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Megtakarításokkal próbálják elérni az egyensúlyi költségvetést

Hitelfelvétellel ellensúlyozhatják a jelentôs elvonást
lentôs megtakarítást eredményez a következô évben is.

Éles hangú bírálatok hangoztak el a kormánnyal,
különösen annak gazdaságpolitikájával és költségvetési tervezetével szemben Békés Megye Képviselô-testületének legutóbbi ülésén. A 2010-es büdzsé fô célja, hogy hosszú távon is biztosítsák a
Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodásának
egyensúlyát, ezt azonban a megszorítások miatt
elôreláthatólag csak mûködési célra fordítandó hitel felvételével lehet elérni.

Költségvetési
egyensúlyra törekednek
A kormány a jövô évre 120
milliárd forint elvonását tervezi az önkormányzati szférát illetôen. Ez a lépés a Békés Megyei Önkormányzatnak – elôzetes kalkuláció – mintegy 2,6
milliárd forintos központi for-

ráscsökkenést jelenthet, közel
annyit, mint amennyit az elmúlt három évben együtt.
2010-ben is megfeszített gazdálkodásra lesz szükség annak
érdekében, hogy a költségvetés
egyensúlyban maradjon. A témával kapcsolatosan Domokos László megyei elnök elmondta, hogy további lépése-

Kormányzati kritika
az elvonások miatt

ket tesznek az intézményrendszer struktúrájának racionalizálására annak érdekében,
hogy csökkentsék az állami

megszorítások negatív hatásait,
ezzel szeretnék elérni az intézmények még hatékonyabb és
gazdaságosabb formában való

Ötvenéves a szimfonikus zenekar

mûködését. Arra számítanak,
hogy az idén meghozott döntések, így a kiszolgáló feladatellátás hatékonyabbá tétele je-

M44: Még mindig csak tervezik
Kérdésessé vált az M44-es gyorsforgalmi út építésének jövô tavaszra tervezett kezdése, mivel még a
szükséges régészeti ásatások sem kezdôdtek el a
Kondoros–Tiszakürt közötti útszakaszon. A megyei önkormányzat még májusban felajánlotta,
hogy az elvonások következtében hiányzó kétmilliárd forintot megelôlegezi a kormánynak a feltárások finanszírozásával, a felajánlást azonban a
kormány nem fogadta el – tájékoztatott Domokos
László megyei elnök a témával kapcsolatosan november 12-én tartott sajtótájékoztatón Békéscsabán.
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Békés Megyei Szimfonikus Zenekar a 2009/
2010-es évadban ünnepli
fennállásának 50. évfordulóját; ebbôl az alkalomból
nagyszabású, ünnepi hangversenysorozattal készül Somogyi-Tóth Dániel karmester,
mûvészeti vezetô irányításával. November 14-én a Jókai
Színházban kápráztatták el a
közönséget.
2010 szeptemberétôl az
Ibsen Palotában saját hangversenytermet kap a zenekar.
Ez a Békés Megyei Önkormányzat ünnepi ajándéka,
melyet Domokos László megyei elnök jelentett be az ünnepi koncert elôtt a Jókai
Színházban. A koncert elsô
felében Somogyi-Tóth Dá-

niel zongorajátékában gyönyörködhetett a közönség,
aki Mozart d-moll zongoraversenyét adta elô, majd Beethoven IX. szimfóniája csendült fel a Békés Megyei Jókai Színház nagyszínpadán, a
Debreceni Kodály Kórus közremûködésével.
Az 1959-ben alapított, és
1971-ben intézményesült Békés Megyei Szimfonikus Zenekar a térség zenekultúrájának meghatározó képviselôje.
2007 vége óta Somogyi-Tóth
Dániel karmester-orgonamûvész irányítja az együttes
munkáját, s a karmesteri feladatok mellett zongora- és orgonamûvészként is tevékeny
tagja, állandó szólistája a zenekarnak. A Békés Megyei Ön-

kormányzat által fenntartott,
megújult intézmény célja a
magas színvonalú, érdekes,
innovatív komolyzenei produkciók létrehozása. 2008ban az együttes színvonalas
mûvészeti tevékenységét Prima-díjjal ismerték el. Az évek
során számos európai ország,
valamint Japán hangversenytermeiben is sikeres elôadásokat hallhatott a közönség az
együttes tolmácsolásában.
A zenekar november 26án Budapesten, a Mûvészetek
Palotájában is bemutatkozik a
nagyközönségnek, ahol szintén Beethoven IX. szimfóniája csendül fel ünnepélyes keretek között.
Bôvebben: www.bekesmegye.com,
http://programok.bekesmegye.com/

Élesen támadta a kormányzat
2010-es évi tervezett, és már az
elfogadás elôszobájában lévô,
költségvetését több képviselô.
Tolnai Péter képviselô (Fidesz–KDNP–Gazdakörök)
beszélt arról a petícióról,
amelyet 52 polgármester írt
alá, tiltakozva az önkormányzatiság tönkretétele ellen. A
szociális foglalkoztatottakat
érintô elvonások és szigorítások elleni tiltakozó íveket
8000 magánszemély is aláírta.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON ¡

a elfogadták volna a régészeti feltárást, már
javában zajlanának a fejlesztések, azonban a jelenlegi helyzetben akár egy évet is késhet
a beruházás – hangsúlyozta
Domokos László. A megyei elnök azt is elmondta, hogy az
M44-es úttal kapcsolatban
több módosító javaslatot is
benyújtottak az országgyûléshez, melyben a gyulai elkerülô útszakasz mielôbbi felújítását és a Kondoros–Békéscsaba útszakasz négysávosításának tervezését is kérték.
Domokos László szerint a jelenleg tervezett Kondoros–
Tiszakürt közötti gyorsforgalmi út a semmibe vezet, hiszen nem érné el a megyeszékhelyet sem. Mint kiderült, a kormány egyik módosító javaslatot sem támogatta,
pedig Békés megye számára gazdaságfejlesztési szempontból kiemelt jelentôségû
lenne a leendô gyorsforgalmi

út határig történô megépítése. Eltelt hét év, és a 44-es út
még mindig nincs teljes egészében letervezve – emelte ki
Domokos László.
Vantara Gyula, Békéscsaba
polgármestere az elmondottakhoz hozzátette: arra sem
fordítanak figyelmet az M44es tervezésénél, hogy hol és
milyen módon csatlakozik a
Romániában tervezett Arad–
Nagyvárad összekötô úthoz
a magyar oldali autóút, pe-

dig közlekedési szempontból
kulcskérdés lenne.
Dankó Béla, Kondoros polgármestere aggodalmát fejezte ki azokért a településekért,
amelyeket kettészel a jelenlegi 44-es út. A település elsô
embere úgy vélte, a jelenlegi
veszélyforrást az elkerülô
utak mielôbbi megépítésével
lehetne csökkenteni.
Bár jövôre ígéri a kormány az M44-es gyorsforgalmi út építésének megkezdését, a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a jelenlegi költségvetés tervezete ezt nem támasztja alá. Az eltelt néhány
hónapban ráadásul az is kiderült, hogy a 2007–2013-as
EU-s fejlesztési programban
sincs benne az M44-es út
megépítésére vonatkozó terv,
pedig Békés megye egyik legfôbb érdeke lenne az egész
megyén átívelô gyorsforgalmi
út mielôbbi kiépítése.
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Hatvan éve önállóan
Jövôt kell találni a fiataloknak! Errôl is szó volt
az „Otthonunk Békés megye” rendezvénysorozat
negyvennegyedik állomásán Ecsegfalván.
A körülbelül 1300 lakossal
rendelkezô Ecsegfalvának a
legtöbb kistelepüléséhez hasonló nehézségekkel kell
szembenéznie, amelyek közül is az elvándorlás jelenti a
talán legsúlyosabb problémát. Erre is kitért az „Otthonunk Békés megye” rendez-

vénysorozat november 4-i,
immár negyvennegyedik állomáshelyén Bálint Józsefné
polgármester, aki azonban
ehhez azt is hozzátette: ô
mégis bizakodó, és reméli, a
Dévaványától 1949-ben önállósodott falu a következô hatvan évben is élhetô község
lesz. A megyei önkormányzatot képviselô Farkas Zoltán alelnök beszédében elmondta,
2006 ôszén kidolgozott társadalmi és gazdasági programjuknak is éppen ez az egyik
célja: a fiatalok tudjanak itt
jövôt találni maguknak, és ne
kényszerüljenek elhagyni
szülôhelyüket.
A soron kívüli testületi
ülésen Farkas Zoltán arról is
beszélt, hogy jelenleg azt tekintik elsô és legfontosabb

céljuknak, hogy Békés a lehetô legrövidebb idôn belül autópályán is megközelíthetô
legyen, ezzel segítve elô a
gazdaság vérkeringésébe való
minél eredményesebb bekapcsolódását.
A megye két intézménye
részletesebben is bemutat-

kozhatott Ecsegfalván. Lenkefi Zoltán, az amatôr társulatból 2005-ben hivatásossá alakított Békés Megyei Napsugár Bábszínház igazgatója arról beszélt, hogy a háromévesektôl a kisiskolásig terjedô
korosztályt szeretnék bevezetni a színházi világba, támogatva ôket az elsô lépés
megtételében, hogy késôbb,
felnôttként, fel tudják dolgozni majd azt, amit az egyes
elôadásokon látnak. A Békés
központtal öt telephelyen
mûködô Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum mûködésérôl
Hüttnerné Szabados Mária intézményvezetô fônôvér tájékoztatta a testületi ülés résztvevôit.

Kiaknázzák a lehetôségeket
A kistelepüléseket sújtó nehézségek ellenére igyekeznek mind élhetôbbé tenni községüket a köröstarcsaiak, és a szennyvízhálózat kiépítése után az
iskola épületének felújítását tervezik. Ezekrôl az
elképzelésekrôl is szó esett november 6-án, amikor
az „Otthonunk Békés megye” programsorozat a
faluba érkezett, hogy a megyei önkormányzat ismertesse mûködését az ott élôkkel.
A megnyitó ünnepségen Nosza József polgármester elmondta, hogy egy hozzájuk
hasonlóan kis lélekszámú településnek mindennap be
kell bizonyítania: van létjogosultsága, van helye a térképen. A nehézségek ellenére
igyekeznek boldogulni, így az
idén elérkeztek a szennyvízhálózat kiépítésének befejezô
szakaszához, míg a következô
tanévben az általános iskola
mindkét telephelyén terveznek felújításokat. Hozzátette
még, hogy a település adottságait kiaknázva törekednek a
turizmusban rejlô lehetôségeket mind teljesebben kihasználni.
Köszöntôbeszédében Farkas Zoltán, a Békés Megyei
Önkormányzat alelnöke is

továbbgondolandónak nevezte ezt a felvetést, hiszen –
mint megjegyezte – a KettôsKörös hazánk egyik turisztikailag méltatlanul alulreprezentált területe.
Az öt telephelyen mûködô, idôsek és fogyatékosok ellátásával foglalkozó Békés
Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum intézményvezetô fônôvére,
Hüttnerné Szabados Mária mutatta be az intézményt, majd
dr. Kovács József, a Pándy Kálmán Megyei Kórház fôigazgató fôorvosának beszámolója következett, aki kiemelte,
hogy a beteg érdeke a legfôbb
törvény. A fôigazgató tájékoztatta a jelenlévôket a várható
fejlesztésekrôl is.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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A megye szerepe
legálják a megyegyûlésbe; a
mostani választási rendszer
következménye, hogy a közgyûlés pártcsatározások színterévé vált. A jövõben az állampolgároknak közvetlenül kellene megválasztaniuk a megyei képviselõket, ennek eredményeként a közgyûlésben
jobban megjelennének a települések, a kistérségek érdekei.
Kaszai János kifejtette: – Az
ezeréves megyerendszert nem
lehet felváltani a régióval. A
Bács-Kiskun megyei, Duna
melletti Soltnak ugyan mi
köze van az észak békési
Vésztõhöz? A megyerendszer
földrajzi térséghez kötõdik,
esetünkben a Körösök völgyéhez; az ember olyan, hogy
ennél nagyobb tájegységet
nem képes átlátni, nem tud

A nemzetiségek városa
A nemzetiségek városa néven is ismerhetô Elek,
ahol valóban nyugalomban élnek egymás mellett
magyarok, romák, németek, románok és szlovákok. Ennek példamutató erejérôl is szó esett október 21-én, amikor az „Otthonunk Békés megye”
programjai megérkeztek a településre.
A Harruckern János Közoktatási Intézmény eleki épületénél táblaavató ünnepséggel
kezdôdött az „Otthonunk Békés megye” programsorozat
október 21-i mûsorrendje.
Pluhár László polgármester
köszöntôjében röviden bemutatta a határ mellett fekvô
települést: kitért arra is, milyen elôzmények után vált
a nemzetiségek városává, és
példásnak nevezte, ahogyan a
saját önkormányzatokkal rendelkezô romák, németek, románok, szlovákok, valamint
a magyarok, mind nyugalomban élnek egymás mellett, egymást segítve. A békés egyetértés bizonyítékaként értékelhetô az is, hogy a kétévente
megtartott „Elekiek világtalálkozójára” az összes volt polgárukat, így a II. világháború
után kitelepített német lakosokat, illetve azok leszármazottait is visszavárják.
Farkas Zoltán megyei alelnök a soron kívüli testületi
ülésen elmondta, hogy a megyei, illetve negyvenhárom
települési önkormányzat öszszefogásával indított sikeres
gázbeszerzési eljárás révén,
nyílt pályáztatás eredményeképpen kiválasztásra került a
nyertes. A megállapodásnak
köszönhetôen a résztvevôk
több mint 30 százalékos megtakarítással számolhatnak.
Pluhár László ötletét, miszerint ismét hagyománnyá
kellene tenni a határ menti
polgármesterek rendszeres
találkozóját, Farkas Zoltán ki-

Pluhár László és Farkas
Zoltán a megyetérképnél
fejezetten hasznosnak vélte,
mert az olyan projektek megvalósításakor, mint amilyen a
más-más országokhoz tartozó, de egymással szomszédos
települések közti összekötô
utak kiépítése, az együttmûködés egyik alapja, feltétele is
lehet ez.
Az egykor eleki bázison
megalakuló Harruckern képzéseirôl Zámbó András tájékoztatott, emellett információkat nyújtott arról is, 2007
óta milyen beruházásokat vittek véghez a városban: egyebek között korszerûsített tanéttermet adtak át, renoválták
a lánykollégiumot, kétmillió
forint értékben vendéglátós
szakeszközöket vásároltak,
míg új, huszonöt személyes
autóbuszuk érkezését az elkövetkezô napokra várták.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnak meg a megye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Kaszai Jánost vésztôi és Simon István Tamás dobozi polgármestert kérdeztük.

Meg kell erôsíteni a megyéket
– A megye a jelenlegi leszûkült, intézményfenntartói feladatát jól látja el, jó gazdája
az intézményeknek. Hasznos
kezdeményezés a konzorciumok létrehozása. Korábban a
vízszolgáltatás területén 63 település részvételével létrejött a
Békés Megyei Vízmûvek Rt. A
közelmúltban a gázbeszerzés
érdekében a megye 43 települést és két kistérséget fogott
össze, így nyilvánvalóan több
ezer köbméter gáz beszerzése
érdekében kedvezõ pozícióban tárgyalhatott a szolgáltatóval. Hasonló megoldásra lenne szükség a villamos energia
területén is – hallhattuk Kaszai
Jánostól.
A jövõbe tekintve Vésztõ
polgármestere kifejtette, jelenleg a képviselõket a pártok de-
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A reform átgondolt legyen

hozzá kötõdni. A pénzügyi
elosztási rendszert is ehhez
kellene igazítani. A megyei
képviselõk közvetlen választása után meg kell erõsíteni a
megyei területfejlesztési tanács szerepét. A pénzek felhasználásáról a megyében
kell dönteni; Szegeden kevésbé ismerik, látják át a
gondjainkat, ráadásul a régiókban nem is választott képviselõk dolgoznak.

– „Ha a vármegye már a világ kezdetekor meglett volna,
higgye el, még ma is nyomozás alatt lenne, hogy ki ölte
meg Ábelt” – írja Mikszáth
Különös házasság címû regényében. Ezzel az idézettel arra
szeretnék rávilágítani, hogy a
megyerendszerrel szembeni
szkepszis évszázados hagyományokkal bír – kezdte mondandóját Simon István Tamás.
Doboz polgármestere kifejtette: nem kétséges, hogy a
megye megújításra szorul.
Ahogy például az egész önkormányzati rendszer, az oktatás,
az egészségügy, a segélyek elosztása is. Ugyanakkor rendkívül fontosnak tartja, hogy a
változtatás alapja ne az átgondolatlan reformdüh legyen. A
jelenlegi intézményrendszer

adta kereteket kell új tartalommal megtölteni, hozzáigazítva
az ország teljesítõképességéhez. Békés Megye Képviselõtestülete ebben a tekintetben
büszke lehet az elmúlt három
év teljesítményére, hiszen a
kormányzati megszorítások
ellenére sikerült fenntartaniuk
a mûködõképességet, és köz-

ben a pénzügyi helyzetünk is
stabil maradt.
– Sajnos a megye egészének jelenlegi állapotát szemlélve már korántsem ennyire
derûs a kép – folytatta gondolatmenetét Simon István Tamás. – Az elmúlt években a
mezõgazdaság zuhanórepülése, a nagy feldolgozóüzemek
bezárása következtében sokak
anyagi helyzete megrendült.
Biztosítani kell, hogy aki dolgozik, megélhessen belõle,
aki nem képes erre, az emberhez méltó körülmények között élhessen, de aki nem akar
dolgozni, az ne élõsködhessen a többieken. Mindez persze egy elméleti tétel – amivel
a mai magyar gyakorlat szöges
ellentétben áll – de a következõ kormány feladata az lesz,
hogy közelítsen ehhez, és
minden felelõs politikai erõnek így kell gondolkodnia.
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Hitelfelvétellel ellensúlyozhatják a jelentôs elvonást
¡ FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A képviselô elmondta, hogy ezeket eljuttatták
az illetékes szervekhez, de érdemi és elfogadható reagálást nem kaptak. A megyegyûlés 27
igen szavazattal két tartózkodás mellett csatlakozott a polgármesterek petíciójához.
– Nem csodálkoznék, ha éhséglázadások
lennének Magyarországon – mondta Izsó Gábor képviselô (Fidesz–KDNP–Gazdakörök),
aki egyben Békés polgármestere. Úgy vélte,
hogy az állami költségvetés-megvonás egy
Békés nagyságú település esetében akár 230
millió forint is lehet, amit nehéz lesz túlélni
hitel felvétele nélkül. Az elvonás a szociális ellátórendszereket, a kultúrát és a sportot érinti legkomolyabban. – Kevés eszköz van a kezünkben, de tiltakozással, összefogással meg
kell próbálnunk túlélni a minden korábbinál
nehezebbnek ígérkezô 2010-es évet – tette
hozzá.
Hamza Zoltán képviselô (Fidesz–KDNP–
Gazdakörök) úgy vélte: az állami költségvetés
„választási költségvetés” abban az értelemben,
hogy egyetlen célja, hogy a kormány a választásokig „kihúzza”. Csakhogy, tette hozzá a békésszentadrási településirányító, egy önkormányzatnak egész évre kell gondolnia és felelôsséget viselnie polgáraiért.
– Több feladatot kevesebb pénzbôl, kevesebb emberrel kell megoldani – vázolta a jövô

lepülés között, ezért kérik a Közlekedési Minisztériumot, hogy a megszüntetéseknél ezt
vegyék figyelembe.
Farkas Zoltán, Békés Megye Képviselô-testületének alelnöke a döntéshozó szervek közötti összhang hiányát hangsúlyozta. Dr. Kulcsár László képviselô (Fidesz–KDNP–Gazdakörök) szerint elfogadhatatlan, hogy ilyen különbséget alakítanak ki a fôvárosban és a vidéken élôk között. Izsó Gábor pedig a már
2007-ben bezárt Békés–Murony szárnyvonal
tapasztalataiból azt vonta le, hogy az „ideiglenesen szüneteltetett” vonalakat szétlopják, az
enyészeté lesz.
A témában szólalt meg Nagy Mihály képviselô (MSZP), hangsúlyozva elkötelezettségét
Kaszai János képviselôtársával együtt a vasútközlekedés megôrzése érdekében. Beszélt arról is, hogy véleménye szerint vannak pozitívumai a kormány válságkezelésének, például,
hogy nem nôtt a GDP-hez viszonyított államadósság állománya, és hogy a kormány jó
reagálásának köszönhetôen elkerültük az államcsôdöt.
Hasonló értelemben szólt hozzá a vitához
dr. Gosztolya Ferenc képviselô (MSZP) is, aki
bizonyítékát annak, hogy „halad elôre az ország”, abban látja, hogy több megyei település
is, és nem csak szocialista vezetésûek, uniós
forrásból jelentôs fejlesztéseket kezdhetett el.
– Tisztességgel és felelôséggel gazdálkodik
a kormány, és erre kér minket is – hangzott el.

Pesten döntenek a megyei fejlesztésekrôl

kilátásait, hozzátéve, hogy az önkormányzatok nem hagyják, hogy ellehetetlenítsék ôket
a most kormányon lévôk, mert „nem lesz rá
elég idejük”.
– A kormány trükközik: nagyot mond és
kicsit tesz – folytatta a kormányzatot érintô
kritikát Tóth Imre képviselô (Fidesz–KDNP–
Gazdakörök). – Az elvonások már a gyerekeket és a mozgáskorlátozottakat is elérték, vagyis a legvédtelenebbeket. A munkanélküliség
kérdésének kezelése a legnagyobb kudarc. Riasztónak tartják az országos átlagos 11 százalékos rátát, míg Békés megyében ez jelenleg
17 százalék körüli, és december végére akár 20
százalék is lehet – mondta a képviselô.
Simon István képviselô (Fidesz–KDNP–
Gazdakörök) szerint három év alatt mintegy
30 százalékkal kurtította meg a kormány az
önkormányzatok költségvetését. A legnagyobb gond jelenleg az országban az emberek
és az önkormányzatok elnincstelenedése.

Újabb tiltakozás a vasútvonalak
megszüntetése ellen
Egyhangúlag tiltakozott a megyei közgyûlés a
vasúti szárnyvonalakon történô személyszállítás tervezett megszüntetése ellen. Mindezek
mellett arra is felhívja a figyelmet a testület,
hogy Kondoros és Kisszénás között a vasút az
egyetlen járható út, mivel mûút nincs a két te-

Az ülésen miniszterré jelölése óta elôször jelent meg Varga Zoltán, de nem tartózkodott
sokat az ülésteremben, és nem szólt hozzá a
vitához. A Dél-alföldi Regionális Operatív
Program (DAOP) tájékoztatóját már nem
hallhatta. Békés megye 2007/2008-ban 14 034
millió forintot nyert a támogatott projektekre, ez az igényelt összegnek 28 százaléka.
Gila Gyöngyihez, a Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség (DARFÜ) tervezési
igazgatóhelyetteséhez a képviselôktôl számos
jelzés érkezett.
Tóth Imre képviselô (Fidesz–KDNP–
Gazdakörök) felvetette, pályázási nehézséget
jelent, hogy folyton változtatják a kiírásokat,
fontos pontokon és szinte követhetetlenül.
Domokos László, a közgyûlés elnöke ehhez
hozzátette, hogy ezek a módosítások a potenciális pályázók jelzéseire történnek, de felmerül a kérdés, hogy melyik pályázói kör igényére. A korrupció gyanújának árnyéka vetül
erre az eljárásrendi gyakorlatra, mellyel szem-

vállalása, egyéni boldogulása is könnyebb lesz.
A megyei önkormányzat és intézményei szakterületekre bontva magas színvonalú gyakorlati lehetôséget biztosíthatnak. A jelentkezôk
kiválasztásánál elônyben részesülnek a Békés
megyében állandó lakóhellyel, valamint a magasabb tanulmányi átlaggal rendelkezôk. A
gyakorlatra történô jelentkezés határideje 2010.
február 28. A fogadott hallgatók tervezett létszáma 50 fô. A kezdeményezés támogatására
nyolcmillió forintot különített el jövô évi költségvetésébôl a közgyûlés. A beérkezett dokumentumok alapján a hallgatók kiválasztásáról a
mûvelôdési, oktatási és sportbizottság dönt.

A megszorítások ellenére is fontos a kultúra

ben Domokos László a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács elnökeként több fórumon felszólalt már, de jogszabálysértést a kivizsgálók nem állapítottak meg.
Hamza Zoltán a kerékpárutak felújítását
célzó pályázatokat hiányolta, míg Farkas Zoltán az állami fenntartású belterületi utakra vonatkozó kiírásokra kérdezett rá.
Válaszul Gila Gyöngyi elmondta, egyetért
azzal, hogy a pályázati rendszer sablonba
kényszeríti a fejlesztéseket, és mint megfogalmazta, ôk is szenvedô alanyai a komplex programok hiányának. Elismerte, hogy szervezetük adminisztratív, a döntések az irányító hatóságnál születnek meg.

Bottal ütik a százmillió nyomát
Elakadt a vizsgálat a 2005-ös, nyolc települést
érintô belterületi vízrendezéses pályázat ügyében – derült ki az egyik elôterjesztésbôl. A vizsgálatra azért volt szükség, mert a mai napig sem
tudni pontosan, hol van az elvileg a munkálatokra fordított mintegy 100 millió forint. A
vizsgálódáshoz az érintett települések önkormányzatainak iratanyagát kérték be, ám ez több
helyrôl csak hiányosan érkezett meg, Gyula és
Elek semmit sem bocsátott rendelkezésre.
Ezt Balogh József képviselô (Fidesz–KDNP–
Gazdakörök) úgy értelmezte, nem érdekük,
hogy kiderüljön az igazság.

A közgyûlés megtárgyalta és elfogadta a Békés
Megyei Önkormányzat 2009–2015-re szóló
kulturális koncepcióját. Célja, hogy lehetôséget teremtsen a megyében élôk számára a kultúra megtartására, megerôsítésére és megújítására. A pénzügyi megszorítások és a gazdasági válság a kultúra támogatásában is jelentôsen
érezteti hatását. A koncepció különös figyelmet fordít az új értékek létrehozására, az intézmények hatékonyságának növelésére és a
megye kisugárzó hatásának erôsítésére. Mindezek mellett kidolgoztak a koncepcióban egy
új támogatási rendszert, amely a programok
egyenkénti finanszírozását veszi alapul.

Pályázatokkal erôsít
a Békés megyei Pándy Kálmán kórház
A Pándy Kálmán Megyei Kórház 10 évre szóló fejlesztési koncepciója megfogalmazza az
intézmény fejlesztési terveit. Az utóbbi hetekben két pályázati kiírás jelent meg, amelyek összhangban vannak ezekkel a tervekkel.

Nem mond le a megye
a két inkubátorházról
A megyei közgyûlés ez év április 24-én hozott határozatában egyetértett azzal, hogy a
„DAOP-2009-1.1.1/A – Ipari területek, ipari
parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” címû kiírásra pályázatok kerüljenek benyújtásra Békés (Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény) és Szabadkígyós (Harruckern János Közoktatási Intézmény) helyszíneken kialakítandó inkubátorházak megvalósítása érdekében. A pályázatokat az érintett két intézmény részérôl határidôre benyújtották, támogatásban azonban
nem részesültek. Az NFÜ az elmúlt hónapban ismételten meghirdette a kiírást. Ennek
alapján a projektek benyújtásáról ismételten
döntött a képviselô-testület.

Gyakorlati helyet biztosít a megye
a pályakezdôknek
A Békés Megyei Önkormányzat a szakemberek megtartása egyik eszközének tekinti, hogy
a felsôoktatásban tanulóknak gyakorlati helyet
biztosítson. Ezzel a fiatalok késôbbi munka-

A pályázatokat benyújtják, sikeresség esetén
új mûtéti tömb készülhetne el ötmilliárd forintból, valamint onkológiai eszközfejlesztésre kerülhetne sor az ellátás színvonalának
emelése érdekében 500 millió forintból.
Mindkét pályázathoz tízszázalékos önerô
szükséges.

Elnöki elismerések
a szociális munka napja alkalmából
A testületi ülésen elnöki dicséretben részesült
Horváthné Brandt Szilvia, a Pándy Kálmán kórház szociális munkás munkatársa; Krizsán Jánosné gyógypedagógus, a Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ szakmai vezetôje; valamint Megyeri Lajos
és felesége nevelôszülôk.
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Expóközpontot terveznek
a repülôtérnél
Tervek szerint két év múlva készülhet el egy vállalkozások fejlesztését elôsegítô expóközpont a
Békéscsaba és Gyula között elhelyezkedô repülôtér melletti, a megyei önkormányzat tulajdonában
álló területen. A projekt Békés és Arad megyék
együttmûködésével valósul meg, amelynek egyik
fô célja, hogy új munkahelyeket teremtsenek mindkét megyében.
Amennyiben a Békés Megyei
Önkormányzat és az Arad
Megyei Tanács elsô körben
közösen beadott, elsô bírálati
körben sikeres pályázata a
második fordulón is támogatást nyer, a jövô év közepén
indulhat el a beruházás a re-

pülôtér melletti, üresen álló
területen.
Farkas Zoltán megyei alelnök az elôzményekrôl elmondta, hogy még 2007-ben
döntött a Békés Megyei Képviselô-testület 11 fejlesztés
megvalósításáról, amelybôl az
egyik egy expóterület létrehozása. Az idei évben a megyei
önkormányzat Arad megyei
partnerével közösen pályázatot nyújtott be a Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretében expóterület
építésére, amelynek a második pályázati körére elôreláthatólag 2010. január közepén
lesz beadva a még elôkészítés
alatt álló pályázat – vázolta fel
a részleteket Farkas Zoltán.
A magyar oldali fejlesztés
egy multifunkcionális kiállí-

tási központ létesítése lesz.
Ennek keretében kiállítási
csarnok és szabadtéri kiállítási terület épül a Békéscsaba–
Gyula mellett elhelyezkedô
repülôtér szomszédságában, a
Békés Megyei Önkormányzat tulajdonában lévô terüle-

ten. A tervezett beruházás
alapvetô célja a határon átnyúló üzleti, kereskedelmi
kapcsolatok élénkítése, a vállalkozások együttmûködésének elôsegítése, valamint a két
megye gazdasági életének fellendítése. További célok között szerepel, hogy a központ
létesítésével lehetôvé tegyék a
vállalkozások termékei piacra
jutásának elôsegítését, ezzel is
segítve a munkahelyteremtést. A projekt tervezett teljes
költsége csaknem 4,2 millió
euró, amelybôl a magyar oldali fejlesztések 2,6 millió eurót, átszámítva közel 700 millió forintot tesznek ki. A számítások alapján a megyei önkormányzat szeretné, ha 2011
közepére elkészülhetne a kiállítóterület.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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A szarvasi szociális centrumnak egyre nehezebb kigazdálkodnia költségeit

Cél a szolgáltatás minôségének megôrzése
– Hogyan élték meg a lakók a
változásokat?
– Elsôrendû célunknak
tartottuk, hogy a lakóink szinte semmit se vegyenek észre a
szervezeti változásokból, így
azt sem, hogy a vezetésben
döntéshozóként kevesebben
vesznek részt. Azt tapasztaltam, hogy inkább pozitív változást érzékeltek az itt élôk,
hiszen egy-egy korábbi vezetôi irodát az ellátottak részére
alakítottunk át, így bôvítettük
a korábbi, esetleg szûkösebb
ellátási területeket. Az összevonást egyébként a kényszer
teremtette, hiszen a központi
támogatások évrôl évre csökkentek, így a fenntartó – átszervezés nélkül – képtelen
lett volna gazdaságosan mûködtetni a szociális intézményeit. A bevételi oldalon például az idôsellátáshoz kapcsolódó, emelt szintû normatíva, vagyis a központi támogatás majdnem a harmadára
zsugorodott össze, és az már
látszik, hogy jövôre a centrum szintjén további 45-50
millió forint forráscsökkentéssel kell számolnunk.
– Mekkora az aránya a szociális centrumon belül az állami támogatásoknak?
– Megközelítôleg 65 százalékos a központi normatív
támogatás, s ehhez járul a
bentlakók térítési díja, ezen
túlmenôen pedig eddig elhanyagolható összegû volt a
külsô étkeztetési szolgáltatásból származó bevételünk. A
szociális centrum mindemellett – köszönhetôen az idôben megtörtént integrációnak – eddig gazdaságosan tudott gazdálkodni, vagyis az
integráció nélkül már nem
tudnánk egyensúlyban tartani a költségvetésünket. Az
idén ráadásul fokozottan
érintett bennünket az évközi
forgalmi adó emelése, a dolgozóinkat pedig különösen a
13. havi fizetés elvonása akkor, amikor már egyébként

A szarvasi központtal mûködô Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum
elsô lépcsôben 2007 nyarán élte meg az összevonás elsô fázisát, hiszen akkortól
mûködik együtt a nagyszénási idôsek otthonával, majd a következô esztendôben csatlakozott hozzá a magyarbánhegyesi és mezôkovácsházai fogyatékkal
élô embereket gondozó, illetve pszichiátriai betegeket kezelô intézmény is. Dávid Zoltán igazgató az elmúlt éveket mind szakmai, mind pénzügyi szempontból egyértelmû sikernek tartja, ám azt sem hallgatta el, hogy – a mintegy 800 ellátott életminôségének megôrzése érdekében – az összevonásokra a központi
költségvetés egyre szûkülô finanszírozása miatt is szükség volt.

sem volt évek óta fizetésemelés. Különösen súlyosan érintett minket egy új szabályozás, amelynek következtében
azokat az idôseket, akiknek a
gondozási igénye nem halad-

ja meg a napi négy órát, már
nem láthatjuk el. Nem kell
mondanom, hogy akiknél viszont ennél több órás az ellátási igény, azok gyakorlatilag
olyan egészségügyi állapotban vannak, hogy számukra
24 órás szolgáltatást kell nyújtanunk, ami további költségnövekedést jelent. Korábban
ugyanis olyan idôs embereknek is szolgáltathattunk, akik
napjában hazatérhettek, így
ellátásuk költségeinek egy
részét ôk otthon kiváltották.
A feladat tehát egyre több,
ugyanakkor az ehhez kapcsolódó központi normatív finanszírozás egyre alacsonyabb. Ettôl függetlenül csak köszönettel tartozom a dolgozóknak, akik hivatásuknak tekintik a munkájukat, és ha csak a

fizetséget néznék, akkor már
régen elhagytak volna minket, de fôleg azokat az idôs
embereket, akik a biztonságukat keresik a mi intézményeinkben. Azért nem költöznek ki, mert az a szociális
biztonság, amit nyújtunk számukra, találkozik az elvárásaikkal.
– Hogyan fogják áthidalni az
ön által számított 45-50 millió
forintos kiesést jövôre?
– A hatékony gazdálkodás
érdekében a mi centrumunk
a konyhai szolgáltatások és a
takarítás összehangolásában
kíván szerepet vállalni. Saját
telephelyeinken túl a hozzánk közeli településeken ott
is szolgáltatni kívánunk, ahová egyébként élelmet is szállítunk a jövôben.

Miniszternél a megyei települések elfogadott közös nyilatkozata
Hivatalosan átadták az önkormányzati miniszternek november 2-án azt a közös nyilatkozatot, melyet az „Önkormányzatok Napja” rendezvénysorozat keretében Orosházán október 1-jén megtartott Békés Megyei Polgármesterek Fórumán fogadott el 52 megyei település vezetôje. Az aláírt kiáltványban tiltakoznak az önkormányzatokat jövôre érintô 120 milliárd forintos forráselvonás ellen.
A közös nyilatkozatot aláíró
polgármesterek elfogadhatatlannak tartják, hogy az önkormányzati szférát érintô,
jövô évre tervezett 120 milliárd forintos elvonásról elôzetes elôkészítés és egyeztetés
nélkül született döntés, továbbá elítélik az olyan törvénytelen gyakorlatot, amely

az önkormányzati feladatellátás bôvülése során azzal egyidejûleg forráselvonással is jár.
A kiáltvánnyal egyetértô településvezetôk kezdeményezték továbbá, hogy a Magyar
Köztársaság kormánya vonja
vissza a 2010. évi költségvetési
törvénytervezetet, és helyette
olyan törvénytervezet kerüljön

beterjesztésre, amely biztosítja
a települési és megyei önkormányzati feladatok méltó ellátását, valamint kéréssel fordultak a kormányhoz annak érdekében, hogy a törvénytelen
gyakorlat eredményeként elmaradt keresetkiegészítés kiutalásáról intézkedjen.
A Békés Megyei Önkormányzat a településekkel való megegyezés szerint eljuttatta a kezdeményezést az
Önkormányzati Minisztériumba, ezzel hivatalosan is átadásra került az önkormányzati miniszternek az 52 Békés
megyei település által már
aláírt közös nyilatkozat.
Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Stabilizálja pénzügyi hátterét a Békés Megyei Önkormányzat
Kötvénykibocsátásának kamatkockázatát tíz évre
megszüntette az önkormányzatok közül elôször
az országban a Békés Megyei Önkormányzat –
mondta el Domokos László megyei elnök október
30-án, sajtótájékoztató keretein belül a megyeházán. Mint kiderült, a gazdasági válság következtében egyre bizonytalanabbá váló változó kamatozást a biztonságosabb fix kamatozásra cserélték,
ezzel is stabilizálva a megyei önkormányzat pénzügyi hátterét.
Domokos László az elôzményekkel kapcsolatosan elmondta, hogy a megyei önkormányzat 2007-ben bocsátott ki 9,4 milliárd forint értékben kötvényt, hogy a 40
milliárd forintos megyei fejlesztési program pályázataihoz szükséges önerôt biztosítani tudja. A hitelt 20 évre öt
év türelmi idôvel vették fel,
változó kamatozással svájci
frankban. A megyei elnök arról is tájékoztatást adott, hogy
a hitel elsôsorban a 2007–
2013-ig tartó európai uniós

források lehívásához szükséges, de a pénzt kis részben a
megye által teljes mértékben
finanszírozott saját erôs beruházásokra is tervezik fordítani.
A gazdasági válság következtében egyre bizonytalanabb kamatozásra eddig nem
volt garanciája a Békés Megyei Önkormányzatnak, azonban a tíz évre rögzített változó kamatozás fixre cserélésével csökkentették annak kockázatát, hogy a kamatok jelentôs növekedése esetén a
többszörösét fizessék vissza a

felvett hitelnek. Errôl Békés
Megye Képviselô testülete
október 9-én zárt ülés keretein belül hozott egyhangú
határozatot.
A megyei elnök azt is kihangsúlyozta, hogy a Békés
Megyei Önkormányzat volt
az elsô a magyarországi önkormányzatok közül, amely
elkezdte a kamatcsereügyletet
pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében.
Mint kiderült, a kötvénykibocsátással három kockázati tényezô jár együtt: a beruházások sikeressége, megtérülésük tekintetében, a kamatok nagymértékû emelkedése, valamint a hitel árfolyamának jelentôs változása. Domokos László szerint a megyei önkormányzat legfôbb
célja, hogy a legkisebb kockázattal a lehetô legtöbb pénzt
takarítsa meg a megye – mint
mondta, erre törekedtek az
elmúlt két évben is.

Segít a Körös Mentôcsoport
A Körös Mentôcsoport felajánlja segítségét a határ menti
román társszerveknek. Errôl is egyeztettek a résztvevôk a
Békés–Bihar Megyei
Vegyes Bizottság ülésén, ahol jelen volt a
két társelnök, Tóth
Imre és Sárközi Sándor mellett Demján
Aurél Bihar megyei
fôjegyzô és Farkas
Zoltán, Békés Megye
Képviselô-testületének alelnöke is.
Az ülés elején Izsó Gábor, Békés polgármestere tartott elôadást Békésrôl, a megye névadó településérôl, amely egy
napra befogadta a vendégeket. Mint mondta, Békés nyitott a kapcsolatok folytatására, gazdasági, turisztikai, kulturális és sport területen egyaránt.
A Magyar–Román Határon Átnyúló Együttmûködési Program jelenleg is folyó projektjei aktuális helyzetének ismertetését követôen a fô napirend a két megye katasztrófavédelmi szervezeteinek bemutatkozása

volt. Ez esetben is azt kereste
a két fél, hogyan tudnának
együtt dolgozni, munkájukat
összehangolni. Zoicas Claudiu, a Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Központ osztályvezetôje elmondta, hogy
összesen 12 beavatkozási alegységgel látják el feladatukat. Problémának nevezte,
hogy riasztást követôen 35
perc a beavatkozási szintidô,
amit feltétlenül szeretnének
leszorítani. A lehetséges veszélyhelyzetek közül kiemelte az árvízveszélyt. Az osztályvezetô javasolta, hogy európai
uniós pénzbôl létesítsenek egy
közös felkészítô, továbbképzô
központot, ahol a szakemberek a mentési és tûzoltási beavatkozásokat gyakorolhatnák.
Szavai szerint szükség lenne a
döntési hatóságok továbbképzésére nagy-britanniai instruktorok közremûködésével,
valamint arra, hogy nemzetközi konferenciákon közösen jelenjen meg a két ország
katasztrófavédelmi szervezete. Nincs messze az a jövô,
amikor nagyobb tûzesetekhez
együtt tudunk majd vonulni –
hangzott el.
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fôigazgatója, dr. Takács Árpád be-

számolójából kiderült, hogy
nálunk is az árvíz a legnagyobb gond, veszély. A 75bôl 22 településen összesen mintegy 225 ezer ember
mély fekvésû, mentesített árterületen él. Utalt arra is,
hogy ez év végéig feláll és
megkezdi munkáját a Békés
Megyei Közgyûlés által támogatott Körös Mentôcsoport, amely felajánlja segítségét a határ menti román társszerveknek. Az együttmûködést az online módon öszszekapcsolható riasztásban,
valamint határ menti közös
gyakorlatok és konferenciák
szervezésében látja. Mint elmondta, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság
védnöksége alatt már folyamatban van egy Békés, Hajdú-Bihar, Bihar és Arad megyét érintô Krízisintervenciós
Team felállítása és kiképzése,
melyre a tervek szerint jövô
szeptemberben kerül sor.
Az ülésen az is elhangzott,
hogy a jövôben arról is gondolkodnia kell a vegyes bizottságnak, hogyan készítik
fel a lakosságot a 2011. március 11-e utáni idôkre, amikor végleg eltûnnek a schengeni határok.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Szóba került a bizottság jövô évi munkájának elôkészítése is

Domokos László arról is beszámolt, hogy az árfolyamváltozás kockázatainak csökkenté-

sére a megyei önkormányzat
940 millió forintos tartalékot
halmozott fel mára, amellyel

Domokos László, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke

kipótolhatják a hiányzó összeget a forint árfolyamának gyengülése esetén. Amennyiben
erôsödne a forint, a megtakarításunk is növekedni fog, világított rá a tartalékképzés lényegére a megyei elnök, majd hozzátette: jó döntésekkel lehet vagyongyarapodást elérni.
A tájékoztatón jelen volt
Kovács Mihály, a projekt vezetôje, aki arról adott tájékoztatást, hogy elôrejelzések szerint a kamatok jelentôsen növekedni fognak a jövôben,
ezért volt érdemes a felvett
hitel kamatát mielôbb fixálni.
Amikor pénzhiány van a
magyar gazdaságban, a megyei önkormányzat arra törekszik, hogy költségvetését
minél nagyobb megtakarításokkal és bevételeinek növelésével stabilizálja. Ezt a célt
szolgálja a változó kamatozás
fix, elôre tervezhetô kamatozásra való módosítása is.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Új kollégiummal bôvül a Harruckern
Közel 630 millió forintos saját erôs beruházást indított a Békés Megyei Önkormányzat az általa
fenntartott Harruckern János Közoktatási Intézmény gyulai központjában. A fejlesztés során a régi tanmûhely épületének helyén új kollégium, egyben oktatási épület létesül jövô szeptemberig. A
készülô létesítmény ünnepélyes alapkôletételére
november 6-án került sor Gyulán.
Mintegy 150 diáknak fognak
férôhelyet biztosítani az új
épületben kialakításra kerülô
kollégiumi szobák, emellett
nyolc tanterem, egy tanácskozóterem, valamint szociális
blokkok is létesülnek – mutatta be a jövôbeni oktatásikollégiumi létesítményt Domokos László megyei elnök.
Beszédében azt is elmondta,
hogy a már meglévô épületekben is hajtottak végre korszerûsítéseket, azonban a
képzés megújításával a kollégiumi férôhelyek bôvítése is
szükségessé vált. A szakképzés hálózatos módon történô
szervezésének elengedhetetlen feltétele a diákotthonok
megfelelô száma, mert sok tanuló távolabbról érkezik az
intézménybe, hiszen az iskola vonzáskörzete még a szomszédos megyékre is kiterjed
– hangsúlyozta Domokos
László. A megyei elnök reményei szerint a leendô kollégium nemcsak az oktatás fejlesztéséhez, hanem a munkahelyteremtéshez is hozzá fog
járulni a jövôben. Zámbó András, az intézmény igazgatója
úgy fogalmazott, hogy egy
több évtizedes álom válik valóra a beruházással, mely méltón fogja szolgálni az iskola
oktatási-nevelési céljait.
Az oktatási és kollégiumépület elôkészítô munkái – az
épület helyén lévô tanmûhely épületének bontása –
2009. elsô félévében kezdô-

dött el, mely után a tervezett
új épületegyüttes építési, engedélyezési eljárása, valamint

nius végére fejezôdik be. Ezt
követôen a Harruckern János
Közoktatási Intézmény oktatói és diákjai az elkészült épület festési, valamint tapétázási munkáit a jövô szeptemberi tanévnyitóig végzik el.
Az építkezés része azoknak
a Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programjában meghatározott, elôre hozott beruházásoknak, amelyek a benyújtott

Domokos László megyei elnök és Zámbó András igazgató az ünnepélyes alapkôletételen
a kiviteli tervek elkészítése
történt meg, miközben befejezôdött a kivitelezô kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás is. A kivitelezés a
munkaterület átadás-átvételi
eljárásával indult, és 2010. jú-

pályázatokon elutasításra kerültek, azonban az intézmények hatóságilag elôírt feladatellátásához nélkülözhetetlenek.
Bôvebben: www.bekesmegye.com,
http://programok.bekesmegye.com/
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Békés Megyei Levéltár:

Zebra Akadémia:
rendôrök az iskolában

Törvény van, finanszírozás csak félig
A megyei levéltárak feladatellátását pontosan szabályozza a korábban meghozott levéltári törvény,
majd a késôbb ehhez kapcsolódóan kiadott végrehajtási rendelet is. Ez nagyon jó, azonban sajnálatos módon ehhez nincs hozzárendelve a finanszírozás, így a feladatellátásnak nagyjából a felét biztosítja a központi büdzsé – mondta érdeklôdésünkre Erdész Ádám. A Békés Megyei Levéltár
igazgatóját arról kérdeztük, hogyan tud helytállni
az intézmény a nehezedô gazdasági körülmények
között.
– Az elmúlt években folyamatosan csökkent a levéltár
költségvetése, amely egyrészt
érintette a dolgozói létszámot, másrészt különösen a
dologi kiadásokat. Ez utóbbi
azt jelentette, hogy bizonyos
szakmai feladatok ellátását,
például az állományvédelmet, a mikrofilmezést és a
restaurálást csak az éves költségvetésünkön kívüli, külsô
forrásokból tudtuk elvégezni.
A megvonások érintették a
szakmai kiadványainkat és
közmûvelôdési tevékenységünket is. Ha tudtunk pályázaton nyerni, akkor a kiadványainkat is sikerült közzé

tennünk, ha erre nem volt támogatás, akkor nem tudtuk
megjelentetni a kutatásainkat.
A kiesô bevételeinket megpróbáltuk külsô vállalásokkal
kiegészíteni. Már 2008-tól a
megyei önkormányzat intéz-

A Békés Megyei Önkormányzat civil szervezeteket
támogató pályázata segítségével egészségügyi szûrôprogramot tartott október 21-én a Szeghalmi
Polgári Egyesület. Az ingyenes vizsgálatokat az „Út
egy sikeres, teljesebb élethez” címû programmal
tették lehetôvé.
A Szeghalmi Polgári Egyesület a Pándy Kálmán Megyei
Kórház Szeghalmi Rendelôintézetével karöltve szervezte
meg a lakossági szûrést.

Az ünnepi megnyitón a
szûrésen megjelenteket Rózsa Mária, a Szeghalmi Polgári Egyesület elnöke, dr. Mieczynszky Ernô, a Békés Megyei

ményeinél jelentôs irattárrendezôi munkát végeztünk
el. He ez nem lett volna, akkor az adott keretek között
nem biztos, hogy megmaradhatott volna a levéltár. De
szintén a megyei önkormányzat megbízásából kaptunk
olyan értékalapú kutatómunkákat az innovációs munkacsoport keretein belül, amelynek segítségével képesek voltunk forrást teremteni.
Mindemellett az elmúlt
években minden olyan tevékenység kikerült a levéltárból, ami nem a jogszabályokban elrendelt alaptevékenységünk. Korábban a levéltár keretében mûködött egy kis
nyomda is, amelynek a munkatársai részt vettek a könyvkötészetben, a restaurálásban,
a tördelésben és a levéltári
adatbevitelben is. Összességben egyetlenegy restaurátor
maradt nálunk, a restaurálás
egyébként levéltári szakfeladat.
– A fenntartó a következô
években újabb komoly megszorításokkal számol, ugyanakkor

várhatóan nem emelkedik a levéltárat is finanszírozó állami normatíva sem….
– Szorongással olvassuk
azokat a híreket, amelyek a
120 milliárd forintos önkormányzati elvonásokról szólnak. Azonban nemcsak ez a
tétel van itt, hanem már az
idei ötszázalékos forgalmiadóemelés is. Hasonlóan érintett
bennünket a 13. havi fizetés
elvonása is. Úgy látom, hogy a
jogszabályban elôírt feladataink nem változnak, mégis
ugyanazt a munkát évrôl évre
lényegesen kisebb összegért
kell elvégeznünk. Ezért azt
sem tudjuk, hogy jövôre pontosan mekkora költségvetési
összeg fog megjelenni az intézményünk fejezetében.
– A megyei önkormányzat
tervezi, hogy a kiegészítô feladatok terén átszervezéseket kell végrehajtani. Mennyiben fogja ez
érinteni a levéltárat?
– Azt már látjuk, hogy a kiegészítô feladatok átszervezése során a 25 státuszból négy
fôvel csökkeni fog a létszámunk, ami a takarítási feladatokat fogja érinteni. Kollégáink a jövôben a gyulai telephelyünkön a Pándy Kálmán
kórházhoz, a békési részlegünktôl pedig a Hajnal István Közoktatási Intézményhez kerülnek. A karbantartási
munkáinkat Békésen a Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény, Gyulán pedig a Harruckern János Közoktatásai
Intézmény fogja átvenni, de
összehangoljuk az informatikai tevékenységünket is a
Békés Megyei Tudásház és
Könyvtárral. Mindeközben
mi is vállaltunk további feladatokat. A jövôben a megyéhez tartozó társintézményeink irattárait fogjuk rendben
tartani.

A

Békés megyei rendôrkapitányság már évek
óta látogatja több település általános iskoláját. A harmadikos tanulóknak rendszeresen
tartanak elôadásokat, bemutatókat a közlekedés szabályairól. Nagy szükség van a
hasonló kezdeményezésre,
ugyanis a 2008. évi megyei
statisztika kimutatta, hogy a
balesetek nagy százalékában a
gyermekek is érintettek. Sokszor a közlekedési szabályok
ismeretének hiánya okozza a
tragédiát.
November 6-án Orosházán a Székács József Evangélikus Általános Iskolában a 3. a
és b osztályos tanulóknak Kiss
Rozália hadnagy a forgalomirányításról tartott elôadást,
majd gyakorlati bemutatót. Az
elmélet után következett az
„interaktív” gyakorlati bemutató, ahol a gyerekek voltak a
forgalomban részt vevô jármûvek, kerékpárosok, gyalo-

Ingyenes szûrôvizsgálat
Képviselô-testület Egészségügyi Bizottságának alelnöke,
dr. Molnár Béla, a Békés Megyei Képviselô-testület Pándy
Kálmán Kórház Szeghalmi
Egységének megbízott egységvezetô fôorvosa köszöntötte. Az egyesület elsôdleges
célja volt az intenzív oktató,

felvilágosító munkával hangsúlyozni azt, hogy az egyén
akkor kezdje el óvni az egészségét, amikor az még megvan.
A lakossági szûrôvizsgálattal
mélyíteni szeretnék az egészségkultúra iránti igényt.
A térség településérôl több
mint kétszáz ember érkezett

a szeghalmi szakrendelôbe, s
várakozott türelmesen, hogy
bejuthasson a vizsgálatokra:
a szív- és érrendszeri vizsgálatra, nôgyógyászatra, bôrgyógyászatra, cukorbetegek
lábvizsgálatára, légzésfunkció-vizsgálatra, ízületi, urológiai vizsgálatra, zöldhályog-

gosok, és a gyakorlat végén a
forgalmat irányító rendôr bôrébe bújhatott, aki akart. Az iskola igazgatója, Jantos Istvánné
elmondta, hogy nagyon örülnek a lehetôségnek, és a tanulók várják ezeket az alkalmakat, ahol fontos és hasznos
szabályokat tanulhatnak meg.
A rendôrnô szerint nagyon
fontos, hogy a gyerekek játékosan tanulják meg az alapvetô közlekedési szabályokat,
így jobban rögzül és elmélyül
a tudás. A nebulók komolyan
veszik az órákat, és készülnek
a májusi vizsgára, ahol mindenki oklevelet kap.
Békés Megye Képviselôtestülete támogatja a Zebra
Akadémiát. Reméljük az elkövetkezô években egyre
több kisdiák sajátíthatja el a
közlekedés szabályait, és így
az aggasztó statisztikai adatok
is kedvezôbbek lesznek.
Bôvebben: www.bekesmegye.com,
http://programok.bekesmegye.com/

vizsgálatra, memóriazavarvizsgálatra, valamint szorongás- és depresszív szûrésre.
Ezen a délutánon háromszázötvenkét szûrés történt,
tizenegy szakágban.
A vizsgálatokat a szeghalmi rendelôintézet orvosai,
valamint egy vendég orvos
végezte megfelelô számú aszszisztenciával. Munkájukat
köszönet illeti.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE

2009. NOVEMBER

Ivan Holub: Javor
Rendezô: Ivan Holub
Milyen mesét szeretnek a
gyerekek? Amelyiken sok a
fordulat, a meglepetés, a szellem és a szellemesség, a szereplôk a fantasztikumban
éppúgy otthon mozognak,
mint a földi világban, és
amelynek hôsével azonosulni
tudnak. Milyen hôst szeretnek
a gyerekek? Aki bátor, erôs –
vagy ügyes, furfangos –, de
mindenképpen önfeláldozó,
segítôkész, és a mese végén jóra fordítja a bonyodalmakkal
terhes helyzeteket. Ilyen a Javor címû mese, és ilyen a fô-

szereplôje, Javor vitéz. Olyan
hôs, aki Herkulesként mindenkit megment. Jó cselekedeteinek híre eljut a gonosz
démonok fejedelméhez is, aki
nagyon mérges lesz rá ezért. El
is küldi egyik manóját, Kospert, hogy kísértse meg Javort.
Miben áll a kísértés? Valamilyen rossz cselekedetre kell rávenni, hogy ettôl kezdve hatalommal rendelkezzék felette.
Kosper és Javor kalandos vándorlása, vándorlásos kalandsora ez a mese. S hogy ne legyen
teljesen egyoldalú történet,

Lili bárónô
az operett kedvelôinek

H

a a színház egy atom
lenne, rajta a vegyérték
elektronokat alighanem az
operett mûfaja jelentené. Ennek a mûfajnak tagadhatatlanul megvan a maga kémiája,
és ha egyszer kötésbe lépett,
akkor az tart. A Jókai színházban persze hogy nem múlik
el évad operettbemutató nélkül. A Lili bárónô csavaros
történetet dolgoz fel, csodás
melódiákkal.

Gál Judit és Presits Tamás
alakítják a szerelmes párt,
akik – talán nem árulunk el
túl nagy titkot – az elôadás
végén várhatóan egymásra találnak. Addig viszont a komornyiknak álló elszegényedett gróf Illésházy Lászlónak
sok nehézséget kell leküzdenie Malomszegi Lili bárónô
kezéért. Többek közt meg
kell küzdenie egy kissé ütôdött férjjelölttel, Frédivel is.
Huszka Jenô és Maros Ferenc
egyik legnépszerûbb operettje a Lili bárónô, hisz ki ne
kedvelné „Az egy kis cigaretta”, a „Tündérkirálynô, légy a
párom” és a „Gyere, csókolj
meg, tubicám” címû világhírû slágereket.
A próbák ezúttal Budapesten kezdôdtek meg, hiszen a
rendezô, Seregi Zoltán és a fôszereplôk egyaránt a fôvárosból szerzôdtek a Békés Megyei Jókai Színházba. Az élôzenével kísért elôadást elôször
november 28-án láthatják,
hallhatják az érdeklôdôk.

megmentenek egy lányt a
vámpírokból, szellemekbôl és
rossz lelkekbôl álló útonállók
karmai közül. Ô Milena, a
szép parasztlány, akibe Javor

Elnöknôk a Vigadóban
Az osztrák kultúra havának bemutatója a Vigadóban kerül
bemutatásra. Werner Schwab osztrák író drámája igazi sztárparádét vonultat fel, de habkönnyû elôadást még véletlenül sem ígér. A három álszent, problémás nôt Kara Tünde,
Dobó Kata és Bede Fazekas Anna alakítja az erre az elôadásra átalakuló térben.
Dobó Katára eddig is számított a színház, biztosra vettük,
hogy a Lüzisztraté tavalyi sikere után örömmel jön a Békés Megyei Jókai Színházba dolgozni. A mostani munkát azzal a kikötéssel vállalta el, hogy nem egy „porcelánbaba” primadonnát kell alakítania. Nos, Werner Schwab
színpadi játékában alkalma nyílik megmutatni a benne
élô csúnya karaktert is, a közönségnek bátran ígérhetjük
a meglepetés erejét ebben a darabban.
Bede Fazekas Annát az utóbbi években a budapesti Centrál
Színházból (volt Vidám Színpad) és a Magyar Színházból ismerheti a színházjáró közönség. Milyen furfangos
rendezô az élet! A nyáron ô is alakította Lüzisztratét az
Aquincumban rendezett (a békéscsabaitól teljesen független) elôadásokon. Most közönségünk egy sokkal inkább drámai szerepben találkozhat a színésznô játékával.
Kara Tündét pedig reméljük, alig kell bemutatni a Békés
megyei közönségnek, hiszen például az Edith és Marlene címû színpadi játékra – amelynek egyik fôszerepét
alakítja – alig-alig lehet jegyet kapni. Tünde most már
„díjhalmozóként” léphet a közönség elé, hiszen a Vándorfesztivál szolnoki hetén fesztiváldíjat nyert Marlene
Dietrich alakítása, és ne felejtsük az elôzô évad végén
nyert a Gálfy-gyûrû díját se.
Dorotty Szalma osztrák rendezônô (és a társulat) december
4-én mutatja be a közönségnek az addigra elkészülô új
darabot, amely lehet, megosztja majd a közönséget, de
amelyrôl már most azt írják a színház vendégkönyvében:
Ezt a darabot meg KELL néznie mindenkinek.

Jubileumi irodalmi est
Tíz évvel ezelôtt alakult meg a Körös Irodalmi
Társaság (KIT), mely az évfordulós alkalomból
egy reprezentatív gyûjteményt jelentetett meg alkotó tagjainak mûveibôl. Az antológiát ünnepi est
keretében mutatták be november 7-én a Békés Megyei Jókai Színház Vigadó termében.

M

egalakulása óta a Körös Irodalmi Társaságnak sikerült élénk irodalmi életet létrehoznia Békés
megyében, és ezt a megyebeli
színvonalas alkotói tevékenységet az egyetemes magyar
irodalmi alkotóáramlatokba
csatlakoztatnia. A társaság
fennállásának tízéves évfordulóját kötetbemutató irodalmi esttel ünnepelték meg,
ahol részt vett Balogh József
térségi tanácsnok is.
Dr. Elek Tibor, a Körös Irodalmi Társaság újra megvá-

lasztott elnöke felidézte, hogy
közel kétszáz sikeres irodalmi
rendezvény fûzôdik a társaság
tevékenységéhez, és háromszor írtak ki az elmúlt idôszakban nagy részvétel mellett lebonyolított, irodalmi
pályázatot megyei alkotók
részére. A KIT elnöke felemlítette még a Körösök
Gyöngye Díjat, illetve azt is,
hogy székhelyük az idei évtôl a Békés Megyei Jókai
Színház.
A tízéves jubileumra megjelentetett antológia 33 szer-

természetesen beleszeretett. A
népmesei elemekkel tûzdelt
küzdelmek sora után Javort elviszi a Halál. Az életbe Kosper
menti vissza, aki megjavul, és a

Halálnak Javor életéért a magáét ajánlja fel. A végén persze
minden jóra fordul, de hogy
miképp, az már maradjon
azok öröme, akik megnézik a
mesés elôadást. A darab külön
erénye, hogy minden szörny,
gonosz, szellem és démon, beleértve magát a halált is, éppoly
nevetséges, amennyire félelmetes, éppen annyira humorral rendelkezik, amennyi gonoszsággal bír. Ráadásként
még nem is beszéltünk a talpraesett Milena és a bátor Javor
szerelmérôl. Mert olyan is van
ám ebben a mesében, hogy is
ne lenne!
Az elôadás megtekinthetô
a Békés Megyei Jókai Színházban 2009. november 13tól december 10-ig.

Tavaszi hadjárat a Munkácsyban
A Munkácsy Mihály Múzeumban november 12-én
nyitották meg a tavaszi hadjárat 160. évfordulója
elôtt tisztelgô idôszaki kiállítást, mely 2010. február 28-ig tekinthetô meg. Kora délután a belváros
szívébôl indult a lovas felvonulás, melyet hatalmas
tömeg kísért a múzeum épületéig, ahol ünnepélyes
keretek között átadták a közönségnek az „Ilyen tavasz csak egy volt életemben”, 1849 címû tárlatot.

D

Dr. Szatmári Imre, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója kihangsúlyozta köszöntôjében, hogy egyedisé-

gét a kiállítás látvány- és interaktív elemeivel érte el. Interaktivitással, európai szintû
eszközökkel, újfajta múzeumi
látvánnyal kelti fel az emberekben a szunnyadó érdeklôdést, legyen az gyermeki vagy
tudományos irányultságú.
A tavaszi hadjárat 160. évfordulója alkalmából megrendezett tárlat jelentôs és a
közönség számára eddig ismeretlen, kiemelkedôen gazdag és folyamatosan gyarapodó magángyûjtemény anyagára támaszkodó kiállítást tár
a nagyközönség elé. Ajánljuk
ezt a kiállítást mindazoknak,
akik egy új szemszögbôl szeretnék megismerni ezt a korszakot, és azoknak is, akik a
kiállított emlékek segítségével akarnak bepillantani a forradalom és szabadságharc titkaiba.

zô verseit, novelláit, esszéit
tartalmazza, de emellett a
portréfotójukat, rövid életrajzukat és fontosabb publikációik jegyzékét is. A szövegek
között illusztrációként a Békéstáji Mûvészeti Társaság
tagjainak alkotásai láthatók
elnökük, Lonovics László válogatásában, aki a kötet borítótervének a készítôje is. Zárásként Elek Tibor megköszönte a Békés Megyei Önkormányzatnak, hogy a civil szer-

vezetek számára kiírt pályázaton támogatta a kiadványt.
Az összegzô ünnepi beszédeket követôen a kötet jelen
lévô szerzôi olvasták fel egyegy rövid alkotásukat. A felolvasásokat üdítôen élénkítette
Szeverényi Ágnes (fuvola),
Gyaraki Lívia (ének) és Vozár
M. Krisztián (zongora) produkciója.
Az ünnepélyes irodalmi találkozás nagy sikert aratott
a közönség körében; a záró-

omokos László köszöntôbeszédében elmondta,
hogy a kiállítás különösen közel áll a szívéhez, hiszen ezúttal a magyar történelem közkedvelt idôszaka, az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
elevenedik meg a látogatók
szeme elôtt. A szabadság, melyért ‘48 hôsei akár az életüket
is hajlandók voltak feláldozni,
két erôs pilléren nyugszik. Az
elsô a rend, mely nélkül minden szabadság szabadosságba,
káoszba fordul át, és a felelôsség, amely figyelmeztet bennünket arra, hogy a szabadság a
legtörékenyebb nemzeti kincsünk, melyet óvni, ápolni, becsülni kell. Szabadság nélkül
ugyanis nincs demokrácia.
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A Jókai Színházban
már a kutyákat
is megeszik
A Közép-európai Színházi
Szomszédolás keretében a dunaszerdahelyi Epopteia Mûhely Társulás vendégjátékára
juthatnak még be páran. Az
elôadást a Javor vitézt is rendezô Czajlik József hozta létre Gál
Tamás színmûvésszel.
A Hogyan ettem kutyát egy
olyan elôadás, ahol a színész
azt játssza, hogy nem játszik.
Gál Tamás leül a közönséggel szemben, és – mint csak a
barátainak a kocsmában –, elmeséli, mi történt vele a Csendes-óceánon. Az alkotópáros
elôadása a budapesti Kaleidoszkóp Nemzetközi VersFesztiválon, Közép-Európa
egyik legnagyobb színház- és
pódiummûvészeti seregszemléjén fôdíjat nyert, és azóta is a
legkeresettebb hazai stúdiószínházi elôadások egyike. Az
elôadás sikerének titkát firtattuk Gál Tamásnál, aki így fog-

lalta össze a produkciót: – Ez
egy rendkívül nehéz feladat,
egy elôadásra szellemileg szinte egész nap készülök. Egy szó
sem hangozhat el úgy, mintha
ez egy begyakorolt, lefixált,
elôkészített elôadás volna. A
spontaneitáson alapszik az
egész. – Az elôadást a Jókai
Színház színpadán felállított
sátorban tekintheti meg a közönség november 21-én, este.

akkordokat követôen jó hangulatú beszélgetéssel, borozgatással zárult.
Békés megyében az utóbbi
20-25 évben nem született
hasonló, a megye íróit bemutató, reprezentatív válogatás.
A gyönyörû kivitelezésû,
„Körkörös” címmel megjelent antológia már megvásárolható. Ünnepeljük együtt
olvasással az elmúlt tíz évet!
Bôvebben: www.bekesmegye.com,
http://programok.bekesmegye.com/
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Szabó László a világbajnok
A

z ausztriai Villachban a
profi gálákat idézô külsôségekkel kezdôdött a kickbox világbajnokság döntôinek
második része. A három délutáni magyar finalista közül
elôször Szabó László lépett tatamira. A Békéscsabai Lakótelepi SE 19 éves válogatott versenyzôje – aki ebben az évben
váltott súlycsoportot és 74 kgban indult –, a döntôben az
osztrákok egyik büszkeségével, a tavaly Európa-bajnoki
ezüstérmes Bertalan Leventével
csapott össze. A két versenyzô
már tavasszal, az Austria Classic nemzetközi viadalon is találkozott egymással: akkor a
nyolc között az osztrák gyôzött. Kemény mérkôzést hozott a döntô. Elôször Bertalan
vezetett – szemmel láthatólag
készültek arra, hogy Szabó
erôsségét, a kiváló rúgótechnikát semlegesítsék. A második menettôl új taktikát fundált ki a Zrínyi Miklós szövetségi kapitány vezette szakmai
team. Szabó letámadta az ellenfelet, fejre-gyomorra sorozva, s lábbal kijôve a kombinációkból. Aztán az utolsó
menetben átvette a vezetést is,
és a végén szoros, 2:1 arányú
pontozással megnyerte a mérkôzést, s ezzel a világbajnoki
címet.
– Azt éreztem az elsô menetben, hogy meg lehet ezt

csinálni, de váltani kell, mert
amit kitaláltunk taktikát, egyszerûen nem jött be! – kezdte Szabó László a döntô értékelését. – Úgy terveztük,
hogy lábelôkészítés, rúgások
után jön a kéz, s helyette kézzel támadtam és lábbal. A második menetben éreztem,
hogy lehet valami, és az utolsó menet utolsó percében
fordult meg a mérkôzés, így
sikerült nyernem. Nagyon
nehéz volt, hiszen Bertalan a
legutóbbi, ausztriai mérkôzéshez képest erôsebb volt fizikálisan, érezni lehetett,
hogy sokat készült. Úgy jöttem ki a vébére, hogy látatlanban egy bronzéremmel is
elégedett vagyok. Nehéz volt
a felkészülésem, hiszen Szegedre kerültem szeptembertôl, a technikai részét csak az
edzôtáborban tudtam gyakorolni. De sikerült!
– Laci szenzációs volt, le a
kalappal elôtte! – méltatta az
ifjú világbajnokot Zrínyi Miklós szövetségi kapitány. – Nagyon ügyes, ösztönösen küzdô egyéniség. Iszonyatosan
fegyelmezetten hajtotta végre
azt, amit kértünk tôle. Ha azt
kértük, üssön, akkor ütött, ha
azt kértük, rúgjon, akkor rúgott. Ha azt kértük, hogy
nyerje meg a világbajnokságot, hát megnyerte! Nagyon
jó és kemény mérkôzés volt,

Sporttörténeti kiállítás Békésen

az osztrák kemény és technikás stílusú, magasabb Lacinál.
De azt mondtuk neki: Zsukovot megverted az elôdöntôben, és aki a királyt letaszítja a
trónról, annak ez a döntô már
nem lehet akadály!
– Szabó Lacit érmes helyre
vártam, a világbajnoki cím
messze több annál – dicsérte
tanítványát Gregor László. –
Azt hiszem, a Szergej Zsukov
elleni gyôzelem volt itt a döntô, mert mentálisan óriásit jelentett. Annak is örülök, hogy
a lábsérülések nem befolyásolták alapvetôen a teljesítményét. Laci Szegeden tanul
szeptembertôl a rendészeti
szakközépiskolában, onnan
jár majd ki Szegedre hét közben edzeni. Felkészülését koordinálni kell majd, de szerintem megoldható. Most
még örüljünk, aztán tovább
kell lépnünk.

II. Gyulai Méz és Mézeskalács Nemzetközi Fesztivál
Egy teljes hétvégén
át, december 11–13.
között több helyszínen csábítják az élvezetekre Gyulán az
érdeklôdôket a Gyulai Civil Szervezetek
Szövetsége által megrendezett nemzetközi fesztiválra. Az eseményt a Békés Megyei Önkormányzat
is támogatja.
A kicsiket kézmûves programok, kóstolás, adventi készülôdés és mûsorok várják, de
fáklyás felvonulás, hangulatos
gálamûsor és Luca-napi meglepetés is színesíti a programot. A szakmai elôadásokon
kedvet kaphatnak a látogatók
a méhészet csínját-bínját kitanulni, és naprakész infor-

mációkat is szerezhetnek. A
fesztivál társéttermeiben megízlelhetôk a legkülönlegesebb
mézes ételek és lelket melengetô italok, a várfürdôben

Adventi jótékonyság

2009. NOVEMBER

megismerhetik az élet gyönyörét, hiszen mézes maszszázs és az egyedülálló szaunakertben mézes szauna várja a vendégeket. A gyulai téglavárban erre az alkalomra
gyermekprogrammal és egyéb
ínyencségekkel is készülnek.
A rendezvény idôpontja:
2009. december 11., 12., 13.
Helyszín: Gyula, Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ.

A szakácsolimpián nyertes Békés Megyei
Gasztronómiai Team tagjai nemcsak különleges ételeket tudnak ízletesen elkészíteni, hanem az igazi hagyományos Békés megyei gulyás készítésében is élen járnak. A Békés Megyei Önkormányzat támogatásával megkóstolhatják a gulyást és a szilvalekváros ízes buktát, hiszen karácsony elôtt, advent idején a
megye négy településén 600 adag ételt fognak
osztani elsôsorban a rászorulóknak, a nagycsaládosoknak.
2009. 11. 28. – Gyula
2009. 12. 05. – Szarvas
2009. 12. 12. – Dévaványa
2009. 12. 19. – Békés

2009. november 6-án „Fejezetek a békési sport történetébôl”
címmel kiállítás nyílt a Békési
Galériában. Izsó Gábor, Békés
város polgármestere nyitotta
meg a tárlatot, és elmondta,
hogy az ünnepségsorozat, amit
dr. Hepp Ferenc 100. születésnapjára idôzítettek, még napokig tart, és a november végi
sportbál fogja zárni.
Dr. Hepp Ferenc gyermekei, képviselôk, sportvezetôk
és több volt válogatott békési
sportoló, köztük a világbajnok Pankotai Gábor is jelen
volt a nem mindennapi kiállítás megnyitóján. A közön-

ség 2010. február 28-ig tekintheti meg a kiállítást, majd
több településre ellátogat a
tárlat, és a végleges helye a

békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában lesz.
Bôvebben: www.bekesmegye.com,
http://programok.bekesmegye.com/

Sikerek a taekwon-do bajnokságon

B

ékéscsabán, a Szent István Egyetem sportcsarnokában rendezték meg a
WTF taekwon-do országos
bajnokságot – minden korosztálynak és súlycsoportnak.
Az olimpiai taekwon-do fullcontact szabályrendszerben
rendezte meg küzdelmi versenyét, amelyen 19 klub 152
versenyzôje vett részt. A megnyitó beszédet a vendéglátó
klub, a Békéscsabai Lakótelepi SE egykori vezetôje, Bartyik
Jenô II DAN, az Önkormány-

zati Minisztérium Sport Szakállamtitkárságának fôtanácsosa mondta el, és ô vállalta a
házigazda szóvivô szerepét is.
Nagy taps fogadta Patakfalvy
Miklóst VI DAN, a Magyar
Taekwon-do Szövetség elnökét. A Békés Megyei Önkormányzatot Szabóné Csendes Ildikó sportreferens képviselte,
s jelen volt Lovas István, a Lakótelepi SE elnöke és Gregor
László V DAN, a Békés Megyei Harcmûvész Szövetség
elnöke is. A nap folyamán a

WTF taekwon-do sokféle arcát mutatták meg a szép számú nézôseregnek: A kicsik
csetlô-botló, de nagyon komolyan vett próbálkozásaitól
a lelkes sárga övesek „aprításán” keresztül a fekete övesek,
köztük a nemrégiben vb 5.
helyet elért, válogatott Tóth
Balázs látványos küzdelméig .
A Máté József vezette hódmezôvásárhelyi klub tartalmas és
igényes bemutatóval, Kerekes
Judit tanítványai pedig „hipphopp „ tánccal szórakoztatták
a szünetben a közönséget.
A keménység természetszerûleg benne volt a küzdelmekben, nem unatkozott a
versenyorvos. A legnagyobb
létszámmal a házigazdák indultak, s megnyerték az összetett csapatversenyt. A szakosztály vezetôi, a két Szedoglavits
testvér, Vilmos és Alajos csapata nemcsak a rendezésbôl,
hanem a versenyzésbôl is jelesre vizsgázott!
Bôvebben: www.bekesmegye.com,
http://programok.bekesmegye.com/

Decemberi rendezvények
November 29. – december 23. Advent a várban, Gyula, Vármúzeum
November 29. – január 1. Karácsonyi
forgatag, Békéscsaba, Andrássy út
December 1–6. Mikulásfesztivál, Békéscsaba, ifjúsági ház
December 5–6. A település napja,
Csorvás, mûvelôdési ház
December 5. Mikulás-napi táncház és
kézmûvesdélután, Gyomaendrôd mûvelôdési ház
December 6. Száncsengô, Mezôhegyes, József Attila Általános Mûvelôdési
Központ
December 6. Profi téli kispályás labdarúgó-bajnokság, Szeghalom, sportcsarnok
December 11. Rákász Gergely-koncert, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Ház
December 11–13. II. Gyulai Méz és
Mézeskalács Fesztivál, Gyula, Civilház
December 12. Luca-nap, Füzesgyarmat, könyvtár
December 12. Csudajó játszóház, Körösladány, könyvtár
December 12. 30 éves a citeraegyüttes, Körösladány, mûvelôdési ház

December 14–19. Adventi játszóház,
Mezôhegyes, József Attila Általános
Mûvelôdési Központ
December 18. Karácsonyváró községi ünnepség, Doboz, a település több
pontján
December 18. Karácsonyi koncert,
Gyula, Mogyoróssy János Városi Könyvtár
December 19. Karácsonyi hangverseny, Vésztô, mûvelôdési központ
December 20. Adventi karácsonyi
Hangverseny, Füzesgyarmat, unitárius
templom
December 20. Ladányi karácsony, Körösladány, mûvelôdési ház

December 21. Karácsonyi hangverseny, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési
Központ
December 22. Városi karácsony, Füzesgyarmat, sportcsarnok
December 23. Karácsonyi koncert,
Tótkomlós J. G. Tajovsky Mûvelôdési
Központ
December 28. Pezsgôkupa vívóverseny, Gyula, vívóterem (48-as utca)
December 28–29. „Túl a húszon”
szilveszteri hangverseny, Orosháza,
Petôfi Mûvelôdési Központ
December 31. Szilveszteri futógála,
Békéscsaba, városi sportcsarnok
December 31. Szilveszteri utcabál,
Békéscsaba, Korzó tér
December 31. Szilveszteri utcabál,
Gyula, Városház utca
December 31. Szilveszteri bál, Vésztô, mûvelôdési ház
December 31. Szilveszter a sportcsarnokban, Gyula, városi tornacsarnok
December 31. Szilveszteri mulatság,
Mezôhegyes, Centrál étterem
December 31. Városi Szilveszter,
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ

