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Békés megyében is a Fi-
desz–KDNP nyerte meg

a listás választást (53,2 száza-
lék). Második helyen a Job-
bik végzett 19,21 százalékkal.
Harmadik az MSZP, ôk az
összes szavazat 18,45 százalé-
kát szerezték meg. Ôt követ-
te az LMP (5,21 százalék), az
MDF (2,05 százalék) és a Ci-
vil Mozgalom (1,89 száza-
lék). Május 7-én tizenhárom
országgyûlési képviselô ve-
hette át a megyei területi vá-
lasztási irodától megbízóleve-
lét ünnepélyes keretek között
Békéscsabán, a Jókai Szín-
házban. A hét megyei egyéni
választókerületekben megvá-
lasztott, valamint a területi
listán mandátumhoz jutott
hat honatya hivatalosan is
megerôsítést kapott arról,
hogy megkezdheti parlamen-
ti munkáját.

A megjelenteket dr. Dávid
Sándor, a Békés Megyei Terü-
leti Választási Iroda vezetôje,
megyei fôjegyzô köszöntötte,
majd elmondta, hogy a 2010.
évi országgyûlési képviselô-
választáson hat egyéni válasz-
tókerületben már az elsô for-
dulóban érvényes és eredmé-
nyes volt a szavazás, csak a he-
tes számú egyéni választóke-
rületben kellett második for-
dulót tartani. 186 295 fô jelent
meg az elsô fordulóban, ered-
mény elleni jogorvoslatot
nem jeleztek felénk, majd
hozzátette, hogy a választások
zavartalan lebonyolításában
négyezren mûködtek közre.

A mandátumot igazoló
meg bízóleveleket az egyéni vá-
lasztókerületi bizottság elnö-
kei adták át a megye egyéni vá-
lasztókerületeiben megválasz-
tott hét leendô honatyának. 

Mandátumot szerzett és a
következô parlamenti cik-
lusban a Fidesz–KDNP frak-
cióját erôsítve képviselheti
Békés megyét, a kerületek
sorrendjében: Vantara Gyu-
la, dr. Kovács József, Erdôs
Norbert, Farkas Zoltán, Do-
mokos László, dr. Dancsó Jó-
zsef és Simonka György.  Ez-
után a területi listáról Parla-
mentbe jutott képviselôknek
adta át a mandátumot igazo-
ló dokumentumot a megyei
területi választási bizottság
elnöke, melyet Babák Mi-
hály (Fidesz– KDNP), Gajda
Róbert (Fidesz– KDNP), Ha-
nó Miklós (Fidesz– KDNP), 
dr. Latorcai János (Fidesz–
KDNP), valamint Samu Ta-
más Gergô (Jobbik) és dr.
Varga Zoltán (MSZP) vehe-
tett át a TVI elnökétôl.

A részletes választási eredmények 
a 4. oldalon találhatók

Még március 26-án a
Kulturális Örökségvé-

delmi Szakszolgálat (KÖSZ)
arról értesítette a megyei ön-
kormányzat fenntartásában
lévô Békés Megyei Múzeu-
mok Igazgatóságát, hogy nem
köt szerzôdést múzeumokkal
a feltárások elvégzésére, mivel
a NIF Zrt. levelében hivatalo-
san is megerôsítette: a feltárá-
sokra nem tud elegendô fede-
zetet biztosítani, és az esetle-
ges újabb kormánydöntésig
korlátozzák az elôkészítési
munkálatokat. A Parlament
decemberi zárószavazásán az
idei év költségvetésébôl ugyan
elkülönítettek az M44-es út
fejlesztésére hárommilliárd
forintot, amely a Kondoros-
Tiszakürt közötti útszakasz
régészeti feltárásainak finan-
szírozására is kiterjedt volna,
azonban most úgy tûnik, még

sem lesz meg az akkor elkülö-
nített összeg. Voltak ugyan
külsôs társaságok, cégek által
végzett próbafeltárások, ám a
megyei múzeumigazgatóság-
gal való szerzôdéskötést a
KÖSZ halogatta, és azóta sem
kötötte meg, forráshiányra hi-
vatkozva. 

Felmerülhet a kérdés: ho-
gyan lehet ez, talán már elköl-
tötték a hárommilliárd forin-
tot? Ezért korábban hiába biz-
tosították arról a Békés me-
gyeieket, hogy végre elindul
az M44-es út fejlesztése, a té-
nyek azt igazolják, hogy a je-
lenlegi tervezés, valamint an-
nak finanszírozása is vakvá-
gányra futott, és tovább folyta-
tódik az M44-es út régóta tar-
tó kálváriája. Már javában zaj-
lanának a feltárási munkála-
tok, ha a kormányzat elfogad-
ta volna a Békés Megyei

Közgyûlés tavaly májusban
tett kétmilliárd forintos fel-
a jánlását, mely a régészeti
munkálatok finanszírozását
biztosította volna. Azonban a
szocialista kormányzás a fel-
a jánlást elutasította.

Domokos László, a Békés
Megyei Közgyûlés elnöke el-
mondta: a leköszönô kor-
mány cserbenhagyta Békés
megye lakosságát, mert ezzel a
lépéssel világosan látszik, hogy
nem akarja megépíteni az
M44-es utat. Ezt a feladatot a
következô kormányra hagyta. 

Úgy tûnik, hiába különí-
tettek el tavaly decemberben
hangzatos ígéretek közepette
az idei büdzsébôl hárommil-
liárd forintot útfejlesztésre,
mert annak jelenleg csak tö-
redéke áll rendelkezésre.
Mint kiderült, a megmaradó
500 millió forintból a szüksé-
ges feltárásokat nem lehet el-
végezni. Ezért a forrásgondok
miatt továbbra is késik a
gyorsforgalmi út fejlesztése,
amellyel Békés megye ismé-
telten hátrányos helyzetbe
kerül.

A biztonságosság volt a fô
rendezvényszervezô elem

április 15-én Békéscsaba Kor-
zó terén és sétálóutcáján. Az
ügy fontossága azonban jócs-
kán túlmutatott az Andrássy út
kiterjedésén, hiszen egész Bé-
kés megye védelme szempont-
jából meghatározó kérdés volt
az aznapi programok témája.
Ekkor mutatkozott ugyanis be
az itt élôk, valamint az értékeik
biztonsága felett ôrködô Körös
Mentôcsoport (KMCS).

A területi polgárvédelmi
szervezet kevesebb mint egy év
alatt jött létre. A megyei köz -
gyû lés tavaly júliusban – Domo-
kos László megyei elnök kezde-
ményezésére – döntött a ko-
rábban egymástól elszigetelve
mû ködô mentôcsoportokat
összefogó és koordináló KMCS
felállításáról. Mindezt azért,
hogy az eddigi réseket meg-
szüntetve folytonossá tegye a
megye védelmi pajzsát, hiszen

már csak az ár- és belvizek is
megmutatták: évente akár több
kár- és veszélyhelyzet is fenye-
getheti Békést. A KMCS el-
sôdleges feladata tehát, hogy
térségünk veszélyhelyzeteit el-
hárítsa, ezen felül ugyanakkor
megye-, sôt országhatáron túl
is bevethetô. Mert bár mentô-
csoportjaink korábban is bese-
gítettek már a Kárpát-meden-
ce más részein, ezentúl teljes
szervezettséggel vehetnek részt
a mentési feladatok ellátásában.

A KMCS személyi állomá-
nya ötvennyolc fô, közülük ti-
zenegyen hivatásos katasztró-
favédelmi szakemberek, a töb-
biek pedig hatósági kötelezett-
séget vállaló önkéntesek, akik
speciális végzettséggel rendel-
keznek. A szervezést, az opera-
tív irányítást és a logisztikai
biztosítást a Békés Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
(BMKI) vállalta magára. 

Békés megyében is a változásra szavaztak
Átvették megbízólevelüket az országgyûlési képviselôk

Egy megyei döntés 
a biztonságunkért

Bár bízzunk benne, hogy minél kevesebb éles hely-
zetben kell majd helytállnia, a Körös Mentôcsoport
megalakulásával végre folytonossá vált Békés me-
gye védelmi pajzsa. Az alakulat április végén látvá-
nyos bemutatón be is bizonyította: bármilyen ve-
szélyhelyzetben bevethetô.

Nincs elegendô pénz az M44-es út elôkészítésére,
ugyanis az idei büdzsében erre a célra elkülönített
hárommilliárd forintos költségbôl a közlekedési tár-
ca a februárban elfogadott költségvetési fejezetben
2,5 milliárd forintot vont el. A fennmaradó összeg pe-
dig nem elegendô arra, hogy a tervezett munkálato-
kat elvégezzék. A megyei önkormányzat tudomásá-
ra jutott tényállást idôközben az elôkészítésekért fe-
lelôs Nemzeti Infrastruktúra Zrt. is megerôsítette.

Elsô sor, balról: Vantara Gyula, dr. Kovács József, Erdôs Norbert, Farkas Zoltán, Do-
mokos László, dr. Dancsó József és Simonka György. Második sor, balról: Samu Tamás
Gergô, Hanó Miklós, Gajda Róbert, dr. Latorcai János, Babák Mihály, Varga Zoltán

FOLYTATÁS A 6. OLDALON"

A leköszönô kormány elvonta a pénzt az M44-tôl
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− Ha egy közösség összefog,
képes értékeket teremteni.
Azok a tervek igazán életké-
pesek, amelyek múltunk gyö-
kereibe kapaszkodnak. Fon-
tos értékeink számbavétele,
mert az adja a közösség szel-
lemi összetartó erejét – hang-
súlyozta Domokos László ápri-
lis 16-án, a megyejárás hu-
nyai állomásán. A hétszáz-
húsz lelket számláló köz-
ség polgármestere, Petényi
Szilárdné köszöntôjében el-
mondta: a helyiek összefogá-
sa dicséretet is érdemel, hi-
szen ez tette lehetôvé, hogy
bár elöregedô településrôl
van szó, az elmúlt években
mégis sikerült megôrizni
mûködôképességét, sôt fej-
leszteni, a falu arculatán szé-
píteni is tudtak.

Dr. Erdész Ádám, a megyei
levéltár igazgatója a történeti
vándorkiállítás kapcsán Hu-
nya múltjának érdekességei-
rôl számolt be, és kitért rá,
hogy az olyan hunyai család-
nevek, mint a Hornok, a Gi-
ricz, a Tímár vagy a Szujó,
mind endrôdi eredetre utal-
nak. A település a tanyavilág-

ból folyamatosan alakult át
faluvá, templomát 1896-ban
építették föl, majd 1946-ban
Endrôdszentlászlóként vált
önállóvá, lakosai kezdemé-
nyezésére azonban csakha-
mar fölvette mai nevét egy-
kori jótevôje, Hunya József
emlékére.

A párbeszéd megteremté-
sének szándéka jegyében ez-
u tán a községházán ünnepé-
lyes testületi ülést tartottak, és
arról is szó esett, milyen átala-
kulásokon mentek keresztül
az utóbbi pár évben a me-
gyei fenntartású intézmények.
Egyebek mellett a Jókai Szín-
házban történt koncepcióvál-
tás is témaként jött fel, hiszen
a teátrum színes elô a dás-kíná-
latával minden nézôi elvárás-
hoz igazodik. Mindennek bi-
zonyítékaként Hunyán két
mûsorral is bemutatkozott a
Jókai: a színinövendékek nép-
szerû operettekbôl, ismerôs

melódiákból énekeltek részle-
teket, míg a kicsiknek a Játsz-
szunk együtt! nevet viselô da-
rabbal kedveskedtek a társulat
mûvészei. Utóbbi címválasz-
tás pedig nem is csupán holmi
humbug, hanem nagyon is
komolyan veendô felszólítás,
hiszen a gyerekek maguk is
bekapcsolódhattak a zenés
produkcióba – voltak, akik a
nézôtérrôl, tapssal, a bátrab-
bak pedig egyenesen a színpa-
don billegve. Kicsit megelôle-
gezve az ebédet pedig még né-
hány édesség is gazdára talált a
délelôtt során.

A helyiek közül azonban
nem csak a gyerekek állhattak
a pódiumra ezen a napon, hi-
szen a Hunyai Ôszirózsa
Nyugdíjas Klub is kitett ma-
gáért, és lakodalmas mûso-
rukkal a jelmezbe bújt idôsek
a jókedvüket a közönségben
ülôkre is átragasztották.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Farkas Zoltán, a megyei köz -
gyûlés alelnöke köszöntô-

jében arról szólt, hogy 2006
ôszén a megye megkezdte tár-
sadalmi-gazdasági programját.
Az összefogás jegyében három
fô célt tûzött maga elé: érdeke-
ket képvisel és véd, értékeket
ôriz és fejleszt, valamint a me-
gye egészében gondolkodik.
Teszi ezt azért, hogy a térség
lehetôséget nyújtson a boldo-
gulásra. A rendezvénysorozat-

nak ez a hatvanharmadik állo-
mása, ami bizonyítja, hogy a
települések szívesen fogadják a
megyejárást, ennek során part-
neri kapcsolatok alakulnak ki.

A megyejárás következô
állomására Nagy Mihály, Sar-
kadkeresztúr polgármestere

hívta meg az érdeklôdôket. A
megyetörténeti kiállítást Sáfár
Gyula, a Békés Megyei Levél-
tár igazgatóhelyettese nyitot-
ta meg. A város képviselô-

testülete a mûvelôdési köz-
pontban tartotta meg rendes
ülését. A napirendek megtár-
gyalása után – immár soron
kívüli ülésen – Farkas Zoltán
adott rövid tájékoztatást a
megye intézményrendszeré-
rôl. Kiemelte: az évek óta
csökkenô normatív támoga-
tás miatt át kellett szervez-
niük intézményrendszerü-
ket. Korábban harmincöt in-
tézmény tartozott a megyé-
hez, összevonások révén eb-
bôl tizenhárom lett. Így
adódhatott elô, hogy a gyulai
székhelyû Harruckern János
Közoktatási Intézmény a kö-
zel négyezer diákjával az or-
szág egyik legnagyobb szak-
képzô intézménye lett.

Dr. Kovács József, a Békés
Megyei Pándy Kálmán Kór-
ház fôigazgató-fôorvosa adott
tájékoztatást munkájukról.
Bejelentette: a napokban egy
pályázat elsô körében 4,6 mil-
liárd forintot nyertek el az új
sebészeti tömb megépítésére.

A Békés Megyei Jókai
Színház munkájáról Seregi
Zoltán rendezô beszélt. El-
mondta: az idei évadban nôtt
az önálló elôadások és az új
bemutatók száma is, így 25
százalékkal több fizetô nézô
volt kíváncsi produkcióikra.
Jegyek eladásából a bevételük
24 millióról 32 millióra, míg
bérletekbôl 14-rôl 17 millió-
ra emelkedett.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

A megye szerepe Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnak meg a megye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Petneházi Bálintnét, Csárdaszállás polgármester ét
és Nyemcsok Jánost, Nagyszénás polgármesterét kérdeztük.

Nyemcsok János, Nagyszénás
polgármestere elmondta: a sta-
tisztikák azt mutatják, hogy
Békés megye hátrányos hely-
zetû, sôt leszakadása a fejlet-
tebb megyéktôl csak egyre nö-
vekszik. Ez a helyzet, ez a fo-
lyamat a rossz infrastruktúrá-
nak tulajdonítható, a nehezen
járható utak miatt szûkebb
pátriánk kiesik az ország vér-
keringésébôl, és periférikus
helyzetbe szorul. Munkahe-
lyek hiányában a fiatalok kény-
telenek elhagyni szülôföldjü-
ket, a települések lélekszáma
csökken, a lakosság elöregszik.

Nyemcsok János úgy látja,
a megyei önkormányzat úttö-
rô szerepet vállal föl. Olyan
új kezdeményezéseket indí-
tott útjára, mint az Ottho-
nunk Békés Megye és a fiata-

loknak szóló I Love Békés
Megye rendezvénysorozat.
Ezeken információt nyújtva
igyekszik partnert találni a
megye a felemelkedéshez.
Lehetséges partnerének te-
kinti Békés valamennyi tele-
pülését és lakosát.

Nagyszénás polgármestere
szerint sokkal több lehetôség
rejlik megyénkben, mint
amit jelenleg kihasználunk.
Kiváló termôföldünknek, ég-
hajlati adottságunknak és
szakembereinknek köszön-
hetôen jó minôségû élelmi-
szereket állíthatunk elô, és
ezeket feldolgozva értékesít-
hetjük. Nem tekinthetô vé-
letlennek az, hogy történel-
münk során Békést tekintet-
ték az ország éléstárának.
Nem is oly rég még nagy hírû

konzervgyár, hûtôház és több
baromfifeldolgozó is mûkö-
dött megyénkben. Emellett a
Körösök völgye is olyan tu-
risztikai érték, amelyet még
nem kellôen használunk ki. A
zajos nagyvárosok tömblaká-
saiban élôk számára igazi ki-
kapcsolódást, pihenést jelent-
het a csendes vízpart.

– Amióta a megyei közigazga-
tási hivatalokat megszüntették,
és régiósították ôket, leszûkült
a kapcsolatunk a megyével.
Egyébként a régiósítás folya-
mata meglehetôsen hátrányos
számunkra: például erre a
sorsra jutott az államkincstár
is, ahol olyan létszámcsökken-
tést hajtottak végre, hogy na-
pokig nem tudjuk ôket elérni
telefonon. Elvették a megyét
fejlesztô pénzeket a Békés
Megyei Területfejlesztési Ta-
nácstól, így szükség esetén an-
nak vis maior alapjára is a ré-
gióközpontba (Dél-alföldi Re-
gionális Fejlesztési Ügynök-
ség, DARFÜ) tudunk pályáz-
ni; korábban többször kellett
élnünk ezzel a lehetôséggel.
Sérelmesnek tartjuk ezeknek a
feladatoknak az elvonását –

fejtette ki véleményét Petnehá-
zi Bálintné.

Csárdaszállás polgármestere
elmondta: ebben a helyzetben
a megyei önkormányzat veze-
tése próbál új feladatokat talál-
ni, ezt tükrözik az Otthonunk
Békés Megye vagy a Szeretlek
Békés Megye rendezvénysoro-
zatok is, ezek azonban nem he-
lyettesíthetik a korábbi, elvett

feladatköröket. Most Szegeden
(DARFÜ) döntenek a csárda-
szállási pályázatokról.

Petneházi Bálintné úgy véli,
az áprilisi parlamenti választá-
sok nyomán megalakuló, új
kormánynak vissza kellene ad-
nia a megyétôl elvett feladato-
kat, hiszen a megyei önkor-
mányzatban – szemben a ré-
gióval – választott képviselôk
ülnek. Gazdasági szakembe-
reknek elemzést kellene vé-
gezniük arról, miként lehetne
munkahelyeket teremteni, hi-
szen a válság hatására sorra
szûn nek meg a vállalkozások.
Térségünkben mindig jelentôs
volt a mezôgazdaság, ezért ér-
demes lenne megvizsgálni,
hogy föltámasztható-e újra az
állattartás, illetve van-e jövôje a
kertészetnek.

A megye kapja vissza feladatkörét Kihasználatlan lehetôségek

Megyejárás a Sárrét fôvárosábanEndrôdszentlászlótól Hunyáig
– A települések 2008 márciusától egy új típusú, szol-
gáltató megye mûködését tapasztalhatják meg,
ezért örülök, hogy az Otthonunk Békés Megye  ren-
dezvénysorozatot Szeghalmon köszönthetjük – fo-
galmazott köszöntôjében Macsári József, Szegha-
lom polgármestere április 30-án, amikor a mûvelô-
dési központ elôtt megnyitotta a megyejárás ren-
dezvényét.

Hunya április közepén látta vendégül a megyejá-
rást, és az alkalomra nem is akármivel készült: la-
kodalmas mûsorukkal a helyi nyugdíjasklub tagjai
mindenkit jókedvre derítettek. 
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Gratuláció a gyôzelemhez
Békés Megye Képviselô-tes-
tületének áprilisi ülésén dr.
Dávid Sándor fôjegyzô adott
tájékoztatást a 2010-es parla-
menti választás Békés megyei
tapasztalatairól. 

Szilágyi Menyhért képviselô
(MSZP) a baloldal nevében
gratulált a Fidesz–KDNP po-
litikusainak gyôzelmükért,
bátorságot és bölcsességet kí-
vánva nekik, hogy a megyét
az ország házában méltón
tudják képviselni. 

Nehéz év volt 2009, de a megye 
ellensúlyozta a rossz döntéseket

A képviselô-testület elfogad-
ta Békés Megye 2009-es költ-
ségvetésének zárszámadását.
Domokos László, a közgyûlés
elnöke elmondta, hogy egy
különösen megfeszített költ-
ségvetési éven van túl a me-
gye. A legfôbb cél a kapacitá-
sok hatékony kihasználásával
az egyensúly megteremtése
volt. A folyamatos központi
pénzelvonások miatt a megye
tartalékait felélte, ezért 2010-
ben már hitelfelvételre kény-
szerült. A megszorítások el-
lensúlyozására Békés megye
országosan is egyedülálló
módon elindította a növeke-
désorientált gazdasági prog-
ramot. A válságra adott gyors
válaszok egyike volt számos
elôre hozott beruházás és
több saját erôs beruházás, va-
lamint intézményi átszerve-
zések, melyek elôsegítették a
válságkezelést.

Siralmas az utak állapota
Hosszasan folyt a vita a megye
közútjainak állapotáról. Békés
megye távol esik a fejlettebb
országrészektôl, valamint a fô-
várostól, éppen ezért elenged-
hetetlen érdeke, hogy a köz-
ú ton való elérhetôsége kor-
szerûbb, magasabb rendû és
jobb minôségû úthálózaton
valósuljon meg. Mindezt és a
mindennapi praktikus szem-
pontokat is figyelembe véve
szóltak hozzá a képviselôk.

Farkas Zoltán alelnök arról
szólt, hogy a megye egyes sza-
kaszain a gépjármûvek mû -
szaki biztonsága nem garan-
tált, a közlekedés szinte elle-
hetetlenült például a Dévavá-
nya–Gyomaendrôd közötti
út egyes részein. Elmondta,
hogy amikor éppen erre az
útra kért a megye pluszfor-
rást, a térség szocialista or-
szággyûlési képviselôje és Var-
ga Zoltán önkormányzati mi-
niszter (MSZP) is nemmel
szavazott. Kifejtette továbbá,
hogy úgy nem lehet utat fej-
leszteni, hogy szinte a fûnyí-
rásra sincs elég pénz. 

Újra elôtérbe került továb-
bá az M44-es gyorsforgalmi
út kérdése is. Elhangzott,
hogy a megye megközelítésé-
nek lehetôsége a nullával
egyenlô, a beruházók a me-
gyét messze elkerülik. 

Tolnai Péter képviselô (Fi-
desz–KDNP–Gazdakörök)
szerint az úthálózat az egyik
legnagyobb áldozata a szocialis-
ta nyolcéves kormányzásnak. 

Fodor József képviselô (Fi-
desz–KDNP–Gazdakörök)
az Orosháza–Medgyesegyhá-
za közötti útszakaszról be-
szélt, amelynek felújítására
nyolc éve mondják, hogy
megvan a pénz, mégsem tör-
ténik semmi. 

Kaszai János képviselô
(MSZP) azt feltételezte, hogy
a Vésztô–Szeghalom is rövi-
desen a Gyomaendrôd–Dé-
vaványa út sorsára jut, míg
Závada Ferenc képviselô (Fi-
desz–KDNP–Gazdakörök) a
Szarvas környéki problémás
utakra irányította a figyelmet.

– Siralmas, leromlott, he-
lyenként életveszélyes – ilyen-
nek minôsítette a megye köz-
úthálózatát, mintegy össze-
gezve a képviselôi véleménye-
ket Tóth Imre tanácsnok.

A megye útjainak 63 százaléka nem
megfelelô vagy rossz minôsítésû

A hozzászólásokat végighall-
gatta Virág Mihály, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Dél-al-
földi Területi Fômérnöksége
Békés Megyei Igazgatósága
megyei igazgatója. Egyetér-
tett a felmerült gondokkal, a
helyzetet maga is tarthatat-
lannak látja, de kijelentette,

hogy szervezete anyagi lehe-
tôségei végesek. A források
messze nem elegendôk arra,
hogy a hosszú évek óta tartó
alulfinanszírozás elmaradá-
sait egyik napról a másikra
pótolják. Az összes megyei út
63 százaléka nem megfelelô
vagy rossz minôsítésû. Ez az
országos átlaggal közel meg-
e gyezô adat. 

Domokos László elnök az-
zal zárta le a napirendet, hogy
egy évben 380 millió forint
rendkívül kevés az egész me-
gye útjainak állapotfenntartá-
sára. Kritizálta az útkezelés
centralizáltságát, a rossz szer-
vezeti és irányítási rendszert,
amely oda vezetett, hogy a

megyei utakról – az itt élôk
feje fölött – távol élô szemé-
lyek döntenek.

Azonnali intézkedést sürgetnek 
a belvízvédekezésben

Szintén részletesen tárgyalta
a testület a vízügyi igazgató-
ságok és vízgazdálkodási tár-
sulatoknak a vízgazdálkodási
létesítmények állapotáról, fej-
lesztési igényekrôl és lehetô-
ségekrôl szóló beszámolóit. 

A szakértôk megállapítot-
ták, hogy a vízügyi igazgató-
sági kezelésben lévô vízgaz-
dálkodási mûvek összességé-
ben ma még alkalmasak fel-
a dataik ellátására, azonban
sok esetben fejlesztésre, re-
konstrukcióra szorulnak. Fo-
lyamatosan problémát jelent
a fenntartásra fordítható költ-
ségvetési források elégtelen
volta. Bak Sándor, a Körös-vi-
déki Vízügyi Igazgatóság igaz-
gatója elmondta még, hogy a
közeljövôben a szélsôségek
szaporodására kell számítani,
aszály és nagyvizek váltakoz-
hatnak, sôt az is elôfordulhat,
hogy egyazon évben mind-
kettô lesz.

A képviselô-testület ülésén
elôtérbe került a belvízvéde-
kezés kérdése is annak kap-
csán, hogy Bende Lajos, a Kö-
rös-vidéki Vízgazdálkodási
Társulat igazgató-fômérnöke
elmondta: március óta lénye-
gében állami finanszírozás
nélkül, legfeljebb annak ígé-
rete birtokában, saját költsé-
geikre végzik a belvízvédeke-
zés munkáját. Április 5-én
ugyanis az illetékes miniszté-
rium március 31-i hatállyal
elrendelte a belvízvédekezés
leállítását, vagyis azon túl nem
vállalta a költségek finanszíro-

zását. Mivel azonban akkor
még belvizes helyzet volt a
megyében, a társaságok foly-
tatni kényszerültek a védeke-
zést egész áprilisban, annak
érdekében, hogy a belvízzel
elöntött területek nagysága ne
növekedjen. Bende Lajos el-
mondta még, hogy a munká-
kat a földtulajdonosok által
befizetett érdekeltségi díj ter-
hére folytatták áprilisban. Mi-
vel azonban ez csak az év má-
sodik felében jelentkezik be-
vételként, ezért a fizetéskép-
telenség határára sodródtak. 

Domokos László elnök tart-
hatatlannak nevezte a helyze-
tet, hogy a társulások maguk
állják a költségeket az állami
védmûveken. A megyegyûlés
egyhangú szavazással kapcso-
lódott a Körös–Berettyói Víz-
gazdálkodási Társulat és a
Békés Megyei Védelmi Bi-
zottság leveléhez, amelyben
azonnali intézkedést sürget-
nek a földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszternél az
elvégzett védekezés költsé-
geinek és a védekezési elôleg
kifizetésére. 

A képviselôi hozzászólá-
sok sorában dr. Kulcsár László
bizottsági elnök arról adott
tájékoztatást, hogy bizottsá-
gának véleménye szerint a le-
köszönô kormány nem keze-
li kellô súllyal a vízgazdálko-
dást, az árvízvédelmet. Átfo-
gó programra lenne szükség. 

Dr. Nagy Béla képviselô
(SZDSZ) annak a vélemé-
nyének adott hangot, hogy az
alkotmányban kellene sza-
bá lyozni az állampolgárokat
megilletô alapvetô infrastruk-
turális jogokat, mert orszá-
gon belül óriásiak a különb-
ségek. Azt is hozzátette, hogy
a földtulajdonosok által fize-

tett úgynevezett érdekeltségi
hozzájárulási díjért szolgálta-
tásokat várnak el. 

Varga Zoltán képviselô
(MSZP) szerint még sokáig
csak európai uniós pénzek
állnak majd Magyarország
rendelkezésére fejlesztésekre,
el kell majd döntenie a leen-
dô kormánynak, ezeket a
pénzeket mire költi.

Hamza Zoltán bizottsági el-
nök, egyben Békésszentand-
rás polgármestere (Fidesz–
KDNP–Gazdakörök) a holt-
ágak vízminôségét kérte szá-
mon a jelen lévô szakember-
tôl. Bak Sándor úgy válaszolt,
hogy a vízminôség javítására
az állam nem ad forrást.

Újabb gyakornokokat foglalkoztat 
a megye

Békés Megye Önkormányza-
ta a Növekedésorientált Gaz-
daságfejlesztési Programjá-
ban megfogalmazta, hogy
fontos a fiatal diplomás szak-
emberek és a szakképzett
munkaerô letelepedéseinek
javítása, ezért vállalta, hogy
gyakorlati helyet biztosít a
felsôoktatásban részt vevô
hallgatóknak, remélve, hogy a
jelölteknek ezzel is mélyül a
megyéhez való kötôdése. A
gyakorlati hely pályázat útján
nyerhetô el a 2010/2011-es
tanév ôszi szemeszterére. A
jelentkezôk kiválasztásánál
elônyt élveznek a Békés me-
gyében állandó lakhellyel, va-
lamint a magasabb tanulmá-
nyi átlaggal rendelkezôk. A
hallgatók kiválasztásáról a
mûvelôdési, oktatási, sportbi-
zottság dönt. A szakmai gya-
korlatra jelentkezés határide-
je: szeptember 15.

Az intézményi térítési díjak 
változásai

A Békés Megye Képviselô-
testülete fenntartásában mû -
kö dô szociális intézmények-
ben 10 feladatellátó helyen 11
ellátási forma mûködik, pél-
dául idôseknek, fogyatékosok-
nak, szenvedélybetegeknek. A
térítési díj számításának alap-
ja az intézményi önköltség,
amely az intézmények és ezen
belül az ellátási formák eseté-
ben más és más összeg. 2008-
ban az inflációt követô volt az
emelés, 2009-ben több ellátá-
si formánál csökkent a térítési
díj. 2010-ben a Békés Megyei
Szociális, Gyermekvédelmi,
Rehabilitációs és Módszertani
Központ esetében átlagosan
5-6 százalékos csökkenés ta-
pasztalható.

Az a cél, hogy az intézmé-
nyek az eddigieknél is gazda-
ságosabb mûködésével tovább
csökkenjenek a térítési díjak. 

Az utak tekintetében mintha elfeledkeztek volna Békés megyérôl az elmúlt
években. A belvízvédekezés leállításával pedig teljesen magára hagyta a lekö-
szönô kormány az itt élôket. Errôl is szó volt a megyei közgyûlés idei második
ülésén. A testület arra kereste a választ, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági hely-
zetben milyen döntésekkel maradhat talpon a megye.

Ellensúlyozni kell a rossz döntéseket
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Település

A névjegyzékben

szereplô 

választópolgárok

száma összesen

Szavazóként 

megjelent 

választópolgárok 

száma

Jelölt és jelölô szervezet(ek) neve, 

érvényes szavazatok száma

1. számú egyéni 

választókerület

Vantara Gyula 

(Fidesz–KDNP)

Molnár László

(MSZP)

Szabóné Kocziha

Tünde (Jobbik)

Gál István Elek

(LMP)

Dr. Szabó Terézia

(Civil Mozgalom) 

Békéscsaba 51 537 33 872 17 073 6525 5130 2584 2342
Csabaszabadi 306 223 123 27 53 13 5

Összesen: 51 843 34 095 17 196 6552 5183 2597 2347

2. számú egyéni 

választókerület

Dr. Kovács József

(Fidesz–KDNP)

Dr. Perjési Klára

(MSZP)

Dr. Pomuczné Nagy

Ildikó Anna (Jobbik)

Elek 3998 2237 1452 490 265
Geszt 593 353 221 40 89
Gyula 26 311 16 917 9508 5123 2104

Kétegyháza 3173 1689 863 424 378
Kötegyán 1205 699 426 134 133
Lökösháza 1550 930 492 188 243
Mezôgyán 938 568 364 105 90
Méhkerék 1677 918 491 360 59

Sarkad 8227 5037 3293 719 965
Sarkadkeresztúr 1452 778 344 260 160

Újszalonta 86 62 39 14 9
Összesen: 49 210 30 188 17 493 7857 4495

5. számú egyéni 

választókerület

Domokos László 

(Fidesz–KDNP)

Földesi Zoltán

(MSZP)

Samu Tamás 

Gergô (Jobbik)

Békésszentandrás 3194 2234 1214 294 704
Csabacsüd 1623 1106 588 182 315

Gyomaendrôd 11 882 6751 3551 1243 1833
Hunya 616 381 278 47 50
Kardos 604 384 251 45 87

Kondoros 4569 2799 1843 444 462
Szarvas 14 101 9412 5010 1636 2627

Örménykút 371 239 155 30 45
Összesen: 36 960 23 306 12 890 3921 6123

3. számú egyéni 

választókerület

Erdôs Norbert 

(Fidesz–KDNP)

Nagy László

(MSZP)

Molnár József

(Jobbik)

Debreceni Lajos

(Civil Mozgalom)

Békés 16 689 10 453 6419 1554 1895 487
Bélmegyer 897 498 312 65 84 31

Csárdaszállás 394 250 151 40 39 13
Doboz 3547 2090 1229 286 385 171
Kamut 924 635 366 141 91 31

Kétsoprony 1168 781 557 69 107 39
Köröstarcsa 2208 1355 743 332 238 33
Mezôberény 8705 5212 2462 1134 1157 413

Murony 1087 659 354 129 123 52
Tarhos 747 425 229 67 100 25

Telekgerendás 1368 908 515 180 147 58
Összesen: 37 734 23 266 13 337 3997 4366 1353

6. számú egyéni

választókerület

Dr. Dancsó József

(Fidesz–KDNP)

Varga Zoltán

(MSZP)

Jámbor Nándor

(Jobbik)

Fanaczán Istvánné

(LMP)

Gál Ferenc 

(Munkáspárt)

Muszka Kálmánné

(MDF)

Békéssámson 1950 1137 688 121 217 72 12 17
Csanádapáca 2256 1405 799 176 335 55 15 15

Csorvás 4448 2450 1180 485 584 131 10 50
Gerendás 1193 847 565 130 96 39 4 4
Gádoros 3270 1854 931 392 398 72 9 36

Kardoskút 748 445 190 92 98 47 7 8
Nagyszénás 4479 2737 1373 519 556 166 44 44
Orosháza 24 985 15 638 7447 3381 2937 1204 204 350

Pusztaföldvár 1492 887 422 135 230 35 41 14
Tótkomlós 5098 3202 1730 638 463 235 39 74
Összesen: 49 919 30 602 15 325 6069 5914 2056 385 612

4. számú egyéni 

választókerület

Farkas Zoltán 

(Fidesz–KDNP)

Veress József

(MSZP)

Séllei Zsigmond

(Jobbik)

Dr. Farkas Beáta

(Független)

Biharugra 847 610 470 64 57 10
Bucsa 1904 1085 739 153 142 46

Dévaványa 6564 3747 2107 584 861 154
Ecsegfalva 1120 597 313 105 141 35

Füzesgyarmat 4826 2646 1122 840 476 181
Kertészsziget 337 199 123 46 13 12
Körösladány 3812 2352 1338 326 545 104

Körösnagyharsány 532 408 305 55 39 7
Körösújfalu 451 241 138 32 57 10

Okány 2047 1136 757 123 200 41
Szeghalom 7829 4828 2370 1100 626 687

Vésztô 5733 3363 2036 366 761 163
Zsadány 1364 818 596 90 103 23

Összesen: 37 366 22 030 12 414 3884 4021 1473

7. számú egyéni 

választókerület 

II. forduló

Simonka György 

(Fidesz–KDNP)

Dr. Karsai József

(MSZP)

Dr. Dévényi-

Dabrowsky Géza

Dániel (Jobbik)

Almáskamarás 792 364 219 105 40
Battonya 4657 2369 642 1593 116

Dombegyház 1756 809 433 224 137

Dombiratos 518 315 167 102 44

Kaszaper 1614 716 444 181 88

Kevermes 1677 749 510 117 119

Kisdombegyház 423 200 120 47 32

Kunágota 2285 1020 696 212 103

Magyarbánhegyes 1879 708 362 178 165

Magyardombegyház 199 101 51 33 17

Medgyesbodzás 925 504 355 69 79

Medgyesegyháza 3115 1544 844 322 372

Mezôhegyes 4794 1796 903 722 165

Mezôkovácsháza 5224 2311 1343 494 469

Nagybánhegyes 1173 545 362 102 80

Nagykamarás 1253 544 328 107 102

Pusztaottlaka 339 268 233 19 12

Szabadkígyós 2275 981 752 132 91

Végegyháza 1211 578 282 184 102

Újkígyós 4528 2107 1539 269 287

Összesen: 40 637 18 529 10 585 5212 2620

Gyula

Orosháza

Szarvas

Szeghalom

Mezôkovácsháza

BékéscsabaBékés
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A ktív, közügyekkel foglal-
kozó civil szervezetek

nélkül erôs helyi közösségek
és civil társadalom sem létez-
het, erôs, szakmailag jól felké-
szült civil szervezetek nélkül
pedig az állampolgárok keve-
sebb és gyengébb minôségû
közszolgáltatáshoz jutnak – ez
adja a kiinduló gondolatát Bé-
kés megye civil stratégiájának.
Ezen alapulnak mindazok a
pályázható támogatások (ta-
valy hetven-, idén harminc-
millió forint), amelyeket a
megyei önkormányzat bizto-
sít a civilek számára, hogy ez-
zel is javítson az itt élôknek
nyújtott szolgáltatások szín-
vonalán például az egészség-
ügy, a sport, a kultúra terüle-
tén. És ennek a stratégiának,
valamint az összefogás me-
gyéje szlogenjének jegyében
került sor a megye mindenki
számára nyitott konferencia-
sorozatának április 20-i ren-
dezvényére. A Mádl Dalma
fôvédnöksége alatt álló, a Jó-
kai Színházban tartott esemé-
nyen a résztvevôk képet kap-
hattak arról, milyen anomáli-
ákkal küzd és merre tart ma,

illetve kis segítséggel merre
tarthat a civil világ.

Köszöntôbeszédében Do-
mokos László kitért arra, hogy
néhány országos nyilvánossá-
got kapott visszaélés miatt ha-

zánkban gyakran nem kezelik
helyén a civil szervezeteket. A
megyei elnök hozzátette: ezen
változtatni kell, hiszen a leg-
több alapítvány, egyesület stb.
lelkiismeretesen és elhivatot-
tan, tagjai szabadidejének ká-
rára teszi úgy a dolgát, hogy
azért gyakran sem ô, sem a
benne munkálkodók soha el-
ismerést nem kapnak – igaz,
nem is ilyen célok vezérlik
ôket.

A meghívott felszólalók
számos szempontból közelí-
tettek a központi témához. A
fôelôadó, Makovecz Imre hatá-
rozott fellépésre szólította fel
a civil szervezôdéseket: „A
beszéd ideje elmúlt, csele-
kedni kell. De nem úgy, hogy
megmondjuk másoknak, mit
tegyenek – hanem úgy, hogy
elvégezzük a saját feladatain-
kat.” A jó szónoknak bizo-
nyuló Kossuth- és Ybl-díjas

építész igencsak lelkesítôen
hatott közönségére, amely
még tapssal is megszakította
beszédét. Végül ezzel a kér-
déssel zárta gondolatait: „Hát
nem jó magyarnak lenni?!
De!”, majd mindezt kiegé-
szítette annyival: hisz abban,
hogy a magyarság „fel tud tá-
madni” jelenlegi nehéz sor-
sá ból. 

A nap során szó esett még
a nagycsaládosokat segítô ci-

vil szervezetek legfôbb érté-
keirôl, az anyaság, a család, a
házasság tiszteletérôl; arról,
hogy a közjóért való összefo-
gás érdekében a közhatalmi
rendszerbe intézményes civil
jelenlétet kellene beépíteni.
Dr. Bencze Izabella pedig ki-
je lentette: „ahol közpénz és
közvagyon felett állami el-
lenôrzés van, ott megjelenik
a korrupció”, és megosztotta
azt a döbbenetes adatot, mi-
szerint a spontán privatizá-
ciótól (azaz körülbelül 1987-
tôl) napjainkig a közvagyon-
ból mai mérôszámmal mint-
egy harmincezermilliárd-
nyi forint közvagyon vándo-
rolt il letéktelenek zsebébe. A
Kincstári Vagyoni Igazgató-
ság egykori vezérigazgató-
helyettese szerint ezeket a
visszásságokat úgy lehetne
megszüntetni, ha az ellenôr-
zést jól megszervezett és ad-
minisztrált civil társadalom
végezné, nem pedig állami
szervek.

Az elôadók sorát dr. Kovács
József, a Magyar Vöröskereszt
alelnöke (egyben a megyei
Pándy Kálmán kórház igaz-
gatója) zárta, aki arról is be-
szélt, hogy profiljukba a ka-
tasztrófavédelem és a mentés
is beletartozik, amit a Körös
Mentôcsoporttal együtt mû -
ködve is gyakorolnak.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

– Konferenciaelôadása A civil
szervezetek valódi missziója alcí-
met viselte. Mit gondol, mi ma a
civil szervezetek valódi missziója?

– Visszaadni az emberek-
nek a hitet és az ambíciót,
hogy érdeklôdési körükben
hatékonyabbak legyenek, és
egymás közt ne az ellentétek
forrásait keressék, hanem
azokat a pontokat, amelyek
összekötik ôket. Tulajdon-
képpen ez a dolog lényege.

– És mindezt hogyan lehet a
gyakorlatban kivitelezni?

– Úgy, hogy nem duma -
f rancikra van szükség, hanem
cselekvô emberekre, akiknek
még eszük is van. És ha ezek
veszik kezükbe a társaságot –
és itt mindegy, hogy nagycsa-
ládosok szövetségérôl, ping-
pongról vagy bármi másról
beszélünk –, és nem ötforin-
tokban gondolkodva sasszéz-
nak jobbra-balra, akkor meg
fog változni az az ún. civil
szféra, amely pillanatnyilag

jogfosztottként és hobbizó-
ként él a politikai hatalom
agyában. Mert mi nem hob-
bizók vagyunk, hanem sze-
retnénk a saját hazánkban úgy
élni, ahogy illik egy magyar-
nak élnie, és kész, jó napot.

– A konferencia sajtótájékoz-
tatóján is említette, hogy a hetve-
nes években járták a vidéket, fa-
luházak építését kezdeményez-
ték. Ha most utazik vidékre, mit
tapasztal, megvan-e az ott élôk
közt a szükséges összetartás?

– Erre azt tudom válaszol-
ni, hogy minél messzebb me-
gyek Budapesttôl, annál kö-
zelebb jutok a hazámhoz.

– A Magyar Mûvészeti Aka-
démia egyik maga elé kitûzött és
megfogalmazott célkitûzése „a
reális magyarságkép kialakítása”.
Ön szerint miben áll a reális ma-
gyarságkép?

– Elmesélek egy történetet.
Jöttünk vissza az asszonnyal
Párizsból, autóval. Kérdezte,
hogy hol szálljunk meg. Azt

feleltem, hogy Svábországban,
egy kisvárosban. Így is történt.
Megmostuk az arcunkat, le-

mentünk, megrendeltük a va-
csorát, majd egyszer csak oda-
jött hozzánk  egy öregúr:
(M. I. itt akcentusra vált)
„Maguk magyarok?” Mon-
dom, hogy igen. „Mennek ha-
za?” Igen, megyünk haza.
„Leülhetek?” Mondom, hogy
parancsoljon, foglaljon helyet.
Hogyhogy ilyen jól beszél
magyarul? „Én is onnan jöt-
tem.” Megkérdeztem, hová
valósi volt. „Kakasdi.” És mi-
kor járt utoljára otthon? „Min-

den évben.” És mondom, ma-
ga, akit harminc kiló motyóval
elzavartak a szülôföldjérôl, mi-
ért megy vissza…? „Érezni.”
Ez a válaszom.

– Az országgyûlési választá-
soktól, a hamarosan felálló új kor-
mánytól a következô évektôl vár
valamilyen változást?

– Naná! Alig várom már,
hogy kormányra kerüljenek,
hiszen egy épeszû, nagyszerû
ember, Orbán Viktor áll majd
az ország élén.

– És hozzájárulhat ez ahhoz
a bizonyos reálisabb magyarság-
kép kialakításához, egy szorosabb
összefogás kialakulásához?

– A magyar egy keleti nép,
és nem való neki a mosta-
ni hazug áldemokrácia, mert
ha ez mûködik, akkor a ma-
gyarok csak egymást zabálják.
De ha lesz egy vezetôjük, ak-
kor menni fognak utána – és
én remélem, hogy a magyar-
ság elegendô számú embere
elindul majd a vezetôje után.

A cselekvés ideje – konferencia a civil szervezetekrôl
Hová, merre tart és milyen anomáliákkal küzd ma a
civil világ? A kérdésekre választ kaphatott, aki ápri-
lis 20-án résztvevôje volt a megyei önkormányzat
konferenciasorozatának legutóbbi, ezúttal is a Jókai
Színházban, Békéscsabán megtartott állomásán.

Építészi munkája mellett Makovecz Imre a civil szervezôdésekben is aktív fel-
adatokat vállal. Több társával már a hetvenes években a vidéket járta, hogy a mi-
nisztérium döntése értelmében szerepnélküliségre ítélt településeket faluházak
építésével segítse a túlélésben. De ma is számtalan civil társadalmi szervezettel
áll kapcsolatban, egyebek mellett idén tavasszal ismét a Magyar Mûvészeti Aka-
démia elnökéül választották. E tevékenységei miatt kérte fel a megyei önkor-
mányzat, hogy legyen az április 20-i, Békéscsabán rendezett civiles érdekvédel-
mi konferenciájának fôelôadója. A hetvenöt éves, Kossuth- és Ybl-díjas építészt
ekkor állítottuk meg egy interjúra.

Magyarnak lenni, érezni – beszélgetés Makovecz Imrével



BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE 2010. MÁJUS6

A mentôcsoport felszerelése,
technikai eszközei elsôsorban
a tagszervezeteik saját tulaj-
donú, használatban lévô esz-
közeibôl, illetve a BMKI
szak felszereléseibôl és jár mû -
veibôl tevôdik össze.  Április
15-én ezeket is meg lehetett
tekinteni, hiszen a felderítô
repülôgép és a mentôhajó ki-
vételével egy kis idôre min-
den egységük kiköltözött a
Korzó térre – és ezek is csu-
pán a hely szûkössége miatt
nem képviseltették magukat a
nyílt napon. Az egyes stando-
kat végiglátogatva egyebek
mellett meg lehetett ismer-
kedni azzal, milyen esetek-
ben vethetôk be a kutyás fel-
derítôk, vagy hogy milyen
eszközparkkal rendelkeznek
a mentôalakulat búvárjai.

A csabai bemutatkozást kö-
vetôen a KMCS április végén
kétnapos, elméleti képzéssel

egybekötött, látványos gya-
korlaton vett részt teljes sze-
mélyi és technikai állományá-
val Gyomaendrôdön – és jól
vizsgázott: egyebek mellett
szimulált ipari balesetek, ter-
mészeti katasztrófák, kedve-
zôtlen idôjárási viszonyok, sú-
lyos közlekedési balesetek ré-
vén bizonyították, hogy éles
helyzetekben is képesek lesz-
nek megállni a helyüket, így
ezentúl bármikor állnak a baj-
ba jutott polgárok szolgálatára.

És hogy pontosan milyen
veszélyhelyzetekben vethetô
be a KMCS? A csoport kuta-
tási, mentési és egészségügyi
komponensei révén mûszaki
mentô-felderítô, tûzoltó, ku-
tyás kutató-mentô, légi felde-
rítô, víz alatti és -felszíni kuta-
tó-mentô, alpin mentô képes-
ségekkel rendelkezik. Vagyis:
földön és levegôben, magas-
ban és mélyben, víz felett és
víz alatt egyaránt bevethetôk.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Asztalos Dóra, a Farkas
Gyula Közoktatási Intéz-
mény békési gimnáziumá-
nak média szakos diákja.

– Négy éve miért ezt az iskolát
választottad?

– Békési lakos vagyok, és
praktikusnak tûnt, hogy ne
másik városba menjek tanul-
ni. A média szakos gimnáziu-
mi képzéstôl azt kaptam, amit
vártam: felkészítést az esetle-
ges szakirányú továbbtanu-
lásra, megfelelô elméleti és
gyakorlati oktatást.

– Hogyan telt ez a négy év?
– Szinte elröpült. Eddigi

életem legszebb éveiként te-
kintek rájuk, jó osztályközös-
séggel, sok közös élménnyel,
emlékkel. Ehhez az idôszakhoz
köthetô az elsô szerelem is.

– Eddig mennyire volt nehéz
az érettségi?

– Az írásbeliken a magyar-
nál a második részt nehéznek
találtam, érvelésre készültem,
de végül kénytelen voltam no-
vellát elemezni. A matemati-
kánál egy elégséges jegy meg-
szerzése volt a cél, a feladatsort
nagyon nehéznek éreztem,
mások is ezt mondták. A törté-
nelem jól ment, és reményke-
dem, hogy az angollal sem lesz
gond. Mozgókép- és médiais-
meretbôl az emelt szintû vizs-
gát választottam, ehhez elôze-

tesen már el kellett készíteni
két terjedelmesebb esszét és
egy rádióriportot. Ebbôl a
tárgyból még írásbeli és szóbe-
li vizsga is lesz. Azért vállaltam
az emelt szintet, mert négy év
alatt sok erôt fektettem a tanu-
lásába, emellett úgy gondol-
tam, a pluszpontok jól jöhet-
nek még egy késôbbi tovább-
tanulásnál.

– Munka vagy iskola vár rád
közvetlenül az érettségi után?

– Egy kétéves OKJ-s kép-
zésre, intézményi kommuni-
kátor szakra jelentkezem Bé-
késcsabára. Az alatt a két év
alatt eldönthetem, szeretnék- e
még továbbtanulni. Hosszabb
távon pedig a médiában,
konkrétabban a rádiózásban
képzelem el a jövômet, ez az
álmom és a célom.

Gyermekkora óta rendôr
szeretne lenni a gyulai Ste-
fanovics Hajnalka, aki eb-
ben a tanévben végez a
Harruckern János Közok-
tatási Intézmény gyulai
szakközépiskolájának bel-
ügyi rendészet tagozatán.
– Milyen volt az írásbeli érettségi
ebben az évben?

– A magyar feladatokkal ki-
fejezetten elégedett vagyok,
Gelléri Andor Endre Pármai Li-
kôr címû novelláját elemez-
tem, és olyan jól sikerült, aho-
gyan elterveztem. Ellenben
kedden a matekkal nagyon
sok gondom volt: az elsô fel-
a datrészt, az egyszerûbb szá-
mításokat viszonylag könnyen
megoldottam, de a mértani
résszel ingencsak megszen-
vedtem. A történelem szá-
momra mindig nehéz tan-
tárgy volt, de az írásbeli érett-
ségin szerintem viszonylag
könnyû volt a feladatsor, a nôk
helyzetérôl, Hunyadi János
hadjáratairól és a dualizmus
gazdaságáról írtam az esszé-
met. Idegen nyelvnek pedig az
angolt választottam, mivel ál-
talános iskolás korom óta ezt a
világnyelvet tanulom.

– Hogy érezted magad a Har-
ruckernben eltöltött négy év alatt?

– Úgy érzem, megtaláltam
a helyem az iskolában. Az
osztálytársakkal is kijövök,
bár meg kellett vívnom a ma-
gam kis harcait. Amióta Har-
ruckern lett az intézmény,
rengeteg tantermet hoztak
rendbe, új számítógépes ter-
met is kaptunk, az új kolesz
pedig napról napra épül. Mi-
vel belügyi rendész szakra já-
rok, több tanulmányi kirán-
duláson is részt vehettem:
voltunk például a parlament-
ben, és több tûzoltó-parancs-
nokságon is jártunk az osz-
tállyal. Illetve az iskolának és
a tanáraimnak köszönhetem
életem egyik legnagyobb él-
ményét: tavaly kijutottam
ugyanis Portugáliába. Az osz-
tályfônököm, Tulkán Sándor-
né hívta fel a figyelmem egy
pályázatra, amit együtt írtunk
meg. Jó tanulmányi eredmé-
nyem és közösségi munkám
no meg a sikeres pályázat ré-
vén egy osztálytársnômmel
együtt tíz napot tölthettem
el Portóban. Örök élmény
marad.

– Mik a terveid?
– Elôbb-utóbb a Rendôr-

tiszti Fôiskolán szeretnék to-
vábbtanulni, hiszen rendôrre
mindig szükség van.

Molnár Szabina, a Hunya-
di János Közoktatási In-
tézmény mezôkovácsházi
központjának nyelvi elô-
készítô osztályos gimna-
zistája az iskola történeté-
ben elôször vehetett át
egyszerre három végzô-
söknek járó elismerést is,
és ezért a Hunyadi Abszo-
lutórium-díjat és oklevelet
szintén elnyerte.
– A három díj, amelyet neked
ítéltek: az öt éven át tartó kitûnô
tanulmányi eredményért a Hu-
nyadi-díj, a DUMA’Színház-
ban nyújtott kiemelkedô és meg-
határozó mûvészeti tevékenysé-
gért a Hunyadi Mûvészeti Díj és
az intézmény diáksága szolgála-
tában végzett értékes munkáért a

Hunyadi Marshall-díj.  Mit je-
lent számodra ez az elismerés? 

– Büszkeséggel töltött el,
meghatódtam, amikor átvet-
tem a díjat és az oklevelet.
Örülök, hogy elismerik a
munkámat. Öt éven keresztül
kitûnô tanulmányi eredmé-
nyem volt, lelkiismeretesen
dolgoztam. A tanulás mellett
tagja lettem a húszéves múltra
visszatekintô DUMA’Szín-
háznak, így a fellépések, a kü-
lönbözô rendezvények kötöt-
ték le minden szabadidômet.

A színpadon mosolyogva tán-
colni jó érzés. Átadhatjuk azt,
amit érzünk. A diákönkor-
mányzat elnökeként pedig
azon munkálkodtam, hogy
diáktársaim minél több lehe-
tôséget megkaphassanak.

– Miért választottad a Hu-
nyadit, amikor a továbbtanulás-
ról kellett döntened?

– Azért, mert az elôzô évfo-
lyamtól hallottam, milyen ma-
gas szintû itt az oktatás. És nap-
jainkban az idegennyelv-tudás
a legfontosabb, ezért jöttem a
nyelvi elôkészítô osztályba. 

– Milyen szép emlékeket vi-
szel magaddal innen?

– Feledhetetlen az elsô is-
kolai kirándulás Zánkán, az
osztállyal. A diákönkormány-

zati munka és a színházi tevé-
kenység is örök élmény szá-
momra.

– Mi volt a legfontosabb érték,
amit az elmúlt öt évben megta-
nultál?

– Az akaraterônek és a ki-
tartásnak meglesz a gyümöl-
cse. A kudarc és a csalódás
erôsebbé tesz.

– Milyen irányban fogsz to-
vábbtanulni?

– A jogi terület érdekel, re-
mélem, sikerül bejutnom oda,
ahová szeretnék.

Ugye Ön is látta már A milicista halála
címû fényképet? Ha névrôl talán nem

is ismerôs, szinte biztosan belefutott már a
spanyol polgárháborúban rögzített felvételbe,
amely egy katonát ábrázol éppen abban a pil-
lanatban, amikor a halálát okozó golyó eltalál-
ja. A LIFE magazinban megjelent fotó egy-
részt az 1936–1939-es események ikonikus
képévé vált, másrészt egy szempillantás alatt
ismertséget szerzett készítôjének, Robert Ca-
pának – és ezt, valamint további mintegy
negyven Capa-felvételt június 4-tôl igazán
közelrôl szemügyre is vehet, köszönhetôen
annak a vándorkiállításnak, amely Szolnok
után néhány hónapig Békéscsabára, a Mun-
kácsy múzeumba szintén beköltözik.

A magyar származású, Friedmann Endre né-
ven 1913-ban született fényképész tíz ország-
ban öt háborút fotózott: látta és láttatta a nor-
mandiai partraszállást, a japán-kínai háborút,
és ott volt, amikor Izrael állam megszületett.
Haditudósításai mellett híres fotói születtek
többek között Lev Trockijról, Pablo Picassóról,
Ernest Hemingwayrôl vagy éppen Ingrid Berg-
manról, akihez közel egy évig szerelmi kap-

csolat is fûzte. Végül a vietnámi háború zárta
le rövid, ám annál intenzívebb karrierjét, hi-
szen 1954-ben egy taposóaknára lépve lelte
halálát.

„Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég
közel” – szól a fotós egyik legismertebb afo-
rizmája. Június 4. és október 3. között a Békés
megyeiek is meggyôzôdhetnek róla: Robert
Capa rendszerint elég közel volt.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Egy megyei döntés a biztonságunkért
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL"

A ballagók útravalójaVan, aki boldog nosztalgiával, más esetleg kis ke-
serû szájízzel emlékszik vissza rá, egy azonban
biztos: életünk egyik legfontosabb alapélménye az
a három-négy-öt év, amit a középiskola falai között
eltöltünk. Nem is kizárólag a pályaválasztás miatt,
hanem azért is, kikkel, milyen osztálytársakkal és
tanárokkal találkozunk, milyen hatások érnek ben-
nünket ott és akkor, a nagyon fogékony tizenéves
korunkban. Az is a dologhoz tartozik persze, hogy
ha ezt tinédzserként halljuk-olvassuk, nem hisszük
el senkinek sem, a világ minden kincséért sem.  De
vajon mit visznek útravalóul iskolájukból a 2009/
2010-es tanév ballagói? Milyen terveket szövöget-
nek, milyen célokat tûztek ki maguk elé? Errôl kér-
deztük a három megyei fenntartású intézmény
egy-egy diákját az írásbeli érettségi vizsgák elsô he-
tében.

Robert Capa
a Munkácsyban

Asztalos Dóra

Stefanovics Hajnalka

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit gratulál Molnár Szabinának
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A klasszikusok évada
„Ha valaki színházszeretô
ember, ezeket a darabokat éle-
tében legalább egyszer látnia
kell.” Ezzel a mottóval kezdte
el Fekete Péter igazgató a klasz-
szikusok évadát tervezni. De
vajon kik vagy mik is azok a
klasszikusok? Olyan alkotók
és késôbb pedig mû vek, ame-
lyek a közönségesbôl ki tûn -
tek, a mindennapi átlagot
meg haladják. A mi értelme-
zésünkben jelentsen ez itt és
most egyszerûen: értékállót.
Olyan mûveket láthatnak a
Jókai Színház soron követ-
ke zô évadában a színpadon,
amelyek már bizonyítottak,
amelyeknek – legyenek régeb-
bi vagy modern klasszikusok –
a közönség már ezrével mérte
a tapsot, és amelyek mûfajuk-
tól függetlenül egyszerûen
örök értéket képviselnek.

Elsôként Plautus A hetven-
kedôje kerül színpadra. A ró-
mai korból ránk maradt ko-
média számtalan feldolgozást
ért meg története során, a bé-

késcsabai bemutató is a neve-
tés és az elgondolkodtató pil-
lanatok elegyét ígéri a nézôk-
nek Réczei Tamás fekete-fehér,
a burleszk világára hajazó
rendezésében, Nemcsák Ká-
rollyal és Márton Andrással két
fontos szerepben. Folytatjuk
a sort Kálmán Imre Csárdáski-
rálynôjével, Cecília szerepé-
ben Fodor Zsókával, aki hosz-
szú televíziós-filmes munká-
kat követôen tér vissza a szín-
padhoz. A Jókai Színház tár-
sulatának nagy elôdök nyo-
mába kell lépnie, és megmu-

tatnia, hogy a könnyed mûfaj
nem feltétlen könnyû, de
szép élôzenés elôadássá for-
málható. Reméljük, bérletes
nézôink közül azok is öröm-
mel találkoznak majd ezzel a
mûfajjal, akiknek egyébként
eszük ágában sem lenne drá-
ga pénzért jegyet venni egy
operett-vendégjátékra. 

Történelmi témájú, kosz-
tümös dráma lesz Schiller
Stuart Mária címû tragédiája.
A szomorú sorsú skót király-
nô történetének jelentôsebb
szerepeit Dobó Kata, Kara
Tünde jelenítik meg Szalma
Dorotty rendezésében.  Az Ib-
sen Stúdiószínpad Henrik Ib-
sen Nóra címû drámájával
nyitja meg kapuit a közön-
ség elôtt 2010 ôszén Merô
Bé la rendezésében. Stúdió-
színházunk kínálatát Bengt

Ahlfors Színházko médiájával
bôvítjük idén, amely egy 
szellemes, vitriolos vígjáték,
és amely egy képzeletbeli
színház belsô világába vezeti
el a nézôközönséget. Tavasz-
szal jöhet a nagy durranás:
a La Mancha lovagja címû
Broadway-musicalt láthatja a
Békés megyei közönség a Po-
rondszínházban, szokásunk-
hoz híven élôzenével és in-
teraktív játéklehetôséggel. De
ez még nem minden, 2010/
2011-ben is szolgálunk új-
donságokkal.

Iskolák, ínyencek,
figyelem!
Elôször lesznek angol nyelvû
bérletes elôadások a Jókai
Színházban, a megyeszékhely
történelmében. A Madhouse
Theatre Company Európa-
szerte sikerrel játszott prog-
ramjából tekinthetnek meg
elôadásokat bérletes nézôink. 

Tervezett program:
The Blonde Hurricane / A
szôke ciklon
One set to love / Pár baj
The Complete Works of

Shakespeare {abridged} /
SÖR vagyis Shakespeare ösz-
szes {röviden}

Végül, de elsôsorban a
gyerekek is klasszikus mesé-
ket tekinthetnek meg az
évadban a Jókai Színház bér-
letes nézôiként. Csukás István
Süsü, a sárkány címû meséjét
és Fazekas Mihály Lúdas Ma-
tyi címû, az ifjúsági színját-
szás irányába mutató színda-
rabját egyaránt megtekinthe-
ti a közönség a színház szín-
padán.

JUNIOR

A Színitanház felvételit hirdet
A színházi szakmák iránt elkötelezettek továbbra is négy
szakon tanulhatnak a Jókai Színházban, illetve idén ôsztôl
a megnyíló Ibsen-központban mûködô Színitanházban. 
A felvételik idôpontjai:

Színész szak: 2010. június 8. 11 óra  Design szak: 2010. jú-
nius 9. 11 óra  Színpadtechnika szak: 2010. június 8. 15 óra
Színházi táncos szak: 2010. június 9. 11 óra.

A jelentkezési lap letölthetô a www.szinitanhaz.hu
weblapról, ahol további információk is megtalálhatók.

Lassan végéhez ér a Békés
Megyei Napsugár Báb-

színház évada. Összegezzük a
tapasztalatokat, levonjuk a ta-
nulságot, és míg apró nézôink
már a nyaralásra gondolnak,
mi megtervezzük, elôkészít-
jük következô évadunk prog-
ramját. Tesszük ezt nagy izga-
lommal, hiszen a 2010/2011-
es évad számunkra is változást
hoz: a bábszínház beköltözik
az Ibsen-házba – belakja vég-
leges otthonát!

Amint azt már kedves né-
zôink megszokhatták, ismét
három új elôadással készü-
lünk. Elsô bemutatónk a Vá-

sárfiák, melyet Czipott Gábor
rendez, és három egységbôl
áll össze: képmutogatós játék
magyar népmese alapján;
Kasparek és a pék – cseh vásá-

ri játék naiv marionettel; illet-
ve Vasilache és Marioara – ro-
mán vásári bábhôsök történe-
te kesztyûsbábokkal elôadva.

Novemberi bemutatónk
címe Mesék Szent Miklósról;
ezt az elôadást Csortán Erzsé-
bet állítja színpadra, és a látha-
tó három mese megismerteti
a gyerekekkel a Mikulás igazi
történetét.

Évadunk harmadik elô-
a dása az Ormányos Hüntyül-
lér. A darab írója és rende-
zôje Galántai Csaba, aki a
XV. Nemzetközi Bábfesztivál
egyik zsûritagja is volt. És
hogy kicsoda vagy esetleg mi-

csoda az Ormányos Hün-
tyüllér? Erre a kérdésre min-
denképpen választ kapnak
azok, akik eljönnek és meg-
nézik az elôadást.

Csipkerózsa felébred hosz-
szú álmából, és ismét reperto-
árra kerül a következô évad
során. De természetesen nem
feledkezünk meg idei hôse-
inkrôl sem, továbbra is játsza-
ni fogjuk a Világszép nádszál-
kisasszonyt, a Pettson és Fin-
dust, valamint Kacor királlyal
is találkozhatnak még.

Gondolunk a nagyobbakra
is, és folytatjuk beavató-báb-
színházi elôadás-sorozatun-

kat: terveink között szerepel
két Shakespeare-darab (Ró-
meó és Júlia, valamint a Mak-
rancos hölgy) feldolgozása, il-
letve mûsoron tartjuk Babits
Mozgófénykép címû mûvén
alapuló árnyjátékunkat is.

És a felnôtt nézôk? Számuk-
ra az Androgün címû elôadá-
sunkat kínáljuk, ahol a férfi-nô
kapcsolatot boncolgatva kerül-
hetnek közelebb önmaguk és
társuk megismeréséhez.

Reméljük, mindenki talál
számára izgalmas témát a fent
említett elôadások között. A
bábszínház mindent megtesz
annak érdekében, hogy kicsik
és nagyok remekül szórakoz-
zanak, hogy feledhetetlen per-
ceket szerezzünk visszatérô
és új nézôinknek egyaránt.

Üvegszobrokon
át a világ

Az Endrôdön született és öt-
ven évvel ezelôtt Békéscsa-
bán érettségizett nemzetközi
hírû szobrászmûvész, Bohus
Zoltán azon kevés hazai alko-
tók közé tartozik, akinek
fém- és üvegmunkái fellelhe-
tôk Magyarországon kívül
nyugat-európai és egyesült
államokbeli múzeumokban,
magángyûjteményekben is.
Rendszeres résztvevôje euró-
pai és amerikai szimpozio-
noknak, jelenleg az Ipar -
mûvészeti Fôiskola utódin-
tézményének, a Moholy-
Nagy Mûvészeti Egyetem-
nek az oktatója. 1977-ben a
Magyar Köztársaság Érde-
mes Mûvésze lett. Kiállítása
május 31-tôl a megyeháza
(Békéscsaba, Derkovits sor
2.) elôcsarnokában tekinthe-
tô meg.

– Mindig nagyon foglalkozta-
tott a vezetéselmélet, hogy
befolyásoló szereplôként ho-
gyan lehet hatni az emberek-
re egy közösségben – mond-
ta Domokos László a Közéleti
mozaik rendezvénysorozat
május 6-i estjén. A megyei el-
nökkel Elek Tibor, a Bárka fo-
lyóirat fôszerkesztôje beszél-
getett a tudásházban a veze-
tés, irányítás, felelôsség téma-
körén túl irodalomról, tudo-
mányról, színházmûvészet-
rôl. – Alázat, tudatosság és fe-
lelôsségvállalás mind-mind
szükséges ahhoz, hogy vala-
kibôl jó vezetô váljon, és az is
fontos, miként igazodik el az
emberi viszonyok hálójában
– folytatta.

Márai Sándor A gyertyák
csonkig égnek címû mûve is
éppen a benne ábrázolt embe-
ri viszonyok miatt áll közel
hozzá. A regénybôl Fehér Tí-
mea tolmácsolt egy részletet.
– Az idézetben szó esett a va-
rázslatos gyermekkorról – gör-
dítette tovább a beszélgetés fo-

nalát Elek Tibor. – Kevesen
tudják rólam, hogy én vagyok
a Lencsési lakótelep elsôszü-
lött gyermeke. A családom pe-
dig újkígyósi, kisfiúként én is
minden nyarat ott töltöttem –
mesélte erre a megyei elnök.

Jelenleg Budapesten él fe-
leségével és kislányával, így

ingázik a fôváros és Békés
megye között. Szabadidejé-
ben olvas, moziba vagy szín-
házba jár. Szívesen utazik Er-
délybe, amely különösen kö-
zel áll szívéhez, akárcsak az
erdélyi költôk. A Bartus Gyu-
la elôadásában meghallgatott
Psalmus Hungaricus címû

Dsida Jenô-vers kapcsán úgy
fogalmazott: a magyarsághoz
való viszony maga a dolgok
lényege, hiszen egy nagy
egész része vagyunk, a kreati-
vitás, a tudás, a közös szelle-
mi értékek tesznek bennün-
ket különlegessé, mindezek-
kel rengeteget tudunk hozzá-
adni az európai kultúrához.

Befejezésképpen Domo-
kos László elmondta, bár ka-
pott felkérést a gazdasági mi-
nisztérium államtitkári pozí-
ciójára, nem fogadta el. – Jól
érzem itt magam, szeretek a
megyével foglalkozni. Úgy
érzem, így tudom a legjobban
szolgálni saját közösségemet
– indokolta.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

A Közép-európai Színházi Szomszédolás izgal-
mas, értékes külföldi kapcsolatokat és színházi elô-
adásokat eredményezô programkavalkádja után a
Jókai Színház a klasszikusok évadát hirdeti meg.

Politikus, közgazdász, naponta látjuk a televízió kép-
ernyôjén, olvasunk róla az újságok hasábjain, mégis
keveset tudunk róla. Véleményünk, kialakított ké-
pünk van róla, mégsem ismerjük. A tudásház ezen
változtatott némiképp, amikor Közéleti mozaik nevû
rendezvénysorozatának május 6-i vendége Domokos
László, a Békés Megyei Közgyûlés elnöke volt.

A klasszikusok évada kezdôdik a Jókai Színházban

A Békés Megyei Jókai Színház 2010/2011-es évadterve

Kicsoda vagy micsoda Ormányos Hüntyüllér?

Eligazodni az emberi viszonyok hálójában
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Március 27. – július 11. Rítusok és ritmu-
sok – tingatinga-kiállítás, Munkácsy Mi-
hály Múzeum, Békéscsaba

Június 4. Trianoni megemlékezés Szarvas
Történelmi Magyarország középpontja

Június 4–6. X. Gyulai Zenei Napok,Gyula,
a város több pontján

Június 4–6. III. Gyula Expo, Gyula, városi
tornacsarnok

Június 4–6. Falunap – Hôsök napja, Nagy-
szénás, a település több pontján

Június 4–6. XVII. GHOST’S BIKERS
PARTY Motorostalálkozó, Gyomaend-
rôd, Liget fürdô

Június 5. Csabai Sportparádé, Békéscsaba,
Szent István Egyetem sportcsarnoka és kül-
sô területei 

Június 5. XXV. KÖRÖS Teljesítménytú-
rák, Mezôberény, Tessedik tér

Június 5. Herczeg Bettina kiállításának
megnyitója, Szarvas, Tessedik Sámuel Mú-
zeum

Június 5. Gyermeknap a Meseházban, Bé-
késcsaba, Békési Úti Közösségi Házak

Június 5. Megyei díjugrató-, ügetô- és ga-
loppverseny, Orosháza, bogárzói lóver-
senypálya

Június 5. Apáról Fiúra családi hagyomány-
ôrzô programsorozat a Meseházban –
Szent Iván hava, Békéscsaba, Békési Úti
Közösségi Házak (Meseház)

Június 5. Marian Cozma strandkézilabda-
emléktorna,Orosháza, Parkfürdô

Június 5–6. XX. P. A. nosztalgia-kosárlab-
datorna, Szeghalom, sportcsarnok

Június 5–6. IV. Békési Szilvapálinka Ün-
nep, Békés, Békési Pálinkafôzde

Június 6. – október 3. Robert Capa fotóki-
állítása, Békéscsaba, Munkácsy múzeum

Június 8. Barnabás napja – gyógynövényes
foglalkozás, Szarvas, Körös–Maros Nem-
zeti Park -– Körösvölgyi Látogatóközpont

Június 8–13. Csabai Sörfesztivál és Csü-
lökparádé,Békéscsaba, városi sportcsarnok

Június 10. Gulyás András régészeti elô-
a dása, Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum

Június 12. Kerékpáros túra Szalontára,
Mezôberény, Kossuth tér

Június 12. A Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar évadzáró hangversenye, Bé-
késcsaba, repülôtér

Június 12. Sárkányhajó roadshow (dél-al-
földi regionális bajnokság), Szarvas, Körös-
part

Június 12. II. Körös Íjászverseny, Szarvas,
Körös–Maros Nemzeti Park – Körösvölgyi
Látogatóközpont

Június 12. Éjszakai denevértúra, Szarvas,
arborétum

Június 13. Felnôtt horgászverseny, Szegha-
lom, Csökmôi horgásztó

Június 18. – július 11. Városházi Esték, Bé-
késcsaba, városháza díszudvara

Június 18–19. IV. Lángosfesztivál, Mezôhe-
gyes, József Attila Mûvelôdési Központ és
környezete

Június 18–20. XVI. Mezôhegyesi Kanca-
és Ménverseny, Mezôhegyes, kiállítási cent-
rum és lovaspálya

Június 18–20. AXA EBT nemzetközi nôi-
férfi strandkézilabda-torna, Orosháza,
Parkfürdô

Június 19. Együtt a Kárpát-medencében  –
IX. Suttyomba Népzenei Fesztivál,
Gyomaendrôd, Gyomai Tájház

Június 19. Szent Iván-éji tûzugrás, Gyoma-
endrôd, Gyomai Tájház

Június 19. Tûzugrás, Szarvas, Tessedik Sá-
muel Múzeum elôtt

Június 19.Múzeumok éjszakája pincétôl a
padlásig, Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum

Június 19.Magyar Nemzeti Parkok Hete –
Szent Iván éjjele, Szarvas, Körös–Maros
Nemzeti Park – Körösvölgyi Látogatóközpont

Június 19. Ákos-koncert, Békéscsaba, városi
sportcsarnok

Június 19.Múzeumok Éjszakája, Békéscsa-
ba, Munkácsy Mihály Múzeum

Június 19. Tudásházi Éjszaka, Békéscsaba,
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár

Június 19. Szent Iván-éj, Orosháza, Szántó
Kovács János Területi Múzeum

Június 19–20. Szisz Ferenc Emlékver-
seny – Autocross Országos Bajnokság,
Szeghalom, szeghalmi crosspálya, Csíkér

Június 19–20. Lovasnapok, Békésszentand-
rás, sportpálya

Június 20. Sárkányeregetô családi nap,
Békéscsaba, repülôtér

Június 21–25. Mezôhegyesi Gyermek
Néptánctábor, Mezôhegyes, József Attila
Általános Mûvelôdési Központ

Június 21–25. Gyermektábor a Meseház-
ban,Békéscsaba, Békési Úti Közösségi Házak

Június 21. – július 4. XXXIV. Békés-Tarho-
si Zenei és Mûvészeti Napok, Békés-Tar-
hos, a város több pontján

Június 22–24. Füzesgyarmati elsô bikini-
tábor, Füzesgyarmat, Kastélypark fürdô

Június 24. Nyári Korzó – szezonnyitó ut-
cabál, Gyula, belváros

Június 25. Szent Iván-éji túra,Mezôberény,
Piac tér

Június 25. Szent Iván-éji Térzene Feszti-
vál, Csorvás, piactér

Június 25. Nemzetiségi Gyermektalálko-
zó, Békéscsaba, VOKE Vasutas Mûvelôdési
Ház és Könyvtár

Június 25–26. Füzesgyarmati Napok és
Népdalkörök Találkozója, sportpálya

Június 25–27.XL. Országos Szenior Úszó-
bajnokság, Dr. Regele Károly-emlékver-
seny,Gyula, Gyulai Várfürdô

Június 26. SZENT IVÁN-éji tûzugrás, Bé-
késcsaba, Szent István tér

Június 26. Múzeumok Éjszakája, Gyula,
gyulai vár

Június 26.Múzeumok Éjszakája,Orosháza,
Szántó Kovács Múzeum

Június 26.Múzeumok Éjszakája, Békéscsa-
ba, Munkácsy Mihály Emlékház 

Június 26. Városi Nyugdíjas Piknik, Mezô-
megyeri Arany János Mûvelôdési Ház

Június 26. Kenyérszentelô, Péter-Pál-na-
pi ünnepség és múzeumok éjszakája,
Vésztô-Mágor Történelmi Emlékhely

Június 26. Tájház-táncház, Gyomaendrôd,
Gyomai Tájház

Június 26–27. Egy hajóban evezünk – vízi-
túra, Békés, Gyula–Békés–Köröstarcsa út-
vonal

Június 27. VII. Repülôbarátok találkozója,
Szarvas, Kákai repülôtér

Június 27. Sárréti Mazsorettek Találkozó-
ja, Szeghalom, mûvelôdési központ

Június 27. – július 4. Országos citeratábor
és nemzetközi szintû szlovák kéz mû ves-
 tábor, Békéscsaba, Szlovák Kultúra Háza

Június 28. – július 2. Népi kézmûves gyer-
mektábor a Meseházban, Békéscsaba,
Békési Úti Közösségi Házak

Június 29. X. Aratónap, Békés, a város több
pontján

Júniusi rendezvények

Libamájfesztivál
Június 4–6. Orosháza-Gyopárosfürdô, Gyopár Club Hotel
Nemcsak liba- és kacsaínyencségek, de ját-
szóház, családi programok és vetélkedôk is
várják az érdeklôdôket. Sôt koncertek is, így
pénteken az Edda Mûvek, szombaton pedig a
Magna Cum Laude áll színpadra. Végül vasár-
napi tûzijátékkal zárul a fesztivál. A belépés
díjtalan.

13. Nemzetközi Szupermaraton
Május 29–30. Békéscsaba–Arad–Békéscsaba
A megyénkben már hagyományosnak számító sporteseményen a
profi és amatôr versenyzôk a Jókai Színház elôl indulnak, és tíz tele-
pülés érintésével egészen Aradig, majd vissza Békéscsabáig tart az út-
juk. A Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club által szervezett meg-
mérettetésnek gyalogosan, kerékpárral vagy görkorcsolyával is neki-
vághatnak résztvevôi. A színház elôtt pedig egészségmegôrzô prog-
ramok, termék- és sportbemutatók szórakoztatják az érdeklôdôket.

A Senshi Sportegyesület
immáron második alka-

lommal rendezte meg Szeg-
halmon hazánk legrangosabb
Kyokushin utánpótlásverse-
nyét, a Kyokushin Karate
Diákolimpia országos döntô-
jét. Bár ide már csak a legki-
e melkedôbb teljesítményt
nyújtó versenyzôk kerültek
be, így is népes volt a mezôny,
hiszen a regionális döntôk
után 52 klub 395 indulója ju-
tott tovább, hogy április 17-
én a városi sportcsarnokban
dönthessék el, ki a legjobb. A
megmérettetés a Magyar Ka-
rate Szakszövetség, több ha-
zai kyokushin stílusszervezet
és a Magyar Diáksport Szö-
vetség közös rendezvénye.
Célja az általános és középfo-
kú oktatási intézményekben
tanuló karatékák közös verse-
nyeztetése és a 2009/2010-es
tanév diákolimpiai bajnoka
cím kiosztása. A verseny fôbí-
rája sensei dr. Bogdán Olivér 4.
danos mester, nemzetközi
minôsítésû bíró volt.

Elôbb sensei Kovács Lajos
szervezô köszöntötte a  ven-
dégeket, majd Macsári József

polgármester nyitotta meg a
versenyt, és beszédében elis-
merôen szólt a Senshi SE te-
vékenységérôl. Miután shihan
Karmazin György 5. danos
mester, a Magyar Kyokushin
Szervezet elnöke és Farkas
Zoltán, a Békés Megyei Köz -
gyûlés alelnöke is sikeres küz-
delmet kívánt a sportolóknak,
megkezdôdött a viadal, és öt
korcsoport harminchét súly-
csoportjában egész nap folyt a
csata a gyönyörû kupákért,
érmekért.

A rendezvény színvonala-
san és gördülékenyen zajlott
le, köszönhetôen a Senshi SE
szervezôi munkájának, tagjai-
nak, a szülôknek, barátoknak,
hozzátartozóknak. Az egyesü-

let versenyzôi is kitettek ma-
gukért. Papp Dóra (gyermek I.,
nôi, 35 kg), a 2009/2010-es
tanév diákolimpiai bajnoka
lett. Papp Zsanett (ifi, nôi,
60 kg), Papp Dániel (gy. II., fiú,
36 kg) és Agárdi Terézia Aman-
da (gy. II., nôi, +45 kg) a do-
bogó csúcsáról éppen csak le-
maradva a második helyen vé-
geztek. Gyermek I., fiú  30 kg-
ban Kovács Gellért a harmadik
helyet szerezte meg. Továbbá
lett még egy diákolimpiai baj-
noka Békés megyének: a Kar-
cagi SE bucsai versenyzôje,
Bene László a gyermek I., fiú
korcsoport 30 kg-os súlycso-
portjában állhatott a dobogó
legmagasabb fokára.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Szabadkígyós minden lako-
sa az új sportöltözô átadá-

sát ünnepelte a május elsejei
ragyogó napsütésben. A kilá-
togatókat igazi majálisi hangu-
lat fogadta: lehetett sportolni,
szurkolni, és persze jókat enni,
hiszen sült a kolbász, több
bográcsban fôtt a birkapörkölt.
A község méltán büszke a
sportpályára, amely három
labdarúgópályájának füve ki-
fogástalan minôségû, a nap ap-
ropóját pedig az jelentette,
hogy átadták az új öltözôt és a
hozzá tartozó vizesblokkokat,
irodákat. A munka ünnepénél
alkalmasabb idôpontot nem is
találhattak volna minderre!

Balogh József polgármester
büszkén mesélte az öltözô épí-
tésének történetét: – Nem állt
a rendelkezésünkre túl sok
pénz, de az öltözôk évtizedek
óta felújításra vártak, nem le-
hetett tovább halogatni a
munkálatokat. A településen
élô vállalkozók, szakemberek
és segítôkész lakosok összefo-
gásával, nagyrészt társadalmi
munkában épült fel a kétszin-
tes, modern létesítmény. Kis
településen az emberek job-
ban összetartanak, és közvetve
vagy közvetlenül minden
egyes lakos érintett a sport, a
testnevelés, a testkultúra terü-

letén. A mai nap nemcsak az
átadásról szól, hanem egy em-
léklap átadásával köszönetet is
szeretnénk nyilvánítani min-
denkinek, aki kivette a részét a
munkából.

Kicsit leegyszerûsítve a re-
cept tehát a következô: végy
egy jó, iránymutató polgár-
mestert, egy összefogó, jó kö-
zösséget, valamint pár lelkes

szakembert, és aránylag kis be-
fektetéssel van is egy sportöl-
tözôd. Na, persze, azért ez
nem ilyen egyszerû, hiszen így
is 15 millió forintba került
mindez, és ha nem többnyire
társadalmi munkában épült
volna az öltözô, a beruházás
végére megközelítôleg 25 mil-
liónál állt volna meg a kiadási
mérleg – azaz mintegy tízmil-
lió forinttal gyarapította a kö-

zösség a település, ezáltal az ott
lakók vagyonát. Ez a recept ta-
lán más területen, közterek,
játszóterek takarításánál, festé-
sénél, építésénél is mûködhet.
Az biztos: erre az öltözôre a te-
lepülés apraja-nagyja nagyon
vigyáz majd, hiszen a saját ke-
ze munkája is benne van.

Az ünnepélyes eseményt
végül sportnap és labdarúgó-

torna koronázta meg. Az ese-
ményt a meghívott gyermek-
focicsapatokon (Medgyesegy-
háza, Kondoros, Mezôhegyes,
Szabadkígyós) kívül a házigaz-
da község leendô országgyûlé-
si képviselôje, Simonka György,
illetve a Békés Megyei Labda-
rúgó Szövetség alelnöke, Tóth
Márton is megtisztelte jelenlé-
tével.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Kis település nagy összefogása Karatékák küzdelme Szeghalmon


