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A z ülés kezdetén Farkas
Zoltán, a megyegyûlés

elnöke rövid összegzést adott
az elmúlt négy évrôl. Mint el-
mondta, 2006-ban úgy tûnt,
hogy az akkori kormányzat
törekvéseinek megfelelôen
csökkenni fog a megyék sze-
repe, míg a kistérségek erô-
södni fognak. Ebben a kedve-
zôtlen helyzetben nem is le-
hetett más a megyei önkor-
mányzat célja, mint a mûkö-
dôképesség megôrzése, vala-

mint intézményi fejlesztések
megvalósítása. Farkas Zoltán
példaként a Norvég Alapból
elnyert összegbôl elkészült
IBSEN Házat, a Békés Me-
gyei Pándy Kálmán Kórház

mûködéséhez szükséges pato-
lógia megépítését, továbbá a
három megyei közoktatási in-
tézménynél a kollégiumi és is-
kolaépületek felújítását, kor-
szerûsítését említette. Ezek

mellett az Összefogás megyé-
je program keretében valósult
meg az „Otthonunk Békés
Megye” címet viselô megye-
já rás. 

A 2006–2010 közötti
idôszakra megvá-
lasztott megyei kép-
viselôk utolsó köz -
gyûlésüket tartották
szeptemberben. A
megye erôsíteni kí-
vánja a kapcsolato-
kat Arad megyével,
ismét csatlakozott a
Bursa Hunga ri ca fel-
sôoktatási ösztöndíj-
pályázathoz, és ki-
nyilvánította: nem
mond le az M44-es
gyorsforgalmi útról.

Németh Zsolt külügyi államtitkár, Farkas Zoltán megyei elnök, Siri Ellen Sletner norvég nagykövet, Domokos
László, az Állami Számvevôszék elnöke és Rónaszéki Gábor VÁTI-igazgató vágták át a szalagot
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Elbúcsúzott a negyvenfôs képviselô-testület
Fontos döntések az utolsó közgyûlésen is

Séta az IBSEN Házban
Átadták Békés megye új kulturális színterét

Norvég–magyar ünnepi mûsorral nyitotta meg ka-
puit szeptember 23-án Békés megye vadonatúj
összmûvészeti színtere, az IBSEN Ház. A Norvég
Alap 595 millió forintos támogatásából, illetve a Bé-
kés Megyei Önkormányzat 105 millió forintos saját
forrásából (melynek felét az EU Önerô Alap bizto-
sította) megszületô intézményben helyet kap a
kultúra min den területe: a közmûvelôdési, kultu-
rális, színhá zi, bábszínházi, népmûvészeti funkci-
ók, de az okta tás, a civil szervezetek, valamint a ko-
molyzene is otthonra talál. Ezenkívül gasztronó-
miai él mények is várják a kultúrakedvelôket. Mind-
ezek mellett az IBSEN Ház a nagyközönség felé
nyitott találkozási hely lesz, és jelentôs helyi kultu-
rális rendezvényeknek is otthont ad majd. A Bé-
késcsaba talán legszebb részén, az egykori közgaz-
dasági szakközépiskola helyén létrejött, a sétálóut-
cára nyíló épületet ünnepélyes szalagátvágással
Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyûlés elnöke,
valamint Siri Ellen Sletner norvég nagykövet adta
át és állította ezzel a Békésben élôk szolgálatába. 
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T Á J É K O Z T A T Ó
a helyi önkormányzati képviselôk 

és polgármesterek 
2010. évi általános választásának 

egyes fôbb tudnivalóiról, információiról
a 8. oldalon
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Néptánc és zakuszka

A megye szerepe Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnak meg a megye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Babák Mihályt, Szarvas polgármesterét és Hamza
Zoltánt, Békésszentandrás polgármesterét kérdeztük.

– Nagyon fontosnak tartom a
megyét, a megyei közgyûlést
a szarvasiak életében is. Azért
fontos, mert integráló erejé-
vel hozzájárul a Békés me-
gyei identitástudat kialakulá-
sához, és segítségével kiala-
kulhat a Békés megyeiek kö-
zössége. Ennek az a jelentô-
sége, hogy együtt, egységesen
fellépve sokkal eredménye-
sebbek lehetünk, mint kü-
lön-külön – kezdte nyilatko-
zatát Babák Mihály. 

Szarvas polgármestere ki-
fejtette, az elmúlt években si-
került elérni, többek között a
rendszeresen megjelenô in-
formációs kiadvánnyal, a me-
gyejárással, hogy az itt élôk
megismerkedhessenek a me-
gyei közgyûléssel, annak fel-
adataival és természetesen a

megye által mûködtetett intéz-
ményekkel is. Az érdeklôdôk
megismerkedhettek azokkal a
koncepciókkal, amelyek se-
gítségével lehetôség nyílik a
megyénknek a felzárkózásra.
Ilyen lehetôség a közös piac-
ra jutás, az egységes megjele-

nés az internet segítségével.
Az is nagyon fontos, hogy
együtt hallathatjuk a hangun-
kat például az M44-es út
megépítésével kapcsolatban.
Ez talán a megye egyik leg-
fontosabb feladata. Amíg
ennyire nehezen megközelít-
hetô a megye, addig nehezen
jönnek a munkahelyteremtô
befektetôk.

– Hangsúlyosnak tartom a
határ menti együttmûködést
– hallhattuk Babák Mihálytól
–, fontos, hogy ennek min-
den lehetôségét, akár az unió
keretein belül is, ki tudjuk
használni. A kormányzat ter-
vei szerint megerôsíti a me-
gyerendszert, ez mind az itt
lakók, mind az önkormány-
zatok szempontjából jelentôs
elôrelépés lesz.

– Megyepárti vagyok, és a há-
romszintû: települési, me-
gyei és országos közigazgatást
tartom ideálisnak – kezdte
mondandóját Hamza Zoltán,
Békésszentandrás polgár-
mestere. – A megyei szint
Szent István óta bizonyította
létjogosultságát; amikor mes-
terségesen bevezették a regi-
onális szintet, az nem vált be.
Tíz éve dolgozom a megyei
közgyûlésben, megtapasztal-
hattam azt is, amikor a megye
vezetése csak a kötelezô fel-
adatait, azaz az intézmények
mûködtetését látta el, a tele-
püléseket pedig gondjaikkal
magukra hagyta. Négy éve a
megye új vezetése fölvállalta
a települések összefogását,
például a felszíni csapadékvíz
elvezetése érdekében több

város, község összefogását
koordinálta. A közös gázbe-
szerzésben mintegy félszáz
települési önkormányzat és a
megye több intézménye vesz
részt, a közös beszerzés ered-
ményeként legalább húsz
százalékot takarítunk meg a
gáz árában.

Hamza Zoltán szerint a
megyének a jövôben is ezt az
irányt kell követnie, föl kell
vállalnia a koordinátori, gesz-
tori tevékenységet. A megyei
fejlesztési feladatok nem tes-
tálhatók át más szintre. A ré-
giókban a megyék egymással
rivalizáltak, ott csak politikai
döntések születtek. A gazda-
ság élénkítése, az úthálózat
fejlesztése, munkahelyek te-
remtése számunkra a legfon-
tosabb, azért nekünk is ten-

nünk kell, és az arról való
döntés pedig minket illet
meg. Ezekrôl a fejlesztésekrôl
ne a régió szintjén határozza-
nak! Az alulról jövô kezde-
ményezések támogatása meg-
egyezik az Európai Unió
irányelveivel is.       

A lakosok megismerhették a megyét Továbbra is partnerségben

– Úgy mondjuk, a megyejárá-
sokon bemutatkoznak a tele-
pülések. Méhkerék azonban
persze nemcsak Békés me-
gyében, de Magyarországon,
sôt országhatáron túl sem szo-
rul bemutatásra, hiszen a

Nyisztor György Hagyo-
mányôrzô Táncegyüttes már
több mint hatvan esztendeje
ejti ámulatba a néptánc- és
népzeneszeretô közönséget –
mondta el köszöntôjében Tol-
nai Péter a megyejárás szep -
t ember 10-i állomásán, Méh-
keréken. De nemcsak a Békés
Megyei Közgyûlés alelnöke,
hanem – miután átadta a me-

gyejárás résztvevôinek a Bu-
karestbe utazott Martyin Tiva-
dar polgármester üdvözletét –
a házigazda, Radics János ta-
nácsnok is kitért arra, hogy az
együttes különlegesen fontos
szerepet tölt be a település tör-

ténetében és életében, hiszen
ennek köszönhetôen tudott az
itt élô románság integrálódni a
magyarországi kulturális élet
vérkeringésébe. Ráadásul a
méhkeréki néptáncosok fel is
léptek ezen a napon a község
mûvelôdési házában, így tu-
dásukról és tehetségükrôl a
megyejáráson is bárki meg-
gyôzôdhetett.

Méhkerék ma az egyetlen
román többségû település
Magyarországon. 1960-ban a
lakosságnak még közel 96
százaléka volt román anya-
nyelvû, és a 2001-es nép-
számláláskor született adato-
kat alapul véve ez az arány
ma is hetven százalék körüli
– így az utcán teljesen termé-
szetes, hogy az emberek ezen
a nyelven beszélgetnek egy-
mással vagy köszönnek rá a
másikra.

A kétezer-kétszáz lelkes
község lakóinak többsége a
hetvenes évektôl kezdett el
fóliás primôr zöldségek ter-
mesztésével foglalkozni, és
Radics János szerint elsôsor-
ban az itt élôk szorgalmának
köszönhetô, hogy a falu ma
már nem nevezhetô elmara-
dott településnek. Méhkerék
népességmegtartó erejét is jó-

nak nevezte, és a megye meg
is ismerkedhetett a fiatal ge-
nerációval, hiszen még plusz
széksort is fel kellett állítani
azért, hogy a helyi gyerekek
beférjenek a kulturális mûso-
rokra, azaz a Jókai színház mû -
vé szeinek Játsszunk együtt!
címû, illetve a színitanháza-
sok zenés elôadására.

Ezzel párhuzamosan, igaz,
kevesebb zenével, de ugyan-
csak hasznosan telt az idô a
soron kívüli képviselô-testü-

leti ülésen, ahol a megyei és
a települési önkormányzat
munkája, tervei és közös
gondjai kerültek terítékre. És
míg a megye a Munkácsy
múzeumba szóló harminc
belépôvel ajándékozta meg a
testületet, addig a helyiek gra-
vírozott tollal és saját maguk
által készített, házi zakuszká-
val lepték meg a vendégeket.

„Ülj le közénk és mesélj. / Mondd el, mit szoktál, bár mi
nem feledjük, / mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt” –
üdvözölte Thomas Mannt a harmincas évek derekán Jó-
zsef Attila. Költônk kérés formájába csomagolt köszöntô-
je azonban nemcsak a kiváló írónak, hanem az idôs
Mann bölcsességének, élettapasztalatának is szólt. Az
idôsek világnapján mi sem kérhetünk mást szüleinktôl,
nagyszüleinktôl, csak ezt: üljenek le közénk és mesélje-
nek – hogy adják át azt a tudást, amit ôk már a maguké-
nak mondhatnak, és mindazt a tapasztalatot, ami az ar-
cukon is megannyi nyomot hagyott az évek során.
A Föld számtalan országában 1991 óta minden októ-

ber elseje a hatvan éven felüliekrôl szól, ezen a napon ne-
kik mondunk köszönetet. Köszönetet nemcsak azért,
mert meséltek és mesélnek nekünk, hanem szeretetükért
és gondoskodásukért is. Törôdésüket pedig ajándékok he-
lyett egy-egy kedves szóval, odafigyeléssel hálálhatjuk
meg, és azzal, ha nem felejtjük el, hogy egy év legrosszabb
esetben is legalább 365 napból áll, ezért ne csak október
elsején merjük elmondani nekik: köszönjük!

Békés megye térképe megtelt a látogatók kézjegyével

A híres Nyisztor György Hagyományôrzô Tánc-
együttes is fellépett a megyejárás szeptember 10-i,
méhkeréki állomásán. Magyarország egyetlen ro-
mán többségû településén a helyiek egyebek mel-
lett zakuszkával is készültek a rendezvényre.

Köszöntjük az idôseket!
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A megye és intézményeinek
vezetése 2008 márciusától
mind a 75 települést végigjár-
ta, találkoztak az ott élôkkel,
egyeztették a fejlesztési el-
képzeléseket és a közös
együtt mûködés lehetôségeit. 

Összességében Domokos
László korábbi elnök nevében
is köszönetet mondott a kép-
viselôknek az elmúlt négy év
közösen elvégzett munkájá-
ért, a jó együttmûködésért és
értékes kritikákért. 

Mezôhegyes megköszönte 
a segítségnyújtást

A képviselôk tájékoztatást
kaptak a Mezôhegyesen tör-
tént viharkár utáni felújítási
munkákról. Mint ismert és
lapunk is megírta, Békés Me-
gye Képviselô-testülete júni-
us 25-i közgyûlésén rendel-
kezett arról, hogy 1 156 960
Ft-tal támogatja a június 18-
án Mezôhegyesen történt jég-
vihar okozta károk kijavítását.
A pénzt a képviselôk adták
össze saját tiszteletdíjuk ter-
hére. A felajánlott összegbôl a
Harruckern János Közoktatá-
si Intézmény szakemberei-
nek és diákjainak közre mû -
ködésével, összesen 15 sze-
mély segítségével, 1600 mun-
kaórában teljeskörûen felújí-
tották a Kiskatonák tere 3.
szám alatt található, hatlaká-
sos társasház tetôszerkezetét.
A munkáért Mezôhegyes
polgármestere levélben mon-

dott köszönetet a képviselô-
testületnek, melyben leírta,
hogy a hivatásos szakembe-
rek és a hatóságok mellett
számos civil szervezet és ön-

kormányzat – köztük a me-
gyei is – ajánlott fel pénzbeli
és építôanyagbeli segítséget.

Erôsödô kapcsolatok 
Arad megyével

A jövôben még inkább igyek-
szik erôsíteni a határ menti
kapcsolatait Békés megye.
Ennek érdekében nemzetkö-
zi együttmûködést sürget az
uniós források könnyebb le-
hívásáért, és megalapítja a Bé-
kés–Arad Európai Területi
Együttmûködési Csoporto-
sulást (EGTC), amely a hatá-
rokon átnyúló együttmûkö-
dés egységes európai struktú-
rájának kidolgozását jelenti,
segítve az érintett önkor-
mányzatok érdemi együtt -
mû ködését. Az együttmûkö-
dés közös fejlesztési projekte-
ket jelenthet például az infra-
struktúra-fejlesztés, az egész-
ségügy, a közlekedésfejlesz-
tés, a környezetvédelem, az
oktatás, a mezôgazdaság, a tu-
risztika, a kutatás-fejlesztés
területein, melyekhez euró-
pai uniós pénzek is pályázha-
tók, továbbá célja a kapcsolat-
építés, tapasztalatcsere, a tér-
ségi lobbi és marketing is.

A Békés–Arad EGTC
megalakításának szakmai elô-
készítését a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatal biz-
tosítja, és az aradi fél is szor-
galmazza.
Tóth Imre képviselô e napi-

rendi pontnál elmondta,
hogy megítélése szerint a Bé-

kés megyei és Bihar megyei
kapcsolatnál is szükség lenne
egy ilyen típusú együttmûkö-
désre, az errôl szóló tárgyalá-
sokat meg kell kezdeni. Far-

kas Zoltán elnök elmondása
szerint ez a közeljövôben
meg fog történni.

Rövidesen épülhet 
az expóközpont 

A második fordulóban is tá-
mogatásban részesült a Békés
és Arad megyék által 2009-
ben közösen benyújtott határ
menti „A-B Expo – Közös
EXPO, közös piac – Gazda-
ság- és kereskedelemélénkí-

tés Arad és Békés megyék-
ben” elnevezésû pályázat,
amely többek között egy, a
vállalkozások fejlesztését elô-
segítô, elsôsorban kiállítóte-

remként definiált expóköz-
pont megépítését teszi le-
he tôvé a Békéscsaba–Gyula
közti repülôtér mellett üre-
sen álló, a megyei önkor-
mányzat tulajdonában álló te-
rületen. A beruházás most
szeptemberben kezdôdik és a
tervek szerint 2012 augusztu-
sáig elkészül.

A beruházás célja a határon
átnyúló üzleti, kereskedelmi
kapcsolatok élénkítése, a vál-
lalkozások együttmûködésé-
nek elôsegítése, valamint a
két megye gazdasági életének
fellendítése, a vállalkozások
termékei piacra jutásának se-
gítése, valamint a munka-
helyteremtés. 

A projekt tervezett össz-
költsége csaknem 4,2 millió
euró, amelybôl a magyar ol-
dali fejlesztések 2,6 millió eu-
rót, átszámítva mintegy 700
millió forintot tesznek ki. A
projektre megítélt EU-támo-
gatás összege mintegy 3,5
millió euró, a fennmaradó
összeget, az összköltség ti-
zenöt százalékát, a magyar és
a román állam a saját közpon-
ti költségvetésébôl vissza
nem térítendô támogatásként
nyújtja.

Támogatás a felsôoktatásban
tanulóknak

2011-re is meghirdette az
Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium a Bursa Hungari-
ca Felsôoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjprogramot.
Békés Megye Önkormányza-
ta az elmúlt években minden
pályázati fordulóban részt

vett, a 2010-es évben 54 tele-
pülési önkormányzat 1274
felsôoktatási intézményben
tanuló támogatását biztosítot-
ta, hallgatónként havi 1000
Ft-tal. A legfrissebb kiíráshoz
való csatlakozást a megyei
önkormányzat egyhangúlag
támogatta, így ugyanilyen
összeggel, nagyságrendileg
feltehetôen hasonló számú
Békés megyei fôiskolás és
egyetemista támogatására
nyílik mód.

Gyakorlati hely a felsôoktatási
intézmények hallgatóinak 

A Békés Megyei Önkor-
mányzat többször kinyilvání-
totta, milyen fontosnak tartja
a fiatal diplomás szakembe-
rek és a szakképzett munka-
erô letelepedési feltételeinek
javítását, a munkahelyek szá-
mának növelését, valamint a
szakemberek Békés megyé-
ben tartását. Ezek miatt a me-
gyei önkormányzat és in-
téz ményei szakterületekre
bontva magas színvonalú
gyakorlati lehetôséget bizto-
síthatnak a felsôoktatásban
részt vevô hallgatóknak. A
döntéshozók úgy vélik, hogy
akik Békés megyében töltik a
gyakorlatukat, mélyülhet a
megyéhez való kötôdésük,
ezért szükséges a felsôokta-
tásban tanuló hallgatók támo-
gatása gyakorlati helyek biz-
tosításával, melyeket a nagy
múltú képzési hagyomá-
nyokkal rendelkezô kelet-
magyarországi és budapesti
egyetemeken tanuló jelent-
kezôknek ajánlanak fel. A je-

lentkezôk kiválasztásánál
elônyben részesülnek a Békés
megyében állandó lakóhely-
lyel, valamint a magasabb ta-
nulmányi átlaggal rendelke-
zôk. A jelentkezôktôl szak-
mai önéletrajzot, motivációs
levelet és a hallgatói jogvi-
szony fennállásáról igazolást
kérnek. A gyakorlatra történô
jelentkezés határideje: 2010.
november 19. A hallgatók ki-
választásáról az illetékes szak-
bizottság dönt. Az összefüggô
szakmai gyakorlat ideje kép-
zési formától függôen körül-
belül 15 hét lehet.

Aktualizálták a megye 
fejlesztési stratégiáját

A közgyûlés döntött Békés
megye fejlesztési stratégiájá-
nak aktualizálásáról is, figye-
lembe véve az unió és hazánk
megváltozott gazdasági hely-
zetét, valamint a kormány új
gazdaságfejlesztési törekvése-
it. Ez alapján a fejlesztés sa-
rokpontjai egyfelôl igazodnak
az Új Széchenyi Terv lehetô-
ségeihez, például a korábbi-
nál nagyobb súlyt kapnak
benne a munkahelyteremtést
megcélzó programok. Másfe-
lôl a megye számol a Duna
menti országok kezdeménye-
zésének eredményeiként ki-
dolgozás alatt álló Duna Stra-
tégiával, azzal, hogy annak
milyen hatása lesz Békés me-
gye vízgazdálkodására, kör-
nyezetvédelmére és határon
átnyúló kapcsolataira.

Folytatni kell az M44-es 
út elôkészítését

Békés megye  2007 és 2013
közötti idôszakra kidolgozott
fejlesztési stratégiájának aktu-
alizálásában kiemelt helyen
szerepel az M44-es út mi-
elôbbi megépítésének támo-
gatása. A megyei önkormány-
zat februárban beadott pályá-
zatának sikere esetén uniós
pénzeket is bevonhatnának az
építkezésbe. A munkálatok
mielôbbi elkezdését szorgal-
mazó megyegyûlés júniusban
100 millió Ft-ot különített el
saját költségvetésében az
M44-es út elôkészítése érde-
kében. 

n

Ezzel az üléssel befejezte
munkáját a 2006 ôszén össze-
állt Békés Megyei Képviselô-
testület. Október 3-án a hely-
hatósági választások nyomán
megalakul a következô, a tör-
vényi rendelkezés alapján ki-
sebb létszámú, 18 fôs testület,
melynek alakuló ülésére ke-
véssel a választást követôen
kerülhet majd sor.

Elbúcsúzott a negyvenfôs képviselô-testület
Fontos döntések az utolsó közgyûlésen is

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL"

Tolnai Péter alelnök, Farkas Zoltán elnök és dr. Dávid Sándor fôjegyzô a megye -
gyûlésen

Emlékéremmel és Békés megye történetét összefoglaló kis könyvvel köszönte meg
képviselôtársai munkáját a megyei elnök
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A sajtó jelenlétében vette
át Farkas Zoltán, a Békés

Megyei Közgyûlés elnöke
az Állami Számvevôszék
(ÁSZ) a Békés Megyei Ön-
kormányzat gazdálkodására
vonatkozó, átfogó vizsgálatá-
nak jelentését. 

Az Állami Számvevôszék
a négyéves ciklusokban egy
alkalommal ellenôrzi a me-
gyei, a megyei jogú városi, a
fôvárosi kerületi és a városi

önkormányzatok gazdálko-
dását, és a vizsgálat célja, hogy
a közpénzekkel, a közva-
gyonnal való gazdálkodás át-
látható, elszámoltatható le-
gyen, és így biztosítsa az ál-
lamháztartás biztonságos, ki-
egyensúlyozott, hatékony
mûködését. A Békés Megyei
Önkormányzat esetében ez-
úttal a 2007. és a 2010. elsô
negyedév közötti idôszakot
vizsgálták.

A megyeházán, Békéscsa-
bán tartott sajtótájékozta-
tón dr. Sepsey Tamás, az ÁSZ

Önkormányzati és Területi
Ellenôrzési Igazgatóságának
fôigazgató-helyettese ismer-

tette és elemezte részletesen a
Békés megyét érintô jelentést.
Megállapították, hogy a költ-

ségvetés teljesítése során a
megyei önkormányzat pénz-
ügyi egyensúlya mindvégig
megmaradt, és bevételei
nemcsak fedezték kiadásait,
de még pénzügyi többlete is
keletkezett. Fizetôképessége
biztosított volt, sôt javult, és
mindehhez nem kellett fo-
lyószámlahitelt felvennie, ami
ritka a megyei, sôt a települé-
si önkormányzatok között is.
2007-ben hosszú lejáratú köt-
vényt bocsátott ki, amelynek
egyik részét tartalékolja, má-
sik részét pedig fejlesztésre
használja. Országosan ugyan-
csak kirívóan pozitív ered-
mény, hogy a pénzeszközök
állománya 2009-ben huszon-
egyszeres fedezetet nyújtott
a rövid lejáratú kötelezettsé-
gek pénzügyi teljesítésére.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

– Ismerkedjünk meg egy kicsit a
cég tevékenységével. Egészen pon-
tosan mivel foglalkoznak?

– A Feed-M Bt. 1997-ben
alakult, CNC-forgácsolással
(számítógép-vezérelt forgá-
csoló szerszámgép) kezdte
meg tevékenységét, mind-
össze két fôvel. Az évek során
a cég létszám- és kapacitásbô-
vítést hajtott végre; az eddigi
csúcspontot a 2007-es és
2008-as évek jelentették szá-

munkra, ugyanis ekkor nyolc
alkalmazottal tudtunk dolgoz-
ni. Beszállítói vagyunk külön-
bözô autóipari termékeket
elôállító, nagy cégeknek, me-
lyek egyszerû és bonyolult al-
katrészek gyártásával bíznak
meg bennünket. Jelenlegi ka-
pacitásunk másik felét pedig
mezôgazdasági gépalkatrészek
gyártása teszi ki. Az általunk
gyártott elemek így megtalál-

hatók: a MAN és IVECO ka-
mionokban, az OTIS felvo-
nókban, a NEW HOL-
LAND és CLASS gépekben.

Fejlesztéseinket mindig
megrendelôink igényéhez
igazítva hajtottuk végre, hogy
minél jobban megfeleljünk az
elvárásaiknak. 2005-tôl ISO
(minôségbiztosítási rendszer)
minôsítéssel rendelkezünk,
melyet folyamatosan megújí-
tunk. 

– Hogyan befolyásolta a vál-
lalkozás mûködését a válság?

– A cégünket 2008 telén
érte el a válság. Aktuális terve-
inkben ekkor létszámfejlesz-
tés és kapacitásbôvítés szere-
pelt, azonban a megrendelé-
sek visszaesése ezeket a terve-
ket húzta át. Szerencsére a te-
lephelyünket még sikerült
nagyobbra cserélni, viszont a
kapacitásfejlesztést késôbbre

halasztottuk. Létszámbôvítés
helyett sajnos kollegákat kel-
lett elbocsátanunk, jelenlegi
termelésünk pedig a 2006-os
évnek megfelelô. Bár már két
mûszakban dolgozunk, még
nem értük el a 2008-as szin-
tet, viszont elôrejelzéseink
alapján optimistábban várjuk
a jövô évet. 
– Milyen lehetôségeik van-

nak válság idején az elbocsátáson
kívül?

– Az elbocsátás volt szá-
munkra a legutolsó lépés.
Ahol lehetett, drasztikus költ-
ségcsökkentéseket hajtottunk
végre. Igyekeztünk a gyártási
folyamatokban lévô tartaléko-
kat megtalálni, nagyobb hang-
súlyt fektettünk az optimali-
zálásra, a hatékonyság növelé-
sére. Természetesen az üzem
rezsiköltségein is igyekeztünk
megtakarítani. Sajnos azon-
ban ezek a lépések sem tudták
ellensúlyozni azt, hogy ne
kelljen létszámcsökkentést
végrehajtanunk. Ameddig le-
hetett, próbáltuk megôrizni a
dolgozóink munkahelyét. Túl
nagy mozgásterünk viszont
nem volt, hiszen kis cég révén
korlátozottak a lehetôségeink
mind anyagilag, mind más
erôforrás tekintetében. 
– Remél valamilyen javulást a

jövôben?
– Természetesen. Bízom

abban, hogy a jól elvégzett
munka meghozza gyümöl-
csét, de sajnos ma már ez is ke-
vés lehet. 2011-ben szeret-
nénk folytatni a 2008-ban el-
kezdett terveinket, illetve ki-
egészíteni egy-két új dologgal.
Az elmúlt két év sok minden-
re megtanította az embert! Jó-
val körültekintôbbnek kell
lennünk. Kíváncsian várom az
Új Széchenyi Tervet, milyen
újfajta lehetôségeket kínál a kis
vállalkozások számára, hiszen
szeretnénk a jövôben további
munkahelyeket teremteni, il-
letve növelni a kapacitásunkat.

– A biogázüzem lehetôvé te-
szi a feldolgozóban képzôdött
melléktermékek hasznosítá-
sát, és a környéken mûködô
pulykatermelôk trágyáját is
feldolgozza, továbbá egy ser-
téstelep hígtrágyáját is. A tele-
püléseknek példát kívánunk
adni arra, hogy energiaellá-
tásban miként válhatnak füg-
getlenné, hiszen a szükséges
alapanyaggal valamennyien
rendelkeznek, továbbá meg-
mutatjuk azt is, a mezôgazda-
sági termelést miként lehet
kiépíteni a szántóföldtôl az
étkezôasztalig úgy, hogy a
közben képzôdött mellékter-
méket is célszerûen felhasz-
náljuk. Arra az esetre, ha mel-
léktermékbôl a szükségesnél
kevesebb lenne, a német cég
360 hektáron édes cirkot és
silókukoricát termeszt. 
– A 2008-ban kezdôdô gaz-

dasági válság hogyan érintette a
pulyka piacát?

– Más ágazatokhoz hason-
lóan a pulykát sem kerülte a
válság. A hazai és nyugat-eu-
rópai piacon elsôsorban a ma-
gasabb feldolgozottságú ter-
mékek iránt csökkent a keres-
let, így a készleteink felszapo-
rodtak. A termelés és az érté-
kesítés közötti egyensúly ta-
valy helyreállt. Idén az elsô
negyedévben ismét jelentôs
készletünk keletkezett, de jú-
niusban újra élénkült a keres-
let, és a legtöbb termékbôl
már csak napi készélettel ren-
delkezünk. Jelenleg a magas

gabonaárak okoznak gondot.
Míg tavaly ilyenkor tonnán-
ként 23 ezer forintért vettük a
búzát és a kukoricát, most 40-
45 ezer forintba kerül. Az ár
megduplázódását a szélsôsé-

ges idôjárás nem indokolja,
ebben, véleményünk szerint,
kereskedôi célok is közreját-
szanak. A gabonaár számunk-
ra azért fontos, mert az élô
pulyka költségének 70 száza-
lékát a takarmány adja. 
– Hogyan alakul a hazai és

külföldi piac aránya?
– Termékeink hetven szá-

zaléka a hazai piacra kerül, har-

minc százaléka pedig exportra,
37 ezer tonna élô pulyka fel-
dolgozásával 2010-ben piacve-
zetôk vagyunk Magyarorszá-
gon. A takarmánykeveréstôl a
pulykafeldolgozáson át az ér-
tékesítésig a Gallicoop integ-
rálja az egész termékpályát, így
valamennyi szegmensében
kontrollálni tudjuk az árakat.
Évi kétmillió-kilencszázezer
pulykát dolgozunk fel, ez élô
súlyban számolva 37 ezer ton-
nát jelent. Megközelítôleg
negyven termelôvel állunk
kapcsolatban, nagy részük Bé-
kés és Hajdú-Bihar megyei. 

– A feldolgozás hogyan törté-
nik, és ezzel hány dolgozónak
adnak munkát? 

– Termékeink egy része
daraboltan, másik része fel-
dolgozva kerül piacra. Évek
óta 930 dolgozót foglalkozta-
tunk, ez a létszám a nehéz
idôkben is megmaradt. Így a
legnagyobb foglalkoztatók
közé tartozunk a megyében. 

Jól szerepelt a Békés Megyei Önkormányzat gaz-
dálkodási rendszere az elmúlt közel négy évben –
derült ki szeptember 7-én, amikor az Állami
Számvevôszék alelnöke, Warvasovszky Tihamér
és fôigazgató-helyettese, dr. Sepsey Tamás Békés-
csabán átadta Farkas Zoltán megyei elnöknek azt
a jelentést, amely a számvevôszék Békés megyére
vonatkozó átfogó vizsgálatának megállapításait
tartalmazza.

Válság idején számos cég termelése visszaesik, a
pénzügyi nehézségek miatt a vállalkozások leg-
több dolgozójuktól kénytelenek megválni. Sokan
ennek ellenére is mindent megtesznek azért, hogy
alkalmazottaikat csak a legvégsô esetben bocsás-
sák el munkahelyükrôl. Amennyiben beindul a
gazdaság motorja, a visszajelzések alapján a kis- és
középvállalkozások hatékonyan vennének részt a
munkahelyteremtésben. Ennek kapcsán beszélget-
tünk Mester Csabával, a szeghalmi székhelyû fém
alkatrészek esztergálásával foglalkozó Fe ed- M Bt.
ügyvezetôjével.

A német Aufwind Schmack Elsô Biogáz Szolgálta-
tó Kft. a közelmúltban biogázüzem építésébe fo-
gott Szarvason. A 4,3 milliárd forintos beruházás
eredményeként 4 megawattos teljesítményû erô -
mû épül fel. A kivitelezô 2011. április 30-ra szeret-
ne elkészülni az építési munkával. Mi késztette a
német céget a beruházásra? – érdeklôdtünk Erdé-
lyi Istvántól, a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. el-
nök-vezérigazgatójától. 

ÁSZ: pénzügyi egyensúlyban a költségvetés

Farkas Zoltán, Warvasovszky Tihamér és dr. Sepsey Tamás az ÁSZ-jelentés átadása után

Hatékony munkahelyteremtést! Biogázüzem épül Szarvason
Erdélyi István a piac alakulásáról

A szarvasi biogázüzem építését augusztusban kezdték el
Fotó: Katók Fotó Stúdió
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A szárazbejárón áthaladva el-
sôként az IBSEN Stúdiószín-
ház felé indulunk.

– Magyarországon egye-
dülálló stúdiószínházi tér ke-
rült kialakításra. Alsó gépé-
szettel, forgóval, süllyedôvel
és zsinórpadlással rendelke-
zik, nyári idôszakban falának
elnyitásával szabadtéri szín-
házzá alakul. Íves nézôtere
mintegy százhúsz fôt tud be-
fogadni. Alkalmas hagyomá-
nyos, „kukucska rendszerû”
elôadások megtartására, de
mivel a nézôtér mobil, ezért
tetszôleges irányból is lehet
elôadást tartani – mutatja be
Fekete Péter, a Békés Megyei
Jókai Színház igazgatója a
helyszínt.

Mindez alternatív mû -
hely munkát is lehetôvé tesz,
és az itt látott-hallott elôadá-
sok a befogadóban is egészen
újszerû hatást váltanak ki.

– A színész közvetlen közel
van a nézôkhöz, minden rez-
dülés, minden gesztus na-
gyobb hangsúlyt kap, mint a
nagyszínházban. Egy új szín-
házi tér, melynek használatát
úgy a nézôknek, mint a színé-
szeknek ki kell tapasztalni,
meg kell tanulni – magyarázza
Fekete Péter. – A névadó

mûvével, IbsenNóra címû da-
rabjával nyitjuk a színházat.
Egy színházavató elôadás, ami
a színészlexikonba, az év-
könyvekbe, a színháztörténet-
be kerül. Ennek felelôsségével
készülünk, és fergeteges, gyö-
nyörû, szívszorító NÓRÁ-
VAL várjuk a közönséget.

Megtalálta helyét a bábszínház

Ha továbbsétálunk, eljutunk a
kisgyerekek nagy kedvencé-
nek, a Békés Megyei Napsu-
gár Bábszínháznak a birodal-
mába is. A költözésrôl a 2005
óta hivatásos intézményként
mûködô Napsugár igazgató-
ja, Lenkefi Zoltán beszélt: 

– Fantasztikus nagy öröm
ez nekünk. És lehet, hogy ko-
molyan hangzik, de egyúttal
színháztörténeti lépés is –
mondja, utalva arra, hogy bár
társulatuk egyike Magyaror-
szág elsô bábszínházainak,
megalakulása, azaz 1949 óta
nem rendelkezett állandó ját-
szóhellyel, így az IBSEN
Házba költözésükkel a nap-
sugarasok több mint fél év-
százados álma válhatott való-
ra. – Az egész gyermekkoro-
mat meghatározta, hogy ha-
zaérve édesapám gyakran

boldogan újságolta: jaj de jó,
megvan a helye a bábszínház-
nak! Végül azonban mindig
közbejött valami – meséli az
igazgató. Mondhatjuk így is:
a bábszínház bô hatvan évig
szó szerint kereste a helyét.
Az IBSEN Házban azonban
végre méltó helyére kerülhe-
tett a bábszínház elôdjének

számító Napsugár bábegyüt-
tes vezetôje, Lenkefi Konrád
öröksége is. 

A költözködés persze ren-
geteg munkával járt, ahogyan
az is, hogy a saját képükre for-
mázzák a látható tereket –
mindez azonban természete-
sen megérte, hiszen végre jó
körülmények között próbál-
hatnak, és egy impozáns, jó
helyen található, könnyen
megközelíthetô helyen vár-
hatják elôadásaikra a gyereke-
ket és szüleiket. A napsugara -
s ok két helyszínen is játszhat-
nak. Egyrészt abban a stúdió-
színházban, amit néhány sor-
ral feljebb Fekete Péter már
bemutatott. Másrészt nyolc-

vanfôs közönséget befogadni
tudó, saját próbatermükben is
elôadhatnak. A jó körülmé-
nyek és a megfelelô technika
tehát adott, de elôadásaik ko-
rábbi színvonalából sem ad-
nak alább, így az új évad és az
új helyszín vendégei biztosan
nem fognak csalódni a Szent
Miklóssal vagy az Ormányos

Hüntyüllérrel való találkozás-
kor, vagy az ország neves báb-
játékosait vendégül látó Mese-
világ sorozatban.

Ahol a civil szervezetek választ
kaphatnak kérdéseikre

Segítség a hozzájuk fordu-
lóknak ötleteik megvalósítá-
sához – így lehetne röviden
felrajzolni sétánk következô
állomásának, a megyei civil
szolgáltató központnak a fô
profilját.  – Ha felkeres ben-
nünket valaki, és elmondja,
milyen problémát szeretne
orvosolni a településén má-
sokkal együttmûködve, de
nem tudja, mi lenne rá a

megoldás, vagy van elképze-
lése, de tanácstalan, hogyan
kezdjen hozzá, mi segítünk
neki ebben – mondja Pocsaji-
né Fábián Magdolna, a civil
szolgáltató központ progra-
mot megyénkben megvaló-
sító Közösségfejlesztôk Bé-
kés Megyei Egyesületének
titkára.

Az IBSEN Ház falai kö-
zött új otthonra lelt központ
a civil szektor erôsítése érde-
kében végzett tevékenysége
továbbra is igen széles körû:
havilapot szerkeszt, szakiro-
dalom- és dokumentumtárat
tart fent, építi a civil szerveze-
tek közti kapcsolatot. Felada-
tainak talán legfontosabb ösz-
szetevôje pedig a szaktanács-
adás, vagyis az, hogy a hozzá-
juk forduló civil szervezete-
ket, vagy azokat, akik szeret-
nének civil szervezetet alakí-
tani, segítsék jogi, pénzügyi
kérdésekben, és különösen
sokan keresik meg ôket pá-
lyázatírással kapcsolatos ne-
hézségeik miatt.

Szolgáltatásaikra nagy szük-
ség is van, hiszen Békés me-
gyében közel egyezerkilenc-
száz klasszikus, bejegyzett civil
szervezet létezik, amelyek kö-
zül a központ mintegy négy-
százötvennel partneri kapcso-
latot tart fent. És ez azért külö-
nösen fontos, hiszen minden
mûködô alapítvány, egyesület

stb. számára nélkülözhetetlen,
hogy értesüljön az új pályáza-
tokról vagy hogy tudjon hol
tájékozódni a társadalmilag
hasznos céljaik megvalósítása
érdekében. 

– Korábban azt gondol-
tam, egy idô után csökken
majd a szolgáltatásaink iránti
érdeklôdés, de éppen ellen-
kezôleg: egyre többen keres-
nek meg bennünket – mond-
ja Pocsajiné Fábián Magdol-
na. – A civil szervezet egy ke-
ret, a kulcs azonban maga az
ember, aki tenni akar – foglal-
ja össze végül, mi az alapja a
sokszínû, fejlett civil társada-
lom, az erôs helyi közösségek
megépülésének. 

Séta az IBSEN Házban
Átadták Békés megye új kulturális színterét

Elôtte elhaladva talán nem is gondolnánk, hogy az
IBSEN Ház, azaz egyetlen épület, mennyi mûvé-
szeti ágnak, milyen változatos tevékenységeknek
biztosít otthont. Pedig így van, hiszen aki belép a
Békés Megyei Önkormányzat frissen átadott kul-
turális színterének kapuján, az egyszerre érkezik
színházba, bábszínházba, civil szolgáltató köz-
pontba, sôt hamarosan étterembe és kávéházba is
– és még hosszasan sorolhatnánk, mi mindennel
várja a kultúrára szomjazókat a szeptember 23-án
megnyílt összmûvészeti központ. Nem megfeled-
kezve arról, hogy az IBSEN Ház nemcsak az érté-
kes szórakozás, hanem a családdal, a barátokkal
való találkozás számára is ideális helyszín. E havi
lapszámunkban sétára hívjuk olvasóinkat, hogy új-
ságunk lapjain járják be velünk együtt az IBSEN
Házat, és ismerkedjenek meg három olyan intéz-
ménnyel, egyesülettel, ami a falai között lelt új ját-
szóhelyre, vagy akár új otthonra. És közben egyút-
tal arra is buzdítjuk önöket: mindezt nézzék, ta-
pasztalják meg élôben is!

A Napsugár Bábszínház mindenkit vár az IBSEN Házba

A civil iroda könyvtára is helyet kapott az épületben Egyedülálló stúdiószínházi tér került kialakításra
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A civil pályázat sikerei
Dévaványai gyerekek birkózótáboráról, dobozi tanulók strandolásáról,
kétsopronyi családokat invitáló rendezvényrôl olvashatnak civil szerveze-
teket bemutató sorozatunk e havi részében. A sokszínû programok közös
pontja, hogy mind a Békés Megyei Önkormányzat komplex civil pályáza-
ta segítségével valósulhattak meg.

Családi napot szervezett
augusztus 21-én a

Nagycsaládosok Kétsopronyi
Egyesülete. A Békés Megyei
Önkormányzat segítségével
megvalósult rendezvény ki-
mondottan színes progra-
mokkal várta a családokat, és
azok minden korosztályát.

Aszfaltrajzverseny, szülôknek
és gyermekeknek is szóló ve-
télkedôk, kézmûves foglalko-
zások, régi népi játékok vár-
ták a szép számban megjelent
látogatókat. De volt még eze-
ken túl lehetôség lovaglásra,
sétakocsikázásra, arcfestésre,
felléptek a Jókai színház szí-

nitanházának hallgatói, és be-
mutatót tartottak a társastán-
cosok. 

A legfinomabb sütemé-
nyek, ételek készítôi pedig fô-
zôversenyen mérhették ösz-
sze szakácstudományukat. A
rendezvény végül vacsorával
zá rult.

Rendhagyó módon indult
idén a Dévaványai Sport-

egyesület birkózó szakosztá-
lyának edzôtábora, hiszen a
gyerekek a megyei önkor-
mányzat civil pályázata révén
elnyert kulturális programcso-
mag mûsoraival hangolódhat-
tak az erôt próbáló edzésekre.
A fiúk és lányok, összesen kö-
zel ötven fô levéltáras elôadá-
son, kézmûves foglalkozáson,
a Jókai színház Csillámpor
címû musicalgáláján kapcso-
lódhattak ki rögtön a beköltö-
zést követô délután.

A tábor szakmai része a
tervhez méltón zajlott le. Na-
ponta három edzést tartottak.
Külön foglalkoztak a gyermek
és külön a serdülô korosztály-
lyal, mivel technikailag és fizi-
kailag is más fogásokat kellett
elsajátítaniuk. A tanultakat, az
elsajátítás technikáját utóbb
mindig kielemezték, és asze-
rint ismét nekigyürkôztek a
feladatok végrehajtásának. Egy
napot a gyerekekkel töltött

Kiss Károly világbajnoki bronz-
 érmes birkózó, aki eredmé-
nyei révén példaképül is szol-
gál a reménybeli leendô baj-
nokoknak. A gyerekek emel-
lett két napon játékos vizes
edzésekkel vezethették le a

tréningek fáradalmait, hiszen
ugyancsak a megyei önkor-
mányzat pályázatán az egyesü-
let összesen 120 belépôt nyert
a Dévaványai Strandfürdôbe.

A szervezôk szerint az
edzôtábor eredményessége

az ôszi versenyek során fog
igazán megmutatkozni. A
most elvégzett munka által a
gyerekek sokat fejlôdtek fizi-
kailag, nôtt az állóképessé-
gük, az újonnan tanult fogá-
sokat jól alkalmazzák, emel-

lett mentálisan is fejlôdtek.
Az alapokat tehát lerakták az
ôszi megmérettetésekre, és a
tábor is hozzájárult a szakosz-
tály legfôbb céljához, azaz a
tehetséges utánpótlás kineve-
léséhez.

A lig kezdôdött el az isko-
la, máris lazítással, für-

dôzéssel tölthetett el egy-egy
napot a Dobozi Általános Is-
kola két csoportja a Békés
Megyei Önkormányzat tá-
mogatásának köszönhetôen.
Az egyik nyertes pályázatot a

Dobozi Általános Iskola
nyújtotta be, aminek révén
nyolcvan diák tíz pedagógus
kíséretében strandolhatott
egy jót a füzesgyarmati Kas-
télypark fürdôben szeptem-

ber 3-án.  A nyarat idézô ki-
ránduláson vízi kötélhúzás,
kakasviadal, vízibombázás és
„Ülj a víz alá!” játék színesí-
tette a programot. A hûvös-
nek induló reggelt szerencsé-
re zavartalan napsütés követ-
te, ami kedvezett a vizes fel-

adatoknak. A jutalomkirán-
duláson részt vevô gyerekek
vízben, víz alatt és víz felett
egyaránt jól teljesítették a szí-
nes feladatokat, amelyek re-
mekül megmozgatták izmai-

kat. A pályázat tehát elérte
célját: a gyerekek jó példát
láthattak a szabadidô hasznos
eltöltésére.

Szeptember 6-án pedig a
Dobozi Iskoláért Alapítvány
nyertes pályázata révén jutha-
tott el negyven tehetséges ta-
nuló és a legjobb magatartású
osztály a gyomaendrôdi Liget
fürdôbe.  A strandolás regge-
lén a gyerekek óriási izgalom-
mal érkeztek az iskolába, és
aggodalommal kémlelték az
eget: lesz-e ma jó idô? Sze-
rencsére lett, így a fürdôzés és
a játékos feladatok sem ma-
radtak el. Az alapítvány céljá-
ul tûzte ki a tehetséges tanu-
lók támogatását, valamint az
egészséges életmódra és a sza-
badidô hasznos eltöltésére
nevelést, és ennek jegyében a
kiránduláson részt vevô diá-
koknak sok más mellett az
úszóversenyzésre és a zsinór-
labdázásra is alkalmuk nyílt.

A Békés Megyei Levéltár
az elmúlt években nagy

figyelmet fordított az intéz-
ményben ôrzött iratok digita-
lizálására és elektronikus
elérhetôségének megterem-
tésére. A digitalizálási és adat-
bázis-építési munkákat pályá-
zatokból és közös levéltári
fejlesztési forrásokból finan-
szírozták. Különösen nagy
elôrelépést jelentett az elmúlt
évben létrehozott közös le-
véltári portál, a http://www.
archivportal.hu 

Ma már elektronikusan el-
érhetô a levéltár 1960-as évek
közepe óta megjelentetett
több mint hetven könyve. Ha
valaki ezeket a kiadványokat
végigböngészi, gazdag forrás-
anyagot talál a megye közép-
kori történetére, az újratele-
pítéstôl 1848-ig tartó kor-
szakra. Nagy forrásegyütte-
sek mutatják be az 1848-as, az
1956-os forradalmat, a Békés
megyei cigányság történetét,
a német kényszermunkára
hurcolásának szomorú histó-
riáját és sok-sok más témát.
Bármilyen speciális keresésre
mód van, csak a keresett kife-
jezést kell beírni, s a rendszer

azonnal elôhozza mindazon
szövegrészleteket, ahol az
adott kifejezés elôfordul.

A rendszer másik nagy
elônye, hogy a közös levéltári

portálon együtt szerepelnek a
megyei levéltárak kiadványai.
Mivel a mai Békés megye
több hajdani megyébôl is ka-
pott területet, a közös keresô
rendszer megkönnyíti a volt
csanádi és bihari települések
múltjának kutatását.

Hét olyan megyei és városi
levéltár van, amely elektroni-
kusan elérhetôvé tette a kö -
z el múlt fontos dokumen-
tu mait, az MDP vagy az
MSZMP megyei vezetô tes-
tületeinek iratait. A Békés
Megyei Levéltár e hét intéz-
mény között van. Mindkét
szervezet legfontosabb me-

gyei iratait három levéltár tet-
te elérhetôvé, ezek között is
ott van a Békés megyei.

Az internet alkalmat te-
remt olyan források megje-
lentetésére is, amelyek ha-
gyományos nyomdai techni-
kával terjedelmük miatt nem
voltak kiadhatók. A közös le-
véltári portálon az érdeklôdô
megtalálhatja Békés megye
1880-as években készült,
részletes kataszteri térképét s
a hozzá kapcsolódó tízezres

adatbázist. Az adatbázis min-
den dûlônevet, gazdaság- és
természetföldrajzi objektum
nevét tartalmazza. Aki bön-
gészget ezen az eredetileg
mintegy 3000 szelvénybôl ál-
ló, hatalmas és aprólékos tér-
képen, ma is fontos informá-
ciókra lelhet. Például az ivó-
vízhez értô szakembernek bi-
zonyára fontos, hogy 130 éve
hol húzódtak a kúthálózatok.

A felsoroltak mellett képe-
ket, adatbázisokat, kutatást
segítô, hasznos információkat
találhat a levéltár honlapján
az, aki rákattint a http://
www.bekes-archiv.hu-ra.

Az elmúlt hetekben a Békés Megyei Levéltár újabb
14 000 oldal iratanyagot tett elektronikusan hozzá-
férhetôvé. Ezúttal a Magyar Dolgozók Pártjának
1948 és 1956 között keletkezett, Békés megyei vezetô
testületi anyagai váltak elérhetôvé. A Rákosi-kor-
szakban keletkezett iratok a www.bekes-archiv.hu
vagy a www.archivportal.hu címen érhetôk el.

Családi nap aszfaltrajzokkal

Szônyeg után vizes edzés

Tanévnyitás strandolással

Kukkantson a levéltárba

Bár a közbeszédben még
napjainkban is elsôsor-

ban a kórbonctannal azonosít-
ják, a patológia tevékenységé-
nek ma csak körülbelül húsz
százalékát teszi ki a kórbonco-
lás, a további feladatok nagy
részét a szövettani és citológi-
ai vizsgálatok teszik ki, amik
pedig a diagnosztikához nél-
külözhetetlenül fontosak. A
Pándy Kálmán megyei kórház
patológiai osztályának több
mint százéves épülete azon-
ban már nem felelt meg a kor
követelményeinek – gond

azonban, hogy az intézmény
nem mûködhet megfelelô kö-
rülményeket biztosító patoló-
gia nélkül. Ezt a problémát or-
vosolandó, bár sem állami,
sem uniós pályázati források
nem álltak rendelkezésére, a
fenntartó Békés Megyei Ön-
kormányzat úgy döntött, vál-
ságkezelô programjának ré-
szeként, elôre hozott beruhá-
zásként új patológiai tömböt
építtet Gyulán, az egykori
ápolási osztály területén.

A teljes egészében saját erô-
bôl megvalósuló, mintegy 680

millió forintos fejlesztéshez a
forrást fele részben a kórház,
fele részben pedig a fenntartó
biztosította. A bontás tavaly
nyáron kezdôdött, a kivitele-
zési munkálatok idén február-
ban, és szeptember 22-én tör-
tént meg az osztály mûszaki
átadása. Így várhatóan a télen
már egy 1241 négyzetméter
alapterületû, Magyarország
legkorszerûbb patológiái kö-
zé tartozó tömb állhat az or-
vosok, valamint a Békés me-
gyei betegek szolgálatába.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Mûszaki átadás az új patológián
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A Békés Megyei Jókai
Színházban immár ha-

gyomány, hogy az új évadot
egyrészt társulati üléssel –
ami a hivatalos munkaérte-
kezlet –, másrészt a közön-
ségnek rendezett gálával nyit-
ja a társulat. Ez utóbbi, ahol
az elôzô év sikereibôl is felvil-
lantanak néhányat, a követke-
zô szezon repertoárjából ad
ízelítôt, amolyan kedvcsináló,
tehát reklámmûsor. Régi terv
volt, most valóra vált, hogy a
produkciót „kitelepítik” az
utcára, a színház elé, ezzel is
hirdetve, népszerûsítve a tár-
sulat kínálatát, hogy minél
több járókelô figyelmét meg-
nyerjék, minél több nézô
váltson jegyet, bérletet az új
bemutatókra. A hûvös ôszi
napok után az idôjárást is si-
került enyhére, még a kint
üléshez is kellemessé „ren-
dezni” szeptember 4-én este.   
Fekete Péter igazgató a kö-

zönség éveként konferálta be

a 2010/2011-es szezont. A
közönség éve, persze! Mi
más?! A színház a közönségé-
nek játszik, ez természetes. A
direktor azonban arra célzott,
hogy miután az utóbbi két
esztendôt a környezô orszá-
gok színpadi kultúrájának és
a kortárs magyar szerzôk
mûveinek szentelték, most
tényleg a közönség kedvében
akarnak járni, ezért klasszikus
darabokat tûznek mûsorra,
amiket mindenkinek látni
kell, illik, érdemes életében
legalább egyszer. 

Az elsô bemutató A het-
venkedô, a burleszkbôl Ko-
máromi Anett és Liszi Melinda
duettjét hallhattuk. Merô Bé-
la rendezi a Nórát, az elô-
adással avatják október else-
jén az új IBSEN Stúdiószín-
házat. A rendezô elmondta:
nagy megtiszteltetés premi-
errel színházat avatni, a társu-
latnak pedig komoly kihívás a
világon legtöbbet játszott

színmû vet elôadni. IbsenNó-
rájának címszereplôje, Tarsoly
Krisztina arról beszélt, hogy

a Nóra eljátszása óriási fel-
adat számára. Ki kell aknáz-
nia önmagából mindent, ami

kell a szerephez, és ugyanak-
kor meg kell találnia Nóra
alakjában is mindent, amit

hozzáadhat saját személyisé-
géhez. 

A porondszínházi bemuta-
tóból, a La Mancha lovagjából
Aldonsa dalát Szente Évi éne-
kelte remekül. Az idei évad
harmadik bemutatója Kálmán
Imre Csárdáskirálynô címû
nagyoperettje lesz. Az est vé-
géhez közeledve a Csárdáski-
rálynô Cecíliája és Szilviája,
valamint a darab rendezôje,
Fodor Zsóka, Iván-Gál Judit és
Seregi Zoltán hintón érkezett a
színház elé. A darabból nép-
szerû melódiákat Iván-Gál Ju-
dit és Göth Péter énekelt. 

Végül az összes szereplô-
vel a színpadon felcsendült a
finálé, a Hej, Rákóczi címû
dal. Tûzijáték hirdette a Jókai
színház új évadának nyitá-
nyát; a rakétákat a teátrum
épületének erkélyérôl lôtték
fel, és a fényáradat éppen a
publikum feje fölött terült
szét az ég alján.

NIEDZIELSKY KATALIN

– Mindig elôny a másik mûfaj-
ban, egy-egy új szerepnél, ha a
közönség a televíziós sorozathôs-
sel, Vágási Ferivel azonosítja? 

– Úgy gondolom, minden
színész örül, ha sokrétû mun-
kában vehet részt. Tény, hogy
akik Budapesten és környékén
élnek, sokkal több lehetôséget
kapnak televíziós vagy filmes
produkciókban, bár ma már
nem készül annyi tévéfilm, so-
rozat, mint régebben. S ennek

nem a kevesebb pénz az oka
szerintem, inkább az arányta-
lan elosztás. A tévével nem le-
het versenyezni; s álságos len-
ne, ha valamelyik színész azt
mondaná, nem akar filmezni,
televízióban szerepelni, nem
érdekli a népszerûség. Mi ex-
hibicionista emberek vagyunk,
ezért kerültünk erre a pályára.
Erôs a késztetés bennünk,
hogy megmutassuk azt, amit
belül érzünk. Mindenfajta

szerepet lehet hasznosítani, és
nem a népszerûség a fontos,
hanem az, hogy sokfélét ki-
próbáljon az ember. Az én ta-
nárom a fôiskolán, Békés And-
rás mondta: „Ezt a pályát az
ember haláláig tanulja.” 
– Milyen eséllyel kerülnek

színre ön szerint a világirodalom
remekei a modern világban, képe-
sek-e megérinteni a mai nézôket?

– Budapesten a Radnóti
Színház tagja voltam, amikor
1988-ban bemutatták Gáspár
Sándorral a címszerepben A
hetvenkedô katonát, a másik
nagy szerepet Eperjes Károly ját-
szotta. Nagyon jól sikerült elô-
adás volt. Nem egyszerû darab
A hetvenkedô, bár annak
tûnik, de komoly politikai ki-
csengése is van. Még a celeb
világra, annak furcsaságára is
utal, leleplezi, hogy állandóan
szerepelünk, és rosszul szere-
pelünk. A Radnóti Színházé
sem volt hagyományos érte-
lemben vett klasszikus elô-
adás, inkább a mai nézôkhöz
akart szólni: Eperjes chaplini
figurát alakított, a hétköznapi
jelmezek a kortalanságra utal-
tak. A katona viszont erôtelje -
s ebben jelent meg, uniformist
viselt. A rengeteg tévécsatorna
azt sulykolja belénk, hogy a
bulvárosodást kívánják az em-
berek, ezért a klasszikusokat
nem adják, azokból nagy a hi-
ány, és ez baj. Tolcsvay Bélával
egy zenés-verses összeállítással
járjuk az országot, és azt ta-
pasztaljuk, hogy a közönség
örömét leli a magyar költészet
megzenésített verseiben. 

NIEDZIELSKY K.

A római kori vígjátékíró, Plau-
tus A hetvenkedô katonájának
történetéhez görög helyszínt
választott; Réczei Tamás, a Bé-
kés Megyei Jókai Színház elô-
adásának rendezôje pedig a
némafilm, a burleszk világába
költöztette a klasszikus mûvet.
A módszer – hogy távolban
játszódó színdarabbal, idegen
hôsökkel könnyebb kritizálni
a saját társadalmat, az itthon
uralkodó körülményeket, az
erkölcstelenséget, az emberi
gyarlóságot – nemcsak az
ókorban vált be, manapság is
hatásos.

Hatalmas kéz, felemelt
mutatóujj figyelmeztet a szín-
pad bal oldalán, hogy amit lá-
tunk, az csak vicc, komédiá-
zás, hibáink felnagyítása, kifi-
gurázása, tehát burleszk, gro-
teszk. Szerényebb méretû nôi
fenéktorzó a díszlet másik ál-
landó darabja, idônként szék-
nek használják. Arra utalhat,
hogy a szereplôk jellemét az
alkotók nem akarták annyira
alaposan kimunkálni, azok

nem készek, inkább csak tor-
zók, egy-egy szokás, megnyil-
vánulás, az emberi gyarlóság
itt a leleplezés tárgya. 

A tipikus plautusi figura, az
okos, rafinált, ura eszén túljáró
szolga, aki történetet mesél, a
szereplôket bemutatja, a né-
zôkhöz fordul, kiszól hozzájuk
a darabból, erkölcsi prédikáci-
ót tart és összegzi a látottakat.
Igazi cselszövô, motorja az elô-
adásnak. Ezt a fôszerepet Tege
Antal játssza jópofán, ügyesen,
meggyôzôen. Puruttya, a szol-
ga bôrében körmönfont, agya-
fúrt, a totyogó Chaplint idézve
megható és esendô. Kicsit
Chaplin, kicsit bohóc, de na-
gyon emberi és hihetô. Kima-
gasló teljesítményt nyújt, fôleg
mozgásban, de alakításban, a
publikum elvarázsolásában is.
A produkció egyenetlensége
viszont kifogásolható; az elsô
felvonás nagyobb része túl
epi kus. 

Jellegzetes alak Plautus
mûveiben az öntelt, bájolgó,
kivagyi katona. Az eredeti cí-

met, A hetvenkedô katonát A
hetvenkedôre, a fôhôs nevét
Hetvenire változtató cím a
színházi burleszkben, ,,átira-
tóriumban”, valamint a mû -
sor füzet elsô látásra egy-
szerûsítés. Valójában a katona
szó elhagyásával  a történet, a
mondandó és a kritika kitelje-
sedik, mert immár nemcsak a
kor katonáit leplezi le, hanem
minden más szakma és társa-
dalmi réteg hetvenkedô, di-
csekvô, felfuvalkodott figurá-
it, a szoborként, istenként tet-
szelgô hatalmat, bálványt, hó-
dítót. Nemcsák Károly a cím-
szerepben a némafilmes esz-
köztártól a modern színház
kellékeiig mindenbôl biztos
kézzel, könnyedén válogat, ár-
nyaltan ábrázol és meggyôzô-
en alakít. Talapzaton, magasla-
ton, oszlopot tartva domborít,
pöffeszkedik vagy hölgyek
társaságában gyengül el, egy-
aránt hiteles és emlékezetes,
mert minden helyzetben mé-
lyen emberi és humoros. 

N. K.

Klasszikus évad Nórával és a Csárdáskirálynôvel
Gálával és tûzijátékkal nyitott a Jókai színház

A jó színész holtig tanul
Nemcsák Károly a hetvenkedô a Jókai színházban

Bohózat a hetvenkedôkrôl
A Plautus-színmû burleszkváltozata

Nemcsák Károlyt színdarabokban és filmekben
egyaránt láthatja a közönség, népszerûségét mégis
elsôsorban a Szomszédok címû televíziós sorozat-
nak köszönheti. A Jászai-díjas színmûvész a Békés
Megyei Jókai Színház 56., klasszikusnak hirdetett
évadában Plautus: A hetvenkedô címû burleszk fô-
szerepét játssza. A darabot a társulat nyáron már
elôadta Kecskeméten, Budapesten és Pécsváradon,
a szeptember 10-ei hazai premier elôtt itthon újra
próbálták. A vendégmûvésszel a színpadra szólítá-
sok között beszélgettünk.
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November 1–5. Erkel-sakkverseny,Gyula,
városháza díszterme

November 2. Spirituális Filozófiai Klub,
Gyula, Park Hotel

November 6. A csend hangjai, meditációs
zenei koncert, Gyula, várszínház kamara-
ter me 

November 6. Apáról Fiúra családi hagyo-
mányôrzô programsorozat a Meseházban –
Szent András hava, Békéscsaba, Békési Úti
Közösségi Házak (Meseház)

November 6. 215 éves az evangélikus
templom – ünnepi fúvószenekari kon-
certek, Tótkomlós, evangélikus templom,
közösségi ház

November 7. V. Erkel Mûvészeti Nap,
Gyula, a város több pontján

November 8. Gyermekszínház az ifiház-
ban – Bogyó és Babóca mesefilm vetíté-
se, Békéscsaba, Békéscsabai Kulturális Köz-
pont – Ifjúsági Ház 

November 8. Vésztôi Esték, Vésztô, mûve-
lôdési ház

November 9. Irodalmi Est, Békéscsaba,
Phaedra Közéleti Központ 

November 11.Márton-nap,Gyula, Német-
városi Óvoda

November 12–14. VIII. ARCUSFEST –
Nemzetiségi Színházi Találkozó, Szarvas,
Vajda Péter Mûvelôdési Központ

November 12. – december 8. Bereznai
Péter képzômûvész kiállítása, Békéscsa-
ba, Jankay Gyûjtemény és Kortárs Galéria

November 12. – 2011. január 30. Üveg-
ikonok – kiállítás, Békéscsaba, Munkácsy
Mihály Múzeum 

November 13. V. Ladányi Disznótoros,
Körösladány, mûvelôdési ház

November 13. Márton-napi Ludasságok,
Orosháza, Szántó Kovács János Területi Mú-
zeum  és Petôfi Mûvelôdési Központ

November 13.Országos fekvenyomó-baj-
nokság, Vésztô, mûvelôdési ház

November 13. Gyermekeinkért! Jóté-
konysági gála, Mezôhegyes, József Attila
Általános Mûvelôdési Központ

November 16. Spirituális Filozófiai Klub,
Gyula, Park Hotel

November 16. Filharmónia bérletes kon-
cert, Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum

November 18. Gyermekszínházi elô-
adás – Óz, a nagy varázsló, Szarvas, Vajda
Péter Mûvelôdési Központ

November 18. Felnôtt színház bérletes
elôadás – Marcel Achard: Bolond lány,
Szarvas, Vajda Péter Mûvelôdési Központ

November 20.Mesevilág sorozat III.: Ven-
dég: Aracs Eszter bábmûvész, Békéscsa-
ba, IBSENHáz 

November 20. V. Békéscsabai Digiporá-
ma Fesztivál, Békéscsaba, Békéscsabai Kul-
turális Központ Lencsési Közösségi Háza 

November 20. Akciós masszázs hétvége,
Tótkomlós, Rózsa fürdô

November 20. Keresztény Katalin-bál,
Tótkomlós, Szlovák Két Tanítási Nyelvû Ál-
talános Iskola

November 20. Id. Csanádi István Birkózó
Emlékverseny, Mezôhegyes, József Attila
Általános Mûvelôdési Központ

November 20–21.XI. Civil Kulturális Bör-
ze, Békéscsaba, Civil Szervezetek Szövet-
sé ge

November 22. Gyermekszínház az ifiház-
ban – Az ördög három aranyhajszála – a
Szegedi Miniszínház elôadásában, Békéscsa-

ba, Békéscsabai Kulturális Központ – Ifjúsági
Ház

November 25–26. Péter András-napok,
Szeghalom, PAG és SZESZI

November 27. András-bál, Szeghalom, PAG
és SZESZI

November 27. Kiscsillag-koncert, Békés-
csaba, Békéscsabai Kulturális Központ – Ifjú-
sági Ház

November 27. András-napi kolbászpará-
dé a Lencsésin, Békéscsaba, Békéscsabai
Kulturális Központ – Lencsési Közösségi Ház 

November 27.Neoton-koncert, Békéscsa-
ba, városi sportcsarnok

November 27. II. Gyomaendrôdi Disznó-
toros és Böllér Pálinkaverseny, Gyoma-
endrôd, Hárs Hotel udvara (Hôsök útja 54.)

November 27. III. Tótkomlósi Asztali-
tenisz Korosztályos Bajnokság, Tótkom-
lós, Jankó János Általános Iskola és Gimná-
zi um

November 27. Országos Taekwon-do Di-
ákolimpia, Mezôhegyes, József Attila Álta-
lános Mûvelôdési Központ

November 28. Városi advent, Gyula, Har-
ruckern tér

November 28. Adventi játszóház és
kézmûves foglalkozások, Békéscsaba, Di-
áktanya

November 28. – december 23. Advent a
várban,Gyula, vár

November 29. – december 3. Ajándékké-
szítô hét a Meseházban, Békéscsaba, Bé-
kési Úti Közösségi Házak (Meseház)

November 30. – december 20. Élô hagyo-
mányok a Dél-Alföldön – fotókiállítás,
Gyomaendrôd,    Katona József Mûvelôdési
Központ

Novemberi rendezvények

Barabás Ferenc: Makrovilág
Szeptember 17. – október 17. 
Békéscsaba, a megyeháza aulája

A Békéscsabán élô grafikusmûvész – aki
a könyvnyomtatásban méltó folytatója a
Tevan- és Kner-hagyományoknak – tárla-
tán ezúttal fotóival várja a vizuális mûvé-
szetek szerelmeseit. Képein a természet
apró, csak nagyítóval vagy a kamera ob-
jektumával látható csodái élednek meg,
miközben azzal, hogy nem kaptak címet,
egészen szabad kezet kap a befogadóra
a látottak továbbgondolásában. 

Csabai kolbászfesztivál
Október 28–31. Békéscsaba, 
városi sportcsarnok és környéke
Mi a titka az igazi csabai kolbásznak? Ki
tudja, talán még ez is kiderül az idei fesz-
tiválon. Egy biztos, október vége a kol-
bász jegyében telik el a megyeszékhe-
lyen: eheti, veheti, versenyeztetheti ezt
a hungarikumot, és disznóvágás-bemu-
tatókban sem lesz hiány. Emellett ter-
mészetesen a zenei programok sem ma-
radhatnak el, és többek között a
Ghymes együttes koncertjén kapcsolód-
hatnak ki a látogatók.

A lehetôségek országa – Polgárosodás
a 19. századi Magyarországon
Október 15. – december 30. 
Békéscsaba, Munkácsy múzeum

A polgár fogalmát fókuszpontba állító ván-
dorkiállításon hat dinasztikus történeten
keresztül elevenedik meg a 19. századi
Magyarország, illetve az, hogy mi mindent
köszönhet a ma ennek a régen volt teg-
napnak. A tárlatot a mûtárgyak és doku-
mentumok mellett interaktív eszközök, il-
letve a 21. századi leszármazottakkal rög-
zített interjúk teszik kerek egésszé.

Több mint 500 versenyzô
állt rajthoz szeptember

15-én a Buda-Cash Békés-
csabai Atlétikai Club országos
minôsítô versenyén Békés-
csabán, a Forg-Tech Kupán. A
rendezôk kiváló minôségû
mûanyag pályával biztosítot-
ták a megfelelô versenykörül-
ményeket, hogy ezzel is se-
gítsék a közelgô serdülô ob
ranglistára való teljesítést, és a
minden korosztály számára
elérhetô magasabb minôsítés
megszerzését.  Szerencsére az
idôjárás is kegyeibe fogadta a
sportolókat, így minden fel-
tétel adott volt a jó versenyre.

Magyarország legeredmé-
nyesebb 3000-es futóinak
versenyét éles taktikai küzde-
lem jellemezte. 1000 méterig
a békéscsabai serdülô korú
Dobra Viktor futotta az iramot.
Ôt követte a BEAC-os Dani
Áron, majd egy ritmusváltás
következett, ahonnan már a
friss békéscsabai igazolású
Tóth László irányította a ver-
senyt. Utána érkezett a
PVSK-s Bene Barnabás, aki

hosszú sérülés után ismét be-
bizonyította, hogy számíthat
rá a magyar atlétika. A sorban
ôket a junior korú hazai Gre-
gor László és a budapesti Dani
Áron követte. Végül a dobogó
így festett: 1. Tóth László
(Buda-Cash Békéscsabai At-
létikai Club). 2. Bene Barna-

bás (PVSK), 3. Gregor László
(Buda-Cash Békéscsabai At-
létikai Club).

A második alkalommal ki-
írt Jász-Nagykun-Szolnok

megye – Csongrád megye –
Békés megye válogatott viada-
la kiváló hangulatot teremtett
az atléták körében. A névadó
Forg-Tech Kft. és a Csongrád,
illetve a Békés Megyei Ön-
kormányzat szép díjazással já-
rult hozzá a versenyhez. Az el-
sô helyen végül Békés megye

zárt, és ôt követte Csongrád,
majd végül Jász-Nagykun-
Szolnok. A díjakat Farkas Zol-
tán, a Békés Megyei Önkor-
mányzat elnöke adta át.

Tóth László és Gregor László a dobogón

A 3000 méteres verseny kezdetén

A Magyar Köztársaság elnöke 2010. október 3. nap-
jára, vasárnapra tûzte ki a helyi önkormányzati kép-
viselôk és polgármesterek 2010. évi általános vá-
lasztását. Ugyanezen a napon tartják a kisebbségi
önkormányzatok választását is.

A VÁLASZTÓJOGOSULTSÁG:

A helyi önkormányzati képviselôk és polgár-
mesterek választásán az szavazhat: aki a Ma-
gyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezik
és a szavazás napján a Magyar Köztársaság terüle-
tén tartózkodik, és nagykorú és magyar állampol-
gár, vagy az Európai Unió más tagállamának állam-
polgára, vagy menekült, vagy bevándorolt, vagy le-
telepedett.

Nem szavazhat, aki: jogerôs ítélet alapján a cse-
lekvôképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság
hatálya alatt áll, jogerôs bírósági ítélet alapján a köz-
ügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll, szabad-
ságvesztés büntetését tölti, büntetôeljárásban el-
rendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

A települési kisebbségi önkormányzati képvi-
selôk választásán az szavazhat, aki a kisebbségi
választói jegyzékben szerepel.
A kisebbségi önkormányzati választáson az alábbi fel-
tételek együttes megléte szükséges ahhoz, hogy a
választópolgár választó és választható legyen: a
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló tör-
vényben meghatározott 13 kisebbség egyikéhez
tartozik, ezt vállalja és kinyilvánítja, magyar állam-
polgár, a helyi önkormányzati képviselôk és polgár-
mesterek választásán választójoggal rendelkezik, a
kisebbségi választói jegyzékben szerepel. A válasz-
tópolgár a szavazás jogát kizárólag a lakóhelye sze-
rinti településen gyakorolhatja, lakóhelyétôl elté-
rô településen való szavazásra, így igazolás ki-
adására nincs mód.

A VÁLASZTÁS MENETE:

Helyi önkormányzati képviselôk választása: 
A 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen a tör-
vényben meghatározott számú (2, 4, 6 vagy 8) kép-
viselôt ún. egyéni listáról választják. Az egyéni listás
választáson a választópolgár legfeljebb annyi jelölt-
re szavazhat, ahány tagja a képviselô-testületnek le-
het. (Kevesebb jelöltre lehet, többre nem lehet ér-
vényesen szavazni). Képviselôk azok a jelöltek lesz-
nek, akik a megválasztható képviselôk száma sze-
rint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.

A 10 000-nél több lakosú településen a törvényben
meghatározott számú képviselôt vegyes választási
rendszerben választják. Az egyéni választókerületi
választáson a választópolgár legfeljebb egy jelöltre
szavazhat. Képviselô az a jelölt lesz, aki a választó-
kerületben a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Az
egyéni választókerületben mandátumot nem szer-
zô jelöltekre leadott szavazatok alapján a képvise-
lôi mandátumok egy részét a kompenzációs listáról
töltik be.

A települési kisebbségi önkormányzat 4 képvi-
selôjét ún. kislistáról választják.A választáson a
választópolgár legfeljebb 4 jelöltre szavazhat. Ke-
vesebb jelöltre (1, 2 vagy 3 lehet), többre nem le-
het érvényesen szavazni. Képviselô az a 4 jelölt lesz,
aki a legtöbb szavazatot kapta. A szavazás lefolyta-
tása az általános szabályok szerint történik, a vá-
lasztópolgárok mozgóurnát is igényelhetnek

A polgármester megválasztása: A polgármester
választása során minden választópolgár egy jelöltre
szavazhat. A polgármester az a jelölt lesz, aki a leg-
több érvényes szavazatot kapta.

A megyei közgyûlés tagjainak választása (kivé-
ve a Békéscsaba megyei jogú várost): Békés
megye a megyei közgyûlés tagjainak megválasztása
szempontjából egy választókerületnek számít, ki-
véve a Békéscsaba megyei jogú várost. A választó-
kerületben három jelölô szervezet állított listát. A
szavazólapon sorsolás alapján a jelölô szervezetek
a következô sorrendben szerepelnek:

1. Fidesz – Magyar Polgári Szövetség – Keresz-
ténydemokrata Néppárt

2. Magyar Szocialista Párt
3. Jobbik Magyarországért Mozgalom

A választópolgár egy listára szavazhat. A listák a tör-
vényben meghatározott számítási mód alapján, a
kapott szavazatok arányában kapnak mandátumot.
Nem szerezhet mandátumot az a lista, amelyre a
leadott érvényes szavazatok száma nem érte el a
listákra leadott összes érvényes szavazatok 5%-át,
a két szervezet közös listája esetén 10%-át, három
vagy több szervezet közös listája esetén 15%-át.

A szavazás reggel 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Tekintettel arra, hogy a szavazás napján 0.00 órától
19.00 óráig kampányt folytatni tilos, ezért sem a
szavazóhelyiségben, sem annak elôterében nem le-
het olyan tárgy, jelkép, jelvény, dekoráció, amely a
választópolgárokat befolyásolná döntésükben.

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK:

A választópolgárnak a szavazatszámláló bi-
zottság elôtt személyazonosságát és lakcímét
kell igazolnia. Erre a következô ÉRVÉNYES iga-
zolványok alkalmasak:

– lakcímet tartalmazó személyazonosító iga-
zolvány vagy 

– lakcímigazolvány, személyazonosító igazol-
vánnyal, vagy útlevéllel, vagy a 2001. január
1-jét követôen a magyar hatóság által kiállí-
tott vezetôi engedéllyel.

Az uniós választópolgárok nem rendelkeznek ma-
gyar hatóság által kiállított személyi igazolvánnyal
vagy útlevéllel, ezért a más uniós tagállam hatósága
által kiállított útlevelet vagy személyi igazolványt is
elfogadnak a személyazonosság igazolására. Lak-
címigazolvánnyal azonban e választópolgárok is
rendelkeznek, ezért azt tôlük is kérik. Amennyiben
a „régi típusú” személyazonosító igazolvány tartal-
mazza az érvényes lakcímet is, lakcímigazolvány be-
mutatását nem kell kérni.
FIGYELEM! A személyazonosság igazolására alkal-
mas a kártya formátumú ideiglenes személyazono-
sító igazolvány is, a lakcímet pedig tanúsítja a lak-
címbejelentésrôl szóló átvételi elismervény.
Kérem, ellenôrizzék most, hogy okmányaik érvé-
nyesek-e, hogy választójogukat a személyazonos-
ságuk megállapítására alkalmas igazolványuk ér-
vénytelensége ne akadályozza meg!

Az a választópolgár, aki bejelentett tartózkodási helyén
kíván szavazni, a lakcíme szerint illetékes helyi vá-
lasztási iroda vezetôjétôl kapott igazolással szavaz-
hat. Az igazolás tartalmazza a választópolgár nevét,
személyi azonosítóját, lakhelyének címét, valamint a
szavazóhelyiség címét, ahol igazolással szavazhat.

SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL: 

A mozgásában gátolt választópolgár csak írásban kér-
heti, hogy mozgóurnával szavazhasson! Az írásbeli
kérelmet a szavazás napja elôtt a helyi választási iro-
da vezetôjéhez (jegyzô), a szavazás napján pedig a
szavazatszámláló bizottsághoz kell eljuttatni. Moz-
góurnás szavazás esetén is csak olyan választópol-
gár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. 
Menete:A mozgásában gátolt személyt – írásbeli ké-
résére – a szavazókör illetékességi területén a sza-
vazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóur-
nával felkeresi. A szavazóhelyiségben történô szava-
zást a mozgóurna kivitele nem akadályozhatja, a sza-
vazásnak folyamatosan kell történnie. A szavazat-
számláló bizottság mozgóurnás szavazást lebonyolí-
tó tagjai csak azok részére biztosíthatják a mozgóur-
nás szavazást, akiket a helyi választási iroda vezetôje
vagy a szavazatszámláló bizottság a mozgóurnát ké-
rôk nyilvántartásába felvett. A mozgóurnás szava-
zást lebonyolítók a szavazás helyszínén újabb
szavazási igényeket nem fogadhatnak el.

A SZAVAZÁS LEZÁRÁSA:

A szavazatszámláló bizottság elnöke 19.00 óra-
kor a szavazóhelyiséget bezárja. Azok a válasz-
tópolgárok, akik a szavazóhelyiségben vagy annak
elôterében tartózkodnak, illetôleg a sorban állnak,
még szavazhatnak, a késôbb érkezôk azonban nem.

TÁJÉKOZTATÓ AZ IDÔKÖZI ORSZÁGGYÛLÉSI
VÁLASZTÁSOK 2. FORDULÓJÁRÓL:

A helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek
általános választásának napján kerül sor Békés me-
gyében az 5. számú országgyûlési egyéni választó-
kerületben az idôközi országgyûlési képviselô-vá-
lasztás 2. fordulójára. Ez azt jelenti, hogy Békés me-
gye nyolc településén – Szarvas, Hunya, Kardos,
Kondoros, Gyomaendrôd, Békésszentandrás, Ör-
ménykút, Csabacsûd – élôk országgyûlési képvise-
lôjelöltek közül is választhatnak, miután a választó-
kerület korábbi országgyûlési képviselôjét, Domo-
kos Lászlót megválasztották az Állami Számvevô-
szék elnökének.

A választásokkal kapcsolatos további informáci-
ók a www.valasztas.hu weboldalon találhatók.
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