron kívüli testületi ülésen vettek részt, ahol Szakács

Jánosné polgármester bemutatta Örménykút községet.
Beszédében elmondta, hogy a
település lakossága egyre csökken, azonban még mindig figyelemre méltó az összetartozás a lakosok között. A község
a Körös-szögi kistérség többcélú társulási tagja, Hunyával
körjegyzôségben, Csabacsüddel iskolatárulásban mûködnek, vázolta fel a polgármester.
A testületi ülésen Domokos László bemutatta a Békés
Megyei Önkormányzatot és
intézményeinek mûködését,
rendszerét. Beszédét a mûvelôdési közösségi terek meglétének elemzésével folytatta,

A megye szerepe

meglátása szerint egy településen nincsen közönség nélkül közösségi tér. A megye
gazdasági válságra adott válaszai között szerepel, hogy a
civil szervezetek közönségszervezéséhez hozzájáruljon
a megyei önkormányzat,
mert segítségükkel a települések önállóan fel tudják vázolni a település életét. A Békés Megyei Önkormányzat
70 millió forintot különített
el a civil szervezetek támogatásaira – emelte ki Domokos
László. További gondolatokat
az idôsgondozásról hallhattak
a résztvevôk: a település a
nappali, míg a megye a bentlakásos gondoskodást látja el,
mondta a megyei elnök.
A testületi ülés végén a
polgármester elmondta, bízik
abban, hogy ez a rendezvény
egy folyamat kezdete lesz,
amely során a megye és Örménykút települése között
szorosabb kapcsolat alakul ki.

Nagyné Felföldi Ilona szerint kistérségeken belül már jól
mûködik az egyeztetés, jó lenne ezt megyei szinten is megvalósítani. A megyegyûlések
erre nem alkalmasak, ezeknek
más a feladatuk. Hasznos lenne, ha a megye polgármesterei
rendszeres egyeztetô fórumon
cserélhetnének információkat,
megbeszélhetnék közös problémáikat.
Kötegyán polgármestere
úgy látja, a megye jövôje
nagyrészt attól függ, hogy vezetôi a jelenlegi feltételek
mellett képesek lesznek-e hasonló feladatot betölteni,
mint a régi vármegyék. A
közigazgatást tekintve a megye az a szint, amely könnyen
elérhetô. Ügyeinket Budapesten vagy Szegeden intézni

venni a megyének, ha az
adott település kéri, mutatott
rá Domokos László.
Az ülésen jelen volt Tóth
Imre, Sarkad város polgár-

ezért a település egy nagyobb
foglalkoztatóközpontot építene, és ehhez szeretnénk a megye segítségét is kérni – mondta el a polgármester.
Domokos László válaszában kifejtette, hogy a megye
nyitott az ügyben, tárgyalások
útján egyeztetve és megfelelôen elôkészítve az ügyet, lehetséges az együttmûködés.
Farkas Zoltán megyei alelnök a testületi ülésen beszédében kiemelte, hogy a megye növekedésorientált gazdaságfejlesztési programjában partnernek tekintik az
összes települését, a cél, hogy

mestere, megyei térségi tanácsnok is, aki kiemelte, hogy
az ilyen típusú rendezvényeknek, mint a megyejárás, az a
legfontosabb üzenete, hogy
világosan megfogalmazhassák: a megyék szerepét nem
lehet településekkel pótolni.
Dudás Árpád polgármester
arról számolt be, hogy kiemelt
programjaik között szerepel
az intézményeik megtartása.
Szeretnék növelni a foglalkoztatást, valamint a születések számát, amellyel csökkenthetô lenne az elvándorlás,

a megye és a települések
együtt tudjanak mûködni.
A képviselôk örömüket fejezték ki, hogy a Békés Megyei Önkormányzat ellátogatott településükre, hangsúlyozták, hogy 35 éve nem járt
hivatalosan megyei elnök a
községben, ezért kiemelten
fontosnak tekintik a megyei
önkormányzat kezdeményezését. Elmondták, hogy a
megyéhez hasonlóan a településnek is az a célja, hogy
egyensúlyi helyzetbe hozzák
költségvetésüket.

Zsadányba látogatott az „Otthonunk Békés megye”
programsorozat nemzeti ünnepünk elônapján,
március 14-én. A résztvevôk a megszokott programok mellett megtekinthették a Békés Megyei Napsugár Bábszínház színészeinek legújabb, a „Színek
királynôje” címû gyermekelôadását és a „The Show
must go on” címû musicalshow-t a Békés Megyei
DUMA’ Színház táncosainak elôadásában. A helyi
általános iskolások magyarhimnusz-éneklô versenyt tartottak, és a nyitó ünnepségen egy március
15-i népdalcsokorral köszöntötték a jelenlévôket.

A

kulturális programok
alatt a polgármesteri hivatalban soron kívüli testületi ülést tartottak, amelyen a
település és a megye vezetôi
cserélhették ki tapasztalataikat. Dudás Árpád polgármester köszöntôje után Domokos
László megyei elnök mutatta
be a megyei fenntartású intézmények mûködését. Elôadásában kiemelten foglalkozott a megye oktatási intézményeivel, elmondta, hogy a
gimnáziumi képzés mellett
nagy hangsúlyt fektetnek a jó
szakképzés megszervezésére
is, mivel fontos, hogy a fiatalok a jelenlegi ínséges idôben
a szakmájukban el tudjanak
helyezkedni. A megyei elnök
beszámolt arról, hogy a megyei önkormányzat kész arra,
hogy átvegyen intézményeket a településektôl, amenynyiben a települések jelzik a
megyének, hogy gondjai vannak a fenntartással. Ezzel a
gesztussal a megye segítséget
nyújt az adott településnek,
és megelôzi a lepusztult intézmények létrejöttét, amelyeket 2010 októbere után viszont már kötelezôen át kell

Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnak meg a megye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Nagyné Felföldi Ilonát, Kötegyán és Dudás Árpádot, Zsadány polgármesterét kérdeztük.

Összefogni az itt élôket
– A megye megmaradását
pártolom, hiszen ez olyan
tradicionális közigazgatási
szint, amelyet nem érdemes
és nem is lehet megszüntetni
– fogalmazta meg véleményét Nagyné Felföldi Ilona, Kötegyán polgármestere. Kifejtette, a mai kormányzati politika igyekszik a megyék szerepét leszûkíteni az intézményfenntartásra, holott a
hagyományos feladat ennél
jóval bôvebb, a gazdaságfejlesztéstôl az emberi kapcsolatokig össze kellene fogni,
szervezni a megyében élôk
mindennapjait. Ez a törekvés
tetten is érhetô a megyei vezetés munkájában, de feladatukat megnehezíti, hogy a településvezetôk eltérô politikai meggyôzôdésûek.

Zsadány a múlt és jövô települése

Pazarló közigazgatás
D

költség- és idôigényes. A különbözô intézmények régiós
átszervezése jelentôs változást nem hozott, hiszen a
megyei kirendeltségek megmaradtak, csak a fôigazgató
ingázik a három megyében.
Nagyné Felföldi Ilona szerint
akárhogy is alakul a megyék
jövôje, az biztos, hogy történelmi hagyományából adódóan az emberek tudatában
mindig megmarad.

udás Árpád, Zsadány
polgármestere szerint a
megye intézményei által sok
és fontos kötelezô feladatot lát
el, a települési önkormányzatokhoz hasonlóan egyre nehezebb körülmények között.
Békés évrôl évre megközelítôen egymilliárd forinttal kevesebb állami támogatásból
gazdálkodik. Törvény nem
kötelezi a megyét arra, hogy a
jelenlegi gazdasági válság közepette gazdaságélénkítéssel is
foglalkozzon, de erkölcsi kötelessége, mert a jelenlegi megyei vezetés felelôsséget érez
az itt élô állampolgárokért: a
vállalkozókért és a munkavállalókért egyaránt. Szomorú,
hogy a 2002 és 2006 közötti
megyei vezetés nem így gondolkodott.

Jelenleg, amikor a gazdasági válság hatására zsugorodik
az ipari termelés, Zsadány
polgármestere Békés számára
a mezôgazdaságban és az élelmiszeriparban látja a kitörési
pontot. Sajnálatosnak tartja,
hogy a Horn-kormány eladta
a sarkadi és a mezôhegyesi cukorgyárat 1996-ban, a Gyurcsány-kormány hagyta veszni
a békéscsabai baromfifeldolgozót és más üzemeket.
Ha ezek megmaradnak,
most könnyebb helyzetben
lenne a megye. A legutóbbi
parlamenti választások idején
szocialista képviselôjelöltek
bioetanol-üzem építését ígérték: Veress József Szeghalomra,
Karsai József pedig Battonyára, ha ezek már mûködnének, akkor a gazdák most

nem lennének gondban a kukorica értékesítésével.
Dudás Árpád szerint a jelenlegi négyszintû közigazgatás
– települési, kistérségi (ami korábban járásinak felelt meg),
megyei és regionális – fölösleges és költséges, elegendô lenne csupán két szint: a települési és a megyei. Zsadány polgármestere megjegyezte, számukra százszor fontosabb a megye,
mint a régió, mert Békéscsaba
55, Szeged pedig 155 km-re található a településüktôl.

Békés Megye Képviselô-testületének Közlönye, Békéscsaba. Felelôs kiadó: dr. Biri István fôjegyzô. Felelôs szerkesztô: Krattinger Márton. Újságírók: Molnár Lajos, Szegfû Katalin.
Nyomdai elôkészítés: Várhegyi és Társa Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. Nyomtatás: Garmond Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. ISSN 1215-0711.
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Március 15. az alkotmányosság és közszabadság örömnapja
¡ FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Nagyjából ezzel egy idôben
érkezett meg a Pesti Hírlap
március 17-i száma, amely a
március 15-i eseményekrôl
részletesen beszámolt. Az elsô hírek jobb helyre nem is
érkezhettek volna: Szarvason
mûködött ekkor a megye
egyetlen gimnáziuma, neves

Szombathelyi Antal, Békés vármegye alispánja,
Kossuth kormánybiztosa

Mozaikok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történetébôl
tanárokkal, sok diákkal. Az iskola olyan szellemi központ
volt, amely a késôbbiekben is
az események aktív formálója, interpretálója maradt.
Élénken reagált Szarvas lakossága is, a jelentést író fôszolgabíró a következôképpen fogalmazott: „ a szarvasi
különben is könnyen izgatható nép”.
*
A megye székhelyén, Gyulán
is azonnal reagáltak. Az 1840es években kiformálódott egy
olyan, helyi politizáló réteg,
amely jól ismerte azt, hogy
mi zajlik az országos politika
színpadán, és készen állott a
változásokban való részvételre. A megye központjában
egy héttel a pesti események
után, március 22-én került
sor a pestihez hasonló, nagy
tömegrendezvényre, amelyen alispán és közpolgár
nagy érzelmi intenzitással átélhette a forradalom gyôzelmét. Megnyitották a vármegyeház korábban zárt udva-

rát. A nagy teret a sokaság
meg is töltötte. Itt is elhangzott a Nemzeti dal, és egye-

Báró Wenckheim Béla, Békés megye fôispánja, késôbbi belügyminiszter
bek mellett egy köznyilatkozatot is elfogadtak. Így kezdôdött: „Mi Békés vármegye
100 000 fônyi összes megyei
népességünk nevében és képében, mai napon elôször

egybesereglett rendkívüli
népközgyûlésre, – buzgó fohásszal és osztatlan hálával járulunk, minden elôtt az igazságos Isten mérhetetlen kegyelméhez, mely nekünk e
nagy napot, az üdvözítô alkotmányosság és közszabadság örömnapját megérni …
megengedé…”
*
A forradalom és a szabadságharc idején megváltozott az
információ szerepe és jelentôsége. Gyorsan kellett tájékozódni, és az információt
olyan emberekhez – a volt
jobbágyokhoz – is el kellett
vinni, akikhez korábban
nemigen jutottak el a gyors
hírforrások. Néplapok jöttek
létre, Békésben a legnépszerûbb Táncsics Munkások
Újsága lett, amelyeket az
árendás kocsmákban rendszeresen felolvastak. Emellett
a ponyvafüzetek tudósítottak
az eseményekrôl. A szarvasi
Réthy-nyomda több ilyet
is kiadott. A leghíresebb

Kossuth-bankó
ponyvák egyike Sárosy Gyula
Aranytrombitája volt. A korabeli hang felidézésére álljon

itt az a rész, amely az új miniszterelnököt, Batthyány Lajost bemutatja:

„Battyányi Lajos lett miniszterelnökké
Mert a szabadságot pártolta örökké,
Helyén vagyon nála a szív mint az elme,
Tetteit vezeti a haza szerelme.
A népért áldozni ô semmit nem átall,
Pedig sokat veszt az új szabadság által.
Ô a jobb érzésû nagy uraknak feje
Dukál hát neki a kormány elsô helye.”

Cél: tiszta erkölcs és szabadság – Új irányba kell állítani az ország szekerét

Ünnepi megyegyûlés Mezõberényben

Balról: Erdôs Norbert országgyûlési képviselô; Domokos László megyei elnök; Harmati László, Mezôberény
alpolgármestere; dr. Bai Mihály, Mezôberény jegyzôje; Cservenák Pál Miklós, Mezôberény polgármestere

A

nemzet nagy pillanata
volt 1848. március 15.,
minden szív egyszerre dobbant, a több évszázados elnyomás után a nemzet megtalálta önmagát. Új irány és
közös akarat, ezek voltak a ki
nem mondott jelszavak –
hangsúlyozta Erdõs Norbert,
Békés megye 3. számú választókerülete, Mezôberény
és térsége országgyûlési képviselõje március 13-án Mezõberényben, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban
megtartott ünnepi megyegyûlésen.
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntõjében elmondta, tavaly ünnepelték a
város újjátelepítésének 285.,
az idén március elején pedig
a várossá avatás 20. évfordu-

lóját. A rendszerváltás idején
még sok területen elmaradtak egy kisváros elvárt fejlettségi szintjétõl. A szennyvízhálózatnak csak a harmada
épült ki, ma már kilencven
százalékban csatornázott Berény. Akkor a hetven kilométert kitevõ belterületi út harminc százaléka volt szilárd
burkolatú, tavaly óta a város
valamennyi útja aszfaltozott.
A Széchenyi-terv keretében
százhét önkormányzati bérlakás épült meg, ezzel megközelítõleg egymilliárd forinttal nõtt az önkormányzat
vagyona.
Erdõs Norbert ünnepi beszédében elmondta, a forradalom és szabadságharc alatt
megyénkben is sokan azonosultak a „jó magyarnak lenni”

– érzésével. Most, 161 év elteltével vajon jó-e magyarnak

lenni? Jó-e magyarnak lenni,
mikor az állam csõdben van,

külföldön negatív példaként
mutogatnak ránk? A polgárok hiába viselték évekig az
elhibázott politikai irányvonal miatt rájuk nehezedõ terheket, most további megszorítások várnak rájuk. Ahogy
1848-ban a frissen megválasztott kormány képes volt
új irányba állítani az ország
szekerét, most is hasonló
megoldásra lenne szükség.
A színvonalas ünnepi kulturális mûsor után Farkas
Zoltán Békés megyei alelnök
a mûvelõdési központ bejáratánál elhelyezett emléktábla leleplezése elõtt így fogalmazott:
– Ma, amikor kitûzzük a
kokárdát, üzenetet várunk a
szabadságharc hõseitõl. Üzenik számunkra a tiszta erkölcsöt és a szabadságot. Ez két

olyan fogalom, amely ma is
elérendõ cél, hiszen erkölcs
nélkül nincs igazság, igazság
nélkül nincs szabadság, szabadság nélkül nincs demokrácia, és demokrácia nélkül
nincs mûködõképes társadalom. Reménykedem abban,
hogy késõbb, amikor majd erre az emléktáblára vetjük pillantásunkat, az jut majd az
eszünkbe, ezt akkor állították,
amikor az ország nehéz gazdasági helyzetben volt, de a
felemelkedés érdekében közös akarattal megmozdult.
E szavak után Domokos
László és Cservenák Pál Miklós rántotta le a leplet a tábláról. A mûvelõdési központ
melletti Petõfi-szobor megkoszorúzása után a megye és
város vezetõi emlékfát ültettek a Berény Szálló elõtt.
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Dékány Ferenc, a kolbásszal koronázott kolbászkirály

Fél évszázad a húsiparban életmûdíjjal
D

ékány Ferenc élete öszszefonódott a húsiparral és ezen belül is a gyulai és
a csabai kolbásszal. A Csabai
Kolbászfesztivál egyik életmûdíjasának mondhatja magát,
az elismerés átvétele után
kezdték kolbászkirályként
emlegetni. Üzemigazgatóként tavaly év végén ment
nyugdíjba a Csabahúst Kft.tôl, búcsúztatásakor a tulajdonos szlovák cégcsoport vezérigazgatója kolbásszal koronázta meg a 74 éves szakembert.
Nagykamaráson nôtt fel,
édesapja is hentes- és mészárosmester volt, ebben nôtt
fel, így megszerette ezt a
szakmát. Mivel az érettségi
után „egyéb származása” miatt nem vették föl az egyetemre, ezért 1959-ben a
Gyulai Húsipari Vállalathoz
ment ipari tanulónak, ahol
egy év után szakvizsgát tehetett. Munka mellett folyamatosan tanult, elôbb a technikumot végezte el, majd a fô-

A

iskolán üzemmérnöki diplomát szerzett. A húskombinát
tervezését 1974-ben kezdték
el, a technológiai rész megvalósításába aktívan bekapcsolódott. Az 1978-ban átadott
új üzemben termelési fômérnök, késôbb termelési és kereskedelmi igazgató lett. Ezt a
munkát 1994-ig végezte, akkor, hatvanévesen nyugdíjba
vonult.
– Az itt eltöltött harmincöt év alatt többször lettem a
vállalat, illetve a tröszt kiváló
dolgozója, a húskombinát

beruházása után a Munka Érdemrend ezüst fokozatát is
megkaptam – értékeli a Gyulán eltöltött három és fél évtizedet Dékány Ferenc. –
Munkám során mindig a kolbászgyártás maradt a kedvencem, a kombinát megépítése
elôtt szárazáruként egyedül
gyulai kolbászt állítottunk
elô, ’94-ben már több mint
harminc szárazáruval voltunk jelen a hazai és külföldi
piacon.
Nyugdíjasként sem maradt tétlen, tanácsadói munkát végzett. Ez nem tartott
sokáig, mert 1996 szeptemberében a Csabahús Kft.-hez
hívták üzemigazgatónak. A
szakmailag és anyagilag lerobbant cég rendbetételére
kerestek nagy tapasztalattal rendelkezô szakembert.
Megfelelô kapcsolatai révén
felfuttatta a kolbászgyártást.
Mikor odakerült, évi 555
tonnát állítottak elô, 2003-ra
ezt sikerült megnégyszerezniük, és az elmúlt tizenkét

évben mindig eredményesen
mûködött a cég.
– A Csabahús Kft.-nél eltöltött tizenkét év alatt kilenc
kolbászunk, szalámink ka-

ban különbözô rendezvényeken több mint ötven elismerésben részesültek a Csabahús Kft. kolbászai, szalámijai.
Talán ezt vették figyelembe,

Imre-díjat vehettem át. Az
elismeréseim közül talán a
Csabai Kolbászfesztiválon
2004-ben kapott életmûdíjra
vagyok a legbüszkébb, hiszen

pott Kiváló Magyar Termék
díjat, hat pedig Magyar Termék nagydíjat. Ezen idôszak-

amikor 2007-ben a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumban Újhelyi

ezt Krajcsó Pállal csak ketten
vehettük át – hallhattuk Dékány Ferenctôl.

Út a munkába

Civil pályázatok

Válaszok a válság okozta munkaügyi gondokra

Elkészült az új megyei stratégia

Békés Megyei Közlöny
kérdéseire Kristóffyné
Szász Etelka, a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
igazgatóhelyettese válaszolt.
– Mikor és milyen módon jelentkezett önöknél elôször a gazdasági és pénzügyi válság hatása?
– Ôsszel, október-novembertôl már látszott, hogy a
munkaerô igénye a munkáltatóknál lecsökkent, az üres
állások száma kevesebb lett.
Éreztük, hogy jobban meggondolják a munkáltatók,
vesznek-e fel újabb munkaerôt. Korábban stagnálásra
készültünk, amit negyedévenként elvégzett felmérésünk támasztott alá, akkor
még nem tudtunk a válságról.
A téli hónapokra mindig
megnô az álláskeresôk száma
a szezonális munkák leállása

miatt, ez most sokkal erôteljesebb volt.
– Mi lehet a megoldás ebben a
helyzetben?
– A legfontosabb, hogy
minél kevesebb ember veszítse el az állását, ott maradjon a munkáltatóknál, akikkel
egyébként a munkaügyi kirendeltségek vezetôi és munkatársai folyamatosan tárgyalnak, felajánlják a munkahelyek megôrzésére kidolgozott
segítô programjainkat. A
munkáltatók érdekeltek a
dolgozók megtartásában. Ôk
maguk mondják el, hogy a
legjobb munkaerôktôl nem
szívesen válnak meg, hiszen a
válságot követôen nehéz lesz
jó kollektívát ismét kialakítani. Másik fontos cél, hogy
azoknak, akik a válság miatt
elvesztették a munkájukat,

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

mielôbb újat találjunk, cégekhez kiajánljuk ôket. Nagy
aktivitással rendelkeznek,
nem akarnak munkanélküli
létre berendezkedni. Ezzel
együtt is nehéz ez a feladat,
éppen a gazdaság rossz helyzete miatt. A harmadik pillér
az „Út a munkába” program
azoknak, akik már régóta állás
nélkül vannak. Számukra
közcélú foglalkoztatást kell
biztosítani a településeknek.
– A megyegyûlésen a képviselôk ízeire szedték az „Út a
munkába” programot. Sikeres lehet ez?
– Úgy vélem, rengeteg
hasznos munka van egy településen, amire megoldást jelenthet ez a program, az árokásástól, vízelvezetéstôl a szezonális munkákig, például
parlagfûirtásig, és sorolhatnám. Korábban is volt közcélú és közhasznú foglalkoztatás, rengetegen dolgoztak benne. Elôfordult olyan,
amikor egy idôben Békés megyében hét-nyolcezer ember
volt így munkában tartva.
Most közvetlenül az önkormányzatok kapják meg a támogatást a minisztériumtól,
95 százalékosat, ami kedvezôbb, mint korábban volt (átlagosan 70 százalékkal). Azon
dolgozunk, hogy országos
példatárat állítsunk össze az
igazán jó közcélú foglalkoztatásokat összegyûjtve, és ezeket a jó példákat elterjesszük.
Régóta hangoztatott cél volt a
„segély helyett munka” bevezetése, most van itt a lehetôség ezt megvalósítani.

Békés Megye Képviselô-testülete számára fontos a megye civil szektorának erôsítése. Ennek érdekében az önkormányzat 2007-tôl hosszú

zetek, önszervezôdô csoportok támogatását. Ennek érdekében határozta el „Békés
megye civil stratégiájának”
elkészítését, illetve 2009-ben

zetek a társadalom életképességének fontos mutatói, munkájuk nagyban hozzájárul a
helyi közösségek megerôsödéséhez.

a nonprofit szféra erôsítésére
egy magasabb szintû támogatási rendszer kidolgozását.
A megfelelô szintû és hatékony civil stratégia megalkotása érdekében szükségesnek tartják az érintettek további bevonását és aktív közremûködését.
Ennek érdekében kezdeményezte Domokos László, a
Békés Megyei Közgyûlés elnöke, hogy február 19-én
délelôtt társadalmi fórum keretében megvitassák a megyei
civil stratégiát. Ezt a tervezetet vázolta fel Závogyán Magdolna kulturális referens, aki
kifejezte, hogy a civil szerve-

Ezenkívül szó volt még a
Békés megyei civil szektor
jellemzôirôl, a stratégiájának
alapelveirôl és elemeirôl.
A tervezet bemutatása
után a civil szervezetek képviselôi megosztották egymással észrevételeiket, építô javaslataikat és köszönetüket
fejezték ki a jelentôs támogatásért.
Békés megye civil stratégiáját március 6-án fogadta el
a Békés Megyei Közgyûlés
(bôvebben az 5. oldalon).
A civil stratégia megtekinthetô a www.bekesmegye.hu
honlapon, illetve a civilek.
csabanet.hu weboldalon.

A civil fórum résztvevôi
távú elképzeléseket fogalmazott meg a szervezetek fejlesztésére, melynek elsô mérföldkövét a civil pályázati
rendszer adta. A pályázat a
Békés megyei civil társadalom erôsítését, a Békés megyei civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.
A pénzügyi megszorítások
és a gazdasági válság sajnos a
nonprofit szektor támogatásában is jelentôsen érezteti
hatását. A Békés Megyei Önkormányzatot is sújtó megszorítások ellenére Békés
Megye Képviselô-testülete
fontosnak tartja a civil szerve-
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„Meg kell védeni a Békés megyében élôk egészségét!” – Ki kell állni a Pándy kórházért

Tiltakozás az elvonások ellen
¡ FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A Pándy Kálmán Megyei
Kórház és az egykori tüdôkórház peres ügyérôl van szó,
amely (mint korábbi lapszámunkban mi is megírtuk) a
megyének adott igazat az
ágyszámcsökkentés és más
megszorítások ügye elleni
fellépés során. A megye hárommilliárd forintos kártérítési igénnyel lépne fel.
Dr. Gosztolya Ferenc azzal
próbált ez ellen érvelni, hogy
túlságosan lassú az igazságszolgáltatás menete, az egészségügy eredeti állapotában
már nem állítható vissza, ráadásul olyan rossz gazdasági
állapotban van az ország,
hogy nem kellene a megyei
apparátus által kikalkulált
hárommilliárdos kár helyreállítását követelni, amelyért
a kórház nem is dolgozott
meg. – Ez egy politikai luftballon, nem az egészségügyrôl szól, csakis pénzszerzés –
mondta a képviselô.
Több jobboldali képviselô
élesen reagált erre a felvetésre. Tóth Imre például úgy vélekedett, hogy az egészségügyi reformok címén bevezetett megszorítások valamennyi Békés megyei beteg
érdeke elleni bûnként értelmezhetôk, melynek hatására megnôtt a halálozások száma, az egész szektor a padlón hever. – Ki kell állni a
kórházunkért, a megye egyetlen súlyponti kórházáért –
mondta.
Domokos László, Békés
Megye Képviselô-testületének elnöke még keményebben fogalmazott:
– Ha jól értem, Gosztolya
Ferenc azt kéri, hogy mûködjünk együtt egy alkotmányellenesen mûködô rendszerben, és mivel válság van,
nincs pénz, ne követeljük a
minisztériumtól a Legfelsôbb
Bíróság által a javunkra ítélteknek megfelelôen. Ön szerint ezért a pénzért nem dolgoztak meg a kórházi dolgozók?! Valójában erôn felül
teljesítettek. Ne játsszunk az
itteni emberek egészségével!
Varga Zoltán, aki kormánypárti országgyûlési képviselô
egyben, úgy fogalmazott,
hogy „több pénz nem lesz az
egészségügyben, ez biztos.
Lehet harcolni, de tudni kell,
hogy a pereskedés évekig el
fog tartani.”
Domokos László a vitának
ezen a pontján elmondta,
hogy a Pándy kórház fôigazgató fôorvosával és az ügyben
eljárt ügyvéddel együtt az
egészségügyi miniszternél járt
azért, hogy próbáljanak valamiféle megegyezésre jutni.
– A két fél álláspontja igen
távol állt egymástól. A Békés
megyeiek a hátrányokat sorolták, míg a miniszternek az
volt a véleménye, hogy még

mindig túl jól áll a kórház –
vázolta a történteket a megyegyûlés elnöke.
Javaslatára név szerinti szavazásra került sor. A határozati javaslat azt tartalmazta,
hogy a testület és annak elnö-

tak felújításában legalább huszonöt-harminc év.
– Egyetértünk abban, hogy
a felsorolt igények megalapozottak, de azt is tudjuk, hogy
a források nem állnak széles
körben a rendelkezésünkre –

dasági potenciálra, amit Románia jelenthet ennek e térségnek.
Domokos László úgy értékelte, hogy „süketek párbeszéde folyik: mi elmondjuk
a panaszainkat, önök meg,

közlekedés megítélése a közvélemény körében általánosságban rossz: késik, retkes,
fûtetlen, lepusztult az állomás, drága.
Nagy Mihály képviselô az
elôterjesztést és szóbeli beszá-

ke eljár a hátrány kiegyenlítése érdekében, próbálja megvédeni a megyében élôk igazát. A jobboldaliak igen szavazatával elfogadták, de igennel voksolt egy szabad demokrata és két szocialista is,
kilencen tartózkodtak, három nem szavazat született,
és volt, aki nem szavazott.

reagált a felvetésekre Virág
Mihály, a Magyar Közút Kht.
megyei igazgatója, aki szerint
a hatékonyabb munkát hátráltatja az is, hogy az engedélyezési eljárások rendkívül
hosszúak és bonyolultak.
Nagy felzúdulást keltett,
amikor az ülésen megjelent
másik szakértô, a Nemzeti
Infrastruktúrafejlesztô Zrt.
projektvezetôje, Varga Tibor
bejelentette: a tervezett M44es Kecskemét és Tiszakürt,
valamint Kondoros és Békéscsaba közötti szakaszán leghamarabb 2012 második negyedévében kezdôdhetnek el
a konkrét munkálatok.
Többen felhozták a magyar és a román hatóságok
közötti egyeztetés hiányát a
határ két oldalán folyó (nálunk csak eltervezett) autópálya-építések ügyében. Hiába
épül autópálya a román oldalon (Arad és Temesvár között), a magyar fél két év alatt
még azt sem jelezte, hogy hol
volna érdemes csatlakozni
errôl az oldalról.
– A közutas vonal szembemegy a határ menti települések polgármestereinek akaratával – jelentette ki Tóth Imre képviselô, utalva arra a gaz-

hogy nincs pénz és más a
fontossági sorrend. Ebbôl
nem lesz útépítés!”
Mivel világossá vált, hogy
az ülésen megjelent szakemberek nem döntéshozók, és
hiába sürgetné a közgyûlés az
útépítést, illetve kérné számon rajtuk a hiányosságokat,
a testület egyhangú döntéssel
felfüggesztette az elôterjesztés tárgyalását, és azt egy késôbbi idôpontban a közútfejlesztési állami cégek magasabb rangú vezetôivel kívánja
folytatni.

molót nem tartotta életszerûnek, és sokak életét megnehezítô gondként felvetette,
hogy Sarkadkeresztúron 21

Rossz állapotban a megye útjai
Slágertéma volt a megyei
közutak állapotának elôterjesztése is. A képviselôk egyre csak sorolták a problémásnál problémásabb megyei
közutakat, melyek sürgôs javításra szorulnának.
A probléma az egész megyére jellemzô. Ezt támasztja
alá az a felmérés is, melyet
nemrégiben készítettek el. A
megye hetvenöt települése
közül negyvennégy nyilatkozott az utak állapotáról. Szinte kivétel nélkül mindegyikük rossznak és balesetveszélyesnek minôsítette az átkelési szakaszokat. Sürgetô
igényként fogalmazták meg,
hogy mielôbb meg kell kezdeni az utak felújítását, korszerûsítését. Az elmaradás az
országos átlaghoz képest is
nagy. Lemaradásunk a közu-

önkénteseknek, de sajnálatát
fejezte ki, hogy a megyében
kevés olyan civil szervezet
van, amely állami feladatkört
is képes átvenni.
– A jelenlegi gazdasági és
morális válság közepette
megnô a civil szervezetek
szerepe, ezért kell, hogy öszszekapaszkodjanak, egymás
mellé álljanak a civilek és a
megyei önkormányzat – vélekedett Izsó Gábor képviselô,
kifejtve, hogy a civil szervezetek a közösségi élet színterei, ahol meg lehet élni az
együvé tartozást.
Hamza Zoltán szerint a civilek a települések motorjai
az oktatás, a kultúra, valamint
szociális és sportterületen, a
szabadidô eltöltésében és a
nyugdíjasok között. Anyagi
juttatásaikon felül végeznek
munkát, az önkormányzatok
feladatait is átvállalva.
– A munka része már régen mûködik, most már
pénzt kell mellé tenni. A megyei önkormányzat meghét-

Közlekedésszervezésbôl elégtelen
Hasonló sorsra jutott a Közlekedéstudományi Intézet regionális közlekedésszervezési irodájának a tevékenységérôl szóló elôterjesztés is.
Több képviselô kritikával illette a szervezet tevékenységét, melyet Berente István
igazgató mutatott be. Legfontosabb feladatuk, hogy az
évenkénti nagyobb menetrend-módosítások elôtt kistérségi fogadóórákon egyeztetéseket folytatnak a településvezetôkkel és az utasokkal,
hogy igényeiket felmérjék.
Dr. Nagy Béla képviselô
úgy vélekedett, hogy a vonat-

olyan vonat nem áll meg,
amely korábban megállt.
Domokos László azt javasolta, hogy e témában további tárgyalásokat folytassanak,
bizottsági szinten.

Több pénz jut a civileknek
A megyegyûlés végére is fontos ügy maradt. A képviselôk
teljes egyetértéssel fogadták
el, hogy minden korábbinál
nagyobb összeggel, hetvenmillió forinttal támogatják a
civil szervezeteket.
Szilágyi Menyhért képviselô
a szektor helyzetét úgy értékelte, hogy a rendszerváltozás után sok civil szervezet
alakult, sok alkotó energia
szabadult fel a szabad légkörben, de mára ez megváltozott. A szervezetek a létükért
küzdenek, és egészségtelen
rivalizálás jelent meg közöttük, a „ki kit gyôz le” szemlélet. Elismerését fejezte ki az

szerezi az éves keretet, ez jelzi, mennyire fontos számára
ez a szféra.
Pákozdi Gábor képviselô
úgy vélte, hogy Békés megyének morzsák jutnak az országos milliókból, amit a jobban szervezett, több információval bíró nagyok elvisznek.
A megye most elfogadott
új civil stratégiája négy kiemelt területtel foglalkozik.
Az önkormányzat kötelezô
feladataira különít el forrásokat az egészség (életmód,
egészségmegôrzés), a szociális gondoskodás (és a rászorultak ellátása), az oktatás
(szakképzés és felnôttképzés), valamint a kultúra (hagyományok, értékmegôrzés)
területén. Idén összesen 70
millió forintos keret áll a civilek rendelkezésére. A pénzhez pályázat útján lehet hozzájutni, ennek részleteit egy
hónapon belül kidolgozzák.
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Békés megyei polgármesterek harca a csökkent munkaképességûek védelmében

Kiállnak az igazukért a bajba jutott emberek
liség, és az önkormányzat a
legnagyobb foglalkoztató –
emelte ki a polgármester.
Tolnai Péter megyei képviselô szerint a településen valós munka folyik valóságos
emberekkel. A rossz anyagi
körülmények között élô
embereknek ez az egyetlen
munkalehetôségük. Pusztaottlaka négyszáztíz lelkes kis-

Több mint ezer csökkent munkaképességû ember
törvényes foglalkoztatása ellen intézett nyílt támadást Karsai József, Battonya országgyûlési képviselôje. Fodor József csanádapácai, valamint Simonka György pusztaottlakai polgármester elmondta: minden fórumot megragadnak az értelmetlen és demagóg támadás visszaverésére az emberek munkalehetôségének megóvása érdekében.

T

avaly kezdôdtek a támadások. A battonyai Karsai József minden fórumon
feljelentette a csökkent munkaképességûeket kiemelkedôen foglalkoztató két települést. A vizsgálatok mindent rendben találtak, sôt a
közigazgatási hivatal példaértékûnek nevezte a csanádapácai és a pusztaottlakai önkormányzat munkahelyteremtô tevékenységét.
A két település érintett
munkahelyein pánikhangula-

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Békés Megye Szociális
Közalapítványának
Kuratóriuma

tot okoznak a bezárással kapcsolatos rémhírek és az újabb
vizsgálatok. Karsai József szocialista képviselô arra hivatkozik, hogy a teljes foglalkoztatás a múlt rendszer csökevénye, ezért küzd ellene.
Simonka György elmondta,
hogy Pusztaottlakán megpróbálták Karsai József támadásait folyamatosan hárítani,
aki a megyében minden
egyes ellenôrzô szervnél feljelentette ôket. Mivel ezzel
Karsai József nem tudott

Simonka György
eredményt elérni, januárban
a minisztériumhoz nyújtott
be egy feljelentést, amelyben
leírta, hogy óriásiak az aránytalanságok, és szerinte teljes
foglalkoztatást nem tud egy
kistelepülés megvalósítani.
Pusztaottlaka azonban megvalósította, a településen jelenleg nincsen munkanélkü-

Tolnai Péter

„TÁMASZ-TÉKA” a megyei gyermekvédelemben

általános iskolás,
alsó tagozatos, hátrányos
helyzetû gyermekeket
táboroztató iskolák
és szervezetek számára

pályázatot hirdet.
A pályázat célja:
– Egyszeri anyagi támogatás
– Hátrányos helyzetû
gyermekek táboroztatása

A pályázók (minimum 2
oldalon, maximum 5 oldalon) pályázatukban rögzítsék, hogy mire kívánják
az elnyerhetô összeget
fordítani, tüntessék föl a
gyermek(ek) nevét és korát. Pályázatuk végén közöljék számlaszámukat, a
számlájukat vezetô pénzintézet nevét.
A pályázat benyújtásának idôpontja:
2009. április 10.
A várható elbírálás
ideje: 2009. április 21.
A pályázatokat kérjük
az alábbi címre eljuttatni:
Békés Megye Szociális
Közalapítványa,
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., megyeháza,
Kiss Tamásné, kuratóriumi titkár.
Felvilágosítás:
66/441-731, Kiss Tamásné

László elnökkel – mindent
megtesz a közeljövôben. Nem
hagyja magukra a bajba jutott
embereket.

Fodor József
A csanádapácai és pusztaottlakai emberek kiállnak az
igazukért. Ha kell, felvonulnak Battonyára, Karsai képviselô háza elé, s ott követelik
jogaik tiszteletben tartását.

Betelt a pohár

Sikeres pályázat

a megyében lévô
2000 fô alatti települések,

Pályázatra fordítható
összeg: max. 5000 Ft/fô.

település, az idôsek ellátása
kilencven-száz embernek ad
munkát.
Fodor József hozzátette,
hogy Csanádapácán már a tavalyi évben is vizsgálatokat
indított el a közigazgatási hivatal a leszázalékoltak foglalkoztatása ellen, és természetesen mindent rendben találtak. Az idén is megjelentek
Szombathelyrôl a minisztérium felkérésére, újabb vizsgálatokat indítottak el, de
nem találtak semmit. A foglalkoztatottakkal együtt, ha
kell, demonstrálunk is, elmegyünk Karsai képviselô úr
háza elé, és felkérjük, hogy
hagyja abba az emberek ellehetetlenítését – mondta el a
csanádapácai polgármester.
A csökkent munkaképességûek foglalkoztatásának védelmében Békés megye önkormányzata – élén Domokos

A színház nagy nyitásprogramja nemcsak elônyökkel,
de árnyoldalakkal is jár. A
megnövekedett nézôszám, a
rengeteg esemény, a közönségforgalom többszörözôdése olykor gondokat is okoz a
színház vezetésének. Lassan
nem telik el úgy hónap, hogy
egy-egy besurranó tolvaj ne
zavarná meg az alkotómunkát. Hol a színészek pénztárcáit és mobiltelefonjait, hol a
színház mûszaki cikkeit dézsmálják meg illetéktelenek.
Legutóbb egy vadonatúj laptop tûnt el a színház egyik
irodájából.

Ennek most véget vetettünk! A folyosókon, az aulában és a bejáratok fölé átfogó
megfigyelôrendszert telepíttettünk. Valamennyi mozgás
rögzítve lesz, így a jövôben
bármely besurranó tolvaj
könnyen beazonosítható lesz.
Reszkessetek betörôk – el a
keze(ite)kkel a színháztól!

Az intézményben élô gyerekek számára fontos a szabadidôs programok szervezése
A Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP
5.2.5.-08/1-A
Gyermekvédelmi komponens) keretén belül 20
millió forint európai
uniós támogatást nyert.
Az intézmény 2008 szeptemberében nyújtotta be pályázatát a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül, mely pozitív elbírálásban részesült, így 2009.
január 1-jén elindulhatott a
„TÁMASZ-TÉKA” elnevezésû program, melynek idôtartama 24 hónap.
A kétéves programban 143
gyermek és fiatal, valamint 15
család vesz részt. A pályázat
egyik fô célja a résztvevôk
számára olyan komplex szolgáltatás nyújtása, mely elôsegíti iskolai hátrányaik csökkentését, képességeik fejlesztését. Különbözô témákban
10 felzárkóztató, három tehetséggondozó, 16 önsegítô,

Fesztiválmeghívások
E

személyiségfejlesztô foglalkozást szerveznek, valamennyit
24 hónapon keresztül heti két
órában. További cél az ellátottak és a vér szerinti szülôk közötti családi kapcsolatok erôsítése, melyet családi napok, valamint bentlakásos tábor szervezésével kívánnak elérni.
Nagy szükség van ezekre a
programokra, hiszen Békés
megye teljes gyermekvédelmi
szakellátása az intézmény feladatkörébe összpontosul. Békés megyében az ellátottak
száma 600 fô körül mozog,
mely adat napról napra, folyamatosan változik. A kiskorúak
száma átlagosan 500 fô, az
utógondozói ellátásban részesülôk, akik létfenntartásukat

még önállóan biztosítani nem
tudják, megközelíti a 82 fôt.
Nevelôszülôi családban 345
gyermek nevelkedik, gyermekotthonokban, lakásotthonokban 237 gyermek, illetve
fiatal él. Az intézmény a kötelezô feladatellátás mellett
igyekszik megteremteni azokat a lehetôségeket, melyek
hozzájárulnak a gyermekvédelmi szakellátásban élôk
eredményesebb életkezdéséhez, illetve a társadalomba való beilleszkedéshez. Lehetôségeik, kereteik korlátozottak,
ezért igyekeznek mindazon
lehetôségeket megtalálni, melyek révén biztosíthatók az ellátottak életminôségének javítását célzó programok.

gy színház szakmai
rangját a fesztiválokra
való meghívások számából is
könnyen lemérhetjük.
Általában azokat az elôadásokat válogatják be, hívják
meg a szakmai fórumokra,
fesztiválokra, amelyek országos, esetenként nemzetközi,
viszonylatban is odafigyelésre méltók. A fesztiválokon a
szakma krémje – írók, rendezôk, kritikusok – elôtt méretik meg a produkció, s csak

fesztiválokon, más színházak
kiemelt produkcióival összehasonlítva mérhetô le pontosan az aktuális színházi mozgások között elfoglalt helye.
Az idei évben a Békés
Megyei Jókai Színház társulata, korábban sosem látott
számban kapott meghívást
különbözô fesztiválokra.
A Disznójáték Debrecenben, a Deszka Fesztiválon
vívta ki a szakma és a közönség tetszését.
A Vörös és feketét Sopronba hívták meg.
A Sóska, sültkrumpli beválogatásáról a hír most érkezett
meg a színházhoz: a kolozsvári színházi fesztiválra hívják.
Egyre több fesztiválra válogató szakember látogat Békéscsabára. Legközelebb Karsai György klasszika-filológus,
ismert és elismert színházi
szakember nézi meg a Színitanház vizsgaelôadásait, aki az
Alternatív Színházi Szemlére
válogat.
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Népszerû az egyiptomi kiállítás
Háromezer diák nézheti meg kedvezményesen

Az ókori egyiptomi halotti
kultuszt bemutató tárlatot a
gyomaendrôdi Kis Bálint Általános Iskola, valamint a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 5. és 6. osztályos
csoportjai tekinthették meg elsôként. A kiállítás a Munkácsy
Mihály Múzeum Tégla Termében látogatható 2009. május 24-ig, és eddig az idôpontig 3000 Békés megyei diák te-

kintheti meg a tárlatot, amelyhez a Békés Megyei Önkormányzat kedvezményes belépôjegyet és a Körös Volán Zrt.
autóbuszaival ingyenes beutazást biztosít számukra.
Szeretnénk, hogy minél
több diák láthassa ezt a nem
mindennapi kiállítást, ezért is
támogattuk azt, hogy 3000
diák ingyenesen beutazhasson a kiállításra, és kedvez-

Rendhagyó történelemórák
a levéltárban
M

Az elsô diákcsoport a megyei önkormányzat támogatásával megtekintette az „Élet a halál után”
címû egyiptomi kiállítást a Munkácsy Mihály Múzeumban. Az általános iskolások Gyomaendrôdrôl
érkeztek, és háromezer Békés megyei diák közül
elsôként nézhették meg kedvezményesen a tárlatot. A tanulókat Domokos László megyei elnök és
dr. Szatmári Imre megyei múzeumigazgató köszöntötte. A kiállítás megtekintése mellett a diákok múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt vehettek.
ményesen megtekinthesse az
egyiptomi halotti kultuszról
szóló tárlatot, mondta el Domokos László.
A megyei elnök beszéde
után dr. Szatmári Imre is köszöntötte a jelenlévôket, beszédében kiemelte, hogy a jelenlévô korosztálynak a kiállítás nagy segítséget jelenthet
a történelem tanulásában, hiszen képet kaphatnak az óko-

ri Egyiptom halotti kultuszának világáról, amellyel hasznosan kiegészíthetik eddig
megszerzett ismereteiket.
A kiállítás a Szépmûvészeti Múzeum egyiptomi gyûjteményének anyagából készült,
összesen 97 mûtárgy mutatja
be az egyiptomi emberek
élethez és halálhoz való viszonyulását egy országos vándorkiállítás keretein belül.

árcius 17-én új programsorozat indul a
Békés Megyei Levéltárban. A
megyei önkormányzat szervezésében ez év folyamán
700 diák látogat el a levéltárba, hogy rendhagyó történelemóra keretében ismerkedjen a múlt forrásaival és a megye történetének legérdekesebb pillanataival.
Márciustól novemberig
14, egyenként 50 fôs csoport
érkezik az intézménybe. A
rendezvény egyik újdonsága,
hogy a megye minden településérôl jelentkezhettek a
történelem iránt érdeklôdô
diákok. Az elsô alkalommal
Mezôkovácsházáról, Battonyáról, Mezôhegyesrôl és

Cirkuszsátor
A Jókai Színház nagyszabású
tervei között szerepel, hogy évi
egy zenés produkciót a cirkuszsátorában fog bemutatni. Megkérdeztük Fekete Péter
igazgatót, hol tartanak az elôkészületekkel, lesz-e cirkuszsátor, s ami talán a legfontosabb, lesz-e benne zenés darab.
– Az országot elért gazdasági nehézségek ellenére tartani
szeretnénk tervünket, meg
akarjuk valósítani ezt az álmunkat is. Megvan a cirkusz-

sátor, most kaptam hírt arról,
hogy a Luther utcai evangélikus udvaron való sátorverésre
is jó esélyünk van. Építjük a
nézôteret, májusban állni fog a
sátrunk.
– Miért vált szükségessé sátorban játszani?
– Egyrészt azért, mert általa
kapunk egy újfajta, különleges
színházi teret, mely izgalmas,
új elôadásmódokat tesz lehetôvé számunkra. Másrészt, az
újdonság ereje országosan is a
figyelem középpontjába helyezheti színházunkat. Harmadrészt, a cirkuszsátorral
évente felkerekedhetünk, s
megmutathatjuk magunkat
országszerte – természetesen,
a fôvárosban is.

– Milyen színdarabot láthatunk elôször a sátorban? Igaz,
hogy terveik között szerepel a nézôi interaktivitás felkeltése, megteremtése?
– Az István a király címû
rockopera bemutatását terveztük elsô elôadásként a sátorba,
saját színészeink és meghívott
mûvészek közremûködésével.
Az élôzenés bemutató jogainak megszerzése körül azonban nem várt, jelentôs bonyodalmaink akadtak. A jogokat
az a Zikkurat ügynökség birtokolja, amely a Társulat-produkció tulajdonosa is egyben.
Az ô érdekük azt diktálja, hogy
ne saját produkcióban állítsuk
színpadra a darabot, hanem a
Társulat-produkciót vásárol-

Egy perc Vikidál Gyulával

A Jókai Színházban a februári ôsbemutatót követôen sikerrel fut a Rab ember fiai
címû történelmi témájú
színmû. Az Apafi Mihály szerepében színpadra lépô Vikidál Gyulával Éliás Tímea beszélgetett.
– Hogyan érte a felkérés?
– Seregi Zoltán tavaly decemberben keresett meg az

ajánlatával. Apafi alakját közel
éreztem magamhoz, és a békéscsabai meghívást is örömmel fogadtam, nagyon jó itt
játszani.
– Zalán Tibor magára írta
Apafi Mihály szerepét. Milyen
hasonlóságok vannak a figura és
a saját személyisége között?
– Hamar fortyanok, de
nem vagyok haragtartó. Nehezen viselem a vereséget,
ám ha igen, akkor végleg tudomásul veszem. Tudok
tûrni, és elviselem, ha valami
nem úgy van, ahogy elképzeltem. Céltudatos, néha konok vagyok, ez is mind a sajátom. Apafit a családja iránti
szeretet is befolyásolja politikai döntéseiben; ez fontos és
elgondolkodtató mozzanat.
A megbánás és megbocsátás
képessége az emberben folyamatosan, egész élete folyamán alakul…

juk meg. Ennek ára azonban
oly magas, hogy számunkra
csak úgy lenne kifizethetô, ha
legalább hat-nyolcszorosára
emeljük jegyárainkat erre a
produkcióra. Ezt azonban
nem tesszük, morális szempontok miatt, nem is tehetjük!
Lehetséges, hogy élnünk kell a
mûsorváltoztatás jogával, és
egy másik, nagyszabású élôzenés produkciót mutatunk be a
sátorban. Erre a legjobb esélye
az Aida címû musicalnek van.
A döntésrôl rövidesen tájékoztatjuk a közönséget. Interaktivitás? Igen! Mindenképpen bevonjuk a közönség vállalkozó szellemét a játékba, de
csak azokét, akik igénylik, illetve vállalják ezt.

Csavargó, a vadászsólyom
A

Jókai Színház társulatában van valaki, akihez
mindenki tisztelettel közelít.
Hogy is lehetne másként egy
vadászsólyomhoz, aki ha kell,
simán leterít egy fácánt, és
csôre könnyedén üthet lyukat az emberi kézbe is.
Nos, Csavargó középkori
elôdeihez hasonlóan a rakott
asztal mellett kapott helyet
színpadunkon, és köszöni, jól
érzi magát a Jókai Színház

színpadán, ámbár nálunk az
asztalról nem kaphat fel úgy
falatot, mint hajdani ôsei. A
színészeket és a rivaldafényt –
habár jobbára sapkát visel hamar megszokta, és túlzás
nélkül állíthatjuk, hogy kifejezetten tehetségesen alakítja
a vadászsólymot. A társulat
immár végérvényesen tagjává
fogadta a szelídített vadállatot, és errôl a mellékelt fotó is
tanúskodik.
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Végegyházáról érkeznek általános iskolai tanulók.
A diákok elôször egy általános levéltárismertetô órán
vesznek részt. A Békés Megyei Levéltár rövid bemutatását követôen megismerhetik
az archívum legérdekesebb
dokumentumait: címeres levelet, különleges pecséteket,
reformkori vármegyei jegyzôkönyveket és sok mást. Az
órán eredetiben látható iratok
legjellemzôbb részeit projektoron nagyban mutatjuk be.
A második részben egy-egy
speciális elôadás hangzik el.
2009-ben öt téma közül választhattak a résztvevôk:
A szabadságharc íze: az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc Békés megyében
Kalandozás a vármegye hôskorában
„Apáról fiúra”: családtörténet, családfakutatás
Fél évszázada történt – 1956 különös története
megyénkben
„Otthonunk Békés megye” – Településeink levéltári források tükrében
A márciusban érkezô csoportok az 1848/49-es
forradalom iratait ismerhetik meg.

Emlékeztetôként minden
diák egy szép, különleges levéltári iratokkal illusztrált
jegyzetfüzetet kap ajándékba.
DR. ERDÉSZ ÁDÁM IGAZGATÓ

Kézmûvesek országos
konferenciája Békéscsabán
¡ FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A rendezvény a második napon szekciófoglalkozásokkal
is kiegészült, amelyek fô témája a kézmûves szakterületek alkotásainak minôsítése
volt. A konferencia ideje alatt
a Vajdasági Magyar Folklórközpont szövôs és fazekas
tanfolyamán végzett hallgatók
munkáiból nyílott kiállítását
is láthatták az érdeklôdôk.
A rendezvény megnyitóján
Domokos László, Békés Megye
Képviselô-testületének elnöke köszöntötte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a kézmûvesség összeköti az egymással közvetlenül
nem is találkozó nemzedékeket, köztük a kiállításon keresztül Vajdaságot és Békés
megyét. A megyei elnök kiemelte a konferencia azon törekvését és köszönetet mondott érte a résztvevôknek,
hogy nem országban, hanem
nemzetben gondolkodnak,
elmondta, hogy a kézmûvesség a szellemi értékei mellett
nagyon is konkrét gazdasági
eredményeket hozhat. Az
ilyen konferenciák sokat tehetnek e kézmûves világ megteremtéséért, a mozgalom új
munkahelyeket is éleszthet,
mondta el Domokos László.
A konferencián elhangzott
elôadások mindegyikén kiemelték az elôadók, hogy

magyar népmûvészeti értékeink megôrzése az egyik
legfontosabb feladatunk. Az
alkotók az új megfogalmazások elkészítése elôtt mindenképpen meg kell hogy ismerjék a hagyományost, az eredeti anyagot. Csak ezután indulhatnak el az újítás útján.
Szerencsére nagyon sok
szakirodalom áll rendelkezésre, amelyekbôl visszatanulható a hagyomány, a népi
élet, és még akadnak idôs emberek, akiktôl el lehet lesni a
népi tudást. Arra természetesen vigyázni kell, hogy nehogy kifussunk az idôbôl…
A konferencia második
napján a szekciófoglalkozások keretén belül a kézmûvesség területén való zsûrizés, minôsítés volt a legfontosabb téma, ezen alkalmakkor is elôkerültek az újító
gondolatok, valamint ezek
hátulütôi, lehetséges hibái is.
Idôszerû és igen jelentôs
lépés volt e konferencia megszervezése és a téma taglalása.
A végszó számos elôadás esetében a folyamatos képzésre
irányult. Az elméleti tudás
gyarapítása folyamatos kell
hogy legyen, hiszen a kivitelezés technikai bravúrja a hitelesség és a hagyományhûség nélkül nem elegendô a
népi értékek továbbéltetése
ügyében.
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BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE

Keletre
a Naptól,
nyugatra
a Holdtól
Ez a címe annak a bábjátéknak, mely a Napsugár Bábszínház ôsbemutatójaként kerül színpadra.
A darab alapjául szolgáló
norvég népmese az ôsi mesekincsben gyakran megjelenô
„állatvôlegény”-motívum
egyik legszebb példája: a hôsnônek nagy utat kell bejárnia,
hihetetlen kalandokban kell
részt vennie, hogy kiszabadíthassa szerelmét, a jegesmedve alakjában megjelenô elátkozott királyfit. Az „állatvôlegény”-mesék középpontjában általában a hôsnô felnôtté válása, nôvé érése áll: ha sikerül leküzdenie félelmét,
gyengeségét, a kezdetben félelmetesnek tûnô (és egy idôsebb nô, gyakran boszorkány
által elátkozott) állat a mese
végére szépséges királyfivá
változik.
A mese ott kezdôdik, ahol
más történetek véget érnek: a

Áprilisi re nde zvé n ye k
Április 3–8. Húsvéti játszóház
Mezôhegyes, József Attila Általános Mûvelôdési Központ
Információ: József Attila Általános Mûvelôdési Központ,
tel.: 68/466-103, gepotyi@gmail.com, www.mezohegyes.hu
Április 4., Országos Gyermekbábos Találkozó
Békés megyei döntôje
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
Információ: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
– kulturális iroda, 66/527-660, http://kultura.bmk.hu/

hôsnô házasságot köt a jegesmedvével, hogy így segítsen
szegény, öreg szülein. Ám a
hirtelen köttetett kapcsolat
csak késôbb válhat valódi, tartalmas szerelemmé: a lánynak
le kell küzdenie az elé tornyosuló mesebeli akadályokat,
meg kell törnie a kedvesét sújtó átkot, hogy végül valódi
alakjában ismerhesse és szerethesse meg ôt. A kalandos út
során életre kelô erdô, hatalmas troll és jégszívû királykisasszony hátráltatja, míg három titokzatos, sors- és meseszövô öregasszony segíti, hogy
eljuthasson kedveséhez a világvégi palotába, keletre a
Naptól, nyugatra a Holdtól.
Szereplôk: Balázs Csongor, Csortán Erzsébet, Czipott Gábor, Szôts Orsolya
m.v., Törôcsik Eszter. Tervezô: Korodi János. Kivitelezô: Tóth Zsuzsa. Rendezô:
Bartal Kiss Rita.

Áprilisi játékrend
04. 17-én
04. 18-án
04. 19-én
04. 20-án
04. 20-án
04. 21-én
04. 22-én
04. 22-én
04. 23-án
04. 27-én
04. 28-án
04. 29-én
05. 04-én
05. 05-én

14.00
15.00
16.00
10.00
14.00
10.00
10.00
14.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

2009. MÁRCIUS

Keletre a Naptól, nyugatra a Holdtól
Keletre a Naptól, nyugatra a Holdtól
Keletre a Naptól, nyugatra a Holdtól
Keletre a Naptól, nyugatra a Holdtól
Keletre a Naptól, nyugatra a Holdtól
Keletre a Naptól, nyugatra a Holdtól
Keletre a Naptól, nyugatra a Holdtól
Keletre a Naptól, nyugatra a Holdtól
Keletre a Naptól, nyugatra a Holdtól
Keletre a Naptól, nyugatra a Holdtól
Keletre a Naptól, nyugatra a Holdtól
Keletre a Naptól, nyugatra a Holdtól
Keletre a Naptól, nyugatra a Holdtól
Keletre a Naptól, nyugatra a Holdtól

nyilvános fôpróba
bemutató
bérleten kívüli elôadás
bérletes elôadás
bérletes elôadás
bérletes elôadás
bérletes elôadás
bérletes elôadás
bérletes elôadás
bérletes elôadás
bérletes elôadás
bérletes elôadás
bérletes elôadás
bérletes elôadás

Csabai festô bemutatkozása

Szeverényi Mihály festômûvész és Farkas Zoltán megyei elnök
Március 6-án Szeverényi Mihály békéscsabai festômûvész „Ablakok” címû kiállítása nyílt meg a megyeháza aulájában. Farkas Zoltán megyei alelnök megnyitó beszédében örömét fejezte ki, hogy olyan mûvészekkel találkozhatnak a megyeháza
aulájában, akik itt élnek közöttünk, részesei mindennapjainknak. A tárlat címére is utalva elhangzott, hogy Szeverényi Mihály sajátos, egyedi szemszögbôl nyit ablakot a világra. A kiállítás március 31-ig tekinthetô meg.

Április 4., Országos Weöres Sándor Színjátszó
Találkozó Békés megyei döntôje, Orosháza
Információ: Petôfi Kulturális Kht., 5900 Orosháza, Kossuth u. 1.,
szervezes@pmk.oroshaza.hu, tel.: 68/411-048,
www.pmk.oroshaza.hu

Április 20–25., II. Dobozi Tavaszi Fesztivál
Doboz, a település több pontján
Információ: Doboz Község Polgármesteri Hivatala és Kulich Gyula
Mûvelôdési Ház, 5624 Doboz Hunyadi u. 1., Hidvégi Julianna,
tel.: 66/268-299, muvelodesihaz@doboz.hu, www.doboz.hu
Április 23., Városalapítási hangverseny
Orosháza, evangélikus templom
Információ: Orosházi Fúvószenekari Egyesület, tel.: 20/313-1105,
e-mail: info@ofze.hu, www.ofze.hu
Április 24–26., Szent György-nap
Mezôhegyes, József Attila Általános Mûvelôdési Központ
Információ: József Attila Általános Mûvelôdési Központ,
tel.: 68/466-103, gepotyi@gmail.com, www.mezohegyes.hu

Április 9. – május 24., „Dzsungelek, romvárosok, indiánok”
Kutasi Kovács Lajos és az indiánok világa
Orosháza, Szántó Kovács János Múzeum
Információ: Szántó Kovács János Múzeum, tel.: 68/412-853,
szkm@szkm.hu; www.szkm.hu
Április 10., Tojásfaállítás Németvároson
Gyula, Németváros
Információ: Német Kisebbségi Önkormányzat, Mittag Mónika
tel.: 20/823-0829
Április 11–12., Gyula-nap és húsvét
A kultúra magyar városainak találkozója és
konferencia a kulturális turizmus éve kapcsán
Gyula, a város több pontján
Információ: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervezô
Nonprofit Kft., Szabó Ferencné, tel.: 66/463-544,
e-mail: erkelmuvhazgyula@t-online.hu, www.muvhazgyula.hu
Április 12., Húsvéti koncert
Tótkomlós, J. G. Tajovsky Mûvelôdési Központ
Információ: J.G. Tajovsky Mûvelôdési Központ, tel.: 68/462-976,
muvhaz@totkomlos.hu, www.totkomlos.hu
Április 12., II. Gyulai Horgásztalálkozó
Gyula, Csónakázótó (Várkert)
Információ: Gyula Város Önkormányzata, Kneifel Irén,
tel.: 30/915-4677, e-mail: horgaszatircsivel@gmail.com
Április 16–30., „Békés megye élô népmûvészete”
Több településen, több helyszínen
Információ: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület,
5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.,
tel.: 66/442-122, info@bmne.hu
Április 17–19., X. Nemzetközi Kisüsti Pálinkafesztivál,
Kiállítás és Vásár, benne a XVI. Magyar Országos
Pálinka- és Nemzetközi Gyümölcspárlatverseny,
VIII. Böllér Nap, Gyula, Várkert
Információ: Lovász Reklámiroda, Lovász Sándor,
tel.: 66/642-910, e-mail: lovaszreklam@t-online.hu,
www.palinkafesztival.hu
Április 18., Tavaszköszöntô sportnap
Orosháza-Gyopárosfürdô, Gyopár Club Sportcentrum
Információ: Orosháza-Gyopárosfürdôért Idegenforgalmi
Egyesület, 30/870-4677, nagyut@mail.globonet.hu
Április 18., Keletre a Naptól, nyugatra a Holdtól
Békéscsaba, Békés Megyei Jókai Színház
Információ: Békés Megyei Jókai Színház, 5600 Békéscsaba,
Andrássy út 1., tel.: 66/519-559, www.jokaiszinhaz.hu

Április 23–26., Városalapítási ünnepségsorozat
Orosháza, több helyszínen
Információ: Petôfi Kulturális Kht.; 68/412-065,
e-mail:szervezes@pmk.oroshaza.hu, www.pmk.oroshaza.hu
Április 25., VI. Gyomaendrôdi Tudományos Néprajzi
Konferencia és Kiállítás
Gyomaendrôd, Endrôdi Tájház és Helytörténeti Gyûjtemény
Információ: Endrôdi Tájház és Helytörténeti Gyûjtemény,
5502 Gyomaendrôd, Selyem út 18-20. Szonda István 70/635-3345
Április 25., Szülôföldünk Békés megye
Megyei Minôsítô Fesztivál, gála
Szarvas, Vajda Péter Mûvelôdési Központ
Információ: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár – kulturális iroda,
tel.: 66/527-660, http://kultura.bmk.hu/
Április 26., Búcsú és kirakodóvásár
Mezôhegyes, polgármesteri hivatal
Információ: Mezôhegyes, polgármesteri hivatal, tel.: 68/466-001,
szentmihalyi.ferenc@mezohegyes.hu, www.mezohegyes.hu
Április 30. – május 1., XIII. Sárréti Könnyûzenei Fesztivál,
VII. Pörkölt- és Gulyásfôzô-verseny
Szeghalom, Tildy u. és városi sporttelep
Információ: Mûvelôdési, Sport-és Szabadidô Központ,
tel.: 66/371-542, e-mail: mk-szeghalom@freemail.sulinet.hu
Április 30. – május 1., Családi majális
Sarkad, Penny-parkoló, Anti úti sportpálya, Éden-tó
Információ: Sarkad Város Önkormányzata,
5720 Sarkad, Kossuth u. 27., tel.: +36-66/375-633,
varoshaza@sarkad.hu, www.sarkad.hu
Április 30. – július 30., Corvin Tükör – A kultusz évszázadai
Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum
Információ: Munkácsy Mihály Múzeum, Koszecz Andrea.
5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9., tel.: 66/ 328-040,
mmm@bmmi.hu, http://www.munkacsy.hu

