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Hosszas elôkészületek után
elindulhatnak az M44-es
gyorsforgalmi út fejlesztési
munkálatai, amely többek
között kiterjed a Kondoros–
Tiszakürt közötti útszakasz
régészeti feltárásainak, vala-
mint a Békéscsaba–Kondo-
ros és a Tiszakürt–Kecskemét
szakaszok letervezésének fi-
nanszírozására is. Az ehhez
szükséges hárommilliárd fo-
rintos forrást a jövô évi költ-
ségvetésbôl különítik el, ame-

lyet szintén elfogadott a Par-
lament.

Békés megye számára stra-
tégiai kérdés, hogy az M44-es
autóút mielôbb kiépüljön,
mert csak így van számos te-
lepülésnek esélye az elérhe-
tôségre és a versenyképesség-
re. A mielôbbi építkezés el-
kezdésének érdekében a me-
gyei közgyûlés még május-
ban felajánlotta a kormány-
nak, hogy az elvonások kö-
vetkeztében hiányzó kétmil-

liárd forintot megelôlegezi a
szükséges régészeti feltárá-
sokra; a kezdeményezést ak-
kor nem fogadták el, többek
között ezért is tolódtak idô-
ben az elôkészítô munkála-
tok. Azonban most az egész
megye számára kiemelkedô
jelentôséggel bír, hogy hosz-
szas döntéssorozat után még-
is elkezdik a fôút fejlesztését.
A gyorsforgalmi út szerepe
nemzetközileg is fontos, hi-
szen az útvonal késôbbi hatá-
ron túli vezetésével majd rá-
kapcsolódhat a Román Köz-
társaság által tervezett Arad–
Nagyvárad összekötô úthoz.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

A z egyiknek megyén be-
lül, a másiknak elsôsor-

ban azon kívül, demind ame-
gyejárás, mind a „Szeretlek
Békés megye” rendezvényfo-
lyamok felvállalt célja, hogy
ráirányítsa a figyelmet a tér-
ségben fellelhetô számtalan
értékre, kikapcsolódási lehe-
tôségre, azokat széles körben
népszerûsítse. Utóbbi prog-
ramsorozat elsô, november
26-i budapesti állomásán Far-
kas Zoltán, a megyei közgyû-
lés alelnöke is hangsúlyozta:
biztosítani kell a szükséges
információkat azok számára,
akik érdeklôdnek Békés iránt,
így segítve, hogy akár az or-
szág átellenes részeiben élôk
is azt érezhessék, van miért a
Dél-Alföldre utazniuk.

A Mûvészetek Palotájá-
ban (MûPa) több megköze-
lítésbôl lehetett Békés életé-
vel, adottságaival ismerkedni.
Akik elsôsorban az itt élôk
hétköznapjait, munkáját, il-
letve egészségügyi ellátását
segítô szolgáltatásokra voltak

kíváncsiak, számos szakmai
konferencián tájékozódhat-
tak a megyei önkormányzat
által fenntartott intézmé-
nyek mûködésérôl, céljairól.
Ugyanakkor a látogatók a
megye kulturális életérôl is
részletesen informálódhat-
tak: a Kepenyes Pál szobrász-
munkáit felsorakoztató, a tör-
téneti és népmûvészeti tárla-
tok mellett elôadások is hall-
gathatók voltak, például a
Munkácsy Mihály Múzeum-
ról, amely az Ásító inas festô-
jéhez kapcsolódó relikviák a
világon egyedülálló gazdag-
ságú gyûjteményét tudhatja
magáénak; vagy éppen a Bé-
kés Megyei Jókai Színházban
a Fekete Péter igazgatóságá-
nak másfél éve alatt beveze-
tett változtatásokról. A társu-
lat tagjai rendhagyó iroda-
lomórájuk révén adtak ízelí-
tôt a jókais életbôl, míg a IX.
kerületi gyerekek számára a
Napsugár Bábszínház bizto-
sította a szórakozást.

A 2010-es költségvetés az
elôrejelzések szerint mintegy
3,8 százalékos hiánnyal, 0,6
százalékos bruttó hazai ter-
mék csökkenéssel és 3,9 szá-
zalékos pénzromlással szá-
mol. A büdzsét legfôképpen
az elhalasztott reformok, fe-
lültervezett bevételek, vala-
mint a növekvô államadósság
jellemzi, mindemellett a kor-
mányzat nettó 70 milliárd fo-
rintos elvonásról beszél a hely-
hatóságokat illetôen, amely-
nek teljes értéke valójában
bruttó 120milliárdos bevétel-
kiesést takar.

A Megyei Önkormány-
zatok Országos Szövetsége
(MÖOSZ) elfogadhatatlan-
nak tartja a kormányzati több-
ség általmegszavazott jövô évi
büdzsét, ezért a szövetség a
dr. Ódor Ferenc MÖOSZ-el-
nök, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lénMegyei Közgyûlés elnöke

és dr. Szûcs Lajos, a MÖOSZ
társelnöke, a Pest Megyei
Közgyûlés elnöke által jegy-
zett közleményben fejezi ki
tiltakozását a 2010-es költség-
vetési törvény ellen.

„A megszavazott törvény
mindenkire veszélyes, mert a
jövôben is elvesz és megszo-
rít. A magyar kormány az el-
múlt években tudatosan elle-
hetetlenítette a helyi önkor-
mányzatiságot, amely az em-
berek, a helyi közösségek ön-
rendelkezésének felszámolá-
sát eredményezte. A vidéken
élôk így váltak a mindenna-
pokban védtelenné és kiszol-
gáltatottá. A magyar kormány
elhibázott intézkedései nem
enyhítették, ellenkezôleg, to-
vább mélyítették a gazdasági

válság által okozott károkat” –
tartalmazza a szövetség köz-
leménye.

Az így kialakult tarthatat-
lan helyzet megoldására a
MÖOSZ a következô alapel-
vek elfogadását és végrehajtá-
sát kezdeményezi: legyen a
megyék feladata a munkahe-
lyek megteremtésének elôse-
gítése, ennek érdekében pe-
dig a megyei önkormányza-
tok elkészítik a területükre
vonatkozó foglalkoztatáspoli-
tikai munkatervezeteket.

„A területfejlesztési felada-
tok egyetlen hatékony mûkö-
dési szintje a valódi legitimi-
tással rendelkezô megyei ön-
kormányzatok” – a megyei
önkormányzatok szövetsége
szerint, amely egyetért a me-

gyei szintû teljes körû állam-
igazgatásmegerôsítésével,mert
„minden adófizetô állampol-
gár joggal várja el az egysze-
rûbb és olcsóbb állami köz-
igazgatást”, továbbá aMÖOSZ
határozottan kiáll a települések
önállósága mellett.

A MÖOSZ állásfoglalása
szerint „az illetékhivatalok
mûködtetése a megyei ön-
kormányzatokhoz tartozzon,
minden helyi adó beszedése
pedig a települési önkor-
mányzatok joga és kötelessé-
ge legyen”, emellett helyre
kell állítani a települési és me-
gyei önkormányzatok pénz-
ügyi önállóságát – tartalmaz-
za a szövetség által elfogadott
közlemény.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

Bemutatkozás
a Mûvészetek Palotájában
Mi a különbség a csabai és a gyulai kolbász között?
Milyen egy rendhagyó irodalomóra a Jókai Szín-
ház mûvészeivel? Melyik zenemûvel készültek a
Mûvészetek Palotája közönsége számára a Békés
megyei szimfonikusok? Ezekre a kérdésekre bárki
választ kaphatott november 26-án, a térséget nép-
szerûsíteni hivatott „Szeretlek Békés megye” bu-
dapesti nyitó rendezvényén.

Meglesz az M44-es gyorsforgalmi út elôkészítô
munkálataihoz szükséges hárommilliárd forint.
Errôl is döntöttek november 30-án este a parla-
mentben, amikor a zárószavazás elôtti módosító
javaslatot a képviselôk többsége elfogadta. Egyben
az is eldôlt, hogy a korábban a baranyaiM60-as út-
ra elkülönített közel egymilliárd forintot a felére
veszik vissza, így lesz elegendô forrás a Békés me-
gyén átívelô fôút fejlesztésére.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON�

Tiltakoznak az önkormányzatok

Elegendô forrás lesz az M44-es autóút elôkészítésére

Zöld lámpát kapott a gyorsforgalmi

Tiltakozását fejezte ki a
Megyei Önkormányzatok
Országos Szövetsége de-
cember 1-jén az Ország-
gyûlés által november 30-
án megszavazott jövô évi
költségvetés ellen, melyet
az errôl kiadott hatpontos
nyilatkozatbanmeg is erô-
sítettek. Mint kiderült, a
Parlament 201 igen és 179
nem szavazattal fogadta el
azt a büdzsét, amely az ön-
kormányzati rendszerbôl
120milliárd forintot von el.
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A megye szerepe Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnakmeg amegye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Fábián Zsuzsanna geszti és Nosza József körös-
tarcsai polgármestert kérdeztük.

Rossz úthálózata miatt Békés
megye kiesik az ország vérke-
ringésébõl, hiszen a járhatatlan
utak elriasztják a befektetõket,
így az itt élõknek nincs mun-
kájuk, a képzett fiatalok pedig
kénytelenek máshol keresni a
megélhetésüket – fogalmazta
meg véleményét Fábián Zsu-
zsanna. Geszt polgármestere
rámutatott: falujuk jelenleg
úgynevezett zsáktelepülés. A
magyar–román országszél ké-
pezi a schengeni határt, meg-
nehezítve az átjárhatóságot,
így a határmenti fekvésnek el-
sõsorban nem az elõnyeit, ha-
nem a hátrányait érzik. A köz-
ségre már évtizedek óta lakói-
nak elvándorlása jellemzõ;
csak az maradt a településen,
akinek nincs más lehetõsége,
és a felnövekvõ generációknak
sincs pozitív jövõképük.

Fábián Zsuzsanna úgy lát-
ja, Békés megye jelentõs ér-
tékkel rendelkezik, ám ma-
guk az itt élõk sem ismerik és
tisztelik eléggé épített és ter-
mészeti örökségüket, ebbõl
adódóan másokkal sem tud-
ják kellõen megismertetni
azokat. Nagyon jó kezdemé-
nyezésnek tartja a megyejá-
rás rendezvénysorozatát, hi-
szen az olyan kistelepülések-
re is eljut, amelyek egyébként
nem kapnak elég figyelmet.
Geszt önkormányzata egyéb-
ként is igyekszik lehetõleg
helyi és környékbeli diplo-
másoknak munkát adni, hogy
lakói lássák, érdemes tanulni,
szükség van a felsõoktatásban
végzettséget szerzõkre, ésmost
a megyei területfejlesztési ta-
nács támogatása lehetõvé te-
szi, hogy településükön egy

évig egy pályakezdõ agrár-
mérnököt foglalkoztassanak.

A polgármester szerint po-
zitív változást jelenthet, ha
néhány év múlva keletre to-
lódik a schengeni határ, és
megszûnik Geszt zsáktelepü-
lés jellege. Az egész megye
számára pedig az hozhat ked-
vezõ fordulatot, ha az itt élõ-
ket képviselõk eredménye-
sebben tudják érvényesíteni a
megye érdekeit.

– A megyei önkormányzat
feladatköre az utóbbi idõben
szinte mindössze az intéz-
ményfenntartásra szûkült le.
A területfejlesztési források
elvétele és a pénzügyi meg-
szorítások szerepe újbóli vé-
giggondolására késztették a
megyét, amely felvállalta a te-
lepülések koordinálását, kép-
viseletét. Köröstarcsa is részt
vett a polgármesteri és gazda-
ságfejlesztési fórumokon, a
közös gázbeszerzésben, vala-
mint élt a pályakezdõ diplo-
mások foglalkoztatási támo-
gatásával, a civil szervezetek
számára meghirdetett pályá-
zat lehetõségével, illetve ott-
hont adott a megyejárás ren-
dezvénysorozatnak – fogal-
mazott Nosza József.

Köröstarcsa polgármestere
kifejtette: a dél-alföldi régió

három megyéje más-más fej-
lõdési utat járt be, Békés a
másik kettõhöz képest kevés-
bé fejlett, ezért célszerû len-
ne, ha helyben, a megyében
dönthetnénk a fejlesztési for-
rások felhasználásáról. Ez

hasznosabb lenne azért is,
mert a megoldandó felada-
tokról itt rendelkezünk a leg-
több információval, és ennek
az unió szubszidiaritási elve
alapján is kiemelt a jelentõsé-
ge. A gazdasági válság hatásai-
nak csökkentése érdekében
megalkotott „Békés megye
integrált esélyteremtési terve”
irányt és lehetõséget igyekszik
mutatni az együttmûködésre
a települések számára.

Nosza József úgy látja, a
megye jövõje szempontjából
fontos lenne, hogy a terület-
fejlesztési döntések helyben
születhessenek meg, illetve a
megye településeinek érdek-
képviseletét és a közös fej-
lesztési elképzelések koordi-
nálását hatékonyan tudja el-
látni Békés Megye Önkor-
mányzata.

Leszûkített szerepbenHarc az elnéptelenedés ellen

Az önállóságát 1952. január
1-jével elnyerô Kertészsziget
volt az „Otthonunk Békés
megye” november 24-i, negy-
vennyolcadik házigazdája.
Kláricz Jánosné polgármester
és Farkas Zoltán megyei alel-
nök köszöntô szavait, vala-
mint a történeti kiállítás meg-
nyitását követôen a látogatók
elhelyezhették kéznyomaikat
a településrôl településre uta-
zó, 6 × 6 méteres Békés-tér-
képvásznon.

A soron kívüli testületi ülé-
sen Farkas Zoltán egyebek
mellett beszélt az önkor-
mányzat középiskoláiban be-
vezetett, a piaci igényekhez
igazodó szakképzési gyakorlat
kiépítésérôl. Majd a kérdésre,
miszerint van-e esély a Ker-
tészszigetet a szomszédos te-
lepülésekkel összekötô utak

felújítására, így válaszolt: va-
lamennyi négy-öt számjegyû
békési út járhatóvá tételére
mintegy 32-33milliárd forint-
ra lenne szükség, ezzel szem-
ben 2013-igmindössze nyolc-
milliárd áll rendelkezésükre e
célra. Ezért véli elengedhetet-
lennek a megye összes ön-
kormányzatának együttmû-
ködését, az általuk megkötött
kompromisszumot, amellyel
minden térségbe kerülhetne
az említett összegbôl.

Két intézmény részletesen
is bemutatkozott Kertészszi-
geten: a Békés Megyei Tudás-
ház és Könyvtárról Hrabovsz-
ki Mihály igazgatóhelyettes; a
Hajnal István Szociális Szol-
gáltatóCentrumról pedigSza-
bó Tímea mentálhigiénés cso-
portvezetô tartott tájékoztatót.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

Fennállásának, egyben új
idôszámítása kezdetének

nyolcvanötödik évfordulóját
ünnepelte november 21-én
Csabacsüd, és az ez alkalom-
ból rendezett programok kö-
zé csatlakozott be az „Ottho-
nunk Békés megye” mûsor-
folyama is. A soron kívüli tes-
tületi ülésen – amelynek Var-
ga Zoltán önkormányzati mi-
niszter is résztvevôje volt –,
Hován József alpolgármester
adta át Gutyán Mihály nyugal-
mazott pedagógusnak, vala-
mint a helyi szlovák kisebbsé-
gi önkormányzat tagjainak a
„Csabacsüdért” emlékplaket-
tet. Domokos László, a Békés
Megyei Közgyûlés elnöke a
település érdekében való köz-
benjárásáért, illetve az annak
nyújtott segítségért részesült
elismerésben, aminek szim-
bólumaként egy, a község cí-
merében is látható túzokot
formázó kisplasztikát vehe-

tett át. Ezután ô vázolta, ön-
kormányzatuk milyen vála-
szokat adott vagy készül adni
a gazdasági válságra.

Fekete Péter az igazgatósá-
ga alatt a Békés Megyei Jókai
Színházban lezajlott változá-
sokról beszélt, egyebek mel-
lett a programiroda megalapí-
tásáról, amely szervezésének
köszönhetôen tûnhetett fel a
csabacsüdiek mûvelôdési há-
zában a jókaisok gyermek-
mûsora, továbbá a színitano-
dások zenés elôadása – amit a
helyi általános iskolások fellé-
pése egészített ki.

A Békés Megyei Körös-
menti Szociális Centrumot
Dávid Zoltán igazgató mutat-
ta be, majd az ülést Babák Mi-
hály felszólalása zárta – vagyis
azé a polgármesteré, akinek
városa, Szarvas, és Csabacsüd
ezernyi szállal kötôdik egy-
máshoz.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

Pápai Zoltán polgármester
nyitotta meg az „Ottho-

nunk Békés megye” rendez-
vénysorozat kunágotai prog-
ramjait november 19-én. A
megyei önkormányzat részé-
rôl megjelent Balogh József
térségi tanácsnokhangsúlyoz-
ta: a kisebb községeknek sincs
okuk a csüggedésre, hiszen „az
a település, amelyik élni akar,
amelyiket szeretik mindazok,
akik vezetik és élnek benne, az
a település minden körülmé-
nyek között fennmarad”.

A képviselô-testületi ülé-
sen lehetôség nyílt a megyei
önkormányzat intézményi
berendezkedésének megis-
merésére. A Pándy Kálmán
kórház fôigazgató fôorvosa,
dr. Kovács József tájékoztatójá-

ban kitért rá, hogy egy 600
millió forintos, önerôbôl tör-
ténô beruházás révén hama-
rosan felújítják patológiai osz-
tályukat.

PlesovszkinéUjfaluczki Judit,
a Hunyadi János Közoktatási
Intézmény vezetôje elmond-
ta, a házigazda településsel kü-
lönösen szoros és jó kapcsola-
tot ápol iskolájuk, és emléke-
zett arra is: amikor 1995-ben
felvetôdött az ötlet, hogy hoz-
zanak létre egy alapítványt a
Hunyadiba járó gyerekekért, a
kunágotaiak adták ehhez a
legelsô hatvanezer forintot.

Balogh József egyebekmel-
lett beszélt még az önkor-
mányzat ivóvíz-politikájáról
is, vagyis hogy nagyobb rész-
vényvásárlással szeretnének
stabilizátori szerepet szerezni
a Békés Megyei Vízmûvek
szerkezetében várható válto-
zások ellenében, megelôzve
egyúttal azt is, hogy a zrt.
többségi külföldi tulajdonba
kerülhessen.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

Együttmûködésre,
kompromisszumra van szükség

Emlékezés Csabacsüd
új idôszámításának kezdetére

Minden körülmények
közt fennmaradni

A község újratelepítésének nyolcvanötödik évfor-
dulója alkalmából tartott ünnepi programokhoz
csatlakozott be Csabacsüdön az „Otthonunk Bé-
kés megye” rendezvénysorozat november 21-én.

A piaci igényekhez igazodó szakképzési gyakorlat
mellett a négy-öt számjegyû utak felújításának
kérdése is szóba került november 24-én, az „Ott-
honunk Békés megye” rendezvénysorozat ker-
tészszigeti állomásán.

A településen élôk hunya-
disoknak nyújtott segítsé-
ge és a megye ivóvíz-poli-
tikája egyaránt téma volt
az „Otthonunk Békés me-
gye” november 19-i, kuná-
gotai állomásán.
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ABékés Megyei Védel-
mi Bizottság elnökeként

Domokos László a vízügyi szak-
emberekkel együtt vett részt a
2006-os, valamint az azt meg-
elôzô ár- és belvíz elleni véde-
kezésekben.Harminchat tele-
pülésen irányította a belvíz el-
leni védekezést és helyreállítást
2000-ben. Vezetésével ekkor
alakították ki a belvízkárokob-
jektív felmérésének, illetve a
védekezési költségek kontrol-

ling rendszerét, amely a szak-
minisztériumáltal alkalmazott
megoldásoknak ma is az alap-
ját képezi.

AVTOSZújonnanmeg-
választott elnöke kiemelten
fontosnak tartja a vízkészletek
táp- és szervesanyag-terhelé-
sének csökkentését, valamint
a vizek védelmének ügyét,
amelyben – álláspontja szerint
– az egész társadalmat érde-
keltté kell tenni.

Magas színvonalú gya-
korlati lehetôséget biz-

tosít a felsôoktatásban részt
vevô hallgatóknak, szakterü-
letekre bontva, a Békés Me-
gyeiÖnkormányzat, valamint
intézményei – errôl is döntött
amegyegyûlés november 13-i
ülésén. A kezdeményezéssel
ötven fôt támogatnak, a ta-
pasztalatszerzés idejére járó
díjazásra a 2010. évi költség-
vetésbôl különítenek el nyolc-
millió forintot. A kezdemé-
nyezés szorosan illeszkedik a
megyei önkormányzat növe-
kedésorientált gazdaságfej-
lesztési programjához, mely
célul tûzte ki a fiatal diplomás
szakemberek és a szakképzett
munkaerô letelepedési felté-
teleinek javítását.

Elsôsorban a nagy múltú
képzési hagyományokkal
rendelkezô kelet-magyaror-
szági és budapesti egyetemek
székhelyének és telephelyei-
nek hallgatói kerülnek a gya-
korlati helyek tekintetében

megszólításra. A jelentkezôk
kiválasztásánál elônyben ré-
szesülnek a Békés megyében
állandó lakóhellyel, valamint
a magasabb tanulmányi átlag-
gal rendelkezôk. Az egyhan-
gúlag elfogadott kezdemé-
nyezéssel mintegy ötven fô-
nek biztosítanak gyakorlati
helyeket, melyekre a jelent-
kezés jövô év február végéig
történhet meg. A program
legfôbb célja, hogy a hallga-
tók az egyetemen megszer-
zett elméleti tudást valós
munkakörnyezetben is képe-
sek legyenek alkalmazni. Fel-
mérések szerint azok a felsô-
fokú tanulmányokat végzô
leendô szakemberek, akik a
szakmájuknak megfelelô gya-
korlati helyeken szereznek
tapasztalatot, késôbb nagyobb
eséllyel helyezkedhetnek el.

A gyakorlati lehetôséggel
kapcsolatosan Czégény Gyula,
amegyei önkormányzat szak-
mai felügyeleti osztályának
vezetôje elmondta: a megyei
önkormányzat az említett
egyetemekkel felveszi a kap-
csolatot, és a hallgatóknak ez-
után lesz lehetôségük jelent-
kezni a gyakorlati helyekre,
jövô év február végéig. A je-
lentkezôk számára széles kör-
ben kínálnak szakmai tapasz-
talatszerzési lehetôségeket,
ugyanis a kulturális terüle-
teken, a középfokú oktatás-
ban, szociális ellátásban, gyer-
mekvédelemben, valamint az
egészségügy és sport számos
területén biztosítanak gya-
korlati helyeket – mondta el
az osztályvezetô. Törvényi
rendelkezés alapján a gyakor-
nokok számára ösztöndíjat is
biztosítanak, amely a jelenleg
elfogadott minimálbér tizen-
öt százalékát, vagy ennek a
gyakorlati idôre vonatkozó
idôarányos részét teszi majd

ki. A gyakornokok kiválasztá-
sáról a megyei önkormányzat
mûvelôdési, oktatási és sport-
bizottsága fog dönteni.

Nem ez az elsô ilyen jel-
legû kezdeményezés a megye
részérôl, hiszen két hónappal
ezelôtt meghozott döntésével
a Békés Megyei Területfej-
lesztési Tanács már elindítot-
ta fiatal értelmiségieket támo-
gató programját. A grémium
szeptember 9-i ülésén arról
döntöttek, hogy 38 pályakez-
dô diplomás foglalkoztatását
támogatják 26 önkormány-
zatnál, az erre elkülönített 53
millió forintos keretösszeg-
bôl. Ehhez csatlakozik a mos-
tani kezdeményezés is, amely
a még hallgatói jogviszony-
ban lévô diákok tapasztalat-
szerzését segíti elô.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

Ú jraindította a Békési
Örökség Népfôiskolát

november 21-én az Életfa
Kulturális Alapítvány, amely
már több mint 15 éve szervez
a tradicionális mûveltség ki-
teljesítése céljából életre hívott
programokat. ABékésMegyei
Önkormányzat támogatásával
megvalósuló rendezvényso-
rozat elsô alkalmán Hamvas
Gábor a szerves társadalom-
szemléletrôl, Vetró Mihály a
nemezek jelképrendszerérôl
szólt.Gyôrffy Sándor az úgyne-
vezett életigenlô kertrôl, Baji
Béla az önellátó biogazdál-

kodásról tartott elôadást, míg
Tóth Miklós a KÖRösKÖR,
vagyis a közösségi önsegítô
rendszer lényegét ésmûködé-
si elvét ismertette.

A baranta harcmûvészeti
bemutatót követôen nemeze-
lésre, adventi koszorúk és né-
pi hangszerek készítésére nyílt
lehetôség, végül népdal- és
néptánctanulással zárultak a
Békés Városi Kulturális Köz-
pontban megrendezett egész
napos programok. A népfôis-
kola december 12-én tartja
következô családi hétvégéjét.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

Zsúfolásig megtelt az iskola
földszinti tanterme az intéz-
ményt támogató vállalkozások
és cégek képviselôivel, akik ér-
deklôdve hallgatták az iskola
szakképzési szerkezetével és
ennek fejlesztésével kapcsolat-
ban tervezett lépéseket. Elsô-
ként Zámbó András igazgató
köszöntötte a megjelenteket,
majd elôadásában felvázolta az
intézmény létrejöttének kö-
rülményeit. Elsôdleges célként
azt fogalmaztákmeg, hogyön-
finanszírozó intézményt hoz-
zanak létre, és jó úton halad-
nak, hiszen az övék az egyetlen
iskola, amely az állami norma-
tívamellett saját bevételt is ter-
mel – hangsúlyozta az intéz-
ményvezetô, majd hozzátette:
olyan eszközök beszerzésére
költik forrásaikat, amelyek a

szakképzéshez tartozómunkát
segítik. Zámbó András szerint
egészséges magyar gazdaságot

csak erôs szakképzési rend-
szerrel lehet megvalósítani.

Farkas Zoltán megyei alel-
nök a fenntartó részérôl el-

mondta, hogy olyan szakkép-
zési rendszert alakítottak ki,
amelynek az a célja, hogy a
diákok kihelyezett gyakorlatok
alkalmával sajátítsák el a szak-
májukhoz szükséges gyakorla-
ti lépéseket, ezáltal is segítve
felkészültebbé válásukat. Ebbe
a rendszerbe kapcsolódnak be
többek között az intézményt

támogató vállalkozások. Farkas
Zoltán szerint megfelelô vál-
lalkozói szerkezet nélkül nem
lehet szakképzést kialakítani.

Az intézmény fenntartását
idén júliustól vette át a Békés
MegyeiÖnkormányzatOros-
házától, azóta szemmel látható
fejlôdésen ment keresztül az
iskola – derült ki a fórumon
tartott beszámolókból. Azok,
akik negatívan álltak hozzá az
integráláshoz, most már meg-
gyôzôdhettek arról, hogy jó
döntés volt átadni amegyének
az intézményt – hangsúlyozta
Németh Béla polgármester.

A fórumon az is kiderült,
hogy az iskola tanmûhelyei-
nek finanszírozását nemcsak
a fenntartó által biztosított
forrásokból, hanem az ott
elôállított mintegy ötszáz kü-
lönbözô termékbôl származó
bevételek segítségével is tud-
ja biztosítani. Mindez azért
kiemelkedô jelentôségû Bé-
kés megye számára is, mert
nagyon sok szakképzô iskolá-
ban nincs elegendô forrás a
tanmûhelyek mûködtetésére,
itt azonban a saját bevétel se-
gítségével lehetôvé válik.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

Domokos László a Vízgazdálkodási Társulatok
Országos Szövetségének az elnöke

Rendkívüli közgyûlésen választotta elnökéül Do-
mokos Lászlót a Vízgazdálkodási Társulatok Or-
szágos Szövetsége (VTOSZ) december 2-án Buda-
pesten. A BékésMegyei Közgyûlés elnöke, aki egy-
benországgyûlési képviselô is, KunczeGábort vált-
ja a poszton.

Újraindult a Békési Örökség Népfôiskola

Erôsíteni kell a szakképzési rendszert
Támogatói részére tartott fórumot a Harruckern János
Közoktatási Intézmény november 19-én Orosházán.
A szakképzési napon megjelent cégek és vállalkozások
képviselôi betekintést nyerhettek az iskola oktatási kí-
nálatába, valamint tájékoztatást kaphattak a szakkép-
zéssel kapcsolatos további elképzelésekrôl.

Egyetemistáknak biztosít
gyakorlati helyet a megye
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– Két évvel ezelôtt, április hó-
napban jelent meg az a tör-
vény, amelynek értelmében
ugyan súlyponti kórházzá ne-
vezték ki a Békés Megyei
Pándy Kálmán Kórházat, ám
ezzel párhuzamosan jelentôs
kapacitáscsökkentést is elôír-
tak. Ennek következtében az
aktív ágyaink száma 815-re
csökkent. Szokatlan módon a
biztosító nem a fenntartóval,
hanem velem íratta alá a szol-
gáltatási szerzôdést, amit
azonban egy olyan záradékkal
láttunk el, amelyben jeleztük,
hogy nem értünk egyet ezzel
az intézkedéssel. A csökken-
tés miatt jelenleg is perben
állunk a minisztériummal.
A megszorítások következ-
ményeire jellemzô a tüdô-
kórház esete, amely korábban
önálló intézményként mûkö-
dött a megye fenntartásában.

Ott 125-rôl 49-re csökken-
tették az aktív ágyak számát.
Egy politikai jellegû döntés
alapján tulajdonképpen csôd-
be ment a kórház, s végül en-
nek következtében integráló-
dott a Pándy Kálmán kórház-
hoz. Így a megyei önkor-
mányzatnak a 2007-es esz-
tendô után gyakorlatilag egy
egészségügyi intézményema-
radt, a gyulai központtal, il-
letve a hozzánk tartozó szeg-
halmi és mezôhegyesi egy-
séggel.

– Ilyen körülmények között,
hogyan tudta megôrizni mûködô-
képességét a megyei kórház?

– A 2006-os önkormány-
zati változásokat követôen a
tulajdonos, tehát a megyei
önkormányzat és az intézmé-
nyi együttmûködés más di-
menzióba helyezôdött. Ez azt
jelenti, hogy a kapcsolat és az

együttmûködés egyre szoro-
sabb, s ezt a hiánygazdálkodás

is erôsíti. Az új önkormány-
zati vezetés belátta, hogy in-
tézményünk önmagábannem
mûködôképes, ezért külön-
bözô helyeken és technikák-
kal segíti a gazdálkodást. Kü-
lönlegesen jó példa erre az új
patológiai osztály beruházása,
amelynek a felét a megye biz-
tosítja. Az önkormányzatnak
ugyanakkor nem feladata az
ellátás finanszírozása, ennek
ellenére mégis támogat ben-
nünket. Reális veszély azon-
ban, ha a fenntartónak szû-
külnek a forrásai, akkor az ki-
hathat a kórházunk mûködé-

sére is. Mint láttuk, évrôl év-
re egyre nagyobb a forráski-
vonás az egészségügybôl, s a
fenntartó önkormányzatok is
ezt kénytelenek elszenvedni.
Kettôs csapda helyzetben va-
gyunk.

– Mégis, mi várható a követ-
kezô esztendôben?

– A költségvetés tervezési
szintjén nagyon nehéz valami
jóra számítani, mert a 2009-
es évben legalább négyféle fi-
nanszírozási variáció volt
életben. Az elsô néhány hó-
napban, az úgynevezett telje-
sítményvolumen-korlát alap-
ján kaptuk a támogatást, ápri-
listól elvileg októberig újabb
két, alapvetôen más típusú el-
számolási rend alapján dol-
goztunk. Most pedig úgy
tûnik, hogy újra vissza akar
térni a kormányzati többség a
teljesítményvolumen-korlá-
tozáshoz. Ha egy éven belül
négyféle finanszírozási for-
máról beszélünk, akkor itt
nemcsak az a baj, hogy az in-
tézmények és a fenntartók
nem tudják követni a támo-
gatási rendszereket, hanem az
átláthatatlanság egyfajta létbi-
zonytalanságot is eredmé-
nyez az intézményeknél. Ki
kell mondani azt, hogy a ma-
gyar egészségügy teljes egé-
szének, kivétel nélkül, vannak
anyagi gondjai. Eltérô kü-
lönbségek persze léteznek, de

egy kézen meg lehet számlál-
ni azokat az intézményeket,
ahol nincsenek valódi, napi fi-
zetési gondok. Igazi csapda-
helyzet az, ha a hiányzó forrá-
sokat megpróbáljuk ellensú-
lyozni létszámcsökkentéssel.
Annak ugyanis, mint már
említettem, évekre szóló kö-
vetkezményei vannak, hiszen
nálunk közalkalmazottak és
köztisztviselôk dolgoznak, rá-
adásul a leépítésekhez kap-
csolódó végkielégítéseket nem
létezô forrásokból meg kell
elôlegeznünk. Az egészség-
ügy finanszírozásának egy
másik csapdája, hogy a kincs-
tár havonta átutalja a lejelen-
tett létszám alapján a dolgo-
zók számlájára a fizetést, ám
ha fölötte nem marad pénz,
akkor ez a mûködésbôl hi-
ányzik. Ha pedig nincs pénz
a mûködésre, akkor rövide-
sen maga a munkahely is
megszûnik. A nehézségek el-
lenére a fenntartó mögöttünk
áll, s ez lehetôvé teszi, hogy
még az idén megkezdjük a
patológiai osztály építését.
Reményeink szerint jövôre
több mint ötszázmillió fo-
rintból felújíthatjuk a sür-
gôsségi osztályunkat is, amit
ugyan pályázatai forrásból
tervezünk finanszírozni, de a
költségek tízszázalékos önré-
szét szintén az önkormányzat
állja.

– Hogyan tudják megoldani az
intézmény finanszírozását?

– Békés megyében tartós
bentlakásos formában mi lát-
juk el egyedül a fogyatékos-
sággal élô gyermekeket. Egy-
egy intézmény bevétele a
normatív állami támogatás-
ból és a térítési díjból áll. A
központi normatív támogatás
azonban a szociális és a gyer-
mekvédelmi területen csak
a költségek ötven százalékát
teszi ki. Nekünk viszont tel-
jes ellátást kell biztosítanunk.
A szociális területen jelentke-
zik még a térítési díj is, de
nem mindegy, hogy azt meg
tudják-e fizetni. A jogszabály
azt mondja, hogy az ellátott
saját jövedelmének nyolcvan
százalékáig lehet a térítési dí-
jakat megállapítani. Nálunk

hiába kerül 91 000 Ft-ba egy
ellátott havi teljes körû ellátá-
sa kiskorúak esetében, ha a
jövedelmük csak az emelt
családi pótlék. Tehát annak
csupán a nyolcvan százalékát,
némileg több mit 18 ezer fo-
rintot tudnak fizetni. A kü-
lönbözet pedig hiányzik, csak
azt tudjuk tenni, hogy kérjük
a fenntartó, a megyei önkor-
mányzat segítségét. A gyer-
mekvédelemben pedig még
ennyi bevétellel sem számol-
hatunk. A teljes körû ellátást,
hasonlóan a szülôkhöz, ne-
künk is biztosítanunk kell.
Eddig volt lehetôsége a fenn-
tartó önkormányzatnak ki-
egészíteni a bevételeinket, ám
erre már nem számíthatunk,
ezért nagyon nehéz helyzetbe
kerültünk. A kialakult hely-

zetre jellemzô, hogy 2006 és
2008 között 300 millió fo-
rinttal volt kevesebb a költ-
ségvetésünk, de ezt az össze-
vonás révén áthidaltuk. A
2009-es költségvetésünkújabb
300 millió forinttal csökkent,
s ezt már kigazdálkodni nem
lehet.

– Mire számítanak ilyen kö-
rülmények között a jövôben?

– Nem tudom, nem is na-
gyon tudjuk, mire, miután a
jövô évi költségvetési javaslat
szerint újabb csökkentés vár-
ható a legelesettebbek finan-
szírozásában, így csak a fenn-
tartó megyei önkormányzat
segítségére számíthatunk. Ki-
számoltuk a 2010. évre terve-
zett központi normatívacsök-
kenést, ez a jövô évre újabb
80 millió forint elvonást je-

lent intézményünk vonatko-
zásában. Most még azon a ha-
táron tartunk, hogy a szûkös
keretek mellett el tudjuk lát-
ni a szakmai feladatainkat, de
már deficites a költségveté-
sünk. Ha az újabb normatíva-
elvonás megtörténik, akkor
még nagyobb mûködési ne-
hézségekkel kell számolnunk.
Abszurd, hogyugyanakkor fo-
lyamatosan ellenôriznekmin-
ket, számon kérik, hogy be-
tartjuk-e a szociális és gyer-
mekvédelmi törvény szigorú
elôírásait, miközben az állam
a törvényben elôírt kötelezô

feladatainkhoz nem biztosít-
ja a forrásokat.

– Úgy néz ki azonban, hogy a
fenntartó, a megyei önkormány-
zat is kénytelen lesz szembenéz-
ni milliárdos nagyságrendû elvo-
násokkal…

– Félelmetesmég belegon-
dolni is… A szociális téren –
olvastam a szakmai államtit-
kár nyilatkozatát ebben a té-
mában – az elôírásokat, a lét-
szám tekintetében, mérsékel-
hetik. Nem szabad azonban
elfelejteni, hogy Békés megye
ebben a kérdésben már elô-
rébb tart, hiszen máshonnan

már nem tudottmegspórolni,
vagyis a korábbi átszervezések
eddig is nagyon komoly lét-
számcsökkentésekkel jártak
együtt. Nálunk például két év
alatt 109 státusz szûnt meg,
ebbôl már nem lehet vissza-
lépni. Elméletileg járhatónak
tûnik, ha az állam nem akar
pénzt adni, akkor a kötelezett-
ségeket is enyhítse. Mi azon-
ban súlyosan, halmozottan
sérülteket látunk el, s ezt a fel-
adatot visszaadni el nem tu-
domképzelni, hogy lehet. De
hasonló a probléma a gyer-
mekvédelemnél is. Ha az
alapellátás nem tud segíteni,
ésmuszáj kiemelni a gyerme-
ket a családból, akkor kell hogy
legyen hová. Erre pénzt kell
szánni. A kormánynakmérle-
gelni kellene azt is, ha a szülô
nem tud a sérült gyermeke
miatt dolgozni, akkor elmegy
segélyért, ami lehet, hogy vég-
sô soron többe kerül. Ugyan-
ez a probléma az állami gon-
doskodásban lévô fiatalok
esetében is. Ha ôk ott marad-
nak a családban, mert nincs
hová ôket kiemelni, akkor na-
gyon komoly problémák, de-
vianciák alakulhatnak ki, és
késôbb más csatornákon is-
mét támogatni kell ôket.

A sérült és állami gondoskodásban élô gyermekek várnak az állam segítségére

Az utolsó végvár állja a csatát

Különleges együttmûködés a Pándy Kálmán kórház és fenntartója, a megyei önkormányzat között

Ellensúlyozni kell az állami forráskivonást

Az állam törvényeiben elôírja a legkülönbözôbb
mûködési szabályokat, ám annak finanszírozásáról
nem gondoskodik. A sérült gyermekek, az állami gon-
doskodásban élôk védelme tipikusan ilyen.Hiába a ha-
talmas erôfeszítés, a létszámleépítés, van egy határ,
ami után már csak a senki földje következik. A sérült
gyermekek utolsó végvára a békéscsabai székhelyûBé-
késMegyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs
és Módszertani Központ – kezdte mondandóját Szi-
szák Katalin, az intézmény igazgatója.

Ágyszámcsökkentés, teljesítményvolumen-korlát, a
tüdôkórház bezárása, létszámleépítés és ehhez ha-
sonló híreket kaptunk az elmúlt háromesztendôben
aBékésMegyei PándyKálmánKórházról, ám ennek
ellenére, ha különleges finanszírozási körülmények
között is, de az intézmény gondoskodik a megye la-
kosságának egészségügyi ellátásáról. Dr. Kovács Jó-
zsef fôigazgató fôorvossal röviden áttekintettük az
elmúlt háromesztendô eseményeit, s szót váltottunk
arról is, hogyan látja a kórház és a fenntartó megyei
önkormányzat közötti együttmûködés jelenét és jö-
vôjét az egyre nehezedô finanszírozási körülmények
között.
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A Magyar Nemzeti Gasztro-
nómiai Szövetség konferen-
ciáján egyebek mellett szó
esett azokról a rendezvények-
rôl, amelyek az itteni ételek és
italok elkészítése, illetve fo-
gyasztása köré szervezôdnek,
így a „Bor & Grill Fesztivál-
ról”, a „Csabai Sörfesztivál és
Csülökparádéról”, illetve a
„Várkerti Vigasságokról”. Ám
ennél közelebbi kapcsolatba
is lehetett kerülni az itteni
ízekkel, hiszen a gasztronó-
miai kiállítás, illetve az esti ál-
lófogadás révén a látogatók
szó szerint belekóstolhattak a
megyei specialitásokba.

„Békésben a kolbász hosz-
szú, a beszéd rövid” – kezdte
vacsora elôtti köszöntôjét a
menüsort ismertetô Ambrus
György, aBékésMegyeiGaszt-
ronómiai Szövetség elnöke.
Annyit azonban még elmon-
dott, hogy az ételek kizárólag
a megyében található alap-
anyagokból készültek: a ven-
dégek így tapasztalhatták ki
a különbséget csabai és gyu-
lai kolbász között, ízlelhet-
ték meg a szarvasi pecsenyét
vagy a mangalica- és birka-
pörköltet.

A nap legünnepélyesebb
pontját a Debreceni Kodály
Kórussal kiegészült, idén öt-

venéves Békés Megyei Szim-
fonikus Zenekar Somogyi-
Tóth Dániel karmesterségével
adott Beethoven-hangverse-
nye jelentette. A közönség ki-
tartó tapsát a mûvészek rá-
adással hálálták meg, amellyel
végéhez érkezett a rendez-
vény. Így ahogyan teremrôl
teremre járta be a látogató a
kissé labirintusszerû MûPa
helyiségeit, úgy tudhatott
meg egyre többet és többet
térségünkrôl, és a végén talán
már a rendezvény neve által
meghatározott mottót is ki
jobban, ki kevésbé, de magáé-
nak érezhette.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

Új befektetési lehetôsé-
gek keresése, valamint

a határ menti megyék gazda-
sági kapcsolatainak erôsítése
volt a fô témája annak a ma-
gyar–román üzleti fórumnak,
amelyet mintegy száz részt-
vevôvel tartottakmeg novem-

ber 19-énBékéscsabán.A ren-
dezvényen nagyobb részt vál-
lalkozások képviseltették ma-
gukat, emellett azonban né-
hány önkormányzat képvise-
lôit is meghívták a minden
évben megrendezett konfe-
renciára. Akik ellátogattak a
találkozóra, naprakész infor-
mációkat kaphattak a jelenle-
gi gazdasági helyzetrôl, és a
romániai adójogszabályokról
is. A konferencián kiderült,
hogy a magyar vállalkozások
legfôbb célja a piackeresés, de
a két ország közös érdeke a
turizmus fellendítése is.

Az üzletember-találkozót a
Békés–Bihar Megyei Vegyes
Bizottság kezdeményezte,
azonbankiderült, hogy aBékés

Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, valamint a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar–RománTagozata és az
ITDHungaryZrt. szervezésé-
ben minden évben rendeznek
a két ország üzleti képviselôi-
nek tôkekiviteli konferenciát.

Ennek jó oka van, hiszen Ma-
gyarországnak egyre erôsebb
gazdasági kapcsolata alakul ki a
szomszédos Romániával.

Hét elôadó, a gazdaságfej-
lesztéshez szorosan kacsoló-
dó témakörökben tartott elô-
adásokat a megjelent vállal-
kozóknak és az önkormány-
zatok képviselôinek. Elsôként
Farkas Zoltán megyei alelnök
a BékésMegyeiÖnkormány-
zat határon átnyúló együtt-
mûködéseinek helyzetérôl és
alakulásáról számolt be a je-
lenlévôknek. Prezentációjá-
ban elsôrangú célként a ha-
tár menti megyék projektala-
pú együttmûködését nevezte
meg, olyan módon, hogy a
partnerek egymás segítségé-

vel lábaljanak ki a válság
okozta nehéz gazdasági hely-
zetbôl. A megyei alelnök vé-
leménye szerint a gazdaság
mellett a turizmus fejlesztése
sem elhanyagolható tényezô,
hiszen a gazdasági élet sze-
replôi számára is jelentôsek

lehetnek az idegenforgalom-
ban rejlô lehetôségek.

Sárközy Sándor, a Békés–Bi-
har Megyei Vegyes Bizottság
társelnöke elôadásában hang-
súlyozta, hogy a grémium ál-
landó figyelemmel kíséri a ha-
táron átívelô projekteket. Be-
számolójából kiderült, hogy az
egy földrajzi egységet alkotó
négy határ menti megye, Bé-
kés,Bihar, Arad, valamintHaj-
dú-Bihar megye vezetése tá-
mogatja annak a turisztikai út-
nak a kiépítését, amely az em-
lített területet szinte körbejár-
va minden turisztikai látvá-
nyosságot érintene.Mint kide-
rült, ennekmegvalósíthatósági
tervezete már elkészült.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

– Miért éppen Beethoven IX.
szimfóniája?

– Mindenképpen egy mo-
numentális mûvel szerettük
volna megünnepelni az 50.
évfordulót egy nagyszabású,
mindenki számára élményt
nyújtó produkció létrehozá-
sával. A IX. szimfónia megta-
nulása a zenekar részérôl ha-
talmas felelôsség, hiszen nem
szabad hibázni, tökéletesnek
kell lennie, s éppen ezért hi-
hetetlenül felemelô dolog ját-
szani. Nagyon nagy feladat
volt, de úgy érzem, sikerült
megvalósítanunk.

– Karmesterként hogyan épít
fel egy-egy zenemûvet?

– Amikor megkapom a
partitúrát, elôször igyekszem
nagyvonalakban megismer-
kedni a mûvel, majd egyre ki-
sebb egységekben szemlé-
lem, egyre jobban igyekszem

feltárni a mélységeit; s csak
ekkor kezdôdik el maga a
próbafolyamat, amikor a
részletes, szekciókra bontott
aprólékos munkából áll össze
újra az egység, a teljes mû.

– Nemcsak karmesterként,
hanem orgonamûvészként is is-
merheti a közönség. Mikor kez-
dett el érdeklôdni az orgona iránt?

– Hét-nyolc éves korom-
ban Dévaványán, nagyma-
mám falujában a templomban
tudtam csak gyakorolni, így
kerültem közel az orgonához.
Elég szerteágazó volt az érdek-
lôdési köröm a zenén belül,
ami elôbb-utóbb a karmester-
séghez vezetett. Mindig úgy
gondoltam,úgy éreztem,hogy
a zenében ez a teljesség.

– Hogy látja, a zenekari tagok
mennyire bírják a „gyûrôdést” a
fôállás mellett?

– Igen, ôk egy fôállás és
család mellett vállalják ezt a
munkát. Rengeteget dolgoz-
nak, fôleg most, hiszen az öt-

venedik évforduló különö-
sen kiemelt évadot jelent ne-
künk. De nagyon élvezik,
kétségkívül nagyon szeretik
csinálni, úgy, ahogy én is.

– Milyen remekmûvekre szá-
míthatunk még a jubileumi évad
során?

– Decemberben a Békés
Megyei Jókai Színházban
Bach- és Mozart-mûveket
adunk elô. Karácsony köze-
ledtével, 20-án, a Debreceni
Kodály Kórus közremûködé-
sével Beethoven IX. szimfó-
niáját játsszuk Gyulán. Ta-
vasszal Csajkovszkij Rómeó
és Júlia nyitányfantáziáját, az-
utánGrieg: PeerGynt-szvitet,
Dvorák: Szláv táncokat adunk
elô, valamint vendégünk lesz
Boldoczki Gábor, aki jelenleg a
világ egyik leghíresebb trom-
bitása. Júniusban pedig Carl
Orff Carmina Buranajával a
békéscsabai repülôtéren zár-
juk a jubileumi évadot.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

Mintegy 13 millió forin-
tos saját erôs beruhá-

zással alakította át aBékésMe-
gyei Tudásház és Könyvtár
földszinti irodai részét a fenn-
tartó Békés Megyei Önkor-
mányzat, hogy alkalmassá te-
gye az épületrészt a pedagógiai
szakszolgálat feladatainak kor-
szerûbb ellátására. A korábban
már elavulttá vált Luther ut-
cai épületbôl való átköltözés-
sel minden intézményegység
egy helyen lesz megtalálható,
emellett modernebb, a mai
kor igényeinek jobbanmegfe-
lelô épületben mûködhet to-
vább. Az épület ünnepélyes
átadására november 13-án ke-
rült sor Békéscsabán.

Domokos László, a megyei
közgyûlés elnöke az átadási
ünnepség kapcsán örömét fe-
jezte ki, hogy elkészültek a
fejlesztések, mert véleménye
szerint a városközpontban el-
helyezett szakszolgáltatómin-
denki számára könnyebben
megközelíthetô lesz. A me-
gyei elnök az átadás napját a
szakszolgálat ünnepének ne-
vezte, mert a beruházással
egész Békés megye gazdago-
dott. Amegyei elnök azonban
arra is felhívta a figyelmet,
hogy sajnos az elkövetkezô
idôszakban kevesebb pénzbôl
kell majd ugyanazt a feladatot
ellátni.Mint kiderült, a jelen-
legi fejlesztés is amegtakarítá-

sokat szolgálja, hiszen az épü-
letbe a legkorszerûbb energe-
tikai rendszer lett beépítve, de
emellett költségkímélô az is,
hogy ezentúl a Tudásház ösz-
szes intézményegysége egy
épületben kap helyet.

Dr. Hajnal Lajos, a Békés
Megyei Tudásház és Könyv-
tár igazgatója köszöntôjében
úgy fogalmazott, hogy az in-
tézményegységek egy épület-
be helyezésével javulhat a fel-
adatellátás is. Csepregi András,
a pedagógiai szakszolgálat ve-
zetôje megköszönte, hogy a
szakértôi bizottság kulturált
kialakítású, a mai kor igényei-
nek teljes mértében megfele-
lô helyre került. A részlegve-
zetô azt is elmondta, hogy a

beköltözés után újfajta len-
dülettel és átszervezéssel fog-
nak nekilátni feladataiknak.

A Békés Megyei Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakér-
tôi és Rehabilitációs Bizottság
és az Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény
rövidített nevén pedagógiai
szakszolgálat, a Tudásház Kiss
Ernô utcai, földszinti irodai
részén található. A beruházás
célja az volt, hogy a Tudásház
intézményegységeként mû-
ködô pedagógiai szakszolgálat
ezentúl egy épületben mû-
ködjön a fôintézménnyel,
emellett modernebb, korsze-
rûbb épületben lássa el fela-
datait.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

Bemutatkozás a fôvárosban
� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Bé-
kés Megyei Szimfonikus Zenekar. A 2009/2010-es
évad nagyszabású koncertsorozatának kezdetén,
túl a jubileumi évad elsô nagyszabású koncertjein
– melyeken Mozart, illetve Bach mellett Beetho-
ven IX. szimfóniájávalmutatkozott be az együttes
aBékésMegyei Jókai Színház színpadán, valamint
Budapesten, a Mûvészetek Palotájában – a zene-
kar mûvészeti vezetôjét, karmesterét, Somogyi-
Tóth Dánielt kérdeztük pályájáról, a felkészülés-
rôl, valamint a zenekar további terveirôl.

Zene szárnyán repülve

Határ menti kapcsolatok Új helyen a pedagógiai szakszolgálat
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Érdeklôdésünkre a cent-
rum vezetôje elmondta,

hogy a békési, a vésztôi, az
okányi, a füzesgyarmati és dé-
vaványai telephelyeken 365
munkatárs lát el mintegy 900
idôs, illetve fogyatékkal élô
embert.

A teljes ellátást, az ápolást,
a gondozást, a foglalkoztatást,
a mentálhigiéniás szolgálta-
tást, az élelmezést, a takarí-

tást, a mosatást és jelenleg
még a karbantartást, valamint
a gazdasági ügyek elszámolá-
sát is a centrum saját maga
végzi.

Reálértékben évrôl évre
csökken a központi támogatás

Az intézményrendszer finan-
szírozásáról szólva a vezetô
azt emelte ki, hogy évek óta

nem emelkedett az ellátottak
után járó állami normatíva,
vagyis reálértékben évrôl év-
re csökkent a központi támo-
gatás. A szociális szolgáltató
centrumköltségvetése ugyan-
akkor kiegészül az ellátottak
térítési díjával, illetve az in-
tézmény egyéb bevételeivel.
E három forrásból eddig sike-
rült úgy gazdálkodniuk, hogy
fenntartói, tehát megyei tá-

mogatásra nem volt szüksé-
günk az elmúlt években. Pe-
dig az ellátottjaik jelentôs ré-
sze nem tudta kifizetni az in-
tézményi térítési díjat, ezért
részükre személyi térítési dí-
jat állapítottak meg, amely a
jövedelem maximum nyolc-
van százaléka lehet. „Ám a
térség helyzetérôl árulkodik,
hogy jellemzôen kis jöve-
delmû lakóink vannak” – tet-
te hozzá.

A normatíva és a térítési
díjak mellett már korábbról
több olyan megrendelése is
van a centrumnak, amelynek
során igénybe veszik például
a konyhai szolgáltatásaikat,
így sikerült eddig fenntartani
a centrumot az éves költség-
vetésébôl.

A jövôt illetôen azonban
szkeptikus az intézményveze-
tô, mert mint mondta, olyan
információi vannak, hogy a
normatíva továbbra sememel-
kedik, sôt esetleg csökkeni fog.
Ám bízik abban, hogy a me-
gye intézményrendszeréhez
illeszkedve, a kiegészítô fela-
datok ellátása során jelentôs, új
szolgáltatásokat tudnak nyúj-

tani, kihasználva amármeglé-
vô kapacitásukat, és így továb-
bi bevételekre tehetnek szert.

Több mint a kétszeresére
növekszik a centrum

élelmezési szolgáltatása

Az élelmezés területén várha-
tóan több mint a duplájára
növekszik a feladat, hiszen a
Farkas Gyula Közoktatási In-
tézmény békési és dévaványai
telephelyeinek is szolgáltat-
nak majd, de tervezik, hogy a
megyei kórház szeghalmi
egységét is ôk látják el. Mint a
centrum vezetôje elmondta,
csak a Farkas Gyula Közokta-
tási Intézmény esetén 1000-
1100 adagot kell pluszban
megfôzni. Maczik Éva siker-
ként könyvelte el, hogy meg-

nyerték ezeket az új szolgálta-
tásokat. „Egy bentlakásos in-
tézményben az egyik alapvetô
ellátási forma az ellátottak ét-
keztetésének megfelelô szín-
vonalú biztosítása” – hangsú-
lyozta.

De megbízást kaptak a ta-
karítási munkálatok bôvítésé-
re, átvállalására is. Így a jövô-
ben tehát a FarkasGyulaKöz-
oktatási Intézményben is vég-

zik a szolgáltatást, s ugyan-
ezért felelnek majd a Békés
Megyei Szociális ésGyermek-
védelmi Központ dévaványai
telephelyein is, valamint a
Pándy Kálmán Megyei Kór-
ház szeghalmi intézményegy-
ségében.

Külsô, piaci megrendelésekre
is számít az intézmény

A megnövekedett feladatok
persze a békési és a dévaványai
konyhák estében is további
korszerûsítéseket igényelnek.
„Arra számítunk, hogy a fenn-
tartó, racionális számítások
alapján, forrásokat fog biztosí-
tani a kapacitásbôvítô beruhá-
zásokhoz.” A szervezési kér-
déseket illetôen Maczik Éva
hozzátette: befogadó intéz-

ményként vették, illetve ve-
szik át folyamatosan a felada-
tokat, és az ellátáshoz szüksé-
ges dolgozói létszámot is. A
szociális szolgáltató centrum
vezetôje az új feladatellátástól
gazdasági értelemben pozitív
változásokat vár, de minde-
mellett abban is bízik, hogy a
piacról is várhatók egyébmeg-
rendelések, s ez pluszbevételt
jelenthet a centrumnak.

Karácsony a szeretet ünnepe –
hiába hangoztatjuk ezt min-
den évben, lényege gyakran
feledésbe merül. Advent ide-
jén azonban elcsendesedünk,
megállunk egy pillanatra, és
igyekszünk azok felé fordulni,
akik támaszra szorulnak. Segí-
tô kezet kell nyújtanunk em-
bertársaink felé, akik szükség-
ben, nehéz helyzetben várják
a karácsonyt. A Békés Me-
gyei Önkormányzat a Békés
Megyei Gasztronómiai Team
közremûködésével különleges
jótékonysági akcióba fogott az
ünnepvárás idejére, és advent
elsô hétvégéjén, szombaton
hatszáz adag ételt osztott szét a

rászorulók, valamint a nagy-
családosok között Gyulán.

Az akcióba bekapcsolódott
a Békés Megyei Pándy Kál-
mán Kórház is. Dr. Kovács Jó-
zsef fôigazgató fôorvos, Pro-
hászka Béla, a Békés Megyei
Gasztronómiai Team elnöke,
illetve dr. Görgényi Ernô, a Bé-
kés Megyei Önkormányzat
Környezetgazdálkodási, Tu-
risztikai és Ügyrendi Bizott-
ságának tagja kínálta a gulyást
és a lekváros buktát a sorban
állóknak. A fôorvost nagy
szeretettel fogadták, minden-
kihez volt egy-egy jó szava.
Prohászka Béla óriási merô-

kanállal merte a rászorulók-
nak a forró gulyást, és két
órán keresztül, amíg minden
falat jó helyre nem került, el
sem mozdult a gôzölgô étel-
lel teli edények mellôl. A jó-
tékonysági akción közel há-
romszázan jutottak meleg
ennivalóhoz.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat, valamint a Békés
Megyei Gasztronómiai Team
jótékonysági akciója advent
következô szombatján Szar-
vason folytatódott, a követke-
zô helyszín Dévaványa, illet-
ve Békés lesz.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

A z irodalomtörténésznek
Czégény Gyula, a Békés

Megyei Önkormányzat szak-
mai felügyeleti osztályának
vezetôje adta át a Békés me-
gyei Sík Ferenc-nívódíjat. A
kitüntetést több éve végzett,
kimagasló irodalmi munkájá-
ért, az irodalmi humorfeszti-
válok szervezéséért, a Gyulai
Várszínház ismertebbé téte-
léért kapta az író. Elek Tibor
megköszönte az elismerést,
és elmondta: mivel az elôzô
években ezt a díjat színmûvé-
szek vehették át, még meg-

tisztelôbbnek érzi a plakettet.
Azt is hozzátette, munkássá-
gában mindig fontosnak tar-
totta Gyula, illetve Békés me-
gye hírnevének öregbítését az
országban, valamint a határon
túl is.

Dr. Elek Tibor 1986 óta él
Békés megyében, évekig ta-
nított az Erkel Ferenc Gim-
náziumban, volt a Gyulai
Hírlap fôszerkesztôje, majd
akadémiai ösztöndíjas. 1999
és 2008 között Békéscsabán
dolgozott, a Békés Megyei
Könyvtárban irodalmi osz-
tályvezetôként, a Bárka fô-
szerkesztôjeként. 2009-tôl a
Békés Megyei Jókai Színház,
azaz a Bárka kiadója a mun-
kahelye. Megalakulása óta
(1999.) elnöke a Körös Iro-
dalmi Társaságnak.

2004-ben szerezte meg a
doktori (PhD) tudományos
fokozatot az erdélyi íróról,
Székely Jánosról írott monog-
ráfiájánakmegvédésével. 2004

és 2008 között szerkesztette
az Aradon megjelenô Irodal-
mi Jelen címû folyóirat kriti-
kai rovatát. Rendszeresen
publikál hazai és határon túli
irodalmi lapokban, fô kutatá-
si területe a kortárs magyar
irodalom, határoktól függet-
lenül. Nyolc önálló kötete je-
lent meg.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

Tizenkét díjat osz-
tottak ki november
21-én este Gyulán, a
Vállalkozók és Mun-
káltatók Országos
SzövetségénekBékés
megyei ünnepségén.
A Békés megyei Sík
Ferenc-nívódíjat dr.
ElekTibor vehette át.

A békési központtal mûködô Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató
Centrum amegye északi és északkeleti részének idôsgondozásáért és a fogyaték-
kal élô személyek teljes körû ellátásáért felelôs. Maczik Éva Anna, az intézmény
vezetôje nem tagadja, hogy az immár sok telephelyenmûködô szervezet létreho-
zását eredendôen a gazdasági kényszer okozta. Az összevonás során azonban
olyan szakmai csoportokat alakítottak ki, amelyek kölcsönösen segítik egymást, és
a korábban önálló intézményekmindegyikében képesekmagas szinten biztosíta-
ni a szakmai ellátást, és szolgáltatásaikban egységes színvonalon szeretnénekmeg-
felelni a kor igényeinek is. Ráadásul amegyei önkormányzat újabb, immár a kiegé-
szítô tevékenységeket is érintô átszervezéseinek eredményeként jelentôs költség-
csökkentésre számítanak, hiszen például az étkeztetéshez kapcsolódó konyhai ka-
pacitásuk több mint a duplájára nô majd. Ennek hatása, hogy gazdaságosabban
tudnakmûködni a csökkenô központi támogatások ellenére is.

Sík Ferenc-nívódíjat kapott Elek Tibor
Elismerték irodalmi munkáját

Gulyás és lekváros bukta Gyulán

Csökkenô központi támogatás ellenére gazdaságos mûködés, magas szintû ellátás

Új szolgáltatásokkal bôvül a szociális centrum

Elkezdôdött az ünnepi ké-
szülôdés, november 28-án
gyújthattukmeg az adven-
ti koszorú elsô gyertyáját.
Amegyei önkormányzat és
aBékésMegyeiGasztronó-
miaiTeamsemtétlenkedik
karácsony elôtt: a hónap
utolsó szombatján hatszáz
adag ételt osztottak szét a
rászorulók között Gyulán.
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Decemberben két alkotóval
találkozhatnak olvasóink.Gö-
möri György nem mondható
gyakori vendégnekBékésme-
gyében, hiszen az esszéista-
költô Londonban él.

Gömöri György 1934-ban
született Budapesten. Az
1956-os forradalom idején
bölcsészkari hallgató volt, az
október 23-i tüntetés egyik
szervezôjeként, majd az
„Egyetemi ifjúság” címû lap
szerkesztôjeként vett részt a
forradalomban. 1956 novem-
berében Ausztriába mene-
kült, majd Angliában, az ox-
fordi egyetemen folytatta ta-
nulmányait. Ezután egy évig
Berkeleyben, a kaliforniai
egyetemen tanított, majd a
Harvard egyetemen kutatott.
1969-tõl nyugdíjba vonulá-
sáig (2001.) a Cambridge
egyetemen tanított lengyel és
magyar irodalmat. Kilenc
verseskötete jelent meg ma-
gyarul, egy angolul és egy
lengyelül, számos irodalom-
történeti és kritikai tanulmá-
nya angolul és magyarul. Gö-
möri Györggyel december 7-
én, hétfôn találkozhatnak ol-
vasóink a Jókai Színház stú-

diószínházában.TóthKrisztina
neve bizonyára ismerôsen
cseng azoknak, akik rendsze-
resen olvassák a Nôk Lapját.
A népszerû költô és újságíró
ezúttalMagaslabda címûvers-
kötetét, valamint egy frissen
megjelent tárcakötetétmutat-
ja be az irodalombarátoknak,
de személyiségét ismerve az
emberi kapcsolatokat vizslató
kitûnô megfigyeléseit, és ter-
mészetes báját is élvezhetik a
látogatók a Békés Megyei Jó-
kai Színházban december 14-
én, 19 órától.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

Ha önök most elmével
elemezni kezdik, amit

itt látni-hallani fognak, akkor
nagy bajban leszünk – vezette
fel Greifenstein János a Rend-
hagyÓrát – itt ugyanis a szív-
nek, az érzelmeknek is dol-
gozniuk kell. Az irodalmimû-
vek eme rendhagyómegköze-
lítésénél a közönség vette is a
lapot. Valószínûleg ez lehetett
a siker egyik titka a Mûvésze-
tek Palotájában rendezett, a
„Szeretlek Békés megye” ren-
dezvény részeként bemutatott
szakmai programnak.

A Békés Megyei Jókai
Színház régóta dédelgetett
terve öltött valamelyest konk-
rétabb formát a Kék szalon-
ban rendezett szakmai dis-
kurzuson. Pedagógusok, szín-
házi sztárok, az irodalmi sajtó
képviselôi és színházi szak-
emberek töltötték meg az
idôvel kicsinek is bizonyuló
termet. A színház mûvészei
azonban nem elôadást tartot-
tak. Semmilyen értelemben.

Játszani invitálták a résztve-
vôket. A helyszínen a Pál ut-
cai fiúk lett az a mû, amelyen
keresztül próbálták megsze-
mélyesítve, azután összeka-
varva és újraértelmezve meg-
mutatni a történet néhány
fontos momentumát, kulcs-
pontjait. A közönség persze
kitûnôen szórakozott például
azon, amikor a grund bemu-
tatásánál egészen más hely-
szín jelent meg lelki szemük
elôtt, ugyanazon szövegrész-
let alapján – a hangsúlyok el-
tolása után. Vagy például kép-
zeljék el Áts Ferit, amint Ne-
mecsek hanghordozásával ki-
hirdeti a másnapi támadást…
Ilyen és még sok-sok mulat-
tató vagy elgondolkodtató
szituációs játék alakult ki a
helyszínen, részben a közön-
ség bevonásával, véleményé-
nek folyamatos szondázá-
sával.

A színház nem helyettesíti
az olvasást, nem végzi-veszi
el a pedagógus munkáját, vi-

szont eszközeivel olyannyira
képes orientálni a közönséget,
hogy csak idô kérdése, mikor
veszi a játék után kezébe a
könyvet a diák. Legalábbis ezt
a véleményt lehetett több fe-
lôl is hallani a szakmai bemu-
tatót követôen.

A színház mûvészei, Fehér
Tímea, Bartus Gyula, Tege An-
tal, Gulyás Attila, valamint a
program két mentora, a ren-
dezô Greifenstein János és a
dramaturg Csikós Ildikó meg-
érdemelten kaptak vastapsot a
másfél órás(!) bemutató után.
Azonban a tapsnál is fonto-
sabb talán, hogy a pedagógu-
sok megosszák benyomásai-
kat, észrevételeiket az alko-
tókkal, hiszen februárban szí-
nészeink elôször Békés me-
gyében, késôbb országszerte
el kívánnak indulni a „betû-
éhség-fokozó” körutakra. Te-
hát ez csak a kezdet, ahogyan
a bemutatóra készült brosúra
is sugallja: Kalandra fel!
Bôvebben:www.bekesmegye.com

ABékés Megyei Munká-
csy Mihály Múzeum-

ban a decembert az „Ilyen ta-
vasz csak egy volt életemben”
címû kiállítás és a karácsony
közeledtével az ünnepi készü-
lôdéshez kapcsolódó progra-
mok sokasága fémjelzi.

Az intézmény folyosói, ki-
állítótermei az esztendô utol-
só hónapjában minden bi-
zonnyal nyüzsgô gyermekek
zsivajától lesznek hangosak, a
Békés Megyei Önkormány-
zat ugyanis a dicsôséges tava-
szi hadjárat 160. évfordulója
alkalmából 2009. november
12-én megnyílt és 2010. feb-
ruár 28-ig Békéscsabán ven-
dégszereplô „Ilyen tavasz
csak egy volt életemben”
címû tárlat apropóján folytat-
ja azt a korábban már jól be-
vált és az iskolák körében
méltán népszerû gyakorlatot,
miszerint hozzájárul a megye
távolabbi települései diákjai-
nak csoportos autóbuszos be-
utaztatásához. A kezdemé-
nyezésnek köszönhetôen de-
cember végéig hétköznapo-

kon több száz tanuló és peda-
gógusaik vehetnek részt a
nem mindennapi múzeumi
programokon, igen kedvez-
ményes jegyárak mellett.

A gyerekek számára nem-
csak amagángyûjtôk igen gaz-
dag, féltve ôrzött mûtárgyai, a
tárlatvezetés során elhangzó
érdekességek, hanem a kiállí-
tás egyedülálló interaktív és
audiovizuális elemei (mozgás-
érzékelôvel ellátott digitális
padló, digitális térképfal, „be-
szélô” vitrinek), valamint a
változatos, jó hangulatú mú-
zeumpedagógiai foglalkozások
teszik még emlékezetesebbé,
élményszerûbbé az épület fa-
lai között eltöltött idôt.

A múzeumi pezsgés a hét-
köznapokra, hétvégékre egy-
aránt jellemzô lesz majd, mi-
vel az év végi programkínálat-
ban kéthetente családi hétvé-
gék is szerepelnek. A hasznos
és tartalmas idôtöltésre vágyó
gyerekek és szüleik november
28-án, szombaton 14–17 óráig
az „Ilyen tavasz csak egy volt
életemben” címû tárlathoz

kapcsolódó alkotó kézmûves-
foglalkozáson vehetnek részt,
ahol elsajátíthatják a fafaragás,
a huszárcsákó, a textil-, illetve
az origami kokárda készítésé-
nek technikáit. Az évzáró csa-
ládi napra, amely már az ad-
vent és a karácsonyi készülô-
dés jegyében telik, december
12-én, szombaton 14 és 17
óra között kerül sor. Ez alka-
lomból kicsik és nagyok ter-
mészetes anyagok felhaszná-
lásával hagyományos és egye-
di adventi koszorúkat, muta-

tós karácsonyi ajtó-, ablak- és
fenyôfadíszeket, apró ajándé-
kokat készíthetnek, melyek-
kel szeretteiknek kedvesked-
hetnek. A foglalkozás ideje
alatt felelevenítik az ünnep-
hez kötôdô legszebb élmé-
nyeiket, megismerkedhetnek
az ünnepkör jeles napjaival,
népszokásokkal és karácsonyi
dallamokkal. AMunkácsyMi-
hály Múzeum az év hátralevô
részében is szeretettel vár
minden kedves érdeklôdôt.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

Barangolások
Norvégiában

ABékésMegyei IbsenOktatá-
si, Mûvészeti és Közmûvelô-
dési Nonprofit Kft. kulturális
irodája szeretettel várja az ér-

deklôdôket 2009. december
14-én, hétfôn 18órától az „Ál-
modozások kora” címû estre a
Jókai Színházban.

Közremûködik Huszár
Anita mezzoszoprán ének-
mûvész és Balog Zsolt zongo-
ramûvész. Mûsoron: Edvard
Grieg, Sigurd Lie, Halfdan Kje-
rulf, Robert Schumann, Claude
Debussy, valamintGabriel Fau-
ré mûvei.

Békés Megye Képviselô-
testülete a Norvég Alap tá-
mogatásával Ibsen Palota né-
ven egy új mûvészeti, kultu-
rális és oktatási központot
hoz létre a Békés Megyei Jó-
kai Színház mellett található,
felújításra szoruló mûemlék
épületben. Ezért a kulturális
iroda a megyei önkormányzat
megbízásából rendszeresen
szervez Norvégiához kötôdô
rendezvényeket annak érde-
kében, hogy az itt élôk meg-
ismerhessék a skandináv or-
szágot, annak kultúráját, la-
kosainak szokásait.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

A mûben az öreg Pettson és
hóbortos macskája, Findus
kalandokban bôvelkedô, gye-
rekek és felnôttek számára
egyaránt szórakoztató törté-
netei elevenednek meg. Pett-
son, az öreg halász és mada-
rász figurája vicces, macskája
pedig egy még nála is móká-
sabb kis jószág.

A produkció számára egy
Európa-hírû rendezôt sike-
rült megnyerni Veres András

személyében. Két évvel eze-
lôtt A haza, avagy a madárnak
két szárnya van címû darab-
ban már dolgozott együtt a
napsugarasokkal; személyisé-
ge, munkamódszere minden
bizonnyal gazdagítja az elô-
adást.

A Pettson és Findust Sven
Nordqvist svéd író könyvé-
bôl Mátyás Zoltán alkalmazta
színpadra, a terveket Mátra-
völgyi Ákos készítette, a zenét
Gyulai Csaba írta.

A bemutató elôadást 2010.
január 16-án, szombaton 15
órától láthatja a közönség a
Békés Megyei Jókai Színház
Vigadó termében.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

Irodalmi estek
a Jókai Színházban

A kultúra azoknak való, akik meg tudják fizetni,
mert sok pénzbe kerül? Irodalmi estjeink tovább-
ra is díjmentesen látogathatók – köszönhetôen a
Bárka irodalmi folyóirat és a Körös Irodalmi Tár-
saság szervezômunkájának.

RendhagyÓra
Betûéhség-fokozás a Mûvészetek Palotájában

December a Munkácsy Mihály Múzeumban

Pettson és Findus
A Békés Megyei Napsugár
Bábszínházban elkezdôd-
tek a Pettson és Findus
címû új elôadás próbái,
mely egy humoros, kedves
história a távoli északról.
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2009. november – 2010. február 28.
„Ilyen tavasz csak egy volt életem-
ben” 1849–2009. kiállítássorozat,
Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum

2009. november 20. – 2010. január 20.
Monzinger Edit absztrakt festmé-
nyeinek kiállítása, Békéscsaba,
Art Caffé Galéria (ifiház)

2009. november 20. – 2010. január 14.
Baji Miklós Zoltán képzômûvész
kiállítása, Békéscsaba, Jankay Galéria

Január 1. Újévi hangverseny,Gyula,
városháza díszterme

Január 9. Újévi koncert, Dévaványa,
mûvelôdési ház

Január 9–10. Galambkiállítás,Gyoma-
endrôd, Varga Lajos Sportcsarnok

Január 16. Sváb batyus bál, Orosháza,
Táncsics Mihály Gimnázium és Szak-
középiskola tornaterme

Január 16. 15.00 „Pettson és Findus”
bábelôadás, Békéscsaba, Jókai Színház

Január 18. Trio Ducento Corde –
hangverseny, Békéscsaba, Jókai Szín-
ház

Január 19. Nôk a középkorban és a
reneszánszban – elôadás, Békéscsa-
ba, TIT

Január 22. Kultúra napja, Vésztô,
mûvelôdési központ

Január 22. Kultúra napja, Szeghalom,
mûvelôdési központ

Január 22. Kultúra napja – A Vejsze
együttes mûsora, Füzesgyarmat,
mûvelôdési ház

Január 22.Wass Albert-est, Orosháza,
Petôfi Mûvelôdési Központ színház-
terme

Január 22. – február 19. Nagy Judit
Munkácsy-díjas textilmûvész kama-
rakiállítása, Békéscsaba, Munkácsy Mi-
hály Emlékház

Január 22. – február 19. Anna Pauli és
a MOME textiles növendékeinek
tárlata, Békéscsaba, ifjúsági ház

Január 23-tól 10.00 Kézmûves ván-
dorkiállítás, Vésztô, mûvelôdési köz-
pont

Január 23. Kultúra napja – A Vejsze
együttes mûsora,Körösladány, mûve-
lôdési ház

Január 25. SZIÁM, A MOSOLY OR-
SZÁGA – Zahoránné Érsek Gabri-
ella elôadása, Békéscsaba, TIT

Január 27. A magyar kultúra napja,
Szeghalom, könyvtár

Január 28-tól: Kézmûves vándorkiál-
lítás, Körösújfalu, mûvelôdési ház

Január 30. Felolvasó meseszínház és
játszóház – svéd mesével és nép-
szokásokkal, Békéscsaba, Napsugár
Bábszínház

Január 30. Rumba Tánccsoport be-
mutatója, Gyomaendrôd, Katona Jó-
zsef Mûvelôdési Központ

Januári rendezvények

ABékésMegyei Szimfonikus Zenekar hangversenye
a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola közremûködésével

Helyszín: Békés Megyei Jókai Színház – Idôpont: 2009. december 17. 19 óra
www.jokaiszinhaz.hu

Adventi jótékonysági gasztronómiai program
Helyszín: Békés – Idôpont: 2009. december 19.

Orgonahangverseny a BékésMegyei Szimfonikus Zenekar tagjainak tolmácsolásában
Helyszín: Sarkad, belvárosi református templom – Idôpont: 2009. december 20. 10 óra

ABékésMegyei Szimfonikus Zenekar hangversenye
Helyszín: belvárosi katolikus templom, Gyula – Idôpont: 2009. december 20. 18.30 órakor

Békés megyei intézetek
vettek részt az esemé-

nyen, és ez volt az elsôdleges
cél: megyei eseményt kíván-
tunk szervezni – kezdte Furák
István, majd hozzátette, hogy
a mostani programot a Békés
Megyei Szociális, Gyermek-
védelmi, Rehabilitációs és
Módszertani Központ Mihá-
lyi Istvánnal, a Fogyatékkal
Élôk Békés Megyei Sportszö-
vetségének fôtitkárával közö-
sen, a Békés Megyei Önkor-
mányzat támogatásával ren-
dezte meg (Békés megyében
fogyatékkal élôk sportolását,
sporttevékenységét támogató
2009. évi pályázat). – Pár éve
találtak ki a halmozottan sé-
rülteknek egy sportot, az
úgynevezett motoros activity
traininget, mely huszonnyolc
szárazföldi és nyolc vízi gya-
korlatot tartalmaz – folytatta a
Degré utcai Esély Sportegye-
sület elnöke.

– A speciális olimpiai szá-
mokkal ellentétben ezúttal
nincs divizionálás, mindenki
önmagával versenyez, a cél a
saját korlátok ledöntése.Min-
denki gyôztes, aranyérmes
lesz. Kilenc számban próbál-
hatják ki magukat, önállóan
vagy segítséggel. Fontosnak
tartjuk az integrációt, a békés-
csabai evangélikus gimná-
zium tizenkét diákjamár évek
óta segíti munkánkat.

A Szabó Pál Téri Általános
Iskola tornatermében kilenc
órakor már türelmetlenül so-
rakoztak a versenyzôk, a szpí-
ker, aki pedig a mikrofonpró-
ba után egy önként jelentke-
zôvel bemutatta a kilenc szá-
mot. Ezután már csak „éles-
ben” próbálkozhattak a lelkes
résztvevôk. A kerekes széke-
sek szlalommal, a többiek ka-
rikában lépegetéssel – a bát-
rabbak ugrálással kezdtek. A
padon kúszás és járás is hason-
ló sikert aratott, mint az alag-
útbanmászás. A szônyegmel-
lett egy hatalmas labda, a túlsó
sarokban pedig babzsákos zsá-
molyba dobás várta a jelentke-
zôket. A legnépszerûbb szám-
nak a tekedöntés bizonyult –
egy pöttyös labda kilenc vi-
zesflakonnal. A „szurkolótá-
bor” ovációja mindig jogos
volt, hiszenmindenki hibátla-
nul oldotta meg a feladatait,
így boldogan, aranyéremmel a
nyakában térhetett haza.

L. B.
Bôvebben:www.bekesmegye.com

–Többmint 30 egyesületmû-
ködik ma az országban, és a
békéscsabai klub a 14. helyen
áll – kezdte Bökfi János, az
1988-as szöuli olimpia negye-
dik helyezettje. –Az idén csat-
lakoztunk a csapatbajnokság-
hoz is, melyen 25 csapat indul
6+1 versenyzôvel. Egy csapat
minden korosztályt – serdülô,
ifi, junior, felnôtt – képvisel.
Büszkén mondhatom, hogy a
középmezônyben, a 11. he-
lyen végeztünk. Régóta nem
indultunk már ebben a soro-
zatban, ez is mutatja, hogy
össze tudunk szedni egy erôs
együttest.

– Egyéniben milyen eredmé-
nyeket értek el?

–Diákolimpiákon is indul-
tunk: Juhász Ádám és Papp At-
tila második, Guliga László
harmadik lett. Az oroszlányi
országos bajnokságon is részt
vettünk: Guliga László a 77
kg-osok között aranyérmet,
KékegyiHenriett az ifiknél,míg
PappAttila a junioroknál szer-
zett ezüstérmet. A 35 év felet-
tiek (masters) bajnokságán is
szép sikereket értünk el.

– A fiatalok ezek szerint jól
fejlôdnek. Közülük ki kerülhet be
a tehetségesek Héraklész-prog-
ramjába?

– Idén Juhász Ádám és Patai
Zsolt Róbert lehetett a prog-
ram részese, remélem, hogy
jövôre hozzájuk csatlakozhat
a Papp Attila, Guliga László,
Kékegyi Henriett trió. A klu-
bok tehetnek egy javaslatot,
hogy kiket tartanak érdemes-
nek rá, és ezt egyeztetik az or-
szágos ranglistával.

– Ebben az évben milyen ver-
senyen indulnak még?

– Jövô héten Biharnagyba-
jom ad otthont egy kiemelt
országos minôsítô verseny-
nek, melyen a klub rangsoro-

lásához lehet pontokat sze-
rezni. Tizenöten indulunk
majd, ez lesz számunkra az
évzáró. Remélem, hogy a vé-
gén bekerülünk a legjobb tíz
egyesület közé.

– A békéscsabai klub milyen
versenyeket szervez még az idén?

– Minden évben rende-
zünk a fogyatékkal élôknek
egy erôemelô versenyt. Igen
komoly létszám, 60-70 fiatal
szokott összegyûlni az edzô-
termünkbe. Akik jól szere-
peltek a november 12-i verse-
nyen, azok késôbb a Csaba
Centerben, egy bemutató ke-
retében összemérhetik tudá-
sukat az ország legjobbjaival
is. Azt már az országos alapít-
vány rendezi, mi csak a fel-
szerelést, a bírókat és a segítô-
ket biztosítjuk.

– Aki kedvet kap a súlyeme-
léshez, hogyan juthat el önökhöz?
Szokott toborzókat tartani?

– Aki jön, azzal foglalko-
zom. Persze azért csináltam
egy tesztet is: bemegyek az is-
kolákba, és a tanárokkal meg-
beszélve levezénylek egy test-
nevelésórát. Mielôtt bárki azt
hinné: nemsúlyzóvalmegyek.
A súlyemeléshez nem az erôs,
hanemaz atlétikus, laza izom-
zatú és fejleszthetô emberek-
re van szükség. A súlypont-
emelkedés, a helybôl ugrás és
a medicinlabda-dobás szere-
pel a programban, és aki a leg-
több pontot kapja a teszt vé-
gén, azzal elbeszélgetek. Saj-
nos a versenysport nincs jó
helyzetben, hiszen nagy le-
mondást igényel: folyamato-
san és nagyon komolyan ké-
szülünk, az ifikmár heti 5×2
órát edzenek. Alázatosan kell
végezni ezt a sportot – de ak-
kor lesz eredmény is.

LICSKA BALÁZS
Bôvebben:www.bekesmegye.com

Újra régi fényében tündököl a békéscsabai súlyemelés

Felkészültek az erôemelôk
A Békéscsabai Elôre Súlyemelô Club több fiatal,
korosztályos bajnokkal büszkélkedhet.Mesterük-
kel, Bökfi Jánossal – volt súlyemelô olimpikonnal –
idéztük fel az év eddigi legnagyobb sikereit.

Közel félszáz halmo-
zottan sérült, fogya-
tékkal élô vett részt
a megyei mozgásél-
mény-programon,
melyet november 21-
én, szombat délelôtt
rendeztek a békés-
csabai Szabó Pál Té-
ri Általános Iskola
tornatermében.

Sport, csillogó szemekkel, kicsit másként

Itt mindenki aranyat nyert


