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Intézményi átszervezésekkel próbálják ellensúlyozni az elvonást

A

2006 óta eltelt két és fél
évben összesen annyi
forráselvonás történt az önkormányzatoktól, mint amennyit
az elkövetkezendô másfél évben a kormányzat még véghez
akar vinni. A kormány követelményeket állít, és elvárja,
hogy kevesebb forrásból az
önkormányzatok ugyanazt
vagy még magasabb a színvo-

nalú feladatellátást biztosítsanak – hangsúlyozta Domokos
László, a Békés Megyei Közgyûlés elnöke.
A jelentôs önkormányzati
forráskivonás az áfaemelés, a
13. havi juttatás és nyugdíj, valamint a kétéves közalkalmazotti bér befagyasztása mellett
kerül bevezetésre. A rendszer
a tûrôképesség határáig jutott

forráselvonás

10%-os

Újabb 120 milliárdos forráselvonást tervez a kormány az önkormányzati rendszerbôl. A Békés Megyei Önkormányzat költségvetésének közel 10 százalékát, mintegy 1,5-2 milliárd forintot kell nélkülöznie a 20 milliárd forintos költségvetésébôl. Ezért
vagy hitelbôl pótolják az intézmények számára a bevételkiesést, vagy átszervezésekkel próbálják meg
ellátni feladataikat. A legnagyobb csorbát várhatóan
a közoktatás, a szociális ellátás, valamint a fejlesztési támogatások szenvedik el a megszorítások miatt.
Errôl is szó volt a megyei közgyûlés legutóbbi ülésén.

Békés megye:

Elfogadhatatlan a megyét is sújtó kormányzati megszorítás

el, a bércsökkentés ebben az
évben eléri a 15%-ot.
A nagy átalakítások lezárulta után 2009-re még mindig
egyensúlyi költségvetéssel zárt
a Békés Megyei Önkormányzat, jövôre azonban minden
korábbit meghaladó mértékû
a kormányzati elvonás, melynek negatív hatásait már csak

Kinyílnak a kulcsos házak
K

apunyitogató címmel
egy országosan is újszerûnek számító rendezvénysorozatot indít 2009
szeptemberében a Békés Megyei Ibsen Kht. Kulturális
Irodája a Békés Megyei Önkormányzat 2,5 millió forintos támogatásának köszönhetôen – derült ki a rendezvény
szeptember 3-i sajtótájékoztatóján. A rendezvénysorozat
egyelôre 10 olyan Békés megyei településre látogat el,
ahol a mûvelôdési ház eddig
zárva tartott, hogy a helyi
rendezvényekhez kötôdôen
néhány napra kinyíljon az intézmény.

Békés megyében 21 olyan
település van, ahol a mûvelôdési ház zárva tart. Ez azt jelenti, hogy ezekben a községekben a mûvelôdési, szórakozási, ismeretszerzési lehetôségek a lakosság számára
nehezen elérhetôk. A „Kapunyitogató” kezdeményezés
célja, hogy azokon a településeken, ahol a mûvelôdési ház
úgymond „kulcsos házként”
mûködik, pár napig nyitva
tartson az intézmény, és a falunapokhoz kötôdôen szervezett kulturális programok
mellett más közmûvelôdési
eseményeken is részt vehessen a lakosság.

Domokos László megyei elnök a sajtótájékoztatón elmondta: a Békés Megyei Önkormányzat ahhoz nyújt segítséget, hogy a kulturális
programok a megye minden
településén fennmaradjanak.
A Kapunyitogató elsô helyszíne Békés megye legkisebb
lélekszámmal rendelkezô községe, Újszalonta volt szeptember 7-én, majd Körösújfalu következett. Ebben az évben a rendezvény ellátogat
még Örménykútra, Végegyházára, Mezôgyánba, Pusztaottlakára, Gesztre, Hunyára,
Kertészszigetre és Almáskamarásra is.

hitel segítségével tudják ellensúlyozni.
A megyei önkormányzat
által fenntartott intézményeket érintôen arról döntött a
megyegyûlés, hogy lépéseket
tesz a kisegítô tevékenységek
optimálisabb mûködése érdekében. Ezért elsô lépésként
határozatot hoztak arról, hogy

a könyvelés, a konyhai szolgáltatások és a takarítás terén
gazdaságosabbá váljon a mûködés. A folyamat nem jár
létszámleépítéssel, mert az
említett tevékenységi köröket
nem vállalkozásba szervezik
ki, hanem az intézmények
közötti átszervezést erôsítik,
és átveszik egymás között a

Köszöntô az idôsek világnapján

I

dôsnek lenni önmagában éppen úgy nem érdem, mint
ahogyan fiatalnak lenni sem az. Amitôl mégis becsülni
való értékké válik, az a több évtizednyi idô kereteit megtöltô tapasztalat és tartalom. A türelem és gondoskodás, amivel a szülôk, a nagyszülôk családi szálakat bogoznak ki, fognak össze. A történelem, amit az ô személyük tesz kézzelfoghatóvá és átélhetôvé. A sok munka, aminek eredménye
gyakran csak a következô generációk idejére érik be. A jó
szívvel adott tanácsok, amelyekkel igyekeznek elejét venni,
hogy gyermekeik, unokáik elkövessék ugyanazokat a hibákat, amelyeket húsz, harminc, negyven esztendôvel korábban maguk is elkövettek. Az elnézés képessége olyankor,
amikor a fiatalok persze mégsem hallgatnak rájuk.
Az október elsejei idôsek világnapja alkalmából szeretettel köszöntjük olvasóinkat, a fiatalokat pedig arra biztatjuk, hogy ne csak ezen az egy napon, hanem a tizenkét hónap fennmaradó részében is mutassák ki tiszteletüket korosabb családtagjaik, ismerôseik elôtt, és ha van miért, akkor mindenképpen fejezzék ki nekik hálájukat.

dolgozókat. Felértékelôdik az
intézményvezetôk közötti
együttmûködés, ezért csak
olyan döntések születhetnek,
melyeket az érintett intézmények vezetôi vállalnak.
Domokos László azt is elmondta, hogy szeptember
elején a Kormány–Önkormányzatok Egyeztetô Fórumának Budapesten megrendezett ülésén az önkormányzati szövetségek kinyilatkoztatták, hogy számukra elfogadhatatlan a kormány 120 milliárdos forráselvonásról szóló
tervezete. A hét érdekvédelmi
szövetség azt is közölte, hogy
felfüggesztették tárgyalásukat
a kormánnyal, mert úgy látják,
hogy a költségvetés benyújtása
elôtt a kormány nem beszélt
konkrét számokról.
TOVÁBBIAK A 3. OLDALON ¡

Friss diplomásokat
támogatnak
Elindítja fiatal értelmiségieket támogató programját a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács. A grémium szeptember 9-i ülésén arról döntöttek, hogy
38 pályakezdô foglalkoztatását támogatják 26 önkormányzatnál az erre elkülönített 53 millió forintos
keretösszegbôl. A munkáltatás formája ösztöndíjas
foglalkoztatási jogviszony
lesz, a programban részt
vevô diplomások október
1. és december 1. között
folyamatosan állhatnak
munkába.
A kezdeményezés célja az
volt, hogy a friss diplomások
szakértôk és szakmai segítôk
által szerezzenek széles körû
elméleti és gyakorlati munkatapasztalatot, hogy könnyebben elhelyezkedjenek a munkaerôpiacon. Az egyéves foglalkoztatással arra törekednek,
hogy a fiatalokat Békés megyébe vonzzák, illetve itt tartsák. A program részleteinek
kidolgozása a területfejlesztési tanács munkaszervezete és a
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ együttmûködésében valósult meg.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON ¡
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Templomavatás Lökösházán
Különleges eseményhez társult a megyejárás rendezvénysorozata augusztus 22-én, ugyanis a falunap
alkalmával új templomot és harangot szenteltek fel
az idén hatvanéves Lökösházán. A Fátimai Szûz
Mária tiszteletére megrendezett ünnepi szentmisére több százan látogattak el; akik nem fértek be az
épületbe, kivetítôrôl követhették az eseményeket a
templomkertben. Ezúttal is kulturális programok
sokasága tette teljessé az egész napos rendezvényt, a
polgármesteri hivatalban pedig soron kívüli testületi ülésen mutatkozhatott be a megye.

L

ökösháza életében különleges nap volt a hatvanéves születésnap, hiszen
római katolikus templomot
avattak a településen. A község a múlt században két
kápolnával is rendelkezett,
azonban egyik épület sem áll
már, ezért a szertartásokat eddig egy magánházból kialakított parókián tartották meg.
Az új templomot és a 280 kilogrammos harangot, melyet
a szentmisén helyére is emeltek, dr. Kiss Rigó László megyés püspök szentelte fel. Köszöntôjében elmondta, hogy
a templomépítést a sok öröm
mellett fáradságos munka is
kísérte, melybôl csak az öröm
maradt meg, egyben köszönetét fejezte ki mindazoknak,
akik a templom építésében
szerepet vállaltak. A ceremónián Domokos László, a megyei közgyûlés elnöke is kö-

szöntötte a megjelenteket;
beszédében kiemelte, hogy a
templom azt az összefogást
jelképezi, amelybôl látszódik,
hogy a lökösháziak közös
munkával folyamatosan fejlesztik a települést.
Az új templom felszentelését követte a megyejárás
megnyitó ünnepsége, melyen

dr. Tarr Lajos polgármester vázolta fel a település történetét. A polgármester elmondta, hogy a község az 1949-es
Elektôl való különválása óta
független, mely után többen
költöztek a településre a közeli Kevermesrôl. Lökösháza
fejlôdése egyrészt ennek is
köszönhetô, másrészt annak,
hogy a szomszédos Románia
egyik legfontosabb vasúti kapuja. A megyejárást Domokos László megyei elnök nyitotta meg, beszédében hangsúlyozta, hogy a megyei önkormányzat mûködése nemcsak intézményfenntartói szerepre korlátozódik, hanem a
megye egészében gondolkodva próbálja támogatni a
civil összefogásokat és a településeket.

Ideiglenes határnyitás Geszten
Ünnepélyes keretek között nyitották meg immár
hatodik alkalommal Geszt és Cséffa községek között az ideiglenes határátkelôt a IX. Geszti Napokon augusztus 29-én. Ha egyelôre csak egy napra is,
de megszûnt a község zsáktelepülés mivolta, és
mint kiderült, idén minden korábbinál többen lépték át a határmezsgyét. A jeles eseményhez az
„Otthonunk Békés megye” rendezvénysorozat is
csatlakozott, melynek megyetörténeti tárlata ezúttal egy igazán történelmi jelentôségû helyen
mutatkozhatott be, a Tisza-kastély dísztermében.

M

ár egészen kora reggeltôl lehetôség volt
átkelni a román-magyar határszakaszon Geszt és Cséffa
községek között, ekkor nyi-

tották meg ugyanis ünnepélyesen az ideiglenes határátkelô állomást az addig a pillanatig zöldhatárként nyilvántartott szakaszon.

Fotó: Both Imre

Farkas Zoltán és Dumitru Alin Bárnáu a megnyitón

A határszakasz szalagátvágási ceremóniáján Fábián Zsuzsanna polgármester reményét
fejezte ki, hogy a jövôben nem
csak lélekben találkozhatnak a
cséffaiakkal, Farkas Zoltán megyei alelnök pedig hangsúlyozta, hogy a schengeni határok keletebbre tolódásával
Geszt sem lesz majd zsáktelepülés. Dumitru Alin Bárnáu,
Cséffa község elsô embere
szerint nem kell már sokáig
várni arra, hogy a két község
között aszfaltozott úton is
közlekedhessenek. A átkelô
késô esti lezárásáig közel ötszázharmincan keltek át az
ideiglenes határon.
A határnyitási ünnepség
után a megyejárás rendezvénysorozat megnyitóját tartották meg a Tisza-kastélyban, melyben a Magyarországnak két miniszterelnököt
is adó Tisza család, valamint a
nevelôként itt dolgozó Arany
János is élt. A történelemmel
átitatott falak között tekinthették meg az érdeklôdôk a
megyetörténeti kiállítást is,
amely nemcsak a megye és
Geszt, hanem a Tisza család
ôsi fészkének történetét is bemutatta a jelenlévôknek.

Békés Megye Képviselô-testületének Közlönye, Békéscsaba. Felelôs kiadó: dr. Biri István
fôjegyzô. Felelôs szerkesztô: Krattinger Márton. Újságírók: Gelegonya Edina, Licska Balázs,
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.

Petíció és nyertes pályázatok
Nem mindennapi látványban volt része annak, aki
a szeptember 5-i hétvégén Pusztaottlaka községbe látogatott, ugyanis ekkor rendezték meg a III.
Tepertôfesztivált, melyhez a megyejárás is csatlakozott. A kulturális programokban bôvelkedô kétnapos rendezvényen bôven volt ok az ünneplésre,
hiszen a rendezvény keretein belül adták át ünnepélyesen a település új térfigyelô kamerarendszerét, valamint a község útfelújításra, közösségi tér
fejlesztésére vonatkozó nyertes pályázatait is.

A

soron kívüli testületi
ülés kezdetén dr. Gyurosovics József megyei rendôrfôkapitány adta át ünnepélyes
keretek között a frissen felállított térfigyelô kamerarendszert. Simonka György polgármester reményét fejezte ki,
hogy a kamerarendszer átadásával a településen élôk
biztonságosabban élhetnek a
jövôben, egyben köszönetét
fejezte ki mindazoknak, akik
segítséget nyújtottak a rendszer létrejöttében. A térfigyelô kamerák átadását követôen
Domokos László megyei elnök
mutatta be a jelenlévôknek a
megyei önkormányzat mûködését.
Pusztaottlakai kezdeményezésre a soron kívüli testületi ülésen petíciót fogalmazott meg tizenegy megyei település polgármestere, amelyben a szeptember 1-jén életbe lépett szociális foglalkoztatást korlátozó kormányrendelet miatt fejezték ki tiltakozásukat. A petíció mellett
még közel kétezer aláírást is
összegyûjtöttek tíz település
szociális foglalkoztatóiból,
ezzel is erôsítve tiltakozásuk

szándékát. A rendeletmódosítás jelenlegi értelmében a
szociális foglalkoztatottak közel egyharmada veszítheti el
állását. Tolnai Péter megyei
képviselô a tiltakozás kapcsán
kiemelte: olyan társadalmi
réteg kerül kiszorításra a kormányrendelet által, amely
egyébként is nehezen tud
munkát vállalni, egyben kérte a megye vezetését, hogy segítsen eljuttatni a petíciót az
illetékes minisztériumba. Ál-

lunk rendelkezésre a segítségnyújtásban, felterjesztôk
és kezdeményezôk leszünk,
mert mi is egyetértünk a petícióval – hangsúlyozta Domokos László. A petíció aláírása
után a község testvértelepülési szerzôdést kötött a romániai Salva és Graniceri községekkel.
A testületi ülés után a kétnapos rendezvény alkalmával
a számos hazai hírességet felvonultató színpadon adták át
a település nyertes pályázatainak díszokiratait. Közel százhuszonötmillió forintos összértékben nyert pályázatokat a
község, melyekbôl többek
között falugondnoki buszt
vásárolhattak, 800 méter belterületi utat építhetnek, valamint a polgármesteri hivatalt,
az ortodox templomot és a
közösségi területeteket újíthatják fel.

Egészségügyi szûrés a megyejáráson
Immár a 36. állomására érkezett a megyejárás rendezvénysorozata szeptember 11-én Mezôkovácsházára. Ezúttal egy újdonsággal is találkozhattak
a programokra ellátogatók, hiszen a Pándy Kálmán Megyei Kórház új szûrési szolgáltatáscsomaggal várta a település lakosait az erre a célra berendezett pavilonban. Az érdeklôdôk ingyenes
szûrôvizsgálaton vehettek részt, valamint diétás
szaktanácsadást is kérhettek.

E

lsôként Mezôkovácsházán nyílt lehetôség szûrési szolgáltatás igénybevételére
a Pándy Kálmán kórház szakembereinek közremûködésével, azonban a megyejárás ezt
követô helyszínein is lehetô-

ségük lesz az érdeklôdôknek
ingyenes szûrôvizsgálatokon
való részvételre, valamint diétás tanácsadás igénybevételére.
A kórház munkatársai vérnyomás-, vércukor-, triglicerid- és koleszterinméréssel,

valamint életmódbeli tanácsokkal várták mindazokat az
érdeklôdôket, akik egészségi
állapotuk felméréséhez, illetve egészségük megôrzéséhez
szándékoztak segítséget kapni.
A városi mûvelôdési házban Balogh József megyei térségi tanácsnok nyitotta meg a
megyejárást. Beszédében felhívta a figyelmet a fennálló
megyerendszer jelentôségére
és a településekkel való kapcsolattartás fontosságára. Bakos István polgármester örömét fejezte ki, hogy Mezôkovácsházára is ellátogatott a
megyejárás.

Ingyenes kórházi szûrôvizsgálatokra is lehetôség volt a rendezvényen
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Összefogást sürget a megye a vasútvonalak és az agrárium megmentése érdekében

Elfogadhatatlan a megyét is sújtó kormányzati megszorítás
Mozgalmasan indult a nyári szünet utáni elsô közgyûlés a megyeházán szeptember 10-én. Napirend elôtti
felszólalásukban a képviselôk tiltakozásukat fejezték ki a vasútvonalak tervezett bezárása és a megváltozott
munkaképességû emberek szociális foglalkoztatását ellehetetlenítô kormányzati intézkedések ellen, valamint szó esett a magyar agrárium és élelmiszeripar tragikus helyzetérôl is. Elköszönt a képviselôktôl nyugdíjba vonulása elôtti utolsó testületi ülésén dr. Biri István megyei fôjegyzô, akinek nevéhez a jelenleg is mûködô megyei önkormányzat szervezeti kialakítása is fûzôdik.

Nyugállományba vonul
a megyei fôjegyzô
Dr. Biri István beszédében szívesen emlékezett vissza a megyeházán töltött idôre, és külön megköszönte a testületnek, hogy az elmúlt húsz évben a hivatal nem volt politikai
csatározások helyszíne. A képviselô testület egyhangúlag elismerte és egyben megköszönte a fôjegyzô munkáját, majd
az is kiderült, hogy a pályázatok benyújtása és áttekintése
után az új hivatalvezetô személyérôl elôreláthatólag az októberi közgyûlésen döntenek.

A megyei önkormányzat továbbra is
segítene a húskombinátnak
Ismét szóba került a Gyulai Húskombinát kálváriája,
azonban az is kiderült, hogy a
megyei önkormányzat hiába

nyújtana segítséget a cégnek,
a tulajdonos csak a helyi önkormányzattól és az államtól
vár támogatást. A megyei önkormányzat álláspontja azonban nem változik a húskombináttal kapcsolatban, az eseményeket továbbra is figyelemmel kísérjük, hogy ha
kell, bármikor segíthessünk
az üzemnek – mondta el Domokos László megyei elnök.

Tiltakozás a szociális
foglalkoztatást ellehetetlenítô
kormányzati intézkedések ellen
A megváltozott munkaképességû emberek szociális foglalkoztatását ellehetetlenítô
kormányzati megszorító intézkedés elleni tiltakozását
tolmácsolta a megyegyûlésnek Tolnai Péter és Fodor József.
Az említett képviselôk közel

1600 aláírást gyûjtöttek össze,
és egy 11 polgármester aláírásával ellátott petíciót is elfogadtak. Tolnai Péter a tiltakozás kapcsán a pénz visszatartásának nevezte a kormány
döntését, melyet véleménye
szerint semmilyen szakmai
tény nem támaszt alá. A képviselô-testület 32 igen és két
tartózkodás mellett kezdeményezte a megváltozott
munkaképességû emberek
helyzetének rendezését a
kormányzatnál.

község Önkormányzata fellebbezésének, miszerint a felperes, a beruházásban gesztorságot vállaló megyei önkormányzat közel 12 millió
forintos kártérítési igényét bizonyítottság hiányában nem
érvényesítheti. Ezenkívül még
arra is kötelezte a megyei önkormányzatot, hogy 1,2 millió forintot fizessen ki az elsô- és másodfokú perköltségre, amely meg is történt. Balogh József megyei képviselô
ezért határozati javaslatot terjesztett a közgyûlés elé, hogy
mihamarabb vizsgálják ki az
ügyet és a hivatal tegyen további jogi lépéseket az ügyben. Dr. Gosztolya Ferenc a té-

megszüntetése ellen a megyei
közgyûlés. Az egyhangúlag
elfogadott határozatban a
képviselô-testület kérte az illetékes közlekedési minisztériumot, hogy a végleges döntéshozatal elôtt egyeztessen a
megszüntetésben érintett önkormányzatokkal.
Több mint 220 km vasútvonal vár felszámolásra csak a
megyében, amely huszonhat
települést, ebbôl tíz várost
érintene. Ezeken a helyeken a
teljes vasúti közlekedés megszûnne, csak a Pest–Lökösháza és a Kötegyán–Szeged vonalak maradnának meg –
mondta el Kaszai János. A
képviselô abban bízik, hogy

Több korábbi beruházás kapcsán is
vizsgálat indul
Vizsgálatot indít a megyei
közgyûlés az elôzô ciklusban
megkötött, Békés Megyei Önkormányzatot érintô elônytelen szerzôdéskötések, valamint a nyolc települést is
érintô 2003-ban indult belte-

rületi belvízrendezési beruházással kapcsolatosan. Mint
idôközben kiderült, a Szegedi Ítélôtábla írásban megküldött ítéletében megváltoztatta az elsô fokon eljáró Békés
Megyei Bíróság ítéletét, és
helyt adott Kétegyháza Nagy-

mával kapcsolatosan elmondta, hogy támogatják a határozati javaslatot, azonban folyamatosan követni szeretnék a
kivizsgálás menetét. Az errôl
szóló határozati javaslatokat a
megyei közgyûlés 33 igen, illetve egy nem szavazattal elfogadta, és megbízást adott
hivatalvezetôjének, hogy az
ügyekben további jogi lépéseket és egyéb intézkedéseket
kezdeményezzen. A megyei
közgyûlés által megszavazott
kivizsgálás kiterjed a beruházás és a szerzôdéskötések elôkészítésén át egészen a lebonyolítás körülményeire és
szakszerûségére, valamint a
bizonylatolásokra is.

Meg kell akadályozni a vasúti
mellékvonalak megszüntetését
Tiltakozását fejezte ki a Békés
megyei vasúti mellékvonalak

összefogással sikerül megakadályozni a tervezett vonalak
eltörlését, ezért kérte a megyegyûlést, hogy tiltakozzon
a vasúti mellékvonalak megszüntetése ellen a kormányzatnál. Dr. Kulcsár László annak a véleményének adott
hangot, hogy a sínek felszedése helyett inkább az utakat
kellene rendbe hozni, majd
Balogh József hozzátette,
hogy évszázados technikai
fejlesztésekre mond a kormányzat halálos ítéletet a
mellékvonalak felszámolásával. Tóth Imre is egyetértett
azzal, hogy az utak állapotát
mindenképpen fel kellene javítani, többek között a vasútvonalak felszámolásának ellensúlyozására és a biztonságosabb közlekedés elôsegítésére. Dr. Gosztolya Ferenc
véleménye szerint viszont a

jó pár éve megszûnt békési
vasútvonalat is tudja helyettesíteni az autóbusz.

Mélyrepülésben az agrárium
A tudatos mezôgazdasági leépítések ellen emelt szót dr.
Kulcsár László, a megyei mezôgazdasági bizottság elnöke,
melynek kapcsán megemlítette, hogy számításai szerint

kérdés merült fel, melyet elnöki javaslatra a következô
testületi üléseken egyenként
fog megtárgyalni a közgyûlés.

Szemészeti mûtétek számának
növelése a Pándy Kálmán kórházban
A képviselô-testület a több témában lezajlott érdemi viták
után arról is döntött, hogy a
Pándy Kálmán Megyei Kór-

az eddig ismert 33 milliárd
forintos elvonás összege akár
több is lehet. Szabó István, a
megyei mezôgazdasági szakigazgatási hivatal vezetôje tálalta a közgyûlés elé a megye
agrárfejlesztésérôl szóló tájékoztatóját, melyet a közgyûlés nagy érdeklôdéssel fogadott. A tájékoztatóból kiderült, hogy a mezôgazdaság
soha nem látott mélyrepülésbe kezdett, ezért Várfi András
összefogást sürgetett az agrárium mielôbbi megmentéséért, Farkas Zoltán megyei alelnök pedig hozzátette, hogy a
probléma kezeléséhez haté-

ház Szemészeti Osztályán a
jelentôsen megnövekedett
várólista csökkentése érdekében havi negyven mûtéttel
többet végezhessenek el. A
megemelkedô szemészeti
mûtétszám miatti veszteségek kompenzálását tízmillió
forint keretösszeg erejéig támogatja a közgyûlés a 2009.
évi általános tartalék terhére.

konyabb piacvédelemre lenne szükség. Tóth Imre szerint a kormányzat a kis- és
középvállalkozóktól vonja el
a pénzt, hogy a mezôgazdaságot tálcán kínálja fel a multinacionális cégeknek. A tájékoztató kapcsán számos mezôgazdasággal kapcsolatos

gató Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Humánerôforrás
Programok Irányító Hatósághoz benyújtott pályázat második fordulója eredményétôl
függetlenül is megépítené az
intézmény területén a helikopter-leszállót. Amennyiben
a hatóság engedélyezi a projekt keretein belül a magasabb
összköltségû helikopter-leszállóhely megvalósítását, 134
millió forintos saját erôt biztosítana a megye a leszállóhely
megépítéséhez, ha viszont
nem, akkor a megyei önkormányzat saját beruházásként
oldaná meg a beruházást. Ebben az esetben a fejlesztési feladatokat finanszírozó céltartalék terhére biztosítaná a beruházáshoz szükséges mintegy
100 milliós forrást a megye,
hogy mielôbb megvalósíthassák a tervezett fejlesztést.

Sürgôsségi helikopter-leszálló
épül Gyulán
A közgyûlésen az is kiderült,
hogy a testület a Pándy Kálmán kórház sürgôsségi osztályának fejlesztésére a Támo-
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Felújított Harruckern Orosházán
Közel 57 millió forintos saját erôs beruházással újította meg az idei tanévre a Harruckern János Közoktatási Intézmény orosházi intézményegységét a
fenntartó Békés Megyei Önkormányzat. Az intézményt 2009. július 1-jétôl vette át a megyei önkormányzat Orosháza Város Önkormányzatától, és az
átvétellel el is kezdôdtek a felújítási és átalakítási,
építôipari munkálatok az intézmény orosházi telephelyén, melyek a tanév kezdetére készültek el.

A

kollégium alsó szintje és
az elsô emeleti szint teljes felújítása mellett az ebédlô is teljes átalakításon ment
keresztül. A padozat feltörése
után új laminált parkettával,
új asztalokkal, székekkel, függönyökkel, megújult külsôvel, belsôvel egy impozáns
tankonyhává és tanétteremmé vált.

Méltó helyre kerülnek a
falusi turizmus, panziós képzésben részt vevô diákok,
hisz egy mai elvárásnak megfelelô gyakorlóhelyet alakítottak ki számukra, de a helyiségeket természetesen bármilyen külsôs rendezvényre, lakodalmakra is szeretné a
vezetôség használni, bérbe
adni.

A megye szerepe
Munkahelyeket kell teremteni

– Az Európai Unióban a régiók fejlesztési egységként
mûködnek, Magyarországon
is ehhez kellene igazodnunk,
és a közigazgatásban vissza kellene állítani a megye korábbi
feladatkörét – hangoztatta dr.
Tarr Lajos. Lökösháza polgármestere kifejtette: a dél-alföldi régióban Békés megye gazdasági adatai nem hízelgõek,
reményei szerint ezen javítani fog az M44-es megépítése,
miként korábban Kecskemét
és Szeged térségének is nagy
segítséget jelentett, hogy autópályán elérhetõvé vált.
A gazdaság élénkítése érdekében dr. Tarr Lajos szerint
a közlekedés fejlesztése mellett meghatározó a határok átjárhatósága is. Bár Magyaror-

szág és Románia egyaránt
tagja az uniónak, jelenleg
még itt húzódik a schengeni
határ, és Lökösházán vasúti
határátkelõhely mûködik. Ez
munkát ad vasutasoknak, határõröknek és vámosoknak.
Céljuk, hogy Romániával a
közúti kapcsolat is kiépüljön,
hiszen csupán 25 kilométerre
fekszik Arad, illetve a határ
túloldalán található Kürtös
kisváros, amely Románia
nyugati vasúti kapuja, így
munkahelyek százait adhatná
a lökösháziaknak.
Dr. Tarr Lajos jónak értékelte a megye és a település kapcsolatát, korábban részt vettek
a megye gesztorságával megvalósuló belvízrendezési programban, most a gázbeszerzési
szindikátustól azt remélik,
hogy 10-15 százalékkal olcsóbban juthatnak fûtõanyaghoz, illetve a megyei területfejlesztési tanács támogatásával
egy esztendeig foglalkoztathatnak egy fiatal diplomást.
Lökösháza polgármestere
bizakodóan tekint a jövõbe,
véleménye szerint a fiatalok
nagy része érzelmileg kötõdik megyéjéhez, itthon akarnak maradni és családot alapítani, a politikusoknak pedig
kötelességük, hogy ehhez
munkahelyeket teremtsenek.

A fûtés-, víz-, villanykorszerûsítési munkák még folyamatban vannak, mellyel
csökkenni fog a kollégium
közüzemi költsége. Az iskola
belsô udvarán a térburkolat is
megújult, a fôút melletti résznél a bokrokat megritkították,
így az épület mindenki számára jól láthatóvá vált.
Az alsó szinten, a korábban
könyvtárként funkcionáló helyiség falait „kibôvítve” alakították ki a közös tanári szobát,
és az iskolavezetés is átkerült
a kollégiumba, a könyvtár pedig átköltözött a fôépület volt
tanári szobájába. A nyílászárók cseréje az iskola teljes
épületében megtörtént, és a
kollégium belsô festését is elvégezték.
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Közoktatási intézmények fejlesztése

H

árom pályázatot nyújtott be a Békés Megyei
Önkormányzat közoktatási
intézményeinek fejlesztésére,
ebbôl a Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács részben kettôt támogatott. A benyújtott
pályázatokból a Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény faipari tanmûhelyének korszerûsítésére az eredetileg igényelt 20
millió forintból 19 785 000 forint támogatást kapott, így a
projektet összesen 23 277 000
forintból valósítják meg, következésképpen az eredetileg

tervezett önerôt még további
214 000 forinttal kellett megtoldani. A mezôkovácsházi
székhelyû Hunyadi János
Közoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztésére viszont a megigényelt szintén
20 millió forintos támogatásból csak 11 milliót ítéltek meg.
Az intézmény sportudvara kialakításához a kétmillió forintos bontási költség finanszírozására pályázati keretek között
nincs lehetôség, ezért kilencmillió forint önerôt kell biztosítania a szükséges fejleszté-

sekhez a megyei közgyûlésnek az eredetileg tervezett
5 151 000 forint helyett.
Nem szerepelt sikeresen a
Harruckern János Közoktatási Intézmény gyulai leánykollégiumának energetikai korszerûsítésére benyújtott pályázat, ugyanis a regionális fejlesztési tanács forráshiány miatt elutasította azt, ezért a három benyújtott pályázatból
csak a békési nyert szinte teljes
összeget, a mezôkovácsházi is
csak az igényelt forrás felét
kapta meg.

Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnak meg a megye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most dr. Tarr Lajost, Lökösháza, Fodor Józsefet, Csanádapáca és Jancsó Ottót, Nagybánhegyes polgármesterét kérdeztük.

Diplomás fiatalok
támogatása
A Békés Megyei Önkormányzat igen fontos szerepet
tölt be, mivel a megye 75 települését fogja össze és koordinálja – fogalmazott Fodor
József. Csanádapáca polgármester kifejtette: az állami
megszorítások egyre nehezebb helyzetbe sodorják a
megyét, a kormány pénzügyileg lehetetlen helyzetbe
hozta a megye intézményeit
is. Az oktatás és az egészségügy területén hatalmas felelõsség hárul a megyei önkormányzatra mint fenntartóra,
épp ezért Domokos László elnöknek a közgazdaságban
szerzett óriási tudását és tapasztalatát most a megye
nagymértékben hasznosíthatja. Fodor József példaként
megemlítette, hogy a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ
fiatalok munkába állásának
támogatására a közgyûlés
több mint 50 millió forint támogatást szavazott meg, ezzel
az intézkedéssel az országban
Békés egyedülálló. Továbbá a
világon végigvonuló gazdasági válság ellenére a megyei
önkormányzat az idei évben
gazdaságilag is stabilizálta
helyzetét. Ahhoz, hogy a következõ évben is biztos lába-

kon álljon a megye költségvetése, további megszorításokat
kell végrehajtania.
A jövõt tekintve Csanádapáca polgármestere elmondta, hogy a gazdaságosság és az
itt élõk sorsának javítása érdekében lát esélyt a megye és a
települések együttmûködésének erõsítésére. Ehhez természetesen meg kell szüntetni mindazon munkahelyeket,
ahol pártpolitikai célokból
hozzá nem értõ emberek: bukott miniszterek, államtitkárok dolgoznak.

Békés a mi otthonunk
– A magyar megyerendszer
majd ezeréves, a lakosok ezt
szokták meg, és közel áll a falvakhoz, városokhoz is, ugyanis a települési önkormányzatoknak az az érdekük, hogy a
közelben döntsenek róluk
azok, akik jól ismerik õket. A
magyar közigazgatási hagyományoktól idegen régió létrehozásával a megye szerepe az
utóbbi idõben sajnos lecsökkent, a településfejlesztésre
szánt pénzekrõl jelenleg sokkal távolabb, Szegeden döntenek. Ennek következtében az
tapasztalható, hogy kevesebb
pénz jut Békés megyébe, a fejlesztésekre fordítandó összegek nagyobb részét Szeged, illetve a Csongrád megyei települések viszik el – foglalta öszsze véleményét Jancsó Ottó.
Nagybánhegyes polgármestere kifejtette: mikor a te-

lepülésfejlesztési pénzekrõl
helyben döntöttek, akkor
még jutott a települési önkormányzatok, illetve a kis- és
közepes vállalkozások támogatására is. A megyejárás
programja nagyon jó, de ahhoz, hogy a megye valóban
hatékonyan tudja támogatni a
kistelepüléseket, anyagi forráshoz kell juttatnia.
Jancsó Ottó úgy véli, a tavaszi parlamenti választások
után újra meg kell erõsíteni a
megyéket, hogy képesek legyenek hatékonyan képviselni a kistelepülések érdekeit, összehangolni, támogatni
munkájukat. Polgármesterként nap mint nap találkozik
a lakosokkal, akik ezt az elvárásukat fogalmazzák meg.
– Békés megye a mi otthonunk, a szûkebb hazánk –
hangsúlyozta Jancsó Ottó.

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE

2009. SZEPTEMBER

Megújult a Tudásház
– Az elmúlt idôszakban az épületben zajló beruházás miatt zárva volt az épület. Mikor vehetik
ismét birtokba az olvasók a Tudásházat?
– A Tudásház júniusban
zárt be. Emeltráépítést, fûtéskorszerûsítést és egyéb felújítási munkákat végeztek, átszervezték a könyvtári tereket
is. A munka azonban akkor is
gôzerôvel folyt, hiszen készültünk a nyitásra. Szeptember közepétôl korlátozott
nyitva tartással ismét fogadjuk a látogatókat, októberben

olvasótere a korábbival megegyezô alapterületen, de más
elrendezésben várja az olvasókat. A földszinten marad a szabadpolcos kölcsönzési rendszer és a folyóirat-olvasó. Itt
kap helyet a hangoskönyvtár

pedig az országos nyitott
könyvtári napok idejére már
minden szolgáltatást igénybe
vehetnek az érdeklôdôk. Az
átalakítással egy új, korszerû
épületegyüttes jött létre széles körû szolgáltatásokkal,
melynek része a könyvtár és a
pedagógiai szakszolgálat is.
– Milyen változásokra került sor?
– Az egyik fontos változás,
hogy a pedagógiai szakszolgálat átköltözik a Luther utcáról
a Tudásházba, így minden intézményegységünk egy épületben mûködhet. A könyvtár

és a kibôvült számítógépes
övezet, ahová 42 új gép kerül.
A gyermekkönyvtár az emeleten lesz, az olvasóterem mellett. A kevéssé keresett könyvek raktárba kerültek, ahonnan gyorsszolgálat segítségével bármikor hozzáférhetôk.
Úgy gondolom, az az igazán
nagy változás, hogy az eddig is
hozzáférhetô könyveken túl
elektronikus formában egyre
több információhoz juthatnak
hozzá az olvasók.
– Több sikeres pályázat megvalósítása is zajlik a Tudásházban. Melyek ezek?

egfogalmazott céljainak hatékonyabb teljesülése érdekében további
három munkacsoporttal bôvítették ki a Békés megyei
növekedésorientált gazdaságfejlesztési program (NGP)
eddig ismert nyolc csoportját.
Megalakultak a civil szervezetek és pályakezdô diplomások támogatását, valamint
a vállalkozásélénkítést elôsegítô munkacsoportok. Beszámolót ismerhetett meg a
megyegyûlés a program kapcsán megrendezett gazdaságfejlesztési fórumok prezentációiról és az egyeztetéseken elhangzottakról, valamint a már meglévô munkacsoportok eddig elért eredményeirôl.
A teamek a létrehozásuk
óta eltelt idôszakban többek
között felmérték a szak- és
felnôttképzésben rejlô gazdaságfejlesztési lehetôségeket,
melyrôl szakértôi anyagot is
készítettek, megszervezték a
gázenergia szabadpiacról való
közös beszerzését, és felmér-

Friss diplomásokat támogatnak

2007 óta folyamatos átalakuláson megy át a Békés
Megyei Tudásház és Könyvtár. A megújuló épületben a régi kulturális értékek és a kötelezô feladatellátás megôrzése mellett egy menedzserszemléletû, a gazdaság és a kultúra összhangjára épülô
munka vette kezdetét. Dr. Hajnal Lajost, a Tudásház igazgatóját a változásokról kérdeztük.

Három munkacsoporttal bôvült
a gazdaságfejlesztési program
M

– Az egyik megnyert pályázatunk a közoktatás-fejlesztést
támogató hálózat kiépítését, a
kompetenciaalapú oktatás elterjesztését teszi lehetôvé a
Dél-Alföldön, és ezzel a Tudásház a térség közoktatás-fejlesztésének központja lesz. Ez
is bizonyítja, hogy komoly
szakmai munka folyik az intézményünkben. A másik jelentôs program a „Tudásdepóexpressz”, mely lehetôvé teszi,
hogy a megye 75 településének lakosai könnyedén hozzáférjenek aktuális információkhoz, mindenki egyenlô mértékben részesüljön a tudástársadalom társadalmi és gazdasági elônyeibôl. Az érdeklôdôk a
kultúra, a képzés, a kutatás-fejlesztés szakterületekre vonatkozó információkat is megtalálják a kialakított adatbázisban, a könyvtári elektronikus
katalógusban, a tervezett interaktív könyvtári honlap segítségével, valamint az online programok megvalósítása során.
Reményeink szerint a jövôben mindenki megtapasztalhatja majd, hogy a Tudásház a XXI. század új kihívásaira válaszolva egy olyan tudásbázis kialakítását teszi lehetôvé, mely a modern technika segítségével bármikor
bárki számára hozzáférhetô
információkat közvetít.

¡ FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Domokos László, a területfejlesztési tanács elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy
a program elindulása érdekében módosították a tanács
2009. évi mûködési költségvetését, hogy a források átcsoportosításával elkülönítsék a
szükséges 50 millió forintot a
pályakezdô egyetemi diplomások foglalkoztatására, amelyhez még hárommillió forintot rendeltek hozzá a tanács
ülésén. Jelen döntésével a területfejlesztési tanács helyi
önkormányzatokat, rajtuk keresztül intézményeiket, valamint önkormányzati alapítású
és tulajdonú gazdasági társaságokat, illetve alapítványokat
támogat, a leendô munkáltatók júliustól augusztus közepéig pályázhattak.
A tanács elnöke arról is tájékoztatást adott, hogy a pályázati paraméterek szerint
elsôsorban egyetemi, ezen
belül közgazdász, mûszaki és
orvos végzettségû friss diplo-

másokat keresnek, de az 5000
fô alatti lélekszámú településeken a fôiskolai diploma is
szóba jöhet. A programra
azért volt szükség, mert az
„Út a munkához program”
jellegénél fogva nem irányul
egyetemi végzettségûek foglalkoztatására, ezért egészítette ki egy ösztöndíjprogrammal a területfejlesztési tanács,
mivel a pályakezdô diplomások az álláskeresôk hatodát
teszik ki – mondta el Domokos László.
Mint kiderült, összesen 36
önkormányzat 76 fô foglalkoztatásával jelentkezett a
programra, közülük választották ki azt a 26 önkormányzatot, amely 38 álláshelyet kínálhat fel a pályázni kívánó,
két évnél nem régebben végzett pályakezdô diplomások
számára. Az elhelyezkedett
diplomások bértámogatást
kapnak, melynek mértéke az
egyéves foglalkoztatás idôtartamára bruttó 120 ezer forint/fô lesz havonta, de a

munkáltató ettôl többet is
biztosíthat a frissen munkába
álló értelmiségiek számára.
Dr. Nagy Ágnes, a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ fôigazgatója példaértékûnek nevezte a megyei
területfejlesztési tanács döntését, majd elmondta, hogy
felvették a kapcsolatot az ország többi munkaügyi kirendeltségével, valamint a felsôoktatási intézményekkel, hogy
minden álláshelyre megtalálják a megfelelô embert. Az
alkalmazott fiatalok a szakmájukban helyezkedhetnek
el, és mivel nem látni még a
válság végét, ezért minden lehetôséget meg kell ragadni a
munkaalkalom megszerzésére – hangsúlyozta a fôigazgató.
Békés megyében jelenleg
3200 pályakezdô fiatal van,
ebbôl 263 fô szerzett az elmúlt két évben diplomát, közülük 50 egyetemi, 226 pedig
fôiskolai diplomával rendelkezik.

Domokos László az érdeklôdô önkormányzatok vezetôit is tájékoztatta a programról

Kilencvenhét férôhelyet korszerûsítenek

Fejlesztés a gyermekvédelmi központban
97 férôhely korszerûsítésére kerül sor a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és
Módszertani Központban, melyhez 100 millió forint európai uniós támogatást nyert az intézmény.
A Békés Megyei Önkormányzat 6,5 millió forint
önerôvel járult hozzá a beruházás kivitelezéséhez.

A

ték az önkormányzati utak állapotát is. Ezenkívül kérdôívekkel és mélyinterjúk segítségével vizsgálták a megyei
fenntartású
intézmények
piacképes termékeit, melyek
értékesítéséhez webáruházat
is fejlesztettek. A növekedésorientált gazdaságfejlesztési
program munkacsoportjainak eddig végzett tevékenységérôl szóló tájékoztatót, valamint a három új team létrehozását a közgyûlés egyhangúlag elfogadta.

5

z intézmény fô célja,
hogy komplex módon
segítse a gyermekvédelmi
szakellátásba került gyermekeket, fiatalokat a megye
egész területén úgy, hogy ez a
segítség megalapozza az ellátottak társadalmi integrációját, önálló életkezdését és
megakadályozza társadalmi
kirekesztôdésüket.
A projekt keretében zajló
beruházás a gyermekvédelmi
szakellátási feltételek, valamint az ellátottak életminôségének javításával járul hozzá a
célkitûzések megvalósításához. A 97 korszerûsítésre kerülô férôhelybôl 16 esetében
belsô átalakítás, 81 férôhely
esetében felújítás történik.
Gazdaságossági szempontból
javul az ingatlanok üzemelte-

tésének hatásfoka, korszerû,
minôségi ellátás feltételeinek

biztosítása válik lehetôvé. A
beruházás keretében új bútorok, használati tárgyak kerülnek beszerzésre, illetve biztosított lesz a gyermekek számára az internethasználat is.
Jelenleg a dévaványai gyermekotthonban zajlanak a kivitelezési munkálatok. A korábbi 6-10 ágyas szobákból

négyágyas szobákat alakítanak
ki. A helyiségek teljes belsô
felújítása mellett új nyílászárókat építenek be, valamint a
régi, elavult gázkazán helyett
új berendezés kerül beszerzésre. Az átalakítást követôen
a gyermekek otthonosabb,
kellemesebb környezetben
élhetnek.
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XI. Madzagfalvi Napok Békésen

Ízek utcája, felvonulás és menettánc a fesztiválon
Idén tizenegyedszer rendezték meg Békés városának legnagyobb, legtöbb embert megmozgató, háromnapos fesztiválját, a madzagfalvi napokat.

A

rendezvény humoros
elnevezése arra utal,
hogy egykor a békésieket
„madzagosoknak” hívták a
környékbeliek, mert feltûnt
nekik, hogy a békési embernél mindig volt madzag, lévén az itteni sáros utak miatt
a kátyúban gyakran megrop-

pant a szekér, elszakadt a lovak istrángja, vagy szükség
volt rá a zsákok kötözéséhez.
Ismert több mulatságos történet is, amelyek a békésiek
és a madzag különösen közeli kapcsolatára mutatnak rá.
A XI. Madzagfalvi Napok
rendezvényei szeptember elsô hétvégéjén, a sport, a gasztronómia és a kultúra jegyében
zajlottak, hasonlóan a többi
települési fesztiválhoz. A fô
cél persze minél több békési
lakos megszólítása, szórakoztatása, a közösség építése volt.
Különbözô helyszíneken hatvannál is több rendezvény
zajlott az óvodás sportnaptól a
profi boksz gáláig, a bicajtúrától a szelektív hulladékgyûjtés
propagálásáig, a kutya, macska örökbefogadásától a családi
programokig.
Új elemként jelent meg
egy nagyszabású felvonulás és
menettánc, amely a helyi Belencéres Néptáncegyüttes ve-

Világszép nádszálkisasszony
a Napsugár Bábszínházban
Még alig csillapulnak
a gyermek s a felnôtt
közönségben a XV.
Nemzetközi Bábfesztivál élményhullámai, a Békés Megyei
Napsugár Bábszínház máris az új évadra készül. Októberben a Világszép nádszálkisasszony címû
ismert mesét állítják
színpadra Csortán
Zsóka rendezésében.
Az elôadás Benedek Elek klaszszikus meséjét dolgozza fel,
melyet bizonyára sokan ismernek. A történet a legkisebb királyfiról szól, aki a legszebb lányt keresi a világon,
hogy feleségül vehesse, de a
hozzá vezetô út rengeteg pró-

batétellel van kikövezve. A
bábok és a díszletek a bábszínház mûhelyében készültek Szôts Orsolya és Lenkefi
Zoltán tervei alapján. A zenei
aláfestésrôl a Berbécs Zenekar gondoskodott, így az elôadást kobza, hegedû, furulya,
valamint tárogató is kíséri
majd felvételrôl.
A bemutatóra október 10én kerül sor a Békés Megyei
Jókai Színház Vigadó termében, ahol az is kiderül, hogy a
kiskirályfi megtalálja-e élete
párját…
Elôadásainkat bérletes nézôként olcsóbban nézheti
meg! Bérletek válthatók a
színház szervezôirodájában
hétfôtôl péntekig 8.30 és
17.00 óra között. Telefon: 0666/519-550; e-mail: szervezes
@napsugarbab.hu.

zetésével, élô zenekísérettel
Békés fôterén vonult végig és
igen sok érdeklôdôt vonzott.
Szintén elôször lehetett
szavazni „Madzagfalva kofája”, „Madzagfalva kereskedôje” és „Madzagfalva szolgáltatója” címekre. A kezdeményezés célja a lakosság, valamint a vásárbéli árusok, termelôk, vállalkozók közötti
közeledés elindítása.
A szokásoknak megfelelôen Békés testvértelepüléseirôl, az erdélyi Gyergyószentmiklósról és a szerbiai
Magyarittabéról delegációk
érkeztek, melyeknek tagjai
mások mellett részt vettek az

„Ízek utcája” elnevezésû
nagyszabású szabadtéri fôzôés sütôversenyen, melynek
zsûrielnökségét Wichmann
Tamás többszörös világbajnok
kenus vállalta. Békés lépéseket tett abba az irányba is,
hogy végre nyugati testvérvárosa legyen. Az ausztriai
Mallnitzcal kibontakozó kapcsolat most az ottani gyermek
néptáncosok békési fellépésével és hivatalos tárgyalásokkal erôsödött.
Hazajöttek az elszármazottak is, több mint százan,
nekik – miután Izsó Gábor
polgármester tájékoztatást
adott a városi fejlesztésekrôl,

tervekrôl és a kihívásokról –
pezsgôs grillpartit szerveztek
a termálfürdônél.
A legnagyobb tömeget a tizenegyedik madzagfalvin is
az esti ingyenes koncertek
vonzották. Élôben lépett fel
mások mellett Tóth Gabi és
zenekara, Hevesi Imre és a La
Bomba együttes, valamint a
több generációt megszólítani
képes Edda.
A fesztivál fô szervezôje a
városi kulturális központ volt
a civil szervezetek szerepvállalásával. A madzagfalvi napokat a megyei önkormányzat mint kiemelt gasztronómiai rendezvényt támogatta.

Októberi rendezvények
Október 1. Zenei világnap, Körösladány, könyvtár
Október 2–4. VII. Csabai Lakberendezési, Építési Szakkiáltás és Vásár
Békéscsaba Városi Sportcsarnok
Október 1. – november 28. Ôszi Mûvészeti Hetek, Békéscsaba, a város
több pontján
Szeptember 3. – október 16. Nádas
László kiállítása, Békéscsaba, Munkácsy Mihály Emlékház
Október 1. Zene világnapja, Tótkomlós, J. G. Tajovsky Mûvelôdési Központ
Október 1. A zene világnapja, Gyula,
Mogyoróssy János Városi Könyvtár
Október 1. A zene világnapja, Mezôhegyes, József Attila Általános Mûvelôdési Központ
Október 2. 80 éves az Orosházi Fúvószenekar, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
Október 2. Állatok világnapja, Az Alföld madárvilága, Szarvas, Körös–Maros Nemzeti Park
Október 1. Békés vármegye archontológiája, Gyula, levéltár
Október 3. Szüreti hagyományápolás
és bál, Gyula, Németváros és Park étterem
Október 3. Ôszi kamarazenekari koncert, Szarvas, arborétum
Október 3. II. Városi Idôsek Napja,
Füzesgyarmat, mûvelôdési ház
Október 3. Haluskanap, Kondoros,
sportcsarnok

Október 3–4. Dr. Horváth Ferenc
Amatôr Tenisz Emléktorna, Szeghalom, teniszpálya
Október 5–11. Ôszi könyvtári hét,
Gyula, Mogyoróssy János könyvtár
Október 6–8. Gyulai diáknapok, Gyula, a város több pontján
Október 9. – november 18. Lukoviczky Endre grafikusmûvész kiállítása, Békéscsaba, Jankay galéria
Október 9–10. 40 aranykoronás ünnep, Pusztaföldvár, sportpálya
Október 10. Frankó Fesztivál, Békéscsaba, városi sportcsarnok
Október 10. Évadzáró lóverseny,
Orosháza, bogárzói lovaspálya
Október 10. A Színfolt Mazsorettcsoport fennállásának 15. évfordulója,
Gyomaendrôd, Varga Lajos Sportcsarnok, Fészek Panzió

Október 10–11. IV. Tökmulatság,
Békés, tájház
Október 12–22. Ligeti lépések a környezetvédelemért, Békéscsaba, Széchenyi liget
Október 15–18. V. Vasúttörténeti és
vasútmodell-kiállítás, Békéscsaba, Vasutas Mûvelôdési Ház
Október 15. L’art pour l’art elôadás,
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ
Október 16. Hegyesi János szavalóverseny, Füzesgyarmat, mûvelôdési ház
Október 16. Amatôr fogathajtó magyar bajnokság, Füzesgyarmat, Németi-tanya
Október 16. Tankcsapda-koncert, Békéscsaba, ifiház
Október 17. III. Szarvasi töltöttkáposzta-fôzô és kolbászkészítô verseny, Szarvas, Fô tér

Október 17. IV. Nemzetközi küzdôsport, Orosháza, városi sportcsarnok
Október 18. Csorvási búcsú, Csorvás,
piactér
Október 19. Színházi elôadás (A vidám kísértet), Szeghalom, mûvelôdési kközpont színháztereme
Október 20–22. Csudajó játszóház,
Körösladány, könyvtár
Október 22–25. Csabai Kolbászfesztivál, Békéscsaba, városi sportcsarnok
Október 23. Városi ünnepség, Szeghalom, református templomkert
Október 23. Városi ünnepség, Körösladány, mûvelôdési ház
Október 23–25. Kézmûves hétvége,
Szarvas, arborétum
Október 25-ig Lombard reneszánsz –
A bergamói Accademia Carrara festményei, Békéscsaba, Munkácsy múzeum
Október 24. Gombavadászat-túra az
Anna ligetben, Szarvas, Körös–Maros
Nemzeti Park
Október 24. Népi írók napja, Vésztô,
mûvelôdési központ
Október 24. Elszármazottak bálja,
Füzesgyarmat, mûvelôdési ház
Október 24. IV. Békéscsabai digiporámafesztivál, Békéscsaba, Lencsési
Közösségi Ház
Október 24–25. 9. Oros Kupa országos munkakutya-bajnokság, Orosháza, Gyopár Club Sportcentrum
Október 30. Irodalmi est, Füzesgyarmat, mûvelôdési ház

Újra megjelent Békés megye képes krónikája
A könyv az államalapítás ezredik és a kereszténység kétezredik évfordulója tiszteletére 2000-ben
jelent meg elôször. Az új kiadás már megvásárolható a könyvesboltokban.

Csortán Zsóka és Szôts Orsolya bábokat készít

A reprezentatív album korábbi kiadását a Békés Megyei
Levéltár és a Békés Megyei
Múzeumi Szervezet munkatársai állították össze, melyet
2000-ben jelentettek meg
elôször.

Most egy bôvített kiadást
ajánlunk figyelmébe. A könyv
az ôskortól a rendszerváltozásig és az ezredfordulóig tizenhárom fejezetben tekinti
át Békés megye történetét. Az
alapos gyûjtômunkának kö-

szönhetôen számba veszi a
közgyûjtemények legfontosabb tárgyi és írásos emlékeit,
mûemlékeket, archív fotók
mellett napjainkban készült
fényképfelvételeket is közöl.
Az informatív, gazdagon
illusztrált, megyetörténeti album a Békés Megyei Önkormányzat kiadásában jelent
meg. A könyv egyedisége
magában hordozza a kizárólagosságot és a limitált pél-

dányszámban való hozzáférést. A kötetet keresse a könyvesboltokban!
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Reneszánsz idôutazás a Munkácsy Mihály Múzeumban

Közép-európai
színházi szomszédolás
E

z a hangzatos cím a Békés Megyei Jókai Színház idei 2009–2010-es évadját jelenti, sôt még többet. A
premierek mellett ugyanis
vendégjátékok, felolvasószínházi elôadások, irodalmi estek, filmvetítések, táncmûvészeti elôadások, gasztronómiai bemutatók, képzômûvészeti kiállítások, szakmai
workshopok, komoly és
könnyûzenei koncertek, közönségtalálkozók, színesítik a
kínálatot, de tartsanak velünk, vegyük sorra, milyen
bemutatókkal találkozhat a
közönség a Békés megyei teátrumban nyár elejéig:
Gogol Háztûznézô címû
komédiájával indul az évad
szeptember 25-én. A próbafolyamat már zajlik Sztaniszlav Mojszejev ukrán Gogolspecialista irányításával. Novemberben, a szlovák kultúra
havában a gyerekek megismerkedhetnek Javor vitéz kalandjaival, akinek lelkére ördögfiókák áhítoznak, de majd
meglátjuk, a derék harcos,
hogyan cselezi ki ôket. Decemberben Werner Schwab, az
osztrák irodalom fenegyereke
Elnöknôk címû mûvét viszi
színpadra Dorotty Salma. Az
elôadás sikerét garantálja,

hogy Kara Tünde és Kovács
Edit partnereként Dobó Kata
ezúttal egy kifejezetten csúnya lányt alakít majd a Jókai
Színház Stúdiószínházában.
Januárban a szerb kultúra havában az Aska és farkas címû
mesét láthatják a gyermekek,
majd a februári folytatásban
egy komorabb színezetû dráma, a Hallstatt lesz látható
Merô Béla rendezésében, a
szlovén Drago Jancar tollából.
A március már vidám elôadást hoz. A horvát hónap
premierje a Trenk a vad váró,
egy kissé (vértôl is) sikamlós
elôadás lesz, amolyan középeurópai mulatós abszurd komédia, míg a folytatásban,
a magyarországi választások
ideje alatt egy olyan dráma
kerül színpadra, amely piti
zsarolásoktól, mutyizásoktól
hangos. Ez Caragiale Az elveszett levél címû román klaszszikusa. Májusban a Jókai Porondszínházban találkoznak a
színház látogatói egymással,
és persze egy nagyszabású
porondszínházi produkcióval
is, amelyrôl többet most még
nem árulhatunk el, de zajos
sikert ígér. Bérletek korlátozott számban még válthatók
az Andrássy úti szervezôirodában.

Lombard kiállítás Bergamóból
A

bergamói Accademia
Carrara vendégkiállítása
Lombard reneszánsz címmel
az észak-itáliai festészet világhírû és egyedülálló gyûjteményét hozta el megyénkbe,
mely a reneszánsz diadalútját mutatja be a 15–16. századi Lombardiában. A kiállítás
megnyitójára szeptember 12én került sor a Munkácsy Mihály Múzeum Múzsák Termében.
Dr. Szatmári Imre megyei
múzeumigazgató bevezetô
szavai után dr. Giovanni Valagussa, az Accademia Carrara
gyûjtemény igazgatója mondott üdvözlô beszédet. Ôt
Kovács Judit, a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatóságának
múzeumigazgató-helyettese követte. Mindannyian kiemelték a tárlat különlegességét és a magyar–olasz kapcsolatoknak a régmúltba, Mátyás király korába visszanyúló
történetét.
– Úgy gondolom, a múzeum ma megnyíló, színvonalas kiállítása ismét bebizonyítja, hogy az intézmény
méltó a vendégbarát múzeumi címre – fogalmazta meg
elismerését a kiállítást végül
megnyitó Domokos László, a
Békés Megyei Önkormány-

Dr. Erdôsi Péter, Domokos László és dr. Giovanni Valagussa a kiállításon
zat elnöke –, és abbéli reményét fejezte ki, hogy sok diákot vonz majd a múzeumba
ez a páratlan gyûjtemény.
Dr. Szatmári Imre, a múzeum igazgatója példaértékûnek nevezte, ahogy a Békés Megyei Önkormányzat
támogatta a reneszánsz kiállítást, és örömmel hangsúlyozta, hogy a vidéki múzeumok
is képesek színvonalas külföldi kiállítások befogadására.
A kiemelt figyelemmel ôrzött festmények idôrendi sorrendben követik végig és
szemléltetik a lombard mûvészet alakulását a 15. század

Kortárs ukrán darab Kijevbôl
Staniszlav Mojszejev a Kijevi Molody Színház
igazgató-fôrendezôje. A Gogol-év apropóján és a
Közép-európai színházi szomszédolás keretén belül szeptember 25-én az ô rendezésében a Háztûznézôvel indul a Békés Megyei Jókai Színház
2009–2010-es évadja. Két próba közt elôször az ukrán színházi életrôl érdeklôdtünk.
– Az utóbbi öt évben volt egy
trendforduló az ukrán színházak látogatottságában –
kezdte Staniszlav Mojszejev. –
Határozott növekedés mutatkozik, és ami különösen okot
ad bizakodásra, ez nemcsak a
fôvárosi „populáris” darabokra értendô, hanem a vidéki
regionális vagy önkormányzati tulajdonú színházaknál is
megfigyelhetô. Én személy
szerint ezt az eredményt annak tudom be, hogy az ukrán
polgároknak már teljesen elegük van az igénytelen tévésorozatokból, és most jobban
érdekli az embereket a friss és
natúr élmény, amit a színház
tud nyújtani. Az ukrán színházak teljesítménye és látogatottsága szerintem rendben
van. Ugyanakkor távolról
sem rózsaszín a kép. Vannak
problémák Ukrajnában is,
nálunk ugyanis hiányzik az a
színházi törvény, ami például
Magyarországon most megszületett. Így a színházak igen
erôsen ki vannak téve az aktuális politikai akaratnak, háttéralkuknak, nincsenek pon-

tosan meghatározva az állami
támogatás feltételei, és az ukrán színházak 98%-át ez napi
szinten befolyásolja.
– Rendezôként érez-e valami
különbséget az otthoni és az itt
végzett munka között?
– Ó, nem igazán. A színészek, tudja, mindenhol színészek. Amikor színpadra lépett
Feri (Jancsik Ferenc), „Tónyi”
(Tege Antal), „Gyúlu” (Bartus
Gyula) nekem egybôl az volt
az érzésem, hogy valahol már
dolgoztunk együtt, pedig
tudjuk, hogy ez nem így van.
Ami a színház szervezettségét illeti, a jelmez- és díszletkészítés, a színház arculatának megteremtése itt szervezettebbnek tûnik, mint az
ukrán színházak nagy többségénél, ez a rendezô munkáját
azért megkönnyíti.
– Ha Gogol Háztûznézôjérôl
beszélünk, mitôl fogja a közönség
szeretni ezt a bemutatót?
– Majd meglátjuk, fogják
vagy sem (nevet – a szerk.).
Persze, remélem, fogják. Minden emberi élet fokmérôje
lehet, hogy sikerül-e megta-
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lálni az igazi szeretetet vagy az
igaz szerelmet benne. E nélkül nincs tartalmas élet. Ebben a darabban senki sem leli
meg ezt, csak álmodoznak róla. Ennek a formára humoros
darabnak ebben rejlik a drámaisága. A nézô azután maga
választja ki, mi az, ami visszhangzik benne, a menürôl ô
választja ki, melyik fogást
kedveli. Nekem rendezôként
az a feladatom, hogy a tálalás
minôségi legyen. Biztosan
lesz, aki a vôlegények paradox
abszurd viselkedésén nevet
majd, lesz, aki a meghiúsuló
házasságkötés történetén gondolkozik el, és lesz, aki a karaktereken bosszankodik.
– Az ukrán vendégjáték a
Háztûznézô premierjét követô

napon valami egészen másról
szól majd.
– Igen, egy kortárs ukrán
darabot hozunk Kijevbôl. A
Marinated Aritokrat (Tartósított Arisztokrata) immár hat
éve szerepel repertoárunkon
a Kijevi Molody Színházban,
úgy havonta kétszer játsszuk.
A szerzôrôl érdemes tudni,
hogy egy ukrán származású
amerikai hölgy, és nem színdarabként, hanem regény
formában írta. A darab végét
nem árulnám el, de azt fontos elmondani, hogy a darabot játszó négy színészbôl
hárman az ukrán színház és
filmmûvészet csillagai, akiket
nagyon jó szívvel ajánlok a
Békés megyei nézôk figyelmébe.

kezdetétôl a 16. század elsô
negyedéig.
Az észak-itáliai festészet
egyedülálló gyûjteményeként
nyilvántartott kollekció ilyen
terjedelemben korábban csak
egyszer vendégeskedett Magyarországon. A mostani idôszaki kiállítás létrejöttét az a
körülmény is segítette, hogy
a bergamói Accademia Carrara épületében éppen restaurációs munkálatok folynak.
A kiállítás egyik kuriózuma
a Visconti és Sforza családok által rendelt, a világon egyedülálló tarot-lapok. A tárlat különlegességét a ritkaságnak

számító festmények mellett a
kiállítás interaktivitása adja,
melyet a különbözô installációk tesznek még vonzóbbá. A múzeumban is megvásárolható, a kiállításhoz készült nagyszerû katalógusban
a bergamói kurátor, Giovanni
Valagussa és Simone Facchinetti
tanulmányai segítenek eligazodni a korszak mûvészetében, de meglepetések és ajándéktárgyak is várják a látogatókat. A szervezôk célja, hogy
vonzó eseményekkel közelebb hozzák a gyûjteményeket a nagyközönséghez. E
gondolat jegyében a Lombard
reneszánsz kísérô rendezvényeként szerveznek ékszerkészítést, iniciáléfestést vagy
makettkészítést Leonardo da
Vinci tervei alapján. A tárlatvezetéssel egybekötve az érdeklôdôk rendhagyó mûvészettörténeti órán is részt vehetnek, amely az újjászületés, a
reneszánsz korát mutatja be.
Aki szeretne egy kicsit belekóstolni a késô középkori,
kora újkori Itália semmi mással össze nem hasonlítható
hangulatába, annak jó szívvel
ajánlható a Békés Megyei
Munkácsy Mihály Múzeumban október 25-ig látogatható
tárlat.

A Háztûznézô

H

a száz embert megkérdezünk, milyen nemzetiségû író volt Gogol, kilencvenkilenc gondolkodás
nélkül rávágja, hogy orosz.
Pedig ukrán volt (Szorocsincben született, kétszáz
éve éppen), és ezt az ukránok
mind nagyobb öntudattal
közvetítik is a világ felé. Nem
csak regényeket, drámákat is
írt, ezek egyike a rá jellemzô
humorral, egyúttal a rá jellemzô gyilkos iróniával, szarkazmussal felfegyverzett Háztûznézô.
Podkoljoszin, hivatalnok,
udvari tanácsos, hosszas tépelôdés után a házasság gondolata mellett dönt – végsô soron csak meg kell házasodni,
hangzik el szájából a híres
mondat. Annak különösképpen, akinek Kocskarjov a barátja, aki nôs, s az ilyen barátok mind könyörtelenek: a
házasságot senkinek sem szabad megúsznia, hiszen ôk
már szenvednek benne. Férjhez kell mennie annak a lány-

nak, esetünkben Agafja Tyihonovnának, aki férjet szeretne magának. Ám nehéz férjhez mennie annak a lánynak,
aki nem tud megválni lányságától, és az igazi férjet legszívesebben a rászabadult öt kérô válogatott darabjaiból állítaná össze magának. Mert akkor ô is boldog lenne. Hiszen,
mindenki azért akar házasodni, mert boldog akar lenni.
Nem baj persze, ha ehhez
társul vagy egy kis mûveltség,
egy kis hozomány, egy kis
magányoldó társalgási késztetés, vagy némely gömbölyûbb forma… Csak a házasságszerzô asszony – aki profi
a szakmában – tudja, hogy itt
sem a mûkedvelô házasítóknak, sem a mûkedvelô házasulandóknak nincs esélyük…
Gogol a darabot, Kérôk címmel, 1833-ban írta. Többszöri átdolgozás után elôször
Szentpéterváron mutatták be
1842-ben. Néhány hónappal
késôbb eljutott a moszkvai
nagyszínházba is.
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Vozár Attila Dániát is meghódította
A futó október 19-én
Ausztriából fôvárosunk felé
veszi az irányt – természetesen
futva. Öt napon keresztül egy
92, egy 84, egy 64 és egy 60
km-es etapot, majd egy félmaratont – tehát összesen 321
km-t – kell a leggyorsabban
teljesítenie, hogy negyedszer
is gyôzzön a Bécs–Pozsony–
Budapesten. Ugyanis már háromszor – 2000-ben, 2001ben és 2004-ben – megtette.

kám és minden gondolatom
arra irányul, hogy legyen meg
a negyedik gyôzelem. Ha már
háromszor megnyertem, legyen meg negyedszerre is!”
Vozár Attila legnagyobb ellenfele Jaroslaw Janicki lehet. A
lengyel futó sorozatban négyszer nyerte meg a viadalt, és a
most véget ért 100 km-es holland versenyen, Winschotenben is ô szakította át a célszalagot. A nagy vetélytárs idei legjobbja 6 óra 54 perc 100 kmen, ez három perccel jobb,
mint Vozár Attiláé. „Nem
olyan nagy különbség, de
mégis jobb. Úgy gondolom,
ha tökéletesen felkészültem és
a maximumot nyújtom a ver-

Vajon meglesz a negyedik?
„Meg!” – vágja rá határozottan
a Békéscsabai Atlétikai Club
versenyzôje. „Kitûnô állapotban vagyok. Most ért véget a
romániai magaslati edzôtáborom, amely nagyon jól sikerült
– ez már Bécs–Budapest felkészülése volt, hogy bírjam a közel 320 km-t. Minden porci-

seny közben, vagyis fejben és
fizikálisan is topon vagyok, akkor csak magammal kell megküzdenem. Ez a legnehezebb,
de ha ez sikerül, akkor verhetetlen vagyok.”
Tökéletes fizikai állapotról
és megfelelô koncentrációról
beszél a futó. Mégis, hogyan
lehet felkészülni ezekre a ver-

„Ha a szíved mélyén nagyon akarod, és úgy is készülsz – azaz minden edzôi utasítást végrehajtottál, és lefutottad a kötelezô kilométereket –, akkor
mindent el lehet érni. Semmi sem lehetetlen – csak
tehetetlen. Sikerülni fog!”

V

ozár Attila nyerte a dániai
100 mérföldes viadalt,
így kiválóan sikerült a futó
felkészülése a Bécs–Pozsony–
Budapest szupermaratonra.
Szeptember 19-én, délelôtt
9 órakor rajtolt a 21 fôs mezôny, melynek a békéscsabai
atlétán kívül két magyar résztvevôje volt: Zabari János és
Molnár Mihály. Vozár Attila
több mint másfél órát vert társaira, elsôként haladt át a célvonalon.
A futó az idén a brianzai
olasz bajnokságon és a Békéscsaba–Arad szupermaratonon is gyôzött. A Mors-szigeti 160 km után a következô
állomás a Bécs–Pozsony–Budapest lesz.
„A lehetetlen nem létezik”
– vallja Vozár Attila is. A futó
ebben az évben négy viadal
megnyerését tûzte ki célul
maga elé. „Már csak egy hónap?” – kérdez vissza viccesen. A Bécs–Budapest verseny
honlapján fut egy számláló,
mely napra, órára és percre
megmondja, mennyit kell
még a startpisztoly hangjára
várni. Természetesen a futó is
gondol már a versenyre – hiszen erre készül egész évben.
„Azért valamilyen szinten a fejemben van. Az Arad–Békéscsaba– Arad szupermaratont
követô kéthetes szünet és pihenés után már folyamatosan
a Bécs–Budapestre készülök.”

Kick-box döntô Füzesgyarmaton
F

üzesgyarmaton rendezték
meg a Gyarmat Kupát, a
Magyar Kick-box Szakszövetség 2009. évi felnôtt light-contact országos bajnokságának
döntôjét. Súlycsoportonként a
legjobb négy versenyzôt hívták meg, a döntô egyben az októberben, az ausztriai Villachban megrendezésre kerülô világbajnokság válogató versenye
is volt. Ennek megfelelôen számos heves összecsapást vártak
a szakemberek és a nézôk, és
bizony nem csalódtak.
Várkonyi Imre, Füzesgyarmat polgármestere és Farkas
Zoltán, a Békés Megyei Közgyûlés alelnöke köszöntötte a
résztvevôket. Igen színvonalas
és izgalmas mérkôzéseket láthattak a nézôk. A nôknél és a
férfiaknál is a várt nagy csaták

zajlottak. A tavaly egy súlycsoporttal lejjebb induló békéscsabai Európa-bajnok Szabó
László a gyôri Meszlényi Gáborral csapott össze. Nagyon
kiegyensúlyozott, gyors iramú
küzdelmet vívott a két versenyzô, akikben számos közös
vonást találunk. Mind a ketten
fordított felállásúak, jó a rúgótechnikájuk. A szoros mérkôzést talán a harmadik menet
döntötte el Szabó László javára, aki így országos bajnok lett,
s egyben világbajnoki utazó.
79 kg-ban a füzesgyarmati
döntô rendkívüli izgalmakat
is hozott. Talán a legparázsabb
mérkôzést a világ- és Európa-bajnok, profi világbajnok
Dancsó Zoltán vívta a junior
Eb-ezüstérmes hódmezôvásárhelyi taekwon-dóssal, Zsar-

kó Péterrel. Dancsó gyôzött, de
óriási rangadó volt, érvényesült a nagyobb rutin. A fiatal
taekwon-dós így is helytállt
nagynevû ellenfelével szemben. Debreczeni Dezsô, a békéscsabaiak és a nemzetközi kickbox élet legeredményesebb
sportolója kiharcolta a döntôbe jutást, de már nem lépett
tatamira. Elérkezett az idô a
búcsúzásra, a hétszeres világbajnok, nyolcszoros Európabajnok, profi világbajnok befejezi versenyzôi pályafutását.
Búcsúztatására, jutalomjátékára valószínûleg december
6-án a békéscsabai sportcsarnokban kerül sor, a Békés
Megyei Harcmûvész Szövetség BUDO gáláján.
A gyôztesek mellett minden dicséretet megérdemel a
kifogástalan rendezésért a Füzesgyarmati Hegyesi SE kollektívája, akik a már tôlük
megszokott színvonalon rendezték meg a döntôt. A Békés
Megyei Önkormányzat különdíját Szabó László érdemelte ki. Részletes eredménylistát a Békés Megye Online
hírei között olvashatnak.

senyekre? „A magaslati edzôtáborban megesett, hogy 2000
m magasan naponta 40-50
km-t kellett futni – igaz, két
részletben. Rengeteg km-nek
kell a lábamban lennie, ez heti
250-300, havi szinten 1000
km-t jelent. A szupermaratonon négy-öt napon keresztül
60-80 km-t kell futni. De
most, 35 évesen jövök rá, hogy
a verseny 60%-ban fejben dôl
el. Így lehet, hogy valaki még
50 évesen is ott van a csúcson.”
Attila már rutinos rókának
számít a mezônyben. Húsz év
tapasztalata rója a kilométereket, ez is rengeteget számíthat
a végén. „Régebben sokkal
jobban izgultam, szinte rázott
a hideg. De ez a sok lefutott
kilométer és idô magabiztosságot ad a verseny elôtt és közben is. Nincs már az a kapkodás, hogy mit egyek, mit
igyak, hogy csináljam ezt az
egészet. Már elôre megvan a
verseny koreográfiája, szinte
már elôre lefutottam a távot
magamban.”
Az elkövetkezô egy hónap
sok kérdésre ad választ, a két
verseny és ezzel az idény lezárul – el lehet gondolkozni a
folytatáson. Világbajnoki cím,
csúcsok beállítása és megdöntése, és persze megmutatni
egyéves kislányának is, hogy
mit tud a papa. „Mindig többre vágyik az ember. Nem ragadnék le négy gyôzelemnél –
Bogár János hatszor nyerte meg
a Bécs–Budapestet, ezt is szeretném túlszárnyalni. Távoli
célom pedig az, hogy világbajnok legyek 100 km-en. Nem
elérhetetlen!”
LICSKA BALÁZS

Máté Gábor már
Londonra edz
L

ejárt a hat hónap – Máté
Gábor diszkoszvetô olimpikonunk újra edzésbe állt.
Sérülése miatt nem vehetett
részt a berlini atlétika világbajnokságon, a jövôre megrendezésre kerülô kontinensviadalon, Barcelonában viszont
már ott lehet. Az olimpiai szereplést sem unja még, Sydney,
Athén és Peking után London
ötkarikás zászlaja is ott lobog a
szeme elôtt.
– Milyen érzés volt a tévé elôtt
figyelni a berlini eseményeket?
– Nagyon szívesen versenyeztem volna, de a sérülés
közbeszólt. Ugyanakkor öröm
volt nézni a többieket, hogy
milyen szoros versenyt produkálnak – ez szerintem jót tesz a
diszkosz nemzetközi megítélésének. Remélem, hogy jövôre már én is bele tudok szólni
a küzdelmekbe.
– Hogy van a válla? Milyen
edzésmunkát tud most végezni?
– Szerencsére úgy javult a
sérülés, ahogy kellett, mondhatom, hogy rendbejött. Az
orvosok a márciusi mûtét
után azt mondták, hogy ez hat
hónapos kihagyással jár –
mostanság jár le. Az Egyesült
Államok rehabilitációs központja által elôírt gyakorlatok
mellett kisebb kiegészítô
munkát, speciális feladatokat
végzek. Remélem, hogy majd
kamatoztatni is tudom ennek

a sokrétû munkának a gyümölcsét.
– Melyik versenyen indulhat
legközelebb?
– A következô fontos esemény a 2010-es barcelonai
Európa-bajnokság lesz. Válogató nem lesz, szintet kell elérni, ez várhatóan 63 méter környékét jelenti majd. Egy új
nemzetközi meghívásos sorozat – a Diamond League – indul, ott is szeretnék egy-két
versenyen indulni.
– Kitûzött maga elé valamilyen
célt az Európa-bajnokságot illetôen?
– Mindenféleképpen szeretnék döntôbe kerülni. Ott
már nincs nagy különbség a
világ élmezônyét tekintve, az
adott idegállapot dönti el, hogy
tudja-e hozni a formáját, rengeteg múlik a mentális hozzáálláson. Magamhoz képest
szeretnék jól teljesíteni. Ha jövôre megállapodok egy bizonyos szintnél, akkor ahhoz közel szeretnék dobni, képességeim határait súrolni.
– Korai még a negyedik olimpia
felôl kérdeznem?
– Mindig az adott év világeseményére szeretnék felkészülni, ez most a barcelonai
Európa-bajnokságot jelenti.
Kisebb lépésekben gondolkodom, de természetesen a
2012-es londoni olimpia jelenti a végcélt.

Zahorán Ádám készül a visszatérésre
Tavalyi harmadik helyezése után Zahorán Ádám
gyôzelmi reményekkel indult a Békéscsaba–Arad
Szupermaratonon. Az esélyek száz kilométernél
szertefoszlottak, fáradásos combnyaktörést szenvedett a fiatal kora ellenére rutinos futó – aki már a
visszatérésre készül.
– Az elôre kidolgozott taktika
szerint haladtam, minden a
menetrend szerint alakult –
eleveníti fel a fájó élményeket
Zahorán Ádám. – Az elsô 95
km után jelentkezô panaszokat követôen 100 km-nél fáradásos combnyaktörést szenvedtem. Csapattársam, Dobrocsi Nándor önzetlen segítôkészségérôl tett tanúbizonyságot, és Aradról hazaszállított Békéscsabára.
Dr. Tóth Zsolt fôorvos
azonnali mûtétet hajtott végre, majd Homoki Mónika
gyógytornász segítette a futó
felépülését.

– A fizikai fájdalom lelki
töréssel és mélyponttal párosult. Rendkívül hálás vagyok
a sporttársaimnak, barátaimnak, családomnak, továbbá
Czeglédi Katalinnak, Szabóné
Csendes Ildikónak és a Békés
Megyei Jókai Színház kollektívájának a lelki támaszért –
folytatta Zahorán.
Sérülése óta már csaknem
három és fél hónap telt el, ismét mankó nélkül jár. Továbbá megkezdte a felkészülést
is, mely egyelôre gyógytornát,
felsôtest-erôsítést és kétnaponta 30-40 km kerékpározást jelent. Persze már maga

elôtt látja a célokat, komoly
terveket szövöget az atléta:
eredményesen térne vissza az
ultramaratonok világába.
– Szeretném megnyerni a
Békéscsaba–Arad és a Bécs–
Pozsony–Budapest Szupermaratont, illetve a 24 órás és 48
órás futás világcsúcsát is megdönteném. Nem merengek,
nem nosztalgiázom, hanem
elôre tekintek, és minden tôlem telhetôt megteszek céljaim
megvalósítása érdekében.

