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Kapunyitogató címmel
egy országosan is új-

szerûnek számító rendez-
vénysorozatot indít 2009
szeptemberében a Békés Me-
gyei Ibsen Kht. Kulturális
Irodája a Békés Megyei Ön-
kormányzat 2,5 millió forin-
tos támogatásának köszönhe-
tôen – derült ki a rendezvény
szeptember 3-i sajtótájékoz-
tatóján. A rendezvénysorozat
egyelôre 10 olyan Békés me-
gyei településre látogat el,
ahol a mûvelôdési ház eddig
zárva tartott, hogy a helyi
rendezvényekhez kötôdôen
néhány napra kinyíljon az in-
tézmény.

Békés megyében 21 olyan
település van, ahol a mûvelô-
dési ház zárva tart. Ez azt je-
lenti, hogy ezekben a közsé-
gekben a mûvelôdési, szóra-
kozási, ismeretszerzési lehe-
tôségek a lakosság számára
nehezen elérhetôk. A „Kapu-
nyitogató” kezdeményezés
célja, hogy azokon a települé-
seken, ahol a mûvelôdési ház
úgymond „kulcsos házként”
mûködik, pár napig nyitva
tartson az intézmény, és a fa-
lunapokhoz kötôdôen szer-
vezett kulturális programok
mellett más közmûvelôdési
eseményeken is részt vehes-
sen a lakosság.

Domokos László megyei el-
nök a sajtótájékoztatón el-
mondta: a Békés Megyei Ön-
kormányzat ahhoz nyújt se-
gítséget, hogy a kulturális
programok a megye minden
településén fennmaradjanak.

AKapunyitogató elsô hely-
színe Békés megye legkisebb
lélekszámmal rendelkezôköz-
sége, Újszalonta volt szept-
ember 7-én, majd Körösújfa-
lu következett. Ebben az év-
ben a rendezvény ellátogat
még Örménykútra, Végegy-
házára, Mezôgyánba, Puszta-
ottlakára, Gesztre, Hunyára,
Kertészszigetre és Almáska-
marásra is.

Köszöntô az idôsek világnapján

Idôsnek lenni önmagában éppen úgy nem érdem, mint
ahogyan fiatalnak lenni sem az. Amitôl mégis becsülni

való értékké válik, az a több évtizednyi idô kereteitmegtöl-
tô tapasztalat és tartalom. A türelem és gondoskodás, ami-
vel a szülôk, a nagyszülôk családi szálakat bogoznak ki, fog-
nak össze. A történelem, amit az ô személyük tesz kézzel-
foghatóvá 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 hibá-
kat, amelyeket húsz, harminc, negyven esztendôvel koráb-
ban maguk is elkövettek. Az elnézés képessége olyankor,
amikor a fiatalok persze mégsem hallgatnak rájuk.

Az október elsejei idôsek világnapja alkalmából szere-
tettel köszöntjük olvasóinkat, a fiatalokat pedig arra biztat-
juk, hogy ne csak ezen az egy napon, hanem a tizenkét hó-
nap fennmaradó részében is mutassák ki tiszteletüket ko-
rosabb családtagjaik, ismerôseik elôtt, és ha van miért, ak-
kor mindenképpen fejezzék ki nekik hálájukat.

Friss diplomásokat
támogatnak

Elindítja fiatal értelmisé-
gieket támogató program-
ját a Békés Megyei Terü-
letfejlesztésiTanács. A gré-
mium szeptember 9-i ülé-
sén arról döntöttek, hogy
38 pályakezdô foglalkozta-
tását támogatják 26 önkor-
mányzatnál az erre elkü-
lönített 53 millió forintos
keretösszegbôl. Amunkál-
tatás 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 munka-
tapasztalatot, hogy könnyeb-
ben elhelyezkedjenek a mun-
kaerôpiacon. Az egyéves fog-
lalkoztatással arra törekednek,
hogy a fiatalokat Békés me-
gyébe vonzzák, illetve itt tart-
sák. A program részleteinek
kidolgozása a területfejleszté-
si tanácsmunkaszervezete és a
Dél-alföldi Regionális Mun-
kaügyi Központ együttmûkö-
désében valósult meg.

A 2006 óta eltelt két és fél
évben összesen annyi

forráselvonás történt az önkor-
mányzatoktól, mint amennyit
az elkövetkezendô másfél év-
ben a kormányzatmég véghez
akar vinni. A kormány köve-
telményeket állít, és elvárja,
hogy kevesebb forrásból az
önkormányzatok ugyanazt
vagy még magasabb a színvo-

nalú feladatellátást biztosítsa-
nak – hangsúlyozta Domokos
László, a Békés Megyei Köz-
gyûlés elnöke.

A jelentôs önkormányzati
forráskivonás az áfaemelés, a
13. havi juttatás és nyugdíj, va-
lamint a kétéves közalkalma-
zotti bér befagyasztása mellett
kerül bevezetésre. A rendszer
a tûrôképesség határáig jutott

el, a bércsökkentés ebben az
évben eléri a 15%-ot.

A nagy átalakítások lezárul-
ta után 2009-re még mindig
egyensúlyi költségvetéssel zárt
a BékésMegyeiÖnkormány-
zat, jövôre azonban minden
korábbit meghaladó mértékû
a kormányzati elvonás, mely-
nek negatív hatásait már csak

hitel segítségével tudják ellen-
súlyozni.

A megyei önkormányzat
által fenntartott intézménye-
ket érintôen arról döntött a
megyegyûlés, hogy lépéseket
tesz a kisegítô tevékenységek
optimálisabb mûködése ér-
dekében. Ezért elsô lépésként
határozatot hoztak arról, hogy

a könyvelés, a konyhai szol-
gáltatások és a takarítás terén
gazdaságosabbá váljon a mû-
ködés. 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

dolgozókat. Felértékelôdik az
intézményvezetôk közötti
együttmûködés, ezért csak
olyan döntések születhetnek,
melyeket az érintett intézmé-
nyek vezetôi vállalnak.

Domokos László azt is el-
mondta, hogy szeptember
elején a Kormány–Önkor-
mányzatok Egyeztetô Fóru-
mának Budapesten megren-
dezett ülésén az önkormány-
zati szövetségek kinyilatkoz-
tatták, hogy számukra elfogad-
hatatlan a kormány 120 milli-
árdos 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.

Újabb 120 milliárdos forráselvonást tervez a kor-
mány az önkormányzati rendszerbôl. A BékésMe-
gyei Önkormányzat költségvetésének közel 10 szá-
zalékát, mintegy 1,5-2 milliárd forintot kell nélkü-
löznie a 20milliárd forintos költségvetésébôl. Ezért
vagyhitelbôlpótoljákaz intézmények számáraabe-
vételkiesést, vagy átszervezésekkel próbálják meg
ellátni feladataikat.A legnagyobbcsorbát várhatóan
aközoktatás, a szociális ellátás, valamint a fejleszté-
si támogatások szenvedik el amegszorításokmiatt.
Errôl is szóvolt amegyei közgyûlés legutóbbiülésén.

Intézményi átszervezésekkel próbálják ellensúlyozni az elvonást

Elfogadhatatlan a megyét is sújtó kormányzati megszorítás

Kinyílnak a kulcsos házak
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Lökösháza életében kü-
lönleges nap volt a hat-

vanéves születésnap, hiszen
római katolikus templomot
avattak a településen. A köz-
ség a múlt században két
kápolnával is rendelkezett,
azonban egyik épület sem áll
már, ezért a szertartásokat ed-
dig egy magánházból kialakí-
tott parókián tartották meg.
Az új templomot és a 280 ki-
logrammos harangot, melyet
a szentmisén helyére is emel-
tek, dr. Kiss Rigó László me-
gyés püspök szentelte fel. Kö-
szöntôjében elmondta, hogy
a templomépítést a sok öröm
mellett fáradságos munka is
kísérte, melybôl csak az öröm
maradt meg, egyben köszö-
netét fejezte ki mindazoknak,
akik a templom építésében
szerepet vállaltak. A ceremó-
nián Domokos László, a me-
gyei közgyûlés elnöke is kö-

szöntötte a megjelenteket;
beszédében kiemelte, hogy a
templom azt az összefogást
jelképezi, amelybôl látszódik,
hogy a lökösháziak közös
munkával folyamatosan fej-
lesztik a települést.

Az új templom felszente-
lését követte a megyejárás
megnyitó ünnepsége, melyen

dr. Tarr Lajos polgármester vá-
zolta fel a település történe-
tét. A polgármester elmond-
ta, hogy a község az 1949-es
Elektôl való különválása óta
független, mely után többen
költöztek a településre a kö-
zeli Kevermesrôl. Lökösháza
fejlôdése egyrészt ennek is
köszönhetô, másrészt annak,
hogy a szomszédos Románia
egyik legfontosabb vasúti ka-
puja. A megyejárást Domo-
kos László megyei elnök nyi-
totta meg, beszédében hang-
súlyozta, hogy a megyei ön-
kormányzat mûködése nem-
csak intézményfenntartói sze-
repre korlátozódik, hanem a
megye egészében gondol-
kodva próbálja támogatni a
civil összefogásokat és a tele-
püléseket.

Elsôként Mezôkovácshá-
zán nyílt lehetôség szûré-

si szolgáltatás igénybevételére
a Pándy Kálmán kórház szak-
embereinek közremûködésé-
vel, azonban a megyejárás ezt
követô helyszínein is lehetô-

ségük lesz az érdeklôdôknek
ingyenes szûrôvizsgálatokon
való részvételre, valamint dié-
tás tanácsadás igénybevételére.
A kórház munkatársai vér-
nyomás-, vércukor-, triglice-
rid- és koleszterinméréssel,

valamint életmódbeli taná-
csokkal várták mindazokat az
érdeklôdôket, akik egészségi
állapotuk felméréséhez, illet-
ve egészségük megôrzéséhez
szándékoztak segítséget kapni.

A városi mûvelôdési ház-
banBalogh Józsefmegyei térsé-
gi tanácsnok nyitotta meg a
megyejárást. Beszédében fel-
hívta a figyelmet a fennálló
megyerendszer jelentôségére
és a településekkel való kap-
csolattartás fontosságára. Ba-
kos István polgármester örö-
mét fejezte ki, hogy Mezôko-
vácsházára is ellátogatott a
megyejárás.

A soron kívüli testületi
ülés kezdetén dr. Gyuro-

sovics József megyei rendôrfô-
kapitány adta át ünnepélyes
keretek között a frissen felál-
lított térfigyelô kamerarend-
szert. Simonka György polgár-
mester reményét fejezte ki,
hogy a kamerarendszer áta-
dásával a településen élôk
biztonságosabban élhetnek a
jövôben, egyben köszönetét
fejezte ki mindazoknak, akik
segítséget nyújtottak a rend-
szer létrejöttében. A térfigye-
lô kamerák átadását követôen
Domokos László megyei elnök
mutatta be a jelenlévôknek a
megyei önkormányzat mû-
ködését.

Pusztaottlakai kezdemé-
nyezésre a soron kívüli testü-
leti ülésen petíciót fogalma-
zott meg tizenegy megyei te-
lepülés polgármestere, amely-
ben a szeptember 1-jén élet-
be lépett szociális foglalkoz-
tatást korlátozó kormányren-
delet miatt fejezték ki tiltako-
zásukat. A petíció mellett
még közel kétezer aláírást is
összegyûjtöttek tíz település
szociális foglalkoztatóiból,
ezzel is erôsítve tiltakozásuk

szándékát. A rendeletmódo-
sítás jelenlegi értelmében a
szociális foglalkoztatottak kö-
zel egyharmada veszítheti el
állását. Tolnai Péter megyei
képviselô a tiltakozás kapcsán
kiemelte: olyan társadalmi
réteg kerül kiszorításra a kor-
mányrendelet által, amely
egyébként is nehezen tud
munkát vállalni, egyben kér-
te a megye vezetését, hogy se-
gítsen eljuttatni a petíciót az
illetékes minisztériumba. Ál-

lunk rendelkezésre a segít-
ségnyújtásban, felterjesztôk
és kezdeményezôk leszünk,
mert mi is egyetértünk a petí-
cióval – hangsúlyozta Domo-
kos László. A petíció aláírása
után a község testvértelepülé-
si szerzôdést kötött a romá-
niai Salva és Graniceri közsé-
gekkel.

A testületi ülés után a két-
napos rendezvény alkalmával
a számos hazai hírességet fel-
vonultató színpadon adták át
a település nyertes pályázatai-
nak díszokiratait. Közel száz-
huszonötmillió forintos össz-
értékben nyert pályázatokat a
község, melyekbôl többek
között falugondnoki buszt
vásárolhattak, 800 méter bel-
területi utat építhetnek, vala-
mint a polgármesteri hivatalt,
az ortodox templomot és a
közösségi területeteket újít-
hatják fel.

Már egészen kora reg-
geltôl lehetôség volt

átkelni a román-magyar ha-
társzakaszon Geszt és Cséffa
községek között, ekkor nyi-

tották meg ugyanis ünnepé-
lyesen az ideiglenes határát-
kelô állomást az addig a pilla-
natig zöldhatárként nyilván-
tartott szakaszon.

A határszakasz szalagátvá-
gási ceremóniájánFábiánZsu-
zsannapolgármester reményét
fejezte ki, hogy a jövôbennem
csak lélekben találkozhatnak a
cséffaiakkal,FarkasZoltánme-
gyei alelnök pedig hangsú-
lyozta, hogy a schengeni hatá-
rok keletebbre tolódásával
Geszt sem lesz majd zsáktele-
pülés. 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 öt-
százharmincan keltek át az
ideiglenes határon.

A határnyitási ünnepség
után a megyejárás rendez-
vénysorozat megnyitóját tar-
tották meg a Tisza-kastély-
ban, melyben a Magyaror-
szágnak két miniszterelnököt
is adó Tisza család, valamint a
nevelôként itt dolgozó Arany
János is élt. A történelemmel
átitatott falak között tekint-
hették meg az érdeklôdôk a
megyetörténeti kiállítást is,
amely nemcsak a megye és
Geszt, hanem a Tisza család
ôsi fészkének történetét is be-
mutatta a jelenlévôknek.

Ünnepélyes keretek között nyitották meg immár
hatodik alkalommal Geszt és Cséffa községek kö-
zött az ideiglenes határátkelôt a IX. Geszti Napo-
kon augusztus 29-én.Ha egyelôre csak egy napra is,
de megszûnt a község zsáktelepülés mivolta, és
mint kiderült, idénminden korábbinál többen lép-
ték át a határmezsgyét. A jeles eseményhez az
„Otthonunk Békés megye” rendezvénysorozat is
csatlakozott, melynek megyetörténeti tárlata ez-
úttal egy igazán történelmi jelentôségû helyen
mutatkozhatott be, a Tisza-kastély dísztermében.

Immár a 36. állomására érkezett amegyejárás ren-
dezvénysorozata szeptember 11-én Mezôkovács-
házára. Ezúttal egy újdonsággal is találkozhattak
a programokra ellátogatók, hiszen a Pándy Kál-
mán Megyei Kórház új szûrési szolgáltatáscso-
maggal várta a település lakosait az erre a célra be-
rendezett pavilonban. Az érdeklôdôk ingyenes
szûrôvizsgálaton vehettek részt, valamint diétás
szaktanácsadást is kérhettek.

Különleges eseményhez társult a megyejárás ren-
dezvénysorozata augusztus 22-én, ugyanis a falunap
alkalmával új templomot és harangot szenteltek fel
az idén hatvanéves Lökösházán. A Fátimai Szûz
Mária tiszteletéremegrendezett ünnepi szentmisé-
re több százan látogattak el; akik nem fértek be az
épületbe, kivetítôrôl követhették az eseményeket a
templomkertben. Ezúttal is kulturális programok
sokasága tette teljessé azegésznapos rendezvényt, a
polgármesteri hivatalbanpedig soronkívüli testüle-
ti ülésenmutatkozhatott be amegye.

Nemmindennapi látványban volt része annak, aki
a szeptember 5-i hétvégén Pusztaottlaka község-
be látogatott, ugyanis ekkor rendezték meg a III.
Tepertôfesztivált, melyhez a megyejárás is csatla-
kozott. A kulturális programokban bôvelkedô két-
napos rendezvényen bôven volt ok az ünneplésre,
hiszen a rendezvény keretein belül adták át ünne-
pélyesen a település új térfigyelô kamerarendsze-
rét, valamint a község útfelújításra, közösségi tér
fejlesztésére vonatkozó nyertes pályázatait is.

Ideiglenes határnyitás Geszten

Egészségügyi szûrés a megyejáráson

Templomavatás Lökösházán Petíció és nyertes pályázatok

Fotó: Both ImreFotó: Both Imre

Farkas Zoltán és Dumitru Alin Bárnáu amegnyitón

Ingyenes kórházi szûrôvizsgálatokra is lehetôség volt a rendezvényen
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Nyugállományba vonul
a megyei fôjegyzô

Dr. Biri István beszédében szí-
vesen emlékezett vissza a me-
gyeházán töltött idôre, és kü-
lön megköszönte a testület-
nek, hogy az elmúlt húsz év-
ben ahivatal nemvolt politikai
csatározásokhelyszíne. A kép-
viselô testület egyhangúlag el-
ismerte és egybenmegköszön-
te a fôjegyzô munkáját, majd
az is kiderült, hogy a pályáza-
tok benyújtása és áttekintése
után az új hivatalvezetô sze-
mélyérôl elôreláthatólag az ok-
tóberi közgyûlésen döntenek.

A megyei önkormányzat továbbra is
segítene a húskombinátnak

Ismét szóba került a Gyu-
lai Húskombinát kálváriája,
azonban az is kiderült, hogy a
megyei önkormányzat hiába

nyújtana segítséget a cégnek,
a tulajdonos csak a helyi ön-
kormányzattól és az államtól
vár támogatást. A megyei ön-
kormányzat álláspontja azon-
ban nem változik a húskom-
bináttal kapcsolatban, az ese-
ményeket továbbra is figye-
lemmel kísérjük, hogy ha
kell, bármikor segíthessünk
az üzemnek – mondta el Do-
mokos László megyei elnök.

Tiltakozás a szociális
foglalkoztatást ellehetetlenítô
kormányzati intézkedések ellen

A megváltozott munkaképes-
ségû emberek szociális fog-
lalkoztatását ellehetetlenítô
kormányzati megszorító in-
tézkedés elleni tiltakozását
tolmácsolta a megyegyûlés-
nek Tolnai Péter és Fodor József.
Az említett képviselôk közel

1600 aláírást gyûjtöttek össze,
és egy 11 polgármester aláírá-
sával ellátott petíciót is elfo-
gadtak. Tolnai Péter a tiltako-
zás kapcsán a pénz visszatar-
tásának nevezte a kormány
döntését, melyet véleménye
szerint semmilyen szakmai
tény nem támaszt alá. A kép-
viselô-testület 32 igen és két
tartózkodás mellett kezde-
ményezte a megváltozott
munkaképességû emberek
helyzetének rendezését a
kormányzatnál.

Több korábbi beruházás kapcsán is
vizsgálat indul

Vizsgálatot indít a megyei
közgyûlés az elôzô ciklusban
megkötött, BékésMegyeiÖn-
kormányzatot érintô elônyte-
len szerzôdéskötések, vala-
mint a nyolc települést is
érintô 2003-ban indult belte-

rületi belvízrendezési beru-
házással kapcsolatosan. Mint
idôközben kiderült, a Szege-
di Ítélôtábla írásban megkül-
dött ítéletében megváltoztat-
ta az elsô fokon eljáró Békés
Megyei Bíróság ítéletét, és
helyt adott Kétegyháza Nagy-

község Önkormányzata fel-
lebbezésének, miszerint a fel-
peres, a beruházásban gesz-
torságot vállaló megyei ön-
kormányzat közel 12 millió
forintos kártérítési igényét bi-
zonyítottság hiányában nem
érvényesítheti. Ezenkívülmég
arra is kötelezte a megyei ön-
kormányzatot, hogy 1,2 mil-
lió forintot fizessen ki az el-
sô- és másodfokú perköltség-
re, amely meg is történt. Ba-
logh József megyei képviselô
ezért határozati javaslatot ter-
jesztett a közgyûlés elé, hogy
mihamarabb vizsgálják ki az
ügyet és a hivatal tegyen to-
vábbi jogi lépéseket az ügy-
ben. Dr. Gosztolya Ferenc a té-

mával kapcsolatosan elmond-
ta, hogy támogatják a határo-
zati javaslatot, azonban folya-
matosan követni szeretnék a
kivizsgálás menetét. Az errôl
szóló határozati javaslatokat a
megyei közgyûlés 33 igen, il-
letve egy nem szavazattal el-
fogadta, és megbízást adott
hivatalvezetôjének, hogy az
ügyekben további jogi lépése-
ket és egyéb intézkedéseket
kezdeményezzen. A megyei
közgyûlés által megszavazott
kivizsgálás kiterjed a beruhá-
zás és a szerzôdéskötések elô-
készítésén át egészen a lebo-
nyolítás körülményeire és
szakszerûségére, valamint a
bizonylatolásokra is.

Meg kell akadályozni a vasúti
mellékvonalak megszüntetését

Tiltakozását fejezte ki a Békés
megyei vasúti mellékvonalak

megszüntetése ellen a megyei
közgyûlés. Az egyhangúlag
elfogadott határozatban a
képviselô-testület kérte az il-
letékes közlekedési miniszté-
riumot, hogy a végleges dön-
téshozatal elôtt egyeztessen a
megszüntetésben érintett ön-
kormányzatokkal.

Több mint 220 km vasút-
vonal vár felszámolásra csak a
megyében, amely huszonhat
települést, ebbôl tíz várost
érintene. Ezeken a helyeken a
teljes vasúti közlekedés meg-
szûnne, csak a Pest–Lököshá-
za és a Kötegyán–Szeged vo-
nalak maradnának meg –
mondta el Kaszai János. A
képviselô abban bízik, hogy

összefogással sikerül megaka-
dályozni a tervezett vonalak
eltörlését, ezért kérte a me-
gyegyûlést, hogy tiltakozzon
a vasúti mellékvonalak meg-
szüntetése ellen a kormány-
zatnál. Dr. Kulcsár László an-
nak a véleményének adott
hangot, hogy a sínek felsze-
dése helyett inkább az utakat
kellene rendbe hozni, majd
Balogh József hozzátette,
hogy évszázados technikai
fejlesztésekre mond a kor-
mányzat halálos ítéletet a
mellékvonalak felszámolásá-
val. Tóth Imre is egyetértett
azzal, hogy az utak állapotát
mindenképpen fel kellene ja-
vítani, többek között a vasút-
vonalak felszámolásának el-
lensúlyozására és a biztonsá-
gosabb közlekedés elôsegíté-
sére. Dr. Gosztolya Ferenc
véleménye szerint viszont a

jó pár éve megszûnt békési
vasútvonalat is tudja helyette-
síteni az autóbusz.

Mélyrepülésben az agrárium
A tudatos mezôgazdasági leé-
pítések ellen emelt szót dr.
Kulcsár László, a megyei me-
zôgazdasági bizottság elnöke,
melynek kapcsán megemlí-
tette, hogy számításai szerint

az eddig ismert 33 milliárd
forintos elvonás összege akár
több is lehet. Szabó István, a
megyei mezôgazdasági szak-
igazgatási hivatal vezetôje tá-
lalta a közgyûlés elé a megye
agrárfejlesztésérôl szóló tájé-
koztatóját, melyet a közgyû-
lés nagy érdeklôdéssel foga-
dott. A tájékoztatóból kide-
rült, hogy a mezôgazdaság
soha nem látott mélyrepülés-
be kezdett, ezért Várfi András
összefogást sürgetett az agrá-
rium mielôbbi megmentésé-
ért, Farkas Zoltán megyei alel-
nök pedig hozzátette, hogy a
probléma kezeléséhez haté-

konyabb piacvédelemre len-
ne szükség. Tóth Imre sze-
rint a kormányzat a kis- és
középvállalkozóktól vonja el
a pénzt, hogy a mezôgazdasá-
got tálcán kínálja fel a multi-
nacionális cégeknek. A tájé-
koztató kapcsán számos me-
zôgazdasággal kapcsolatos

kérdés merült fel, melyet el-
nöki javaslatra a következô
testületi üléseken egyenként
fog megtárgyalni a közgyûlés.

Szemészeti mûtétek számának
növelése a Pándy Kálmán kórházban
Aképviselô-testület a több té-
mában lezajlott érdemi viták
után arról is döntött, hogy a
Pándy Kálmán Megyei Kór-

ház Szemészeti Osztályán a
jelentôsen megnövekedett
várólista csökkentése érdeké-
ben havi negyven mûtéttel
többet végezhessenek el. A
megemelkedô szemészeti
mûtétszám miatti vesztesé-
gek kompenzálását tízmillió
forint keretösszeg erejéig tá-
mogatja a közgyûlés a 2009.
évi általános tartalék terhére.

Sürgôsségi helikopter-leszálló
épül Gyulán

A közgyûlésen az is kiderült,
hogy a testület a Pándy Kál-
mán kórház sürgôsségi osztá-
lyának fejlesztésére a Támo-

gató Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Humánerôforrás
Programok Irányító Hatóság-
hoz benyújtott pályázatmáso-
dik fordulója eredményétôl
függetlenül is megépítené az
intézmény területén a heli-
kopter-leszállót. Amennyiben
a hatóság engedélyezi a pro-
jekt keretein belül amagasabb
összköltségû helikopter-le-
szállóhelymegvalósítását, 134
millió forintos saját erôt bizto-
sítana a megye a leszállóhely
megépítéséhez, ha viszont
nem, akkor a megyei önkor-
mányzat saját beruházásként
oldaná meg a beruházást. Eb-
ben az esetben a fejlesztési fel-
adatokat finanszírozó céltarta-
lék terhére biztosítaná a beru-
házáshoz szükséges mintegy
100 milliós forrást a megye,
hogy mielôbb megvalósíthas-
sák a tervezett fejlesztést.

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 amegváltozott
munkaképességû emberek szociális foglalkoztatását ellehetetlenítô kormányzati intézkedések ellen, vala-
mint szó esett a magyar agrárium és élelmiszeripar tragikus helyzetérôl is. Elköszönt a képviselôktôl nyug-
díjba vonulása elôtti utolsó testületi ülésén dr. Biri Istvánmegyei fôjegyzô, akinek nevéhez a jelenleg ismûkö-
dômegyei önkormányzat szervezeti kialakítása is fûzôdik.

Összefogást sürget a megye a vasútvonalak és az agrárium megmentése érdekében

Elfogadhatatlan a megyét is sújtó kormányzati megszorítás
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A megye szerepe Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnakmeg amegye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most dr. Tarr Lajost, Lökösháza, Fodor Józsefet, Csa-
nádapáca és Jancsó Ottót, Nagybánhegyes polgármesterét kérdeztük.

– A magyar megyerendszer
majd ezeréves, a lakosok ezt
szokták meg, és közel áll a fal-
vakhoz, városokhoz is, ugyan-
is a települési önkormányza-
toknak az az érdekük, hogy a
közelben döntsenek róluk
azok, akik jól ismerik õket. A
magyar közigazgatási hagyo-
mányoktól idegen régió létre-
hozásával a megye szerepe az
utóbbi idõben sajnos lecsök-
kent, a településfejlesztésre
szánt pénzekrõl jelenleg sok-
kal távolabb, Szegedendönte-
nek. Ennek következtében az
tapasztalható, hogy kevesebb
pénz jutBékésmegyébe, a fej-
lesztésekre fordítandó össze-
gek nagyobb részét Szeged, il-
letve a Csongrád megyei tele-
pülések viszik el – foglalta ösz-
sze véleményét Jancsó Ottó.

Nagybánhegyes polgár-
mestere kifejtette: mikor a te-

lepülésfejlesztési pénzekrõl
helyben döntöttek, akkor
még jutott a települési önkor-
mányzatok, illetve a kis- és
közepes vállalkozások támo-
gatására is. A megyejárás
programja nagyon jó, de ah-
hoz, hogy a megye valóban
hatékonyan tudja támogatni a
kistelepüléseket, anyagi for-
ráshoz kell juttatnia.

Jancsó Ottó úgy véli, a ta-
vaszi parlamenti választások
után újra meg kell erõsíteni a
megyéket, hogy képesek le-
gyenek hatékonyan képvisel-
ni a kistelepülések érdeke-
it, összehangolni, támogatni
munkájukat. Polgármester-
ként nap mint nap találkozik
a lakosokkal, akik ezt az elvá-
rásukat fogalmazzák meg.

– Békés megye a mi ottho-
nunk, a szûkebb hazánk –
hangsúlyozta Jancsó Ottó.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat igen fontos szerepet
tölt be, mivel a megye 75 te-
lepülését fogja össze és koor-
dinálja – fogalmazott Fodor
József. Csanádapáca polgár-
mester kifejtette: az állami
megszorítások egyre nehe-
zebb helyzetbe sodorják a
megyét, a kormány pénz-
ügyileg lehetetlen helyzetbe
hozta a megye intézményeit
is. Az oktatás és az egészség-
ügy területén hatalmas fele-
lõsség hárul a megyei önkor-
mányzatra mint fenntartóra,
épp ezért Domokos László el-
nöknek a közgazdaságban
szerzett óriási tudását és ta-
pasztalatát most a megye
nagymértékben hasznosít-
hatja. Fodor József példaként
megemlítette, hogy a felsõfo-
kú végzettséggel rendelkezõ
fiatalok munkába állásának
támogatására a közgyûlés
több mint 50 millió forint tá-
mogatást szavazott meg, ezzel
az intézkedéssel az országban
Békés egyedülálló. Továbbá a
világon végigvonuló gazdasá-
gi válság ellenére a megyei
önkormányzat az idei évben
gazdaságilag is stabilizálta
helyzetét. Ahhoz, hogy a kö-
vetkezõ évben is biztos lába-

kon álljon a megye költségve-
tése, további megszorításokat
kell végrehajtania.

A jövõt tekintve Csanád-
apáca polgármestere elmond-
ta, hogy a gazdaságosság és az
itt élõk sorsának javítása érde-
kében lát esélyt a megye és a
települések együttmûködésé-
nek erõsítésére. Ehhez ter-
mészetesen meg kell szüntet-
ni mindazon munkahelyeket,
ahol pártpolitikai célokból
hozzá nem értõ emberek: bu-
kott miniszterek, államtitká-
rok dolgoznak.

– Az Európai Unióban a ré-
giók fejlesztési egységként
mûködnek, Magyarországon
is ehhez kellene igazodnunk,
és a közigazgatásbanvissza kel-
lene állítani a megye korábbi
feladatkörét – hangoztatta dr.
Tarr Lajos. Lökösháza polgár-
mestere kifejtette: a dél-alföl-
di régióban Békés megye gaz-
dasági adatai nem hízelgõek,
reményei szerint ezen javíta-
ni fog az M44-es megépítése,
miként korábban Kecskemét
és Szeged térségének is nagy
segítséget jelentett, hogy au-
tópályán elérhetõvé vált.

A gazdaság élénkítése ér-
dekében dr. Tarr Lajos szerint
a közlekedés fejlesztése mel-
lett meghatározó a határok át-
járhatósága 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, ha-
tárõröknek 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.TarrLajos jónak értékel-
te a megye és a település kap-
csolatát, korábban részt vettek
a megye gesztorságával meg-
valósuló belvízrendezési prog-
ramban, most a gázbeszerzési
szindikátustól azt remélik,
hogy 10-15 százalékkal ol-
csóbban juthatnak fûtõanyag-
hoz, illetve amegyei területfej-
lesztési tanács támogatásával
egy esztendeig foglalkoztat-
hatnak egy fiatal diplomást.

Lökösháza polgármestere
bizakodóan tekint a jövõbe,
véleménye szerint a fiatalok
nagy része érzelmileg kötõ-
dik megyéjéhez, itthon akar-
nak maradni és családot alapí-
tani, a politikusoknak pedig
kötelességük, hogy ehhez
munkahelyeket teremtsenek.

A kollégium alsó szintje és
az elsô emeleti szint tel-

jes felújítása mellett az ebéd-
lô is teljes átalakításon ment
keresztül. A padozat feltörése
után új laminált parkettával,
új asztalokkal, székekkel, füg-
gönyökkel, megújult külsô-
vel, belsôvel egy impozáns
tankonyhává és tanétterem-
mé vált.

Méltó helyre kerülnek a
falusi turizmus, panziós kép-
zésben részt vevô diákok,
hisz egy mai elvárásnak meg-
felelô gyakorlóhelyet alakí-
tottak ki számukra, de a he-
lyiségeket természetesen bár-
milyen külsôs rendezvény-
re, lakodalmakra is szeretné a
vezetôség használni, bérbe
adni.

A fûtés-, víz-, villanykor-
szerûsítési munkák még fo-
lyamatban vannak, mellyel
csökkenni fog a kollégium
közüzemi költsége. Az iskola
belsô udvarán a térburkolat is
megújult, a fôútmelletti rész-
nél a bokrokatmegritkították,
így az épület mindenki szá-
mára jól láthatóvá vált.

Az alsó szinten, a korábban
könyvtárként funkcionáló he-
lyiség falait „kibôvítve” alakí-
tották ki a közös tanári szobát,
és az iskolavezetés is átkerült
a kollégiumba, a könyvtár pe-
dig átköltözött a fôépület volt
tanári szobájába. A nyílászá-
rók cseréje az iskola teljes
épületében megtörtént, és a
kollégium belsô festését is el-
végezték. Három pályázatot nyúj-

tott be a Békés Megyei
Önkormányzat közoktatási
intézményeinek fejlesztésére,
ebbôl aDél-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács részben ket-
tôt támogatott. A benyújtott
pályázatokból a Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény faipa-
ri tanmûhelyének korszerûsí-
tésére az eredetileg igényelt 20
millió forintból 19 785 000 fo-
rint támogatást kapott, így a
projektet összesen 23 277 000
forintból valósítják meg, kö-
vetkezésképpen az eredetileg

tervezett önerôt még további
214 000 forinttal kellett meg-
toldani. A mezôkovácsházi
székhelyû Hunyadi János
Közoktatási Intézmény infra-
strukturális fejlesztésére vi-
szont a megigényelt szintén
20 millió forintos támogatás-
ból csak 11milliót ítéltekmeg.
Az intézmény sportudvara ki-
alakításához a kétmillió forin-
tos bontási költség finanszíro-
zására pályázati keretek között
nincs lehetôség, ezért kilenc-
millió forint önerôt kell bizto-
sítania a szükséges fejleszté-

sekhez a megyei közgyûlés-
nek az eredetileg tervezett
5 151 000 forint helyett.

Nem szerepelt sikeresen a
Harruckern János Közoktatá-
si Intézmény gyulai leánykol-
légiumának energetikai kor-
szerûsítésére benyújtott pá-
lyázat, ugyanis a regionális fej-
lesztési tanács forráshiánymi-
att elutasította azt, ezért a há-
rom benyújtott pályázatból
csak a békési nyert szinte teljes
összeget, a mezôkovácsházi is
csak az igényelt forrás felét
kapta meg.

Felújított Harruckern Orosházán Közoktatási intézmények fejlesztése
Közel 57millió forintos saját erôs beruházással újí-
tottameg az idei tanévre aHarruckern János Köz-
oktatási Intézmény orosházi intézményegységét a
fenntartó BékésMegyei Önkormányzat. Az intéz-
ményt 2009. július 1-jétôl vette át a megyei önkor-
mányzatOrosházaVárosÖnkormányzatától, és az
átvétellel el is kezdôdtek a felújítási és átalakítási,
építôipari munkálatok az intézmény orosházi te-
lephelyén,melyek a tanév kezdetére készültek el.

Munkahelyeket kell teremteni Diplomás fiatalok
támogatása

Békés a mi otthonunk
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Megfogalmazott céljai-
nak hatékonyabb tel-

jesülése érdekében további
három munkacsoporttal bô-
vítették ki a Békés megyei
növekedésorientált gazdaság-
fejlesztési program (NGP)
eddig ismert nyolc csoportját.
Megalakultak a civil szerve-
zetek és pályakezdô diplo-
mások támogatását, valamint
a vállalkozásélénkítést elô-
segítô munkacsoportok. Be-
számolót ismerhetett meg a
megyegyûlés a program kap-
csán megrendezett gazda-
ságfejlesztési fórumok pre-
zentációiról és az egyezteté-
seken elhangzottakról, vala-
mint a már meglévô munka-
csoportok eddig elért ered-
ményeirôl.

A teamek a létrehozásuk
óta eltelt idôszakban többek
között felmérték a szak- és
felnôttképzésben rejlô gazda-
ságfejlesztési lehetôségeket,
melyrôl szakértôi anyagot is
készítettek, megszervezték a
gázenergia szabadpiacról való
közös beszerzését, és felmér-

ték az önkormányzati utak ál-
lapotát is. Ezenkívül kérdô-
ívekkel és mélyinterjúk segít-
ségével vizsgálták a megyei
fenntartású intézmények
piacképes termékeit, melyek
értékesítéséhez webáruházat
is fejlesztettek. A növekedés-
orientált gazdaságfejlesztési
program munkacsoportjai-
nak eddig végzett tevékeny-
ségérôl szóló tájékoztatót, va-
lamint a három új team létre-
hozását a közgyûlés egyhan-
gúlag elfogadta.

A z intézmény fô célja,
hogy komplex módon

segítse a gyermekvédelmi
szakellátásba került gyerme-
keket, fiatalokat a megye
egész területén úgy, hogy ez a
segítség megalapozza az ellá-
tottak társadalmi integráció-
ját, önálló életkezdését és
megakadályozza társadalmi
kirekesztôdésüket.

A projekt keretében zajló
beruházás a gyermekvédelmi
szakellátási feltételek, vala-
mint az ellátottak életminôsé-
gének javításával járul hozzá a
célkitûzések megvalósításá-
hoz. A 97 korszerûsítésre ke-
rülô 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 búto-
rok, használati tárgyak kerül-
nek beszerzésre, illetve bizto-
sított lesz a gyermekek szá-
mára az internethasználat is.
Jelenleg a dévaványai gyer-
mekotthonban zajlanak a ki-
vitelezési munkálatok. A ko-
rábbi 6-10 ágyas szobákból

négyágyas szobákat alakítanak
ki. A helyiségek teljes belsô
felújítása mellett új nyílászá-
rókat építenek be, valamint a
régi, elavult gázkazán helyett
új berendezés kerül beszer-
zésre. Az átalakítást követôen
a gyermekek otthonosabb,
kellemesebb környezetben
élhetnek.

– Az elmúlt idôszakban az épü-
letben zajló beruházás miatt zár-
va volt az épület. Mikor vehetik
ismét birtokba az olvasók a Tu-
dásházat?

– A Tudásház júniusban
zárt be. Emeltráépítést, fûtés-
korszerûsítést és egyéb felújí-
tási munkákat végeztek, át-
szervezték a könyvtári tereket
is. A munka azonban akkor is
gôzerôvel folyt, hiszen ké-
szültünk a nyitásra. Szeptem-
ber közepétôl korlátozott
nyitva tartással ismét fogad-
juk a látogatókat, októberben

pedig az országos nyitott
könyvtári napok idejére már
minden szolgáltatást igénybe
vehetnek az érdeklôdôk. Az
átalakítással egy új, korszerû
épületegyüttes jött létre szé-
les körû szolgáltatásokkal,
melynek része a könyvtár és a
pedagógiai szakszolgálat is.

– Milyen változásokra ke-
rült sor?

– Az egyik fontos változás,
hogy a pedagógiai szakszolgá-
lat átköltözik a Luther utcáról
a Tudásházba, így minden in-
tézményegységünk egy épü-
letben mûködhet. A könyvtár

olvasótere a korábbival meg-
egyezô alapterületen, de más
elrendezésben várja az olvasó-
kat. A földszintenmarad a sza-
badpolcos kölcsönzési rend-
szer és a folyóirat-olvasó. Itt
kap helyet a hangoskönyvtár

és a kibôvült számítógépes
övezet, ahová 42 új gép kerül.
A gyermekkönyvtár az emele-
ten lesz, az olvasóterem mel-
lett. A kevéssé keresett köny-
vek raktárba kerültek, ahon-
nan gyorsszolgálat segítségé-
vel 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 meg-
valósítása is zajlik a Tudásház-
ban. Melyek ezek?

– Az egyik megnyert pályá-
zatunk a közoktatás-fejlesztést
támogató hálózat kiépítését, a
kompetenciaalapú oktatás el-
terjesztését teszi lehetôvé a
Dél-Alföldön, és ezzel a Tu-
dásház a térség közoktatás-fej-
lesztésének központja lesz. Ez
is bizonyítja, hogy komoly
szakmai munka folyik az in-
tézményünkben. A másik je-
lentôs program a „Tudásdepó-
expressz”,mely lehetôvé teszi,
hogy a megye 75 településé-
nek lakosai könnyedénhozzá-
férjenek aktuális információk-
hoz, mindenki egyenlô mér-
tékben részesüljön a tudástár-
sadalom társadalmi és gazdasá-
gi elônyeibôl. Az érdeklôdôk a
kultúra, a képzés, a kutatás-fej-
lesztés szakterületekre vonat-
kozó információkat is megta-
lálják a kialakított adatbázis-
ban, a könyvtári elektronikus
katalógusban, a tervezett inter-
aktív könyvtári honlap segítsé-
gével, valamint az online prog-
ramok megvalósítása során.

Reményeink szerint a jö-
vôben mindenki megtapasz-
talhatja majd, hogy a Tudás-
ház a XXI. század új kihívá-
saira válaszolva egy olyan tu-
dásbázis kialakítását teszi le-
hetôvé, mely a modern tech-
nika segítségével bármikor
bárki számára hozzáférhetô
információkat közvetít.

Domokos László, a területfej-
lesztési tanács elnöke a sajtó-
tájékoztatón elmondta, hogy
a program elindulása érdeké-
ben módosították a tanács
2009. évi mûködési költség-
vetését, hogy a források átcso-
portosításával elkülönítsék a
szükséges 50 millió forintot a
pályakezdô egyetemi diplomá-
sok foglalkoztatására, amely-
hez még hárommillió forin-
tot rendeltek hozzá a tanács
ülésén. Jelen döntésével a te-
rületfejlesztési tanács helyi
önkormányzatokat, rajtuk ke-
resztül intézményeiket, vala-
mint önkormányzati alapítású
és tulajdonú gazdasági társa-
ságokat, illetve alapítványokat
támogat, a leendô munkálta-
tók júliustól augusztus köze-
péig pályázhattak.

A tanács elnöke arról is tá-
jékoztatást adott, hogy a pá-
lyázati paraméterek szerint
elsôsorban egyetemi, ezen
belül közgazdász, mûszaki és
orvos végzettségû friss diplo-

másokat keresnek, de az 5000
fô alatti lélekszámú települé-
seken a fôiskolai diploma is
szóba jöhet. A programra
azért volt szükség, mert az
„Út a munkához program”
jellegénél fogva nem irányul
egyetemi végzettségûek fog-
lalkoztatására, ezért egészítet-
te ki egy ösztöndíjprogram-
mal a területfejlesztési tanács,
mivel a pályakezdô diplomá-
sok az álláskeresôk hatodát
teszik ki – mondta el Domo-
kos László.

Mint kiderült, összesen 36
önkormányzat 76 fô foglal-
koztatásával jelentkezett a
programra, közülük válasz-
tották ki azt a 26 önkormány-
zatot, amely 38 álláshelyet kí-
nálhat fel a pályázni kívánó,
két évnél nem régebben vég-
zett pályakezdô diplomások
számára. Az elhelyezkedett
diplomások bértámogatást
kapnak, melynek mértéke az
egyéves foglalkoztatás idôtar-
tamára bruttó 120 ezer fo-
rint/fô lesz havonta, de a

munkáltató ettôl többet is
biztosíthat a frissen munkába
álló értelmiségiek számára.

Dr. Nagy Ágnes, a Dél-al-
földi Regionális Munkaügyi
Központ fôigazgatója példa-
értékûnek nevezte a megyei
területfejlesztési tanács dön-
tését, majd elmondta, hogy
felvették a kapcsolatot az or-
szág többi munkaügyi kiren-
deltségével, valamint a felsô-
oktatási intézményekkel, hogy
minden álláshelyre megtalál-
ják a megfelelô embert. Az
alkalmazott fiatalok a szak-
májukban helyezkedhetnek
el, és mivel nem látni még a
válság végét, ezért minden le-
hetôséget meg kell ragadni a
munkaalkalom megszerzésé-
re – hangsúlyozta a fôigaz-
gató.

Békés megyében jelenleg
3200 pályakezdô fiatal van,
ebbôl 263 fô szerzett az el-
múlt két évben diplomát, kö-
zülük 50 egyetemi, 226 pedig
fôiskolai diplomával rendel-
kezik.

Friss diplomásokat támogatnak

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

2007 óta folyamatos átalakuláson megy át a Békés
Megyei Tudásház és Könyvtár. Amegújuló épület-
ben a régi kulturális értékek és a kötelezô feladat-
ellátás megôrzése mellett egy menedzserszemlé-
letû, a gazdaság és a kultúra összhangjára épülô
munka vette kezdetét. Dr. Hajnal Lajost, a Tudás-
ház igazgatóját a változásokról kérdeztük.

Három munkacsoporttal bôvült
a gazdaságfejlesztési program

Kilencvenhét férôhelyet korszerûsítenek

Fejlesztés a gyermekvédelmi központban

� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Megújult a Tudásház

DomokosLászló azérdeklôdôönkormányzatokvezetôit is tájékoztatta aprogramról
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A reprezentatív album koráb-
bi kiadását a Békés Megyei
Levéltár és a Békés Megyei
Múzeumi Szervezet munka-
társai állították össze, melyet
2000-ben jelentettek meg
elôször.

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

szönhetôen számba veszi a
közgyûjtemények legfonto-
sabb tárgyi és írásos emlékeit,
mûemlékeket, archív fotók
mellett napjainkban készült
fényképfelvételeket is közöl.

Az informatív, gazdagon
illusztrált, megyetörténeti al-
bum a Békés Megyei Önkor-
mányzat kiadásában jelent
meg. A könyv egyedisége
magában hordozza a kizáró-
lagosságot és a limitált pél-

dányszámban való hozzáfé-
rést. A kötetet keresse a köny-
vesboltokban!

Az elôadás Benedek Elek klasz-
szikus meséjét dolgozza fel,
melyet bizonyára sokan is-
mernek. A történet a legki-
sebb királyfiról szól, aki a leg-
szebb lányt keresi a világon,
hogy feleségül vehesse, de a
hozzá vezetô út rengeteg pró-

batétellel van kikövezve. A
bábok és a díszletek a báb-
színház mûhelyében készül-
tek Szôts Orsolya és Lenkefi
Zoltán tervei alapján. A zenei
aláfestésrôl a Berbécs Zene-
kar gondoskodott, így az elô-
adást kobza, hegedû, furulya,
valamint tárogató is kíséri
majd felvételrôl.

A bemutatóra október 10-
én kerül sor a Békés Megyei
Jókai Színház Vigadó termé-
ben, ahol az is kiderül, hogy a
kiskirályfi megtalálja-e élete
párját…

Elôadásainkat bérletes né-
zôként olcsóbban nézheti
meg! Bérletek válthatók a
színház szervezôirodájában
hétfôtôl péntekig 8.30 és
17.00 óra között. Telefon: 06-
66/519-550; e-mail: szervezes
@napsugarbab.hu.

A rendezvény humoros
elnevezése arra utal,

hogy egykor a békésieket
„madzagosoknak” hívták a
környékbeliek, mert feltûnt
nekik, hogy a békési ember-
nél mindig volt madzag, lé-
vén az itteni sáros utak miatt
a kátyúban gyakran megrop-

pant a szekér, elszakadt a lo-
vak istrángja, vagy szükség
volt rá a zsákok kötözéséhez.
Ismert több mulatságos tör-
ténet is, amelyek a békésiek
és a madzag különösen köze-
li kapcsolatára mutatnak rá.

A XI. Madzagfalvi Napok
rendezvényei szeptember el-

sô hétvégéjén, a sport, a gaszt-
ronómia és a kultúra jegyében
zajlottak, hasonlóan a többi
települési fesztiválhoz. A fô
cél persze minél több békési
lakos megszólítása, szórakoz-
tatása, a közösség építése volt.
Különbözô helyszíneken hat-
vannál is több rendezvény
zajlott az óvodás sportnaptól a
profi boksz gáláig, a bicajtúrá-
tól a szelektív hulladékgyûjtés
propagálásáig, a kutya, macs-
ka örökbefogadásától a családi
programokig.

Új elemként jelent meg
egy nagyszabású felvonulás és
menettánc, amely a helyi Be-
lencéres Néptáncegyüttes ve-

zetésével, élô zenekísérettel
Békés fôterén vonult végig és
igen sok érdeklôdôt vonzott.

Szintén elôször lehetett
szavazni „Madzagfalva kofá-
ja”, „Madzagfalva kereskedô-
je” és „Madzagfalva szolgálta-
tója” címekre. A kezdemé-
nyezés célja a lakosság, vala-
mint a vásárbéli árusok, ter-
melôk, vállalkozók közötti
közeledés elindítása.

A szokásoknak megfele-
lôen Békés testvértelepülé-
seirôl, az erdélyi Gyergyó-
szentmiklósról és a szerbiai
Magyarittabéról delegációk
érkeztek, melyeknek tagjai
mások mellett részt vettek az

„Ízek utcája” elnevezésû
nagyszabású szabadtéri fôzô-
és sütôversenyen, melynek
zsûrielnökségét Wichmann
Tamás többszörös világbajnok
kenus vállalta. Békés lépése-
ket tett abba az irányba is,
hogy végre nyugati testvérvá-
rosa legyen. Az ausztriai
Mallnitzcal kibontakozó kap-
csolat most az ottani gyermek
néptáncosok békési fellépé-
sével és hivatalos tárgyalások-
kal erôsödött.

Hazajöttek az elszárma-
zottak 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 ti-
zenegyedik 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 szerepvál-
lalásával. A madzagfalvi na-
pokat a megyei önkormány-
zat mint kiemelt gasztronó-
miai rendezvényt támogatta.

Október 1. Zenei világnap, Körösla-
dány, könyvtár

Október 2–4. VII. Csabai Lakberen-
dezési, Építési Szakkiáltás és Vásár
Békéscsaba Városi Sportcsarnok

Október 1. – november 28. Ôszi Mû-
vészeti Hetek, Békéscsaba, a város
több pontján

Szeptember 3. – október 16. Nádas
László kiállítása, Békéscsaba, Munká-
csy Mihály Emlékház

Október 1. Zene világnapja, Tótkom-
lós, J. G. Tajovsky Mûvelôdési Központ

Október 1. A zene világnapja, Gyula,
Mogyoróssy János Városi Könyvtár

Október 1. A zene világnapja, Mezô-
hegyes, József Attila Általános Mûvelô-
dési Központ

Október 2. 80 éves az Orosházi Fú-
vószenekar,Orosháza, Petôfi Mûvelô-
dési Központ

Október 2. Állatok világnapja, Az Al-
föld madárvilága, Szarvas, Körös–Ma-
ros Nemzeti Park

Október 1. Békés vármegye archon-
tológiája, Gyula, levéltár

Október 3. Szüreti hagyományápolás
és bál, Gyula, Németváros és Park ét-
terem

Október 3.Ôszi kamarazenekari kon-
cert, 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, Szegha-
lom, teniszpálya

Október 5–11. Ôszi könyvtári hét,
Gyula, Mogyoróssy János könyvtár

Október 6–8. Gyulai diáknapok,Gyu-
la, a város több pontján

Október 9. – november 18. Luko-
viczky Endre grafikusmûvész kiállí-
tása, Békéscsaba, Jankay galéria

Október 9–10. 40 aranykoronás ün-
nep, Pusztaföldvár, sportpálya

Október 10. Frankó Fesztivál, Békés-
csaba, városi sportcsarnok

Október 10. Évadzáró lóverseny,
Orosháza, bogárzói lovaspálya

Október 10. A Színfolt Mazsorettcso-
port fennállásának 15. évfordulója,
Gyomaendrôd, Varga Lajos Sportcsar-
nok, Fészek Panzió

Október 10–11. IV. Tökmulatság,
Békés, tájház

Október 12–22. Ligeti lépések a kör-
nyezetvédelemért, Békéscsaba, Szé-
chenyi liget

Október 15–18. V. Vasúttörténeti és
vasútmodell-kiállítás,Békéscsaba, Vas-
utas Mûvelôdési Ház

Október 15. L’art pour l’art elôadás,
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ

Október 16. Hegyesi János szavaló-
verseny, Füzesgyarmat, mûvelôdési ház

Október 16. Amatôr fogathajtó ma-
gyar bajnokság, Füzesgyarmat, Né-
meti-tanya

Október 16. Tankcsapda-koncert, Bé-
késcsaba, ifiház

Október 17. III. Szarvasi töltöttká-
poszta-fôzô és kolbászkészítô ver-
seny, Szarvas, Fô tér

Október 17. IV. Nemzetközi küzdô-
sport,Orosháza, városi sportcsarnok

Október 18. Csorvási búcsú, Csorvás,
piactér

Október 19. Színházi elôadás (A vi-
dám kísértet), Szeghalom, mûvelôdé-
si kközpont színháztereme

Október 20–22. Csudajó játszóház,
Körösladány, könyvtár

Október 22–25. Csabai Kolbászfesz-
tivál, Békéscsaba, városi sportcsarnok

Október 23. Városi ünnepség, Szegha-
lom, református templomkert

Október 23. Városi ünnepség, Körös-
ladány, mûvelôdési ház

Október 23–25. Kézmûves hétvége,
Szarvas, arborétum

Október 25-ig Lombard reneszánsz –
AbergamóiAccademiaCarrara fest-
ményei,Békéscsaba,Munkácsymúzeum

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 digipo-
rámafesztivál, Békéscsaba, Lencsési
Közösségi Ház

Október 24–25. 9. Oros Kupa orszá-
gos munkakutya-bajnokság, Oros-
háza, Gyopár Club Sportcentrum

Október 30. Irodalmi est, Füzesgyar-
mat, mûvelôdési ház

Októberi rendezvényekVilágszép nádszálkisasszony
a Napsugár Bábszínházban
Még alig csillapulnak
a gyermek s a felnôtt
közönségben a XV.
Nemzetközi Báb-
fesztivál élményhul-
lámai, aBékésMegyei
Napsugár Bábszín-
házmáris az új évad-
ra készül. Október-
ben a Világszép nád-
szálkisasszony címû
ismert mesét állítják
színpadra Csortán
Zsóka rendezésében.

Idén tizenegyedszer rendeztékmegBékés városá-
nak legnagyobb, legtöbb embertmegmozgató, há-
romnapos fesztiválját, a madzagfalvi napokat.

A könyv az államalapítás ezredik és a keresztény-
ség kétezredik évfordulója tiszteletére 2000-ben
jelent meg elôször. Az új kiadás már megvásárol-
ható a könyvesboltokban.

XI. Madzagfalvi Napok Békésen

Ízek utcája, felvonulás és menettánc a fesztiválon

Újra megjelent Békés megye képes krónikája

Csortán Zsóka és Szôts Orsolya bábokat készít
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Abergamói Accademia
Carrara vendégkiállítása

Lombard reneszánsz címmel
az észak-itáliai festészet világ-
hírû és egyedülálló gyûjte-
ményét hozta el megyénkbe,
mely a reneszánsz diadalút-
ját mutatja be a 15–16. száza-
di Lombardiában. A kiállítás
megnyitójára szeptember 12-
én került sor a Munkácsy Mi-
hály Múzeum Múzsák Ter-
mében.

Dr. Szatmári Imre megyei
múzeumigazgató bevezetô
szavai után dr. Giovanni Vala-
gussa, az Accademia Carrara
gyûjtemény igazgatója mon-
dott üdvözlô beszédet. Ôt
Kovács Judit, a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatóságának
múzeumigazgató-helyette-
se követte. Mindannyian ki-
emelték a tárlat különleges-
ségét és a magyar–olasz kap-
csolatoknak a régmúltba,Má-
tyás király korába visszanyúló
történetét.

– Úgy gondolom, a mú-
zeum ma megnyíló, színvo-
nalas kiállítása ismét bebizo-
nyítja, hogy az intézmény
méltó a vendégbarát múzeu-
mi címre – fogalmazta meg
elismerését a kiállítást végül
megnyitó Domokos László, a
Békés Megyei Önkormány-

zat elnöke –, és abbéli remé-
nyét fejezte ki, hogy sok diá-
kot vonz majd a múzeumba
ez a páratlan gyûjtemény.

Dr. Szatmári Imre, a mú-
zeum igazgatója példaér-
tékûnek nevezte, ahogy a Bé-
kés Megyei Önkormányzat
támogatta a reneszánsz kiállí-
tást, és örömmel hangsúlyoz-
ta, hogy a vidéki múzeumok
is képesek színvonalas külföl-
di kiállítások befogadására.

A kiemelt figyelemmel ôr-
zött festmények idôrendi sor-
rendben követik végig és
szemléltetik a lombardmûvé-
szet alakulását a 15. század

kezdetétôl a 16. század elsô
negyedéig.

Az észak-itáliai festészet
egyedülálló gyûjteményeként
nyilvántartott kollekció ilyen
terjedelemben korábban csak
egyszer vendégeskedett Ma-
gyarországon. A mostani idô-
szaki kiállítás létrejöttét az a
körülmény is segítette, hogy
a bergamói Accademia Car-
rara épületében éppen restau-
rációs munkálatok folynak.

A kiállítás egyik kuriózuma
aVisconti és Sforza családok ál-
tal rendelt, a világon egyedül-
álló tarot-lapok. A tárlat kü-
lönlegességét a ritkaságnak

számító festmények mellett a
kiállítás interaktivitása adja,
melyet a különbözô installá-
ciók tesznek még vonzób-
bá. A múzeumban is megvá-
sárolható, a kiállításhoz ké-
szült nagyszerû katalógusban
a bergamói kurátor, Giovanni
Valagussa és Simone Facchinetti
tanulmányai segítenek eliga-
zodni a korszak mûvészeté-
ben, de meglepetések és aján-
déktárgyak is várják a látoga-
tókat. A szervezôk célja, hogy
vonzó eseményekkel köze-
lebb hozzák a gyûjteménye-
ket a nagyközönséghez. E
gondolat jegyében a Lombard
reneszánsz kísérô rendezvé-
nyeként szerveznek ékszerké-
szítést, iniciáléfestést vagy
makettkészítést Leonardo da
Vinci tervei alapján. A tárlatve-
zetéssel egybekötve az érdek-
lôdôk rendhagyó mûvészet-
történeti órán is részt vehet-
nek, amely az újjászületés, a
reneszánsz korát mutatja be.

Aki szeretne egy kicsit be-
lekóstolni a késô középkori,
kora újkori Itália semmi más-
sal össze nem hasonlítható
hangulatába, annak jó szívvel
ajánlható a Békés Megyei
Munkácsy Mihály Múzeum-
ban október 25-ig látogatható
tárlat.

Ha száz embert megkér-
dezünk, milyen nem-

zetiségû író volt Gogol, ki-
lencvenkilenc gondolkodás
nélkül rávágja, hogy orosz.
Pedig ukrán volt (Szoro-
csincben 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 jel-
lemzô gyilkos iróniával, szar-
kazmussal felfegyverzettHáz-
tûznézô.

Podkoljoszin, hivatalnok,
udvari tanácsos, hosszas tépe-
lôdés után a házasság gondo-
lata mellett dönt – végsô so-
ron csak meg kell házasodni,
hangzik el szájából a híres
mondat. Annak különöskép-
pen, akinek Kocskarjov a ba-
rátja, aki nôs, s az ilyen bará-
tok mind könyörtelenek: a
házasságot senkinek sem sza-
bad megúsznia, hiszen ôk
már szenvednek benne. Férj-
hez kellmennie annak a lány-

nak, esetünkben Agafja Tyi-
honovnának, aki férjet szeret-
ne magának. Ám nehéz férj-
hez mennie annak a lánynak,
aki nem tud megválni lánysá-
gától, és az igazi férjet legszí-
vesebben a rászabadult öt ké-
rô válogatott darabjaiból állí-
taná össze magának. Mert ak-
kor ô is boldog lenne.Hiszen,
mindenki azért akar házasod-
ni, mert boldog akar lenni.

Nem baj persze, ha ehhez
társul vagy egy kis mûveltség,
egy kis hozomány, egy kis
magányoldó társalgási kész-
tetés, vagy némely gömbö-
lyûbb forma… Csak a házas-
ságszerzô asszony – aki profi
a szakmában – tudja, hogy itt
sem a mûkedvelô házasítók-
nak, sem a mûkedvelô háza-
sulandóknak nincs esélyük…
Gogol a darabot, Kérôk cím-
mel, 1833-ban írta. Többszö-
ri átdolgozás után elôször
Szentpéterváron mutatták be
1842-ben. Néhány hónappal
késôbb eljutott a moszkvai
nagyszínházba is.

Ez a hangzatos cím a Bé-
kés Megyei Jókai Szín-

ház idei 2009–2010-es évad-
ját jelenti, sôt még többet. A
premierek mellett ugyanis
vendégjátékok, felolvasószín-
házi elôadások, irodalmi es-
tek, filmvetítések, táncmû-
vészeti elôadások, gasztronó-
miai bemutatók, képzômû-
vészeti kiállítások, szakmai
workshopok, komoly és
könnyûzenei koncertek, kö-
zönségtalálkozók, színesítik a
kínálatot, de tartsanak ve-
lünk, vegyük sorra, milyen
bemutatókkal találkozhat a
közönség a Békés megyei te-
átrumban nyár elejéig:

Gogol Háztûznézô címû
komédiájával indul az évad
szeptember 25-én. A próba-
folyamat már zajlik Sztanisz-
lav Mojszejev ukrán Gogol-
specialista irányításával. No-
vemberben, a szlovák kultúra
havában a gyerekek megis-
merkedhetnek Javor vitéz ka-
landjaival, akinek lelkére ör-
dögfiókák áhítoznak, de majd
meglátjuk, a derék harcos,
hogyan cselezi ki ôket. De-
cemberben 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 csú-
nya lányt alakít majd a Jókai
Színház Stúdiószínházában.
Januárban a szerb kultúra ha-
vában az Aska és farkas címû
mesét láthatják a gyermekek,
majd a februári folytatásban
egy komorabb színezetû drá-
ma, a Hallstatt lesz látható
Merô Béla rendezésében, a
szlovén Drago Jancar tollából.

A március már vidám elô-
adást hoz. A horvát hónap
premierje a Trenk a vad váró,
egy kissé (vértôl is) sikamlós
elôadás lesz, amolyan közép-
európai mulatós abszurd ko-
média, míg a folytatásban,
a magyarországi választások
ideje alatt egy olyan dráma
kerül színpadra, amely piti
zsarolásoktól, mutyizásoktól
hangos. Ez Caragiale Az elve-
szett levél címû román klasz-
szikusa. Májusban a Jókai Po-
rondszínházban találkoznak a
színház látogatói egymással,
és persze egy nagyszabású
porondszínházi produkcióval
is, amelyrôl többet most még
nem árulhatunk el, de zajos
sikert ígér. Bérletek korláto-
zott számban még válthatók
az Andrássy úti szervezôiro-
dában.

– Az utóbbi öt évben volt egy
trendforduló az ukrán szín-
házak látogatottságában –
kezdte Staniszlav Mojszejev. –
Határozott növekedés mutat-
kozik, és ami különösen okot
ad bizakodásra, ez nemcsak a
fôvárosi „populáris” darabok-
ra értendô, hanem a vidéki
regionális vagy önkormány-
zati tulajdonú színházaknál is
megfigyelhetô. Én személy
szerint ezt az eredményt an-
nak tudom be, hogy az ukrán
polgároknak már teljesen ele-
gük van az igénytelen tévéso-
rozatokból, és most jobban
érdekli az embereket a friss és
natúr élmény, amit a színház
tud nyújtani. Az ukrán szín-
házak teljesítménye és látoga-
tottsága szerintem rendben
van. Ugyanakkor távolról
sem rózsaszín a kép. Vannak
problémák Ukrajnában is,
nálunk ugyanis hiányzik az a
színházi törvény, ami például
Magyarországon most meg-
született. Így a színházak igen
erôsen ki vannak téve az ak-
tuális politikai akaratnak, hát-
téralkuknak, nincsenek pon-

tosan meghatározva az állami
támogatás feltételei, és az uk-
rán színházak 98%-át ez napi
szinten befolyásolja.

– Rendezôként érez-e valami
különbséget az otthoni és az itt
végzett munka között?

– Ó, nem igazán. A színé-
szek, tudja, mindenhol színé-
szek. 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 szervezettsé-
gét illeti, a jelmez- és díszlet-
készítés, a színház arculatá-
nak megteremtése itt szerve-
zettebbnek tûnik, mint az
ukrán színházak nagy többsé-
génél, 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.Min-
den emberi élet fokmérôje
lehet, hogy sikerül-e megta-

lálni az igazi szeretetet vagy az
igaz szerelmet benne. E nél-
kül nincs tartalmas élet. Eb-
ben a darabban senki sem leli
meg ezt, csak álmodoznak ró-
la. Ennek a formára humoros
darabnak ebben rejlik a drá-
maisága. A nézô azután maga
választja ki, mi az, ami vissz-
hangzik 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 gon-
dolkozik el, és lesz, aki a ka-
raktereken bosszankodik.

– Az ukrán vendégjáték a
Háztûznézô premierjét követô

napon valami egészen másról
szól majd.

– Igen, egy kortárs ukrán
darabot hozunk Kijevbôl. A
Marinated Aritokrat (Tartó-
sított 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 szín-
darabként, hanem regény
formában írta. A darab végét
nem árulnám el, de azt fon-
tos elmondani, hogy a dara-
bot játszó négy színészbôl
hárman az ukrán színház és
filmmûvészet csillagai, akiket
nagyon jó szívvel ajánlok a
Békés megyei nézôk figyel-
mébe.

Staniszlav Mojszejev a Kijevi Molody Színház
igazgató-fôrendezôje. A Gogol-év apropóján és a
Közép-európai színházi szomszédolás keretén be-
lül szeptember 25-én az ô rendezésében a Ház-
tûznézôvel indul a Békés Megyei Jókai Színház
2009–2010-es évadja. Két próba közt elôször az uk-
rán színházi életrôl érdeklôdtünk.

Kortárs ukrán darab Kijevbôl A Háztûznézô

Közép-európai
színházi szomszédolás

Reneszánsz idôutazás a Munkácsy Mihály Múzeumban

Lombard kiállítás Bergamóból

Dr. Erdôsi Péter, Domokos László és dr. Giovanni Va-
lagussa a kiállításon
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Füzesgyarmaton rendezték
meg a Gyarmat Kupát, a

MagyarKick-box Szakszövet-
ség 2009. évi felnôtt light-con-
tact országos bajnokságának
döntôjét. Súlycsoportonként a
legjobb négy versenyzôt hív-
tákmeg, a döntô egyben azok-
tóberben, az ausztriai Villach-
ban megrendezésre kerülô vi-
lágbajnokság válogató versenye
is volt. Ennekmegfelelôen szá-
mos heves összecsapást vártak
a szakemberek és a nézôk, és
bizony nem csalódtak.

Várkonyi Imre, Füzesgyar-
mat polgármestere és Farkas
Zoltán, a Békés Megyei Köz-
gyûlés alelnöke köszöntötte a
résztvevôket. Igen színvonalas
és izgalmas mérkôzéseket lát-
hattak a nézôk. A nôknél és a
férfiaknál is a várt nagy csaták

zajlottak. A tavaly egy súlycso-
porttal lejjebb induló békés-
csabai Európa-bajnok Szabó
László a gyôri Meszlényi Gá-
borral csapott össze. Nagyon
kiegyensúlyozott, gyors iramú
küzdelmet vívott a két ver-
senyzô, akikben számos közös
vonást találunk.Mind a ketten
fordított felállásúak, jó a rúgó-
technikájuk. A szoros mérkô-
zést talán a harmadik menet
döntötte el Szabó László javá-
ra, 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 Euró-
pa-bajnok, profi világbajnok
Dancsó Zoltán vívta a junior
Eb-ezüstérmes hódmezôvá-
sárhelyi taekwon-dóssal,Zsar-

kó Péterrel. Dancsó gyôzött, de
óriási rangadó volt, érvénye-
sült a nagyobb rutin. A fiatal
taekwon-dós így is helytállt
nagynevû ellenfelével szem-
ben.DebreczeniDezsô, a békés-
csabaiak és a nemzetközi kick-
box élet legeredményesebb
sportolója kiharcolta a döntô-
be jutást, de már nem lépett
tatamira. Elérkezett az idô a
búcsúzásra, a hétszeres világ-
bajnok, nyolcszoros Európa-
bajnok, profi világbajnok be-
fejezi versenyzôi pályafutását.
Búcsúztatására, jutalomjáté-
kára valószínûleg december
6-án a békéscsabai sportcsar-
nokban kerül sor, a Békés
Megyei Harcmûvész Szövet-
ség BUDO gáláján.

A gyôztesek mellett min-
den dicséretet megérdemel a
kifogástalan rendezésért a Fü-
zesgyarmati Hegyesi SE kol-
lektívája, akik a már tôlük
megszokott színvonalon ren-
dezték meg a döntôt. A Békés
Megyei Önkormányzat kü-
löndíját Szabó László érde-
melte ki. Részletes eredmény-
listát a Békés Megye Online
hírei között olvashatnak.

Lejárt a hat hónap – Máté
Gábor diszkoszvetô olim-

pikonunk újra edzésbe állt.
Sérülése miatt nem vehetett
részt a berlini atlétika világbaj-
nokságon, a jövôremegrende-
zésre kerülô kontinensviada-
lon, Barcelonában viszont
már ott lehet. Az olimpiai sze-
replést semunjamég, 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 verse-
nyeztem volna, de a sérülés
közbeszólt.Ugyanakkor öröm
volt nézni a többieket, hogy
milyen szoros versenyt produ-
kálnak – ez szerintem jót tesz a
diszkosz nemzetközi megíté-
lésének.Remélem,hogy jövô-
re már én is bele tudok szólni
a küzdelmekbe.

– Hogy van a válla? Milyen
edzésmunkát tud most végezni?

– Szerencsére úgy javult a
sérülés, ahogy kellett, mond-
hatom, hogy rendbejött. Az
orvosok a márciusi mûtét
után aztmondták, hogy ez hat
hónapos kihagyással jár –
mostanság jár le. Az Egyesült
Államok rehabilitációs köz-
pontja által elôírt gyakorlatok
mellett kisebb kiegészítô
munkát, speciális feladatokat
végzek. Remélem, hogy majd
kamatoztatni is tudom ennek

a sokrétû munkának a gyü-
mölcsét.

– Melyik versenyen indulhat
legközelebb?

– A következô fontos ese-
mény a 2010-es barcelonai
Európa-bajnokság lesz. Válo-
gatónem lesz, szintet kell elér-
ni, ez várhatóan 63méter kör-
nyékét jelenti majd. Egy új
nemzetközimeghívásos soro-
zat – a Diamond League – in-
dul, ott is szeretnék egy-két
versenyen indulni.

–Kitûzött maga elé valamilyen
célt az Európa-bajnokságot ille-
tôen?

– Mindenféleképpen sze-
retnék döntôbe kerülni. Ott
már nincs nagy különbség a
világ élmezônyét tekintve, az
adott idegállapot dönti el, hogy
tudja-e hozni a formáját, ren-
geteg múlik a mentális hozzá-
álláson. Magamhoz képest
szeretnék jól teljesíteni.Ha jö-
vôre megállapodok egy bizo-
nyos szintnél, akkor ahhozkö-
zel szeretnék dobni, képessé-
geim határait súrolni.

–Koraimég a negyedik olimpia
felôl kérdeznem?

– Mindig az adott év világ-
eseményére szeretnék felké-
szülni, ez most a barcelonai
Európa-bajnokságot jelenti.
Kisebb lépésekben gondolko-
dom, de természetesen a
2012-es londoni olimpia je-
lenti a végcélt.

Vozár 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 me-
zôny, melynek a békéscsabai
atlétán kívül kétmagyar részt-
vevôje volt: Zabari János és
Molnár Mihály. Vozár Attila
többmintmásfél órát vert tár-
saira, elsôként haladt át a cél-
vonalon.

A futó az idén a brianzai
olasz bajnokságon és a Békés-
csaba–Arad szupermarato-
non is gyôzött. A Mors-szi-
geti 160 km után a következô
állomás a Bécs–Pozsony–Bu-
dapest 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 hó-
nap?” – kérdez vissza vicce-
sen.ABécs–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 – hi-
szen erre készül egész évben.
„Azért valamilyen szinten a fe-
jemben van. Az Arad–Békés-
csaba– Arad szupermaratont
követô kéthetes szünet és pi-
henés után már folyamatosan
a Bécs–Budapestre készülök.”

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 félma-
ratont – tehát összesen 321
km-t – kell a leggyorsabban
teljesítenie, hogy negyedszer
is gyôzzön a Bécs–Pozsony–
Budapesten. Ugyanis már há-
romszor – 2000-ben, 2001-
ben és 2004-ben – megtette.

Vajon meglesz a negyedik?
„Meg!” – vágja rá határozottan
a Békéscsabai Atlétikai Club
versenyzôje. „Kitûnô állapot-
ban vagyok. Most ért véget a
romániai magaslati edzôtábo-
rom, amelynagyon jól sikerült
– ezmárBécs–Budapest felké-
szülése volt, hogy bírjama kö-
zel 320 km-t. Minden porci-

kám és minden gondolatom
arra irányul, hogy legyen meg
a negyedik gyôzelem. Ha már
háromszor megnyertem, le-
gyen meg negyedszerre is!”

Vozár Attila legnagyobb el-
lenfele Jaroslaw Janicki lehet. A
lengyel futó sorozatban négy-
szer nyerte meg a viadalt, és a
most véget ért 100 km-es hol-
land versenyen, Winschoten-
ben is ô szakította át a célszala-
got. A nagy vetélytárs idei leg-
jobbja 6 óra 54 perc 100 km-
en, ez három perccel jobb,
mint Vozár Attiláé. „Nem
olyan nagy különbség, de
mégis jobb. Úgy gondolom,
ha tökéletesen felkészültemés
a maximumot nyújtom a ver-

seny közben, vagyis fejben és
fizikálisan is toponvagyok, ak-
kor csak magammal kellmeg-
küzdenem. Ez a legnehezebb,
de ha ez sikerül, akkor verhe-
tetlen vagyok.”

Tökéletes fizikai állapotról
és megfelelô koncentrációról
beszél a futó. Mégis, hogyan
lehet felkészülni ezekre a ver-

senyekre? „A magaslati edzô-
táborban 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 szupermarato-
non 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 amezônyben.Húsz év
tapasztalata rója a kilométere-
ket, ez is rengeteget számíthat
a végén. „Régebben sokkal
jobban izgultam, szinte rázott
a hideg. De ez a sok lefutott
kilométer és idô magabiztos-
ságot ad a verseny elôtt és köz-
ben is. Nincs már az a kapko-
dás, 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 lezá-
rul – el lehet gondolkozni a
folytatáson. Világbajnoki cím,
csúcsok beállítása ésmegdön-
tése, és persze megmutatni
egyéves kislányának is, hogy
mit tud a papa. „Mindig több-
re vágyik az ember. Nem ra-
gadnék le négy gyôzelemnél –
Bogár Jánoshatszor nyertemeg
a Bécs–Budapestet, ezt is sze-
retném túlszárnyalni. Távoli
célompedig az, hogy világbaj-
nok legyek 100 km-en. Nem
elérhetetlen!”

LICSKA BALÁZS

– Az elôre kidolgozott taktika
szerint haladtam, minden a
menetrend szerint alakult –
eleveníti fel a fájó élményeket
Zahorán Ádám. – Az elsô 95
km után jelentkezô panaszo-
kat követôen 100 km-nél fá-
radásos combnyaktörést szen-
vedtem. Csapattársam, Dob-
rocsi Nándor önzetlen segítô-
készségérôl tett tanúbizony-
ságot, és Aradról hazaszállí-
tott Békéscsabára.

Dr. Tóth Zsolt fôorvos
azonnali mûtétet hajtott vég-
re, majd Homoki Mónika
gyógytornász segítette a futó
felépülését.

– A fizikai fájdalom lelki
töréssel és mélyponttal páro-
sult. Rendkívül hálás vagyok
a sporttársaimnak, barátaim-
nak, családomnak, továbbá
Czeglédi Katalinnak, Szabóné
Csendes Ildikónak és a Békés
Megyei Jókai Színház kollek-
tívájának a lelki támaszért –
folytatta Zahorán.

Sérülése óta már csaknem
három és fél hónap telt el, is-
mét mankó nélkül jár. Továb-
bá megkezdte a felkészülést
is,mely egyelôre gyógytornát,
felsôtest-erôsítést és kétna-
ponta 30-40 km kerékpáro-
zást 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 Szuper-
maratont, illetve a 24 órás és 48
órás futás világcsúcsát is meg-
dönteném. Nem merengek,
nem nosztalgiázom, hanem
elôre tekintek, és minden tô-
lem telhetôtmegteszek céljaim
megvalósítása érdekében.

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

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 szenve-
dett a fiatal kora ellenére rutinos futó – aki már a
visszatérésre készül.

Kick-box döntô Füzesgyarmaton
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Vozár Attila Dániát is meghódította


