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Sajtótájékoztatón ismertették a Békés Megyei Jókai Színház és a West End Színház koprodukcióban színpadra állított mûvét, az Aidát, valamint
bemutatták a Jókai Színház új cirkuszsátrát, az ötszázharminc fôt befogadni képes Porondszínházat április 2-án. Szó esett még közösen szervezett,
összehangolt, interaktív színházi és múzeumi lehetôségekrôl, és az is kiderült, hogy miként nyílik
lehetôség a színházi elôadást követôen a múzeum
egyiptomi kiállításában éjszakai tárlatvezetésre s
az ehhez kapcsolódó gasztronómiai túrára.

A

sajtótájékoztatón Fekete
Péter elsôként a Jókai
Porondszínházat mutatta be a
médiának. Az 530 nézôt befogadni képes színházban közel 100 négyzetméteres színpadon játszhatnak a színészek. A Porondszínház emellett közel nyolc méter beépíthetô belmagassággal, impozáns terekkel bilincseli le a
nézôk figyelmét. A Jókai
Színház már két éve, tudatosan, minden beszerzését és
mûszaki fejlesztését úgy végezte, hogy az a Jókai Porondszínházban is felhasználható legyen – válaszolta Fekete Péter újságírói kérdésre –,
ezért most, hogy a sátor is

megérkezett, egy hónap alatt
felkészíthetô lesz az új játéktér az Aida bemutatójára. A
közönségteret Howard Lloyd
tervezi, aki az elsô produkció
játékterét is jegyzi majd az
igazgatóval közös munkában.
A sajtótájékoztató mottója
Interaktív Színház – Interaktív Múzeum volt. A színházi
oldalról Fekete Péter kiemelte: az Aida musical közönsége is közremûködhet az elôadáson – akár aktívan, jelmezben, sminkben –, ehhez
mindössze elôzetes jelentkezésre van szükség a színház
weblapján. A pénteki és
szombati elôadásuk után viszont a közönség egy – szin-
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tén elôre regisztrált – hányadának lehetôsége lesz arra,
hogy a Munkácsy Mihály
Múzeumban látható „Élet a
halál után” címû, az egyiptomi halotti kultuszt bemutató
kiállítást éjszakai tárlatvezetéssel tekintse meg. A tervek
szerint a Jókai Porondszínháztól fáklyás kísérettel egyip-

Kézzelfogható pályázatok kellenek
fejlesztési lehetôségekért, az
életben maradásért, folyamatosan figyelik a pályázati lehetôséget, de azokon rendre nyeretlenek maradnak – jelentette ki Farkas Zoltán.
Az alelnök, kijelentését alátámasztva, példaként említette, hogy a 33+14 leghátrányosabb térség foglalkoztatásélénkítésére kiírt pályázaton
Békés megyébôl hét pályázó
alig több mint 30 millió forintot nyert. Elutasítottak olyan
pályázót, aki megfelelô tech-

F

arkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyûlés alelnöke
elmondta, hogy Békés megye
gazdaságilag elmaradott megyének számít, mivel az igen
erôs, jó színvonalú, nagy hozzáadott értékû mezôgazdaságra épülô feldolgozóiparát néhány kivételtôl eltekintve teljesen felszámolták az idetelepülô multinacionális társaságok. Ennek következtében a
megye több térsége hátrányos
vagy leghátrányosabb területek közé van sorolva. A még
mûködô kis- és középvállalkozások mindent elkövetnek a

nológiával, piaci környezettel
további személyek foglalkoztatását kívánta megvalósítani olyan településen, ahol a
munkaképes korúak jelentôs
része állás nélküli, segélybôl
él. Megfosztva ezzel öt család
felzárkózási lehetôségét a tisztességes élethez. Áttekintve az
Országos Foglalkoztatási Alap
által kiírt további pályázatokat, sehol sem jobb a helyzet a
Békés megyei nyertesek vonatkozásában.
FOLYTATÁS A 6. OLDALON ¡

Veszélyben a kisvállalkozások
A kis- és közepes vállalkozások tragikus helyzetérôl és az
életben maradás lehetôségeirôl beszélt Gécs László, a megyei
önkormányzat gazdasági bizottságának elnöke és Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyûlés alelnöke.
– Tragikus helyzetben vannak a kis- és közepes vállalkozások, negyedóránként egy megszûnik az országban. Amíg
az egyik Békés megyei külföldi tulajdonban lévô cég 500
millió forintos állami támogatásban részesült, addig a megye
kisvállalkozásai egész évben összesen nem kaptak annyit.
Hazai tulajdonban lévô, száz fônél többet foglalkoztató, új
értéket elôállító céget lámpával sem találunk a megyében –
hangsúlyozta Gécs László, a gazdasági bizottság elnöke, aki
maga is vállalkozó.
FOLYTATÁS A 6. OLDALON ¡

tomi istenek vezetik a közönséget a múzeumhoz.
Mint dr. Szatmári Imre, a
Munkácsy Mihály Múzeum
igazgatója ismertette, az interaktív múzeumi oldalt a
múzeum elôterében elhelyezett jelmezek és számítógép
terminál jelenítik meg. Bárki
hétköznap is ruhájára öltheti

a korhû egyiptomi jelmezeket, megtekintheti benne a
kiállítást, sôt errôl fényképes
e-mailt is küldhet ismerôseinek. Az éjszakai tárlatvezetésrôl szólva a múzeumigazgató
kiemelte: szeretnék, hogy az
emberek a múzeumra is mint
az aktív mûvelôdés egyik
színterére tekintsenek. Ezért

is partner abban, hogy az
egyiptomi kiállítást ilyen
rendhagyó idôpontban tekinthessék meg az érdeklôdôk, és biztos benne, hogy a
Békés Megyei Gasztronómiai
Team egyiptomi ételkülönlegességei egy izgalmas kulináris élményt nyújtanak a nem
csak kultúrára éhezôknek.
Az Aida musical koprodukcióban, a West End Színház
közremûködésével áll színpadra Békéscsabán. A West
End Színház részérôl a rendezô és Radames szerepét játszó
Szomor György és az Amnerist
alakító Fésûs Nelli izgalommal
áll az új felfogásban kissé megújuló elôadás bemutatója elé.
A Békés Megyei Jókai Színház társulatából Hodu József,
Gulyás Attila, Ács Tibor és a színitanház végzôs diákja, Liszi
Melinda is izgatottan várja a
próbaidôszak kezdetét.
A startpisztoly eldördült:
Aida-premier Békéscsabán, a
Luther utcai Evangélikus udvarban, május 8-án!

Mindhárom perét megnyerte a megye
M

indhárom pert megnyerte a Békés Megyei
Önkormányzat, melyeket
jogerôsen indított az egészségügyi miniszter határozatai
ellen. A jogorvoslati eljárásban a Pándy Kálmán Megyei
Kórházra vonatkozó döntést
követôen ugyanis hatályon
kívül helyezte a Legfelsôbb
Bíróság a gyulai tüdôkórházra és a Békés Megyei Körösmenti Szociális Centrum
Nagyszénási Szenvedélybetegek Rehabilitációs Részlegére vonatkozó ágyszámcsökkentô rendeletét is, és
kötelezte a pervesztes Egészségügyi Minisztériumot a felperes Békés Megyei Önkormányzat elsôfokú és felülvizsgálati perköltségeinek
megfizetésére.
2007-ben az egészségügyi
miniszter úgy rendelkezett,
hogy a Pándy Kálmán kórház
kapacitását 230 ággyal csök-

kenti, és az akkor még önálló
tüdôkórházban 76 aktív ágyat
megszüntet. A határozat ellen
a Békés Megyei Önkormányzat eljárást indított, a Legfelsôbb Bíróság pedig múlt
év decemberében megalapozottnak ítélte a megye felülvizsgálati kérelmét, hatályon
kívül helyezte az egészségügyi miniszter határozatát,
és új eljárás lefolytatására kötelezte az egészségügyi minisztert.
A Békés Megyei Önkormányzat peren kívüli egyezségre törekedett a minisztériummal, hogy sikeres tárgyalások esetén a Pándy Kálmán
kórház is a régi, 2007 áprilisa
elôtti kapacitással mûködjön
tovább. Azonban a megegyezést az egészségügyi miniszter visszautasította, és mivel a
jogi alapja megvan a megye
követelésének, meg kellett
vizsgálni, hogyan lehet a kor-

mányt cselekvésre kényszeríteni a megyében élôk egészségügyi ellátása érdekében.
A Legfelsôbb Bíróság hatályon kívül helyezte a miniszter ágyszámcsökkentésre vonatkozó rendeletét, az azóta
már a miniszteri döntés következményeképpen a Pándy
Kálmán kórházba integrálódott gyulai tüdôkórház és a
nagyszénási szociális otthon
esetében is.
A döntés indoklásaképpen
kiderült, hogy az alperes
Egészségügyi Minisztérium
nem tartotta tiszteletben a lehetô legmagasabb testi és lelki egészséghez való jog elvét.
A Legfelsôbb Bíróság által
meghozott ítéleteket jelenleg jogi szakértôk vizsgálják,
azonban az Egészségügyi Minisztériummal szemben támasztott kártérítési igényét a
Békés Megyei Önkormányzat továbbra is fenntartja.
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Névadó ünnepség Csabaszabadiban
Különleges eseménnyel egészült ki a csabaszabadi
megyejárás megszokott programja, ugyanis a rendezvény keretei között került sor a község terének
névadására is. A Békés megye történelmében méltán híres Beliczey családról keresztelték el a játszóteret is magában foglaló területet a település lakói Beliczey térnek, a ceremóniát a család leszármazottja, Beliczey István is megtisztelte jelenlétével. Az esemény azért is volt rendkívüli, mert a községben eddig egyetlen utcát és teret sem neveztek
el személyekrôl, illetve családokról. A programok
között ezúttal is megrendezték a megyetörténeti
kiállítást, valamint a soron kívüli testületi ülést, és
a megszokott kulturális mûsorok sem maradtak el.

Az „Otthonunk Békés megye”
rendezvénysorozat megnyitóján Szeverényi Attiláné polgármester köszöntötte a megjelenteket, beszédében hangsúlyozta, hogy a megyejárás jelentôs esemény Csabaszabadi
számára, hiszen általa jó esély
kínálkozik a település helyzetének javítására is. Farkas Zoltán
megyei alelnök kiemelte, hogy
a rendezvénysorozattal, amely
a megye minden településére ellátogat, a megyei önkormányzat nagy hiányt pótol be.
A rendezvény és a megye
történetét bemutató kiállítás
megnyitója után soron kívüli
testületi ülést tartottak a település és a megyei önkormányzat vezetôi. A megbeszélésen
Farkas Zoltán bemutatta a megyei önkormányzat intézményeit, valamint kötelezô és felvállalt feladatellátását. A megyei alelnök beszámolt a megye növekedésorientált gazdaságfejlesztési programjáról,
amelyet a gazdasági válság kár-

enyhítésére hoztak létre, és ismertette a megyei önkormányzat Arad és Bihar megyékkel közös határ menti
programját is. Szeverényi Attiláné polgármester szerint Csabaszabadi elérte azt a határt,
amikor már nem tud további
megszorításokat alkalmazni,
azonban bízik abban, hogy
egyszer megfordul a helyzet és
felismerik majd azt, hogy nem
a kistelepüléseken kell megspórolni a települési költségvetést. Látogatást tett a testületi ülésre Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke is. Örömét fejezte ki a
megyejárás kezdeményezése
kapcsán, és elmondta, bízik abban, hogy a megbeszélések pozitív eredményekkel zárulnak.
A soron kívüli testületi ülés
után tartották Csabaszabadi
község terének névadó ceremóniáját, melyen jelen volt a
névadó család leszármazottja, a
jelenleg Németországban élô
Beliczey István is. A polgármes-

A Beliczey család

ter asszony elmondta, hogy
körkérdést tettek fel a község
lakóinak a tér nevét illetôen, a
településen élôk pedig a Beliczey tér név mellett szavaztak.
– Elégtételnek érzem, hogy a
Beliczey család neve áll a tér
utcanévtábláján, fôleg édesapám tiszteletére; meg vagyok
gyôzôdve arról, hogy a lakosság többségének döntése áll e
mögött – mondta el a család
leszármazottja.
A család története szorosan
kapcsolódik Békés megye és a
község történetéhez, hiszen a
família régi kúriája a településen található, a XIX. és XX.
században élt családtagok közül pedig ketten is Békés megye fôispánjai voltak, köztük a
leszármazott édesapja is.
– 1946-ban kellett elhagynunk
a megyét, amikor a családunkat 1951-ben kitelepítették
Budapestrôl, elôször Kiskörére, majd a hortobágyi munkatáborba, Békés megyébôl
számtalan álnév alatt küldött
szeretetcsomagot kaptunk. Ez
az a pozitív ismérv, amely alapján biztosan állíthatom, hogy a
megyében élô emberek szerették az édesapámat. Mióta
rendszerváltás után visszajöttem, nagyon kötôdöm ide. Ha
hazajövök, akkor azt mondhatom, hogy itt vagyok otthon.
Mivel Békés megyének komoly története van, ezért nagyon fontos a megyei identitástudat, hogy kimondhassuk:
„Én Békés megyei vagyok!”
Alapvetô dolognak tartom ezt,
pedig nekem kilencéves koromban innen el kellett mennem – mondta el Beliczey István. A család leszármazottja
hangsúlyozta, nagyon jó elgondolásnak tartja azt, hogy a
megye elmegy a településekhez megbeszélni a közös dolgokat, problémákat és megpróbálja összefogni a városokat, valamint községeket. Elmondta, hogy Németországban is vannak ilyen kezdeményezések, és ott minden ügyet
olyan néphez, társadalmi réteghez közel álló szinten kezelnek, amennyire csak lehet.
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Csorvás, a jövôt építô város
Immár a huszadik állomására érkezett meg az
„Otthonunk Békés megye” rendezvénysorozat,
amelynek csorvási helyszínére március 20-án számos érdeklôdô látogatott el. A verôfényes délutáni napon a rendezvény vendégei kulturális programokon vehettek részt a város több pontján.

A nyitó ceremónián Szilágyi
Menyhért polgármester köszöntötte a megjelenteket,
beszédében elmondta, hogy a
megyejárás jó alkalom a me-

a kezdetektôl napjainkig, és
bemutatja azoknak a megyei
településeknek a történelmét
is, ahol a rendezvénysorozat
eddig megfordult. A kiállított

Kálmán Megyei Kórház patológiájának felújítása, valamint a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár épületének
kibôvítése is. Farkas Zoltán
beszámolt arról is, hogy a
megyei önkormányzat önkéntességre alapuló együttmûködést ajánl fel a civil
szervezeteknek, amellyel kötelezô feladatokat vehetnének
át a megyétôl támogatás fejében. – A forrásokat már elkülönítettük, meglátásunk sze-

A „ Játsszunk együtt” címû gyermekelôadás
gye és a település közötti szorosabb kapcsolat létrehozására, valamint tapasztalatcserére. A rendezvényt Domokos
László megyei elnök nyitotta
meg; elmondta, hogy a rendezvénysorozat fô célja bemutatni a Békés Megyei Önkormányzat települések érdekében végzett munkáját,
majd hozzátette: a bemutatkozás mellett nagyon fontos
dolog a jelenlegi gazdasági
válság sújtotta idôszakban,
hogy a felvetôdött problémákra a megye és a települések közösen, összefogva keressenek a megoldást.
Dr. Erdész Ádám megyei levéltárigazgató a mûvelôdési
központ galériájában nyitotta
meg a megyejárás állandó kísérô rendezvényét, a megyetörténeti kiállítást. A tárlat
fényképekkel illusztrálva meséli el Békés megye történetét

vászonsorozat ezúttal Csorvás város történelmével egészült ki. A kiállításokat kedvelôk ezúttal megtekinthették az Amatôr Artium tárlat
anyagát is.
A kulturális programok
alatt a település konferenciaközpontjában soron kívüli
testületi ülést tartottak, melyet Szilágyi Menyhért polgármester nyitott meg. Ezt
követôen Farkas Zoltán megyei alelnök mutatta be a megyei önkormányzat intézményeit, valamint fejlesztési terveit, programjait, melyek között kiemelten beszélt Békés
megye növekedésorientált
gazdaságfejlesztési programjáról. A megyei alelnök elmondta, hogy fontos beruházásokat hozott elôre a Békés
Megyei Önkormányzat a
gazdasági válság miatt, melyek között szerepel a Pándy

rint a civil szervezetek emberközelibb, hatékonyabb
feladatellátást tudnának biztosítani – mondta el a megyei
alelnök. Szilágyi Menyhért
kiemelte, hogy településükön
két olyan civil szervezet is
van, amelyek autista és mozgáskorlátozott ellátást biztosítanak, és rámutatott arra,
hogy ezzel lényegében a megyétôl vesznek át kötelezô
feladatot.
A képviselôk a gazdaságfejlesztési program kapcsán tettek javaslatokat, mely szerint a
megyei vállalkozások segítése
mellett a mezôgazdaság és az
ipar fejlesztésére is koncentrálni kell a jövôben. Farkas
Zoltán válaszában kifejtette,
hogy a megyei önkormányzat
ebben az irányban is tett lépéseket és a program kapcsán kiemelten foglalkozik ezekkel a
területekkel is.

Békés tiltakozik az agrártámogatás csökkentése miatt
A

megyegyûlés március
27-én megtartott ülésén
elfogadta a mezôgazdasági bizottság határozati javaslatát. A
határozat szerint Békés megye
tiltakozik az agrártámogatások
nemzeti keretének további
csökkentése ellen, és kéri a
kormánytól az agráriumot sújtó intézkedés visszavonását.
Dr. Kulcsár László, a mezôgazdasági bizottság elnöke lapunknak elmondta: elôször az
országos napilapokból értesültek arról, hogy a kormány
az agrártárca nemzeti agrártámogatási keretét 33 milliárd
forinttal csökkenteni kívánja.
Késôbb a Magyar Gazdakörök

és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) országos elnökségi és választmányi ülésén, 2009. február 26-án Gráf
József, az agrártárca vezetôje

meghívott vendégként ezt
személyesen is megerôsítette,
amikor tájékoztatást adott az
agrártámogatásokat szûkítô
kormányhatározatról. A dön-

tés azt jelenti, hogy a kormányzat az agrártámogatások
nemzeti kiegészítés címen folyósítható keretét megfelezi,
így lényegesen csökken a területalapú támogatások összege.
Ezzel az intézkedéssel tovább nô a magyar termelôk
versenyhátránya, hiszen az
uniós csatlakozási szerzôdésünk alapján az új tagországok
gazdái – így a magyar mezôgazdasági termelôk is – eddig
is lényegesen kevesebb támogatásban részesültek, mint a
régi tagországok termelôi. Ez
a kormányintézkedés azért is
különösen súlyos, mert 2007ben a kormány 25 milliárd fo-

rintot már elvont a magyar
termelôket megilletô nemzeti kiegészítô támogatásból.
Mivel Békés megyében
meghatározó az agrárium
szerepe, a megye lakosságának jelentôs részét érinti ez a
hátrányos intézkedés, ezért

egyhangú szavazással kérte a
mezôgazdasági
bizottság,
hogy a megye éljen felterjesztési jogával, és kérje a kormánytól az eredeti támogatási összeg visszaállítását.
Dr. Kulcsár László, aki a
Magosz alelnöke, valamint a
Békés Megyei Gazdakörök
Szövetségének elnöke, szólt
arról is, hogy a Magosz 2009.
február 26-i országos választmányi ülése követelte a tervezett kormányintézkedés viszszavonását. A választmány tiltakozásának eredménytelensége esetére nem zárta ki egy
országos gazdademonstráció
szervezését.
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A Békés Megyei Önkormányzat
segít Orosházának
Napirendre került az orosházi Kossuth Lajos Közoktatási
Intézmény kérelme. A város
önkormányzata február végén jelezte, hogy a fenntartásában lévô iskola felújítására,
fejlesztésére nincs elegendô
forrása, ezért át kívánja adni a
Békés Megyei Önkormányzatnak.
A Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény az orosházi
önkormányzatnak öt év alatt
közel 200 millió forintos
veszteséget okozott, a város
nem rendelkezik elegendô
forráshoz az iskola további
fenntartásához. Molnár Béla
megyei képviselô, orosházi alpolgármester a testületi ülésen elmondta, hogy nehéz
szívvel hozta meg Orosháza
képviselô-testülete az átadásról szóló döntést, ám bízik abban, hogy a megye jó gazdája
lesz az intézménynek. Dr.
Sánta Endre kiemelte, hogy az
intézmény érték Orosházának és a megyének is, ezért
külön kérte a képviselôket,
hogy az átvételt támogassák.
Szilágyi Menyhért, a megyei
önkormányzat mûvelôdési,
oktatási és sportbizottságának
elnöke kiemelte, hogy szakértôi vélemények szerint az intézmény átvétele nem okoz
hátrányt; amennyiben a szakképzés tovább folytatódik,
nem sérül sem a szülôk, sem
a tanulók érdeke. A képviselôtestület egyhangúlag támogatta az intézmény átvételét,
az átvett közoktatási feladatokat a Békés Megyei Önkormányzat 2009. július 1-jétôl
a Harruckern János Közoktatási Intézményen keresztül
látja el.

Közepesen
drogfertôzött a megye
Megyénk jelenlegi drogfertôzöttséggel kapcsolatos állapotát, valamint a fertôzöttség fenyegetô terjedését megakadályozó rövid, közép- és hosszú
távú elképzeléseket Békés
megye 2006–2010 közötti
drogstratégiája taglalja. Errôl
tárgyalt a megyegyûlés. A
probléma fontosságát egyik
politikai oldalról sem vitatta
senki; ezt támasztják alá az
adatok is. Hétezer általános
iskolás (hetedik–nyolcadik
osztályos), valamint középiskolás diák megkérdezése útján elvégzett vizsgálat szerint
Békés megyében a fiatalok 25

százaléka kipróbált már valamilyen kábítószert. A legnépszerûbb kábítószerek a stimulánsok, ópiátok és a cannabisszármazékok. Még mindig „kedvelt” a szegények
drogja, a szerves oldószer inhalálása.
A stratégia mások mellett a
tiszta (drogmentes, biztonságos) szórakozóhelyek létesítését szorgalmazza, de kívánatosnak tartja a kínálat csökkentését és az egészséges,
drogmentes életstílus vonzóvá tételét is. Szó esik benne a
kortárs segítôk képzésérôl, iskola-drogstratégiák kidolgozásáról és a szülôk felvilágosításának fontosságáról is.
A megyében a járóbetegellátást a Pándy Kálmán kórház keretén belül mûködô
gyulai drogambulancia jelenti, a tûcsereprogram szintén
ezen a településen elérhetô
(2003 decembere óta).

lenc ember halt meg az országban néhány napon belül.
A magyarázatra még mindig
várnunk kell. Sokan csak ekkor eszméltek, hogy milyen
óriási gond a drogprobléma
Magyarországon.
– A Nemzeti Drogstratégia megbukott, ezért ötpárti
megegyezéssel újat kell alkotni, európai mintákra alapozva. Drogmentes társadalomra kell törekedni – szögezte le
dr. Spiák Ibolya.
Békés megye 2006–2010
közötti idôszakra szóló módosított drogstratégiáját egyhangúlag fogadta el a képviselô-testület.

Több körzeti megbízottat
ígért a kapitány
A drogstratégiához hasonlóan
nagy érdeklôdés kísérte a megye közbiztonságáról szóló
beszámolót. Dr. Gyurosovics
József, a Békés Megyei Rend-

sebb bûneset százezer lakosra. A legtöbb bûncselekmény
vagyon elleni (6116), közrend elleni (1912), illetve
közlekedési (646).
Javult a felderítési mutató,
megközelítette a hatvanhárom százalékot, ami a második legjobb az országban,
ugyanúgy, mint a nyomozási
eredményességi mutató, mely
66,6 százalékos. Az emberölési bûntettek felderítése százszázalékos.
Dr. Gyurosovics József külön kiemelte a megélénkült
nemzetközi kapcsolatokat.
Együttmûködnek a Nagyváradi Határrendôr Igazgatóság
Arad Megyei Határrendôr
Felügyelôségével, valamint
felvették a kapcsolatot a romániai Bihar Megyei Rendôr-fôkapitánysággal is. A határ
menti turizmus erôsítése érdekében romániai kollégákkal
tervbe vették, hogy akár már

A megyegyûlés képviselôi
általában elismeréssel szóltak
a rendôrök munkájáról, de
néhány problémára ráirányították a figyelmet. Hamza
Zoltán és Simon István Tamás
szóvá tette a körzeti megbízottak létszámával kapcsolatos aggodalmait.
– 142 körzeti megbízotti
helyük van, ebbôl 115 van
feltöltve, a hiányzó helyeket
járôrszolgálatokkal pótolják.
Békés megyében nincs egyetlen település sem, mely rendôri kontroll nélkül maradna fogalmazott válaszában dr.
Gyurosovics József.
A megyében a rendôri állomány feltöltöttsége 90 százalék körül van. A fôkapitány
elmondta: az országos fôkapitányság dolgozik azon,
hogy a megyék között kompenzálják a létszámkülönbségeket – a helyzet megoldása
2010-re várható. A közgyûlés

KITÖRÉSI PONT LEHET A TURIZMUS
Átveszi a Békés Megyei Önkormányzat Orosházától a Kossuth Lajos Közoktatási Intézményt – ezzel kapcsolatban született egyhangú döntés a március 27-i megyei közgyûlésen. Az átvétellel Békés megye segítséget nyújt
Orosházának, mivel a város már korábban jelezte, hogy a fenntartásában lévô intézmény mûködtetésére, felújítására, valamint fejlesztésekre nincs elegendô forrása. A közgyûlésen elfogadták Békés megye 2010-ig szóló,
módosított drogstratégiáját, és meghallgathatták dr. Gyurosovics József megyei rendôrfôkapitány beszámolóját a megyei közbiztonság 2008. évi helyzetérôl. Ezenkívül a képviselô-testület megismerkedhetett Békés megye turizmusának, valamint a vidékfejlesztésnek a helyzetével is.

A megyegyûlésen megjelent és szót kért dr. Spiák Ibolya országgyûlési képviselô, az
országos kábítószerügyi eseti
bizottság alelnöke. Felhívta a
figyelmet arra, hogy aggasztóan magas a kábítószert kipróbálók aránya, és mind fiatalabb korban nyúlnak ehhez
a szerhez a gyerekek. A képviselô asszony elégtelennek
minôsítette az iskolai megelôzések alaposságát, és érthetetlennek tartotta, hogy a polgári kormány idejében szorgalmazott egészségtan tantárgy végül nem valósulhatott
meg. Miközben a drogprevenciós elôadásokon csak a
diákok töredéke vesz részt.
A „szocialista egészségügyi
ámokfutás” csökkentette az
addiktológiai ágyszámokat, a
szakrendelôk és gondozó
egységek fixdíját, külföldre
„számûzte” az addiktológusokat, gyermekpszichiátereket. A képviselô asszony felidézte, hogy tavaly nyáron ki-

ôr-fôkapitányság vezetôje
mellett az ülésen megjelent
valamennyi városi kapitányság vezetôje is. A dandártábornok 2008-at nehéz, de sikeres évként értékelte. A határrendészeti feladatok átvállalásával olyan jelentôs személyállományú lett a rendôrség, hogy immár a megye
második legnagyobb foglalkoztatója. A státuszok száma
1849-re emelkedett.
Tavaly közel négyezer, a
megyében élô, véletlenszerûen kiválasztott személy
megkérdezésével közvélemény-kutatást végeztek, ebbôl kiderült, hogy a lakosság
összetett biztonságérzet indexe 68,31 százalék. Jobb, mint
három évvel korábban.
Tavaly az ismertté vált bûncselekmények száma több
mint 30 százalékkal csökkent
az egy évvel korábbihoz képest, a szám tízezer alatt maradt. A megyék közötti rangsorban nálunk jut a legkeve-

nyáron beindulhatnak a közös járôrözések a határon túli
turisták által gyakran látogatott településeken, például
Gyulán és Orosházán.
Tavaly a megyében összesen 702 közlekedési bûncselekmény történt, lényegesen
kevesebb, mint egy évvel korábban (848). Negyvennégy
halálos közlekedési baleset
fordult elô. Ötödével kevesebb esetben volt a jármûvezetô ittas vagy bódult állapotban.
A Határrendészeti Szolgálat tevékenységérôl elhangzott, hogy magyar–román viszonylatban 178,1 kilométeres határszakaszt ôriz a Magyar Köztársaság – egyben a
schengeni övezet külsô határait –, végzik a határforgalom
ellenôrzését és a határrend
fenntartásával kapcsolatos
feladatokat. A határon a személyforgalom közel húsz, a
gépjármûforgalom több mint
harminc százalékkal nôtt.

egyhangúlag elfogadta a rendôrségi tájékoztatót.
Samu István, az ORFK rendészeti fôigazgatója is megjelent az ülésen. Mások mellett
arról szólt: komoly pályázati
forrás áll majd rendelkezésre, hogy közterületi kamerarendszereket építsenek ki a
településeken.

Új Magyarország program:
értékelhetetlen
Az Új Magyarország vidékfejlesztési program végrehajtását felügyelô irányító hatóság tájékoztatóját csekély érdeklôdés kísérte, az illetékes
szakállamtitkár nem jött el
Békéscsabára, csak egyik
munkatársát küldte. A korábban írásban is megküldött tájékoztatást általánosnak és
formálisnak, a fajsúlyos kérdéseket kerülônek értékelte a
megyegyûlés több tagja, így a
mezôgazdasági bizottság után
a testület is tárgyalásra alkalmatlannak minôsítette.
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Kitörés: horgászturizmus
Békés megye turizmusának
helyzetérôl Glózik Klára, a
megyei vállalkozásfejlesztési
alapítvány ügyvezetôje, a Tourinform megyei irodavezetôje
tájékoztatta a megyegyûlést.
Leszögezte: kitörési pont lehet
a megyének a turizmus, még a
gazdasági válság közepette is.
A turisztikai vállalkozások elképzeléseit megismerték, és
már megjelentették a megye
idei rendezvénytárát is. Megyénk adottságai kedvezôek a
gyógyturizmusnak, a rendezvény- (ezen belül a gasztronómiai) turizmusnak és az aktív
turizmusnak, ezen belül is a
vízi turizmusnak.
A tavalyi évben a megyébe
145 417 olyan személy látogatott, akiket kereskedelmi szálláshelyen regisztráltak. Ôk
összesen 419 649 vendégéjszakát töltöttek nálunk, hetven százalékban szállodákban,
14 százalékban panziókban
nyertek elhelyezést. A látogatók 88 százaléka belföldi. A
külföldrôl érkezôk közül kiemelkedôen sokan jöttek Romániából (8738), négyszer
annyian, mint Németországból, és tízszer annyian, mint
Szlovákiából.
Új tendencia, hogy erôsödik az írásbeli, e-mailes szállásrendelés, és a turisztikai kínálat is mind nagyobb teret követel a világhálón.
A vízi turizmus, ezen belül
a horgászati turizmus kapcsán
a horgászok nevében Piller József szakújságíró kért szót Békés Megye Képviselô-testületének április közgyûlésén, és a
Körösök elégtelen halállományának okait vázolta fel. Mások mellett az ipari, profitorientált halászatot okolta a halállomány megtizedeléséért. Elmondta: ahhoz, hogy horgászturizmusról beszélhessünk, jó
adottságú, jó halállományú
természetes vizek kellenek.
A képviselôk elfogadták azt
a határozati javaslatot, amely a
folyamat megállítása és visszafordítása érdekében összefogást siettet, és nemcsak a horgász- és vízi turizmus felélesztése, hanem az ôshonos halállomány megvédése, a vízparti
környezet rehabilitációja érdekében is lépéseket tesz. A grémium felterjesztéssel kíván élni a vízügyi, valamint a vidékfejlesztési minisztérium felé a
víz hasznosítása és a halászati,
horgászati jog pályázati úton
való megszerzése érdekében.
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Munkacsoportok a megyei gazdaság fellendítéséért

Válaszok a válság okozta kihívásokra
A Békés Megyei Önkormányzat az egyre jobban
kibontakozó gazdasági válság kihívásaira reagálva
növekedésorientált gazdaságfejlesztési programot
készített, amelyben összegyûjtötték a megyei önkormányzat feladatellátásainak mindazon területeit, melyek közvetlen hatással lehetnek a megye
gazdaságának fejlesztésére, szem elôtt tartva a
költséghatékonyságot, valamint a hasznot hozó tevékenységek bôvítését. A program kidolgozásában nyolc témakörben munkacsoportokat, úgynevezett teameket alakítottak, amelyeknek feladata a program szakterületek szerinti kidolgozása és
koordinálása. Az alábbiakban két munkacsoport
tevékenységével ismerkedhetnek meg.

Szakképzésfejlesztés a magyar gazdaság
céljainak hatékonyabb szolgálatáért
A szakképzéssel és felnôttképzéssel foglalkozó munkacsoport feladatait Zámbó András, a Harruckern János Közoktatási Intézmény igazgatója
koordinálja. A csoport megkezdte a téma áttekintô feldolgozását, a késôbbiekben
a témával kapcsolatos, a gazdaságfejlesztési programban
megvalósítható javaslatokat
tesznek. A team elsô körben
egy helyzetértékelést készít
el, melyben felbecsüli a munkaerô-piaci helyzetet, és tanulmányozza a szakképzés
és felnôttképzés kapcsolódási pontjait a gazdasághoz –
mondta el Zámbó András.
Az igazgató kifejtette, hogy
a program szakképzésre irányuló részében olyan célokat
határoznak meg, amelyben
felderítik és megfogalmazzák, hogy a szakmai képzésnek és a felnôttképzésnek
milyen elvárásoknak kell eleget tennie, és hogyan lehet
képes a szakképzés a magyar

gazdaság céljait hatékonyabban szolgálni. A csoport
munkája során tanulmányozza, hogy a kitûzött célok elérését milyen módon képes
teljesíteni a ma mûködô szakés felnôttképzés.

A megye szerepe

Elôre hozott beruházásokkal biztosítják
az intézmények és vállalkozások mûködését

A Békés Megyei Önkormányzat által benyújtott nagyprojektekhez kapcsolódó pályázatok többsége nem nyert támogatást. A beadott pályázatok
egyik része az önkormányzat
kötelezô feladatellátásaihoz
kapcsolódik, a másik része,
pedig gazdaságfejlesztési célzatú, amelyeknél idôvel a
költségek megtérülésével is
számolni lehet. A gazdasági
válság negatív hatásait a támogatások híján elmaradó vagy
az újabb pályáztatást követô
döntés nyomán késedelmesen megvalósuló beruházások
tovább súlyosbíthatják, hiszen
romolhat az önkormányzat
által nyújtott kötelezô szolgáltatások színvonala és költséghatékonysága, a megyében
mûködô érintett gazdálkodó
szervezetek pedig a túlélésüket jelentô megrendelésektôl
eshetnek el. Minden késedelem újabb károkat okozhat,
ezért elôre hozott beruházásokra van szükség, amellyel
külön munkacsoport foglalkozik a Békés Megyei Önkormányzatnál.

A csoport munkáját Sziklai
Zoltán, a Békés Megyei Önkormányzat Területfejlesztési
Osztályának vezetôje koordinálja. A team céljai közé tartozik, hogy a pályázatok ismételt elutasítása esetén is biztosítsák az intézmények feladatellátását, illetve javítsák a megyében mûködô, illetve ide
települni szándékozó vállalkozások telephelyi feltételeit
is, amelyek a válság közepette
hozzájárulhatnak a munkahelyek megôrzéséhez, illetve
újabbak létesítéséhez. – A saját önkormányzati beruházásaink elôre hozásával kell
élénkítenünk a megyei beruházási piacot, javítva az építôipari kapacitások lekötését,
amely szintén munkahelymegôrzô hatású. Az elôre hozott beruházásokhoz szükséges, hogy a rájuk fordított saját forrásokat behatároljuk, illetve pontosítsuk a kötvényforrásból történô megtérülô
beruházások feltételeit és beazonosítsuk a konkrét projekteket – foglalta össze a team
feladatát Sziklai Zoltán.

ben várják szolgáltatásukkal a
lakosokat, hanem a megyejárás révén közvetlen kapcsolatot is keresnek velük. A kötelezô feladatok mellett a megye igyekszik a koordináló tevékenységével a településeken és vállalkozásokon is segíteni, nyolc pontból álló intézkedési terve növeli a megye súlyát, szerepét.

rdôs Norbert országgyûlési képviselô „Mi lesz a
nevelôszülôk, a gondozott
gyermekek és az ôket felügyelô szakszolgálatok sorsa?”
címmel kérdést intézett Szûcs
Erika szociális és munkaügyi
miniszterhez.
A kérdés feltevésére az ösztönözte, hogy több olyan eset
is a tudomására jutott, amelyekben nevelôszülôk lettek
megvádolva sokszor súlyos
vádakkal. Elôfordult közöttük
gyermekbántalmazás és szexuális zaklatás is, amely igen
súlyos megítélés alá esik a
büntetôjogban. A legtöbb
esetben a gyermek szava állt
szembe a nevelôszülôével, így
az esetek megítélése meglehetôsen bonyolult. Mivel a
konkrét esetek kivizsgálása és
esetleges szankcionálása a
rendôrség, az ügyészség és végül a bíróságok feladata, így a
képviselô kérdésében a megelôzésre helyezte a hangsúlyt.
Kiemelte, hogy az utóbbi idôben a gyermekvédelmi szakszolgálatoknál közel 70%-os
létszámleépítésre került sor,
és a feladatot végzô szakemberek, tanácsadók, felügyelôk
eszközellátottsága és anyagi
megbecsültsége is rendkívül
alacsony, sôt kritikán aluli.
A miniszter asszony válaszában nagyrészt egyetértett a
képviselôvel, de azt hangsúlyozta, hogy a szakszolgálatok
eszközellátottságának, létszámbeli problémáinak megoldása a fenntartók, jelen
esetben a megyei önkormányzatok feladata.
A képviselô nem tartotta kielégítônek a választ, mivel úgy
gondolta, hogy a miniszter

egyszerûen áttolta a felelôsséget az intézményfenntartókra,
a megyei önkormányzatokra.
Éppen ezért további kérdést
intézett a minisztériumhoz ez
ügyben, mivel véleménye szerint az, hogy egy gyermek – éljen az hagyományos családmodellben, nevelôszülôknél
vagy állami gondozásban –
egészségben és rendezett körülmények között nevelkedjen, megkapva a lehetôségekhez mért legjobb nevelést és
oktatást, az állam mindenkori
felelôssége. A kormányzatnak
úgy kell sáfárkodnia az adófizetôk pénzével, hogy erre a
célra mindenképpen jusson a
költségvetésbôl. Ne tolja át a
felelôsséget a megyei önkormányzatokra vagy más intézményfenntartókra, hanem juttasson nekik a közös vagyonból annyit, hogy észszerû keretek közt a legmagasabb színvonalon mûködtethessék intézményeiket a felnövekvô
nemzedék érdekében. Csak
így lehet szó arról, hogy jól felkészült és anyagiakban kellôen megbecsült szaktanácsadók felügyelete mellett jól
felkészített nevelôszülôk gondozhatják majd a nehéz helyzetbe került gyermekeket.

Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnak meg a megye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Izsó Gábor békési és Pelcsinszki Boleszláv körösladányi polgármestert kérdeztük.

Helyben kell dönteni
– A megye helyzetét meghatározza a két éve tapasztalható folyamatos pénzelvonás,
emiatt intézményrendszerében jelentôs átalakításra
kényszerült, elsôsorban a
szakképzés és az egészségügy
területén. A kormány által
teremtett nehéz helyzetet
pénzügyi-gazdasági szempontból megoldotta, igaz,
hogy ezt csak jelentôs elbocsátással érhette el, de ezért
nem a megye a felelôs – kezdte mondandóját Izsó Gábor.
Békés város polgármestere
elmondta: a megye önkormányzata és hivatala kötelezô feladatait – lehetôségeihez
képest – nagy odafigyeléssel
látja el. Intézményei, így például a színház, a múzeumok,
a könyvár térségi szerepüket
jól betöltik, és nemcsak hely-

Az állam felelôssége
a gyermekek oktatása, nevelése
E

Izsó Gábor szerint, ha a
megyének ezt a szemléletét,
ezt az aktivitását sikerül megôriznie, akkor van jövôje. Kifejtette: bár a régiókra is
szükség van, a történelmi hagyományokból adódóan ô a
megye pártján áll, ugyanis a
megye az állampolgárok számára átlátható, és földrajzilag
elérhetô távolságban van.
Békés város polgármestere
helytelennek tartja azt a mai
gyakorlatot, hogy a Dél-alföldi Regionális Területfejlesztési Tanácson keresztül a kormány felülrôl osztogatja a területfejlesztési pénzeket. A
szubszidiaritás elve alapján a
területfejlesztési pénzeknek
vissza kellene kerülniük a megyéhez, hiszen ott, helyben
tudják, hogy leginkább, milyen fejlesztések szükségesek.

Dicséret és kritika
P

elcsinszki Boleszláv, Körösladány polgármestere
jól ismeri a megyét, hiszen tizenkét évig volt a közgyûlés
tagja, közben hat évig alelnökként a megye vezetésében
is közremûködött. Pozitívnak
ítéli meg, hogy Békés megye
több feladatot vállal föl, mint
amit a törvények kötelezôvé
tesznek számára, igyekszik a
települések érdekképviseletét
is ellátni. Emellett Körösladány polgármestere a kritikáját is megfogalmazta:
– Körösladány önkormányzata azt kifogásolja,
hogy a Békés Megyei Vízmûvek Zrt.-ben folyó díjvitában a megye nem állt a települések többsége mellé. A
vízmûvekben három nagyobb
város: Békéscsaba, Orosháza
és Szarvas a tulajdoni rész

több mint ötven százalékát
birtokolja, és mivel a tulajdoni rész arányában szavazunk,
így hárman diktálnak a többi,
hatvannál több településnek.
Önkormányzatunk sérelmesnek tartja, hogy a megye ebben a vitában nem állt mellénk. Így most óriási eltérés
mutatkozik a nagyobb városokban és a kisebb települé-

seken alkalmazott víz- és
szennyvízdíj között, például
településünkön egy év alatt
közel duplájára nôtt a díj.
Képviselô-testületünk javasolta, hogy ezt a témát ez évben tûzze a közgyûlés napirendjére, de indítványukra
eddig nem kaptunk választ.
Pelcsinszki Boleszláv sajnálatosnak tartja, hogy a területfejlesztésben a megye szerepe
ma már szinte elhanyagolható, hiszen ez a feladat regionális hatáskörbe került. A régiót
viszont teljesen idegennek
tartja a magyar közigazgatásban. Az ezeréves történelmi
hagyományok miatt igyekszik
optimistán tekinteni a megyék
jövôje elé. Meglátása szerint
semmi sem kényszeríti az országot arra, hogy fölszámolja a
megyék rendszerét.
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Megújuló Tudásház
M

árcius elsô hétvégéjén a járókelôk ugyan
még csöndesnek láthatták a
könyvtár épületét, de a zárt
ajtók mögött már megkezdôdött az a nagy munka, amely
szeptemberre korszerû szolgáltatások kialakítására alkalmas épületet ígér. Azon a hétvégén még vasárnapra is jutott bôven minden munkatársnak a csomagolásból,
cipekedésbôl, rendezésbôl.
Nehéz fizikai munka volt a
felújítás elôkészítése, hiszen
több ezer méternyi (!) dokumentumot kellett dobozba

sokkal várják majd a megye
lakosságát.
A zárt ajtók mögött építômunkások is dolgoznak: július végéig falakat helyeznek
át, fûtést korszerûsítenek,
csempéznek, impozáns, üvegfalú emeletet építenek – átalakítják a házat.
Az olvasók nyugalmát, a
könyvtár csendjét napközben
fúrás, vésés zaja zavarja, néha
csöpög a víz a megbontott tetôn át, vagy más olyan dolog
történik, ami nem szokásos
egy mûködô intézményben.
A nem túl vonzó környezet-

sebb helyen kell elférnie olvasónak, könyvtárosnak egyaránt. Néha hosszabb ideig tart
megtalálni egy-egy könyvet,
vagy nehezebb nyugalmas
helyet találni az elmélyült olvasáshoz. A gyermekrészleg
látogatóinak nem okozott
gondot megszokni azt, hogy a
földszint helyett az emeleten
várják ôket a rendhagyó órák,
a foglalkozások.
A Kiss Ernô utcai épületben az olvasók folyamatos kiszolgálását június közepéig
lehet biztosítani, akkor a
munkások a könyvtári terek-

A Tudásház tetôszerkezetének felújítási és az emelet ráépítésének munkálatai
csomagolni, az emeletrôl a
földszintre költöztetni. Építési területté vált a külsô parkoló és az épület fele.
A március eleji rendkívüli
hétvége óta nemcsak a látogatók, de a könyvtárosok számára is szokatlan, új munkarend kezdôdött. Az olvasók
azt tapasztalják, hogy hétfôn
és kedden zárva tart a könyvtár, de a könyvtárosok számára ezek a napok sem pihenônapok. A szolgáltatások folyamatos biztosításán túl készülnek a nyár végi nyitásra, amikor új térben új szolgáltatá-

ben az olvasók többsége nyugodtan, türelmesen folytatja korábban is megszokott
könyvtári tevékenységeit, annak ellenére, hogy a szolgáltatások egy része sem zökkenômentes. Néha lassítja a kiszolgálást, hogy a több ezer
kötetes tömörraktár állománya átköltözött az elôadóterembe, illetve, hogy a könyvek egy része dobozban várja
a nyár végét, a bekötött folyóiratok némelyike pedig megközelíthetetlen.
A hírlapolvasó területe a
korábbinak a fele lett, keve-

ben kezdenek majd dolgozni.
A nyári idôszakban az olvasók
a fiókkönyvtárak szolgáltatásait vehetik majd igénybe.
Várhatóan augusztus elejétôl újra a könyvtárosoké lesz
a fô szerep. Bepakolnak az új
raktárba, helyükre teszik a
könyveket, folyóiratokat, új
számítógépes szolgáltatásokat
készítenek elô, megszervezik
az ôszi programokat.
Az érdeklôdôk képes beszámolót nézhetnek meg a
http://picasaweb.google.com/
bmkonyvtar weboldalon az
építkezés menetérôl.
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Egyénre szabott fejlesztések kellenek
A tudásmenedzsment megyei stratégiája

A

z új évezred elejének – a
tudásra, a képzésre, az
úgynevezett humánfejlesztésre irányuló – két kulcsfogalma hazánkban a tudásmenedzsment és a kompetencia.
Az elôbbi a közgazdaságtanban, annak elméletében és
gyakorlatában, az utóbbi a
képzésben, az oktatásügyben
használatos. Más területen
születtek, de irányultságukat
tekintve szinte ugyanazt jelentik: a valódi tudást – a (helyes) cselekvésben megnyilvánulni képes tudást…
Esetünkben természetesen
Békés megye egészére irányuló tudásmenedzsmentrôl,
kompetenciáról van, illetve
lehet szó, amelynek céltételezése többirányú. Három –
egymástól jól elkülöníthetô,
de egymással összefüggô – területe van. A közoktatás, a
felnôttoktatás (felnôttképzés)
és az úgynevezett civil szféra.
Az elsô teljesen formális, a
második nem teljesen formális, a harmadik többnyire informális jellegû rendszerben
(szervezettségben) zajlik.
Intézményünk esetében
mindhárom célterület megjelenik, mondhatni egyformán fontos, de elsôbbsége
mégis a közoktatásnak van: a
jövôre irányulás okán, a formalizáltság okán, a példa
nyújtása okán...
Akár negyedik (önálló) területnek is tekinthetô – különösen manapság: a gazdasági
válság idôszakában – az úgynevezett vállalkozói szféra,
amelyre részben a felnôttképzés, részben a civilek világa,
részben az egyediség, a sajátszerûség, az erôs autonómiaigény tételezései érvényesek,
illetve kívánatosak…

A közoktatás világa
A közoktatási intézményeket a tudásmenedzsment értékrendje szerint kell orientálni, ösztönözni, fejleszteni
(értékelni) – átalakítani! Eb-

ben a megállapításban – látszólag – túl sok különös,
illetve teljesen újszerû dolog
nincs. Alapvetôen az oktatásnevelés lényegesen nagyobb
eredményességérôl és hatékonyságáról van szó – (természetesen) az úgynevezett
kimeneten tételezve, ott mérve. Ehhez persze az iskolában
a tanulók – lehetôleg minden tanuló – valódi fejlesztése szükséges. Egyre inkább:
egyénre szabott fejlesztés,
amelynek a végeredménye
leginkább olyan/valamilyen
részképesség, képesség –
kompetencia –, amely a valódi cselekvésben (is) képes
eredményesen megmutatkozni. A központi kezdeményezésû, országos kompetenciafejlesztésre irányuló pedagógia terjesztése, továbbképzések formájában és máshogy, már része ennek a dolognak.
Részben újszerûnek számít viszont egy iskola életében (az eredményes és hatékony mûködés megszervezésében) a Magyari Beck István
közgazdász professzor nevéhez köthetô, az iskola funkciójához kapcsolódó kategóriák szerepeltetése, 1. munkaerô-piaci felkészítés, 2. sze-

mélyiségfejlesztés, 3. szocializáció pedagógiai kezelésének kérdése, az ott felsorolt
tanulói tulajdonságok fejlesztése… Itt szükséges megemlíteni – az elsôvel kapcsolatosan – a játék mint fejlesztési
forma/szituáció pedagógiai
jelentôségének és lehetôségének szerepét. Mégpedig
azért, mert: játék ⇒ innováció (= kreativitás) ⇒ „vállalkozás”…
Ez utóbbihoz „…tudatos
programot kell indítani az
általános és középfokú oktatási intézmények pedagógusai körében innovációs
készségfejlesztô programok
kidolgozása érdekében” (Kocziszky, 2002). Vagyis mindenképpen növelni kell az innovációra irányuló (profeszszionális) tudást, és vele
együtt növelni kell – hogy
egyre inkább megyei értékké
válhasson – az arra irányuló
beállítódást.
Feltétlen szükséges továbbá a helyi kultúra, a helyi értékek beemelése, illetve hangsúlyosabb vagy nagyobb terjedelmû tételezése a pedagógiai célok/tananyag (tartalom)
összefüggésében. Ez egyben
– közvetetten – a közgondolkodás (értékrend) változtatására is irányul, arra, hogy az
egyénnel szemben, amely
mostanság jellemzô, inkább a
közösség jelentôsége/szükségessége hangsúlyozódjon…
Lépésrôl lépésre haladva, a
megyei oktatási intézményeket – majd a többi területet
is – a tudásmenedzsmentre,
annak értékrendjére irányuló,
azt tartalmazó rendszerré –
hierarchikus rendszerré, illetve/majd megyei hálózattá –
kell szervezni. Ennek megvalósításában intézményünkre – annak minden részlegére – nagy feladat és felelôsség
hárul...
DR. HAJNAL LAJOS,
A BÉKÉS MEGYEI TUDÁSHÁZ
ÉS KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA

Nemzetközi sajtótájékoztató a megyeházán
C

sillagok túráznak május
végén, Gyulán. A 18.
Nemzetközi Tûzoltó Csillagtúra mind turisztikailag,
mind szakmailag komoly
rendezvény a megye és Gyula város számára. Az elôkészületek nagy iramban haladnak, a zökkenômentes lebonyolítás érdekében a szervezôbizottság tagjai, a Gyulai
Tûzoltó-parancsnokság képviselôi, külföldi vendégek és
Békés megye vezetôsége
minden részletre kiterjedô
egyeztetést folytattak.
A csillagtúra fontos esemény a megye számára, hiszen nemcsak a rendezvények kínálatát színesíti, de
komoly turisztikai vonzerô-

vel is bír, aminek hatásai fôként a jövôben érezhetôk
majd.
Amellett, hogy a rendezvényre érkezôk lehetôséget
kapnak a tûzoltók munkájának
megismerésére, a lánglovagok öregbíthetik hírnevüket,
megmutathatják értékeiket.
Az idei rendezvénybe a
fiatalabb generációt is bevonják egy vetélkedôsorozat segítségével. Általános iskolás
és gimnazista diákok azt kapták feladatul, hogy mutassák
be szûkebb pátriárkájukat, de
tûzoltással kapcsolatos kérdések is lesznek.
A kezdeményezés nem titkolt szándéka, hogy úgymond megfertôzzék a diáksá-

got a tûzoltómunka szépségével, gondoskodva ezzel az
utánpótlásról is. A rendezvény azonban elsôsorban a
fesztiválról, a tûzoltókról és a
munkáról szól.
A csillagtúra igazi látványossága a szombati parádé,
amin az ide érkezô tûzoltók
egyenruhában, csapatzászlóval vonulnak fel, megmutatva népviseletüket is.
Az idei rendezvényre eddig tizenhat nemzet háromezer tûzoltója jelentkezett,
de folyamatos a visszajelzés.
A szervezôk reményei szerint a fesztivál ötezres résztvevôlétszámot és tízezres nagyságrendû látogatószámot ér
majd el.
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Újszerû kezdeményezés Békésen

Rendvédelmi oktatás

Diákokkal mûködik a tanszálloda
A

megyében páratlan, és
az egész országban is
ritkaság, hogy egy iskola diákjaival mûködtetnek szállodát.
Békésen, a Békés Megyei
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény Petôfi utcai kollégiumában mostantól ilyen

szálláshely segíti a turizmus
erôsödését.
A tanszálló átadására március 26-án került sor. Beszédében Erdôs Norbert országgyûlési képviselô, alpolgármester elmondta, hogy a
most megnyílt tanszálloda a

tíz éve folyó utazás és turizmus képzésben részt vevô
gimnazisták gyakorlati lehetôségének biztosítására jött
létre. Itt megismerhetik, sôt
begyakorolhatják a szállodaipar részfeladatait, így a vendégfogadást, a recepciós munkát, ez pedig segíti pályára orientálásukat, és növeli esélyeiket a munkaerôpiacon. A képviselô szerint, noha a turizmus is nehéz helyzetben van
a gazdasági válság nyomán,
azért erre a szakmára, jól képzett szakemberekre a jövôben
is szükség lesz.
Kissné dr. Balogh Ibolya igazgató a jelenleg 25 személy befogadására alkalmas kollégiumi szárny kialakításában az

intézményi összefogást tartotta kiemelendônek. Továbbá azt, hogy a tanszálloda
mûködtetésében szerepet kapó gimnazista diákok felvilágosítást tudnak adni a város és
a megye nevezetességeirôl,
látnivalóiról, étkezési lehetôségeirôl magyar, angol és német nyelven.
A tanszálló öt szobája hétköznap középiskolás diákok
otthona, csak hétvégén és vakáció idején „alakul át” vendégfogadásra alkalmas, kiváló
adottságú, jól felszerelt térré, a
város központjában. A kollégium elsô emeletén kialakított
tanszállószárnynál a szalagot
Erdôs Norbert és Farkas Zoltán megyei alelnök vágta át.

Kézzelfogható pályázatok kellenek

¡ FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Sajnálattal állapíthatjuk meg,
hogy a kormány által kiírt pályázatok kizárólag pótcselek-

vésnek minôsíthetôk, megoldásnak semmiképp. (A februárban kihirdetett nyertesekkel
a mai napig nem kötöttek

szerzôdést.) Az már ma is kirajzolódni látszik, hogy a
megbukott kormány utódjaként megjelenô szakértôi kor-

séggel. A mostani gazdasági válság leküzdéséhez az államnak munkaadókat kellene kedvezôbb helyzetbe hoznia. Mivel jelenleg a magyar gazdaságot a körbetartozás jellemzi – a
fôvállalkozó még megkapja a pénzt, de az nagyon sokára jut el vagy el sem ér az alvállalkozóhoz –, ezért a legfontosabb most az lenne,
hogy kedvezô kamatozású likviditási hitelhez
jussanak a vállalkozások. Emellett változtatni
kellene az adózáson és a jogi szabályozáson.
Az adó mértékét jelentôsen csökkenteni kellene, hogy annak hatását valóban megérezzék
a vállalkozások, illetve átlátható és stabil jogi
szabályozásra lenne szükség, mert a jelenlegi
túl bonyolult és a változások gyakorisága miatt szinte követhetetlen.

árciusban mintegy
másfél ezer gyermeknek okozott örömöt, április 6án pedig három évfordulós
komponista mûveit játszotta a
Jókai Színházban a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar.
Ezek kapcsán beszélgettünk a
megye legnagyobb, a közelmúltban Prima díjjal kitüntetett, zenei együttesének mûvészeti vezetôjével, Somogyi-Tóth
Dániellel.
– A szimfonikus zenekar elsô
színházi szereplése, a Csínom
Palkó címû, nagyszabású daljáték
az élô színházi zene igazi visszatérése volt, és osztatlan sikert aratott. Azóta nem nagyon hallottunk felôled.
– Felkérést kaptam a Budapesti Operettszínháztól,
hogy – Makláry László zeneigazgatóval felváltva – vezényeljem a színház zenekarát.
Kálmán Imre ritkábban játszott, ugyanakkor történetileg és zeneileg ma is nagyon

aktuális, sodró lendületû
kompozíciója, A Bajadér került bemutatásra, melyet a
Nagymezô utcai teátrum teljes egészében felújított. Elsô
operettvezénylésem volt, nagyszerûen éreztem magam a
társulattal. Annál is inkább,
mert több megyénkbeli zenész és színész is szerepel a
produkcióban.
– Közben elkezdôdött az
együttes tavaszi turnéja is…
– Valóban. Összesen hat
városban játszottunk filharmóniai hangversenyeinken
ifjú zenebarátainknak. Békéscsabán, Gyulán, Körösladányban, Szeghalmon és Orosházán tartottunk ifjúsági koncerteket. Weiner Leó Divertimentóját, Händel Vízizenéjét
és Bartók három népdalfeldolgozását játszottuk. Meg kell
mondjam, óriási siker volt a
koncertsorozat. Orosházán
például az utolsó számot végigtapsolta a több száz gyerek-

izenöt évvel ezelôtt a
megyében elsôként Békésen, a (mai nevén) Békés
Megyei Farkas Gyula Közoktatási Intézményben indult
középiskolai rendvédelmi oktatás, melynek célja a rendôri
pályára már gimnazista korukban felkészített diákok kibocsátása. A jubileumra ünnepséggel emlékezett az iskola.
Farkas Zoltán, Békés Megye
Képviselô-testületének alelnöke a nagyszámú érdeklôdô
elôtt megfogalmazta, hogy a
rendszerváltozáskor komoly
igény mutatkozott a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni képes, szakképzett,
idegen nyelveket beszélô, fia-
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mánynak nem nevezhetô
csoportosulás sem a kis- és
középvállalkozások támogatásában keresi a megoldást. A
megoldás a foglalkoztatás
megtartására vagy élénkítésére a gazdasági környezet ezen
területén biztosítható, csak fel
kellene ismerni a benne rejlô
lehetôségeket és látszatmegoldások helyett kézzelfogható
pályázatokat kiírni.

Tûz és víz a szimfonikus zenekarral
M
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tal rendôrökre, és felmerült,
hogy képzésük, pályára orientálásuk kezdôdjön meg már 14
évesen. A Farkas Gyula iskolában tizenöt éve indított képzés
töretlen népszerûséggel folyik
azóta is. A végzôs diákok igen
nagy számban valóban a rendôri, olykor katonai pályát választják.
Dr. Gyurosovics József dandártábornok, megyei rendôrfôkapitány az elôzô év rendôrszakmai értékelését adta, egyben ígéretet tett a Farkas Gyula Közoktatási Intézményben
folyó rendvédelmi képzés további szakmai felügyeletére,
melyet együttmûködési megállapodás garantál.

Foglalkoztatás eszköz nélkül

Veszélyben a kisvállalkozások

¡ FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Véleménye szerint az államnak elsôsorban
nem az új munkahelyek teremtését kellene támogatnia, hanem a telephelyek és a munkahelyek megôrzését. Ugyanis sokkal olcsóbb egy
meglévô telephelyet felújítani, mint egy újat
engedélyeztetni. Most állítólag van munkahelyek megôrzésére pályázati lehetôség, de azzal
még senki sem találkozott. Az államnak támogatni kellene a kisvállalkozások marketingjét is,
ugyanis ehhez se pénzük, se szakértelmük, és
ez nagyban megkönnyítené a piacra jutásukat.
Gécs László szólt arról, hogy az elmúlt
négy-öt évben térségünkben gazdasági konjuktúra volt. A szomszédos országok ezt kihasználták, sajnos mi nem éltünk a lehetô-

A felvételen az ünnepség résztvevôi

bôl álló közönség. Jó volt látni, hogy mennyire élvezik a
fiatalok a minôségi muzsikát.
Sôt! A koncerten a mûsorvezetô, Nagy Krisztina által feltett kvízkérdésekre helyesen
válaszoló fiatalok – jutalmul –
vezényelhették a Békés MeFOTÓ: A-TEAM

gyei Szimfonikus Zenekart.
Általában több jelentkezô is
akadt erre a feladatra.
– Április elején igazi ajándék
koncerttel leptétek meg a Békés

megyei közönséget a Jókai Színház nagyszínpadán.
– Több szempontból is ünnepinek bizonyult ez a koncert. Egyrészt az est része volt
a Békéscsabai Tavaszi Fesztivál
programsorozatnak, másrészt,
a helyi Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola országos középiskolai zongoraversenyének nyitó rendezvényeként került megrendezésre a hangverseny. Ráadásul,
három évfordulós komponista mûveit tûztük mûsorra.
Mendelssohntól a Hebridáknyitányt, Händeltôl a Vízizenét és a Tûzijáték-szvitet játszottuk; Josef Haydntól a D-dúr
zongoraversenyt hallhatta a
közönség. Ez utóbbi darabnál állandó szólistánk, a kiváló
békéscsabai zongoramûvész,
Tóth Péter ült a zongoránál.
És valóban ajándék koncertrôl beszélhetünk, hisz a belépés mindenki számára ingyenes volt.

azánkban folyamatosan
csökken a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliek aránya pedig nô. Különösen nagy gondot jelentenek
a tartósan munkanélküliek,
ugyanis a szakképzetlen munkavállalók és a nem keresett
szakképzettséggel rendelkezôk
kiszorulnak a munkaerôpiacról, és egyre jelentôsebb arányban segélybôl élnek. Az Út a
munkához program keretében
az önkormányzatoknak április
15-ig kellett elkészíteniük foglalkoztatási tervüket.
– A rendszerváltás után a
magyar állam adós maradt az
alacsony képzettségûek és a
munka világában kevésbé járatos réteg foglalkoztatásával,
ezen a területen már mindenképpen lépni kellett. Az elmúlt
húsz esztendôben több próbálkozást is tapasztaltunk, de
se az állam, se a gazdaság nem
boldogult vele, ezért most ezt
a feladatot a települési önkormányzatokkal akarják megoldatni – fogalmazott Simon István Tamás. Doboz polgármestere szerint ez több ok miatt is
gondot okoz. Az önkormányzatok fôleg településfejlesztési, intézményfenntartói, jogalkalmazói és jogalkotói feladatokat látnak el, a foglalkoztatás
területén nagyobb tapasztalattal nem rendelkeznek, és ehhez anyagi forrásuk sincs. Dobozon 2008 végén 201 aktív
korú nem foglalkoztatott személy kapott rendszeres szociális segélyt, most az éves közfoglalkoztatási terv keretében
mindnyájukat be kell vonni a
programba. Hogy ez mekkora
feladatot jelent, jól mutatja,
hogy az elmúlt években a közhasznú munkások száma nem

érte el a százat sem. Az önkormányzatok gondját növeli,
hogy a korábbi ígéretekkel ellentétben a közfoglalkoztatáshoz nem írtak ki eszközbeszerzési pályázatot, így a településeknek saját pénzükbôl
kell megvásárolniuk a szerszámokat és a munkához szükséges anyagot.
Tóth Imre, Sarkad polgármestere is abban látja a fô
problémát, hogy a program
nem biztosítja a foglalkoztatáshoz szükséges eszközrendszert. Ehhez épület, iroda, étkezô, melegedô, öltözô, WC,
illetve a munka jellegének
megfelelô szerszámok és anyagok szükségesek, melyek biztosítása horribilis, 100 milliós
nagyságrendû kiadást eredményez. Ezen túl a védô- és
munkaruha biztosítása, a védôoltások, az egészségügyi
könyv és a tüdôszûrés személyenként további 50-70 ezer
forintos induló költséget jelent. Sarkad önkormányzata
jelenleg összesen 400 köztisztviselôt és közalkalmazottat
foglalkoztat, ehhez jön hozzá
most még a program keretében 450 segélyezett, így a 950
foglalkoztatottal annyi embernek nyújtanak munkát, mint
egy országos nagyvállalat.
Az eszközrendszer hiányára április 7-én egy fôvárosi fórumon személyesen kérdezhetett rá Szûcs Erika Szociális
és munkaügyi minisztertôl,
aki azt a választ adta, hogy erre
majd külön pályázatot írnak ki.
Válaszára Tóth Imre úgy reagált, hogy ezt már négy hónapja ígéri a szaktárca. Ha a pályázat kiírásával megbíznának néhány polgármestert, 24 órán
belül elvégeznék a feladatot.
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Corvin Tükör – a kultusz évszázadai
I. Mátyás király talán az egyetlen olyan magyar történelmi
személyiség, akinek kultusza
folyamatos volt a halála óta eltelt ötszáz évben. A 19. századi historizmus történelmi festészete és grafikái, könyv- és
újságillusztrációi, az emlékmûtervek, szobrok csak folytatták azt, amit rögtön halála
után a kortársak elkezdtek.
Jó példa erre a Bécsújhely
városának ajándékozott festmény története, amelynek
egyidejû itáliai grafikai mintája a kor híres emberei közé
sorolta az uralkodót. E kép
különbözô festmény- és grafikai változatai több száz éven
át ismertek voltak, s szinte
minden fontosabb magán-,
majd késôbb közgyûjteményben szerepeltek.

A Magyar Nemzeti Múzeum 1846-os megnyitásakor
a Régiségtárból válogatott,
történelmi személyiségeket
bemutató galériának egyik kiemelkedôen fontos festménye volt a bécsújhelyi Mátyásportré egy jó száz évvel késôbbi másolata.
A 19. század eleje almanachirodalmának illusztrációi ugyanúgy felhasználták a
korábbi mûveket, mint a zenélô óraképek az „igazságos
Mátyás”-ról, a történelmi festészet 1848–67 közötti nagy
korszakának olajfestményei,
Than Mór, Székely Bertalan és
Madarász Viktor mûvei, vagy a
magyar mûvelôdéstörténet
képcsarnokának tekinthetô
Nemzeti Múzeum-béli falképek.

Edith Piaf és Marlene Dietrich
a Jókai Színház színpadán
A

Békés Megyei Jókai
Színház fiatal mûvészeinek kezdeményezését követôen egy új produkció, Pataki
Éva Edith és Marlene címû
darabja dúsítja a stúdiószínház repertoárját májustól.
Ez a darab témakörébôl,
zeneiségébôl adódóan „populáris”, de a színészi teljesítmények alapján van rá esély,
hogy fesztiválokra is beválogassák. Piaf szerepében Tarsoly Krisztina, Marlene szerepében Kara Tünde lesz látható, Piaf féltestvérét Bányai
Ágota alakítja, míg az összes

férfi szerepet Csomós Lajos
nyerte el. Gulyás Levente a zenei kíséretrôl gondoskodik a
darabban.
Az elôadás Edith Piaf és
Marlene Dietrich életét, irigylésre méltó emberi és mûvészi barátságát mutatja be. Természetesen felcsendülnek az
örök érvényû csodálatos Piafés Dietrich-dalok is – mondta el Tege Antal, a darab rendezôje. A színészek már javában
dolgoznak a két csodálatos
karakter megalkotásán. A bemutató elôadásra május 15én kerül sor.

A millennium idején feléledô kultuszt legjobban Benczúr Gyula hatalmas vásznai
illusztrálják – a diadalmas
Mátyás bevonulása Budára,
Mátyás külföldi követeket fo-

gad – a budai királyi palota
Corvin Termében.
A 20. században folytatódó
utóéletet jól ismert mûalkotások sora jelzi, nemcsak a
századelô mûvészcsoportosulásainak témakörében, de a
két világháború közötti idôszak mûveiben is.
A képzômûvészet mellett a
tárgyi dokumentumok sora
a 21. századig jól érzékelteti,
hogy a mindennapi élet csaknem minden szegmensén
megjelenik valamilyen módon
az uralkodó alakja. Ez az a terület, ahol a legtöbb meglepô,
ismeretlen vagy éppen szokatlan tárgyat lehet bemutatni –
mozitól az áruházig, a Corvinlánctól a rajzfilmsorozatokig,
vagy éppen a reneszánsz év
képregénypályázatáig.

Múltnyomozás Závada Pállal
A Békéscsabai Tavaszi Fesztivál keretében Závada Pál Kossuth-díjas író volt a Békés
Megyei Jókai Színház és a
Körös Irodalmi Társaság vendége március 23-án A tótkomlósi születésû íróval a Jókai Színház Vigadójában eddigi életmûvérôl, a Kulákprés
címû szociográfiában, a Jadviga párnája, a Milota, a Fényképész utókora címû regényekben a történelem és a
szülôföld kitüntetett szerepérôl dr. Elek Tibor irodalomtörténész, a Bárka fôszerkesztôje
beszélgetett.
Sokak számára volt kellemes meglepetés, hogy ezt követôen levetítették a napokban elkészült Arctalan árnyak
címû dokumentumfilmet is,
amely Závada ötlete, forgatókönyve alapján készült egy
tótkomlósi zsidó származású
fotográfus életérôl, sorsáról.
Az író szereplôje is a filmnek, a múltnyomozást ô ma-

Az ember tragédiája – kötelezô
olvasmány a színpadon

M

adách Imre Az ember
tragédiájának történetét, ha csak hallomásból is, de
minden korosztály ismeri. Sokan, sokféleképpen nyúltak a
színdarabhoz: tévéjáték, bábjáték, alternatív produkció,
avagy monumentális színházi
elôadás formájában próbálták
bemutatni az elsô ember küzdelmét a világtörténelemmel,
önmagával és hitével.
A Jókai Színházban mûködô Színitanház egy élvezhetô
és elviselhetô hosszúságú
elôadásban mutatja meg az

emberi szellem utazását a teremtéstôl a sötét, madáchi
jövôképig. A Kara Tünde és
Czitor Attila rendezésében
megszületett elôadás olyan
keresztmetszetet mutat meg
a mûbôl, amelyben érthetôbbé válnak a sokszor nehezen
megfogható dialektikus gondolatok.
Ezt az elôadást különösen
ajánlhatjuk iskoláknak, irodalombarátoknak, és mindenkinek, aki nem vagy már nagyon régen olvasta Madách
Imre remekmûvét.

izenkettedik alkalommal rendezik meg májusban a Békéscsaba–Arad–
Békéscsaba Nemzetközi Szupermaratont; errôl tartottak
sajtótájékoztatót 2009. április
7-én Aradon. A Békés Megyei Önkormányzat évek óta
kiemelten támogatja a rendezvényt.
A sajtótájékoztatón részt
vettek Dragan Christian, az
Arad Megyei Tanács alelnöke, Bognár Levente, Arad város
alpolgármestere, Hanó Miklós, Békéscsaba megyei jogú
város alpolgármestere, Tóth
Sándor, a Buda Cash Békéscsabai Atlétikai Club elnöke
és Ceglédi Katalin marketingigazgató. A Békés Megyei
Önkormányzatot Farkas Zoltán alelnök és Szabóné Csendes Ildikó sportreferens képvi-

Kányádi Sándor nyolcvanéves
K

ányádi Sándort a Békéscsabai Tavaszi Fesztivál
díszvendégeként köszöntötte
dr. Elek Tibor irodalomtörténész, a Körös Irodalmi Társaság elnöke március 31-én, a
Békés Megye Jókai Színház
érdeklôdô közönséggel csordulásig megtelt Vigadójában.
A többek között Kossuth- és
Herder-díjas, idén március 15én a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjével kitüntetett költôt közelgô 80.
születésnapja alkalmából hívta
meg a Körös Irodalmi Társaság. A Jókai Színház színmûvészei, Bartus Gyula és Kovács Edit elôbb a költô emblematikus verseibôl adtak elô néhányat, majd a színház kiadásában megjelenô Bárka folyóirat
legfrissebb, idei 2. számának
Kányádi Sándort köszöntô
összeállításából olvasták föl
az erdélyi Fekete Vince és Iancu
Laura egy-egy versét. János
Hajnalka népdalénekes a költô
legkedvesebb népdalaiból adott
elô egy csokrot.
Ezek után Kányádi Sándor
végtelenül színes, több mint
egyórás elôadással lepte meg és
varázsolta el a hálás publikumot. A vicces és mély értelmû

anekdotákkal, versekkel fûszerezett elôadásában a költô újra
és újra visszatért Erdélyi Lajos
Mûvészportrék címû fotókiállításának erdélyi író és képzômûvész hôseire (így nyitva
meg a kiállítást egyúttal), a képek a Jókai Színház Galériájában láthatók április 20-ig.

Elek Tibor az est végén úgy
fogalmazott, hogy korunk legnépszerûbb és legolvasottabb
költôje sokunk számára élô
klasszikus, azok számára pedig, akik eddig személyesen
nem találkozhattak vele, egy
legenda volt mostanáig, de ez a
legenda életre kelt a Békés
Megyei Jókai Színházban, és a
jelenlévôk számára hosszú
idôkre szólóan maradandó élményt nyújtott.

Szônyi-mûvek újra itthon
ga folytatja helyi közremûködôk segítségével.
Az est végén a tavaly megjelent regény, az Idegen testünk állt a beszélgetés középpontjában. Závada beszélt huszadik századi történelmünk
neuralgikus kérdéseirôl, nemzeti önismeretünk zavarairól,
Magyarország második világháborús szerepérôl, a zsidóság tragikus sorsáról, de regényének poétikai természetérôl is.

Békéscsaba–Arad–Békéscsaba
Nemzetközi Szupermaraton
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selte. A sajtótájékoztatón a
megyei és városi vezetôk kifejtették, hogy az immár 12.
alkalommal megrendezésre
kerülô nemzetközi verseny
fontos esemény, és támogatásukról biztosították a szervezôket.
A verseny fôszervezôje,
Tóth Sándor elmondta, hogy
idén változtattak a verseny
szabályain: a váltóversenyben
a korábbi négy szakasz hoszszúnak bizonyult (volt olyan
szakasz, ahol 32 000 métert
kellett futni), ezért 2009-ben
öt rövidebb szakaszra osztották a távot. A szervezôk remélik, hogy így még több
csapat teszi próbára az erejét
és a kitartását.
2009. május 23-án 9.00
órakor rajtol a mezôny Békéscsabán, a városháza elôl.

A megszokottól eltérôen egy kiállítás ünnepélyes zárórendezvényére került sor március 26-án délelôtt a
Munkácsy múzeumban, mely során egy új mûvészettörténeti, családtörténeti összefüggéssel is gazdagodhattak a megjelentek. A rendezvényen megjelent Szônyi Zsuzsa, Szônyi István lánya, aki ezt a
csodálatos gyûjteményt kölcsönözte a múzeumnak.
A kiállításon hallhatott elôször a közönség arról, hogy a
Pest megyei Szônyi István
Emlékmúzeumban található
Szulimán Jolán-portrét Munkácsy Mihály készítette.
Szulimán Jolán a csabai Bartóky József (egykori földmûvelésügyi államtitkár) anyja, s
Szônyi Zsuzsa dédnagyanyja
volt. Felmerült egy aradi vonatkozása is ennek a témának,
ugyanis az aradi múzeumban
is található egy Munkácsy által
készített portré (1862), amely
hasonlít a zebegényi Szulimán
Jolánra.
– Úgy gondolom, hogy ez a
felfedezés mindannyiunk számára olyan értéket képvisel,
amire büszkék lehetünk –
mondta el köszöntôbeszédében Domokos László, Békés
Megye Képviselô-testületének
elnöke. – A Munkácsy Mihály
Múzeum kiállításai mindig ki-

emelkedô jelentôséggel bírnak, amit a látogatószám folyamatos emelkedése is visszajelez számunkra.
Az esemény a megyei
fenntartású kulturális intézmények közötti komoly
együttmûködés szép példáját
tükrözte – fejezte ki örömét
zárszavában az elnök –, hiszen ez a produkció a múzeum, a szimfonikus zenekar,
a színitanház és a megyei
programiroda közös munkája nyomán jött létre.
Nagyszámú érdeklôdô elôtt
mondott beszédet Lôcsey Gabriella, a Magyar Nemzet munkatársa, aki komolyabban is tanulmányozta a festményt.
A rendezvényt a Békés
Megyei Szimfonikus Zenekar vonós kamaraegyüttesének és a Fiatal Színházmûvészeti Szakközépiskola diákjainak a mûsora színesítette.
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w
Szeretettel várják Békés megye Tourinform-irodái!
Nonprofit tevékenység keretében széles körû szolgáltatásokat kínálnak az
ide érkezô vendégek, a helyi lakosság és a turisztikai szolgáltatók számára!

INFORMÁCIÓNYÚJTÁS: Helyi, országos látnivalók• Szálláshelyek, vendéglátóhelyek • Rendezvények, programlehetôségek • Jegyértékesítés helyi, országos
rendezvényekre • Rendezvényszervezés, marketing • Ajándéktárgyak értékesítése • Üdülésicsekk-ügyfélszolgálat gyomaendrôdi és békéscsabai irodáinkban

KERESSE IRODÁINKAT MEGYESZERTE HÉT VÁROSBAN,
VAGY A MEGYEI KOORDINÁLÓ IRODÁT!

Tourinform – Békéscsaba
5600 Békéscsaba, Szent István tér 9.
Tel./fax: +36-66/441-261, e-mail: bekescsaba@tourinform.hu
Tourinform – Gyomaendrôd
5500 Gyomaendrôd, Erzsébet liget
Tel./fax: +36-66/386-851, e-mail: gyomaendrod@tourinform.hu
Tourinform – Gyula
5700 Gyula, Kossuth u. 7.
Tel./fax: +36-66/561-681, e-mail: gyulatourinform@mail.globonet.hu
Tourinform – Körös-Sárrét
5520 Szeghalom, Szabadság tér 10–12.
Tel./fax: +36-66/470-395, e-mail: szeghalom@tourinform.hu
Tourinform – Maroshát
5820 Mezõhegyes, Béke park 1.
Tel./fax: +36-68/466-830, e-mail: mezohegyes@tourinform.hu
Tourinform – Orosháza
5904 Orosháza-Gyopárosfürdô, Fasor u. 2/a
Tel./fax: +36-68/414-422, e-mail: oroshaza@tourinform.hu
Tourinform – Szarvas
5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
Tel.:+36-66/311-140, fax: +36-66/210-062,
e-mail: szarvas@tourinform.hu
Tourinform – Békés megye
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2–4.
Tel./fax: +36-66/454-156, e-mail: bekes-m@tourinform.hu

Tájékozódjon programjainkról, turisztikai ajánlatainkról, eseményeinkrôl:
www.turizmus.bekesmegye.hu, http://bekesmegyeturizmus.mconet.biz

Május 1. XI. Május 1. Kupa (felnôtt kispályás labdarúgó-bajnokság) Dobozon,
a település több pontján
Május 1. Falunap, Kötegyán
Május 1. III. Gyulai Civil Nap, Gyula, Göndöcs-kert és Civilház
Május 1. Majális, Gyula, Göndöcs-kert
Május 1. Majális, Gyula, Steigervald-tanya
Május 1. Majális az EU jegyében / 27 ország kultúrája, Gyulán,
a város több pontján
Május 1. Majális, Füzesgyarmat, kastélypark, fürdô
Május 1. Városi majális, Mezôhegyes, sportpálya
Május 1. Évadnyitó lóverseny és majális, Orosháza, bogárzói lóversenypálya
Május 1. Majális – Nagyszénásiak I. Nemzetközi Találkozója, Nagyszénás,
Czabán Samu Mûvelôdési Ház és Könyvtár
Május 1. „Öt év, négy csillag”, Orosháza-Gyopárosfürdô, Gyógy-, Parkés Élményfürdô
Május 1. Ligeti majális, Tótkomlós, Erzsébet liget
Május 1–2. XI. Gyomaendrôdi Nemzetközi Sajtés Túrófesztivál, Gyomaendrôd, Bethlen Gábor Szakképzô Iskola, ipari tagozat udvara
Május 1–2. Majális, Szarvas, Erzsébet liget
Május 1–3. Alföld-kupa Nemzetközi
Hajómodellverseny, Orosháza-Gyopárosfürdô, gyopárosi tavak
Május 1–3. Majális az arborétumban,
Szarvas, arborétum
Május 2. VI. Virágvásár, Tótkomlós, Fô u. 1.
elôtti terület
Május 2. A Závada Pál ötlete alapján készült
Arctalan árnyak címû film bemutatója, beszélgetés az alkotókkal, Tótkomlós, mûvelôdési ház színházterme
Május 2. Játszóház a Békés Megyei Napsugár Bábszínházzal,
Békéscsaba, Békés Megyei Jókai Színház, Vigadó (Békéscsaba, Andrássy út 1.)
Május 2-3. Szezonnyitó ajándék hétvége, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Május 3. Ladacross területi bajnokság és 3. forduló, Tótkomlós, kiskomlósi pálya
Május 2–3. Szezonnyitó motoros rendezvény, Szarvas, Erzsébet liget, sportpálya
Május 4. Szegedi Kamarazenekar hangversenye, Békéscsaba, Jókai Színház
Május 4–11. Ünnepi könyvhét, Gyula, Mogyoróssy János Városi Könyvtár
Május 5–6. Pallasz Tavasz, Békéscsaba, Pallasz Áruház
Május 7. Madarak és fák napja – Madárlesen az Anna ligetben, Szarvas,
Anna liget
Május 8. Aida musical (bemutató), „Élet a halál után” címû kiállítás megtekintése éjszakai tárlatvezetéssel és gasztronómiai különlegességekkel,
Békéscsaba, Porondszínház (Evangélikus udvar, Luther u. 1.), Munkácsy Mihály
Múzeum
Május 9. Ingyenes jubileumi fürdôparti és országos selejtezô verseny a Kelet-Magyarország legerôsebb embere címért, Gyomaendrôd, Liget fürdô
Május 9. Békés megyei kertbarát körök bor- és szárazkolbászversenye,
Szarvas

Május 9. Szlovák Gyermekszínjátszó Találkozó, Szarvas ,Vajda Péter Mûvelôdési Központ
Május 9. III. Tótkomlósi K2 bográcsos fôzôverseny, Tótkomlós, Szabadság tér
Május 10. Rózsa fürdô szezonnyitó hétvégéje, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Május 10. Gyulai Virágok Vasárnapja, Gyula, Kossuth tér
Május 10. Maliga Pál-emléktábla avatása, Tótkomlós, Engels u. 54.
Május 16. Múzeumi világnap és a vármúzeum napja, gyermeknap, Gyula, vármúzeum
Május 16. Viharsarki gyermek- és kisegyüttesek találkozója, Gyomaendrôd
Május 16. Családi hétvége, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Május 16. Játszóház a Békés Megyei Napsugár Bábszínházzal, Békéscsaba,
Békés Megyei Jókai Színház, Vigadó (Békéscsaba, Andrássy út 1.)
Május 17. Rádió Weekend Foci, Tótkomlós, sportpálya
Május 21. Triatlonverseny, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Május 21. Piroska és a farkas táncelôadás, Tótkomlós,
mûvelôdési ház színházterme
Május 21–24. XVIII. Nemzetközi Tûzoltó Csillagtúra Gyulán, a város több pontján
Május 22. – június 5. VIII. Dél-alföldi gyermek- és ifjúsági pályázat és kiállítás, Békés,
városi kulturális központ
Május 23. Országos amatôr röplabdatorna, Gyula, sportcsarnok
Május 23. Szlovák kolbászfesztivál, Gerendás, Malomkert
Május 23–24. Békéscsaba–Arad-maraton
Május 24. Gyopárosi vigaszságok – gyermeknapi bolondságok, Orosháza- Gyopárosfürdô, Hotel
Corvus Aqua környéke
Május 25. Békés Megyei Szimfonikus Zenekar koncertje,
Békéscsaba, Jókai Színház
Május 25–31. 100 × Szép Gyermekfesztivál és gyermeknap, Békéscsaba, ifjúsági ház
Május 26. Loholó Tótkomlós, a város több területén
Május 27. – június 1. Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé, Békéscsaba, városi
sportcsarnok
Május 30. „Bogrács napja” VII. Paprikáskrumpli-fôzô verseny, GyomaendrôdÖregszôlô, „Szent Imre” Idôsek Otthona udvara (Kondorosi út)
Május 30. Gyermeknap, Szarvas, Kossuth tér
Május 30. Pünkösdi hangverseny, Tótkomlós, mûvelôdési ház színházterme
Május 30–31. Autómodellverseny, Orosháza, modellezôpálya
Május 30. – szeptember 27. Népmese-kiállítás, Orosháza, Szántó Kovács János
Múzeum
Május 31. Németvárosi pünkösd, Gyula, Németváros
Május 31. Városi gyereknap, Gyula, Göndöcs-kert
Május 31. Gyermeknap, Mezôhegyes, sportpálya
Május 31. Gyermeknap, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Május 31. Gyermeknap, Orosháza, Árpád-kert

Kiemelkedô sportsikerek
A szervezet 2005-tôl szervezi,
irányítja Békés megye fogyatékkal élô lakosságának sportés szabadidôs tevékenységét.
Programjaik változatos versenyzési és egészséges kikapcsolódási lehetôséget nyújtanak a különféle fogyatékosságokkal élô gyermekeknek és
felnôtteknek egyaránt.
Versenynaptáruk országosan is egyedülálló, hiszen
több mint húsz sportág bajnoki rendszerének lebonyolítása mellett szerveznek szakmai konferenciákat, szabadidôs sportnapokat, országos
és nemzetközi tornákat, valamint szövetségük segítségével utaznak megyei bajnokaink az országos döntôkre.
Emellett anyagi és szakmai
segítséget nyújtanak megyénk tehetségeinek, a velük
foglalkozó szervezeteknek.
Mûködésüket a központi
támogatás és a pályázati úton
nyert pénzeszközök mellett –
az országban egyedülálló módon – jelentôs mértékben támogatja a Békés Megyei Önkormányzat. A februári megyegyûlésen 2 700 000 Ft-ot
szavaztak meg a fogyatékkal
élôk sporttámogatására Békés
megyében.
Tevékenységi köreik:
A tanulásban akadályozott tanulók versenyrendszerében
négy sportág –atlétika, labdarúgás, asztalitenisz, játékos
sportvetélkedô – ôszi-tavaszi
bajnokságát rendezik, melyek
gyôztesei képviselik megyén-

ket az országos döntôkön,
ahonnan versenyzôik minden
évben „érmesen” térnek haza.
Ezek mellett számos sportág megyei rendezvényeit szervezik, ahol a különbözô fogyatékossággal élô társaik
több korosztályban és kategó-

nyolítására, így Békés megyei
versenyzôik is nagyobb létszámban tudnak részt venni
ezeken a viadalokon.
Nemzetközi kapcsolatokra
is törekednek. A tavalyi évben
rendezték meg az I. FBS-kupa Magyar–Román Lovasta-

riában mérhetik össze tudásukat, tölthetik aktívan szabadidejüket, például darts,
bocsa, úszás, erôemelés,
mozgásélmény.
Nagyszabású sportnapjaikon mindenki megtalálhatja a
neki megfelelô szórakozási és
mozgásformát. Ezek a több
száz fôs rendezvények igazi
ünnepekké, családi összejövetelekké nôttek.
Kiváló kapcsolatot ápolnak
a nagy országos szervezetekkel – Fogyatékosok Nemzeti
Sportszövetsége, Magyar Speciális Olimpia Szövetség, Magyar Parasport Szövetség –,
melyektôl rendszeresen kapnak felkéréseket különbözô
sportágak országos és nemzetközi versenyeinek lebo-

lálkozót, melyet az idén más
sportágakkal is bôvítenek.
A Fogyatékkal Élôk Békés
Megyei Sportszövetségének
vezetôi, dr. Szép László, a szövetség elnöke és Mihályi István, a szövetség titkára elmondták, hogy kiemelkedô
egyéni és csapateredményekkel is büszkélkedhetnek.
– Büszkék vagyunk a magyarbánhegyesi Hódos Évára,
Sanghaj tollaslabdázó olimpiai bajnokára, Magyarország
2007. évi sportolójára; Medve
Jánosné gyulai úszóra, aki a
szervátültetettek világeseményein nyer évek óta fényes
érmeket; a békéscsabai Vizsnyai Dánielre, aki mára az ország egyik legjobb asztaliteniszezôjévé vált; a szintén csa-

bai Juhász Ádám erôemelôre,
aki kategóriájában legyôzhetetlen; Ale Patríciára, aki a gyulaiak paragility csapatával jutott nemzetközi csúcsra; a
Tarhosi DSE kosárlabdacsapatára, akik közül már sokan
magyar válogatottak is. Sok
sportolónk integrált körülmények között is versenyez.
Közülük is kiemelkedik Koléner Tibor, a Békéscsabai Atlétikai Club többszörös magyar bajnok és válogatott gyaloglója.
– Szeretnénk kiemelni,
hogy megalakulásunk óta
rengeteg segítséget kaptunk
Békés megye intézményeitôl
a versenyrendezési feltételek
biztosításában. Külön köszönjük a békési Farkas Gyula Közoktatási Intézmény, a
mezôkovácsházi Hunyadi János Közoktatási Intézmény,
valamint a Békés Megyei
Szociális Gyermekvédelmi
Rehabilitációs és Módszertani Központ támogatását. Jelentôs segítséget kaptunk önkéntesektôl és sportági szakemberektôl egyaránt. Olyan
nemzetközileg elismert edzôket, sportvezetôket sikerült céljaink mellé állítani, mint többek között Botyánszki András
asztalitenisz-edzô, Bökfi János
súlyemelôedzô és Tóth Sándor
atlétika-mesteredzô. Reméljük, hogy ez a megyei összefogás a továbbiakban még
erôsödik, és sikerül megvalósítani idei tervünket: 22 sportág 54 eseményét!

