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A megye névadó településén
megrendezett megemléke-
zés-sorozat Békés fôterén, a
forradalmi emlékmûnél kez-
dôdött, ahol a megyei képvi-
selô-testület egyik tagja, a há-
zigazda város polgármestere,
Izsó Gábor mondott ünnepi
beszédet az 1956-os magyar
forradalom kitörésére, egy-
ben a köztársaság húsz évvel
ezelôtti kikiáltására emlékez-
ve. A megemlékezés virágait
Békés megye lakossága és
a képviselô-testület nevében
Domokos László elnök, Farkas
Zoltán alelnök és dr. Dávid
Sándor fôjegyzô helyezte el.

A megemlékezés a kultu-
rális központ színháztermé-
ben ünnepi megyegyûléssel
folytatódott. Ennek kereté-
ben részint az 1956-os béké-
si forradalmárok tiszteletére
alapított emlékplaketteket ad-
ták át, másrészt ez volt a „Bé-
kés Megyéért” kitüntetések

ünnepélyes átadásának a he-
lye és ideje is. Ebben az esz-
tendôben három magánsze-
mély és egy kollektíva kapta
meg az elismerést. Egyikük
Erdélyi István, a szarvasi Galli-
coop Zrt., a hazai pulykafel-
dolgozás egyik „fellegvárá-
nak” vezérigazgatója. A gyár,
amellett, hogy közel 1400
személynek biztosít megél-
hetést, magas színvonalú ter-
mékeivel a magyar baromfi-
ágazat méltó elismeréséhez
járul hozzá – hangzott el a
méltatásban.

Kitüntetett továbbá az end-
rôdi születésû dr. Kunkovács
László fotómûvész és néprajz-
kutató, a vizuális antropoló-
gia elsô hazaimûvelôje. Jelen-
tôs a népi építészetet és más
néprajzi témákat feldolgozó
fotógyûjteménye, melyeket
gyakran aBékésmegyében lá-
tottak ihletnek.

A z 1956-os forradalom
hosszú évekig tartó ke-

gyetlendiktatúra következmé-
nyeként robbant ki. A Rákosi-
korszakban a magyar társada-
lom minden rétegét megsér-
tették: az ország elvesztette
függetlenségét, az iparosoktól,
kereskedôktôl, parasztoktól el-
vették üzleteiket, földjeiket,
vagy olyan helyzetbe hozták
ôket, hogy önkéntmondjanak
le megélhetésük forrásáról. A
rendszer elvette a gondolkodás
szabadságát, s úgy tûnik, a
rendszer ideológusai elfeled-
keztek arról, hogy a behódo-
lás minden kikényszerített és
gyakranmegismételtetett gesz-
tusa a lelkek mélyén fokozza
az ellenük irányuló indulatot.
A nyers erôszak, az azzal való
fenyegetés a társadalom életé-
nek minden részletében ott
volt. Éppen ezért olyan külön-
leges, hogy a forradalom nap-

jaiból hiányzott a megtorlás.
Ahogy Budapesten, úgy vidé-
ken is – a mi vidékünkön kü-
lönösen – olyan embereket
tolt elôtérbe a társadalom, akik
kulcsfontosságú feladatnak te-
kintették a nyugalom megôr-
zését.

Akár a gyulaiNádházi János,
akár a csabaiFekete Pál, a sarka-
di Tanító Árpád, az orosházi
NagyLajos vagy a szarvasiSzar-
vasi György korabeli beszédeit
olvassuk, megtaláljuk bennük
ugyanazt a gondolatot: meg
kell akadályozni az erôszakos
megtorlást. A gyulai esemé-
nyekben fontos szerepet játszó
Simonyi Imre egyik nagy hatású
írásában a következôképpen
fogalmazott: „Nemhogy vér
ne folyjon, de egy pofon se
csattanjon el! Nemhogy egy
pofon se csattanjon el, de egy
kirakat se törjön be!” S min-
denütt hallgattak rájuk.

A forradalom átütô ereje
nem kis mértékben éppen eb-
bôl fakadt. Minden résztvevô
és szimpatizáns átélhette azt,
hogy egy rövid idôre önmaga
erkölcsi szintje fölé emelkedô
közösség része. A kortársak
átélték azt, hogy tagjaik egy
olyan nemzetnek, amely képes
arra, hogy fordítson a sorsán,
amely méltányosságot gyako-
rol, amely megengedheti azt
magának, hogy a forgalmas te-
reken nyitott ládákban gyûjt-
se az adományt a sebesültek-
nek, az elesettek hozzátarto-
zóinak. Ha ma élô egy ünnep,
ez az üzenet bizonyosan eljut a
résztvevôkhöz. Az elmúlt
években publikált források so-
kasága azt mutatja, hogy a
kommunista diktatúra közel tíz
esztendeje alatt a társadalom
nemzedékekenkeresztül kiala-
kult értékrendje alig sérült.

Október 23. a függetlenség és a szabadság napja

Az „Otthonunk Békés me-
gye” programsorozattal ösz-
szefonódva került sor az „Ön-
kormányzatokNapja” rendez-
vényre 2009. október 1-jén
Orosházán, ahol a jelenlévôk
közös nyilatkozat elfogadását
támogatták, és azt aláírásukkal
is megerôsítették. Köszöntô-
beszédében Domokos László, a
Békés Megyei Közgyûlés el-

nöke elfogadhatatlanak ne-
vezte a Békés megyét is érin-
tô megszorításokat, az újabb
120 milliárdos forráselvonás
kivonását az önkormányzati
rendszerbôl.

A nyilatkozat két olyan lé-
nyeges elemet tartalmaz,
amely a helyi önkormányza-
toknak – a 2010-es költségve-
tési törvénytervezet elfogadá-

sa esetén – jelentôs érdeksé-
relmet okozhat:

1.
Elfogadjuk, hogy Magyaror-
szág sem vonhatja ki magát a
világméretû gazdasági válság
hatása alól. A magyar gazda-
ság visszaesése azzal is jár,
hogy kevesebb forrás áll ren-
delkezésre az állami és az ön-
kormányzati feladatok finan-
szírozásához.

A Békés megyei települé-
sek önkormányzatai azt vi-
szont nem tudják elfogadni,
hogy elôkészítés és egyezte-
tés nélkül született döntés a
jövô évre tervezett százhúsz-
milliárd forintos elvonásról.

Megvalósulása esetén ennek
az önkormányzati szférában
beláthatatlan következmé-
nyei lesznek. Nem látunk az
önkormányzati tevékenysé-
gek között olyanokat, ame-
lyeket anélkül lehetne csök-
kenteni, hogy a lakosság ellá-
tása, az intézményhálózatmû-
ködtetése veszélybe ne kerül-
ne. Szükséges áttekinteni a
kötelezô feladatellátást, tisz-
tázni kell a hatásköröket az ál-
lam és az önkormányzatok
között.

Kezdeményezzük, hogy a
kormány vonja vissza a 2010-
es költségvetési törvényterve-
zetet, és helyette kérjük egy
olyan törvénytervezet beter-
jesztését, amely biztosítja a
megyében a települési és a
megyei önkormányzati fel-
adatok méltó ellátását.

2.
Elítéljük az olyan törvényte-
len gyakorlatot, amely az ön-
kormányzati feladatellátás
bôvülése során, azzal egyide-
jûleg forráselvonással is jár…
Kérjük a kormánytól ezen
törvénytelen gyakorlat meg-
szüntetését és az elmaradt ke-
resetkiegészítés kiutalását.

A Békés Megyei Polgármesterek Fórumán a tele-
pülési önkormányzatokat képviselô jelenlévôk
kezdeményezték, hogy a kormány vonja vissza a
2010-es költségvetési törvénytervezetet, és helyet-
te kérik egy olyan törvénytervezet beterjesztését,
amely biztosítja a megyében a települési és a me-
gyei önkormányzati feladatokméltó ellátását.

Idén elôször nem a megyeszékhelyen, hanem ki-
helyezett ülésen, Békésen tartotta október 23-i ün-
nepimegemlékezését BékésMegyeKépviselô-tes-
tülete. Ennek keretében adták át aBékésMegyéért
kitüntetô címeket, melyet ezúttal hárommagán-
személy, továbbá egy kollektíva vehetett át.

Tiltakoznak az önkormányzatok
Közös nyilatkozatot írtak alá Orosházán a polgármesterek
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Fôhajtás az ’56-os hôsök
emléke elôtt

A fiatalok Békés megyét „építik” a kirakójátékban
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A megnyitón Barna János-
né polgármester számolt be
az utóbbi években elért ered-
ményeikrôl, így a bekötôút
elkészültérôl, valamint el-
árulta, hamarosan három ut-
cájuk kap aszfaltborítást, ami-
re annál is inkább szükség
van, mert a falu belterületén
jelenleg negyven százalék
alatti az utak kiépítettsége.

A soron kívüli képviselô-
testületi ülésen Farkas Zoltán,
a Békés Megyei Közgyûlés
alelnöke ismertette a megyei
önkormányzat szervezeti fel-

építését, munkáját, és beszélt
a szabadpiaci földgázbeszer-
zésrôl, amit több mint negy-
ven Békés megyei önkor-
mányzat közösen kezdemé-
nyezett.

Emellett elmondta, saját
fenntartású iskoláiban a me-
gye a szakképzések verseny-
szférához igazítására törekszik
– ugyanezt hangsúlyozta be-
mutatójában a Hunyadi János
Közoktatási Intézmény igaz-
gatóhelyettese, Bacsur Imre is.

Seregi Zoltán, a Békés Me-
gyei Jókai Színház rendezôje
arról tájékoztatott, hogy a két
évvel ezelôtti vezetôváltás óta
teátrumuk paradigmát vál-
tott, aminek eredményekép-
pen látogatottságuk harminc
százalékkal emelkedett. Ki-
tért arra is, hogy Békés egyet-
len úgynevezett profi színhá-
zaként a közönség minden
szegmensének igényét igye-
keznek kielégíteni, és reméli,
hogy a hazánkkal szomszédos
országok kultúráját a közép-
pontba helyezô új évadjuk is
megfelel majd a nézôk elvá-
rásainak.

Jó hírrel indította szeptem-
ber 26-án az „Otthonunk

Békés megye” csárdaszállási
programjait Petneházi Bálintné
polgármester, hiszen köszön-
tôbeszédében elmondta: 2010-
re elkészül a község elsô játszó-
tere. Amegyetörténeti kiállítás
megnyitása és a vándortérkép
kézjegyekkel való ellátása elôtt
a csárdaszállási gyökerû Erdész
Ádám levéltár-igazgató ismer-

tette az 1952-ben alakult falu
eddigi életének néhány mér-
földkövét.

A soron kívüli testületi
ülésen a megyei közgyûlés
részérôl megjelent Farkas
Zoltán alelnök hangsúlyozta,
hogy önkormányzatuk min-
den településre – legyen az
Békéscsaba vagy Csárdaszál-
lás – egyformán tekint, és en-
nek jegyében céljuk minden,

a Békésért felelôsséget érzô
embert összefogásra és közös
cselekvésre sarkallni.

Rakonczás Szilvia, a Békés
Megyei Tudásház és Könyvtár
igazgatóhelyettese elmondta,
hogy az új kihívásokhoz és tu-
dásdefinícióhoz alkalmazko-
dó célkitûzése van az október
5-én újranyíló, átalakított Tu-
dásháznak, hiszen igyekeznek
szolgáltatásaikat az intézmény
falain túljutva minél több la-
kos számára elérhetôvé tenni:
így juthatnak el a mozgó-
könyvtárak Csárdaszállásra és
a hozzá hasonló kisközségek-
be is. Másfelôl pedig igyekez-
nek a régi alapokra az új igé-
nyeknekmegfelelô, azokat ki-
elégítômûködésimodellt fel-
építeni, vagyis a könyv- és fo-
lyóirat-olvasás mellett az in-
ternet által felkínált lehetôsé-
gek teljes kihasználására töre-
kednek.

A z egybegyûlteket Simon
IstvánTamás, Doboz pol-

gármestere köszöntötte. Be-
szédében kiemelte, hogy na-
gyon jó kezdeményezésnek
tartja amegyejárás programso-
rozatot,majd azt is hozzátette:
sajnos olyan idôszakban élünk,
amikor nemcsak a jó és szép

dolgokat lehet kiemelni, ha-
nem a problémákra is rá kell
mutatni, hiszen a 2010-es költ-
ségvetés megszavazása esetén
igen nehéz helyzetbe kerül-
hetnek az önkormányzatok.

Tóth Imre, a Békés Megyei
Közgyûlés térségi tanácsnoka
elmondta, hogy a megye si-
kerességéhez békére, szoros

összefogásra van szükség. A
településeknek is tartaniuk
kell a kapcsolatot, ismerniük
kell egymás munkáját, hiszen
„minden dolog szeretete az
ismeretében rejlik”. Békés
megye múltját már ismeri, je-
lenét pedig most úgy alakít-
hatja, hogy érdemelje jövôjét.

A soron kívüli testületi ülé-
sen dr. Kovács József fôigazga-
tó-fôorvos a Pándy Kálmán
kórházat mutatta be. Immár
harmadik alkalommal csatla-
kozott a megyei kórház a ren-
dezvényhez egy vércukor-
szintmérô állomással, melyet
a jelenlévôk térítésmentesen
vehettek igénybe.

A reggeli szentmise megadta
a nap lelkületét – fogalmazott
Farkas Zoltán megyei alelnök
az „Otthonunk Békés me-
gye“ programsorozat domb-
iratosi állomásán október 16-
án. Az istentisztelet után So-
mogyi-Tóth Dániel (orgona)
és Kaczkó Gabriella (fuvola)
hangversenye következett.
Elôbbi játéka kapcsán Nagy
Róbert plébános megjegyezte:
eddig nem gondolta, hogy
ezek a dallamok templomuk
hangszerében is benne élnek.

A megyejárást különleges-
sé tette, hogy a Jókai Színház
részérôl nemcsak a megnyitó
ünnepségen verseket elôadó
Józsa Mihály, de Merô Béla és
Seregi Zoltán rendezôk ismeg-
jelentek. Köszöntôbeszédé-
ben Róka Rudolfné polgármes-
ter vázolta a hétszáz fôs falu
nehéz helyzetét, majd a soron
kívüli testületi ülésen Far-
kas Zoltán ismertette önkor-
mányzatuk felépítését, sze-
repköreit. A képviselôk kér-
désére, miszerint mire vonat-
kozik a települések közti utak
fejlesztése és kiépítése mint
önként vállalt feladat, az alel-
nök elmondta: pillanatnyilag

a legfontosabb, hogy a me-
gye elérhetô legyen autópá-
lyán – erre a célra kétmilliárd
forintot elôlegeznének meg a
kormánynak, amely ismét
gondolkozik az ajánlat elfoga-
dásán.

Két megyei intézmény
részletesen is bemutatkozott
a községben. Dr. Hajnal Lajos
igazgató arról beszélt, töre-
kednek a Békés Megyei Tu-
dásház és Könyvtárat mind
struktúrájában, mind szolgál-
tatásaiban dinamikussá tenni.
A Jókai Színház vezetôje, Fe-
kete Péter pedig arról tartott tá-
jékoztatót, hogy társulatuk
iránt nem csupán az ország-
határon belül, de azon kívül is
igyekeznek érdeklôdést kelte-
ni, ezért új, a szomszédos ál-
lamok alkotóinak darabjait
színpadra állító, kultúráit kö-
zéppontba állító évadjuk célja
ugyancsak kettôs: helybe hoz-
ni a kultúrát, ugyanakkor Bé-
kés hírét is elvinni Európába.

Rendezvényindító beszé-
dében dr. Baranyi István

polgármester üdvözölte az
október 10-én Pusztaföldvár-
ra érkezô „Otthonunk Békés
megye” programsorozatot,
amiért a vidéki életformát fel-
értékeli, és próbálja a jövôt él-
hetôvé, perspektivikussá ten-
ni. A község ugyanezen a hét-
végén tartotta falunapját, azaz
az ún. negyven aranykoronás
ünnepet is, aminek alkalmá-
ból a helyiek köszöntötték is-
kolájuk legjobb tanulóját és
sportolóját, a legrégebb óta
házasságban élô párt, vala-

mint legidôsebb nôi és férfi
lakosukat – utóbbi, a kilenc-
venhat éves Sonkolyos Ferenc
a megnyitón vette át kissé

megilletôdve és meghatódva
saját emléklapját.

A soron kívüli testületi
ülésen a megyei közgyûlést
képviselô Dankó Béla térsé-
gi tanácsnok elmondta, 2006
óta mind strukturálisan,
mind szemléletében lényege-
sen megváltozott a megyei
önkormányzat, új szerepkö-
röket vállalt magára, majd
hozzátette: amegyejárás egyik
célja, hogy egy-egy település

elônyös vonásait a máshol
élôk számára láthatóvá tegye.

Nagy László oktatási intéz-
ményegység-vezetô a Har-

ruckern János Közoktatási
Intézmény öt telephelyét
(Elek, Gyula, Mezôhegyes,
Orosháza, Szabadkígyós), va-
lamint az ott elsajátítható 64
szakmát mutatta be a testüle-
ti ülés résztvevôinek. Iskolá-
juk célkitûzéseként azt ne-
vezte meg, hogy a mintegy
3600 diákjuk „ne pusztán egy
szelet papírral, hanem a meg-
élhetés lehetôségével” kerül-
jön ki falaik közül.

Megyénk legrégebbi településére, az elôször 1075-
ben említett Doboz nagyközségre látogatott az
„Otthonunk Békés megye ” rendezvénysorozat. A
Körös-körül Kistérségi Fesztivál is e napon érke-
zett a nagyközségbe, így a két hétig zajló kulturá-
lis program részeként az érdeklôdôk a Kulich
Gyula Mûvelôdési Házban a népi mesterségeket
bemutató kiállítást is megcsodálhatták.

A negyven aranyko-
ronás ünnep rendez-
vényei mellett az
„Otthonunk Békés
megye” programjain
is részt vehettek ok-
tóber 10-én a puszta-
földváriak. A meg-
nyitón és a soron kí-
vüli testületi ülésen
egyaránt szóba került
az értékek felismeré-
sének és megterem-
tésének fontossága.

Az „Otthonunk Bé-
kés megye” rendez-
vénysorozat szep-
tember 19-én állo-
másozott Békéssám-
sonban, ahol amegye
és a települések közti
kapcsolat átbeszélé-
se mellett jutott idô
a szórakozásra is,
hiszen a községben
ugyanerre a hétvégé-
re estek a falunapok
programjai.

Szentmisével és or-
gonakoncerttel szí-
nesített programsor
várta Dombiratoson
az „OtthonunkBékés
megye” rendezvény
látogatóit. Az októ-
ber 16-i napon a tele-
pülés képviselô-tes-
tülete és amegyei ön-
kormányzat ismer-
tette egymással ered-
ményeit, problémáit.

A legôsibb település, Doboz

Pusztaföldvár helyi és országos értéke

Megyejárás és falunap
Békéssámsonban

Mozgókönyvtár Csárdaszálláson

Orgonakoncert Dombiratoson
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Közmeghallgatás – pengeélen
táncol a szociális szféra

A közmeghallgatás tárgya
nem kötött, de az elôzetes
tervek szerint fô témája a
szakképzés volt. Ennek isme-
retében várták a lakosok fel-
szólalásait a megyeháza nagy-
termében. Az elsô felszólaló,
Szulovszky Gyula, a megyé-
ben élô mozgáskorlátozottak
nevében az ôket érintô ano-
máliákról beszélt.

– Az 56 évesnél idôsebbek
passzivitásra vannak kénysze-
rítve – hangzott el, de szó
esett a szociális foglalkozta-
tók, a támogató szolgálatok és
ellátó intézmények ellehetet-
lenült helyzetérôl, a halmo-
zottan hátrányos helyzetûek
ellátásának jelentôs mértékû
romlásáról is.

Drámai hangon szólította
meg a képviselôket az a reha-
bilitációban foglalkoztatott
csanádapácai asszony, aki saját
és társai munkájának létét fél-
ti az újabb kormányzati meg-
szorításoktól, pedig a beteg
ember ezen kívül más mun-
kát nem kap.

– Úgy akarnak kiirtani
bennünket, hogy azt a kis
munkát is elveszik tôlünk –
hangzott el.

Domokos László, a Békés
Megyei Képviselô-testület el-
nöke válaszként elmondta,
hogy testülete már tiltakozott
az illetékes minisztériumnál
az ellen a kormányrendelet el-
len, amely hátrányosan érinti
a sérült emberek foglalkozta-
tását és juttatásait, de választ
mindeddig nem kaptak.

Tolnai Péter képviselô (Fi-
desz–KDNP–Gazdakörök)
hozzátette, nemszemlélimin-
denki tétlenül a mozgáskorlá-
tozottak és más módon sérül-
tek elleni kormányzati meg-
vonásokat. Akiknek fontos a
sorsuk, azok összefogtak és
egy tiltakozó petíciót írtak alá.

Eddig hatezer magánszemély
mellett ötvenhárom polgár-
mester szignózta az ívet.
Pusztaottlaka pedig – mások-
kal együtt – az alkotmánybí-
rósághoz fordult amiatt, hogy
az ötvenöt év felettieket való-
sággal kizárják a munka vilá-
gából.

Fodor József képviselô (Fi-
desz–KDNP–Gazdakörök)
úgy vélte: az egyetlen út a de-
monstráció maradt, hogy sza-
vunk eljusson a Parlamentig.

Túléli az évet az egészségügy,
de a jövô bizonytalan

Dr. Kovács József, a megyei
kórház fôigazgató-fôorvosa
elmondta, hogy erre az évre
megoldottnak mondható az
egészségügy finanszírozása
azzal, hogy a kormány vissza-
csöpögtetett valamennyit a
szférának, de tudni kell –
mondta –, hogy hatvanmilli-
árdos volt az elvonás, de csak
tíz és fél milliárd forintot ad-
nak. A fôigazgató köszönetét
fejezte ki az egészségügyben

dolgozóknak, akik a rendszert
ilyenkörülményekközöttmég
mûködtetni képesek.

Hatékonyabb fellépés kell
a vasútvonalak megmentéséért

Kaszai Jánosképviselô (MSZP),
vésztôi polgármesterként is,
vasúti témában szólt hozzá.
Úgy vélte, hogy hatékony fel-
lépéssel visszakozhat a kor-
mány a szárnyvonalak bezárá-
sától, de ehhez fel kell rázni az
önkormányzatokat.

– A vasút fontos, fôleg gaz-
daságilag, tiltakozzunk a be-
zárások ellen, amelyek Békés
megyét különösen súlyosan
érinthetik! – monda a szocia-
lista településirányító.

Az ügyben egyhangú sza-
vazással úgy határozott a tes-
tület, hogy elnöki levél szü-
lessen a vonalbezárások elle-
ni tiltakozásról.

Az oktatás stratégiai kérdés
Szakképzésben nem volt
közmeghallgatási hozzászóló,
és ezt fájlalta Gedeon Éva Má-
ria képviselô (Fidesz–KDNP
–Gazdakörök), aki szerint az
oktatás stratégiai kérdés, 40-
60 évre meghatározza az em-
berek sorsát.

– Sajnos a költségvetés ezt
a területet sem kíméli, de ezt
nemkell elfogadnunk –hang-
zott el.

A témában még Nagy Mi-
hály képviselô (MSZP) hallat-
ta hangját. A kecskemétiMer-
cedes-gyár építése és néhány
éven belül várható beindulása
kapcsán arra hívta fel a figyel-
met, hogy ott tízezer munka-
hely jön létre, és az ebben rej-
lô óriási lehetôségekre nyitott-
nak kell lennie aBékésmegyei
szakképzésnek is, hiszen ame-
gye egyes területeirôl egy órán
belül elérhetô a beruházás,
amely az utóbbi évtizedekben
a legjelentôsebb a térségben.

CzégényGyula osztályveze-
tô válaszként elmondta, hogy
figyelik a fejleményeket, egy-
fajta lobbitevékenység is bein-

dult, de a kamara szerint iga-
zán nagy létszámban csak se-
gédmunkásokat fognak alkal-
mazni a Mercedes-gyárban.

Drámai a mezôgazdaság helyzete
Dr. Kulcsár László képviselô
(Fidesz–KDNP–Gazdakörök)
a drámaivá váltmezôgazdasági
helyzetben azonnali intézke-
déseket sürgetett.

– Nem lehet immár prog-
ramokkal kísérletezni, azon-
nali beavatkozás kell, az inter-
venció beindítása, mert szin-
te áll a piac, és a gazdáknak
vetômagra sincs elég pénzük.

A képviselôk egyhangúlag
fogadták el, hogy sürgessék a
szaktárcánál a piacvédelem
unióban szokásos módjának
kialakítását.

Gazdaságfejlesztés kérdôjelekkel
A Gazdaságfejlesztési Opera-
tív Programok IrányítóHató-
ságának osztályvezetôje, dr.
Kabai Anikó adott tájékozta-
tást munkájukról. Elmondta,
hogy forrásaik pályázat útján
78 százalékban kis- és közép-
vállalkozásokhoz áramlanak,
fele részben hátrányos hely-
zetû kistérségekbe kerülnek.
Békés megyében nyolcmilli-
árd forint értékben 300 nyer-
tes projekt kapott fejlesztési
támogatást. A hat régió közül
a források lehívásában a Dél-
Alföld a harmadik helyen áll,
köszönhetôen a kutatás-fej-
lesztésnek és az innovációnak.

A képviselôk számos kér-
dést intéztek a szakértôhöz.
Gécs László képviselô (Fidesz
–KDNP–Gazdakörök) úgy
vélte, hogy amikro- és kisvál-
lalkozásoknak túl nagy falat
ehhez a pályázati rendszerhez
fordulni, miközben 20 per-
cenként szûnik meg az or-
szágban egy-egy vállalkozás.
Sokkal inkább munkahely-
megtartó pályázatra lenne
szükség, mert fejlesztésrôl a
legtöbben álmodni sem mer-
nek. Dr. Kabai Anikó válasza
szerint a mintegy 1,2 millió

vállalkozásból 30 ezer felel
meg a kritériumoknak, a töb-
bi az Új Magyarország prog-
ramtól kaphat támogatást.

Domokos László, a me-
gyegyûlés elnöke úgy vélte,
hogy mivel az Európai Unió a
gazdaságfejlesztést csak növe-
kedéssel tudja elképzelni, a jól
menô cégek kapnak még na-
gyobb összegeket, amely csak
mélyíti a gazdasági területek
széttöredezettségét. A bürok-
ráciát is egyszerûsíteni kellene.

Rend van a védekezésben
Tájékoztatót hallgatott meg a
testület a Békés Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
tevékenységérôl is. Dr. Takács
Árpád megyei igazgató, polgá-
ri védelmi alezredes elmond-
ta: a megyében 411 hivatásos
(Békéscsaba, Mezôkovácshá-
za, Szeghalom, Szarvas,Oros-
háza, Gyula) mellett 40 köz-
testületi (Békés, Gyomaend-
rôd, Tótkomlós) tûzoltó, 300
civil és 2497, a polgári véde-
lem területén tevékenykedô

ember vesz részt a védekezés-
ben. Hozzátette: Békés élen
jár az árvízi komplex csopor-
tok felállításában, a négybôl
hármatmár kiképeztek, és ha-
marosan a szarvasi is beindul.
A megyegyûlés korábban ha-
tározott a Körös Mentôcso-
port életre hívásáról, ennek
folyamata jó úton halad.

A képviselôk közül többen
elismerésüket fejezték ki az
állampolgárok védelmében
szerepet vállalók munkáját il-
letôen.

Megszorítás ellen racionalizálás
A központi megszorító intéz-
kedésekhelyi ellensúlyozására
a megyei intézmények egyes,
nem szakmai, hanem kiszol-
gáló feladatait közösen látják
el. A döntés a karbantartás, ta-
karítás, raktározás, irattározás
mellett a mosodai feladatokat,
a szakkönyvtári-informatikai
feladatokat, a program- és ren-
dezvényszervezést érinti, és
ide tartozik az élelmezési cent-
rumok kialakítása is. A közös
feladatellátás területi elven lett
kialakítva. A határozati javas-
latot a jobboldali képviselôk
többségével fogadták el.

Megadta a támogatását
a Bursa Hungaricához a megye

Békés Megye Képviselô-tes-
tülete csatlakozott a Bursa
Hungarica felsôoktatási ön-
kormányzati ösztöndíjpályázat
2010. évi fordulójához. A me-
gyei kiegészítô támogatás
(1000 Ft/fô/hó összegben)
minden olyan tanulónak jár,
aki olyan településen lakik,
amely támogatja a Bursa A ka-
tegóriában pályázó diákot. Ta-
valy erre a célra amegyemint-
egy 12,5millió forintot költött.

A képviselô-testület dön-
tött arról is, hogy a felsôokta-
tásban részt vevô hallgatók-
nak gyakorlati helyeket bizto-
sít hivatalában és a fenntartá-
sa alatt álló intézményekben.

Dr.DávidSándor személyébenújmegyei fôjegyzôt választott legutóbbi, október eleji ülésénBékésMegyeKép-
viselô-testülete, amely egybenmegerôsítette pozíciójábanLenkefiZoltánbábszínház-igazgatót. Emellett a ka-
tasztrófavédelemmegyei helyzete került hangsúlyosan napirendre. A képviselôi hozzászólásokban újra és új-
ra elôjött, hogy a kormányzati forráselvonások sokak életét teszik még nehezebbé a közeljövôben. Amegyei
vezetés intézményeinél racionalizálással, több esetben tiltakozással küzd az értelmetlenmegszorítások ellen.

Meg kell védeni a Békés megyében élôk érdekeit

Lépések az értelmetlen kormányzati megszorítások ellen
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Negyvenhárom telepü-
lési önkormányzat, két

kistérség és tizenhárom me-
gyei fenntartású intézmény
csatlakozott július óta a Békés
Megyei Önkormányzat kez-
deményezéséhez és írta alá
a közös földgázbeszerzésre
vonatkozó együttmûködési
megállapodást. Ezt követôen
indult el a közbeszerzési eljá-
rás, mely során az ajánlatte-
vôk közül a legjobb ajánlatot
benyújtó EMFESZ Kft. gáz-
szolgáltatóval kötöttek szer-
zôdést október 12-én, így
november 1-jétôl a szerzôdô
felek már a szabadpiacról sze-
rezhetik be a földgázt –mond-
ta el Farkas Zoltán megyei al-
elnök a témával kapcsolato-
san tartott október 14-i sajtó-
tájékoztató keretein belül. A
megyei önkormányzat kez-
deményezése része annak a

növekedésorientált program-
nak, melyet a gazdasági válság
kihívásaira reagálva dolgoztak
ki a megye gazdaságának fej-
lesztése érdekében.

Farkas Zoltán megyei alel-
nök, a Békés Megyei Önkor-
mányzat Növekedésorientált
Gazdaságfejlesztési Program
Közös beszerzések munka-
csoportjának vezetôje a sajtó-
tájékoztatón elmondta, hogy
a közbeszerzés jogorvoslati

eljárás nélkül valósult meg.
Négy pályázó vett részt az el-
járásban, melyek közül az
EMFESZ Kft. ajánlotta a leg-
kedvezôbb beszerzési árat,
azonban az ajánlattevôk ár-
ajánlatai között minimális,
mintegy ötszázalékos különb-
ség volt – mondta el Farkas
Zoltán. Mint kiderült, 13,5
millió köbmétert fognak be-
szerezni a 2010. júliusig tartó
gázévben a szerzôdô felek,

azonban már felkészültek a
jövô évi közös beszerzésre is.
A megyei alelnök azt is el-
mondta, hogy az önkormány-
zatok csak ilyen együttmûkö-
déssel tudnak hatékony áron
beszerezni földgázt, ezért fel-
tehetôleg az idei év sikereit
látva a következô gázévben
még többen fognak csatlakoz-
ni a programhoz.Komoly elô-
készítô munkán alapult a be-
szerzés, a fûtési szezon és az
azon kívüli idôszak igényeit fi-
gyelembe véve lett kiszámol-
va, hogy összesen mennyi
földgáz beszerzése szükséges
– derült ki a tájékoztatóból.

A szerzôdô felek 2010. jú-
lius 30-ig vásároltak földgázt,
674 millió forintos értékben,
így várhatóan 20-30 százalék-
kal lesz olcsóbb a földgáz a
kezdeményezéshez csatlako-
zók számára.

– Az a 4,5 milliárd forint,
amelyet a kormánnyal szem-
ben az egészségügy érdekvé-
delmi szervezetei elsô körben
egyelôre kiharcoltak, csak idô-
nyerést, „egérutat”, a kórhá-
zak finanszírozási problémái-
nak az elodázását jelenti a
kormány részérôl. Ráadásul
szinte mindegy, hogy mit ta-
lált ki a kormány, illetve a
szaktárca, mert errôl egyelôre
semmiféle konkrét doku-
mentum nem jelent meg –
mondta érdeklôdésünkre a
fôigazgató-fôorvos.

Dr. Kovács József szerint ez
a pénz ráadásul nagyon sok
helyen a már lejárt tartozások
mindössze 10 százalékának a
kifizetésére elegendô. Mint
mondta, azt ígérték a kor-
mányzat részérôl, hogy de-
cember hónapban újabb, im-
már hatmilliárd forintot fo-
lyósítanak a kórházaknak. Az
év utolsó hónapjában tehát
megpróbálják „kisimítani” a
kórházak 2009-es költségve-
tését, ám ezt úgy teszik, hogy
a decemberi, második kifize-
téstmár egy úgynevezett „elô-
rehozatallal” a következô év
januárjának terhére teszik.

Ezzel a módszerrel ugyan
decemberben megpróbálhat-
ják az idei évet „statisztikailag

lerendezni”, ám az ilyen
pénzügytechnikai lépésekkel
jövôre már eleve hátrányból
fognak indulni a kórházak,
vagyis az év utolsó hónapjá-
ban „megeszik a következô
évi kenyerük egy részét”.

Dr. Kovács József egyéb-
ként valójában nem számít
arra, hogy a kormány a hiány-
zó teljes, tehát 25 milliárd fo-
rintot tényleg ki is fogja fizet-
ni. Várakozásai szerint 20
milliárd forint körül lesz a
végszámla, amit csak a „ja-
nuár hónap segítségnyújtásá-
val tudnak biztosítani”, s fé-
lig-meddig úgy látszik, hogy
a következô év egészének tör-
ténéseivel istenigazából nem
nagyon foglalkoznak.

E rdôs Norbert országgyû-
lési képviselô korábban

már intézett kérdést a pénz-
ügyi tárcához írásban is a ma-
gánnyugdíj-pénztárak befize-
téseinek értékállóságával kap-
csolatosan, miszerint az el-
múlt idôszakban a pénztári ta-
gok rengeteget veszítettek a
befizetett összegeikbôl. Közü-
lük sokan voltak, akik nem
önkéntesen választották ama-
gánnyugdíj-pénztári tagságot,
hanem a törvény kötelezte
ôket rá. 2004-ig nem is volt
ezzel probléma, mivel az ál-
lam addig garanciát vállalt a
befizetéseik értékállóságáért.
Ezt azonban a Medgyessy-
kormány egy tollvonással

megszüntette. A tagok az idén
megdöbbenve tapasztalták,
hogy közel 30%-os vesztesé-
get szenvedtek, amely azt je-
lentette, hogy kb. négyéves
befizetésük tûnt el egy szem-
pillantás alatt. Nekik akkor
nemvolt választásuk, ôket kö-
telezték a tagságra, de semmi-
féle garanciát nem kaptak az
állítólagos nyugdíjalapjuk biz-
tonságáért. A pénzügyminisz-
ter a feltett írásbeli kérdésre
azt válaszolta, hogy a 2008-as
veszteség csupán virtuális, a
gyakorlatban nem realizáló-
dik, mivel csak akkor kell
mérleget vonni, amikor a
tényleges kifizetés megtörté-
nik, azonban ettôl függetlenül

ígéretet tett arra, hogy 2010-
tôl garantálják a befizetések
értékállóságát, de csak egyszer,
a kifizetés elôtt kompenzálják
az esetleges hozamvesztesé-
get, ha erre szükség van. Erdôs
Norbert erre egy újabb kér-
dést adott be, amelyben rámu-
tat, hogy a pénztártagok nem
csupán virtuálisan fizették be
a pénzt,mivelmindenhónap-
ban levették a 8%-ot a fizeté-

sükbôl. A másik problémája a
képviselônek a miniszteri vá-
lasszal az volt – mindamellett,
hogy üdvözölte a 2010-es év-
tôl bevezetni kívánt hozamga-
ranciát –, hogy a kormány ezt
már csak a következô kormá-
nyok nevében vállalja, ami vé-
leménye szerint azt a látszatot
kelti, hogy amíg szocialista
kormány van hatalmon, addig
nincs garancia, de bátran fel-
vállalják a hozamok garantálá-
sát, ha azt másnak kell majd
kifizetni. Ezenkívül problé-
más az is, hogy csak a kifizeté-
sek elôtt kompenzálnak szem-
ben a Fidesz-kormány gya-
korlatával, amikorminden év-
ben felülvizsgálták a befizeté-
sek hozamait, és amennyiben
szükséges volt, kompenzálták
az esetleges árfolyamvesztesé-
geket.

– Békés jelenleg sajnos mél-
tatlan helyet foglal el amegyék
rangsorában, pedig kiváló
adottságokkal rendelkezik –
fogalmazott Bakos István. Me-
zõkovácsháza polgármestere
kifejtette: itt található Közép-
Európa legjobb termõtalaja, a
terület folyókban gazdag,ma-
gas a napsütéses órák száma,
így Békésen kiváló termésho-
zamok érhetõk el. Az utóbbi
idõkig állattenyésztésével és
kertészetével megyénk jelen-
tõs feladatot vállalt az ország
élelmiszer-ellátásában. Ezek
mellett gazdag gyógyvíz- és
ivóvízkészletet rejt a föld, il-
letve munkaszeretõ, szorgal-
mas emberek élnek itt. Tehát
minden adott a felemelkedés-
hez, ennek ellenére a lakosság
fokozottan hátrányos hely-
zetû, és néhány város kivételé-

vel folyamatos a lecsúszásuk.
Olyan leromlott az úthálózat,
hogy Mezõkovácsháza kistér-
sége szinte megközelíthetet-
len, a tõkebefektetõk messze
elkerülik ezt a környéket, így
munkahelyek sem jöhetnek
létre. A kiváló adottságok elle-
nére azért nem valósulhat
meg a felemelkedés, mert hi-
ányzik a politikai szándék,
pontosabban fogalmazva a je-
lenlegi kormány célja a lesza-
kadás növelése.

Bakos István úgy látja, a
szocialista-liberális kormány
miután elbukta a helyhatósági
választásokat, létrehozta a hét
régióra épülõ rendszert. A vá-
lasztott vezetõk által irányított
megyéktõl elvette a pénzt, és
odaadta a régióknak, így az ál-
lami támogatással szabadon
rendelkeznek.Csupán beszél-

nek a fokozottan hátrányos
helyzetû térségek megsegíté-
sérõl, de tetteikben ennek épp
az ellenkezõje tapasztalható.

– Bízom benne, hogy a ta-
vaszi parlamenti választásokat
követõ kormányváltás után a
megye visszakapja történel-
münkbenkialakult, az õtmeg-
illetõ szerepét – hallhattuk
Mezõkovácsháza polgármes-
terétõl.

Szakács Jánosné úgy látja,
szükség van a megyékre,

Szeged vagy Kecskemét távol
van tõlük, sokkal kényelme-
sebb Békéscsabán intézni
ügyeiket. A 477 lelkes Ör-
ménykút polgármestere sze-
rint Bács-Kiskun és Csong-
rád megyének mások az
adottságai és a problémái, il-
letve megyén belül könnyebb
kommunikálni, így bármely
kérdésben hamarabb képesek
egyezségre jutni.

– A megye vezetése nyitott
a kistelepülések felé – fogal-
mazott Szakács Jánosné –,
igyekszik segíteni rajtunk.
Másfél éve havi rendszeres-
séggel jár ki Örménykútra a
Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár mozgókönyvtára, a
lakosok korábban nem köl-
csönözhettek a faluban köny-

veket. Február 19-én a me-
gyejárás rendezvénysorozat-
nak adtunk otthont; megis-
merhettük a megye intézmé-
nyeit, azok szolgáltatásait.Ör-
ménykúton nem mûködik
mûvelõdési ház, a nagyobb
rendezvényeket a 2002-ben
épült napközi otthonos ebéd-

lõben tartjuk. Ez adott ott-
hont október 17-én a Békés
Megyei Ibsen Kht. Kulturális
Irodája Kapunyitogató címû
kulturális rendezvénysoroza-
ta helyi programjának. Szin-
tén a megye segítségével egy
évig egy pályakezdõ diplo-
mást foglalkoztatunk a kör-
jegyzõségben, amegye fizeti a
bért, a körjegyzõség pedig a
járulékokat. Ez komoly segít-
séget jelent a falunak és a pá-
lyakezdõnek egyaránt.

Örménykút polgármeste-
re szerint nehéz a jövõbe lát-
ni, hogy mi lesz, de azt remé-
li, hogy a megye erõsödni
fog, jelentõs történelmi ha-
gyománya miatt a lakosok
számítanak szolgáltatásaira, a
kistelepüléseknek pedig kü-
lönösen nagy szükségük van
a segítségére.

Kistelepüléseken segít a megyeBékés méltatlan helyzetben

Érdekvédelem

Megmenekültek a kórházak?
Majdneméhségsztrájkba kezdtek a kórházigazga-
tók,mert a kormány az idei esztendô hátralévô ré-
szében nem kívánta biztosítani az egészségügyi
intézmények büdzséjébôl hiányzó 25,5milliárd fo-
rintot. Az ágazat érdekvédelmi szervezeteinek és
a szaktárca tárgyalásainak végén azonban, úgy
tûnik, sikerült „zöld ágra vergôdniük” egymással a
feleknek, ám, mint mondani szokás, az „ördög a
részletekben van”. Ezért kérdeztük dr. Kovács Jó-
zsefet, a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház fô-
igazgató-fôorvosát arról, hogy az esztendô végéig
valóban számíthat-e a megye súlyponti kórháza
pluszforrásokra.

A megye szerepe Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnakmeg amegye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl.Most Bakos Istvánt,Mezôkovácsháza polgármesterét és
Szakács Jánosnét, Örménykút polgármesterét kérdeztük.

Közös beszerzéssel olcsóbb lesz a gáz
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Az elsô napokban megfogal-
mazott, többnyire pontokba
szedett követelések minde-
nütt néhány alapérték köré
rendezôdtek. Követelték az
ország függetlenségének hely-
reállítását, a demokratikus vá-
lasztásokat, a polgári demok-
ratikus intézményrendszer
helyreállítását, a tulajdon sza-
badságát, a kiszolgáltatott-
ság megszüntetését, az embe-
ri méltóság garantálását. Az
utóbbiak között szerepeltek

azok a szociális jogok, ame-
lyeket a bukott rendszer hir-
detett, de nem garantált.

Ha a Békés Megyei Levél-
tár által kiadott forráskiad-
vány sorozat köteteit lapoz-
gatjuk, az is nyilvánvaló, hogy
a helyi közösségek meglehe-
tôs biztonsággal választották
ki vezetôiket. A többség tud-
ta, ki az a korábbi helyi politi-
kus, iparos, pedagógus, gaz-
da, akiben ilyen sorsfordító
idôben megbízhat. Tudták,
munkájának köszönhetôen

kit illet meg a tekintély, ki is-
meri a mérték jogszabályok-
kal nem mindig definiált, de
nagyon fontos törvényeit. A
kádári idôszakban a társada-
lom 1956-ban még nagyobb-
részt ép értékrendje nagyon
sok ponton sérült – s a válto-
zás újabb pillanatában, a
rendszerváltozás idején már
hiányoztak azok a fontos ori-
entációs pontok, amelyek
1956 októberében még meg-
voltak.

DR. ERDÉSZ ÁDÁM

A harmadik kitüntetett a csa-
nádapácai és orosházai kötô-
désû Mihály Gábor szob-
rászmûvész, akinek köztéri
munkái a magyar történelem
és az olimpiai gondolat meg-
ismertetését szolgálják. Má-
sok mellett a Szarvason látha-
tó millenniumi emlékmûvet
is ô alkotta, és nemrégiben ka-
pott felkérést Marian Cozma

meggyilkolt veszprémi kézi-
labdázó emlékmûvének elké-
szítésére.

A Békés Megyéért kitün-
tetés bronzplakettjével is-
merték el továbbá a 2008-ban
az erfurti szakács- és cuk-
rászolimpián kiváló eredmé-
nyeket elért Békés Megyei
Gasztronómiai Teamet. A
két arany-, egy ezüst- és két
bronzérmet szerzett csapat

tagjai: Prohászka Béla, Tímár
András, Ambrus György, Hor-
váth Ferenc, Balogh László, Bar-
na Ádám, Tímár Albin, Nyári
János és Tímár Attila, továbbá
a csapatkoordinátor: Somogyi
Lívia.

Az ünnepség a Békés Me-
gyei Jókai Színház mûvé-
szeinek lélekemelô zenés iro-
dalmi ünnepi mûsorával ért
véget.

– Milyen érzésekkel kezdte meg
elsô munkanapját megyei fôjegy-
zôként?

– A megyegyûlésen, mi-
közben letettem az esküt, ar-
ra gondoltam, hogy milyen
nagy megtiszteltetés, hogy ki-
neveztek, de az is bennem
volt, hogy milyen nagy fele-
lôsséggel jár ez a munka és
az is, hogy a belém vetett bi-
zalomnak eleget kell tenni.
Eszembe jutottak szüleim,
apai nagymamám szavai, akik
mindig hittek bennem, és
biztatásuk, értékrendjük so-
kat segített a legnehezebb pil-
lanatokban is.

– Mit szólt a családja a kine-
vezéséhez?

– A feleségem és a gyerme-
keimbüszkék rámés támogat-
nak, de ôk is tudják, hogy ez a
munka nagy felelôsséggel és
bizony néha a család idôkere-
tébôl történô lemondással jár.

– Milyen célokat tûzött ki ma-
ga elé?

– A legfontosabb, hogy
a megkezdett folyamatokat,
programokat zökkenômente-
sen, szabályosan, tisztességgel
tovább kell vinni,mind a dön-
tés-elôkészítés, mind a dön-
tések végrehajtása területén.
A korábbi jó gyakorlatokat te-
hát folytatni kell, de a Békés
Megyei Önkormányzat a
2007-tôl 2013-ig megfogal-
mazott Összefogás Megyéje
programból, a Növekedés-
orientált Gazdaságfejlesztési
Programból levezethetô, új
típusú szerepvállalása meg-
követeli, hogy a hivatal is a
korábbi jó gyakorlatokra ala-
pozva képes legyen az újabb
helyzetben is ellátni feladatát.
Ezért folyamatosan kell vizs-
gálnunk a mûködési folya-
matainkat, és annak eredmé-
nyétôl, az elvárásokhoz ké-
pest a kimeneti eredménytôl
függôen meg kell tenni a
szükséges korrekciókat.

– Úgy gondolom, nagyon
fontos, hogy a kapcsolati há-
lózatunkban kiszámítható,
korrekt partnereknek, de az
önkormányzatunk érdekeit
gazdaszemmel szem elôtt tar-
tóknak kell lennünk.

– A jövôben milyen tervei
vannak?

– Arra törekszem, hogy a
megyei települések jegyzôi-
vel partneri viszonyt alakítsak
ki, és számíthassunk egymás
szakmai tapasztalatára. A me-
gyei önkormányzat által indí-
tottmegyejárás programsoro-
zat is azt a célt szolgálja, hogy
a megyei önkormányzat és a
települési önkormányzatok
jobbanmegismerjék egymást,
kicseréljék tapasztalataikat,
megvizsgálják az eddigi
együttmûködést és feltérké-
pezzék az új együttmûködési
lehetôségeket. Azt gondolom,

hogy a megyei és a települé-
si önkormányzati hivatalok
együttmûködését is e prog-
rammentén erôsíteni szüksé-
ges és lehetséges. Az látható,
hogy a megyei önkormány-
zat közszolgáltató, szolgáltató
funkciója a jelen körülmé-
nyekbôl és a szükségletek
nyomán nagyobb hangsúlyt
kap. Azt szeretnénk elérni,
hogy a megyei önkormányzat
hivatala, amellett, hogy ellátja
alapfeladatát, részt tudjon vál-
lalni szakemberei által a me-
gyemint középszint szolgálta-
tói funkciójának erôsítésében.
Tudjunk szükség és igény ese-

tén szakmai támogatást nyúj-
tani elsôsorban a kistelepülé-
seken minimális létszámmal
mûködô települési önkor-
mányzatok hivatalai számára.
Sok minden más mellett erre
is késznek és képesnek kell
lennünk.Tehát egyszerre kell,
hogy jelen legyen a hivata-
lunkban a kötött eljárási sza-
bályaink szerinti hivatali ügy-
menet, illetôleg a gyorsan vál-
tozó körülményekhez, szük-
ségletekhez igazodó, azt ke-
zelni tudó szabályozottság,
gyorsaság, rugalmasság.

A Békés Megyei Levéltár
2006 óta rendszeresen

megrendezett konferenciáin
szó esett már a polgári kultú-
ra rétegeirôl, 2007-ben Vá-
lasztási küzdelmek, kommu-
nikációs csaták címen a 19–20.
századi választások történetét
tekintettük át. Tavaly Isme-
retlen közelmúlt címen a szo-
cializmus évtizedeinek fontos
kérdései kerültek a közép-
pontba.

Az idei konferenciát egy
kiváló aradi történész, Kovách
Géza emlékének szenteltük.
KováchGéza 1925. december
22-én született Székelyudvar-
helyen. A zilahi Wesselényi
Kollégiumban érettségizett
1944-ben, majd a kolozsvári
Bolyai Tudományegyetemen
folytatta tanulmányait. Pályá-
ját a kolozsvári egytemen
kezdte, de politikai okok mi-
att távoznia kellett. 1951-tôl
1986-ig Aradon volt középis-
kolai tanár. Az oktatás mellett
élénk részese volt a helyi köz-
életnek, továbbá tudományos,
helytörténeti kutatásokat foly-
tatott. A Partium, a Bánság
demográfiai, gazdasági viszo-
nyaival, helytörténettel foglal-
kozott a török kiûzésétôl
1848-ig. Különösen értékesek
a céhekrôl, az 18–19. századi
jobbágyvilágról írott könyvei
és tanulmányai.

Kovách Géza a rendszer-
változás után gyakran járt Bé-
kés megyében, a levéltárat
amolyan magyarországi híd-
fônek tekintette. Terjedelmes
hagyatékát saját kívánságára a
Békés Megyei Levéltár ôrzi.
Ez indította a levéltárat arra,
hogy idei konferenciáját a Par-
tiumot, Bánságot és a Békést
is magában foglaló Dél-Alföl-
det egy történeti egységként
kezelô történész hagyatékának
számbavételére szentelje.

A rendezvényen köszöntôt
mondott az aradiRMDSZel-
nöke,Király András,Bognár Le-
vente, Arad város alpolgármes-
tere, Farkas Zoltán, a Békés
Megyei Önkormányzat alel-
nöke, valamint Mokán István
sarkadi alpolgármester. Hét
elôadás hangzott el:SzászZol-
tán – a háromkötetes Erdély
története szerkesztôje – a ro-

mán történetírás elmúlt 60 év-
ben lezajlott fordulatait tekin-
tette át, az aradi Ujj János és
Puskel Péter Kovách Géza pá-
lyaképét idézték fel. Csetri
Elek kolozsvári akadémikus az
egyetemen diákként és tanár-
segédként eltöltött évekrôl be-
szélt.Blazovich László – Szege-
di Tudományegyetem – Ko-
vách Géza Bánság történe-
tét feltáró munkáiról, Erdész
Ádámhistoriográfiai kutatásai-
ról,mígHéjja Julianna a hagya-
tékról tartott elôadást.

A rendezvénynek Sarkad
adott otthont, a hallgatóság so-
raibanKováchGéza sok aradi,
nagyszalontai, zerindi, boros-
jenôi s más aradi, Bihar me-
gyei településrôl való tanítvá-
nyát és tisztelôjét láthattuk. A
tervek szerint a konferencia
anyaga jövôre megjelenik. A
levéltár 2010-es konferenciá-
jának címe: Nagy utazások –
szó esik majd békési diákok
középkori egyetemre járásá-
ról, Kossuth Lajoshoz induló
politikai zarándoklatról, kato-
nák elsô világháborús utazá-
sairól s természetesen a turisz-
tika korábbi formáiról is.

DR. ERDÉSZ ÁDÁM

Október 23-a évfordulóján Fôhajtás az ’56-os hôsök emléke elôtt
Négyen kapták meg a Békés Megyéért kitüntetést� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Levéltári konferencia Sarkadon

Partnerségre kell törekedni
Interjú dr. Dávid Sándor fôjegyzôvel

Egyhangú szavazattal nevezték ki dr. Dávid Sán-
dort Békés megye új fôjegyzôjévé az október 9-i
megyegyûlésen. A 2003 óta az önkormányzati hi-
vatalban dolgozó szakember kiemelte, hogy meg-
bízatásával részben a hagyományok folytatása,
részben egy új korszak veszi kezdetét. Az új fô-
jegyzôt terveirôl, elképzeléseirôl kérdeztük.

A Békés Megyei Levéltár 2006 óta minden évben
rendez egy, a szakmai és az érdeklôdô közönség fi-
gyelmétmegcélzónagykonferenciát.A témákatúgy
választjuk, hogy illeszkedjeneka friss kutatásokhoz,
ugyanakkor érdeklôdésre is számíthassanak.Az idei
konferenciánkat egy nemrég elhunyt, kiváló erdélyi
történész, KováchGéza emlékének szenteltük.

TANULMÁNYOK:
József Attila Tudományegyetem Jogtudományi Kar, Szeged,

jogász, 1994–99.
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, fejlesztô pedagó-

gia, 1991–93.
Nehézipari Mûszaki Egyetem Fémipari Fôiskolai Kar,Duna-

újváros, mûszaki tanár, 1982–84; alakítástechnológus üzemmér-
nök, 1976–79.

Elsô sor: ProhászkaBéla, TímárAndrás, Somogyi Lívia,MihályGábor, TímárAttila,
második sor: Horváth Ferenc, dr. Kunkovács László DLA.hc., Domokos László,
Erdélyi István, Balogh László, Tímár Albin
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A Körös Irodalmi Társaság
(KIT), a Békés megyei írókat,
irodalombarátokat, a kortárs
magyar irodalom iránt érdek-
lôdô olvasókat (pedagóguso-
kat, könyvtárosokat, diáko-
kat) tömörítô, önálló jogi sze-
mélyiséggel bíró civil egyesü-
let tíz évvel ezelôtt, 1999. no-
vember 9-én alakult meg.

A jubileumi év alkalmából
a Körös Irodalmi Társaság
(KissLászló ésSzabóTibor szer-
kesztésében) egy reprezentatív
antológiát jelentetett meg al-
kotó tagjainak mûveibôl. Az
antológia harmincháromszer-
zô verseit, novelláit, esszéit
tartalmazza, de emellett a
portréfotójukat, rövid életraj-
zukat és fontosabb publiká-

cióik jegyzékét is. A szövegek
között illusztrációként a Bé-
késtáji Mûvészeti Társaság
tagjainak alkotásai láthatók el-
nökük, Lonovics László váloga-

tásában, aki a kötet borítóter-
vének a készítôje is.

Békés megyében az elmúlt
20-25 évbennemszületett ha-
sonló, amegye íróit bemutató,
reprezentatív válogatás (ha
nem is teljes körû, hiszen azért
nemminden itt élô alkotó tag-
ja aKIT-nek).Kiadása, terjesz-
tése lehetôséget ad arra, hogy
szélesebb körben megismer-
hessék az érdeklôdôk a me-
gyebeli alkotók munkásságát.

Az ünnepi esten a társaság
elnöke, dr. Elek Tibor mutatja
be az elmúlt tíz év legfonto-
sabb eredményeit és az anto-
lógiát, majd a kötet jelen lévô
szerzôi (köztük megyénk leg-
ismertebb írói: Banner Zoltán,
Erdész Ádám, Hartay Csaba,
Kiss Ottó, Kiss László, Kôváry
E. Péter, Magyari Barna, Nagy
Mihály Tibor, Szabó Tibor,
Szilágyi András) olvassák fel
egy-egy rövid alkotásukat.

Az antológia kiadását Bé-
kés Megye Önkormányzata
civil szervezetek számára
nyújtott pályázati támogatása
tette lehetôvé.

Mint arról szeptemberi
számunkban hírt ad-

tunk, „Kapunyitogató” cím-
mel – amegyei önkormányzat
2,5 millió forintos támogatá-
sával – egy országosan is új-
szerûnek számító rendez-
vénysorozatot indított útjára a
BékésMegyei IbsenKht. Kul-
turális Irodája. A rendezvény-
sorozat egyelõre tízBékésme-
gyei településre látogat el.

A programnak szeptember
30-án a délutáni órákban
Geszt adott otthont. A román
határmellett fekvõ kis telepü-
lésen nincs önálló mûvelõdé-
si ház, a Tisza-kastély díszter-
mében tartják a kulturális ren-
dezvényeket. Az épületben
mûködik a könyvtár és az álta-
lános iskola felsõ tagozata is.
Szeptember 30-án a „Kapu-
nyitogató” rendezvényt dr.
Kovács József, a Pándy Kálmán
kórház fõigazgató fõorvosa
nyitotta meg, a megjelenteket
köszöntötte Fábián Zsuzsanna
polgármester és Dombi Ildi-
kó, a kulturális iroda vezetõ-
je. A közönség soraiban igen
sok gyermek ült, õket szülõk,

nagyszülõk, nevelõk és óvó-
nõk kísérték el. Az érdeklõ-
dõk meséket, aerobikbemu-
tatót és néptáncokat tekint-
hettek meg. A háromórás
program a méhkeréki Nyisz-
tor György Hagyományõrzõ
Néptáncegyüttes irányításával
megtartott táncházzal zárult.

Mint azt Fábián Zsuzsan-
na elmondta, a jó hangulatú
rendezvény tetszett a közön-
ségnek. Alapfokú mûvészeti
oktatás keretében Geszten a
gyerekek néptáncot tanulnak,
ebbõl adódóan különös cso-
dálattal tekintettek a náluk
nagyobb tudással rendelkezõ
néptáncosokra. Mivel egy
hónappal korábban az „Ott-
honunk Békés megye” ren-
dezvénysorozatot fogadta a
kis település, így viszonylag
rövid idõn belül két megye
által támogatott eseménynek
is otthont adhatott a falu. Bár
Geszt a maga 844 lakosával
kis település, és a megyeszék-
helytõl is távol esik, jó érzés-
sel tölti el a gesztieket, hogy a
megye odafigyel rájuk, szá-
mon tartja õket.

Október 5-én délben a
centertôl a Tudásházig

tartó úton mindenkit a
könyvtárba, az Országos Na-
gyi Könyvtári Napok meg-
nyitójára invitáltak különös
megjelenésû hölgyek és urak.

A könyvtár megnyitásának
idejére esô egyhetes prog-
ramsorozat elsôsorban az 50
év felettiek figyelmét kívánta
ráirányítani arra, hogy mit kí-
nál a könyvtár az olvasásra,
újfajta ismeretek szerzésére,
tájékozódásra, közös együtt-
létre, de a programokra a fia-
talabb korosztály képviselôit
is hívták a könyvtárosok, a
programok szervezôi.

A Tudásházban október
5-e a mese napja volt. A meg-
nyitó furulyazenével kezdô-

dött, majd egy Benedek Elek-
mese hangzott el. Koszecz
Sándor meseillusztrációkból
készített kiállítást nyitottmeg,
majd beszélgetést vezetett a
népmesékrôl.

A programsorozatban a
nagyszülôk is megismerhet-
ték az internet nyújtotta le-
hetôségeket, szolgáltatásokat.
Kipróbálhatták, hogyan segít
a távoli hozzátartozókkal, is-
merôsökkel való kapcsolattar-
tásban, az egészségügyi szol-
gáltatásokban, a mindennapi
ügyintézésben és az elszige-
teltség érzésének leküzdésé-

ben is. Lehetôség volt bepil-
lantani az elektronikus ügyin-
tézési lehetôségekbe és le-
velezésbe, valamint az uno-
káknak való játék- és szabad-
idôs honlapok, gyermekme-
sék,mondókák online gyûjte-
ményei is terítékre kerültek.

A mesemondók találko-
zóján elhangzott meséket a
könyvtár honlapján újra meg
lehet hallgatni, a Kukucska
Színház mûsorán készült ké-
pek pedig felidézik azt a kel-
lemes délutánt, amikor egy
színházi sátor költözött be az
intézménybe.

A VI. Magyar Megyék
Napja alkalmából meg-

rendezett találkozón megje-
lent tizenkilenc megye képvi-
selôjéhez három székelyföldi
delegáció is csatlakozott Har-
gita, Kovászna és Maros me-
gyék képviseletében. A me-
gyei önkormányzatok küldöt-
tei egy konferencián vettek
részt, melyben a megyerend-
szer életképességérôl és hasz-
nosságáról osztottákmeg gon-
dolataikat a jelenlévôkkel.

A konferencia zárásaként
Domokos László ismertette a
jelenlévôkkel amegyék képvi-
selôi által aláírandó kiáltványt,
melyetHevesmegye kivételé-
velmindenmagyarországi de-
legáció aláírt. A négy pontban
összefoglalt közös nyilatko-
zatban a megyék kérik egy
olyan törvénytervezet beter-
jesztését az országgyûlés elé,
amely biztosítja a megyei ön-
kormányzati feladatok méltó
ellátását. Emellett azt is kérték
a megyék képviselôi, hogy az
új egészségügyi finanszírozá-
si formát vonja vissza a kor-
mányzat, és helyette olyan gya-
korlatot vezessen be, amely
nem veszélyezteti a kórházak
létét és a gyógyítás szabadsá-

gát. A delegációk állást foglal-
tak amellett is, hogy a kor-
mányzat mindaddig ne ve-
gyen részt legfelsôbb szintû
szlovák–magyar csúcstalálko-
zón, amíg a szlovák nyelvtör-
vény módosítását el nem tör-
lik, és ezt kérvényezték is a
Szlovák Köztársaság kormá-
nyától. A megyék elítélték az
egyes foglalkoztatást terhelô
járulékok emelését is.

Azaláírt közösnyilatkozat
bevezetô része:
A megyei önkormányzatok
1990 ôszén alakultak meg. Az
akkori önkormányzati tör-
vény a korábban a közigaz-
gatás alapját jelentô megyék
jogainak meghatározásakor
nem volt túl bôkezû, az ön-
kormányzati hatáskörök ki-
alakításakor a megyei jogosít-
ványokat erôsen megnyirbál-
ták. Legfontosabb feladatuk
olyan közszolgálati ellátóin-
tézmények fenntartása, ame-
lyeket a megye települései
önállóan nem tudnak mû-
ködtetni. Ezek közül legfon-
tosabbak a nagy megyei kór-
házak, a gyermekellátó intéz-
mények, az idôskorúak ellá-
tása, a térségi középiskolák,
kulturális vagy sportintézmé-

nyek, például a színházak
mûködtetése. Ez egy jelentôs
szerepvállalás.

A megyék fontos politikai
feladata lenne a határon át-
nyúló magyar–magyar kap-
csolatok erôsítése annak elle-
nére, hogy ezt a 2004-es nép-
szavazáson a kormánypropa-
ganda megakadályozta.

A magyar múlt szerves és
fontos része a megye. A régió
nem ôshonos magyar köz-
igazgatási forma. Azok talál-
ták ki, akik a választók akara-
ta miatt kiszorultak a közép-
szintû közigazgatásból. Tö-
rekvéseik ellenére sem sike-
rült 2006-ban megszüntetni a
megyerendszert. A megyék-
hez ragaszkodnunk kell, mert
a megyerendszer állandósá-
gával és folytonos fejlôdésé-
vel képes volt szolgálni a ma-
gyar közigazgatást. A megyék
szerepe sokat változott a tör-
ténelem folyamán, és válto-
zott a 2006. év után is. Annak
ellenére, hogy a megyéket
különösen jelentôs központi
forráscsökkentéssel sújtották,
mégis hatékony közszolgálta-
tó megyékké alakultak át.
Meghatározó gazdasági sze-
replôk maradtunk, és mi va-
gyunk a megye legnagyobb
foglalkoztatói és partnereink
megbízható fizetôi.

Az ország jövôje elképzel-
hetetlen a megyei önkor-
mányzatok felelôs szerepvál-
lalása nélkül. A megyék már
szinte a vidéki emberek utol-
só végváraiként mûködnek
mint az irányítás közvetlenül
választott középszintje.

Közös nyilatkozatban foglaltak állást amegyei ön-
kormányzatok az október 2-án Szegedenmegren-
dezett magyar megyék napján. Az aláírt doku-
mentumban a kormány 2010-es költségvetési ter-
vezetének visszavonása, az egészségügy finanszí-
rozásának helyreállítása, valamint a szlovák nyelv-
törvény azonnali hatályon kívül helyezésemellett
álltak ki a delegációk, egyben elítélték az egyes
foglalkoztatást terhelô járulékok emelését is.

Jubileumot ünnepel a tízéves Körös IrodalmiTár-
saság. Az évforduló alkalmából egy reprezentatív
antológiát jelentetettmeg a társaság alkotó tagjai-
nakmûveibôl. A verseket, novellákat, esszéket tar-
talmazó Körkörös címû antológiát ünnepi est ke-
retében mutatják be 2009. november 7-én 18.00
órakor a Békés Megyei Jókai Színház Vigadó ter-
mében.

Közös nyilatkozatot fogadtak el a magyar megyék

Tiltakoznak az elvonások ellen
Kaput nyitott a kultúra Geszten

Országos Nagyi Könyvtári Napok
„Ne üljön otthon, ha könyvtárában otthon lehet!”

A Békés Megyei Tu-
dásház és Könyvtár
az „Országos Nagyi
Könyvtári Napok”
rendezvényeivel nyi-
totta meg kapuit a
felújítás után.

Körkörös válogatás
A tízéves Körös Irodalmi Társaság antológiája

DomokosLászlómegyei elnök is aláírta a nyilatkozatot
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Abáb- és díszlettervezô
mûvész 2005 óta igazga-

tója aBékésMegyeiNapsugár
Bábszínháznak. A közgyûlés
újabb három évre választotta
meg szakmai tapasztalata, be-
adott pályázata és szakmai
anyaga alapján. Lenkefi Zoltán
elmondta, hogy a Békés Me-
gyeiNapsugárBábszínház ve-
zetôi állását immár harmadik
alkalommal pályázta meg, s
ezekkel a szavakkal üdvözölte
újbóli kinevezését:

„Az elmúlt öt év megtaní-
tott arra, hogy nemcsak a ve-
zetôi pozíció lényeges ebben a
feladatban, hanem az a csapat,
akikkel együtt dolgozhatok.
Mindenekelôtt nekik köszön-
hetô, hogy bábszínházunk si-
kereket ér el, gondolok itt a
bábszínház tagjaira, de ugyan-
úgy a Békés Megyei Önkor-
mányzatra vagy a Jókai Szín-
házra. Pályázatomban több-

ször írtam többes számban.
Nekünk, együtt, velünk.Úgy
érzem, ezek a szavak a min-
dennapjainkra is jellemzôk.

Azt gondolom, hogy csak
úgy lehet egy munkát jól vé-
gezni, ha szeretettel tesszük
azt, és nekem hatalmas sze-
rencsém van, hiszenminden-
nap örömmel ébredek, hogy
dolgozhatok. Örömmel vég-
zem a munkámat, hiszen fo-

lyamatosan pozitív visszajel-
zéseket kapunk. Az elkövet-
kezendôkben is arra fogok tö-
rekedni, hogy minden mun-
katársam kiegyensúlyozottan
végezze munkáját, és minden
együttmûködést kérô kapjon
abból az örömbôl, amit mi a
mindennapjainkban átélünk.

Ha arra gondolok, hogy
vár még a bábszínházra egy
Ibsen Palota, akkor egyben
eszembe jut édesapám is, ki-
nek az életét többször is át-
szôtte a saját épületben dol-
gozó hivatásos bábszínház
gondolata. Remélem, hogy
lassan az épület is elkészül,
így megvalósulhat hosszú év-
tizedek után az az álom, amit
Ô csak dédelgetett. Remélem,
hogy részese lehetek majd az
álom beteljesülésének.”

A Békés Megyei Napsugár
Bábszínház október 10-én
mutatta be fergeteges siker-
rel az idei évad elsô darabját, a
Világszép nádszálkisasszonyt,
s a továbbiakban is renge-
teg különleges elôadással vár-
ja a gyerekeket a társulat Len-
kefi Zoltán irányításával.

Október 11-én vasárnap
délután 17.00 órakor

kezdetét vette a Híd Európá-
ban színházi fesztivál, amely-
nek megnyitóján, Aradon, a
Békés megyei küldöttség élén
részt vett Balogh József Békés
megyei tanácsnok is. A Jó-
kai Színház elôl elsô alkalom-
mal indult Aradra a színházi
fesztiválbusz magyar színhá-
zi szakemberekkel, dramatur-
gokkal, neves kritikusokkal,
és természetesen érdeklô-
dôkkel a fedélzeten. A pár-
huzamosan rendezett békés-
csabai megnyitó ünnepségen
Vantara Gyula, Békéscsaba
polgármestere élô közvetíté-

sen vette át Bogdan Costea,
Angela Varjasi és Lovas Zoltán
román színmûvészektôl a
fesztiválra szóló meghívót. A
polgármester Békés megye és
a város részérôl köszönetét
nyilvánította, és kijelentette:
elkötelezettek a fesztivál kö-
zös folytatására, amelynek a
Békés Megyei Jókai Színház
jövôre már színpadán is teret
biztosít.

A megnyitó másnapján,
12-én a Békés Megyei Jókai
Színház kelt útra, és képvisel-
ve térségünket a fesztivál me-
zônyében. Az aradi Háztûz-
nézô elôadás jelenetôs sikert
aratott a klasszikus mûveket

fókuszba helyezô fesztiválon.
Bartus Gyula pipogya vôle-
gényét és Tarsoly Kriszta hatá-
rozatlanmenyasszonyát csak-
úgy megtapsolta a szomszéd-
vár publikuma, mint a három
kérôt:Hodu Józsefet, Jancsik Fe-
rencet és Ács Tibort. Tege Antal
komédiázását és Gulyás Attila
maszkos játékát nagyra érté-
kelte a nemzetközi zsûri is,
összességében tehát jelentôs
médiaérdeklôdésmellett elért
szakmai sikerként könyvel-
hetjük el az Aradi Ioan Slavici
Klasszikus Színházban töltött
napot.

A magyar színházi szakma
is fokozott figyelemmel kísé-
ri a fesztivált, hiszen a külön-
bözô nyelvterületekrôl és
színházi kultúrákból érkezô
elôadások színpadra állítása
jelentôs figyelmet igényel az
otthont nyújtó színházaktól,
és szakemberektôl egyaránt.
Az idei fesztivál tapasztalatait
mérlegre téve azmár biztosan
kijelenthetô, hatalmas mun-
ka elôtt áll a két teátrum, de a
közönség elképesztôen válto-
zatos és minôségi színházi
produkciókra készülhet 2010
ôszén a megyeszékhelyen is.

KÖLES ISTVÁN JR.

ABékésMegyei Jókai Színház
egy galamblelkû írótól, Ivan
Holubtól (a holub galambot je-
lent magyarul) kapta soron
következôbemutatójának szö-
vegkönyvét. Ez a mese olyan,
mintha vendégségbe men-
nénk egy régen látott rokon-
hoz, ahol minden olyan fur-
csán ismerôs.Mintha találkoz-
nánk az íróval, egy amolyan
örökifjú, laza alakkal, akinek
mindig van a tarsolyában pár
érdekes történet, akit felnôtt és
gyerek is szívesen hallgat.

A Javor vitézrôl szóló mesét
élvezni fogják a gyerekek, hi-
szen a csavaros történetben a
fôhôs nem kisebb ellenféllel
küzd meg, mint Átokházi Laci

bácsival, a pokol fejedelmével,
és ebben a harcban, túl életen-
halálon, jón és rosszon, csak a
szerelem marad örök és érint-
hetetlen. No, de micsoda harc
lesz itt! A háttér animációs
technikákkal, a színpad sár-
kánnyal és démonokkal telik
meg, sôt eljômaga a halál is, aki
(akárki melássa’) igazából egy
kecses, kedves szép hölgy. Lesz
tehát itt meglepetés, aki teheti,
tekintse meg ezt a csalafinta
mesét családostól, mert lesz
utána mirôl beszélgetni a csil-
logó szemûgyerekekkel. Ada-
rab díszbemutatója a Békés
Megyei Jókai Színház nagyter-
mében november 13-án 10.00
óratól tekinthetô meg.

Idén ünnepli fennállásának
ötvenedik évfordulóját a

Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar, amely erre az alka-
lomra különleges évaddal ké-
szül. Ennek kapcsán kérdez-
tük Somogyi-Tóth Dániel kar-
mestert, a zenekar mûvészeti
vezetôjét.

– Hogyan készülnek az új és
az évforduló miatt valóban ün-
nepi évadjukra a Békés megyei
szimfonikusok?

– A zeneirodalom legtöbb-
re értékelt alkotásai közül vá-
logattuk össze a 2009/2010-es
koncertprogramunkat, mely
magában hordozza azt a lehe-
tôséget is, hogy az ország is
megismerje a Békés Megyei
Szimfonikus Zenekart. Egy-
re inkább azt tapasztalom,
hogy minél inkább beleme-
rülünk a mûvi, mestersége-
sen ránk kényszerített, érték-
nek kikiáltott színvonaltalan-
ság világába, annál intenzí-
vebb hatást gyakorol a közön-

ségre egy több évszázados
próbát kiállt remekmû szín-
vonalas és átélt elôadása.
Megkockáztatom, hogy ma
jóval nagyobb szükség van a
zenemûvészetre, mint akár
harminc évvel ezelôtt, ami-
kor a mindennapok történé-
seiben sokkal több valódi em-
beri érték lehetett, mint ma.
Szeretném látni, hogy meg
tudjuk „fogni” azokat is, akik
eddig nem voltak komoly-
zene-kedvelôk, akik eddig
nem jártak koncertekre. Biz-
tos vagyok abban, hogy egy
Beethoven-szimfónia olyan
érzelmi és lelki élményt ké-
pes adni, amire kevésmásmû-
vészet képes.

– Ennek a hatásnak a kiváltá-
sához egy nagyon jó zenekar
szükséges.

– Egy zenész és egy teljes
zenekar is részévé kell hogy
váljon azoknak a mûveknek,
amiket játszik. Különben
nincs értelme a játékának.

Éppen ezért arra törekszünk a
Békés Megyei Szimfonikus
Zenekarral, hogy játékunk az
érzelmi oldalon is értelme-
zett elôadás legyen. Ha ilyen
módon jól látjuk el a felada-
tunkat, akkor a közönség lel-
kileg feltöltôdve megy haza.
A mûvészet nem lehet más,
mint a szépség bemutatása.

– Az elôttünk álló évad egyik
legfontosabb kérdése, hogy ilyen
koncepcióval milyen mûveket
tûztek mûsorra?

– Igazán nagyszabású évad
lesz, mert Beethoven IX. szim-
fóniájával kezdôdik és Orff
Carmina Buranájával zárul.
Látványos, maradandó ér-
tékû, de egyben óriási felelôs-
séget is ránk ruházó mûsor-
nak gondolom a programter-
vünket. Itt csatolnék vissza a
korábban elmondott gondo-
latmenethez: a mûsortervün-
ket is úgy alakítottuk ki, hogy
új látogatókat tudjunk ma-
gunknak megnyerni. Olyan

embereket, akik ma még nem
tudják, hogy hangversenyre
fognak jönni. Olyan embere-
ket, akiknek segíteni tudunk
abban, hogy komolyzene
hallgatásával tisztább, harmo-
nikusabb viszonyuk legyen a
mûvészetekhez, és saját ma-
gukhoz.

A Munkácsy Mihály Múze-
umban 2009. november 12-
én nyílik a tavaszi hadjárat
160. évfordulója alkalmából
az eseményeket felidézô idô-
szaki kiállítás, amely egyik
legfontosabb állomása a 2009
tavaszától követhetô buda-
pesti és vidéki sorozatnak. Az
„Ilyen tavasz csak egy volt
életemben 1849–2009.” címû
országos vándorkiállítás je-
lentôs és a közönség számára
eddig ismeretlen, kiemelke-
dôen gazdag és folyamatosan
gyarapodó magángyûjtemény
anyagára támaszkodó kiállí-
tást tár a nagyközönség elé.

Az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium idén október 1. és
november 15. között immár
negyedik alkalommal rendezi
meg aMúzeumokÔszi Fesz-
tiválját, amely során ország-
szerte 160múzeumközel 800
programja várja az érdeklô-
dô múzeumbarátokat. A ren-
dezvénysorozat záróesemé-
nye aMúzeumokÔszi Éjsza-
kája, amely a százezres töme-
geket vonzó Múzeumok Éj-
szakája sikerén felbuzdulva
hagyományteremtô jelleggel,
a Szent Márton-naphoz kap-
csolódva, november 14-én
16.00 órai kezdettel elsô ízben
kerül megrendezésre.

A Békés megyei Munká-
csy Mihály Múzeum a Mú-
zeumok Ôszi Éjszakáján is
rengeteg színes programmal
és meghosszabbított nyitva

tartással vár kortól, nemtôl
függetlenül minden kedves
érdeklôdôt.

A múzeumi rendezvények
között családi és kulturális,
valamint interaktív élmény-
programok is szerepelnek.

Borics Annamária, Vári Ber-
talan és Varga László

Ádám alapítók céljait megva-
lósítva a Presidance Com-
pany 2008-ban azzal az el-
képzeléssel alakult, hogy a
páratlan magyar kultúrkin-
cset újszerûen felhasználva –
ám értékét megtartva – olyan
21. századi táncprodukciókat
hozzon létre, mely minôsége
és különlegessége révén min-
den korosztály tetszését és el-
ismerését elnyeri. A Presi-
dance színházi elôadásait a
társulathoz tartozó artisták,
zenészek, énekesek teszik
még színesebbé.

Az elôadás megtekinthetô
október 30-án 18.00 és 20.00
órai kezdettel a Békés Megyei
Jókai Színházban.

Békés Megye Képviselô-testülete egyhangúlag
Lenkefi Zoltánt választotta meg a Békés Megyei
Napsugár Bábszínház igazgatójának, benyújtott
pályázata és szakmai anyaga alapján.

Híd Európa
közepén

Újra Lenkefi Zoltán a bábszínház élén

Mese Javor vitézrôl

Töltsön egy órát a Presidance-szel!Ilyen tavasz csak egy volt életemben

Emlékezetes évadot ígér Somogyi-Tóth Dániel

Múzeumok Ôszi Éjszakája
a Munkácsy Mihály Múzeumban
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Nem mindennapi él-
ményben lehetett része

annak, aki október 2-án délu-
tán Szegeden, a Dugonics té-
ren sétált. Ekkor nyitották
meg ugyanis a Megyei Ízek
Utcája elnevezésû rendez-
vényt, amely aCsongrád Me-
gyei Paprikasó programjainak
szerves része volt, és szorosan
kapcsolódott az ezen a napon
megrendezésre került Ma-
gyarMegyékNapjához is. Er-
re az alkalomra az ország ösz-
szes megyéje, köztük Békés is
bemutatósátrakkal települt ki,
hogy különleges gasztronó-
miai bemutatóval tegyék tel-
jessé a mûsorokat.

Békés megyét hatalmas ér-
deklôdés fogadta, rengeteg ér-
deklôdô kóstolt bele a megyei

ízekbe. Farkas Zoltán, a Békés
Megyei Közgyûlés alelnöke,
majd Domokos László megyei
elnök is csabai csípôs kolbász-
szal és a helyszínen elkészített
finom raguval várta a vendé-

geket,melynek elkészítésében
a tavalyi erfurti szakácsolim-
pián sikerrel szerepelt Békés
megyei gasztronómiai váloga-
tott egyik tagja,AmbrusGyörgy
is vezetô szerepet vállalt.

GalambosZsolt, azMSOSZ
kosárlabda-szakágveze-

tôje elárulta: mintegy har-
minc-negyven együttes ko-
sárlabdázik országszerte, akik
négy helyszínen – Budapes-
ten, Kôszegen, Pécsen és Bé-
késcsabán – mérhetik össze
tudásukat. Összesen nyolc
csapat nevezett a megyei ön-
kormányzat által is támoga-
tott versenyre, Békés megyét
a békéscsabai Vandháti DSE,
a Degré utcai Esély SE és Tar-
hosról a Farkas Gyula Közok-
tatási Intézmény két együtte-
se képviselte.

„Minden verseny divizio-
nálással kezdôdik, azaz min-
den egyes csapatot a képessé-
geinek megfelelô csoportba
sorolunk. Éppen emiatt nép-
szerû ez a sport, hiszen min-

denki sikerélményben része-
sül, és érmet is kap” – folytat-
ta Mihályi István, a FÉBMS
titkára.

A tarhosiak taroltak az
egyes és kettes divízióban, az
egyesített kategóriában pedig
az Iváncról érkezô Vas me-
gyeiek lehettek a legboldo-
gabbak. Ezen a napon a vég-
eredmény érdekelte legke-
vésbé a versenyzôket – min-
denki elégedetten hagyta el a
parkettát a 2 × 10 perces ösz-
szecsapásokat követôen.

Október 1. – november 29.
Ôszi Mûvészeti Hetek,
Békéscsaba, a város több
pontján
Október 1. – november 29.
MúzeumokÔszi fesztivál-
ja, Békéscsaba, Jankay-ga-
léria, Munkácsy-emlékház,
Munkácsy Mihály Múzeum
Október 30. – november 6.
Erkel-sakkemlékverseny,
Gyula, városháza díszterme
November 4. Szilágyi János
grafikusmûvész kiállítása,
Szeghalom, mûvelôdési ház
November 5–10. XI. Dobo-
zi Kulturális Hét, szüreti
felvonulás, szüreti mulat-
ságok, Doboz, a település
több pontján

November 6. Múzeumok
Ôszi Fesztiválja, Oroshá-
za, Szántó Kovács múzeum
November 7. IV. Erkel Mû-
vészeti Nap,Gyula, a város
több pontján
November 11.Márton-nap,
Gyula, Németvárosi Óvoda
November 13. Múzeumok
Ôszi Fesztiválja, Oroshá-
za, Szántó Kovács múzeum
November 14.Márton-napi
Ludasságok,Orosháza
November 14. IV. Ladányi
Disznótoros, Körösladány,
Weinkheimút,mûvelôdési ház
November 14. XIV. Orszá-
gos Népzenei Minôsítô
Verseny, Szeghalom, mûve-
lôdési központ

November 18-ig Lukovicz-
ky Endre grafikusmûvész
kiállítása, Békéscsaba, Jan-
kay-galéria
November 20. – 2010. ja-
nuár 14. Baji Miklós Zol-
tán képzômûvész kiállítá-
sa, Békéscsaba, Jankay-ga-
léria
November 21. Gyermeke-
inkért! – jótékonysági gá-
la,Mezôhegyes, József Attila
Általános Mûvelôdési Köz-
pont és Centrál étterem
November 21. Csudajó
játszóház, Körösladány,
könyvtár
November 21. Kispál és a
Borz-koncert, Békéscsaba,
ifiház

November 26. Játékos vetél-
kedô, Szeghalom, mûvelô-
dési központ
November 28. Szokolay-est,
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési
Központ koncertterme
November 28–29. Ifjúsági
teremlabdarúgó-torna –
Kölyök Kupa,Gyula, sport-
csarnok
November 28–29. A tele-
pülés napja, Csorvás, mû-
velôdési ház
November 28. – december
19. Ligeti Zöld Karácsony
Békéscsaba, Széchenyi liget
November 29. Városi ad-
vent, Gyula, Városház utca
November 29. – december
23. Advent a várban,Gyula

Novemberi rendezvények

„Már húsz esztendeje rende-
zünk itt lovasversenyeket, így
ez vélhetôen sokat nyomott a
latban, hogy mi nyertük el az
idei C kategóriás viadal ren-
dezési jogát. Pályánk hosszú
és technikás, sokszor az ide-
gek harca is dönt, hogy ki ho-
gyan szerepel az adott viada-
lon” – elevenítette fel a ha-
gyományokat Németi Judit.

Az ország másik öt régiója
a legjobb négy-négy hajtóját

(csapatban három, egyéniben
egy), míg a házigazda délke-
let-magyarországi térség egy
háromfôs csapatot és öt egyé-
nit indíthatott. Békés megyé-
bôl Medvegy Zoltán, Borsos Bé-
la, Major Imre és Barna János
érkezett a bajnokságra. A ver-
senyzôk és csapatok három
„etapban” (akadályhajtás két
fordulóban egyszeri összeve-
téssel) mérték össze tudásu-
kat: a délelôtti és délutáni
eredmények összeadódtak,

majd a legjobb hat egyszeri
összevetésben vett részt.

Egyéniben a domaszéki
Szécsi István bírta legjobban a
gyûrôdést: ô vihette haza a
megyei önkormányzat kü-
löndíját, a magyar bajnoknak
járó serleget. A legjobb Békés
megyeiként Medvegy Zoltán
a harmadik helyet szerezte
meg, míg a délkelet-magyar-
országi régió csapata – az ele-
ki Barna Jánossal a soraiban –
a negyedikként végzett.

A z elsô napon elôször Lo-
vász Gergely lépett tata-

mira. Az elsô fordulón ugyan
sikerrel jutott túl, a második-
ban már vereséget szenve-
dett, és így a legjobb nyolc-
ban fejezte be a küzdelmeket.
Hasonló eredménnyel zárt
korcsoportjában Borzi Balázs
is: az elsô két kört magabizto-
san vette, a négyes döntôbe
azonban már nem került be.

A következô nap egyér-
telmûen a szarvasi karatésok-
nak kelt felt. Elôször Melis
Erik lépett a küzdôtérre: az
elsô fordulón simán jutott

túl, és a következô mérkôzése
sem tartott tovább egy perc-
nél, melyet egy ipponértékû
fejrúgással fejezett be. A har-
madik körben nagyon szoros
meccset vívott, de két fejre
kivitelezett ütéssel ezt is si-
kerrel vette. Ezután már a
döntôbe jutás volt a tét: to-
vábbra is nagyon fegyelme-
zetten küzdött, és ismét két
szép ütéssel szerezte meg a
gyôzelmet. A döntôben egy –
Eriknél kb. egy fejjel maga-
sabb – ukrán ellenfél várta,
akit ügyes taktikával 2:1
arányban vert meg, és ezzel a

szarvasi karateklub elsô vb-
aranyát szerezte.

Ezután Laurinecz Zsolt
okozott meglepetést. Elsô
mérkôzését simán, a másodi-
kat már vesztett állásból hoz-
ta. Az elôdöntôben is nyu-
godtan, minden izgalom nél-
kül lépett tatamira, és két
eredményes kontratámadás-
sal a döntôbe jutott, ahol egy
agresszíven támadó ellenfél-
lel szemben kellett hoznia a
meccset, de remek taktikával
sikerült elhódítania a bajnoki
címet és a szarvasi csapat má-
sodik elsôségét.

Összességében a magyar
SKI csapat három arany-, egy
ezüst- és négy bronzérmet
szerzett a világbajnokságon, a
legfényesebbikbôl kettôt a
szarvasiak –RuzsinszkiGyörgy,
Lovász György és Lipták Ti-
bor edzôk tanítványai – szállí-
tottak.

Október 10-én, szomba-
ton a Csaba Centernél

került megrendezésre az
FHB utcai futóverseny és
családi futónap. Fehérbe öl-
tözött a bevásárlóközpont és
környéke, rengetegen – több-
ségében iskolások – teljesítet-
ték az elôírt távokat és voltak
kíváncsiak az eseményre.

„És már látom is az elsô
versenyzôt!” – harsogta a
mikrofonjába a szpíker. Ám
ne szaladjunk ennyire elôre,
hiszen nem csak a két – egy
800 és egy 2600 m-es – körrôl
szólt a nap. Gondoskodtak a
megfelelô felszerelésrôl is, a
rajtolók egy-egy kisebb vagy
nagyobb fehér pólóval gazda-
godtak. Majd – mint minden
etap elôtt – itt is megvolt a le-
hetôség az izmok bemelegí-
tésére. A 8, 9, 10 éves gyere-
kek a Buda-Cash Békéscsabai
Atlétikai Club által rendezett
40 m-es futással és medicin-
labda-dobással, a még kiseb-
bek a légvárban, a nagyobbak

pedig a bemutatókkal han-
golhattak a távokra.

„10, 9, 8, ...” – számoltak
vissza, és már robogtak is:
elôször 800 m-en. Miután a
„kicsik” beértek – és közülük
a családi futás 2600 m-ére is
többen újra rajthoz álltak –,
már indulhattak is a nagyob-
bak. A többség lábon teljesí-
tette a távot, viszont akadt
olyan is, aki görkorcsolyával
vagy éppen babakocsival ha-
ladt át a célvonalon. Aki pedig
a testmozgás után egy kis agy-
tornára vágyott, azt nyolc asz-

talnál Emôdi Gyula nagymes-
ter várta sakkozásra. Minde-
mellett az elkenôdött smink
helyrehozására, valamint a
vérnyomás ellenôrzésére is
mindenki megtalálhatta a
megfelelô standot.

A legtöbben persze azt vár-
ták, hogy a dicséretek mellett
ne csak testnevelôje, hanem
Fortuna is rámosolyogjon. Ez
csak a legszerencsésebbnek
adatott meg, de ezen a napon
nem is ez volt a lényeg: hiszen
nemcsak az elsô, hanem az
utolsó is sikeresen célba ért.

Szarvasi karatés aranyak
Egerben rendezték meg október 9. és 11. között a
SKDUN(ShotokanKarateDo ofUnitedNations)
szövetség 17. világbajnokságát, ahol 45 ország több
mint 1000 karatésa találkozott. Lehetôséget kapott
az indulásra a Szarvasi Harcmûvész és Küzdô-
sport Egyesület négy sportolója is: Borzi Balázs,
Laurinecz Zsolt, Lovász Gergely ésMelis Erik.

Október 10-én, délelôtt Békéscsabán, a Szabó Pál
téri iskola tornatermében került sor a fogyatékkal
élôk délkelet-magyarországi regionális kosárlab-
daversenyére. A Magyar Speciális Olimpiai Szö-
vetség (MSOSZ) és a Fogyatékkal Élôk BékésMe-
gyei Sportszövetsége (FÉBMS) már ötödik alka-
lommal hozta össze a térség fiataljait a tornára.

A füzesgyarmati lo-
vaspálya adott ott-
hont október 10-én
az Amatôr Fogathaj-
tó Magyar Bajnok-
ságnak, ahol Békés
megyei sikernek is
örülhettünk: a kon-
dorosi Medvegy Zol-
tán a dobogó harma-
dik fokára állva ün-
nepelhetett.

Boldogan kosaraztak

A lovak közé csaptak Füzesgyarmaton

Bemutatkozás az ízek utcáján

Százak rajtoltak a futónapon

Az újságbanmegjelenô témákról bôvebben olvashatnak awww.bekesmegye.comoldalon.

Ambrus György és Domokos László kínálta megyénk
finomságait


