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ABékés Megyei Önkor-
mányzat támogatásával

négy hétvégén hatszáz-hat-
száz adag ételt osztanak szét
karácsony elôtt a rászorulók
és a nagycsaládosok között. A
négy különbözô településre
megszervezett jótékonysági
kezdeményezés helyszínein a
Békés Megyei Gasztronó-
miai Team tagjai sürögnek-
forognak, hogy senki ne ma-
radhasson meleg ennivaló
nélkül.
Adventmásodik szombat-

ján Szarvasra érkezett a lelkes
csapat, ahol a Békés Megyei
Körös-menti Szociális Cent-
rum dolgozóinak segítségé-
vel porciózták a gulyáslevest
és a szilvalekváros buktát.
Domokos László, a Békés Me-
gyei Közgyûlés elnöke is csat-
lakozott Prohászka Béla és
Tímár András mesterszaká-
csokhoz, akik szorgalmasan
merték az illatozó levest a tá-
nyérokba. A finom falatok
mellettGulyás Attila, a Békés
Megyei Jókai Színház mûvé-
sze a Színitanház diákjainak
közremûködésével adott ze-
nés mûsora is várta a Fô térre
látogatókat.

Domokos László nem fe-
ledkezett meg azokról sem,
akik nem tudtak ellátogatni a

jótékonysági akció helyszíné-
re. Felkereste a BékésMegyei
Körös-menti Szociális Cent-
rumot, hogy áldott ünnepe-
ket kívánjon a megyei fenn-
tartású intézmény lakóinak,
valamint egy kis Mikulás- és
karácsonyi ajándékot nyújt-
son át nekik.
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Az ünnepélyes megnyitót kö-
vetôen Sáfár Gyula, a Békés
Megyei Levéltár igazgatóhe-
lyettese vázolta a községmúlt-
jának fontosabb csomópont-
jait az „OtthonunkBékésme-
gye” programsorozat decem-
ber 8-i,muronyi állomásán. A
mûvelôdési házban ezután a
Békés Megyei Jókai Színház
gyermekmûsora és a színitan-
ház zenés elôadása szórakoz-
tatta az érdeklôdôket, míg a
polgármesteri hivatalban a so-
ron kívüli testületi ülésen Ba-
logh József térségi tanácsnok
számolt be a megyei önkor-
mányzat munkájáról és intéz-

ményeirôl. Azt is elmondta,
hogy amegyei önkormányza-
tot is érintô pénzelvonás kö-
vetkeztében a jövô évbenmár
mintegy 2,6 milliárd forinttal
kevesebb pénzbôl kell gazdál-
kodniuk, ami belsô racionali-
zálást tesz szükségessé.
Két megyei intézmény

részletesen is bemutatkozott
Muronyban.Maczik Éva An-
na igazgató a Békés központ-
tal mûködô Hajnal István
Szociális Szolgáltató Cent-
rumról tartott elôadást. A
Farkas Gyula Közoktatási In-
tézmény szakmai igazgatóhe-
lyettese, Szlota József arról be-

szélt, hogy a nemrégiben
megvalósult beruházásaikat
követôen ezúttal gyógypeda-
gógiai kollégiumuk felújítását
tervezik, amelyhez a 180mil-
liós keretet a megyei önkor-
mányzat biztosítja.
A testületi ülés végén Fe-

kete Ferenc polgármester és
Kosznáné Pule Ilona jegyzô el-
mondták, hogy Murony je-
lenleg ismûködési és bérhitel
nélkül látja el feladatait, sôt a
község belterületi útjait most
újították fel, mintegy negy-
venmillió forintos beruházás
eredményeképpen – mindez
azonban csak számos lemon-
dás révén valósulhatott meg,
a község képviselôi például
mindannyian beleegyeztek,
hogy tiszteletdíj nélkül vé-
gezzék munkájukat.
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Finom falatok Szarvason Lemondásokkal az eredményekért
A kormányzati megszorítások miatt szükségessé
váló belsô racionalizálás mellett az új beruházá-
sokról is szó esett december 8-án, az „Otthonunk
Békés megye” muronyi állomásán.

Gulyásleves és ízes bukta illata töltötte be szomba-
tonSzarvasFô terét, hiszenaBékésMegyeiÖnkor-
mányzat és a Békés Megyei Gasztronómiai Team
jótékonysági akciójában ismét hatszáz adag ételt
osztottak szét, ezúttal ahíres arborétumvárosában.

Tisztelt Békés megyeiek!

A karácsony az öröm, a békesség, a csa-
lád és az otthon ünnepe. Most még in-
kább szükség van egymás megértésére,
biztatására, szeretetére, arra, hogy hitet
és reményt adjunk egymásnak a nehéz
idôkben is. Soha nem szabad feladni a
hitet, hiszen a jövôt mi magunk formál-
juk, tevékeny részesei vagyunk mind-
annak, ami velünk, a családunkkal, a
környezetünkkel, a hazánkkal történik.
Szeretetteljes, békés ünnepeket és
eredményekben gazdag, boldog új
esztendôt kívánok!

DOMOKOS LÁSZLÓ,
A BÉKÉS MEGYEI

ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

„Küszöbön áll a nap, az az
egyetlen egy nap az évben,
mely hivatalosan is a szerete-
té. Háromszázhatvanöt nap
közül háromszázhatvannégy
a gondjaidé, a céljaidé, mun-
kádé, és a szereteté csupán
egyetlen egy, s annak is az es-
téje egyedül. Pedig hidd el,
Ismeretlen Olvasó, fordítva
kellene legyen. Háromszáz-
hatvannégy nap a szereteté, s
egyetlen csak a többi dolgoké,
s még annak is elég az estéje.”

(WASS ALBERT)

A karácsonyi ünnepváráson Domokos László megyei
elnök is részt vett
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Bartus Gyula színmûvész
Amikor tizenegy éves koromban elváltak a
szüleim, megváltozott számomra, majd aho-
gyan középiskolába és kollégiumba kerültem,
szinte egészen el is tûnt az életembôl a kará-
csony. Minden más lett azonban, miután sa-
ját családot alapítottam, megszületett a kis-
fiam, és attól fogva rendesen megtartjuk az

ünnepet. A szentestét és az elsô napot itthon
töltjük, utána pedig általában elutazunk a
Miskolcon és környékén élô rokonaimhoz.
Ha belefér az idôbe, az idén teszünk egy kité-
rôtNyíregyházára, és talán ott is szilvesztere-
zünk, mert a városban maradt egy régi, na-
gyon kedves barátságom.
A színházatmûvelô emberek számára nem

szokatlan, ha idôrôl idôre társulatot és vele
együtt lakóhelyet kell váltaniuk. Velem sin-
csen ez másként, és szinte majdnem mind-
egyik városban, ahol éltem és dolgoztam,ma-
radt egy-egy jó barátságom – és az ünnepek
számomra azt is jelentik, hogy amikor leülök
a fenyôfa mellé, ôrájuk is gondolok.
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Kepenyes Pál szobrász
Gyermekkorom legnagyobb ünnepe marad
számomra. A szeretet ünnepe! Hároméves
voltam, de még most is ízlelem azt a csodála-
tos estét, amikor kifordított báránybôr bun-
dájában Jézuska saját maga érkezett el hoz-
zánk. Hátáról a zsákot levette, nevemen szó-
lított, majd káprázatos, hihetetlen tárgyakat
rakosgatott ki elém. Emlékszem, legelôször
egy kicsiny, vörös gépkocsit láttam meg. Ô a
kezében felhúzta (csak késôbb tudtam meg,
hogy ezt tette), a padlóra helyezte, és az apró
játékszer diadalmasan robogott felém, mint-
egy nyolc méter távolságból. Én kacagtam,
ugráltam, anyám ölébe bújtam. És nagyon-
nagyon boldog voltam.
Hagyomány szerintMexikóban nem kará-

csonyfát díszítenek, hanem a pálmafákat éke-
sítik csillagokkal és ajándékokkal. Emellett
ún. nacimientót készítenek, vagyis felállítják
a születési jelenetet, amelyhez a piacról lehet
a kis Jézust, a SzûzMáriát vagy a három kirá-
lyokat ábrázoló figurákat beszerezni.
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Miért van válság, nehézség,
betegség? Haez a kérdés feszít
bennünket, akkor tisztáznunk
kell valamit. Isten a Bibliában
nem garantálja, hogy itt a föl-
dön megbünteti a rosszat, és
megjutalmazza a jót. Sôt, az
evangéliuméppen ameg nem
érdemelt kegyelemevangéliu-
ma, ami az érdem és jutalom
elméletét határozottan keresz-
tülhúzza. A bibliai írók reáli-
san szólnak a világban lévô ba-
jokról és igazságtalanságról, és
arról, hogy a Szentírás közép-
pontjában a legnagyobb igaz-
ságtalanság, a kereszt áll. Az
egyetlen igaz embert, aki ezt
nem érdemelte, gonosztevô-

ként kivégzik. Hogy enged-
hette az Isten? Megengedte!
És ebben a legnagyobb rossz-
banmutatta meg irántunk va-
ló legnagyobb jóságát, mentô
isteni szeretetét, és végezte el a
megváltásmûvét.
Isten nem tesz rendet egy

varázsütéssel, és nem teremt
hitet erôszakkal. Hanem úgy
válaszol a földi lét kérdéseire,
hogy belejön ebbe amélység-
be, megszületik emberi test-
ben az elsô karácsonyon,meg-
tölti jelenlétével ezt a világot,
és helyreállítja a kapcsolatun-
kat önmagával. Krisztusért
megbocsát.
Vajonmi engedjük-e, hogy

Isten jósága, szeretete, igazsá-
ga rajtunk keresztül gyôzze le
a rosszat a világban? Hol kez-
dené amaga életújítómunká-
ját, ha nem rajtunk, akik hoz-
zá fordulunk kérdéseinkkel?
Az a sok rossz a világban nem

ami hitünknek, haneméppen
a hitetlenségünknek a követ-
kezménye. Hol van Isten?
Hol van nálunk az Isten?

Készek vagyunk-e arra, hogy
megnyíljunk elôtte, hogy
megszülessen végre a saját szí-
vünkben, hogy mi magunk
legyünk eszközeivé, áldásai-
nak csatornáivá ezen a földön?
Merjünk hinni a láthatatlan
Istenben! Életünk legfonto-
sabb dolgaibanmi nem a látá-
sunkra hagyatkozunk. Mégis
valóságos a szülôi szeretet,
vagy a szerelem az életünk-
ben, és rá merjük bízni ma-
gunkat. Hát karácsony ünne-
pén lássuk meg Jézusban az
Istent, és merjünk vele élni,
járni, szeretni, megbocsátani,
áldozatot hozni, ha kell. És ak-
kor csodáit ismegtapasztaljuk
saját életünkben.

KONDORPÉTER
EVANGÉLIKUS ESPERES

Amennyibennem tûniknagy-
képûségnek, szerényen jel-
zem,hogy egyetértek a kérdés-
ben foglalt állítással, hogy tud-
niillik válságos helyzetben
élünk társadalmi, erkölcsi, gaz-
dasági, politikai szempontból
egyaránt. Ugyanakkor ez nem
olyan nagy újdonság az embe-
riség történelmében.Másrészt
a kérdés azt sugallja, hogy jó
dolog a hit, csak kevés van be-
lôle, így érdemes minden le-
hetôséget megragadni, hogy
többel rendelkezzünk. Meg-
gyôzôdésem szerint a kará-
csonyünneplése erre tökéletes
eszköz.
Jó dolog tehát és sokak

szerint nélkülözhetetlen az
ember életében a hit, a biza-
lom, a remény. Egyáltalán
nemmindegy azonban, hogy
kiben, miben, és mi alapján
hiszünk. A gondolkodás nél-
küli és felelôtlen hit legfel-
jebb kábítószer, vagy önámí-
tó butaság, de semmiképpen

nem megoldás. A karácsony
eredeti üzenetét ünneplôk
ilyenkor megerôsödnek ab-
ban a meggyôzôdésükben,
hogy hinni ésszerûen és fele-
lôsséggel egyedül Istenben
lehet. Ô tökéletesen igazolta
magát, és garanciát adott azál-
tal, hogy kétezer évvel ezelôtt
a betlehemi éjszakában test-
vérünkké vált és végérvénye-
sen elköteleztemagátmellet-
tünk. A belé vetett hit viszont
erôt ad és reális bizalmat éb-
reszt bennünk arra vonatko-
zóan is, hogy érdemes, sôt
kell, akár áldozatok árán is,

hinnünk olyan értékekben,
és tevékenyen fel kell lép-
nünk olyan értékek védelmé-
ben és gazdagításában, me-
lyek Istentôl származnak, és
amelyeket örök emberi érté-
keknek neveznek azok is,
akik nem ismerik testvérük-
nek azt a Gyermeket, akinek
a születését ünnepeljük. Az
ilyen örök értékek a szeretet,
az igazság, a jóság, az egymás-
sal való tevékeny szolidaritás.
Karácsony különös és kiemelt
alkalom arra, hogy ezekben
az értékekben gazdagodjunk,
ezekben higgyünk, és ezek ál-
tal boldogabbá tudjuk tenni
az erkölcsi, társadalmi, gazda-
sági válságban élô embertár-
sainkat: saját magunkat, csa-
ládjainkat, közösségeinket,
szûkebb és tágabb környeze-
tünket. Kívánom, hogymind-
annyian így éljük meg a kará-
csonyi ünnepeket.

DR. KISS-RIGÓ LÁSZLÓ
RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖK

– Nem lehet más reménysé-
günk,mint Jézus Krisztus, ez
az egyes emberek és a kisebb-
nagyobb közösségek számára
egyaránt igaz. Történelmünk
során csak a 20. századi em-
ber vélte úgy, hogy nincs Is-
ten, hogy az ember a legma-
gasabb hatalom, fölötte pe-
dig már nincs senki. Az Isten
nélküli világ olyan, amit ma
megtapasztalunk: pénzügyi
érdekek miatt háborúk dúl-

nak – fogalmazott Sípos Tas
Töhötöm.
AGyomaendrõdön élõ re-

formátus esperes kifejtette,
Isten szeretete a legnagyobb
hatalom. Úgy látja, a világ
nem érti meg, hogy az éle-
tünk nem a saját kezünkben,
hanem Isten kezében van.
Amintmondja, eddig a Szent-
írás egyetlen szavát sem tud-
ták megcáfolni, ezért nem is
érdemes hadakozni ellene;
Isten szeretete pedig legyõz-
hetetlen. Azt javasolja, gon-
doljunk bele: ha valakit meg
akarunk nyerni barátunknak,
azt erõszakkal nem érhetjük
el, csak úgy, ha valami jót te-
szünk vele.

– Eltûnõdtünk már azon,
hogy a természeti és fizikai
törvények mibõl adódnak?
Az például nyilvánvaló, hogy
egy óra nem magától mûkö-
dik – de bizonyos törvény-
szerûségek alapján az ember
vajon magától alakult ki? Le-
hetséges ez? A hívõ keresz-
tény emberrel ugyanaz törté-
nik,mint az ateistával, csak az
ateista a véletlennek tulajdo-
nítja, a hívõ pedig az Isten ke-
zébõl fogadja azt. Ezért élhet
reménységben. Mert tudja,
hogy élete mindig a legyõz-
hetetlen szeretet oltalmában
van – zárta nyilatkozatát Sí-
pos Tas Töhötöm.
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Nélkülözhetetlen az ember életében a hit
Azünnepek közeledtével az egyházak képviselôit arról kérdeztük, hogymi
adhatma hitet az embereknek ebben a válságos idôszakban karácsonykor.

Miért engedi ezt Isten?

A szeretet legyõzhetetlen

Karácsonyi élmények
Ki hogyan tölti a karácsonyt?

Mit jelent számára ez az ünnep?

Hinni felelôsséggel egyedül Istenben lehet

Böczögô Dorina tornász
A kedvenc ünnepem, ezért már nagyon vá-
rom a karácsonyt. A kishúgom még csak öt-
éves, neki még a Jézuska hozza az ajándéko-

kat. Hogy én meddig hittem benne? Elsôs,
másodikos koromig, demár nem emlékszem,
hogy ki világosított fel.
Mindig az utolsó pillanatramarad a fenyô-

fa beszerzése, amit a lakással együtt délután
szoktunk feldíszíteni. Utána következik az
ünnepi vacsora: általában húsleves, kacsa és
bejgli a menü. Közben valaki kioson, és a fa
alatt titokban elhelyezi az ajándékokat, hogy
nagy legyen a meglepetés.

Prohászka Béla mesterszakács
Az ünnep a szó szoros értelmében ünnep szá-
momra, ezért ilyenkor dolgozni semdolgozom:
elôtte és utána is sok a munka, ekkor azonban
csak a családdal foglalkozom. A közös fenyôfa-
állítás és -díszítés, az ajándékozás természetesen
nálunk semmarad el. Számomraminden eddi-
gi karácsony egyformán, önmagában értékes és
emlékezetes, éppen azért, mert ilyenkor lehe-
tünk együtt szeretteinkkel, tudunk örülni egy-
másnak, a gasztronómiának, az adott és kapott
meglepetéseknek.Azünnepet és a konyhát egy-
aránt tisztelem, ezért úgynevezett különleges-
ségeket nem igazán szoktam karácsonykor ké-
szíteni, hanemahagyományos ételeket részesí-
tem elônyben ezen az alkalmon, így például a
halászlét haltejjel, filézett pontyból és harcsából.
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– Hogyan tudják áthidalni a
központi, kormányzati elvoná-
sokból keletkezô hiányt a 2010-
es költségvetésben?
– A BékésMegyei Önkor-

mányzat gazdálkodásának sta-
bil, megbízható pozícióját a
továbbiakban csak úgy ôriz-
hetjük meg, figyelemmel a
fenntartott intézményháló-
zat biztonságos mûködésére,
hogy jövôre átmenetileg hi-
telt vonunk be a folyómûkö-
dés költségvetési egyensúlyá-

nak megtartása érdekében.
Mûködési hitel felvételére
évek óta nemvolt példa, azon-
ban ideiglenesen rákénysze-
rülünk ennek igénybevételé-
re. Emellett teljesen új gaz-
dálkodási ésmûködési szem-
léletet kell bevezetnünk, és el-
kerülhetetlen lesz számunkra
az önkormányzati feladatok
új szolgáltatási formáinak ki-
dolgozása és begyakorlása,
amely alapvetô változásokat
jelent egész mûködésünk-

ben. Amikor kevés pénz áll
rendelkezésre a napi fenntar-
tásra, akkor kell a már meg-
haladott, avítt kormányzati
szabályozás ellenére lépést
váltani amûködés egész rend-
szerében. A szolgáltató me-
gye szerepét kell erôsítenünk,
amely erôteljes rugalmassá-
got, új technológiák bevoná-
sát és új tudás felhasználását
igényli.Minden alkalmazott-
nak jó specialistának kell len-
nie tanult szakmájában, amely

a munkakörével is összhang-
ban kell, hogy álljon. Ehhez
intézményeinkben a mûkö-
dés kritikus tömegét szüksé-
ges létrehozni, hogy a fajlagos
kiadások csökkenjenek, vi-
szont az alaptevékenységek
kiegészítô bevétele lényege-
sen kibôvüljön.

– Összegszerûen mekkora
mûködési célú hitel beállítását ter-
vezik?
– Intézményeinknél a nem

szakmai típusú feladatok ösz-
szehangolása már az idei év-
ben elkezdôdött, de teljes
egészében januártól alakul
ki az újszerû feladatellátás,
amelynek hatására a 2,6milli-
árdos hiány 1,8 milliárdosra
változik. Ezért az egyensúlyi
költségvetés biztosítása érde-
kében hozzávetôlegesen ezt a
hiányt kell mûködési hitel
beállításával pótolnunk.

– Hogyan érinti a tervezett
megyei fejlesztéseket és beruházá-
sokat a jelentôs forráscsökkenés?
– A válság kezelésére ki-

dolgozott növekedésorientált
gazdaságfejlesztési programot
folytatjuk tovább. Az elôre ho-
zott beruházások, a szakkép-
zés fejlesztése, a civil szerveze-
tek és a pályakezdô diplomá-
sok támogatása mind-mind
ide tartozik. A Békés megyé-
ben élôk számára most is a
munkahelyekmegtartása és új
munkahelyek létrehozása a
legfontosabb. Az önkormány-
zati fejlesztési, beruházási te-
vékenységeket folyamatosan
megújítani szükséges, elôtér-
be helyezve a „megtérülô” be-
ruházásokat. Egyre nagyobb
figyelmet kell fordítanunk a
külsô források bevonására. A
korábban kibocsátott kötvé-
nyünkbôl származtatott forrá-

sokat elsôsorban „megtérülô”
beruházásokra kell majd for-
dítanunk. Ez olyan beruházást
jelent, amely a korábbinál ke-
vesebb mûködési kiadást von
maga után a fejlesztés megva-
lósítása után, többlet bérleti
bevételt, illetve teljes önkölt-
séget meghaladó hozadékot
teremt. Mindemellett a va-
gyongazdálkodás teljesen új
felfogású bevezetése szüksé-
ges – az optimális vagyonhasz-
nálat és a fenntartható mûkö-
dés érdekében. Békés megye
egy megújulni képes, élhe-
tô megye, nem engedhetjük
meg, hogy a kormány felelôt-
len politikája miatt lemarad-
jon. A célunk egy biztonságos,
élhetômegye, pozitív jövôkép
kialakítása, ahol van jövôje a
családoknak, a fiataloknak és
mindazoknak, akik szeretnek
itt élni.

2009 nyarán már láthatóvá
vált, hogy a korábbi évekhez
képest még komolyabb meg-
szorítások, például a forgalmi
adó emelése miatt tenni kell
valamit –mondta kérdésünk-
re Czégény Gyula, a Békés
MegyeiÖnkormányzat Szak-
mai Felügyeleti Osztályának
vezetôje. Hozzátette: ezért a
legcélszerûbbnek mutatko-
zott azt a folyamatot folytatni,
amely jellemezte az intéz-
ményrendszerünket egészen
2006-tól napjainkig. Vagyis
egy költséghatékony, de szak-
mailag már korábban jól át-
gondolt és mûködô, össze-
hangolt rendszernek az utol-
só simításait, hajtottuk/hajt-
juk végre.
Kiemelt figyelmet kapott

az az elv, hogy a szakmai
munka a legkisebb sérülést
szenvedje el intézményeink-
ben – a kedvezôtlen közpon-
ti szabályozás változása elle-
nére.
Ennek alapján szeptem-

bertôl decemberig leválasz-
tottuk a szakmáról a kiszol-
gáló feladatokat, és ezeket
úgy csoportosítottuk át, hogy
mindenki a tudásához legjob-
ban illôt, vagyis azt végezze,
amihez a legjobban ért.
Kézenfekvô volt például,

hogy a karbantartási feladato-
kat a szakképzô iskolák kap-
ják. Hasonlóan természetes,
hogy a szállítási feladatokat
két olyan intézmény vállalja,
amelyik korábban is a legna-
gyobb mértékben vette ki
a részét ebbôl. Ilyen logika
mentén történt az élelmezési
feladatok átszervezése is.
Azok kapták amegbízást, akik
eddig is a legnagyobb techno-
lógiai háttérrel és szakember-
gárdával rendelkeztek.Mind-

emellett azt is láttuk, hogy
az élelmezési és a takarítási
feladatok között összefüggés
volt már korában is, ezért ez
utóbbi megbízásokat is ezek
az intézmények kapták.
Így a végleges formában,

öt konyhában három intéz-
mény fôz, míg korábban ti-
zennyolcban; azt megelôzô-
en pedig még több volt a fô-
zôkonyhák száma.
Hasonló átszervezésre ke-

rült/kerül sor az informatikai
rendszernél is. Napjaikra
ugyanis felértékelôdött a di-
gitális tudás, ezért hoztunk
létre a Tudásházban egy eh-
hez kapcsolódó menedzs-
mentet. Az intézményrend-
szerünkben közel harminc
informatikus dolgozik, ám
közöttük eddig nem volt kap-
csolat. A speciális területek
szakértôi idônként fizikálisan

és gyakrabban a „virtuális va-
lóságban” fognak találkozni.
Összehangoljuk a szakembe-
rek munkáját, így a rendsze-
ren belül összeadódik a meg-
lévô tudás.
Az átszervezés eredménye

persze nem azonnal jelentke-

zik, sôt idônként a költségek
csökkentése érdekében, pél-
dául egy korszerû konyha lét-
rehozása, bizony befektetése-
ket is igényel.
Hasonló a helyzet a szállí-

tási feladatokkal is, mert jel-
lemzôen egy napon, hasonló
célból ment Budapestre több
intézmény jármûve, most
azonban ezt a párhuzamossá-
got megszüntetjük a szerve-
zett együttmûködéssel. Szin-
tén megtakarítunk azzal is,
hogy immár közösen lépünk
fel a beszerzések során. Le-
gyen az gáz, tisztítószer vagy
az élelmezéshez kapcsolódó
nyersanyag, vagy a karbantar-
táshoz kapcsolódó alkatrész,
immár közösen lépünk fel a
piacon, s ez további árcsök-
kentô tényezô.
Az osztályvezetô a további

feladatokról szólva a mûkö-
dés kontrollingját tartja fon-
tosnak.Mintmondta, „együtt
tanulják” az intézményrend-
szerrel azt az újszerû mûkö-
dést, ami országosan is egye-
dülálló.

Kényszerpályán mûködik a
Megyei Önkormányzat, hi-
szen idén júliusban a képvi-
selô-testület kénytelen volt
meghozni azt a döntést,
amely az általa fenntartott in-
tézmények átszervezésére vo-
natkozott – mondta érdek-
lôdésünkre az önkormány-
zat pénzügyi osztályvezetôje.
Nyikora Illésné szerint mind-
erre azért „kényszerült” a tes-
tület, mert a kormányzati in-
tézkedések megszorító hatá-
sait csak így tudták „kivédeni”.
A nyáron ugyanis a forgal-

mi adó kulcsát emelték meg,
s ez önmagában 2009-ben
300 millió, a 2010-es eszten-
dôben pedig 600millió forin-
tos többletkiadást jelentett. A
testület ezért – értékelése sze-
rint – jól döntött, amikor az
intézmények nem szakmai
feladatainak átszervezésébe
kezdett. Az azóta megkezdô-
dött munkálatok során azok-
hoz az intézményekhez tele-
pítették a feladatokat, ahol a
legszakszerûbben, a legjobb
minôségben és viszonylag a

legolcsóbban tudnak szolgál-
tatni a többiek számára.
Menet közben azonban

kiderült, hogy jövôre további
2,6 milliárd forintos újabb
központitámogatás-kieséssel
kell számolni, benne az elô-
zôekben említett 600 millió
forintos áfatöbbletet. Ez a ha-
talmas hiány azt jelenti, hogy
az elmúlt három év egészé-
hez képest, összességében ha-
sonló elvonásokra számíthat
a megye a jövô évben – egy
esztendô(!) –, mint korábban
három év alatt.
Számításai szerint azonban

az átszervezések kapcsán ki-
alakuló, megközelítôleg 800
millió forintos megtakarítás
nem lesz elegendô a közpon-
ti elvonások ellentételezésére,
ezért a következô évi megyei
büdzsé legalább 1,84milliárd
forintos mûködési hitel fel-
vételével számol.
Nyikora Illésné személye-

sen is nehezen éli meg ezt a
„traumát”, mert mint fogal-
mazott, költségvetési szakem-
berkéntmég nem kellett ösz-
szeállítania hitelfelvételt is
tartalmazó önkormányzati
költségvetést.
A hitelfelvétel okai közé

soroltamég, hogy folyamato-
san csökken az intézmények
normatív támogatása, az ille-
tékbevétel, valamint a szemé-
lyi jövedelemadó átengedett
része és az OEP-finanszíro-
zás. Eddig ezekbôl a források-
ból pótolták a hiányzó nor-
matív finanszírozást. Az elvo-
nások mértékére példaként
említette, hogymíg 2006-ban
1,2milliárd forintos személyi-
jövedelemadó-bevételre tett
szert a megye, addig jövôre

ezen a jogcímen mindössze
180 millió forinttal számol-
hatnak. A folyamatosan csök-
kenô központi finanszírozás
ezért „kikényszerítette” azt az
elvet, hogy az intézmények
próbáljanak megállni a saját
lábukon, vagyis mûködjenek
a számukra elôirányzott köz-
ponti támogatásból és a saját
bevételeikbôl. Ez például a

közoktatási vagy a szociális
intézményeknél hellyel-köz-
zel sikerült is.
A gyermekvédelem finan-

szírozása viszont „katasztro-
fális”, a költségek még ötven
százalékát sem fedezi a köz-
ponti támogatás. Hasonló a
probléma a kulturális terüle-
ten, így például a könyvtár és
a múzeum esetében is. Eddig
a személyi jövedelemadóból
tudta a megye kiegészíteni
ennek a területnek a finanszí-
rozását, de mint látjuk, 2006
óta ez a forrás csaknem a he-
tedére csökkent. Ezért kény-
szerül a megyei önkormány-
zat jövôre hitelt felvenni an-
nak érdekében, hogy szolgál-
tatásainak színvonalát tovább-
ra is megôrizhesse.

Pénzügy: az eddigi átszervezések
nyolcszázmillió forintos
megtakarítást hoztak

Nem sérülhet
a szakmai munka

A kormányzati forráselvonások következtében jövôre mintegy 2,6 milliárd fo-
rintos pénzügyi pozícióromlással számolhat amegyei önkormányzat, ami any-
nyit tesz ki, mint az elmúlt három év forráselvonásai összesen. Ennek tudatá-
ban kellettmegtervezni a BékésMegyeiÖnkormányzat 2010-es költségvetését,
amelybôlmár biztosan látható, hogy az elkövetkezendô esztendôben képzôdô
források és a felmerülô kiadási igények nem lesznek összhangban. Többek kö-
zött ezért nem lehetséges mûködésre fordítandó hitel felvétele nélkül biztosí-
tani a büdzsé egyensúlyát,mondta elDomokos László. Amegyei elnököt a költ-
ségvetés kapcsán a jövô évi lehetôségekrôl kérdeztük.

Amegyei önkormányzat fenntartásában korábban
még többmint 40 önálló intézménymûködött több
telephellyel, 17 településen. 2006 óta több milliárd
forint elvonás érte a fenntartót, s ez „kikényszerí-
tette”, hogy költséghatékony módon átszervezzék
a mûködést. 2010-ben újabb, 2,6 milliárd forintos
elvonás érinti a megyét, s ezt hitelfelvétel nélkül
nem lehet úgy kiegyensúlyozni, hogy az önkor-
mányzat által nyújtott közszolgáltatások ne sérül-
jenek, illetve a 17 településmindegyikénmaradjon
megyei intézmény. Hogy mekkora feladatról van
szó, árulkodnak az adatok: Például a Pándy kór-
házban évente 45 ezer fekvôbeteget látnak el, míg
legalább 900 ezer alkalommal fordulnakmeg járó-
betegek az intézményben. Szociális és gyermekvé-
delmi ellátásban 2500 ellátott részesül,míg az isko-
lákban 5600 diák tanul, akik többmint negyedének
kollégiumi ellátásáról is gondoskodni kell. A me-
gyei intézményrendszerbenpedig többmint négy-
ezren dolgoznak, s számukra semmindegy,milyen
jövôt kínál nekik a munkaadójuk. Az alábbiakban
a 2006 óta tartó folyamatos átszervezések két me-
gyei fôszereplôjét, a pénzügyi és a szakmai felügye-
leti osztályok vezetôit kérdeztük.

Ellensúlyozni kell a kormány megszorító intézkedéseit
A felborított egyensúlyt hitelfelvétellel biztosíthatja költségvetésében a megye
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2007. július elsejével jött létreBékésen,Dévavá-
nyán és Tarhoson a megye egyik legnagyobb és
legkorszerûbboktatási központja, a FarkasGyu-
la Közoktatási Intézmény (FGYKI). Az iskola
sokszínûségének elônye, hogy a legjobb képes-
ségû és a speciális igényû tanulóknak egyaránt
tud használható tudást adni, ugyanakkor maxi-
málisan biztosítja az átjárhatóságot. Fô feladatá-
nak a szakképzést tekinti, hiszen a minôségi
szaktudásnak ma felbecsülhetetlen az értéke.
Képzését a piac igényeihez igazítja, és jó kapcso-
latot ápol a térség vállalkozóival, akik szakképzé-
si hozzájárulásaikkal segítik az oktatás színvona-
lának emelését, illetve számos esetben munka-
helyet biztosít az itt végzett tanulók számára.

Az intézmény jól felszerelt mezôgazdasági
gépszerelô, festô és fodrász tanmûhelyekkel,
szántóföldi tangazdasággal, állattartó tan-
üzemmel, korszerû mezôgazdasági géppark-
kal, új informatikai szaktantermekkel, mé-
diamûhellyel, tanszállodával, faipari gépekkel
biztosítja az oktatott képzések és szakmák
gyakorlati hátterét. Az életszerû képzést a vál-
lalkozóknál töltött gyakorlatok, a termelô-
munkában való részvétel segítik.

Az iskola a Békés TISZK tagja, így diákjai
korszerû, világszínvonalú berendezések segít-
ségével sajátíthatják el a kiválasztott szakmákat.
Autósiskolájában személygépkocsi-, illetveme-
zôgazdasági vontatóvezetôi jogosítvány meg-
szerzésére is lehetôséget ad; a kiemelkedô ta-
nulmányi eredménnyel rendelkezôk részére
pedig külföldi tanulmányutat biztosít.
A Farkas Gyulában élénk a sportélet, több

országos eredményt elérô atlétája, kajakosa, sportlövôje van, emellett népszerûek az isko-
la kézilabdaedzései, uszodalátogatásai is, vala-
mint télen sí-, nyáron vízitábort szervez. Az
intézmény iskolaidôben és nyári idôszakban
is lehetôséget biztosít a külföldi partnerisko-
lák diákjaival való ismerkedésre, külföldi ta-
nulmányutakra, kikapcsolódásra. A hátrányos
helyzetû tanulókat különleges figyelemmel
kíséri, középiskolai kollégiumai, tanszállodái
pedig színes programokkal várják vendégei-
ket és diákjaikat.
Az FGYKI országosan egyedülálló diák-

köztársasága diákrendezvények, DÖK-veze-
tôtáborok szervezésében is jeleskedik, és a ha-
tárokon átívelô Román–Magyar Diákunió
feladatainak ellátására szintén nagy gondot
fordít.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Békés megye legnagyobb oktatási köz-
pontja, a Harruckern János Közoktatási

Intézmény, 2007. július 1-jén alakult meg, és
csupán két év alatt öt település kilenc iskolája
csatlakozott hozzá, hiszen Gyula, Szabadkí-
gyós, Elek ésMezôhegyesután idénnyáronegy
orosházi középiskola is felvette aHarruckern
nevet. Az intézménymára az ország egyik leg-
jelentôsebb szakképzési központjává vált, az
idei adatok szerint ugyanis tanulóinak száma
jelenleg háromezer-hatszáz, akik közül nyolc-
százan veszik igénybe térítésmentes kollégiu-
mi férôhelyeiket. Az intézményben tizenki-
lenc szakmacsoport, köztük számos hiány-
foglalkozás sajátítható el, népszerû szakmai
napjain a hatvannégy foglalkozás mindegyi-
kébe betekintést is nyerhettek a megye min-
den szegletébôl érkezô, pályaválasztás elôtt ál-
ló tanulók. Valamennyi diákjuk remek szak-
mai gyakorlati helyeken, térítésmentesen sa-
játítja el választott foglalkozását.

Az intézmény vezetôsége, Zámbó András
igazgató és helyettese,Mikulán Róbert rendkí-
vül nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy szak-
májukmegszerzésemellett érettségi vizsgát is
tegyenek a fiatalok. AHarruckern felnôttkép-
zési centrumának köszönhetôen az idôsebb
korosztály is visszaülhet az iskolapadba, az
élethosszig tartó tanulás jegyében: a munka
mellett végezhetô, illetve a munkaerôpiacról
kikerült felnôttek részére indított képzések és
tanfolyamok iránt amunkáltatók és amunka-
vállalók részérôl egyaránt nagy az érdeklôdés.
A Harruckern saját autósiskolát is mûköd-

tet, melynek révén egyes szakmák tanulói in-

gyen,míg az iskola diákjai ésmunkatársai ked-
vezményesen szerezhetikmeg a gépjármû-ve-
zetôi engedélyt. A sajátos nevelési igényû gyer-
mekeket az Egységes Gyógypedagógiai és
Módszertani Intézet és Diákotthon várja, míg
az esélyegyenlôség jegyében valamennyi diák-
ja mûvészeti oktatásban vehet részt, hiszen az
Alapfokú Mûvészetoktatási Egység remek
mûvésztanárai a tánc-, a szín-, a zene- és a kép-
zômûvészet terén is tudásuk legjavát nyújtják
több mint hatszázötven általános- és középis-
kolás számára. A megye kulturális életében
ugyancsak aktív szerepet tölt be az oktatási köz-
pont, hiszen aHarruckern-esték keretén belül
neves mûvészeket, tudósokat hívnak meg, a
rendezvényeket pedig nem csupán az intéz-
mény tanulói és munkatársai, hanem a váro-
si polgárok is elôszeretettel látogatják. A Har-
ruckern több alapítványt is létrehozott, ame-
lyek célja elsôsorban amodern szakképzés elô-
segítése, a nyelvoktatás fejlesztése, illetve a hát-
rányos helyzetû diákok segítése.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

– Folyamatosan megújuló iskolaként a 2009–
2010-es tanévtôl tovább bôvítettük képzési vá-
lasztékunkat, emellett december 1-jétôl akkre-
ditált felnôttképzési intézmény lettünk, így az
élethosszon át tartó tanulástmegvalósítók szá-
mára is képesek vagyunk lehetôségeket kínál-
ni – mondta el Plesovszkiné Ujfaluczki Judit,
a HJKI igazgatója. – A Hunyadi fô profilja az
informatika, az anyanyelvi és az idegen nyelvi
kommunikáció, a közgazdasági szakmacso-
port; iskolarendszeren kívüli keretek között
pedig elsôsorban az internetes alkalmazásfej-
lesztô, a szoftverfejlesztô és a multimédia-fej-
lesztô moduljait lehet elsajátítani. – Célunk,
hogy aktív, együttmûködô partnerként bekap-
csolódhassunk a foglalkoztatást segítô oktatás-
ba; feladatunk a munkaerôpiaci igényeknek
megfelelô olyan képzéseket biztosítani, ame-
lyekmind amunkáltatók,mind amunkaválla-
lók számára értékállóak.
– Intézményünk több projektben is részt

vesz ebben a tanévben. ATÁMOP3.1.6/08/2.
célja az Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmények által nyújtott szolgáltatások
fejlesztése az általános iskolák irányában: a sa-
játos nevelési igényû gyermekek esélyegyen-
lôségének elôsegítése, együttnevelésének tá-
mogatása. A Békésmegyei hálózat kiépítésére
és támogatására törekszünk. Mezôkovácshá-
zi intézményegységünk diákjai a TÁMOP
3.1.4./08/2. „Kompetenciaalapú oktatás,
egyenlô hozzáférés – Innovatív intézmények-

ben” projektmódszerei által új egyéni tanulá-
si utakat sajátíthatnak el, a kétszintû érettségi-
re való felkészüléshez fejleszthetik digitális
írástudásukat. A program során a pedagógu-

sok újszerû tanulásszervezési eljárások beve-
zetésével, kompetenciaalapú oktatócsomagok
meghonosításával, a projektalapú oktatás, ko-
operatív technikák alkalmazásával korszerûsí-
tik módszertani kultúrájukat.
– AHJKI 2009 októberétôl többmegyei in-

tézményre kiterjedôen látja el a könyvelési fel-
adatokat. Könyvelô tanirodánkban diákjaink
az iskolai évek alatt elsajátíthatják az elektroni-
kus könyvelés, a pénzügyi, számviteli munka
alapjait a gyakorlatban is. Emellett életmentô
pontként mûködünk, vöröskeresztes bázisis-
kolaként pedig továbbra is elkötelezettek va-
gyunk a karitatív munka iránt.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Használható tudás, életszerû képzés a Farkas Gyulában

Töretlenül fejlôdik tovább a Harruckern Újabb képzési lehetôségek a Hunyadiban
A sikeres pályázati projekteknek köszönhetôen még
magasabb színvonalú oktatást kíván biztosítani a nap-
pali tagozatos, illetve az iskolarendszeren kívüli okta-
tásban részt vevôk számára aHunyadi János Közokta-
tási Intézmény (HJKI).


