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Napsugaras napok a XV. Nemzetközi Bábfesztiválon
Tudni kell gyereknek maradni – beszélgetés Lenkefi Zoltán fesztiváligazgatóval
Közel öt évtizede rendeznek nagyobb szabású
bábjátékos találkozókat Békés megyében különféle elnevezésekkel, mint például Országos Tájkonferencia vagy Bábjátékos Napok. Ezen korai rendezvényekbôl nôtt ki a Nemzetközi Bábfesztivál,
amely mára igazi kulturális csemegének számít.
A június 12. és 19. között megrendezésre kerülô
XV. Nemzetközi Bábfesztivál kapcsán beszélgettünk Lenkefi Zoltán fesztiváligazgatóval.

– A bábfesztiválok megálmodója
édesapád, Lenkefi Konrád, sokoldalú, nemzetközileg is elismert
bábmûvész. Most te viszed tovább a stafétabotot. Milyen érzésekkel látsz hozzá ehhez a feladathoz?
– Édesapám halála után
nagyon nehéz helyzetbe került mind az akkori bábegyüttes, mind pedig a bábfesztivál. Nem volt olyan állandó ember, aki ezt a kettôt

Az M44-es gyorsforgalmi út idei évre szánt 2,5 milliárd forintjából kétmilliárdot von el a közlekedési minisztérium. A döntés alapján leállnának a
megkezdett területkisajátítások, és ki tudja, hány
évig tolódik a gyorsforgalmi út építésének elkezdése Kondoros és Tiszakürt között. Domokos
László, a Békés Megyei Közgyûlés elnöke bejelentette, hogy a megyei önkormányzat megelôlegezné a kormánynak a hiányzó kétmilliárd forintot.

omokos László elmondta: minden Békés megyei polgár érdeke, hogy az
M44-es út megépüljön, mert

amit apu. Most már azt is tudom, hogy miért volt oly’
sokszor távol, és mi hozta

mindig lázba, ha meglátott
egy bábot vagy egy bábszínházi elôadást. Szerintem fan-

úgy összefogta, illetve úgy átlátta volna, mint ô. Fôiskolás
tanulmányaim befejezése
után kezdtünk el közösen
gondolkodni a Békés Megyei
Önkormányzattal és az akkori amatôr bábegyüttes mûködtetôjével, hogy hivatásos
bábszínházat kellene indítani
Békéscsabán. 2005-ben meg
is született a Békés Megyei
Napsugár Bábszínház és vele
a folytatásra váró bábfesztivá-
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lok sorozata. Nagyon nehéz,
de egyben nagyszerû feladat,
és öröm, hogy azt tehetem,

csak így van számos településnek esélye az elérhetôségre
és a versenyképességre.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON ¡

tasztikus dolog, amikor ennyi
elôadást láthatunk egymás
után. Nekem mindig a gyerekkorom jut eszembe errôl; amikor fesztivál volt Békéscsabán, vagy más városban, vagy akár külföldön, fantasztikusan jó érzéssel töltött
el, hogy még nincs vége,
hogy lesz még egy! Mint a
gyerekek. És ennek nyilván
az a lélektana, hogy tudni kell
gyereknek maradni. Persze,
mindezek mellett felelôsségteljes feladat is egy ekkora
rendezvényt kézben tartani,
irányítani. Nekem, illetve a
már hivatásos bábszínháznak ez az elsô saját szervezésû bábfesztiválunk. Úgy
gondolom, hogy most újragondolva és egy kicsit megfrissülve áll majd össze a rendezvényünk.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON ¡

Európai parlamenti választás június 7-én
A

Magyar Köztársaság Elnöke az Európai Parlament (EP) tagjai magyarországi
választásának idôpontját 2009.
június 7. napjára (vasárnapra)
tûzte ki. Az EP-választáson a
Magyar Köztársaság képviselôi
részére biztosított huszonkét
parlamenti hely betöltésérôl
döntenek a választópolgárok.
A választás listás szavazással történik; listát (és azon a jelölteket) a vonatkozó jogszabály szerint bejegyzett pártok állíthatnak. A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgárnak az
aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.
Az EP-választáson a magyar választópolgárok mellett választójoggal rendelkeznek az Európai Unió (EU) más tagállamainak Magyarországon lakóhellyel rendelkezô állampolgárai is. (Az uniós polgárok április 30-áig kérhették felvételüket
a névjegyzékbe.)
A választók névjegyzéke elkészült, április 8-tól április 15-ig
közszemlére tették. A választópolgárok a névjegyzékbe történt

felvételrôl szóló értesítést („kopogtatócédulát”), valamint az
ajánlószelvényt április 10-éig megkapták.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, a lakcíme szerinti település jegyzôjétôl kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe (megfelelô nyomtatványon és
eljárási rend szerint). A szavazás az adott külföldi államban
mûködô magyar külképviseleten (nagykövetség, konzulátus)
történik. Az amerikai kontinensen – az idôeltolódás miatt – a szavazásra június 6-án kerül sor!
A külképviseleti névjegyzékbe május 22-ig kérhetô a felvétel, vagy visszavétel a magyarországi névjegyzékbe. Május 22e után a választópolgár már nem kérheti visszavételét.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétôl távol,
de Magyarország területén tartózkodik, a lakcíme szerinti település jegyzôjétôl kért igazolással szavazhat azon település kijelölt szavazókörében, ahol a szavazás napján tartózkodik.
Az igazolással a tartózkodási hely szerinti jegyzônél vagy a
szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól kérheti felvételét a választópolgár a névjegyzékbe. Igazolást személyesen
vagy meghatalmazott útján 2009. június 5-én 16.00 óráig,
FOLYTATÁS A 2. OLDALON ¡

Eltörli a kormány a tizenharmadik havi nyugdíjat
M

egszûnik a tizenharmadik havi nyugdíj
július 1-jétôl. Az Országgyûlés 199 igen, 163 nem szavazattal és nyolc tartózkodás
mellett fogadta el a nyugdíjszabályok módosítását tartalmazó csomagot.
Domokos László, a megyei
közgyûlés elnöke elítéli a 13.
havi nyugdíj elvételét, hiszen

ezzel ellehetetlenítik a nyugdíjasok életét, országgyûlési
képviselôként ezért ô sem
szavazta meg az idôsek helyzetét megnehezítô javaslatot.
A 13. havi nyugdíj elvétele a
számítások szerint nyolc-tíz
százalékos nyugdíjcsökkenést
eredményezhet.
A társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló törvény

módosítása szerint a 13. havi
nyugdíj második, novemberben esedékes részletét idén
már nem folyósítják. Ehelyett
bevezetik a nyugdíjprémiumot, amely elôször akkor jár
majd, ha a gazdasági növekedés eléri a 3,5 százalékot. A
döntés értelmében megváltoznak a nyugdíjindexálás szabályai: az évenkénti nyugdíje-

melés megmarad, de jövôre
csak az infláció ütemét követi.
Az idei nyugdíjkorrekció
2010-re tolódik, a jövô évi pedig elmarad. Emelkedik a
nyugdíjkorhatár is. A férfiaknál 2012-tôl hat év alatt emelkedik 62-rôl 65 évre a korhatár. A nôknél 2014-tôl emelkedik ugyanilyen fokozatosan
a nyugdíjba lépés ideje.
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ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2009. június
2-áig megérkezzen az illetékes jegyzôhöz.
Szavazni a szavazás napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet a választópolgár részére kijelölt szavazóhelyiségben (címe az „Értesítôn” szerepel).
A szavazatszámláló bizottság elôtt a választópolgárnak megfelelô dokumentumokkal igazolnia kell személyazonosságát és
lakcímét. Erre az alábbi, érvényes igazolvány(ok) alkalmas(ak):
• a lakcímet is tartalmazó „régi típusú” személyazonosító
igazolvány vagy
• a lakcímigazolvány („lakcímkártya”) ÉS
• személyazonosító igazolvány VAGY
• útlevél VAGY
• 2001. január 1-jét követôen kiállított (kártya formátumú)
gépjármû-vezetôi engedély.
Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más vá-

lasztópolgár – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság
két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti.
A választópolgár csak a választójog gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.
A mozgásában gátolt választópolgárt – írásbeli kérésére – a
szavazókör illetékességi területén a szavazatszámláló bizottság
két tagja mozgóurnával felkeresi. A mozgóurnát a választópolgár kérheti, írásban, a helyi jegyzôtôl, illetôleg a szavazás
napján a szavazatszámláló bizottságtól.
Érvénytelen a szavazat, ha a szavazó:
• szavazatát nem a hivatalos szavazólapon adta le;
• több listára (vagy egy listára sem) szavazott,
• nem a jelölô szervezet neve feletti körben elhelyezett,
egymást metszô két vonallal szavazott;
• toll helyett ceruzát használt a szavazásra.
További választási információk megtalálhatók a www.
valasztas.hu honlapon.
DR. BIRI ISTVÁN FÔJEGYZÔ, A TVI VEZETÔJE

Élni ott, hol születtél
Testvértelepülési kapcsolatok erôsítése Okányban
Testvérvárosi találkozó keretein belül került megrendezésre az „Otthonunk Békés megye” rendezvénysorozat április 29-én, Okányban. A soron kívül
megrendezett testületi ülésen testvértelepülési
szerzôdést írt alá Okány Szárazajta, illetve Nagyzerind településekkel. A színvonalas kulturális
programok mellett ez alkalommal a helyi református templomban megtartott istentisztelettel,
valamint ünnepi székelykapu-avatással bôvült a
rendezvény mûsora.

Ü

nnepélyes táblaavatóval
vette kezdetét a rendezvény, ezúttal a Hajnal István
Szakosított Szociális Otthon
okányi telephelyén leplezték
le „A megye intézménye”
táblát. Ezt követôen Farkas
Zoltán megyei alelnök és Fekete Zoltán polgármester nyitotta meg a rendezvényt, amelynek végén a megyei alelnök és
Okány polgármestere ezúttal
is elhelyezték kézjegyüket a
megye vándortérképén. A
megnyitó után dr. Erdész
Ádám, a Békés Megyei Levéltár igazgatója mutatta be
Okány történetét a megyetörténeti kiállítás keretein belül,
így ismét újabb történeti értékeket felölelô vászonnal gyarapodott a megyejárást kísérô
vándorkiállítás.
A nyitó ünnepséget követôen a polgármesteri hivatalban megrendezett soron kívüli testületi ülésen Farkas
Zoltán bemutatta a Békés
Megyei Önkormányzat mûködését, dr. Kovács József fôigazgató pedig a Pándy Kálmán Megyei Kórház mûködésérôl beszélt, és beszámolt
az intézményben jelenleg zajló fejlesztésekrôl.
A megyei alelnök beszédében kihangsúlyozta: szorosabb együttmûködésre számítanak a településekkel, hiszen

a kormány arra törekszik a régiók kialakítása által, hogy a
kistelepüléseket egyre inkább
ellehetetlenítsék. Fontos a Békés megyei településeknek a
megyerendszer fennmaradá-

rind pedig a Partiumban, a
Fekete-Körös alsó szakasza
mentén lévô Kétkörösközben
található. Az ünnepélyes szerzôdés aláírását követôen a
résztvevôket istentiszteletre
invitálták a helyi református
templomba, melyet az okányi
tiszteletes vezetett. Beszédében kihangsúlyozta a szeretet
fontosságát, különösképpen a
mai világban, mikor erkölcsi
értékeket sokszor az átlagember képes semmisnek venni.
A rendezvény utolsó eseményére a nap végén az Általános Iskola köz emlékparkjában került sor, Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövet-

Dr. Biri István fôjegyzô, Farkas Zoltán alelnök és Fekete
Zoltán polgármester a testületi ülésen
sa, hogy helyben szülessenek
meg a döntések. Békés megye
települései számára legtöbbször elônytelenek a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács távoli központjában hozott döntések, hangsúlyozta
beszédében Farkas Zoltán.
Többnyelvû együttmûködési egyezmény aláírására került sor Okány község és Szárazajta, valamint Nagyzerind
települések között. Szárazajta
Erdélyben, Kovászna megyében, a Baróti-hegység közé
ékelôdô völgyben, Nagyze-

ségének elnöke közremûködésével avatták fel az igényes
famunkával ékeskedô székely kaput, mely méltán lehet
Okány legfrissebb büszkesége.
A rendezvény keretein belül kulturális rendezvényekkel várták az érdeklôdôket, a
helyi elôadók mellett a közönséget, mint megannyiszor, most is elvarázsolta a Békés Megyei Napsugár Bábszínház színészeinek mûsora
és a Tomanek Gábor, Nagy Erika, Mészáros Mihály által elôadott zenés elôadás.

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.

A megye
szerepe
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A megyei közgyûlés május
22-én ezért arról döntött,
hogy felhatalmazza a megyei
elnököt tárgyalások folytatására a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. képviselôivel
az M44-es számú fôút teljes
nyomvonalán történô régészeti ásatások megvalósulásáról. A régészeti ásatások zökkenômentes folytatása érdekében a Békés Megyei Önkormányzat az erre vonatkozó
szolgáltatás költségeit megelôlegezné, és ezt a feladatot a területileg illetékes intézménye, a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága látná el. Az
együttmûködés keretében a

régészeti ásatások finanszírozásának megelôlegezését a
Békés Megyei Önkormányzat
azzal a feltétellel vállalja, hogy
amennyiben a forrás a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô
Zrt. rendelkezésére áll, akkor a megelôlegezett összeget megfizeti a Békés Megyei
Önkormányzat részére.
Békés megye szempontjából stratégiai kérdés a 44-es
számú gyorsforgalmi út megléte. Szerepe nemzetközileg
is kiemelkedô, hiszen az útvonal határon túli vezetésével rákapcsolódhat a Román
Köztársaság által tervezett román gyorsforgalmi úthálózatra.

Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnak meg a megye szerepérôl, jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Pelle Istvánt, Nagykamarás polgármesterét és Sípos Lászlót, Almáskamarás polgármesterét kérdeztük.

Békés az ország éléskamrája
B

ékés megye mindig az
ország egyik éléskamrája volt, mezõgazdaságáról és
élelmiszeriparáról volt híres.
Sajnos az utóbbi idõben több
élelmiszer-ipari cég bezárta
kapuit, és az állattartás is sokat
vesztett jelentõségébõl – fogalmazott Pelle István.
Nagykamarás polgármestere kifejtette: az idei aszály
után át kellene gondolnunk a
vízgazdálkodást, ugyanis a
Kárpátokból a Körösök lehozzák a vizet, de abból csak
keveset hasznosítunk, csatornák építésével többet kellene
öntöznünk. Az idõjárásnak
mindig kitett mezõgazdaság
mellé szükség lenne a biztonságosabb megélhetést nyújtó
iparra is. Sajnos az utóbbi
években az olcsó kínai termékek tönkretették a könnyûiparunkat, pedig sokaknak

adott megélhetést a textilipar
és a cipõgyártás. A szakmunkásképzés területén is van
tennivalónk, nem élhet meg
mindenki diplomásként, szükség van például jó kõmûvesekre, ácsokra, villanyszerelõkre, hiszen a magyar szakmunkásokat a világon mindenhol elismerik.
A jövõt tekintve Pelle István optimista. Szerinte a Békés megyeiek szorgalmasak, a
mai nehéz helyzetbõl megtalálják a kilábalás útját. Úgy
látja, a mezõgazdaság és az erre települõ feldolgozóipar
hozhat fejlõdést a megyének.
Ehhez természetesen piacot
kell teremteni; olyan termékeket kell elõállítani, amelyek
a világon bárhol értékesíthetõk. Az állattartásnak vissza
kell nyernie korábbi jelentõségét, hiszen a Békés me-

gyeiek mindig az állattartásból tudtak boldogulni, annak
jövedelmébõl építették fel
házaikat. Pelle István bizakodását arra is alapozza, hogy
negyven aranykoronás földeken gazdálkodunk, és minden elõrejelzés szerint a jövõben az élelmiszerek ára emelkedni fog.

A megyében odafigyelünk egymásra
– Miután 2006-ban polgármesterré választottak, a megyei rendezvényeken olyan
gondolkodásmóddal és iránymutatással találkoztam, amelylyel könnyen azonosulhattam, hiszen azok megegyeztek vagy közel álltak az én felfogásomhoz. A megye részérõl nyitottságot, õszinteséget
és bizalmat tapasztaltam, ez
lehetõvé teszi a kölcsönös
elõnyökön alapuló együttmûködést. Ennek kellemes
színfoltja a megyejárás programsorozat, ezeken jobban
megismerhetjük közös értékeinket, és olyan személyes
kapcsolatok alakulhatnak ki,
amelyek a jövõben elõsegíthetik a közös munkát – fogalmazott Sipos László.
Almáskamarás polgármestere kifejtette: a megye segítõ
kezet nyújt a településeknek.

A rendszeres polgármesteri
találkozókon információkat
kapnak arról, hogy miként
kezelhetik a tavaly októberben kialakult gazdasági-pénzügyi válságot. Az együttmûködés újabb és újabb
módjára találnak rá, most
azon dolgoznak, hogy a megyével közösen a többi tele-

pülés miként szerezhetné be
olcsóbban a villamos energiát. A megye vállalja a közös
érdekek képviseletét is, így
például egy-egy probléma
miatt több alkalommal felterjesztéssel élt a minisztériumokhoz.
Sipos László úgy látja, több
mint ezer esztendeje nem véletlenül alakultak ki a megyék,
és a jövõben is ez a közigazgatási rendszer biztosítja azt,
hogy egymást ismerve, egymásra odafigyelve küzdjük le
a problémákat. Véleménye
szerint a településeknek fontos, hogy a felelõs döntéseket
azok hozzák meg, akik ismerik õket. Almáskamaráson
nem tartanák megnyugtatónak, ha ezek a döntések 200
kilométerrel távolabb születnének meg, ahol csak térképrõl ismerik falujukat.
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Növelte vagyonát a megyei önkormányzat – Eredményes költségvetési évet zártak

Félmilliárdos bevételt hozott a kötvénykibocsátás
Eredményes költségvetési évet zárt a megye. A kötvénykibocsátásból származó többletbevételt beruházásokra fordítják. Legutóbbi ülésén Békés
Megye Képviselô-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat tavalyi költségvetésének
zárszámadását. Emellett terítékre került a megye
fogyasztóvédelmi helyzete, valamint felszínre törtek a gazdasági válság okozta önkormányzati
problémák is.

A gazdasági válság
önkormányzati hatásai
A két ülés közötti beszámolók között Izsó Gábor képviselô, Békés város polgármestere arról szólt, hogy egyre nehezebb az önkormányzatok
gazdasági helyzete, a megszorító intézkedések hatásai immár mindennaposak a települési vezetéseknél.
– A kormány a gazdasági
világválsággal takarózik, de a
felhalmozódott problémák

inkább a rossz kormányzati
gazdaság hatásának tudhatók
be – hangzott el. Izsó Gábor
javaslatára a testület kérésként megfogalmazta, hogy a
megnövelt áfából keletkezô
pluszbevételeket pályázatok
formájában tegyék elérhetôvé
az önkormányzatoknak.
Domokos László elnök ehhez hozzátette, egyre többször fordulhat elô, hogy megnyert pályázatok pénzeit tartja vissza valamely kormányzati szerv. Ennek hatása nem
belátható, és még az áfa növelésénél is nagyobb gondot
okozhat.
Tóth Imre úgy vélte, követelhetik ugyan az önkormányzatok, hogy jusson nekik vissza
valami az áfaemelésbôl, de félô, hogy nem fog. A képviselô
hozzátette: Varga Zoltán miniszter egy önkormányzati
rendezvényen, polgármesterek elôtt jelentette ki, hogy
kompenzálásra nincs mód.
Tolnai Péter képviselô újra
a kétegyházai vízrendezési
ügyet hozta fel, amely arra az
idôre nyúlik vissza, amikor
Varga Zoltán volt a Békés Megyei Közgyûlés elnöke. A két
és fél milliárdos pályázati
pénzbôl – megyei gesztorság
mellett – nyolc település belvízvédelmi rendszerét kellett

ját jelezzék a kormányzatnak,
és javasolják, hogy képezzenek egy önkormányzatok számára elérhetô kompenzációs
alapot az ellentételezésre.
Domokos László kiegészítette azzal, hogy áfaemeléssel
az emberek veszítenek. – Végigsöpör mindenen és mindenkin – mondta.

Határon átnyúló vasútvonalak
volna megerôsíteni, ám bizonyos kétegyházai munkákra
szánt 119 millió forinttal azonban nem tudtak elszámolni, az
ügyben a Szegedi Ítélôtáblán
immár jogerôs bírósági ítélet is
született. Varga Zoltán nem
adott semmilyen választ az
ügyet firtató kérdésekre, és felelôsséget sem vállalt. Tolnai
Péter képviselô annak a véleményének adott hangot, hogy
ha Varga a megye problémáit
sem tudta megoldani, nem
lesz képes az országét sem.

Az MSZP-sek mundérbecsületét dr. Gosztolya Ferenc,
a Varga Zoltán távozásával
frakcióvezetôvé elôlépett politikus igyekezett megvédeni.
Elmondta, hogy szövevényes,
bonyolult ügyrôl van szó,
melyben az igazságszolgáltatás vargabetûket ír le, hol így,
hol úgy ítélkezik. Hozzátette:
az egész megye érdeke, hogy
a jogi procedúrát végigvigyék,
és fény derüljön az igazságra.
Dr. Gosztolya egyetértett azzal a kezdeményezéssel, hogy
az áfa emelésének önkormányzatokra mért problémá-

Késôbb tárgyalta a testület a
Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztériumnak
a Vésztô–Körösnagyharsány–
Nagyvárad és a Békéscsaba–
Gyula–Sarkad–Kötegyán–
Nagyszalonta–Nagyvárad vasútvonalak fejlesztésének szükségességét kétségbe vonó álláspontját, és elutasította azt. A
kérdésben hónapok óta levelezés folyik a szakminisztérium
és a megyei apparátus között.
A közgyûlés álláspontja szerint

a vasútvonalak fejlesztése a természetes vonzáskörzeti kapcsolatok helyreállítása szempontjából továbbra is fontos,
ezért a miniszterelnököt kérik,
hogy a kormánya ismételten
vizsgálja meg a fejlesztések lehetôségét, és tûzzék a következô magyar–román együttes
kormányülés napirendjére a
témát.

Növelte vagyonát a megyei
önkormányzat tavaly
Feszített, nagy közalkalmazotti áldozatviselést igénylô

költségvetés volt a tavalyi.
Hatására minden megyei intézmény pozitívan zárt, a gazdálkodás kiegyensúlyozottá
vált. A megyei önkormányzat
pénzmaradvánnyal zárta a
2008-as évet, azaz vagyonnövekedést tudott elérni. A
kötvénykibocsátásból adódott pluszbevétel lehetôséget
adott egy 470 millió forintos
válságkezelô gazdaságélénkítô program beindítására –
mondta elöljáróban Domokos László elnök.
Dr. Gosztolya Ferenc képviselô (MSZP) ehhez hozzátette: sokat dolgoztak a tisztségviselôk, hogy ilyen költségvetési elszámolás szülessen. – Nem kell félni a kormányzati elvonásoktól, mert
valahogy mindig elég a pénz
mindenre – mondta.
Dr. Gosztolya szerint a
kötvényhitelt nem mindig a
jó célra használta fel az ön-

A szintén szocialista Tóth
Sándor még hozzátette: frakciójuk ragaszkodik hozzá,
hogy a kötvénykibocsátásból
keletkezô bevételt kizárólag
olyan fejlesztésre használják
fel, amely biztosítja, hogy viszsza is tudják fizetni 2013-tól.
Domokos László elnök az
ellenzékiek felvetéseire válaszul elmondta, hogy a kötvénykibocsátás megalapozott
volt, és idôben történt. Most
sokkal rosszabb feltételekkel
tudná meglépni a megye.
Azonban egy megye nem
olyan kiszolgáltatott a pénzintézeteknek, mint a lakosság. Ráadásul nagy összeget
vettek fel, és az önkormányzat „jó adós”, így a feltételek
igazán kedvezôek, nincs árfolyamveszteség. Hozzátette: a
megye eldöntötte, mire vette
fel, erre garanciát a költségvetés ad, és tartalékképzésre törekszenek. Ebbôl kerülhet

csomagolóanyagot hozzámérik a termékhez, vagy amikor
akciós terméknél mégis a régi ár kerül a pénztárgépbe.
Van egy olyan vizsgálatuk
is, amikor fiatalkorúak alkohollal és cigarettával való kiszolgálását ellenôrzik. Ehhez
a vizsgálathoz szülôi engedéllyel rendelkezô fiatalkorúakat alkalmaznak. Van,
hogy az önkormányzatok kérik ezt a vizsgálatot bizonyos
egységekhez – mondta dr.
Horváth Zsuzsanna. Közismert, hogy alkoholt és dohányárut 18 évnél fiatalabbaknak nem lehet árusítani.

kormányzat, és noha közel
milliárdos szaldót lehet most
felmutatni, nem szabad elfelejteni, hogy svájci frankban
lett felvéve, ami a lakosság
körében ezekben az idôkben
számos problémát okoz.
– Szeretnénk felhívni a vezetés figyelmét, hogy ez a pénz
kölcsönpénz, aminek a kamatai kiadásként jelentkeznek, és okosan kell felhasználni. Nem szeretnék riogatni senkit azzal, hogy megeszszük a jövôt, de 20 év eladósodottságot vállalt a megye –
fogalmazott.

sor például az elôre hozott
beruházásokra a Tudásház és
a gyulai patológia esetében.
A zárszámadási rendelettervezetet 21 képviselô támogatta, kilencen tartózkodtak.

telephelyén, valamint Békésen, a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény területén ipari
területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak épülnének. Sportlétesítmények
felújítására is adnak be pályázatot a Harruckern mezôhegyesi telephelyén és Mezôkovácsházán, a Hunyadi János
Közoktatási Intézményben.

Kérdések az önkormányzati miniszterhez
B

ékés Megye Képviselô-testületének
közlönye megkereste Varga Zoltán önkormányzati minisztert, a Békés Megyei
Közgyûlés tagját a következô kérdésekkel:
Mire számíthatnak az önkormányzatok,
hogyan változik az önkormányzatok állami finanszírozása a jövôben?
Hogyan tudja összeegyeztetni miniszteri
és megyei képviselôi feladatait a jövôben?
Minisztersége milyen pozitívumot hozhat Békés megyének?
Hogyan ítéli meg miniszterként a Békés
Megyei Önkormányzat helyzetét, milyen
jövôt képzel el a Békés Megyei Önkormányzatnak?

Kétegyháza jogerôsen pert nyert a megyei
önkormányzattal szemben a belvízberuházás ügyében. Ön volt akkor a megyei közgyûlés elnöke. Hogyan ítéli meg ezt a helyzetet?
A miniszter helyett az Önkormányzati
Minisztérium Sajtó- és Kommunikációs
Fôosztályának vezetôje válaszolt, aki megköszönve érdeklôdésünket, leírta, hogy
kérdéseink elôl nem zárkóznak el, de az
ezekkel kapcsolatos válaszok az elmúlt hetekben már szerepeltek a magyar médiában,
és egy lapzárta utáni sajtótájékoztatót ajánlott a figyelmünkbe.
(SZERK.)

A megye fogyasztóvédelmi
helyzete
A Nemzeti Fogyasztóvédelemi Hatóság Dél-alföldi Regionális Felügyelôségének regionális igazgatója, dr. Horváth
Zsuzsanna a térség fogyasztóvédelmi helyzetérôl számolt
be. A felügyelô szervezet
2007 óta regionálisan mûködik, Békés mellett egy mûködési egységet alkot Csongrád
és Bács-Kiskun megyével – a
székhely Szegeden van. A fogyasztóvédôk idényszerû illetve folyamatos vizsgálatokat
folytatnak. Elôbbire példa a
„Kikelet 2” akció, utóbbira a
gazdasági reklámok ellenôrzése. Általában a vizsgálatok
harmada végzôdik bírságolással, de a regionális vezetô elmondása szerint számos esetben csupán a feltárt szabálytalanságok megszüntetésére
felhívó határozat születik bírság nélkül. Tipikusnak nevezte az olyan ügyeket, amikor anyagi hátrányt okoznak
a vásárlónak azzal, hogy a

Ipari parkokat építenének
Újabb pályázatok beadásáról
is döntött a testület. Sikeres
pályázat esetén a Dél-alföldi
Operatív Program keretében
a Harruckern János Közoktatási Intézmény szabadkígyósi

Hetvenmillió pályázat útján
a civileknek
Korábban már írtunk arról,
hogy a megyei önkormányzat
idén 70 millió forintot különített el civil szervezetek számára azzal a céllal, hogy egyes kötelezôen ellátandó feladatokat
az így megerôsített civilek vállaljanak át. A pályázattal ösztönözni kívánják a civil szervezetek szakmai együttmûködését, megalapozni a velük való hosszú távú kapcsolatokat.
A pályázati kiírás mások mellett többéves mûködési tapasztalattal nem rendelkezô
civil szervezeteknek, valamint
egyes könyvelési, adóbevallási, pályázatírási és jogi ügyintézési munkákban kínál támogatást. Pályázattal segítik továbbá a megyei közösségfejlesztô és ifjúságmegtartó programok szervezését is.
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Mátyás király igazi arca
Egyedülálló kiállítás
megnyitójára került
sor április 30-án délután a Munkácsy
Mihály Múzeumban.
A Budapesti Történeti Múzeum és a
Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága együttmûködésének köszönhetôen
Mátyás király történelmi alakja elevenedett meg a kiállítás
segítségével.

M

átyás király kultusza
ma is töretlen, a diákok körében is ismert és kedvelt történelmi személyiség
iránt mindig nagy volt az érdeklôdés. Ennek titkát nehéz

megfejteni, tudjuk, hogy erôs
központi hatalmat épített
ki, a népmesék hagyománya
az igazságos Mátyásról szól,
ugyanakkor az uralkodót már
életében is ellentétesen ítélték meg.
Ma Mátyás király a magyar
nemzet erejének, küzdeni
akarásának lett a szimbóluma.
Reméljük, hogy ezzel a kiállí-

tással ismét közelebb tudjuk
hozni a látogatókhoz – köztük a diákokhoz is – ezt a korszakot, a történelmet és a
múzeumot – mondta el köszöntôbeszédében Domokos
László megyei elnök. – Úgy
gondolom, hogy az utóbbi
idôben felpezsdült az élet az
újjászületett Munkácsy Mihály Múzeumban. Ezt mutatja a közel 20 000 látogató a
tatárjárás kiállításon és az
egyiptomi kiállítást megtekintô több mint 8000 érdeklôdô is. Bízunk abban, hogy
ez a töretlen népszerûség
folytatódik, ezzel is öregbítve
a múzeum hírnevét.
Az egybegyûlteket házigazdaként a múzeum igazgatója, dr. Szatmári Imre üdvözölte. A tárlatot dr. Basics Beatrix mûvészettörténész, a Bu-

dapesti Történeti Múzeum
fôigazgató-helyettese nyitotta meg, aki többek között arról is tájékoztatta a jelenlévôket, hogy vonult végig a Mátyás-kultusz évszázadokon
keresztül a mûvelôdéstörténetben, milyen módon jelent
és jelenik meg egészen napjainkig a képzômûvészettôl
kezdve a hétköznapi tárgya-

kon át. A mûvészetek 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
Corvin lánctól a rajzfilmsorozatokig, vagy éppen a reneszánsz év képregény-pályázatáig.
A rendezvény záróakkordjaként szólalt meg a Békés
Megyei Jókai Színház nagy sikernek örvendett Kolozsvári
bíró címû mesejátékából idézett dal Balázs Csongor, színmûvész elôadásában. A szervezôk ismételten minden korosztályra figyelemmel voltak,

így a foglalkoztatóteremben a
megjelent gyermekeknek lehetôségük volt Hodu József,
Kara Tünde, Bányai Ágota és
Balázs Csongor színmûvészek
vezényletével furfangos kérdések által még jobban belemerülni Mátyás világába. A kiállítás 2009. július 26-ig tekinthetô meg a Munkácsy Mihály
Múzeumban.

Munkácsy Mihály Múzeum
Idôszaki kiállítások
MÚZSÁK TERME
CORVIN TÜKÖR – A kultusz évszázadai
április 30-tól július 26-ig
TÉGLA TEREM
BÁBKIÁLLÍTÁS
június 12-tôl június 30-ig
„ANGYALKÁIM”
Lenkefi Konrád emlékkiállítása
A Békéscsabán élt bábmûvész emléktárgyai, fotói, báb- és díszlettervei kerülnek

kiállításra a Békés megyei Munkácsy múzeum Tégla Termében.

Programok

Több milliótól esett el a múzeum
A

Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeum
többmilliós forrásoktól esett el
a kormány elhibázott örökségvédelmi politikája nyomán.
Mára sajnos nyilvánvalóvá
vált, hogy Békés megye is azon
hátrányos helyzetû térségek
közé tartozik, melyek vesztesei, elszenvedôi a rendszerváltásnak s az elmúlt évek kormányzati politikájának. A térség országgyûlési képviselôinek, önkormányzatainak éppen ezért kiemelkedô feladata,
hogy a fejlôdés elômozdításán
kívül jó sáfárai, gondos gazdái
legyenek a már meglévô értékeknek is. A zömmel ôskori,
népvándorlás korabeli és középkori lelôhelyekben gazdag
Békés megye Magyarország
egyik legváltozatosabb régészeti lelôhelyének számít, hazánk kulturális örökségének
jelentôs kincsei kerültek elô
már innen. A különféle beruházások, útépítések egyre több
leletmentést tesznek szükségessé a megyében. Ezen munkálatok szakszerû, ugyanakkor
minél olcsóbb kivitelezése
mind gazdasági, mind kulturális szempontból kiemelkedô
jelentôségû. A nagy beruházások helyszínén folyó régészeti
feltárások egységes és gazdaságos elvégzésére hozta létre a
Kulturális Minisztérium 2007
áprilisában a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálatot,
melynek már megszületését is
a régész szakma hangos tiltakozása kísérte. Mint azóta kiderült, az ígéretekkel szemben
a szakszolgálat nemhogy olcsóbban végezné a régészeti
feltárásokat, de árajánlatai

messze meghaladják a munkát
korábban végzô megyei múzeumok korábbi költségeit,
akik viszont a tôlük kiszervezett feladatok híján komoly
forrásoktól estek el.
A szakmai és gazdasági ellentmondásokról elhíresült

Erdôs Norbert: A Békés megyei Munkácsy Mihály Múzeum többmilliós forrásoktól esett el a kormány elhibázott örökségvédelmi politikája nyomán
szakszolgálattal kapcsolatban
Erdôs Norbert, Békés és térsége
országgyûlési képviselôje kezdett átfogó vizsgálódásba. Az
eredetileg történész végzettségû képviselô a Békés Megyei
Önkormányzat által fenntartott Munkácsy Mihály Múzeum szakembereivel egyeztetett a kialakult helyzetrôl, mely
intézmény már eddig is többmilliós forrásoktól esett el. Ezt
követôen más szakmai szervezetekkel, intézményekkel
konzultálva világossá vált,
hogy országos méretû, a hazai
örökségvédelem ügyét súlyosan érintô problémáról van
szó. A feltárások szakszerûtlensége és drágasága mellett
teljes mértékben rendezetlen-

A régész szakma tiltakozását Erdôs Norbert több írásbeli és szóbeli kérdésben tárta
az illetékes szakminiszter elé.
A fennálló ellentmondásokat és problémákat elismerô
szakminiszter összességében
mégis kielégítônek tartja a
szakszolgálat munkáját. Erdôs
Norbert ugyanakkor megengedhetetlennek tartja „kulturális tôkénk” ilyetén módon
történô kockáztatását egy merôben gazdasági jellegû kormányzati akció oltárán. A
képviselô meggyôzôdése szerint Békés megyét sajnos különösen mélyen sújtják a
szakszolgálat mûködése körül
folyamatosan szaporodó kérdôjelek.

Indonéz együttmûködés
Indonéz delegáció vendégeskedett Békés megyében május 7-e és 9-e között. A látogatás apropóját
az adta, hogy Békés megye testvértartományi kapcsolatot kötött Észak-Szumátra tartománnyal.

Ü

nnepélyes keretek között, 2009. május 8-án
írták alá a Békés Megyei Jókai Színház Vigadójában az
együttmûködésrôl szóló megállapodást, melyen részt vett
Domokos László a Békés Megyei Közgyûlés elnöke, Gator

Pujo Nugroho, Észak-Szumátra alkormányzója, és Mangasi
Sihombing az Indonéz Köztársaság nagykövete. Közel 30an érkeztek Észak-Szumátrából Békés megyébe azért,
hogy a korábban, a tartomány
fôvárosában aláírt együttmû-

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2009. június 20.
Magyarországon 2003 óta, az év leghoszszabb napjához, Szent Iván napjához legközelebb esô szombat éjjel – idén június
20-án – rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját. Tavaly mintegy 70 budapesti és 160
vidéki helyszínen várták gazdag múzeumi
programok az érdeklôdôket.

A múzeum nyitva tartása: Hétfô kivételével naponta 10–18 óráig.
Elérhetôségek: Munkácsy Mihály Múzeum
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9. Telefon: 66/328-040
E-mail: mmm@bmmi.hu

nek tûnik a leletek kezelése, elhelyezése is. A Békés megyében megtalált kulturális értékek feldolgozásának, illetve
bemutatásának kérdése is bizonytalanná vált a Kulturális
Örökségvédelmi Szakszolgálat
átláthatatlan mûködése miatt.

Domokos László és Farkas Zoltán az indonéz delegációval

ködést elôkészítô szándéknyilatkozatot most Békéscsabán
megerôsítsék. Ez egy több
szempontból is fontos szándéknyilatkozat egyrészt, ez az
elsô Európán kívüli együttmûködése Békés megyének,
másrészt széles kapcsolatépítésre is lehetôség nyílik általa.
Az együttmûködést több
területre szeretné kiterjeszteni
mindkét fél, a tárgyalásokon
ennek további lehetôségeirôl,
irányairól, módjairól is szó
esett. Az áprilisi megyegyûlésen jóváhagyott együttmûködés az édesvízi halászatban
rejlô lehetôségeket is tartalmazza, emellett a sportnak is
fontos szerep jut. Észak-Szumátra sportküldöttsége elôre
akar lépni a sportszakemberképzésben és néhány sportág
felemelésében is. Igényelné,
hogy magyar edzôk, sportszakemberek is részt vegyenek
ebben a munkában. A látogatás a személyes találkozón
felül kapcsolatépítésre, barátságok kötésére is lehetôséget
nyújtott, valamint egymás
kultúrájának megismerését is
elôsegítette.
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Napsugaras napok a XV. Nemzetközi Bábfesztiválon
¡ FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
– A békéscsabai Nemzetközi Bábfesztiválok meghatározó vonása
természetesen a gyermekorientáció,
de jellegzetessé teszik a kiegészítô
programok is. A XV. bábfesztiválra miért érdemes ellátogatni?
– A békéscsabai fesztivál
mindig a gyerekeknek szóló
produkciókat hívta meg. Azt
hiszem, ez eléggé vonzó már
önmagában is, de rendszeresek az utcai játékok, utcai
bábkészítések, amelyek résztvevôi szintén gyermekek,
akik animátorok irányításával
közelebbrôl is megismerkedhetnek a báb születésével.
– A mostani fesztiválra is
meghívást kapott a Nemzetközi
Bábszövetség (UNIMA) valamennyi tagországa?
– Természetesen! A fesztiválunk az UNIMA védnökségével szervezôdik, már a kezdetektôl fogva. Ez azért nagyon fontos, mert egy olyan
szervezet áll mögöttünk,
amely az egész világot behálózza, és még a legkisebb, legeldugottabb országokba is eljuttatja a hírünket. Idén is

több mint ötszáz meghívót
küldtünk szét a világban, és
minden UNIMA-tagországhoz eljuttattuk invitálásunkat.
Sajnos – valószínûleg a világot
ért gazdasági válság miatt – nagyon kevés beérkezô jelentkezô volt. Mindössze húsz pályázó közül tudtunk választani. Így alakult ki a program is.

A meghívottak között van ukrán, olasz, szlovén, sôt még
indonéz bábszínház is, de,
mint az elvárható volt, a magyar bábszínházak nagy többsége is jelen lesz a fesztiválon.
– Békés megye elindítása óta
támogatja a fesztivált. Milyen
támogatókat tudhat még maga
mellett egy fesztivált tervezô bábszínház?
– Visszatérek a világválságra. Sajnos ma, Magyarországon, nagyon sok bábszínház
nagyon rossz helyzetben van.
Nehéz állapotok vannak, de
aki nem tesz azért, hogy jobb
legyen, az nem is érdemli meg.
Nekünk szerencsénk van,
mert Békés Megye Önkormányzata pontosan megértette a munkánk fontosságát,
tudja, hogy a jövô azokban a
gyermekekben van, akiknek
játszunk, akiket valamilyen
módon mi is formálunk. Természetesen nagyon sokat dolgozunk azon, hogy a bábszínház megyénk jó hírnevét elvigye mindenfelé. Támogatóink között van még a békéscsabai városi önkormányzat,
az Nemzeti Kulturális Alap és

a Budapest Bank is, akik szintén nagy odaadással dolgoznak
velünk, értünk és azokért a
gyerekekért, akiknek ezt a
bábfesztivált létrehoztuk. Feltehetôleg nem soroltam fel

– Úgy tudni, két riválisa is volt a
választáson. Mi dönthetett az ön
javára?
– Egyértelmûen kijelenthetem, hogy a Békés Megyei
Gasztronómiai Team erfurti
olimpiai sikere döntött, ahol
mind egyéniben, mind csapatban kiválóan szerepeltünk. Ennek szakmai berkekben nagyon szép visszhangja
volt, jóval túljutott a megye
határain. A jelölésem egyébként felkérésre történt, az alelnökök mellett a leköszönô
elnök, Petô István is kért rá.
– Megbízatása négy évre szól.
Mennyiben kell átalakítania eddigi mindennapjait?
–- Az átszervezés még folyamatban van, szerintem
nagyjából fél év kell, hogy kialakuljon. A munka számos
elfoglaltsággal jár. A szövetségnek egyébként regionális
szervezetei vannak, és úgy
1800 tagot számlál. Egyik cé-

lom a létszám további növelése, fôleg az ifjúság körébôl,
akik még csak most tanulják a
szakmát vagy pályakezdôk.
– Milyen feszítô problémák
vannak a gasztronómiában?

– Három témát emelnék ki:
az oktatás kérdését, a manufakturális termékek népszerûsítését a vendéglátásban, végül
a kiállítások, fesztiválok, versenyek ügyét. Ezek fejlesztésére a választásomat megelôzô
két hónapban stratégiákat dolgoztunk ki a stábommal.
– Megállja-e a helyét az a
megállapítás, hogy a magyar a
nemzetközi gasztronómia élvonalába tartozik?
– Igen, de nem szabad elbíznunk magunkat. Büszkének kell lenni a magyar vendéglátás mögöttünk hagyott
évszázadainak eredményére,
de nyitottnak kell lennünk az
újra is. Változásnak vagyunk
tanúi: a konyhatechnika, az
alapanyagok, a tálalás, de még
az étkezési kultúra is átalakult
az utóbbi idôkben. Ezekhez
muszáj alkalmazkodnunk,
persze megtartva a magyar
konyha jellegzetes vonásait is.

Kitörés lehet a megyének a gasztronómia
Andó Tamás, a békéscsabai Szlovák Étterem vezetôje, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség felügyelôbizottságának
tagja lett. Lapunknak az éttermi mester elmondta, hogy 1966
óta dolgozik a szakmában. Elôször vállalt tisztséget a szövetségnél, a feladattal most ismerkedik. A bizottság az elnökség
fölötti ellenôrzô szervként mûködik.
A vendéglátás jelenkori körülményeire áttérve hozzátette,
hogy nagyon nehéz a helyzet, folytonosan újat kell hozni,
hogy a törzsvendégek megmaradjanak és a többi vendég is
elégedett legyen. Andó Tamás szerint nagyon ügyesek a fiatalok a szakmában, s velük Békés megye a magyar gasztronómia kis szigetévé alakulhat. A munkának máris látszanak a
gyümölcsei, elég csak az erfurti olimpiai egyéni és csapatsikerekre utalni. A gasztronómia a térség egyik kitörési pontja lehet. A felügyelôbizottság frissiben megválasztott tagja úgy vélte, hogy Prohászka Béla ambiciózus elnökségével – akivel tizenöt-húsz éve szoros, baráti kapcsolatot ápol – az egész ország nyerni fog.

ba, azok tudják, milyen fontos
ez és hogy milyen érzelmeket
vált ki a gyerekbôl az elôadás,
a színházi környezet. A mi támogatóink is pontosan tudják.
SZ. K. V.

A XV. Nemzetközi Bábfesztivál programja
2009. június 12., péntek
14.00 Bábkészítô kiállítás megnyitója – Meseház
16.00 Lenkefi Konrád-emlékkiállítás – Munkácsy múzeum
2009. június 13., szombat
9.30 Megyejárás-megnyitó – Jókai Színház elôtt
10.30 A XV. Nemzetközi Bábfesztivál ünnepélyes
megnyitója – Jókai Színház nagyterme
11.00 Békés Megyei Napsugár Bábszínház (Békéscsaba):
Keletre a Naptól, nyugatra a Holdtól – Jókai Színház
nagyterme
14.00 Mini Theater (Ljubjana, Szlovénia): Rút kiskacsa
– Jókai Színház Vigadó terme
16.00 Paolo Papparotto (Trevisio, Olaszország): Arlequin és
az elátkozott ház – Jókai Színház udvara
2009. június 14., vasárnap
10.00 Vaskakas Bábszínház (Gyôr): Bob és Bobek – Jókai
Színház Vigadó terme
14.00 Jakartai Nemzeti Bábszínház (Jakarta, Indonézia):
Wayang Sandosa (Indonéz Ramajana) – Jókai Színház
nagyterme
16.00 Mesebolt Bábszínház (Szombathely): Amália – Jókai
Színház Vigadó terme
2009. június 15., hétfô
10.00–11.00 Vásári bábjáték a Jókai Színház elôtt
11.00 Lenkefi Konrád emléktáblájának koszorúzása
– Balassi Mûvelôdési Ház
14.00 Teatrul de Stat „Arcadia” (Nagyvárad, Románia):
Csillaglépô Csodaszarvas – Jókai Színház nagyterme
16.00 Harlekin Bábszínház (Eger): A kis Ida virágai – Jókai
Színház Vigadó terme

Szakmai sikerek
A Békés megyei olimpiai bajnok szakácsot, Prohászka Bélát választották meg nemrégiben az Országos Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnökének. Az új elnök lapunknak kijelentette: a magyar
konyha továbbra is a világ élvonalához tartozik, de
a változó körülményekhez alkalmazkodnia kell.

minden támogatónkat, aki segítséget nyújt nekünk, de hál’
Istennek, sokan vannak! Úgy
gondolom, hogy akiknek
gyermekük van, és már elvitték akár egyszer is bábszínház-

2009. június 16., kedd
10.00–11.00 Vásári bábjáték a Jókai Színház elôtt
14.00 Bavka Theater (Uzhgorod, Ukrajna): A Cod from
Den – Jókai Színház nagyterme
16.00 Kolibri Bábszínház (Budapest): Gabi – Jókai Színház
Vigadó terme
2009. június 17., szerda
10.00–11.00 Vásári bábjáték a Jókai Színház elôtt
14.00 Ciróka Bábszínház (Kecskemét): Malom mese
– Jókai Színház udvara
16.00 Kabóca Bábszínház (Veszprém): Ládafia mese
– Jókai Színház Vigadó terme
17.30 Indonéz táncosok mûsora
– Jókai Színház nagyterme
2009. június 18., csütörtök
10.00–11.00 Vásári bábjáték
a Jókai Színház elôtt
18.00 Workshop bemutató
– Jókai Színház
nagyterme
19.00 Záróest, díjkiosztó
– Jókai Színház
nagyterme
A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk.

Sajt, bor és rockzene
XI. Gyomaendrõdi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
Május 1–2-án tartották meg a XI. Gyomaendrõdi
Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivált. Az elsõ tíz
rendezvényt a Bethlen Gábor Szakképzõ Iskola
szervezte meg, most a lebonyolítás jogát átadta a
helyi Tourinform-irodának. Az új szervezõk nem
vallottak szégyent, hiszen ez évben legalább anynyian látogattak ki a rendezvényre, mint korábban, talán még nõtt is az érdeklõdés.

D

omokos László, Gyomaendrõd országgyûlési
képviselõje, a megyei közgyûlés elnöke nyitotta meg a fesztivált. Kifejtette: az elmúlt tizenegy esztendõben május
elején Békés megyében és az
országban is kiemelkedõ eseménnyé nõtte ki magát a rendezvény. Mivel a vendégvárás
a turisztika szempontjából
kiemelkedõ esemény, ezért
azt Békés megye önkormányzata is támogatta.
A fesztiválon összesen 25
szakmai kiállító mutatkozott
be, közülük 13-an sajttal és
egyéb tejtermékekkel, hatan
borral és ugyanennyien egyéb
termékekkel érkeztek. A
magyarlapádi Biomilk Kft.
standjánál is sokan kóstolták
és vásárolták a sajtokat. Sipos
Ferenc ügyvezetõvel beszélgettünk:
– Immár hatodik éve vagyunk jelen a gyomaendrõdi
sajtfesztiválon, így évente viszontláthatjuk a tejfeldolgozó barátainkat. Kapcsolatunk
Gyomaendrõddel kulturális téren kezdõdött, ugyanis
Magyarlapád Gyomaendrõd testvérvárosához, Nagyenyedhez kilenc kilométerre

található. Hagyományõrzõ
faluként elõször elõadásunkkal jöttünk el a sajtfesztiválra,
és 2003-tól jelen vagyunk a
termékünkkel is.
A neves szakértõkbõl álló
zsûri Prohászka Béla Veneszdíjas olimpia bajnok mesterszakács elnökletével minõsítette a kiállított termékeket. A
sajtkészítõk között az elsõ helyezettnek járó serleget a békési Diós-tanya kapta, a második helyen a Biomilk Kft. és
az Egri Margaréta Kecskesajtüzem végzett; a harmadik helyen is holtverseny alakult ki a

fõvárosi Hiksz Kft. és a Gyomai Bethlen Sajt Kft. között.
A színpadon a kétnapos kulturális mûsort a testvérvárosok
kezdték. Az elsõ nap mûsora
színes, majális jellegû volt. A
második napon a rockzene dominált, este a program csúcspontjaként a mûfaj legendája:
az Ossian együttes lépett a
deszkákra. Rájuk több ezren
voltak kíváncsiak. Várfi András
polgármester így értékelte a XI.
Gyomaendrõdi Nemzetközi
Sajt- és Túrófesztivált:
– Nagyon jó visszajelzéseket kaptam a rendezvényrõl.
Az érdeklõdést jól mutatta,
hogy több száz gépkocsi parkolt a környezõ utcákban, nagyon sokan érkeztek vidékrõl. A helyi Tourinform-iroda Varga Zsófia vezetésével nagyon jól helytállt. Ez évben a
szakkiállítók sajtot és bort
mutattak be, jövõre ökoélelmiszerekkel szeretnék bõvíteni a választékot.
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Korszerû faipari tanmûhely
Közel huszonnyolcmillió forintos beruházásból
modernizálták a Békés megyei Farkas Gyula Közoktatási Intézmény békési faipari tanmûhelyét. A
fejlesztést pályázati forrás tette lehetôvé.

A

tanmûhely átadó ünnepségen Kissné dr. Balogh Ibolya, az iskola igazgatója
elmondta, hogy a Szarvasi u.
44. szám alatt 1992-ban alakították ki a faipari mûhelyt,
ahol szakiskolai, szakközépiskolai bútorasztalos-, majd
erre épülô fa- és bútoripari
technikusképzés folyik. A
most átadott gépektôl (lapszabász körfûrész, hidraulikus keretprés, asztalos marógép, négyfejes gyaluautomata, CMC festô-szárító kabin)

azt várják, hogy a képzés gyakorlati színvonala nôjön, illetve az iskola saját bevételeit gyarapítsa. A beruházás összértéke 27 600 000 Ft, ebbôl az önerôt (5,2 millió Ft-ot) a szakképzési hozzájárulás fedezi.
Az iskolafenntartó Békés
Megyei Önkormányzat nevében az elnök, Domokos
László arról beszélt, hogy a
szakképzésben olyan területeken kell fejleszteni, amelyeknél a gazdaságban hiány
mutatkozik, vagyis garantál-

ható a végzett fiatalok elhelyezkedése. A képzés szakmai
színvonalának növelése elengedhetetlen, ennek gyakran
az eszközigénye is megmutatkozik.
– Piacképes tudást kell garantálni. A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény a megye
értékes faipari szakembereit
tudja képezni, javuló gépparkkal – hangzott el. Domokos László hozzátette, a szaktudás mellett azt a képességet
is el kell sajátítani, hogy valaki „áruba tudja bocsátani” saját képességeit, tudását.
A szalagátvágást követôen
a szakoktatók mûködés közben is bemutatták a most beszerzett eszközöket a vendégeknek.

Csapó Lajos, az iskola dolgozója, Domokos László megyei elnök és Kissné dr. Balogh
Ibolya igazgató a tanmûhelyben

Mikrohitelek
2009. május 15-éig a Békés
Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány folyamatosan végezte
hitelezési tevékenységét. A
2009-es évben mintegy 60-80
ügyfél érdeklôdött különbözô konstrukciók iránt, ezekbôl az érdeklôdésekbôl eddig
15 mikrohitel-kérelem érkezett be és kapott vagy a napokban kap zöld utat. Emellett beérkezett egy igénylés a
Mikrohitel Plusz konstrukció keretében, valamint négy
kisvállalkozói hitelkonstrukciós igény, melybôl kettô még
bírálat alatt áll. Ebben az évben mintegy 53 millió forintnyi igényt nyújtottak be.
A BMVA által forgalmazott hitelkonstrukciók
fôbb jellemzôi:

Mikrohitel
Igénybe vevôk köre: azon
mikrovállalkozások, melyek a
cégnyilvántartásba bejegyzettek, vagy bejegyzésre jogosultak, vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkeznek, az alkalmazottak száma nem haladja meg a kilenc fôt, illetve
éves nettó árbevétele nem haladja meg a 200 millió Ft-ot.
Fôbb jellemzôk: maximum 7 000 000 Ft, kamat a
jegybanki alapkamattal megegyezô vagy pedig fix 8%, futamidô hat hónaptól nyolc
évig, maximum hat hónap türelmi idô, forintalapú, nincs
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Válságkezelés munkacsoportokkal
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 három munkacsoport
munkájával ismerkedhetnek meg.

Összefogással
a könnyebb piacra jutásért
A pénzügyi válság okozta gazdasági környezetben a Békés
Megyei Önkormányzat egyik
kitörési pontja lehet a piaci
lehetôségek felé történô nyitás, a bevételeinek növelése
érdekében. A Farkas Zoltán
megyei alelnök által vezetett
közös beszerzésekkel foglalkozó munkacsoport célja,
hogy összefogja a települési
önkormányzatokat és intézményeiket, hogy érdekérvényesítô képességüket ezáltal
növelje. Az összefogással közös termék- és szolgáltatási
kört juttathatnának piacra, és
közösen szerezhetnének be
energiát, anyagi és személyi
szolgáltatásokat intézményeik
mûködéséhez. Az együttmûködéssel pályázatokon is
együttesen vehetnének részt
az önkormányzatok, és központi közbeszerzési eljárásokat is alkalmazhatnának. Ezért
a csoport elsôdleges feladatai
közé tartozik az önkormány-

zatok, és mellette a civil szervezetek, valamint partner vállalkozók felkeresése együttmûködés céljából. A partnerek felkutatása mellett a team
felméri a piacot, és szakértôk bevonásával kidolgoz egy
közös termék és szolgáltatási kört.

Közös érdekképviselet
a gazdasági szereplôk hatékony
együttmûködéséért
Jelenleg a társadalmi egyeztetési folyamat széttagolt, a gazdasági szereplôk egymástól
függetlenül alkotnak véleményt, ezért a megyei önkormányzat arra törekszik, hogy
a gazdasági élet szereplôinek
kialakítsa a Békés megyei gazdaságfejlesztési véleményezési fórumot, ahol rendszeres
idôközönként tapasztalatot
cserélhetnének a gazdasági
szereplôk és érdek-képviseleti szerveik. Ezáltal segítenék
egymás munkáját javaslataik
közzétételével és megbeszéléseivel, valamint pályázati

kiírások véleményezésével. A
gazdasági szereplôk közös érdekképviseletének koordinációjával külön munkacsoport
foglalkozik, melynek vezetôje Sziklai Zoltán, a Békés Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Osztályának vezetôje. A team feladatai közé
tartozik még a gazdaságfejlesztési célú tervezetek öszszegyûjtése és véleményezése, kapcsolattartás a települési önkormányzatokkal, gazdasági szervezetekkel és vállalkozókkal, hogy közös érdekeiket hatékonyan képviselhessék.

Az innováció lehetôségei
Békés megyében
Válságszituáció alakult ki,
amikor is kulcskérdés a megye egészében meglevô gazdasági kapacitások feltárása és
mozgósítása, a válság utáni lehetôségek keresése. Ebbôl a
célból alakították meg az Innováció, tudásbázis fejlesztés,
klaszterek elnevezésû munkacsoportot, amelynek munkáját dr. Erdész Ádám, a Békés
Megyei Levéltár igazgatója
irányítja. A csoport elsôdleges
célja, hogy megpróbálja felmérni a válság pontos következményeit, illetve azt, hogy
jelen helyzetben hol mûködnek erôs, környezetüket felfelé húzni képes kisebb-nagyobb gazdasági centrumok.
Emellett feltérképezik azt is,
hogy hol nyílhatnak olyan területek, ahol a meglévô erôforrások a növekedésorientált
gazdaságfejlesztést szolgálhatják.

Meg kell menteni a Gyulai Húskombinátot!

kezelési költség és folyósítási
jutalék, valamint elôtörlesztési díj, beruházási és forgóeszköz célra is igényelhetô.

jutalék, valamint elôtörlesztési díj, negyedéves törlesztésû,
csak beruházási célra.

Mikrohitel Plusz

Igénybe vevôk köre: Olyan
vállalkozások, ahol a foglalkoztatási létszám 50 fônél kevesebb, és amelyek nettó árbevétele vagy mérlegfôösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelô forintösszeg
Fôbb jellemzôk: maximum 50 millió forint, kamat
háromhavi EURIBOR+4%/
év (jelenleg 5-6% között), futamidô maximum 15 év, türelmi idô maximum két év igényelhetô, forintalapú, nincs kezelési költség, beruházási célra.
A BMVA címe: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2–4.
Telefon/fax: 66/442-520
Honlap: www.bmva.hu
GLÓZIK KLÁRA

Igénybe vevôk köre: azon
mikrovállalkozások, melyek a
cégnyilvántartásba bejegyzettek, vagy bejegyzésre jogosultak, vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkeznek, az alkalmazottak száma nem haladja meg a kilenc fôt, illetve
éves nettó árbevétele nem haladja meg a 200 millió Ft-ot.
Fôbb jellemzôk: maximum 15 millió Ft, kamat a
mindenkori jegybanki alapkamat (jelenleg 9,5%), futamidô
maximum 10 év, mezôgazdasági vállalkozásoknak is, ötmillió Ft-ig, hétéves futamidôre, akár két év türelmi idô
igényelhetô, forintalapú, nincs
kezelési költség és folyósítási

MFB Zrt. Kisvállalkozói Hitel

ÜGYVEZETÔ

Veszélybe került a
Gyulai Húskombinát
Zrt., amely jelentôs
mértékben határozza meg Békés megye
és Gyula gazdaságát
és hírnevét.

F

izetésképtelenség fenyegeti a magyar élelmiszeripar egykori zászlóshajóját,
Békés megye egyik megélhetését adó munkáltatóját, a
Gyulai Húskombinátot, amely
több száz ember munkahelyét
és olyan messze földön ismert

hungarikumok elôállítását veszélyezteti, mint a gyulai kolbász és a gyulai májas.
Domokos László kiemelte,
hogy nem szabad hagyni a
nagy múltú húskombinát elsorvadását és az ott dolgozó
mintegy 450 fô munkahelyének veszélyeztetését. Békés megye növekedésorientált gazdaságfejlesztési programja kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy minél eredményesebben tudjanak fellépni
a megyében kialakult pénzügyi, gazdasági válság mérséklésében, a megyében mûködô vállalkozások, telephelyek,

munkahelyek megôrzésében,
a gazdaság élénkítésében.
A Békés Megyei Közgyûlés május 22-én arról döntött, hogy támogatja a Gyulai
Húskombinát Zrt. helyzetének konszolidálását szolgáló
kezdeményezéseket, és felhatalmazta a megyei elnököt,
hogy a kritikus helyzet feloldását eredményezô döntések
mielôbbi meghozatala érdekében folytasson tárgyalásokat a tulajdonossal, Gyula
Város Önkormányzatával, az
illetékes állami szervekkel,
valamint a finanszírozó pénzintézetekkel.

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE

2009. MÁJUS

Merô Béla a „Sör és cigi”-rôl
Habár a nyár közeledtével a figyelem már sokszor
inkább a szabadban végezhetô kikapcsolódási formák felé fordul, a Jókai Színház nem lazsál. Május
19-én Bartus Gyula Sör és cigi címû kriminális történetét mutatták be, amely hajléktalanokról szól.
Amint hôseinek, úgy a történetnek is a Jókai
Ro(o)mszínház nyújt ideiglenes otthont Békéscsabán, a Hunyadi tér egyik sarkában. A különféle
élet- és mûveltségi szintekrôl érkezett, különféle
helyzetekbe sodródott egyedek, véglények itt görgetik elôre sorstalanságukat és a cselekményt –
modellezve jelen társadalmunkat.

– Hogyan talált rá Bartus Gyula
darabjára, és mi az, ami miatt
fontosnak tartja?
– Bartus Gyula Miskolcról
történt visszatérte (2003) óta
szereplôje, többször fôsze-

más és más iskolán nevelkedtek a színészek. Intenzív, alkotó, mániákus, inspiráló
munka folyt. Mindenki nagyon nyitottan és vehemensen vetette bele magát a pró-
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Célkeresztben a krimi
Norvég novellaíró pályázat

B

ékés Megye Képviselôtestülete a Norvég Alap
támogatásával Ibsen Palota
néven egy új mûvészeti, kulturális és oktatási színteret
hoz létre a Békés Megyei Jókai Színház mellett található,
felújításra szoruló mûemlék
épületben, ezért a kulturális
iroda Békés Megye Képviselô-testülete megbízásából
rendszeresen szervez Norvégiához kötôdô rendezvényeket, hogy az itt élôk megismerhessék Norvégiát, az ott
élô emberek szokásait.
E programsorozat jegyében
került sor április 29-én, a „Barangolások Norvégiában” –
„Célkeresztben a krimi” íróolvasó találkozóra s egyben a
norvég kriminovella-író pályázat eredményhirdetésére.
Dombi Ildikó, a Békés Megyei IBSEN Oktatási, Mûvészeti és Közmûvelôdési Közhasznú Társaság Kulturális
Irodájának vezetôje köszöntô
beszédébôl kiderült, hogy a
skandináv ország számunkra
érdekesnek tûnhetô hagyomá-

nyai közé tartozik, hogy a húsvéti szünetben detektívtörténetek lepik el a könyvesboltokat. A húsvéti vakációra induló norvégok közül, aki teheti,
lehetôleg egy, csak sítalpon
megközelíthetô, komfort nélküli, szerény berendezésû hegyi házacskába bújik a hétköznapok elôl, és a kandalló melegénél „hátborzongató” történeteket olvas. A pályázóknak
ezért kellett bûnügyi történettel pályázniuk.
Az est vendége Babicky Tibor költô, kritikus volt, aki írói
munkássága mellett krimiszakértô is. Bevezetôjében
Szabó Tibor Benjámin, a BárkaOnline szerkesztôje beszélt a
bûnregény és az irodalom ellentmondásos viszonyáról, a
krimik sikerének lehetséges
okairól, a skandináv bûnügyi
regények társadalomábrázoló
törekvéseirôl, a krimik gyökereirôl a norvég irodalomban.
A beszélgetés után került
sor a kriminovella-író pályázat eredményhirdetésére. Alkotások az ország szinte min-

den részérôl érkeztek, Szombathelytôl Miskolcig. Dr. Elek
Tibor irodalomtörténésznek
és Fekete Gabriella magyartanárnak, zsürorokként, a legjobban a debreceni Pappné
Majzik Ilona „A különös boszszú” címû alkotása tetszett. A
második helyezést a lökösházi Gyurovics Ilona nyerte el
„A liliomok illata” címû pályamûvével, míg a harmadikat
a budapesti Mohai Szilvia

„A hó mindent eltakar” címû
novellájával, melyeket Bartus
Gyula színmûvész elôadásában hallgathattak meg a jelenlévôk.
A jó hangulatú program
alatt remekül szórakozott a közönség; az est záróakkordja a
falatozással, borozgatással egybekötött jóízû beszélgetés volt,
melynek során a vendégek
megízlelhették a norvég gasztronómia különféle remekeit.

Dombi Ildikó és Gyurovics Ilona, a pályázat II. helyezettje

Bartus Gyula és Merô Béla
replôje békéscsabai elôadásaimnak. Mondhatni barátság
alakult ki közöttünk. Ennek
persze az az alapja, hogy
Gyula minden elôadásba színészként maximálisan „odateszi” magát, és ezt egy rendezô nagyon tudja értékelni.
A darabot megírása után nem
sokkal már megmutatta nekem, és most elérkezett az
ideje, hogy színre is vigyük.
A dráma, a XXI. századi magyar „Éjjeli menedékhely”,
napjaink alapvetô magyarországi emberi viszonyaival,
kérdéseivel foglalkozik. A
menedékhelyen összegyûlt
alakok tipikus és jellegzetes
figurái mai életünknek. Abban reménykednek, hogy lepusztult életterükre senki
sem tart igényt, s hisznek abban, hogy ez az a hely, ahol
még valóságos emberi kapcsolatok határozhatják meg
életüket. Ám kiderül, nem lehet elmenekülni a „kinti” társadalmi viszonyok elôl; közéjük is betör a korrupció, az
árulás, az önzés…
– A produkció érdekessége,
hogy a darabban temesvári és újvidéki színészek is játszanak.
Hogy zajlik a közös munka?
– Külön kihívás, hogy három országból, három színházból szervezôdött a társulatunk. A bemutató mintegy
elôjátéka lesz a következô
évadunknak, amelyben a hazánkkal határos országok
többségi nemzetének kiemelkedô drámáit tûzzük
mûsorra, több alkalommal az
illetô nemzet mûvészei közremûködésével. Tíz nappal
ezelôtt lerendelkeztük a darabot. Semmilyen stiláris problémát nem vetett fel, hogy

bákba. Ígéretes kezdés volt.
Nagyon várom a folytatást!
– Évtizedeken átívelô szakmai együttmûködésük Zalán Tiborral ma már szinte legenda,
számtalan produkcióban dolgoztak közösen, alkotópárosként. A
Sör és cigiben mint dramaturg
mûködik közre Zalán. Nem unják még egymást? Egyáltalán,
hogy képes két öntörvényû mûvész ilyen hosszú idôn keresztül
összedolgozni?
– A barátság ritka kincs az
ember életében. Jószerivel
csak azok az igazi barátságok,
amelyek gyermekkorban kötôdtek és kitartanak felnôttkorban is, hiszen a gyerek
még „érdek nélkül” barátkozik. Értem ezalatt, hogy nem
számításból, karrierépítésbôl,
a másik kihasználásából. Azt
hiszem, mindketten szerencsések vagyunk, hogy nekünk
ez felnôttkorban is sikerült.
Alapja nyilvánvalóan az, hogy
nagyon hasonlóan látjuk a világot, hogy tudunk „beszélgetni” egymással, s hogy ezek
a beszélgetések a mindennapi
ôrültségeinken túl szellemi
feltöltôdést is jelentenek, hogy
hajlandóak vagyunk egymás
rigolyáit elviselni, hogy valóban aggódunk egymás problémái miatt, hogy képesek vagyunk a másikat meghallgatni… Évtizedeken át baráti találkozókon, irodalmi esteken,
temetéseken, a közös színházi munka során találkoztunk.
A színészházban szomszédok
vagyunk. Így aztán elég gyakran láthatjuk egymást. A munkában kérlelhetetlenek vagyunk egymással szemben is,
vitatkozunk, néha üvöltözünk, de ez hozzátartozik a
normális létünkhöz.

Vásároljon színházbérletet!
Számoljon! Ha ön bérletvásárló, akkor körülbelül 1000
Ft-ért nézte meg most az Aida musicalt, míg a jegyvásárlók 3500 Ft-ot fizetnek érte. Ôsszel szintén 1000 Ft-ért
nézhette meg a Lüzisztratét Dobó Katával a címszerepben,
míg a jegyvásárlók 2200 Ft-ot fizettek érte – ha kaptak.
Ne habozzon, egy szerény bevásárlás árának feléért-harmadáért biztosítsa bérletes helyét egész évre már
MOST! Színházbérletek megújítása: május 30-tól június 15-ig az Andrássy úti jegypénztárban. Új bérletek
vásárlása ugyanitt az évad végétôl lehetséges.

Szülôföldünk, Békés megye
Április 25-én szombaton zajlott le a Nemzeti Kulturális
Alap és Békés Megye Képviselô-testülete támogatásával
létrejött és a Békés Megyei
IBSEN Kht. Kulturális Irodája által koordinált „Szülôföldünk, Békés Megye” Amatôr
Mûvészeti Fesztivál gyer-

Nagy siker az Aida
M

agyarország majd öszszes mûvészeti hírportálja szuperlatívuszokban
számolt be a Jókai Színház
kezdeményezésérôl, az újonnan létrehozott mobil színházról, amellyel a megyei településekre, a fôvárosba, vagy
akár külföldre is utaztathatók
lesznek a Békés Megyei Jókai
Színház elôadásai. A Porondszínház építését a legjelentôsebb színházszakmai portál,
a szinhaz.hu élô folyamatos
fényképriportban követte egy
héten át. Valamennyi kritika
dicséri az új színházi teret, és

a nyitó produkciót, az Aida
musicalt. A darab sikerérôl
talán mindent elmond, hogy
volt olyan nézô, aki csak az
elsô héten háromszor nézte
meg, mondván, nem tud betelni a látvánnyal, valamint
Gubik Petra, Fésûs Nelly, Szomor György és Gulyás Attila
énekhangjával.
Erre a fejlesztésre nagyon
büszkék lehetnek a Békés
megyeiek, hiszen igazi összefogással születhetett meg ez
az új tér, ami még sok-sok
örömöt tartogat az itt élô
színházbarátok számára.

mek- és felnôttgálája. A 2008
decembere óta tartó rendezvénysorozat méltó megkoronázása volt a szarvasi rendezvény, ahol a hét helyszínen
arany minôsítést elért nevezôk közül 15 egyéni fellépô és
20 csoport „jutalomjátékát”
élvezhettük. Öten a fellépôk
közül a minôsítés helyszínein
zsûritagok voltak, ám most
egy-egy felejthetetlen produkcióval emelték az est fényét: Birinyi József népzenész, Darida Ildikó koreográfus, Galambos Hajnalka énekmûvész, Kara Tünde színmûvész, Tóth Péter zongoramûvész. A 18.30-kor kezdôdött
felnôtt gálamûsort a Magyar
Televízió Szegedi Körzeti Stúdiója rögzítette, az adást június 12-én 13.20 órától tekinthetik meg az m1 mûsorán.

Sajtótájékoztató Budapesten

I

dén rendhagyó módon a magyar évad tapasztalatairól és
a jövô évadról Budapesten is tartunk egy nagyszabású
sajtótájékoztatót, majd gálaelôadáson megmutatjuk a pestieknek a Jókai Színház nagy sikerû, Vörös és Fekete címû
elôadását. Június 2-án Budapestre, az Új Színházba költözünk, kérünk minden színházbarátunkat, értesítse ismerôseit, rokonait a fôvárosban, hívja meg ôket a Békés megyei gasztronómiai és színházi kóstolóra, hiszen a hazai
ízekre igazán büszkék lehetünk.

Évadzáró gála a Jókai Színházban
Idén a Porondszínházban tartjuk évadértékelô ünnepi gálaestünket. A zenés gálamûsor igazi színházi csemege lesz,
díjátadásokkal, látványos show-elemekkel. Várjuk közönségünket június 5-én 19 órától Békéscsabán, a Luther u.
2. szám alatt felállított sátrunkba. Jöjjenek, ünnepeljünk
együtt! Jegyek a jegyirodán válthatók.
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II. Békési Sportágbörze

Júniusi rendezvények
Május 27. – június 1. Csabai
Sörfesztivál és Csülökparádé,
Békéscsaba Városi Sportcsarnok
Május 29. – június 1. XVII. Csaba
Expo Nemzetközi Kiállítás
és Vásár és I. Békési Mezôgazdasági és Élelmiszer-ipari
Szakkiállítás és Vásár,
Békéscsaba Városi Sportcsarnok
Június 1. Nyári Mûvésztelep,
Kötegyán
Június 1–15. Fiatal tehetségek
bemutató kiállítása, Békéscsaba,
Tégla Közösségi Ház
Június 4. Megemlékezés Trianonról,
Füzesgyarmat, unitárius templom
Június 5. Erkel Sándor Kórusfesztivál, Békéscsaba, ifiház
Június 5–7. XI. Gyulai Zenei Napok,
Gyula, a város több pontján
Június 5–7. XVII. Ghost's Bikers
Party – motorostalálkozó,
Gyomaendrôd, Liget fürdô
Június 5–7. Gyermek Néptáncosok
XI. Országos Szólótáncfesztiválja, III. Országos Néptáncverseny, Szarvas, mûvelôdési
központ
Június 5–7. I. Libamájfesztivál,
Orosháza-Gyopárosfürdô, Gyopár
Club Hotel és Sportcentrum
Június 6. Lovas baráti nap, Füzesgyarmat, lovaspálya, a darvasi út
mellett
Június 6. Szépségnap, Tótkomlós,
Rózsa fürdô
Június 6. Nemzeti Énekkar,
Szegedi Szimfonikus Zenekar,
4 énekes szólista elôadása,
Békéscsaba, evangélikus nagytemplom
Június 6. Strandkézilabda-pálya
megnyitója, Orosháza-Gyopárosfürdô, Gyógy-, Park- és Élményfürdô
Június 6. Tájbejárás kenuval
Szarvas és környékén, túra
a Történelmi Emlékúton,
Szarvas, Fô tér
Június 7. III. Megyei Drámafesztivál, Vésztô, mûvelôdési
központ
Június 11. Barnabás-nap, Szarvas,
KMNP Körösvölgyi Látogatóközpont
Június 12–14. III. Gyula Expo,
Gyula, sportcsarnok
Június 12–19. XV. Nemzetközi
Bábfesztivál, Békéscsaba, Békés
Megyei Napsugár Bábszínház
Június 12–30. Bábkiállítás, Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum
Június 13. Zenés est, Tótkomlós,
Rózsa fürdô
Június 15. Erkel Ferenc – A magyar
nemzeti himnusz 165. születési
évfordulója, Gyula, több helyszínen
Június 18. Magyarország–Görögország férfi kézilabda Európabajnoki selejtezô, Békéscsaba,
sportcsarnok

Június 18. – július 6. Városházi
Esték, Békéscsaba, városháza
díszudvara
Június 19–20. IX. BIKE Napok
Békésszentandrás, Szent András liget
Június 19–21. Elszármazottak
hosszú hétvégéje, Füzesgyarmat
Június 19–21. Mezôhegyesi Kancaés Ménverseny, Mezôhegyes,
kiállítási centrum és lovaspálya
Június 19–21. III. Lángosolimpia,
Mezôhegyes Kiállítási Centrum és
lovaspálya
Június 20–27. Indián Olvasótábor,
Vésztô, mûvelôdési központ
Június 20. – augusztus 20. Nyári
Korzó, Gyula, belváros, Világóra
Június 20. Szent Iván-éj, Orosháza,
Szántó Kovács János Múzeum
Június 20. Strandröplabda-bajnokság, Tótkomlós, Rózsa fürdô
Június 20. Múzeumok éjszakája,
Békéscsaba, Munkácsy Mihály
Múzeum
Június 22–26. XXVIII. Mezôhegyesi Gyermek Néptánctábor,
Mezôhegyes, József Attila Általános
Mûvelôdési Központ
Június 22–26. Csudajó Játszóház,
Körösladány, könyvtár
Június 22–28. Mûvészeti tábor,
Dévaványa, mûvelôdési ház,
Június 23. Magyar Nemzeti Parkok
Hete, Kardoskút, Fehértó
Június 23. – július 12. XXXIII. Békéstarhosi Zenei Napok, Békés,
Tarhos, több helyszínen
Június 26. – augusztus 9. Gyulai
Várszínház, 46. évad programja,
Összmûvészeti Fesztivál, Gyula,
a város több pontján
Június 26–27. VIII. Füzesgyarmati
Napok, Füzesgyarmat, sportpálya
Június 26–28. X. Körösvölgyi Sokadalom, Országos Gyermektáncfesztivál és Határ Menti Mûvészeti Találkozó, Gyula, Várkert
Június 26. – július 12. „Puszta ízei –
Orosháza Fesztivál”, Orosháza,
több helyszínen
Június 27. Sörfesztivál, Tótkomlós,
Rózsa fürdô
Június 27–28. Repülô barátok napja,
Szarvas, Kákai repülôtér
Június 27. Múzeumok Éjszakája,
Gyula, vár és környéke
Június 27. Magyar Nemzeti Parkok
Hete – Szent Iván éjjelén, Szarvas,
Körös–Maros Nemzeti Park
Június 27. Horgas Eszter-koncert,
Gyomaendrôd, Katona József
Mûvelôdési Ház, nagyterem
Június 28. Alföldi unitárius búcsú,
Füzesgyarmat, unitárius templom
Június 29. – július 11. V. Shakespeare Fesztivál, Gyula, a város
több pontján
Június 30-ig Jégkorszak-kiállítás,
Szarvas, Körös–Maros Nemzeti Park
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Tizennégy sportszervezet vett részt a bemutatón

B

ékés Város Polgármesteri Hivatala és a békési
sportszervezetek immár második alkalommal rendezték
meg a Békési Sportágbörzét
május 8-án a városi sportcsarnokban. Az idôjárás kegyes
volt a szervezôkhöz, a kibôvített helyszínen napsütéses,
szép idô várta a nagyszámú
közönséget. Az iskolai csoportok mellett sok felnôtt,
családos érdeklôdô is volt.
Már nemcsak a sportcsarnokban, hanem a mögötte lévô
grund területén, illetve az
Élôvíz-csatornán is zajlottak
bemutatók. A tavalyi évhez
képest bôvült a „kínálat” is,
hisz idén már 14 sportszervezet képviseltette magát a rendezvényen. A standokon videovetítés, fényképek, ér-

mek, kupák szórólapok, játékos feladatok várták az érdeklôdôket. Eszközöket lehetett
megnézni, kipróbálni edzôk,
válogatott, neves versenyzôk

segítségével: pl. Klampár Tibor
(asztalitenisz), Bak Ádám (kajak-kenu), Hortobágyi Anikó
(atlétika), Csató István (súlyemelés).

A részt vevô sportágak és
sportszervezetek: nôi és férfi
kosárlabda (Békés és Vidéke
ÁFÉSZ SE, Békési Szabadidôs és Sportjáték Klub); kézilabda (Békési Férfi Kézilabda Club); atlétika (Békési Diákok Atlétikai Clubja); labdarúgás (Békési Futball Club);
kajak-kenu (Békési KajakKenu Club); asztalitenisz
(BTE Asztalitenisz Szakosztálya); ökölvívás (BTE Ökölvívó Szakosztálya, Surman
Box Club); sakk (BTE Sakk
Szakosztálya); súlyemelés
(BTE Súlyemelô Szakosztálya); aerobik (Linea Aerobic
Club); tenisz (Békési Tenisz
Klub); lövészet (MTTSZ Területi Lövész Tömegsportklub); íjászat (Békési Szabadidôs Íjászklub).

Négy aranyat hoztak Sopronból
A

Senshi SE szeghalmi és
körösladányi versenyzôi
sikeresen szerepeltek május
9-én Sopronban a KamikazeGenerali Nemzetközi Kyokushin karateversenyen. Az
MKB Arénában 250 fô indult
utánpótlás Kumite és Kata,
valamint felnôtt „B” kategóriás küzdelmeken. A nagy indulói létszám miatt szükség
volt a négy küzdôtér felállítására. A hazai versenyzôkön
kívül Szlovákia és Horvátország több klubjából is érkeztek résztvevôk. A Senshi SE

tizenegy fôs versenyzôi csapata kiválóan állta a próbát,
négy arany-, egy ezüst- és
két bronzérem került a birtokukba.
I. helyezettek: Papp Dóra (gy. I. nôi 30 kg), Somogyi
Patrícia (gy. I. nôi 36 kg),
Kántor László (gy. II. ffi 60
kg), Papp Zsanett (serd. nôi
58 kg).
II. helyezett:Zsila Tamás
(ffi 70 kg).
III. helyezettek: Tóth
Dániel (serd. ffi 55 kg), Bojtor Edit (nôi +65 kg).

Senshi Kyokushin Karate Klub
S

zeghalmon sensei Kovács
Lajos vezetésével 1993
óta, immár 16 éve mûködik a
Senshi Kyokushin Karate
Klub. Az egyesület 2001-tôl a
szomszédos Körösladányban
is tart edzéseket. Taglétszáma
közel 80 fô, 5–50 éves korig.
A rendszeres edzéseken kívül, versenyeket, táborokat,
bemutatókat szervez, továbbá
jelentôs szerepet vállal magára a városi és környékbeli települések mozgalmi életébôl.
A Senshi SE nevéhez köthetô, az elmúlt öt esztendôben az MKKSZ országos
gyermek-serdülô versenyeinek és 2005-ben az elsô magyarországi Kyokushin Super
Fight mérkôzésnek a lebonyolítása.
Nagy népszerûségnek örvendenek a minden korcsoportban megrendezett, Regionális Nyílt Kyokushin
versenyei, melyen más stílusok (kick-box, taekwon-do)
is rendszeresen elindítják
versenyzôiket. Erre a versenyre ez évben immár hetedik alkalommal kerül sor
Szeghalmon. A klub negye-

dik éve szervezi a Körös folyó
melletti Várhelyi Ifjúsági Tábor területén igen közkedvelt
50-60 fôs nyári táborait, ahol
az évek folyamán több neves
mester is tiszteletét tette.
Az egyesület együttmûködik a kistérségi és megyei civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, rendszeresen
részt vesz településfejlesztô
megbeszéléseken és egyéb, a
civil szektort érintô megmozdulásokon. Alapító tagja
a Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetségének is (mely
szövetség 2008-ban Kovács

Lajost elnökévé választotta).
A 2008/2009-es tanév Kyokushin Karate Diákolimpia
Országos Döntôjét a Senshi
SE rendezte meg Szeghalmon. A négy regionális elôdöntô után, 2009. április 18án, a szeghalmi városi sportcsarnokban gyûltek össze a
Kyokushin-szervezetek versenyzôi, hogy eldöntsék, ki a
legjobb. Ide már csak a selejtezôk legkiemelkedôbbjei jöhettek.
A Senshi SE nemcsak
szervezésbôl vizsgázott kitûnôre, versenyzôi is kitettek

magukért – ezt a szerzett érmek is bizonyítják. Sportolóik az elvárásokat is magasan
túlszárnyalva, négy arany-,
két ezüst- és egy bronzérmet
harcoltak ki a versenyen.
Diákolimpiai bajnokok
lettek:
Papp Dóra (gyermek I. nôi
30 kg), Nyilas Viktor (gy. II.
ffi 48 kg), Kántor László (gy.
II. ffi 60 kg) és Papp Zsanett
(serd. nôi 58 kg).
Az egyesület életébe betekintést nyerhetnek a következô weboldalon. http://www.
senshi.hu.

