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Minden intézményben
törekednek arra, hogy

a diákok a naprakész tudást
olyan életszerû helyzetben
szerezhessék meg, amely se-
gíti a munkaerôpiacon való
megfelelést. A gyakorlati kép-
zések során a tanulók valósá-
gos életbôl szereznek gyakor-
lati tapasztalatot. A szakkép-
zést húzóágazatnak tekintik,
ezért minden eszközt és lehe-

tôséget megragadunk a fej-
lesztés érdekében.Nagyhang-
súlyt fektetnek a gazdasági és
vállalkozási ismeretek tanítá-
sára is.

A Farkas Gyula, a Harruc-
kern János és a Hunyadi Já-
nos Közoktatási Intézmé-
nyekben már nyáron elkez-
dôdtek az elôkészületek az
idei tanévkezdéshez.

Fejlesztések, beruházások a színvonalasabb oktatásért

Lendületes szeptemberi tanévkezdés

Adigitalizálást a Békés
Megyei Tudásház és

Könyvtár két nyertes pályáza-
ta is segíti, melyek közül az
egyik az infrastruktúra átala-
kítására, fejlesztésére vonat-
kozik, a másik pedig magára a
program megvalósítására. A
Tudásdepó Expressz program
egy olyan újfajta szolgáltatást
kíván biztosítani Békés me-
gye lakosainak, mely illeszke-
dik az Európai Unió által ki-
emelten kezelt – az írott és
audiovizuális kulturális örök-
ség digitális formában való
megôrzése és minél széle-
sebb körû elérése – szolgálta-
táshoz. A könyvtárak digitali-
zálása, az egész életen át tartó
tanulás, a nem formális tanu-
lás és az informális tanulás,
mind olyan kifejezésekké vál-
nak a jövôben, amelyek való-
di, kézzel fogható, elérhetô,
sôt az Európai Unió által elis-
mert tanulási formák lesznek.

A digitalizálás kétségtele-
nül megváltoztatja a hagyo-
mányos könyvtárképet,mely-
nek az elônyös oldalait fogják
élvezni Békés megye lakosai.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat szándéka, hogy a
megye 75 településének lako-
sai könnyedén hozzáférje-
nek aktuális információkhoz,
mindenki egyenlô mérték-
ben részesüljön a tudástársa-
dalom társadalmi és gazdasá-

gi elônyeibôl. De nem csu-
pán errôl van szó, az érdeklô-
dôk a kultúra, a képzés, a ku-
tatás-fejlesztés szakterülete-
ketre vonatkozó információ-
kat is megtalálják a kialakított
adatbázisban, a könyvtári
elektronikus katalógusokban,
a tervezett interaktív könyv-
tári honlapok, portálok segít-
ségével, online programok
megvalósítása során. A terve-
zett szolgáltatás jól használ-
ható lesz a szórakozni, tanul-
ni vágyóknak egyaránt, de az
önkéntes tevékenységi terü-
leteken mûködô egyének és
szervezetek számára is.

K öszöntô beszédébenDo-
mokos László, a Békés

MegyeiÖnkormányzat elnöke
elmondta, hogy az új stratégia
egyik fontos célja az, hogy a
megye kötelezôen ellátandó

feladatai egy részében a civil
szervezôdések is közremûköd-
jenek.Amegyei önkormányzat
ennek jegyében négy nagy te-
rületet kíván támogatni.

Új tanszálloda, faipari tanmûhely, sportudvar, kor-
szerûbb fûtési rendszer várja a diákokat a Békés
Megyei Önkormányzat által fenntartott közokta-
tási intézményekben, ahol közel 5500 tanuló kezdi
meg tanulmányait a 2009/2010-es tanévben.

Bár kevesebb könyvespolcon lesz könyv, a digitali-
zálás segítségével azonban még több információ-
hoz juthat hozzá az olvasó aTudásházban. Ráadá-
sul a megye mind a 75 településén élôk hozzáfér-
hetnek majd a Tudásház elektronikus könyvtári
állományához. Természetesen a kézzel fogható
könyvek –mint ahogy eddig is – továbbra is kölcsö-
nözhetôk lesznek.

Támogatási szerzôdés ünnepélyes aláírására került
sor augusztus 4-én a megyeháza nagytermében.
Több mint 100 civil szervezet részesült a Békés
Megyei Önkormányzat hetvenmillió forintos tá-
mogatásából, hogy az oktatás-szakképzés, a turiz-
mus, a szociális ellátás, az egészségügy-életmód,
valamint a kultúra területén mûködô civil szerve-
zetek társadalmi szerepvállalását elôsegítse. A tá-
mogatás része az önkormányzat általmeghirdetett
növekedésorientált gazdaságfejlesztési program-
nak,melyet a gazdasági válság kihívásaira reagálva
dolgoztak ki.

FOLYTATÁS A 4. ÉS AZ 5. OLDALON�

Támogatják a civil
szervezeteket

Bôvül a Tudásház
FOLYTATÁS A 3. OLDALON�

Lombard reneszánsz
a Munkácsy Mihály Múzeumban!

A2009-es év egyik legfontosabb képzômûvészeti eseményének lesz helyszíne aBé-
kés Megyei Munkácsy Mihály Múzeum: szeptember 12-én nyílik a Lombard re-
neszánsz címû kiállítás. A tárlat a bergamói Accademia Carrara észak-itáliai re-
neszánsz festészeti anyagából ad ötven képbôl álló válogatást.

FOLYTATÁS A 8. OLDALON�
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Kissé hûvös, esôs idô fo-
gadta Kétegyházán a III.

Pogácsafesztivál és az „Ott-
honunk Békés megye” ren-
dezvénysorozat közös meg-
nyitó ünnepségére ellátoga-
tókat, mégis zsúfolásig meg-
telt érdeklôdôkkel a mûvelô-
dési ház. A nyitó ceremónián
Kalcsó Istvánné polgármester
köszöntötte a megjelenteket,
beszédében kiemelte, hogy
a település folyamatos fejlô-
dése érdekében a nyitottság
mellett a jó kapcsolatok kiala-
kítása is szükséges. Balogh Jó-
zsef, a megyei önkormányzat
térségi tanácsnoka köszöntô-
jében a több mint ezeréves
megyék megôrzésének fon-
tosságára hívta fel a figyelmet.
A nyitó ceremónia után ün-
nepélyes pogácsa- és kenyér-
szentelést tartottak, melyet
a megye- és helytörténeti ki-
állítás megnyitója követett.

Természetesen pogácsából
sem volt hiány, a folyamatos
kóstolók mellett berendeztek
egy számos pogácsakülönle-
gességet bemutató tárlatot is.
A polgármester beszédébôl
kiderült, hogy a fesztivál el-
nevezését a Kétegyháza nagy-
község címerében található
pogácsa ihlette.

Ezt követôen soron kívü-
li testületi ülés következett,
melyen Kalcsó Istvánné pol-
gármester mutatta be a tele-
pülés helyzetét. Beszédében
kiemelte, hogy olyan telepü-
lést hoztak létre, amely folya-
matosan és dinamikusan fej-
lôdik. – A lakosok mellénk
álltak, és sok civil szervezet is
támogat minket, arra törek-
szünk, hogy a szûkös anyagi

forrásokat megsokszorozzuk
és fejlesszük a település infra-
struktúráját, oktatását – hang-
súlyozta a polgármester. Kal-
csó Istvánné prezentációjá-
ban azt is elmondta, hogy pá-
lyázatot nyertek a helyi egész-
ségügyi centrum felújítására,
és saját erôbôl újítottak fel
közel öt kilométer járdát és
ötszáz méter útszakaszt is.

Balogh József megyei tér-
ségi tanácsnok gratulációját
fejezte ki a polgármesternek
az elért eredményekért, majd
bemutatta a megyei önkor-
mányzat felépítését és mûkö-
dését. A tanácsnok elôadásá-
ban kihangsúlyozta, hogy jó
kapcsolat kialakítására töre-
kednek a településekkel, és
ezt nem alá-fölé rendelt vi-
szonyban teszik, hanem mel-
lérendelt szinten valósítják
meg. A képviselôk jó kezde-
ményezésnek tartják a me-

gyei önkormányzat által lét-
rehozott megyejárást, amely
véleményük szerint azt mu-
tatja, hogy a megye közelít te-
lepüléseihez.

A testületi ülésen két me-
gyei intézmény mutatkozott
be: dr. Kovács József fôigazga-
tó-fôorvos a Pándy Kálmán
Megyei Kórház, Hrabovszki
Mihály igazgatóhelyettes pe-
dig a Békés Megyei Tudásház
és Könyvtár felépítését és
mûködését prezentálta a je-
lenlévôknek.

A kulturális és szórakozta-
tó programokban bôvelkedô
kétnapos rendezvényen a ha-
gyományoknak megfelelôen
megválasztották az év pogá-
csáját és a fesztivál pogácsalo-
vagját is.

Húsz év telt el azóta, hogy
1989. március 1-jén

Sarkad visszakapta városi rang-
ját. Korábban már rendelke-
zett a település mezôvárosi
joggal,melyet a XV. században
nyert el és megtartott egészen
1887. április 25-ig, ezután 102
évre elvesztette városi rangját.
A várossá válás és amegyejárás
rendezvényének megnyitóján
a közel teltházas kilenctornyú
református templomban Tóth
Imrepolgármester köszöntötte
amegjelenteket, és a testvérvá-
rosok, valamint a megyei ön-
kormányzat képviselôit. Be-
szédében köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik rengeteget
tettek azért, hogySarkad ismé-
telten várossá váljon, mert a
nevezetes dátum elôtt több-
ször is próbálkozott városi
rangját visszaszerezni a telepü-
lés, sikertelenül. A polgármes-
ter azt is elmondta, hogy Sar-
kad lélekszáma az ismételt vá-
rossá válása óta stagnálni lát-
szik,majd bemutatta a telepü-
lés részletes történetét is a je-
lenlévôknek. Tóth Imre be-
számolt az elmúlt idôszak tör-
ténéseirôl is, elmondta, hogy
2009. július 1-jétôl kistérségi
társulásba léptekÚjszalonta és
Kötegyán község általános is-
koláival, és hangsúlyozta, hogy
a településen található közép-
iskolát is mindenképpen meg
szeretné tartani a város, egy-
ben reméli, hogy újra meg-
nyithatják bezárt bölcsôdéjü-
ket. A település fô céljai között
amunkahelyteremtés is szere-
pel,mely pozitív iránybamoz-
dult el azáltal, hogy egy olasz
befektetô egy 70 fôt foglalkoz-
tató cipzárüzemet hozott létre
a településen, amelynek már
épül a második részlege is –
mondta el a polgármester.

Az ünnepségen megjelen-
tek széles körû tájékoztatást

hallgathattak meg a város ed-
digi fejlesztéseirôl és terveirôl,
mely után a testvértelepülések
képviselôinek és az elmúlt
húsz évben a városért nyújtott
kiemelkedô közéleti tevé-
kenységet végzô személyek-
nek nyújtottak át emléktár-
gyakat.

A testületi ülésmásodik ré-
szében Farkas Zoltán megyei
alelnök mutatta be a Békés
Megyei Önkormányzat felé-
pítését és mûködését. Elôadá-
sában elmondta, hogy a válság
ellenére is szükségesek a folya-
matos fejlesztések, amelyek a
munkahelyteremtést is elôse-
gítik Békés megyében, ezért
erre a célra különített el forrá-
sokat amegyei önkormányzat.
A képviselôk egyhangúlag ki-
álltak amellett, hogy a megye-
rendszerre feltétlenül szükség
van, hiszen többmint ezeréves
múltra tekint vissza, egyben
köszönetüket fejezték ki, hogy
aBékésMegyeiTerületfejlesz-
tési Tanács 2006-ig támogatni
tudta a települést. A templomi
ünnepség után a Márki Sán-
dor Helytörténeti Gyûjte-
ménynél avattak fel emléktáb-
lát, mely után az épületben az
állandó tárlatot ideiglenesen
kibôvítômegyetörténeti kiállí-
tás is megnyílt.

A kötött programok alatt a
város fôutcáján „Sarkadi Fala-
tok” elnevezésû fôzôversenyt
tartottak, melyre számos csa-
pat benevezett. A városi ün-
nepséggel egybekötöttmegye-
járást kulturális programok
tették teljessé,melyek között a
Békés Megyei Jókai Színház
mûvészei, valamint helyi és is-
mert hazai elôadók elôadását is
megtekinthették az érdeklô-
dôk. A nap végén pedig meg-
vendégelték a település lako-
sait az üstben fôtt ezeradagos
sarkadi öregtarhonyából.

Számos érdeklôdôt von-
zott a megyejárás meg-

nyitója a helyi mûvelôdési
központba. Kaszai János pol-
gármester, a rendezvény há-
zigazdája köszöntötte a meg-
jelenteket, beszédében örö-
mét fejezte ki, hogy a Békés
Megyei Önkormányzat kere-
si a megye településeivel a
kapcsolatot és Vésztôre is el-
látogatott. A programokat
Farkas Zoltánmegyei alelnök
nyitotta meg, amely után a
megyetörténeti kiállítás vász-
naival ismertette meg az ér-
deklôdôket Sáfár Gyula, a Bé-
kés Megyei Levéltár igazgató-
helyettese. Az „A megye in-
tézménye” táblát ezúttal Ko-
vács István, a Vésztô-Mágor
Történelmi Emlékhely veze-
tôje és Maczik Éva Anna, a
Békés Megyei Hajnal István
Szociális Szolgáltató Cent-
rum igazgatója vehette át.

A kulturális programok
alatt soron kívüli testületi
ülést tartottak a városházán,
melyen a polgármester is-
mertette a nagy múltra visz-
szatekintô város történetét és
jelenlegi helyzetét. Beszá-
molt arról, hogy az elmúlt
nyolc év alatt, mióta városi cí-
met kapott Vésztô, milyen
fejlesztések valósultak meg,
illetve hogy milyen beruhá-
zásokat terveznek még a jö-
vôben annak reményében,
hogy még több munkahelyet
tudjanak biztosítani az itt
élôknek, ami által az elván-
dorlás folyamatát megállít-
hatják. Ezt követôen Farkas
Zoltán alelnök mutatta be a
megyei önkormányzat mû-

ködését a jelenlévôknek. Be-
szédében kitért a megyei
fenntartású intézmények be-
mutatására és a megyei ön-
kormányzat növekedésorien-
tált gazdaságfejlesztési prog-
ramjára is, amelynek az egyik
fô célja, hogy válaszokat ad-
jon az egyre jobban kibonta-
kozó gazdasági válságra. A
megyei alelnök elôadásában
kiemelte, hogy a megyei ön-
kormányzat fô céljai között
szerepel minél több olyan be-
ruházás megvalósítása, amely
a munkahelymegtartást szol-
gálja. Az ülésen a két megyei
fenntartású intézmény mu-
tatkozott be a jelenlévôknek.
A Vésztô-Mágor Történelmi
Emlékhely új vezetôje, Ko-
vács István beszámolt távlati
terveirôl. Elmondta, hogy a
XXI. századi gondolkodás-
módot kívánja ötvözni a mú-
zeum történelmi múltjával. A
Békés Megyei Hajnal István
Szociális Szolgáltató Cent-
rum bemutatását Maczik Éva
Anna igazgató prezentálta,
melyben beszámolt arról a fá-
radhatatlan munkáról, me-
lyet a munkatársai végeznek
az intézményben élô ellátot-
tak érdekében.

A testületi üléssel egy idô-
ben a Sinka István Mûvelô-
dési Központban kulturális
programokat tekinthetett
meg a közönség. A Békés
Megyei Jókai Színház társu-
lata mellet fellépett még a
nap folyamán helyi Veszej
verséneklô együttes, a vésztôi
mazsorettcsoport, a Bartók
Béla Népdalkör és a helyi tár-
sastáncklub is.

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.

III. Pogácsafesztivál
és megyejárás Kétegyházán

Ismételt várossá avatását
ünnepelte Sarkad

Vésztô, a múltunkat ôrzô
város és a jövônk záloga

Harmadik alkalommal rendezték meg a pogácsa-
fesztivált Kétegyházán,melyhez amegyejárás ren-
dezvénysorozat is csatlakozott 2009. augusztus 14-
én.Akétnapos rendezvényen széles kulturális prog-
ramokkal várták azérdeklôdôket, neveshazai éshe-
lyi elôadók, valamint aBékésMegyei Jókai Színház
színmûvészei szórakoztatták a közönséget. A pol-
gármesteri hivatalban soron kívüli testületi ülésen
cserélt tapasztalatot a település és amegye, amûve-
lôdési házbanpedig a település helytörténeti kiállí-
tását és aBékésmegye történetét bemutató tárlatot
ismegtekinthették a fesztiválra ellátogatók.

Egész napos rendezvénnyel ünnepelte meg Sarkad
város ismételt várossá avatásának 20. évfordulóját
július 17-én. A ceremóniához az „OtthonunkBékés
megye” rendezvénysorozat is csatlakozott, és színe-
sítette programjaival a jeles eseményt. A kilenctor-
nyú református templomban ünnepi megemléke-
zéssel egybekötött soronkívüli testületi ülést tartot-
tak, majd a Márki Sándor Helytörténeti Gyûjte-
ménynél avattak fel emléktáblát.

Vésztôre, a nagy történelmimúlttal rendelkezô vá-
rosba is ellátogatott az „Otthonunk Békésmegye”
rendezvénysorozat 2009. július 24-én. A rendez-
vény bôvelkedett kulturális programokban, helyi
elôadók mellet a Békés Megyei Jókai Színház szí-
nészeinek és a színitanház növendékeinek mûso-
rát is megtekinthették az érdeklôdôk. A városhá-
zán tartott soron kívüli testületi ülésen ezúttal is
kicserélhette tapasztalatait a település és amegye.

Kaszai János, Vésztô polgármestere és Farkas Zoltán
megyei alelnök
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Június 25-én döntött a Bé-
kés Megyei Területfejlesz-

tési Tanács arról a kiírásról,
melyben a pályakezdô egye-
temi diplomások elhelyezke-
dését támogatja. A fiatal ér-
telmiségiek elhelyezkedését
segítô ösztöndíjas programra
50 millió forintot különítet-
tek el. Domokos László, a Bé-
kés Megyei Területfejleszté-
si Tanács elnöke köszöntôjé-
ben elmondta, hogy a kezde-
ményezés célja a friss diplo-
mások széles körû elméleti és
gyakorlati munkatapasztalat-

hoz juttatása szakértôk és
szakmai segítôk segítségével.
Az egyéves foglalkoztatással
arra törekednek, hogy a fiata-
lokat Békés megyébe vonz-
zák, illetve itt tartsák. Az or-
szágban egyedülálló kezde-
ményezésrôl információs na-
pot tartottak a megyeházán,
ahol több mint 30 település
polgármestere, képviselôje
tájékozódott a program rész-
leteirôl.

A tanács a program elindu-
lása érdekében módosította a
2009. évi mûködési költség-

vetését, hogy a források át-
csoportosításával elkülönítse
a szükséges 50 millió forintot
a pályakezdô egyetemi diplo-
mások foglalkoztatására. Al-

kalmazásuk elôsegítésére a ta-
nács a helyi önkormányzato-
kat – rajtuk keresztül intéz-
ményeiket –, valamint az ön-
kormányzati alapítású és tulaj-

donú gazdasági társaságokat és
alapítványokat kívánja támo-
gatni, melynek keretében a
helyi önkormányzatok igény-
bejelentéssel élhetnek egyete-

mi végzettségû, közgazdász és
mûszaki képesítésû friss dip-
lomások foglalkoztatására.

A programra az önkor-
mányzatok pályázhattak au-
gusztus 15-ig. 75 település és
a megyei önkormányzat, va-
lamint intézményei, vállalatai
és alapítványai számára nyílik
lehetôség arra, hogy a saját
helyi önkormányzatukon ke-
resztül többnyire egyetemi
diplomásokat foglalkoztassa-
nak. Az „Út a munkához
program“ jellegénél fogva
nem irányul egyetemi vég-
zettségûek foglalkoztatására,
ezt kívánják ilyen ösztöndíj-
programmal kiegészíteni,
mivel a pályakezdô diplomá-
sok az álláskeresôk hatodát
teszik ki. Az 5000 fô alatti te-
lepüléseknél a kiírás annyi-
ban módosult, hogy egyetemi
mellett fôiskolai végzettségû
diplomásokat is foglalkoztat-
hatnak.

Az elsô ilyen az egészség,
életmód, egészségmegôrzés,
a második a szociális gondos-
kodást és a rászorultak ellátá-
sát foglalja magában. Fontos
szerep jut az oktatás, szakkép-
zés, felnôttképzés, valamint a
hagyományok, a kultúra és az
értékmegôrzés területének. A
70 millió forintos pályázati
keretösszeg a Békés megyei
civil társadalom erôsítését, a
Békés megyei civil szerveze-
tek társadalmi szerepvállalá-
sának segítését szolgálja.

Olyan szervezeteket is be-
vonnak, amelyek kezdônek

számítanak, vagy éppen csak
egy-két éve mûködnek, és
még kevés tapasztalattal bír-
nak. Az összeg nagysága mel-
lett az sem számít hétközna-
pinak, hogy a megnyert ösz-
szeget pályázati önerôként is
felhasználhatják – mondta a
megyei közgyûlés elnöke.

Az önkormányzat 2007-tôl
már hosszú távú céllal indítot-
ta el a szervezetek fejlesztését,
hálózatuk építését segítô civil
pályázati rendszert. A Békés
MegyeiÖnkormányzatot súj-
tómegszorítások ellenére fon-
tosnak tartják a civil szerveze-
tek, önszervezôdô csoportok

támogatását. Ennek érdekében
jött létre a civil stratégia, illetve
2009-ben a civil szféra erôsíté-
sére egy magasabb szintû tá-
mogatási rendszer kidolgozá-
sa,melyet augusztus 4-én több
mint 100 civil szervezet képvi-
selôje írhatott alá. A támoga-
tással kapcsolatban a civil szer-
vezetek szemszögébôl elô-
nyösként említhetô, hogy az
általuk elnyert pénz jelen-
tôs részét elôfinanszírozásban
kapják. Abônekmondható el-
számolási határidô is megte-
remti a lehetôséget arra, hogy
sietség nélkül valósítsák meg
tervezett projektjeiket.

Szent István királyunk – akit
régen csak „Szent Ki-

rály”-nak neveztek – 1001-tõl
1038-ig uralkodott, õ orszá-
gunk és nemzetünk mennyei
patrónusa. A legenda szerint
István Asztrik apátot küldte
koronáért és áldásért a pápá-
hoz. A korona mellett Szil-
veszter pápa szent keresztet is
küldött, ezzel ismerte el Ist-
ván apostolságát, hogy népét
keresztény hitre térítette. Az
újabb kutatások szerint a ma-
gyar Szent Korona készítése
évszázadokkal megelõzi Ist-
ván korát, tehát a pápa azt
nem adta, hanem visszaadta a
magyaroknak. István uralko-
dása emberfeletti próbákat
követelt tõle: Imre fia korán
meghalt, a pogánysághoz hú-
zó törzseket meg kellett fé-
keznie, és az országot megvé-
denie a külsõ ellenségtõl.
Élete végén a Szent Koroná-
val együtt lelkét és nemze-

tét Boldogasszony oltalmába
ajánlotta.

István királyt halála után
néhány évtizeddel, 1083-ban
szentté avatták, ettôl kezdve
Szent István napján, augusz-
tus 20-án, az akkori királyi
székhelyen, Székesfehérvá-
ron a magyar királyok tör-
vénynapot tartottak, s ott
minden eléjük járuló alattva-
lójuk panaszát meghallgatva
személyesen intézkedtek és
bíráskodtak. Ezt követôen év-
rôl évre a nagy számban ösz-
szegyûlt sokaság együtt haj-
tott fejet királyával a nagy ki-
rály sírja és ereklyetartóban
ôrzött jobb keze – a Szent
Jobb – elôtt, így emlékezve
Szent Istvánra.

A középkorban az egész
Kárpát-medencében élt Szent
István kultusza, és ennek fon-
tos eleme volt a székesfehér-
vári búcsújárás. A Szent Ist-
ván-ereklye, a Szent Jobb

1771-ben Raguzából (ma
Dubrovnik, Horvátország)
Bécsbe, majd Budára került.
Az elsô Szent Jobb-körmene-
tet 1818-ban tartották meg,
majd 1891-ben augusztus 20-
át hivatalosan is munkaszü-
neti nappá nyilvánították.

Az ünnep megtartásában a
kommunista diktatúra 1948-
tól gyökeres változást hozott.
A körmenet – a Bach-kor-
szakhoz hasonlóan – ismét
tiltólistára került, ezúttal
negyven évre. Az ünnepnek
természetesen új nevet adtak.
A Szent István-napból elôször
lekopott a szent kifejezés,
majd 1948-ban megszületett
az új kenyér ünnepe elneve-
zés mint központilag elôírt
szóhasználat. A kifejezést
azonban hamar felváltotta egy
újabb elnevezés: az alkot-
mány ünnepe, ugyanis 1949.
augusztus 20-án lépett életbe
az alkotmány, és az elkövetke-
zô években ez a kifejezés do-
minált. A Kádár-rendszerben
augusztus 20-át az államalapí-
tás, az alkotmány és az új ke-
nyér ünnepének tekintették.

Csak az állampárt bukása,
az 1990. évi szabad és demok-
ratikus választások és az ez-
zel járó rendszerváltozás után
vált lehetôvé, hogy augusztus
20-a államalapító Szent István
ünnepeként ismét nemzeti
ünnepeink sorába kerüljön.

Szent István legnagyobb
történelmi érdeme a magyar-
ság fennmaradását biztosító
döntése, a Nyugathoz, Euró-
pához történô csatlakozás
volt. Szent Istvánban, állam-
alapító királyunkban a ma-
gyar nemzet új életútját kije-
lölô alkotó egyéniséget, min-
den idôk legnagyobb magyar-
ját tiszteljük.

Támogatják a civil szervezeteket
Több mint százan nyertek a pályázaton

Friss diplomásokat támogat a területfejlesztési tanács
50millió forinttal támogatja a pályakezdô egyete-
mi diplomásokat a BékésMegyei Területfejleszté-
si Tanács. A programra jelentkezô önkormányza-
tok számára információs napot tartottak július 30-
án amegyeházán. Az ösztöndíjprogramcélja a fia-
tal diplomások gyakorlatimunkatapasztalat-szer-
zésének megkönnyítése és a szakember-utánpót-
lás elôsegítése.

Az önkormányzatok képviselôi a megyeházánmegtartott információs napon
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Balról: dr. Dezsô István, a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület elnöke és Domokos
Lászlómegyei elnök

A magyarok apostoli királya
Szent István ünnepe augusztus 20-án
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Intézményünk, amegye egyik legkorszerûbb
oktatási központja, a békési és dévaványai

oktatási egységeinkben jelenleg több mint
1400 diák tanul –mondta el dr. Kissné dr. Balogh
Ibolya igazgató asszony. – Mint közismert, ré-
giónk egyike az ország legelmaradottabb terü-
leteinek, az oktatás az egyik tényezô, ami kie-
melhet bennünket. Fô feladatunknak a szak-
képzést tekintjük, hiszen a mai világban felbe-
csülhetetlen értéke van a minôségi szaktudás-
nak. Szakiskolai területen: fodrász; festô, má-
zoló és tapétázó; bútorasztalos; élelmiszer- és
vegyiáru-eladó; mezôgazdasági gépszerelô,
gépjavító képzést folytatunk. Érettségit adó
képzéseink gimnáziumi és szakközépiskolai ta-
gozatokon is folynak. Az általános gimnáziumi

képzés mellett lehetôség van rendvédelem,
mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint
utazás és turizmus gimnáziumi szakokon is ta-
nulmányokat folytatni. Szakközépiskolai tago-
zatainkon a mezôgazdász, mezôgazdasági gé-
pész, valamint a faipari és informatikai oktatá-
sunk egyaránt népszerû. Lehetôséget adunk az
érettségire épülô képzéseinkben, illetve a fel-
nôttképzésben való részvételre is. Gyógypeda-
gógiai oktatásunk esélyt teremt a hátrányokkal
küzdô tanulók számára. Az iskola sokszínûsé-
ge lehetôvé teszi, hogy minden tanuló megta-
lálja a számáramegfelelô képzést – emelte ki az
iskola értékeit az igazgató asszony.

FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK

KOLLÉGIUM ÁTADÁSA

2009. február 20., Dévaványa
Intézményük dévaványai oktatási épületében
sokrétûmunka eredményeként valósultmeg a
modern központi épület egyik részében – a
megfelelô átalakítási munkákat követôen – a
kollégium átadása. Az új kollégiumi rész kiala-
kításával szorosabban összefonódhat az iskolai
és kollégiumi oktató-nevelô munka: a délutá-
ni és esti órákban is igénybe vehetôk az iskolá-
ban található multimédiás eszközök, a könyv-
tári és internetes szolgáltatások. A korszerû
fürdôszobás, szárító- és vasalóhelyiséggel kia-

lakított kollégiumi szobákhoz tartozó társalgó-
ban és a földszinti ebédlô részen különbözô
szabadidôs tevékenységekre is lehetôség nyílik.
A jól felszerelt kollégium lehetôséget biztosít a
nappali középiskolai oktatásban tanuló fiatalok
elhelyezésére, akik Füzesgyarmatról, Szegha-
lomról, Nagyszénásról, Kertészszigetrôl, Bu-
csáról, Medgyesbodzásról jöttek tanulni isko-
lánkba, illetve a felnôttképzésünkben részt ve-
vô hallgatók és Dévaványa városába érkezô lá-
togatók elszállásolására is.

TANSZÁLLODA MEGNYITÁSA
2009. március 26., Békés

Tanszállodánkat a békési középiskolai kollé-
giumunk épületében 2009 márciusában adtuk
át. A modern tanszálloda lehetôséget biztosít
az utazás és turizmus tagozatos gimnáziumi
osztályban tanuló diákjaink számára élmény-
szerû gyakorlati ismeretek elsajátítására. A ho-
tel szolgáltatása nemcsak a férôhelyek bizto-
sítására terjed ki, hanem programok szerve-
zésére is vállalkoznak diákjaink.

FAIPARI TANMÛHELY
BERUHÁZÁSAINAK ÁTADÁSA

2009. április 23., Békés
Iskolánkban a szakképzés mindig jelentôs ha-
gyományokkal bírt. Az ipari szakképzés gyö-
kerei több mint 100 évre nyúlnak vissza. Bé-

késen faipari tanmûhelyünk 1992-ben lett ki-
alakítva, amely évrôl évre folyamatosan fejlô-
dik. A hagyományos asztalos szakiskolai kép-
zés mellett 1994 óta indítunk faipari szakkö-
zépiskolai osztályt is. 2006-ban kezdôdött az
érettségire épülô faipari technikusok oktatá-
sa, amely bôvítette iskolánk szakmai képzését.
Oktatóink és tanulóink szorgalmának kö-
szönhetôen folyamatosan részt veszünk a
szakmacsoport országos versenyein, amit ér-
tékes helyezések, valamint kiérdemelt vizsga-
mentesség is fémjelez.

Számos újdonsággal várja
a szeptemberi évkezdést

a Harruckern János Közokta-
tási Intézmény – tudtuk meg
Zámbó Andrástól, az intéz-
mény igazgatójától. Teljesen
megújult az orosházi telep-
hely étterme, amit tanétte-
remmé fejlesztettek. A mun-
kálatokra az intézményegység
július elsejei csatlakozása óta,
mintegy két hónap alatt ke-
rült sor. Tovább dolgoznak a
központi épület nyílászárói-
nak cseréjén, tart a fûtéskor-
szerûsítés, a parkosítás kere-
tén belül pedig a központi tér
teljes burkolatot kap. Jelentôs
változás, hogy 14 szobás tan-

szállót és tankonyhát alakít ki
a Harruckern a városban: a
tanszállóban jutányos áron
szállhatnak meg a vendégek.
Mivel a korábbi Kossuth La-
jos Közoktatási Intézmény
két iskola összeolvadásával
jött létre, az a sajátos helyzet
alakult ki, hogy párhuzamo-
san „két tantestület” mûkö-
dött, két tanári szobában.
Mindez a múlté, hiszen
szeptembertôl egyetlen nagy
tanári helyiségben foglalnak
helyet. A lépés jelentôsen
elôsegíti a pedagógusok kö-
zötti kapcsolattartást annak
érdekében, hogy egységes
tantestület képviselje a Har-

ruckern Közoktatási Intéz-
mény érdekeit Orosházán.

Zámbó András kiemelte,
egyedülálló kezdeményezés
Békés megyében, hogy tan-
gyógyszertárt hoz létre a Har-
ruckern Gyulán, a Karácso-
nyi János utcában található
felnôttképzési központban.
Ugyanitt tanbolt is megkez-
di mûködését. A tanboltban
elsôsorban az intézmény sa-
ját termékeit népszerûsítik:
minden kapható lesz a tanu-
lóktól, amit az éhes gyomor
megkíván. A tangyógyszertár-
ban pedig gyakorlatban sajátít-
hatják el a diákok a gyógyszer-
tári asszisztensek feladatait, itt

valós forgalomra, gyógyszer-
árusításra nem kerül sor.

Elsô ízben vett részt a Har-
ruckern az Európai Kenyér-
ünnepen Orosháza-Gyopá-

rosfürdôn. Az intézmény tel-
jes kínálatával mutatkozott be
a régióban augusztus 20-án:
a szakiskolától a gimnáziu-
mig a szakképzés valamennyi
ága, a felnôttképzés, az alap-
fokú mûvészetoktatás, vala-
mint az összes szolgáltatás is

kivette a részét az ünnepély-
bôl. A kétszáz négyzetméte-
res nagysátorban vagy a szá-
mos pavilon bármelyikében
hasznos információkat kap-

hattak az érdeklôdôk, akik
akár jelentkezhettek is a szá-
mukra tetszô képzésre, a
színpadon pedig mûvészeti
bemutatót láthattak.

Ugyancsak ôsszel indul a
Harruckern-hírlevél – elekt-
ronikus formában. A havi hír-

levelek az intézmény legje-
lentôsebb információiról, új-
donságairól, érdekességeirôl
számolnak be. Az e-mailre
mindazok feliratkozhatnak,

akik érdeklôdnek az oktatási
komplexum képzései, újdon-
ságai, mindennapi élete iránt.

ZámbóAndrás intézmény-
vezetô azt is elmondta, hogy
a jövôben az iskolakomple-
xumban további fejlesztések
várhatók.

Lendületben az év elején a Harruckern
TANÉVKEZDÉS • TANÉVKEZDÉS • TANÉVKEZDÉS • TANÉVKEZDÉS • TANÉVKEZDÉS

Fejlesztések, beruházások a színvonalasabb oktatásért
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– A tanévkezdés elôkészítésé-
nek egyik fontos teendôje a
nyári karbantartási munkák
elvégzése – mondta Plesovsz-
kiné Ujfaluczki Judit igazgató.
– Intézményi szinten a dol-
gozók összesen 8250 m2 terü-
leten végezték el a tisztító
meszelést, Mezôkovácsházán
4000, Magyarbánhegyesen
2950, Orosházán 1300 négy-
zetméteren. Ezenkívül a kü-
lönbözô mûszaki berendezé-
sek idôszakos és kötelezô
felülvizsgálata, karbantartása
történt meg.
– A Hunyadi vonzáskörzete

nagy, hol, hogyan tudják elhe-
lyezni a környezô településekrôl
érkezô tanulókat?

– A Hunyadi János Közok-
tatási Intézmény beiskolázási
vonzáskörzete közel 60 tele-
pülésre terjed ki, ebbôl kö-
vetkezôen a feladatellátási he-
lyeken központi szerepet tölt
be a kollégiumi férôhelyek
biztosítása. A magyarbánhe-
gyesi kollégium százöt diák-
lakó számára teszi lehetôvé a
modern lakhatási körülmé-
nyeket. Az elmúlt nyáron az
ô lakókörnyezetük újult meg.
A mezôkovácsházi feladatel-
látási helyen nyolcvan diák-
polgárt fogad otthonos kör-

nyezetben a kollégium, ami
maximális kihasználtságot je-
lent. A nyári felújítási mun-
kálatok nyomán a kollégi-
umlakók összkomfortérzetét
erôsíti a hagyományos tisztí-
tó meszelés mellett a szobák-
ban a parkettacsere, illetve
-felújítás.
– Korábban is téma volt a

fûtési rendszer felújítása, gazda-
ságosabbá tétele. Hol tartanak
ezzel?

– Valóban, a karbantartási
munkák közül a legnagyobb
volumenû felújítási munka a
kazán- és fûtéskorszerûsítés.
Az átépített, kibôvített köz-
oktatási intézmény régi ka-
zánjait új, eddigi fûtésrend-
szerét energiatakarékos, költ-
séghatékonyabb rendszer és
kazán váltja fel, mely közel
4000 négyzetméternyi épü-
letegység fûtését javítja.
– Az intézmény életében je-

lentôs szerepet töltenek be a pá-
lyáztok. Melyek voltak az elmúlt
tanévben a legjelentôsebbek?

– A 2008/2009-es tanévben
11 benyújtott és nyert pályá-
zat közül a legjelentôsebbek a
TÁMOP, azaz Társadalmi
Megújulás Operatív Prog-
ramja pályázatok, valamint a
Békés Megyei Közalapítvány

által kiírt személyiségfejlesz-
tô programok voltak. A TÁ-
MOP 3.1.6. kódszámú, „Az
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmények
által nyújtott szolgáltatások
fejlesztése a sajátos nevelési
igényû gyermekek, tanulók
együttnevelésének támogatá-
sa érdekében” címû pályázat
a megyei gyógypedagógiai
feladatellátás koordinációját
hivatott szolgálni. A TÁMOP
3.1.4. kódszámú, „Kompe-
tenciaalapú oktatás, egyenlô
hozzáférés – Innovatív intéz-
ményekben” címû pályázat

alapvetô célja az élethosszig
tartó tanulást megalapozó ké-
pességek fejlesztése és kom-

petenciaalapú oktatás elter-
jesztése a közoktatásban. A
kimagasló sporteredménye-
ket elért intézmény sportéle-
tét erôsítô DARFT-pályázat,
amely egy sportudvar megva-
lósítását teszi lehetôvé, elbírá-
lás alatt áll.
– Mennyien tanulnak a

2009/2010-es tanévben a Hu-
nyadiban, és hány gólyát fogad-
nak szeptemberben?

– A 2009/2010-es tanévben
a mintegy 800 fôs tanulói lét-
számmal mûködô Hunyadi
János Közoktatási Intéz-
ményben 150 új tanuló, gólya

kezdheti meg tanulmányait.
Az érettségire épülô nappali
tagozatos szakképzések kíná-
latában a felsôfokú újságíró,
az internetes alkalmazásfej-
lesztô, a gazdasági informati-
kus és a számviteli szakügyin-
tézô szakképzésekre lehet
még jelentkezni. Valamennyi
képzéshez korszerû tárgyi
feltételek állnak rendelkezés-
re, a minôségi oktatást jól fel-
készült pedagógusok garan-
tálják – összegezte Plesovsz-
kiné Ujfaluczki Judit igaz-
gató.

S. K.

„AMunkerô-piaci Alap képzési alaprész 2007.
évi, valamint 2008. évi decentralizált dél-alföl-
di regionális keretének felhasználására, a szak-
képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányu-
ló beruházás támogatására” kiírt pályázatán az
alábbi gépekre nyertünk támogatást: lapszabász
körfûrészgép, asztalosmarógép, keretszorítók,
többfejes gyalugép, festô-szárító kabin. A tá-
mogatás értéke összesen 22 400 000 Ft.

GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEGYSÉG
SPORTUDVARÁNAK FELÚJÍTÁSA

2009. május 28., Békés
Iskolánk gyógypedagógiai intézményegységé-
ben 2009 májusában került sor az új sportud-
var átadására. A tanulók speciális szükségle-
teibôl és életkori sajátosságaiból adódóan nagy
hangsúlyt helyezünk a mozgásfejlesztésre,
sportolásra. Diákjainknak rendszeresen lehe-
tôsége van a különbözô sporttevékenységek
gyakorlására: tollaslabda, asztalitenisz, zsinór-
labda, atlétika, labdarúgás, kosárlabda, lovag-
lás. A felújított sportudvar és aszfaltpálya még
több lehetôséget nyújt majd tanulóinknak ah-
hoz, hogy továbbra is biztosítva legyen a rend-

szeres testmozgásuk, felkészítésük a követke-
zô tanév rangos sportversenyeire. Iskolai fej-
lesztéseink kialakításában tanulóink, pedagó-
gusaink és mûszaki dolgozóink közös erôvel
vettek részt.

SZÁZFÔS KOLLÉGIUM REKONSTRUKCIÓJA

Békés
A Békés Megyei Önkormányzat saját forrás-
ból biztosítja a Farkas Gyula Közoktatási In-

tézmény gyógypedagógiai kollégiumi egysé-
gének felújítását mintegy 150 millió Ft ösz-
szegben.

A kollégiumi épület rekonstrukciójának az
építési engedélyezési eljárása megtörtént, a ki-
viteli tervek elkészültek.

Intézményünk is részt vállal a rekonstruk-
ciós munkákból, így a faipari tanmûhelyünk
oktatói készítik el a kollégiumi épület 155 fa
nyílászáróját.

A beruházás tervezett kezdése 2009. au-
gusztus, várható befejezése 2009. november.

BEADOTT PÁLYÁZAT

FAIPARI TANMÛHELY
FÛTÉSÉNEK KORSZERÛSÍTÉSE

Békés
A pályázat: DARFT – TEKI – 2009. A projekt
tartalma: Fûtéskorszerûsítés megújuló ener-
giaforrások felhasználásával. A projekt célja:
A faipari tanmûhely fûtésének korszerûsítése
komplett geotermikus hôszivattyús rendszer
kiépítésével a kézi és a gépi mûhelyben. A hô-
szivattyú a környezet energiájának hasznosí-
tására szolgáló berendezés, mellyel lehetséges

fûteni, hûteni, meleg vizet elôállítani. A geo-
termikus hôszivattyú a „föld” (talaj, talajvíz)
és az épület belsô terei között szállít hôt. Ha-
talmas elônye az elôállított energia hasznosí-
tásának, hogy nincs sem idôjáráshoz, sem
napszakhoz kötve, mint más alkalmazott al-
ternatív megoldások.

A projekt összköltsége közel 23 500 000 Ft.

TANÉVKEZDÉS • TANÉVKEZDÉS • TANÉVKEZDÉS • TANÉVKEZDÉS • TANÉVKEZDÉS

Megújult kollégium, korszerûbb fûtési rendszer a Hunyadiban
Amezôkovácsházi székhelyûHunyadi János Köz-
oktatási Intézményben az idei nyáron semálltmeg
az élet a tanévzárás után: a szeptemberi tanévkez-
dés elôkészületei adtak munkát. Az intézmény a
fenntartóBékésMegyeiÖnkormányzattól 6,3mil-
lió forintot kapott a nyári karbantartási munkála-
tok elvégzésére, valamint 18millió forintból való-
sulhat meg a kazán- és fûtéskorszerûsítés.

Szó szerint azutolsó simítások amezôkovácsházi kollégium felújított, ízlésesenberendezett szobáinak egyikében
FOTÓ: SZABÓ ÁKOS

Farkas Gyula Szakképzô Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium (OM 028390)
5630 Békés, Hôzsô utca 39. • bekes@fgyki.hu • Tel./fax: +36-66/411-577 • www.fgyki.hu

Fejlesztések, beruházások a színvonalasabb oktatásért
� FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL
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A megye szerepe Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnakmeg amegye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl.Most dr. Perjési Klárát, Gyula és PapTibort, Dévaványa
polgármesterét kérdeztük.

– A megye szerepérõl nehéz
egyértelmû választ adni –
kezdte nyilatkozatát dr. Perjési
Klára. – Egyrészt ismert Bé-
kés kedvezõtlen pozíciója
a megyék legkülönbözõbb
rangsorában. Másrészt me-
gyénk települései összességé-
ben rendezettebb képet mu-
tatnak néhány más megye te-
lepüléseinél.

Gyula polgármestere sze-
rint az országos napi politikai
tendenciák Békésre is jellem-
zõek. Bár a fejlett társadal-
makban emberemlékezet óta
gyakorlat, nálunk mégis ne-
hezen érvényesül a térségi
szemlélet, pedig ez kevesebb
teherrel és – a közös gondol-
kodás miatt – több hozadék-
kal bírna. A megyei önkor-
mányzat igyekszik koordiná-
ló szerepet betölteni, ennek
egyik jó példája lehet a gáz-

szolgáltató közös kiválasztá-
sára létrejött önkormányzati
szindikátus, amelynek az a
célja, hogy olcsóbban érhes-
sék el a szolgáltatást.

– Régi meggyõzõdésem:
Békés megye utolsó helyei-
ben meghatározó, hogy nincs
erõs központja, lévén a me-

gyei, a regionális funkciók
megosztottak, és a megye-
székhely lakosainak száma
nem éri el a 65 ezret – fejtette
ki véleményét dr. Perjési Klá-
ra. – A Magyar Tudományos
Akadémia földrajzi kutató-
csoportjamár harminc éve le-
írta Békés, Békéscsaba, Gyula
mint városhálózat megye-
székhelyként való együtt-
mûködését. Ennek nyomán
2005-ben elkészítettük a há-
rom város együttmûködésé-
nek stratégiáját, a funkciók
megosztását, a városhálózat
fejlesztési irányait, kapcsolatát
a dél-alföldi régióval. Úgy
tûnik, a többi önkormányzat,
egyes politikusok ellenállása
miatt nem lesz belõle semmi.
Holott erõs megyeközpont
nélkül Békésmegye sereghaj-
tó helyérõl nehezen mozdul-
hat el.

– A megye az államalapítás
óta, több mint ezer éve meg-
lévõ, a magyar hagyományba
mélyen gyökerezõ intéz-
ményrendszer, ezért jobban
kellene építeni rá nemcsak az
érdekérvényesítésben és az
intézményfenntartásban, ha-
nem a területfejlesztésben is.
Ugyanis fontos, hogy az erre
fordítandó pénzekrõl ne a ré-
gióban vagy még messzebb:
központilag döntsenek, ha-
nem helyben. A döntés csak
így lehet gyors és rugalmas –
hangsúlyozta Pap Tibor.

Dévaványa polgármestere
kifejtette: a rendszerváltás
egyik vesztesévé Békés me-
gye vált, ugyanis a keleti pia-
cok összeomlása miatt a fel-
dolgozóüzemek nagy része
tönkrement, így jelentôsen
lecsökkent az agrártermelés
nagyságrendje is. Ez termé-

szetesen kihat a foglalkoztatás
helyzetére, így a jól képzett
fiatalok bár lokálpatrióták, de
kénytelenek az ország boldo-
gabbik, nyugati felén, avagy
külföldön megélhetést keres-
ni. Pap Tibor rámutatott: a
gazdaságilag leszakadó megye

népessége csökkenõ és elöre-
gedõ, sajnos ez a folyamat ne-
hezen megfordítható.

Dévaványa polgármestere
ennek ellenére nem látja re-
ménytelennek a jövõnket.
Meglátása szerint a gazdasági
helyzet javulása után érvé-
nyesülhetnek a megye érté-
kei, adott a jó minõségû ter-
mõföld és a képzett agrár-
szakemberek. Ha összefog-
nak, az ökotermékek elõállí-
tására kisebb feldolgozókat
építenek, és összehangolják a
piacra jutásukat, akkor sikert
érhetnek el. Felhívta arra a fi-
gyelmet, hogy a termelõk
számára adott a saját települé-
sük és megyéjük piaca. Ma a
multinacionális feldolgozók
megyénkbõl olcsón felvásá-
rolják az alapanyagot, majd
azt feldolgozva jó áron érté-
kesítésre visszahozzák.

Békés Megye Képviselõ-
testülete Nemzeti és Et-

nikai, Kisebbségi, Vallásügyi,
Ifjúsági Bizottsága július 30-
án megtartott ülésén megál-
lapította, hogy a szlovák ál-
lamtörvény június 30-án a
pozsonyi parlamentben meg-
szavazott módosítása súlyo-
san sérti az európai normákat,
nincs összhangban a nemzet-
közi szervezetek ajánlásaival,
az 1995. évi szlovák–magyar
alapszerzõdéssel és Szlovákia
alkotmányával sem. A szlo-
vák kormányzat nem érti az
európai egység eszményét, ha
büntetni akarja az unió egyik
hivatalos nyelvének, a magyar
nyelvnek a használatát. A bi-
zottság elítéli a szlovák állam-
nyelvtörvény június 30-i mó-
dosítását, az törvényessé teszi
a Szlovákiában élõ magyar
kisebbségek elnyomását, és
megmérgezi az új generáció
békés, egymás kölcsönös
megértésén alapuló együtt-
élését. Ezért a bizottság kéri a
Szlovák Köztársaság kormá-
nyát, hogy helyezze hatályon
kívül az államnyelvtörvény
módosítását, továbbá kéri
Magyarország kormányát,

hogy addig ne vegyen részt
legfelsõbb szintû szlovák–
magyar csúcstalálkozón, amíg
a törvénymódosítást nem
törlik el.
Tolnai Péter, a bizottság el-

nöke kifejtette: Szlovákiában
olyan politikai hisztéria zajlik,
amely ellehetetleníti az ott élõ
magyarok életét, mindennap-
jait. Megdöbbentõ a Szlová-
kiában kialakult állapot, mi-
közben Békés megye, a szlo-
vákokmagyarországi fellegvá-
ra nagy barátsággal és szeretet-
tel õrzi az itt élõ szlovákok ha-
gyományait, vallását, kultúrá-

ját. Békés megye nem korlá-
tozza az itt élõ nagy létszámú
kisebbség szólásszabadságát,

sõt minden eszközzel támo-
gatja azt. A kultúrájuk szabad
ápolása, továbbörökítésemel-
lett több szlovák iskola is
mûködik megyénkben.
Babák Mihály, Szarvas pol-

gármestere, országgyûlési kép-
viselõ emlékeztetett rá, hogy

felmenõi között több a szlo-
vák, és Szarvason természetes
számukra, hogy a jelenlévõk a
betelepülõ elõdök nyelvén
szólalnak meg. A magyar tör-
vények a hivatalos eljárások-
ban az anyanyelv használatát
deklarálják, és ezt Szarvason
naponta alkalmazzák. A pol-
gármester ismeretei szerint
nincs precedens arra, hogy
valakit szlovák anyanyelve
miatt bármely hatósági vagy
bírósági eljárás során hátrány
ért volna. A megyénkben élõ
szlovákok soha nem szégyell-
ték a nyelvüket, hanem sokkal
inkább büszkén vállalták,
hogy ezzel gazdagítják, színe-
sítik a megye életét. Az ön-
kormányzat vezetõje ezért ér-
tetlenségét fejezete ki, hogy
Szlovákiában miért kell bûn-
hõdnie egy más nemzetiséget
valló embernek, jelesül egy
magyarnak azért, mert õseik
ott születtek, mert anyanyel-
ve a magyar.

Mikrohitel
Igénybe vevôk:
Azon mikrovállalkozások, melyek a cég-
nyilvántartásba bejegyzettek, vagy bejegy-
zésre jogosultak, vagy vállalkozói igazol-
vánnyal 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, maxi-
mum hat hónap türelmi idô, forintalapú,
nincs kezelési költség és folyósítási jutalék,
valamint elôtörlesztési díj, beruházási és
forgóeszköz célra is igényelhetô!

Mikrohitel Plusz
Igénybe vevôk:
Azon mikrovállalkozások, melyek a cég-
nyilvántartásba bejegyzettek, vagy bejegy-
zésre jogosultak, vagy vállalkozói igazol-
vánnyal 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 minden-
kori jegybanki alapkamat (jelenleg 8,5%),
futamidô maximum 10 év, mezôgazdasá-

gi vállalkozásoknak is, 5 000 000 Ft-ig, hét-
éves futamidôre, akár két év türelmi idô
igényelhetô, forintalapú, nincs kezelési
költség és folyósítási jutalék, valamint elô-
törlesztési díj, negyedéves törlesztésû, csak
beruházási célra!

MFB Zrt. Kisvállalkozói Hitel
Igénybe vevôk:
Olyan vállalkozások, ahol a foglalkoztatási
létszám 50 fônél kevesebb, és amelyek net-
tó árbevétele vagy mérlegfôösszege legfel-
jebb 10 millió eurónak megfelelô forint-
összeg.
Fôbb jellemzôk:
Maximum 50 millió forint, kamat három-
havi EURIBOR+4 %/év (jelenleg 5% kö-
rül), futamidô maximum 15 év, türelmi idô
maximum két év igényelhetô, forintalapú,
nincs kezelési költség beruházási célra.

ABMVA címe:
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2–4.

Tel./fax: 66/442-520
Honlap: www.bmva.hu

GLÓZIK KLÁRA
BMVA ÜGYVEZETÔ

Védjük meg a piacunkat!Nincs erõs megyeközpont

Elítélik a szlovák nyelvtörvényt2009. július 31-éig a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú
Közalapítvány folyamatosan végezte hitelezési tevékenységét. A 2009-
es évben mintegy 120-140 ügyfél érdeklôdött különbözô konstrukciók
iránt. Az ügyfelek nagy száma is érzékelteti, hogy a vállalkozások tôke-
hiányban szenvednek, melyre a bankok nemmindig tudnak megfelelô
hitelkonstrukciót ajánlani. A Békés Megyei Önkormányzat által alapí-
tott BMVAhitelezési tevékenységével igyekszik amikro- és kisvállalko-
zók gondjain enyhíteni.Május 15-éig 15mikrohitel-kérelem érkezett be
és kapott zöld utat, május 15. és július 31. között további 14 szerzôdést
kötöttek, továbbá 3 db kisvállalkozói hitelkonstrukciós szerzôdést is.
Ebben az évben az összes termék esetébenmintegy 138millió forintnyi
igényt nyújtottak be, ebbôl július 31-éig a szerzôdés megkötésre került
130millió Ft esetében, ebbôl július 31-éig összesen 121,8millió forint lett
kifolyósítva.

A BMVA által forgalmazott
hitelkonstrukciók fôbb jellemzôi:

Tótkomlóson régóta élnek együtt barátságban a ma-
gyarok és a szlovákok
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Arendezvény a helyi álta-
lános iskola sportcsar-

nokában kezdôdött, amelyet
Medgyesegyháza polgármes-
tere, dr. Nagy Béla nyitott
meg. Köszöntô beszédében
elmondta, hogy most elôször
találkozik ilyen kezdeménye-
zéssel, mint a megyejárás
programsorozat. Nagyon jó-
nak találja az elnevezést –
„OtthonunkBékésmegye” –,
hiszen a megye mindannyi-
unk otthona. Ez a kezdemé-
nyezés azt példázza, hogy kö-
zös felelôsséget érzünk ott-
honunk iránt.

A megye történetét bemu-
tató kiállításmegnyitója után a
település és a megye vezetôi a
polgármesteri hivatalban so-
ron kívüli testületi ülésen vet-
tek részt, aholDomokos László,
a Békés Megyei Közgyûlés el-
nöke köszöntô beszédében el-
mondta, hogy a medgyesegy-
házi dinnyefesztivál a Békés
Megyei Önkormányzat által
is támogatott gasztronómiai
fesztivál, ami nagyon fontos az
egész megye lakosságának.

A megyejárást követôen
kezdôdött a háromnapos
XV. Medgyesegyházi Diny-
nyefesztivál. Szombat déle-
lôtt játékos vetélkedôkkel vá-
lasztották meg a 14 év alattiak
korosztályából 2009 kis diny-
nyekirályát, illetve az idôseb-
bek közül a dinnyekirályt. A
dinnyepakolásban indulók-

nak húsz darab dinnyét kel-
lett az egyik utánfutóból a
négy-öt méter távolságra lévô
másikba áthordaniuk, a 14 év

felettieknek vissza is kellett
pakolniuk, és közben ment a
stopperóra. A 17 éves Gulyás
Dávid, a tavalyi dinnyelovag
elôbb fürgén szaladt kezében
két-két dinnyével, de mikor
már visszafele kellett pakolnia
ôket, egyre lassabbá vált.

A dobozolásnál a résztve-
vôk négy dobozba 26 darab
dinnyét helyeztek elmegköze-
lítôen négy méter távolságból.
Rajtár Róbert, 1996 dinnyelo-
vagja 30 másodperc alatt vég-
zett a feladattal,majd a hatéves
fiát buzdította. A zsonglôrver-
seny résztvevôinek padon és
billenô pallón kellett egyensú-
lyozniuk a vállukon átvetett
rúddal, amelynek két végén
egy-egy vödörbe dinnyét he-

lyeztek el. AhúszévesFüri Ro-
land, miután a padon végigfu-
tott és fordult volna a billenô
pallóra, a rudat nem tudta
egyensúlyozni, így a vödörbôl
kiesett a dinnye.Második pró-
bálkozásra már sikerült végig-
mennie a pályán. A 12 éves
Vrbovszki Pállal a dinnyeevés-
nél találkoztunk, 33 másod-
perc alatt ettemegminden se-
gédlet nélkül, hátratett kézzel
a nyolcad dinnyét.

A játékos lovagi vetélkedô
közben amûvelôdési ház elôtt

a dinnyefigurákat készítették,
illetve a kész mûveket állítot-
ták ki. ABékésMegyeiGaszt-
ronómiaiTeam tagjai tartottak
bemutatót gyümölcsszobrá-

szatból. Sokanmegcsodálták a
dinnyébôl mûvészien kifara-
gott virágszirmokat. Ínyenc-
versenyre a résztvevôk szom-
bat délig hozhatták be a mû-
velôdési házba a dinnyébôl
vagy dinnye felhasználásával
készült ételeket.

A játékos vetélkedô ered-
ményeinek összesítése után a
ceremónia szerint Nagy Béla
polgármester 2009 dinnyelo-
vagjává Leiszt Ferencet ütötte, a
kis dinnyelovag a 13 évesVere-
bi Vivien lett Mezôberénybôl.
Az idei év legtökösebb diny-
nyéseZalánfi Alex és Bernadett
Medgyesbodzásról 30 kilo-
gramm 95 dekagrammal. Az
ínyencversenyt Lôrincz Enikô
Nagyérrôl nyerte meg sárga-
dinnyés túrótortájával.

Dr. Nagy Béla polgármes-
ter az eredményhirdetés után
így fogalmazott: – Ma éles
politikai, ideológiai szemben-
állás tapasztalható, mi tudo-
másul vesszük, hogy külön-
bözô nézeteket vallunk, de
azért ünnep ez a fesztivál szá-
munkra, mert sokkal erôseb-
bek a bennünket összekötô
szálak, mint az elválasztó ha-
tárok. Ez a fesztivál a barátság,
a szolidaritás, az együttmû-
ködés ünnepe.

Lassan hagyománnyá vá-
lik, hogy a Békés Megyei

Jókai Színház az új évadot
színpompás gálamûsorral kez-
di. A 2009–2010-es évad eb-
bôl a szempontból a rendha-
gyó események közé tartozik
majd, hiszen a Közép-Euró-
pai Színházi Szomszédolás, a
színház ambiciózus vállalása
veszi most kezdetét, szep-
tember 5-én. Ezen a jeles na-
pon találkozhatnak a színház-
barátok a színpadi darabok
fôszereplôivel, rendezôivel,

akik számukra kedves mû-
sorszámokkal lépnek a Békés
megyei közönség elé ezen a
nemzetközi jelentôségû esten
19 órától.

Chagall-mûveket ritkán
láthat a magyar mûértô

közönség. A nagyobb részt
bibliai témájú alkotások most
egy öt állomásból álló sorozat
részeként elsôként Békéscsa-
bán kerülnek bemutatásra.
A kiállítás szervezôje szokat-
lan módon nem a kiállítási
szakma egyikmegszokott sze-
replôje, hanem a Kelet-Ma-
gyarországon jelentôs gyógy-
szertár-hálózatot üzemeltetô
„Pingvin Patikák”. A magyar
gyógyszerészek által tulajdo-
nolt cég újszerû kezdemé-
nyezése találkozott Békés-
csaba esetében a Békés Me-
gyei Önkormányzat fenntar-
tásában lévô Munkácsy Mi-
hály Múzeum igazgatójának,

dr. Szatmári Imrének a fogadó-
készségével. Így ez a ritka vá-
logatás – amelyet a szervezôk
jelentôs költséget vállalva köl-
csönöztek egy németországi
magángyûjteménybôl – min-
denki által megtekinthetô
szeptember a 4. és 20. közötti
idôszakban mindennap a tel-
jes múzeumi nyitva tartás
alatt.

A kiállításra a Pingvin Pati-
kák törzsvásárlói a két békés-
csabai gyógyszertárban a törzs-
vásárlói kártyájukkal, az aján-
dékpontjaik felhasználásával
tudnak jegyet vásárolni, min-
den más érdeklôdô a Munká-
csy Mihály Múzeumban vált-
hat kedvezményes belépôt 800
forintos jegyár mellett.

Chagall-kiállítás Békéscsabán
ABékésMegyeiMun-
kácsy Mihály Mú-
zeum Tégla Termé-
ben a „Pingvin Pa-
tikák bemutatják:
Marc Chagall, a vi-
lág mûvésze!” cím-
mel nyílik az orosz
származású francia
festô 112 darab színes
litográfiájából tárlat
szeptember 4-én.

A Közép-Európai Színházi
szomszédolás elôadásai kül-
földi rendezôkkel és köz-
remûködôkkel olyan színhá-
zi élményeket ígérnek, ame-
lyeket – reméljük – legendás
elôadásokként jegyeznek be a
Jókai Színház históriásköny-
vébe. A bérletes közönség
ezeket a darabokat és a tavaszi
porondszínházi produkciót is

szinte fél áron tekintheti meg
azon nézôinkhez képest, akik
csak késôbb próbálnak meg
jegyhez jutni. Az Andrássy
úti szervezôirodában az eddi-
gieknél is szélesebb bérletvá-
lasztékkal igyekeznek min-
den korú és érdeklôdési körû
színházbarátot kiszolgálni.
Érdemes tehát számolni –
megéri.

Számoljon – megéri

Domokos László, a Jókai Színház 2009/2010-es évadá-
nak elsô bérletes nézôje

A Színitanház kapuja nyitva áll
A Békés Megyei Jókai Színházban mûködô Színitanház, a 2009/2010-es tanévtôl újabb színházi szakmát, a színpadi tán-
cosmesterséget is felvette képzési palettájára. Az új szakra augusztus 26-án 15 órától lehet még egy alkalommal fel-
vételizni az Andrássy úti épületben. Ugyanezen a napon a színházi designer, színész valamint színpadi technikus szakokon
is tartanak pótfelvételit érettségizett diákok számára, tehát aki júniusban lemaradt, most még próbálkozhat bejutni a „szín-
házi élet iskolájába”. Részletes információk a szinitanhaz@jokaiszinhaz.hu e-mail címen kérhetôk.

Az évad igazi beindulása elôtt
is két olyan bemutatóval ta-
lálkozhat a közönség amely
kevéssé szokványos. Szep-
tember 8-án 14 órától a Vak-
repülés társulat vendégjáté-
kában látássérült színészek
mutatják be tudásukat, látó és
látássérült közönségre egya-
ránt gondolva. Egészen más-
ról szól Ibsen két Nórája.
Igen, ön jól mondja, Ibsen-
nek csak egy Nórája volt, de a
japán Natori színház rendha-
gyó vállalkozásában egyszer-
re tekinthetô meg a darab eu-
rópai értelemben vett elôa-
dásként és hagyományos ja-
pán nó színházi elôadásként
szeptember 30-án. Színházi

ínyenceknek mindkét bátor
vállalkozás szinte kötelezô
program.

Vakrepülés és két Nóra
Jövôre lenne 100 éves Ka-
rády Katalin. A Karády Ka-

talin Alapítvány egy rendha-
gyó versennyel tervezi meg-
ôrizni a mûvésznô emlékét.
A Karády hasonmásverseny
célja az, hogy a rendezvények
bevételébôl állandó kiállítás
nyílhasson a mûvésznô ha-
gyatékából. A verseny követ-
kezô helyszíne a Békés Me-
gyei Jókai Színház lesz, ahol
két kategóriában, hasonmás-
és énekversenyen méretnek
meg a jelentkezôk, ám bizo-
nyára akad, aki mindkét kate-
góriában jól szerepel majd. A
szeptemberi versenyre nem
csupán fiatalokat, hanem kö-
zépkorúakat is várnak, hiszen

– mint fogalmaztak – Karády
Katalin igazi kortalan típusú
nô volt. – A Karády-emlékév
kezdetéig van még másfél
évünk. Azt tervezzük, hogy
addig elkészül egy színdarab,
melynek a fôszerepét – ha szí-
nészi képességei, hangja, eset-
leg külsômegjelenése ismeg-
felel – eljátszhatja az a gyôz-
tes, aki a négy elôdöntô után a
budapesti döntôt is megnyeri
– mondta Fekete Péter, a Békés
Megyi Jókai Színház igazga-
tója. A szeptember 13-i ren-
dezvény elôtt és után is a ma-
gyar dal napja alkalmából ren-
dezett zenei koncertekkel
várja a nézôsereget a Békés
Megyei Jókai Színház.

Évadnyitó gála a színházban

Megyejárás a tizenötödik dinnyefesztiválon
Augusztus 7-én az „OtthonunkBékésmegye” ren-
dezvénysorozat helyszínének a frissen várossá
nyilvánított Medgyesegyháza adott otthont. A
dinnyefesztivál megyénk legrégibb ilyen jellegû
rendezvénye, még a rendszerváltást követô elsô
választási ciklusban indította útjára az önkor-
mányzat, és az idei immár a tizenötödik a sorban.
Az országszerte híres dinnyefesztivál és a megye-
járás programjai összekapcsolódtak ezen a napon.

Karády-hasonmásverseny
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Szeptember Évadnyitó gála, Békés-
csaba, Békés Megyei Jókai Színház

Szeptember–december Rippl-Rónai
József kiállítás, Békéscsaba, Munká-
csy Mihály Múzeum

Szeptember 3–6. X. Keverék és Faj-
tatiszta Kutya Agility Világbajnok-
ság és VIII. ParAgility Világkupa,
Gyula, sportcsarnok

Szeptember 4–6. XI. Madzagfalvi Na-
pok, Békés, a város több pontján

Szeptember 4–6. Nemzetközi Mo-
dellrepülônap,Orosháza, repülôtér

Szeptember 5. V. Körösiek–Ladányiak
találkozója, Körösladány, Tiszaladány

Szeptember 5. Városszépítôk napja,
Körösladány, csónakázótó

Szeptember 5. Megyei vadásznap,
Gyula, várkert

Szeptember 6. Kirakodóvásár és bú-
csú,Mezôkovácsháza, Alkotmány utca

Szeptember 9. Kassai Filharmónikus
Zenekar hangversenye, Orosháza,
Petôfi Mûvelôdési Központ

Szeptember 12. Szüreti felvonulás és
bál, Gerendás, Malomkert

Szeptember 11–12. VIII. Csorvási
Gazdanap, Csorvás, a város több
pontján

Szeptember 11–13. XII. Szilvanap,
Szarvas, Kossuth tér

Szeptember 12. XI. Népi ételek fôzô-
versenye és VIII. meghívásos bor-
verseny, Körösladány, Wenckheim út,
mûvelôdési ház

Szeptember 12. Galaktika-nap, Gyo-
maendrôd, Kner Nyomda faházában,
Erzsébet liget

Szeptember 12. Országos szenior at-
létikai verseny, Gyula, sporttelep

Szeptember 13. III. Extrém Sport-
nap,Orosháza, Árpád-kert

Szeptember 19–27. 15. OrszágosMa-
kettkiállítás és Verseny, Békéscsaba,
Fegyveres Erôk Klubja

Szeptember 18–20. Kulturális örök-
ség napjai,Mezôhegyes, helytörténe-
ti gyûjtemény

Szeptember 18–20. Békésmegyében
élô szlovákok csipke- és népiékszer-
kiállítása, Békéscsaba

Szeptember 18–20.Országos szlovák
népmûvészeti fesztivál, Békéscsaba

Szeptember 19. Ki mit tud? Füzes-
gyarmat, mûvelôdési ház

Szeptember 19. Szüreti felvonulás és
bál, Vésztô, mûvelôdési központ

Szeptember 19. Szüreti bál, Füzes-
gyarmat, napközi konyha

Szeptember 19. Fehér-tó napja, Kar-
doskút, Pusztaközpont, Fehér-tó

Szeptember 19–20. Autómodell-ver-
seny,Orosháza, modellezôpálya

Szeptember 20. Szerb búcsú, Batto-
nya, mûvelôdési ház

Szeptember 20. Egy híd Európa
közepén – Nemzetközi Klasszikus
Színházi Fesztivál,
Arad, Békéscsaba

Szeptember 21–25. Csabai Garabon-
ciás Napok, Békéscsaba, a város több
pontján

Szeptember 23. Kolozsvári Szimfoni-
kus Zenekar hangversenye, Oros-
háza, Petôfi Mûvelôdési Központ

Szeptember 24–30. Maros színei
gyermekrajz-kiállítás, Békéscsaba

Szeptember 25. Irodalmi Est, Füzes-
gyarmat, könyvtár

Szeptember 25–26. Falunap, Gádo-
ros, több helyszínen

Szeptember 25–27. Medgyesi napok,
Medgyesegyháza, mûvelôdési ház

Szeptember 26–27. Szent Gellért-fa-
lunapok, Kaszaper, Orosházi út

Szeptember 26. Falusi disznótor, Fü-
zesgyarmat, elszármazottak Szabolcs
utcai háza

Szeptember 26. Csudajó játszóház,
Körösladány, könyvtár

Szeptember 27. Kirakodóvásár és bú-
csú,Medgyesegyháza, Kossuth tér

Szeptember 27. Kirakodóvásár és bú-
csú, Kaszaper, Orosházi út

Szeptember 30.Népmese napja,Gyu-
la, Mogyoróssy János Városi Könyvtár

Szeptemberi rendezvények

Idén tizenkettedik alkalom-
mal került megrendezésre

Szarvason a kenumaraton au-
gusztus 1-jén, melyen re-
kordszámú, kétszáz fô feletti
nevezô vett részt.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat által támogatott ren-
dezvényen a sportág kedvelôi

egy 21 km-es túra révén, kü-
lönleges környezetben telje-
síthették a kitûzött távot a Kö-
rös-holtág mentén. Idén re-
kordszámú túra- és indián ke-
nu szállt vízre, hogy megmé-
rettesse magát, nemcsak Ma-
gyarországról, hanem a kör-
nyezô országokból is.

Szeptember 12-én Füzes-
gyarmaton rendezik meg

a Magyar Kick-box Szakszö-
vetség light-contact országos
bajnoki döntõjét, a Gyarmat
Kupát. A döntõre súlycsopor-
tonként a ranglista elsõ négy
helyezett versenyzõjét hívják
meg. Aki megnyeri az orszá-
gos bajnoki címet, egyben jo-
gosultságot szerez az október-
ben az ausztriai Villachban
megrendezendõ light-contact
világbajnokságra. A házigaz-
da Hegyesi SE már most ké-
szül a nagy eseményre. 12
órakor ünnepélyes bevonu-
lással és a Himnusszal kezdõ-
dik a verseny. Ezután kezdõd-
nek a mérkõzések a döntõbe
jutásért, majd 16.30 körül ke-
rül sor két küzdõtéren a finá-
lékra.

A döntõbe jutottak név-
sorát böngészve jó pár érde-
kességet találunk. Néhány
súlycsoportban elõre látszik,
hogy nagy csata után dõl
majd el az országos bajnoki
cím sorsa. A hölgyeknél 55
kg-ban egy sokadszor megví-
vandó nagy rangadó várható a

többszörös junior világbaj-
nok Molnár Mónika (Eszter-
gom) és a junior vb ezüstér-
mes békéscsabai Erdei Dóra
között. 60 kg-ban rendkívül
kiélezett csata lesz a többszö-
rös felnõtt világ- és Európa-
bajnokMarton Klára (Kondor
és Sragnerr, Controll SE,
Szombathely), az õt már két-
szer is legyõzõ fiatal Wágner
Vivien (Szigetszentmiklós-
Tököl) és a mindenkire ve-
szélyes junior válogatottBusa
Gabriella (Esztergom) között.
65 kg-ban már ki tudja, há-
nyadszor csaphat össze a cím-

védõ, sokszoros junior világ-
bajnok körmendi Dancsecs
Bojána és a junior Eb-ezüst-
érmes Vizsnyiczai Viktória. A
férfiaknál 57 kg-ban abszo-
lút esélyesnek számít az Eb-
ezüstérmes békéscsabaiKon-
dacs György. 63 kg-banDebre-
czeni Dezsõ (Békéscsabai La-
kótelepi SE), a magyar és a
nemzetközi kick-box élet
legeredményesebb verseny-
zõje az Eb-ezüstérmesHirsch
Viktorral (Esztergom) szem-
ben lehet országos bajnok. 69
kg-ban a tavalyi Európa-baj-
nok, a békéscsabai Szabó

László egy súlycsoporttal fel-
jebb ment. Távollétében új
bajnokot avatnak: Takács Pé-
ter, Laszák Zoltán (Sziget-
szentmiklós–Tököl), Korcsog
László (Szeged Tigers)Quintz
Norbert (Dorog SE) dönti
majd el az országos bajnoki
cím sorsát. 74 kg-ban a gyõ-
zelem sorsa várhatóan az idén
nagy formában versenyzõ
Meszlényi Gábor (Bull-s Se,
Gyõr) és a 69 kg-ból felkerült
békéscsabai Szabó László közt
dõl majd el. 79 kg-ban a vi-
lág- és Európa-bajnok szom-
bathelyiDancsó Zoltán az ab-
szolút esélyes, de sokan kí-
váncsiak a tehetséges hód-
mezõvásárhelyi ITF taek-
won-do válogatott Zsarkó
Dániel Péter szereplésére is.

A többi súlycsoportban is
kiélezett küzdelmek várhatók
a nagy tét miatt, de ahol esé-
lyesek indulnak – sportról
szólva – nem biztos, hogy a
papírforma érvényesül. Így
minden sportszeretõ nézõt
szeretettel várnak a rendezõk
erre az izgalmasnak tûnõ dél-
utánra.

A bergamói Szépmûvészeti
Akadémia (Accademia Carra-
ra di Belle Arti) az észak-
itáliai festészet egyedülálló
gyûjteménye. Megalakulása
Giacomo Carrara gróf (1714–
1796) ötletén alapul, aki már
az 1770-es években létre
akart hozni egy fiatal mûvé-
szek képzésével foglalkozó
intézményt. A gróf végrende-
letében e célra hagyta vagyo-
nát, különös tekintettel a fest-
ményekbôl, rajzokból, nyom-
tatványokból és könyvekbôl
álló gyûjteményére, hogy azt
az oktatók és a diákok reper-
tóriumként használják.

A Békéscsabára érkezô vá-
logatás több szempontból is
különleges: egyrészt, mert a
bergamói múzeum korábban
csak egyetlenegyszer (Szent-
endrén) szerepelt ekkora ki-
állítással a magyar közönség
elôtt, másrészt a hazai gyûjte-
ményekben ritkák a XV–XVI.

századi észak-itáliai festészeti
darabok. A kiállításon látható
korszak a quattrocento elôtt
indul és a cinquecento máso-
dik-harmadik évtizedéig tart,
vagyis a késô gótikus jegyeket
hordozó alkotásoktól a ma-
nierizmusig ívelô stílusváltást
összegzi. Sokszínûsége teszi
különösen érdekessé és a ma-
gyarországi reneszánszhoz
hasonlatossá az észak-itáliai
mûvészetet.

A Békés megyei közönség
abban a szerencsés helyzet-
ben van, hogy hamarosan
megtekinthetik a 2009-es év
egyik legkülönlegesebb kép-
zômûvészeti tárlatát, mégpe-
dig a Békés Megyei Önkor-
mányzat példaértékû támo-
gatásának köszönhetôen.

Az egyedülállóan szép
Lombard reneszánsz kiállítás
szeptember 12-én nyílik a
Munkácsy Mihály Múzeum
és a Békés Megyei Program-
iroda társszervezésében.

Kick-box döntõ FüzesgyarmatonRekordszámú résztvevô
a XII. Kenumaratonon

Lombard reneszánsz
a Munkácsy Mihály Múzeumban!
� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL


