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Január 24-én mutatták be a nagy sikerû Süsü, a sár-
kány címû zenés darabot a Békés Megyei Jókai Szín-
házban, melyet áprilisban láthat újra a közönség.
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Hosszas és több helyen
parázs vitát követôen

fogadta el Békés Megye
Képviselô-testülete a me-
gyei önkormányzat idei bü-
dzséjét február 11-én a me-
gyeházán. A helyenként sze-
mélyeskedésbe forduló szó-
csaták különösen Balogh Jó-
zsef és Tolnai Péter (Fidesz–
KDNP), illetve Gosztolya
Ferenc és Varga Zoltán
(MSZP) között élezôdtek

ki, akik között már a két ülés
közötti tárgyalásokra, ta-
nácskozásokra vonatkozó
jelentés megbeszélése alatt
feszültség keletkezett. Elôb-
bi képviselôk a szocialista
kormányzás hibáit emleget-
ték fel, míg utóbbiak inkább
elôretekintésre intették kol-
légáikat; továbbá az egyes,
Szabadkígyósra érkezô vagy
a másik fél állítása szerint
éppen hogy nem érkezô

NFÜ-s pályázati pénzek
összegét illetôen sem jutott
dûlôre a korábbi önkor-
mányzati miniszter Varga
Zoltán és Balogh József, a
település polgármestere.
A mellékvágányok ellené-

re a 2011-es év elsô megye -
gyûlésének legfontosabb vi-
tapontja azonban természe-
tesen maga az idei büdzsé
volt. Az egyensúlyra, stabili-
tásra törekvô költségvetés
fôszáma 27,99 milliárd fo-
rint mind a bevételi, mind a
kiadási oldalon. Idén a forrá-
sok 72,8 százalékát (azaz
20,387 milliárd forintot) for-
dítják mûködésre, míg 27,02
százalékát (vagyis 7,603 mil-
liárdot) fejlesztésre.

Nemcsak az ülô-, de
kis híján az állóhe-

lyek száma is kevésnek bi-
zonyult a megyeháza föld-
szinti nagytermében az Új
Széchenyi Terv (ÚSZT)
február 2-ai bemutatásakor.
A fejlesztéspolitika meg-
ú jult rendszerének ismerte-
tése érdekében ugyanis a
Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium, valamint a
Nemzeti Fejlesztési Ügy-

nökség (NFÜ) országjáró
körutat szervez, így érkez-
tek meg Békéscsabára is.
Mindezt pedig tették kon-
zultációs célból, hiszen a
terv részben elkészült, rész-
ben azonban még kialakítás
alatt áll, így az elképzelések,
a problémarendszerek feltá-
rásával a javító javaslatokat,
jó ötleteket még be lehet
építeni a struktúrába. 

Fiatal cégek és évszáza-
dos hagyományra visz-

szatekintôk, holland típusú,
háznál lévô kis családi vállal-
kozások és nagyüzemek, ed-
dig csak belföldi vevôkörrel
rendelkezôk és már meglé-
vô külföldi kapcsolataik kö-
rét bôvíteni akaró vállalko-
zások a baromfifeldolgozók-
tól a vetômaggyártókon át a
kolbászkészítôkig egyaránt
részt vettek a január 27–28-
ai magyar–ukrán mezôgaz-
dasági, élelmiszer-ipari kiál-
lításon és üzletember-talál-
kozón. A gyulai sportcsar-
nokban tartott expó a Békés
Megyei Önkormányzat és
Gyula városa, valamint Uk-
rajna magyarországi nagy-
követségének összefogásával
jött létre, megvalósulásának
idôtartama pedig majdhogy-
nem rekordközeli, hiszen
elôzménye mindössze há-
rom hónapra nyúlik vissza.
Ekkor, azaz 2010 októberé-
nek végén látogatott el
ugyanis Jurij Muska nagykö-
vet a megyeházára, Békés-
csabára, ahol több megyei
politikussal egyeztetve elô-
ször körvonalazódott ki a
terv, miszerint szükség len-

ne egy mindkét fél számá-
ra elônyökkel járó expóra.
Vagyis valamire, ami új piaci
frontot nyithat meg a Békés
megyei gazdák minôségi
termékei számára, miköz-
ben megoldási javaslatot ad
az ukrán sertés- és marha-
húshiányra, egyúttal az
unióba készülô állam szá-
mára némi know-how-val is
szolgál.
A felvetést pedig azonnal

szervezés követte, és egyfaj-

ta elôdelegáció gyanánt ja-
nuár 17–18-án már Békés
megyébe látogatott egy hét-
fôs küldöttség az Ivano-
frankivszki területrôl. Majd
Jurij Muska vezetésével
mintegy negyvenöt, a gaz-
dasági szektor versenyszfé-
rájában, illetve közigazgatá-
si részében tevékenykedô
szakember érkezett Kárpát-
alja, Kirovográd és Vinica
területérôl az expóra azzal a
céllal, hogy kétnapos itt-tar-

tózkodása alkalmával köze-
lebbrôl is megismerkedhes-
sen térségünk agráriumával
és meghatározó gazdasági
társaságaival.
A kiállítás résztvevôi,

ahogyan azt a nagykövettel
közösen Kónya István me-
gyei alelnök és dr. Görgényi
Ernô gyulai polgármester is
tették, a standok között
megismerkedhettek a cégek
tevékenységeivel. 

Folytatódik a közös gázbeszerzés
Elfogadták Békés megye idei költségvetését

Közel huszonnyolc milliárdos fôösszegû költ-
ségvetést fogadott el február 11-ei, idei elsô ülé-
sén a Békés megyei közgyûlés. A képviselôk
emellett döntöttek arról, hogy idén is a települé-
sekkel közösen szerzik be a földgázt. A felsôok-
tatási hallgatók szakmai gyakorlatszerzésére vo-
natkozó pályázatát pedig ismét kiírta a testület.
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Új Széchenyi Terv: fókuszban
a kis- és középvállalkozások

Magyar szarvasmarhákat vásárolnának

Kónya István megyei alelnök, Jurij Muska nagykövet és dr. Görgényi Ernô gyu-
lai polgármester a Gyulai Hentesek Hagyományôrzô Egyesületének standjánál

2011-ben is folytatódnak a már elkezdett beruházások, köztük a Békés Megyei
Pándy Kálmán Kórház     sürgôsségi osztályának korszerûsítése
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– Milyen megoldandó feladatok
állnak jelenleg Kétsoprony elôtt?
– A 2010-es évünk gya-

korlatilag a belvíz jegyében
telt el. A belterületi részen
már kiépült a vizet levezetô
hálózat, és jelenleg az az el-
sôdleges feladatunk, hogy a
külterületi tanyasorokon is
megoldjuk ugyanezt. Emel-
lett szeretnénk az eddig el-
ért eredményeinket meg-
tartani, az eddig megvalósí-
tott infrastrukturális hálóza-
tunkat karbantartani, esetle-
gesen fejleszteni, illetve élni
a kormány által pályázatok
formájában biztosított lehe-
tôségekkel: értem ezalatt a
megújuló energia kérdését
intézményeink átalakítása
vonatkozásában, a közúthá-
lózat, a mezôgazdasági feltá-
ró utak fejlesztését. Mivel
nálunk a lakosság jelentôs
része mezôgazdaságból él,
mindenféleképpen szükség
van rá, hogy az ô életüket
könnyebbé tegyük, kom-
fortérzetüket növeljük, és
ha ehhez hozzátartozik,
hogy esetleg egy mezôgaz-
dasági feltáró utat építsünk,
amire van pályázat és van
megfelelô önerônk, akkor
ezt meg kell valósítanunk.

– Egy internetes szavazáson
nemrég Kétsopronyt választot-
ták az ötödik legélhetôbb Békés
megyei kistelepülésnek. Bár ez
nyilván nem egy reprezentatív
felmérés, mégis jelzésértékû le-
het. Ön szerint minek köszön-
heti vonzerejét a község?
– Nahát, errôl az ered-

ményrôl nem is tudtam! Én
Kétsopronyt a béke szigete-
ként szoktam jellemezni: a
településen rend, fegyelem és
nyugalom van, szorgalmas,
kötelességtudó emberekkel.
És szét lehet nézni, a közte-
rületek is nagyon szépen kar-
bantartottak. Ami nagyon
fontos, hogy helyben mûkö-
dik még a szövetkezet, ami
százötven embernek munkát
ad, emellett – a katolikus egy-
ház fenntartásában – megma-
radt az óvodánk és az iskolánk
is. Azok a fiatalok pedig, akik
a faluban nem tudnak elhe-

lyezkedni, talán Békéscsabán
tudnak munkát találni, és ôk
sokkal könnyebben jutnak
beBékéscsabára Kétsoprony-
ból, mint például Békéscsaba
egyes részeirôl lehet.

– Közelsége miatt a megye-
székhely nem képvisel egyúttal
elszívóerôt is?
– Békéscsaba inkább

munkahelyforrást jelent,
nem pedig elszívóerôt – Két-
sopronyból sajnos sokkal
messzebb mennek el az em-
berek, hiszen akik tôlünk el-
költöztek, azok Nyugat-Eu-
rópában találták meg a he-
lyüket. Azt azonban hozzá
kell tegyem, hogy a külföld-
re vándorlók közül néhá-
nyan már vettek nálunk tel-
ket vagy lakást, tehát úgy
tûnik, már nem helytálló az
a megállapítás, miszerint ôk
feltétlenül a távolban akar-
nak letelepedni, hanem sze-
retnének hazajönni az ô kis
falujukba, és hosszú távon
mindenféleképpen itt kép-
zelik el az életüket. Éppen
ezért fontos, hogy települé-
sünk vonzereje megmarad-
jon, erôsödjön, s ezért kell,
ezért érdemes együtt dol-
goznunk Kétsoprony min-
den egyes lakosával.

Bár sem egyik, sem másik
oldalról nincs erre tör-

vényi kötelezettség, a Békés
Megyei Védelmi Bizottság
(BMVB) négyévente, az ön-
kormányzati választások
után, katasztrófavédelmi fel-
készítô értekezletet tart a het-
venöt település polgármeste-
re számára, akiknek jelentôs
többsége maga vagy delegált-
ja révén részt is vesz a ren-
dezvényen. Mivel szavazat-
e gyenlôség miatt Dombira-
toson és Köröstarcsán idô-
közi választást kellett tartani
decemberben, ezért ezúttal a
szokásosnál kicsivel késôbb-
re, január 26-ra szervezték
meg az eseményt. Farkas
Zoltánnak, a BMVB elnöké-
nek nevében és helyettese-
ként dr. Dávid Sándor fôjegy-
zô köszöntötte a megjelen  -
te ket a megyeházán, Békés-
csa bán.
A programon a védelmi

igazgatás és a katasztrófa-
helyzetek kezelése során
szükséges alapismereteket
dolgozták fel, és a feladat
összetettségét, többszereplôs
jellegét húzza alá, hogy a fel-
szólalók is számos, egymás-
tól sokban különbözô szak-
területrôl érkeztek a tanács-
kozásra, amelyen több mint
ötven város- és faluvezetô, a
Magyar Tartalékosok Szö-
vetségének megyei önkénte-
sei, illetve a polgári védelmi
kirendeltségek képviselôi
elôtt tartották meg prezentá-
cióikat. Dr. Takács Árpádme-

gyei katasztrófavédelmi igaz-
gató kitért rá, Békés megyé-
ben a legnagyobb veszély-
forrást az ár- és belvíz jelen-
ti, elôbbitôl összesen hu-
szonöt település, így 228
ezer fô veszélyeztetett. Hoz-
zátette, itt azonban nem for-
dulhat elô az, ami tavaly má-
jusban Felsôzsolcán, vala-
mint októberben Kolontá-
ron, amikor is kitelepítési
tervek nélkül kellett a lako-
sokat az árvíz, illetve a vörö s -

iszap miatt kitelepíteni: au-
gusztusban ugyanis meg-
kezdték a felülvizsgálatokat
és átdolgozásokat, és január
31-ig mind a huszonöt tele-
pülés kitelepítési és befoga-
dási feladatainak megterve-
zése elkészül.

Siska Csaba alezredes a
Honvédelmi Minisztérium
védelmi hivatalának képvise-
letében a védelmi igazgatás
rendszerérôl, tartalmáról, a
jogszabályi háttérrôl, a hon-
védelem komplett rendszeré-
rôl, a minôsített idôszakokról
tartott elôadást, majd a Kö-

rös-vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság veze-
tôje beszélt egy megyénkben
jelenleg is aktuális témáról, az
ár- és belvizek elleni védeke-
zés helyi feladatairól. Bak
Sándor egyebek mellett fel-
hívta a figyelmet a védekezési
mûvek és tervek évenkénti
felülvizsgálatának jelentôsé-
gére; a körtöltéssel rendelke-
zô településeknek a belvízvé-
dekezési mellett árvízvédeke-
zési tervet is kell készítenie, és

vázolta, hogy Békés megyé-
ben a vízkárelhárítási tervellá-
tottság lényegesen jobb, mint
az országos átlag.
A tanácskozáson elôadott

még dr. Kása Róbert, a Bé-
késMegyei Kormányhivatal
Törvényességi Ellenôrzési
és Felügyeleti Fôosztályának
mb. vezetôje, dr. Mucsi Gyu-
la megyei tiszti fôorvos, dr.
Bakos Pál, a kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és
állat-egészségügyi igazgató-
ságának igazgatóhelyettese,
valamint Brlázs Zsolt rendôr-
fôhadnagy.

A szlovák kisebbségi testület elnökévé dr. Csicsely Ilonát, he-
lyettesévé Pecsenya Pétert választották, míg a pénzügyi bi-
zottságot Kesjár Mátyás vezetheti. 
A törvényi szabályozások értelmében a Békés Megyei

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat testületében is kilenc-
rôl hétre csökkent a képviselôk száma. 
A hivatalos eskütételt megelôzôen hét képviselô vehet-

te át dr. Vozár Istvántól a megbízólevelet: Cservenák János, dr.
Csicsely Ilona, Kesjár Mátyás, Krajcsovics Hajnalka, Krajcso-
vicz Andrásné és Pecsenya Péter, a Szlovák Unió, valamint
Feledi János az MSZSZ–Pilisi Szlovákok–DASZSZ képvi-
seletében.

Kétsoprony vonzereje
A belterületi részek után most a külterületi tanyasorokon is szeretnék meg-
oldani a vízlevezetést, mondja interjúnkban Völgyi Sándor, Kétsoprony füg-
getlen polgármestere, aki szerint Békéscsaba közelsége ellenére a külföld je-
lenti a tényleges elszívó erôt a település számára. Úgy tapasztalja azonban,
hogy a kiköltözôk sem feltétlenül külföldön telepednének le, hiszen közü-
lük egyre többen vesznek szülôfalujukban lakást, telket maguknak.

Megalakultak a megyei kisebbségi önkormányzatok
Békés megyében három kisebbségi önkormányzati testület alakult meg januárban: a cigány, a román és a szlovák

Felkészülés a katasztrófákra

Megtartotta alakuló ülését a hét képviselôbôl álló Békés
Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete január
17-én, Békéscsabán. A megyeházán rendezett tanácskozá-
son a testület elnökévé Dógi Jánost, míg az elnök helyette-
sévé Pusztai József Károlyt választották meg a képviselôk.
A testület pénzügyi bizottságának elnökségét a grémium
döntésének értelmében Surman Zoltán töltheti be. 
Az alakuló ülésen hét képviselô átvehette megbízólevelét

dr. Vozár Istvántól, a területi választási bizottság (tvb) elnöké-
tôl. Majd a képviselôk, név szerint: Drágos József (MCF), Fa-
ragó Lajos (RPT-RPM-CSZOSZ Roma Újszövetség), Pusz-
tai József Károly (LUNGO DROM), Strausz József (RPT-
RPM-CSZOSZ Roma Újszövetség), Surman Zoltán (RPT-
RPM-CSZOSZ Roma Újszövetség) és Zsigmond Károly
(LUNGO DROM) letehették a képviselôi esküt.

A január 9-ei országos és területi kisebbségi önkormányza-
ti választásokkal a Magyarországi Románok Kulturális Szö-
vetségének (MRKSZ) négy, míg a Magyarországi Romá-
nok Országos Érdek-képviseleti Egyesületének (MROÉE)
három képviselôje jutott be a Békés megyei grémiumba. A
hétfôs testület tagjai ugyanis Balogh László Csaba, Karancsi
Andrásné, Nagyné Martyin Emília Veronika és Netye Bertold
(MRKSZ), valamint Patkás János, Tompán Angyelkó és Vitá-
lis Gábor (MROÉE) lettek.
A képviselôk elnökükké Nagyné Martyin Emília Veroni-

kát, elnökhelyettessé pedig Karancsi Andrásnét választották,
mindketten egyedüli jelöltek voltak, és mindkettejükre hat
igen szavazat érkezett, egy-egy tartózkodás mellett. 

Csicsely Ilona a megyei szlovák kisebbségi
önkormányzat elnöke

Nagyné Martyin Emília a megyei román
kisebbségi önkormányzat élén

Megalakult a megyei cigány kisebbségi 
önkormányzat testülete

Dr. Takács 
Árpád megyei 
katasztrófa-
védelmi igazgató
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Egyensúlyi jellege mellett a
büdzsé legfontosabb érde-
mei között Farkas Zoltán, a
megyei közgyûlés elnöke
kiemelte, hogy abban egy-
részt a kötelezô feladatellá-
tásra egyértelmûen biztosí-
tottak a források, illetve tel-
jes mértékben garantáltak a
megyei önkormányzatnál és
intézményeinél dolgozók
bérei és járulékai. Másrészt
a beruházások sokaságára
hívta fel a figyelmet – hoz-
zátette, a fejlesztésekhez to-
vábbra is igyekeznek mi-
nél több pályázati pénzt
igénybe venni. Új elem a
költségvetésben, hogy a
meghatározott céle lôirány-
zatok között a nehéz hely-
zetbe került önkormányzat-
októl való esetleges, a me-
gyei önkormányzat számára
kötelezô feladatátvétel zök-
kenômentes biztosítása ér-
dekében 50 millió forintos
elôirányzatot képeznek, míg
a katasztrófaelhárításra 10
millió forintot állítanak be.
A korábbi négy évben ért

központi forrásmegvonások
következményeként 2010-
ben felvett 1,84 milliárd fo-
rintos mûködési célú hitel
továbbra is szükséges ah-
hoz, hogy a feladatellátás

biztosított legyen, és mivel
múlt évben nem használták
fel az egész összeget, ez a
forrás idén is megjelenik a
költségvetésben. Egyebek
mellett éppen magára a hitel
meglétére tekintettel nem
támogatta a jobbikos Gajdos
Attila és Jámbor Nándor a bü-
dzsét, Farkas Zoltán szerint
ugyanakkor az adósság ter-
he csak akkor valóban teher,

ha nem tudjuk, hogyan ke-
zeljük. A közgyûlés elnöke
vázolta: korábban a kamat-
kockázat kérdését sem vé-
letlenül pályáztatta meg tíz
évre a megyei önkormány-
zat: bármilyen kamatválto-
zás is történik, egy évtizedig
ugyanezt a kamatot kell fi-
zetniük.
Az ellenzéki képviselôk

kritikáikon túl is elismerték:
jelen gazdasági körülmé-
nyek között példásan kidol-
gozott büdzsérôl beszélhe-
tünk, amin nincs szégyell-
nivalója Békés megyének.
Ugyanakkor szerintük a bü-
dzséért a többségnek kell a
felelôsséget vállalnia, így ôk
kisebbségben lévô ellenzék-
ként elvbôl nem támogat-
hatják: ezért végül 11 igen, 3
nem és 3 tartózkodás mel-
lett fogadták el a Békés Me-
gyei Önkormányzat 2011.
évi költségvetését.

Ismét közösen szerzik be 
a földgázt, akár a villanyt is

2009-ben még újszerû lépés
volt, mára pedig már jól be-
járatott szokásnak nevezhe-
tô, hogy a megyei önkor-
mányzat gesztorságával te-
lepülések, intézmények,
kistérségi társulások közö-
sen szerzik be a szabadpiac-

ról a földgázt. A 2009/2010-
es együttmûködés sikereit
követôen a 2010/2011-es
gázévben még többen csat-
lakoztak a kezdeményezés-
hez: ekkor a megye és tizen-
három intézménye mellett
ötvenkét települési önkor-
mányzat (azaz kilenccel
több, mint egy évvel koráb-
ban), illetve négy többcélú
kistérségi társulás (vagyis az

elôzô évi létszámhoz képest
plusz kettô) írta alá a vonat-
kozó szindikátusi szerzô-
dést. Hasonló közös fellé-
pés várható a 2011. július 1.
és 2012. június 30. közötti
idôszakra nézve is, hiszen
február 11-ei egyhangú
döntésével a megyei képvi-
selô-testület egyrészt elren-
delte, hogy a megyei önkor-
mányzat a fenntartása alatt
álló intézmények által fel-
használt földgázt központo-
sítva vásárolja meg. Más-

részt pedig állást foglalt
amellett is, hogy ezen túl-
menôen Békés megye tele-
pülési önkormányzataival,
önálló gazdálkodású intéz-
ményeivel, többcélú kistér-
ségi társulásaival is partneri
együttmûködés keretében
törekedjen a földgázenergia
együttes, konzorciumi ke-
retek között történô beszer-
zésére.

A közös gázbeszerzés
alapjait még a 2008-ban a
gazdasági válság negatív ha-
tásainak ellensúlyozására ki-
dolgozott Növekedésori-
en tált Gazdaságfejlesztési
Programban fektették le. A
megyén belüli összetartás, a
közös munka hatékonysá-
gának erôsödése mellett ter-
mészetesen mindez jelentôs
megtakarítást jelent, hiszen
az érintettek együttes ere-
jük, összefogásuk révén je-
lentôs kedvezménnyel tud-

ják beszerezni az energia-
hordozót – a jelenlegi gázév
végére például az elôzetes
számítások szerint a megta-
karítás elérheti a tizenöt szá-
zalékot.
A közös beszerzések si-

kerének hatására minde-
mellett új elemként arról is
döntött a testület, hogy a hi-
vatal vizsgálja meg: a kö-
zös villamosenergia-beszer-

zésnek milyen lehetôségei
vannak.

Jól vizsgázott a civil szféra
A testület beszámolót hall-
gathatott meg a 2010. évi
komplex civil pályázat ered-
ményeirôl. A tavaly június
4-én aláírt támogatási szer-
zôdések óta 113 közoktatási
szervezetet, civil szervezetet,
5000 fô alatti lélekszámú te-
lepülési önkormányzatot,
kisebbségi önkormányzatot
és egyházat összesen közel
30 millió forintnyi összeggel
segítette. Az önkormányzat
megyei kulturális élet élén-
kítését elômozdító pályáza-
tokat támogatott, aminek
köszönhetôen majdnem 60
ezer fô vehetett részt aktívan
az érintett programokban
(egyebek mellett színház- és
múzeumlátogatásban, für-
dôzésben, civil szervezetek
saját szervezésû programjai-
ban), ami egyértelmû bizo-
nyíték arra, hogy az itt élôk
egy jelentékeny része igény-
li a színvonalas kulturális és
közösségeket építô rendez-
vényeket.

Hallgatók jelentkezését várják
A fiatalok munkatapasztalat-
hoz segítése érdekében még
2008-as határozatával külö-

nített el 8 millió forintot
egyetemi és fôiskolai hallga-
tóknak gyakorlati helyet biz-
tosító pályázatára a megyei
önkormányzat. A kiírással
különösen a nagy múltú
képzési hagyományokkal
rendelkezô kelet-magyaror-
szági egyetemek, valamint a
budapesti egyetemek szék-
helyén vagy kelet-magyaror-
szági telephelyén tanuló

hallgatókat kívánta megszó-
lítani azáltal, hogy hivatalá-
ban, valamint az általa fenn-
tartott intézményekben le-
hetôséget ad nekik a kötele-
zô gyakorlat megszerzésé-
re. A fiatalok Békés megyei
kö tôdésének, identitásának
erôsítését is szolgáló lehetô-
séget tavaly szeptemberben
ismét pályázhatóvá tették.
Ennek kapcsán egyfelôl a

humán ügyek bizottsága tá-
jékoztatott arról, hogy de -
c ember 14-én tizenhét hall-
gató pályázatát bírálta el pozi-
tívan. Közöttük ki egy, ki akár
húsz héten keresztül gyako-
rolhatja választott jövôbeni
hivatását a megyei önkor-
mányzat hivatalának és in-
tézményeinek köszönhe-
tôen. Másfelôl mostani ülé-
sén a testület egyhangúlag
úgy határozott, hogy a pályá-
zatot még egyszer kiírja, azaz
újra várja a fôiskolások és
egyetemisták jelentkezését. A
szakmai ön é letrajzot, moti-
vációs levelet, az utolsó lezárt
félév indexmásolatát és a
hallgatói jogviszonyt igazoló
dokumentumot tartalmazó
pályázati anyagok postára
adási határideje 2011. ápri-
lis 22. A részletes felhívás
megtalálható a www.bekes-
megye. hu oldal Pályázatok

menüpontja alatt. (A korábbi
pályázók tapasztalatairól a
4. oldalon olvashat cikket.)

Folytatás következik
A megyei képviselôk egy
hónap múlva, az 1848/49-es
forradalom és szabadság-
harc emléke elôtt tisztelgô
március 11-ei, Gyula váro -
s ába kihelyezett ünnepi ülé-
sen tanácskoznak.

Folytatódik a közös gázbeszerzés
Elfogadták Békés megye idei költségvetését

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL"

Farkas Zoltán, a Békés megyei közgyûlés elnöke
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Domokos Anikó Emese
egyetemi hallgató:

– A Debreceni Egyetem nép-
rajz szakának mesterképzés-
ben részt vevô hallgatójaként
két hét szakmai gyakorlatot
töltöttem el a Békés Megyei
Múzeumok Igazgatóságánál
az elmúlt év novemberében.
E rövid idôtartamon belül al-
kalmam nyílott megismerni
számos múzeumi tevékeny-
séget, mint például a kiállítás-
rendezés folyamatát, a nép-
rajzi és történeti gyûjtemény
nyilvántartásának rendszerét,
egy állandó tárlat revízióját.
Részt vettem továbbá kiállí-
tásismertetô sajtótájékozta-
tón, és közremûködtem mú-
zeumi tárgyak leltári nyilván-
tartásba vételénél is. A mú-
zeum munkatársai pedig fo-
lyamatosan segítették a tájé-
kozódásomat és az ott vég-
zett munkámat, barátságos
légkör fogadott.

Hunya Éva egyetemi
hallgató:

– Fontos szempont volt,
hogy olyan gyakorlati helyet
találjak, ahol lehetôség nyílik
a szakmai fejlôdésre, mun-
katapasztalat-szerzésre, így
nagyon örültem, amikor
megtudtam, hogy elfogadták
a pályázatom, és szakmai
gyakorlatomat a Békés Me-
gyei Önkormányzati Hivatal
Szakmai Felügyeleti Osztá-
lyán tölthetem. A 15 hét so-
rán megismerkedtem a hiva-
tal mûködésével, a megyei
fenntartású intézményekkel

és feladataikkal. Betekintést
nyertem a referensek (ifjúsá-
gi, kulturális, oktatási, szo-
ciális és egészségügyi) mun-
kájába, megismerkedtem a
hivatali ügyintézés meneté-
vel, részt vehettem több al-
kalommal az osztályértekez-
leten, valamint a képviselô-
testület ülésén is. Rengeteget
tanultam, sok tapasztalattal
gazdagodtam, sokkal önál-
lóbb és magabiztosabb let-
tem, és nagy segítség volt
számomra, hogy a szakmai
gyakorlat alatt a mentorom
irányításával készíthettem el
a szakdolgozatomat, amely-
nek témája szintén az önkor-
mányzathoz kapcsolódott.

Ambrus Réka pályakezdô:

Ösztöndíjas foglalkoztatott-
ként 2009. december 1-jétôl
a Békés Megyei Önkor-
mányzati Hivatal Szakmai
Felügyeleti Osztályán álltam
alkalmazásban. Pályakezdô
diplomásként nagyon örül-
tem ennek a lehetôségnek,
hiszen lakóhelyemen, Bé-
késcsabán volt alkalmam az
elhelyezkedésre, és érdeklô-
dési körömbôl, végzettsé-
gembôl adódóan mindig is
úgy gondoltam, hogy szíve-
sen dolgoznék a közszférá-
ban. Az osztály munkatársai-
nak iránymutató segítségével
rengeteget tanultam. Megis-
merkedtem a hivatali ügy-
menettel, részt vettem elô-
terjesztések, feljegyzések,
statisztikák elôkészítésében,
végezhettem részfeladatokat
nagyobb projektekben, és
szociológus lévén volt alkal-
mam megyei szintû kutatá-
sok tervezetének elkészítésé-
re is. A hivatalnál eltöltött
egy év alatt szerzett tapaszta-
lataimból és pozitív élmé-
nyeimbôl adódóan továbbra
is szívesen dolgoznék a köz-
szférában.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat minden évben ün-
nepi programsorral rója le
tiszteletét a magyar kultúra
napján, alkalomról alkalom-
ra más helyszínen. Így tavaly-
elôtt Orosháza, tavaly Békés,
ezúttal pedig a szarvasi Vajda
Péter mûvelôdési központ
színházterme adott otthont a
rendezvénynek. Mivel ezt a

napot országszerte annak
emlékére ünnepeljük, hogy
Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én írta meg a Himnuszt,
így természetesen nemzeti
énekünk elszavalásával kez-
dôdött az idei, január 21-ei
esemény. Józsa Mihály szín -
mûvész elôadását Juhász Kál-

mán népzenész produkciója
követte, majd Farkas Zoltán
kapott szót.
A megyei közgyûlés elnö-

ke a megjelentek köszöntése
után kellemes kötelességé-
nek tett eleget: a megyei ön-
kormányzat közel húsz esz-
tendeje adja át ebben az idô-
szakban az Adomány-díjat
valamely, a kultúrát támoga-

tó piaci szereplônek. A ki-
tüntetettekre javaslatot a
megyei fenntartású kulturá-
lis intézmények, valamint a
megye közmûvelôdési fela-
datellátásban részt vevô part-
nerei tehettek, és 2011-ben,
a Békés Megyei Szimfoni-
kus Zenekar nominálásának

révén, a Paksi Atomerômû
Zrt. kapta meg a díjat. Kor-
bely István szarvasi festô -
mûvész beszédes címû, Bé-
kési hangulat nevet viselô al-
kotását a vállalat annak elis-
meréseként kapta, hogy
2010-ben összesen 5,7 mil-
lió forinttal támogatta a Car-
mina Burana-hangverse -
nyét decemberben CD-n és

DVD-n felelevenítô, több
mint ötven éves múltra visz-
szatekintô együttest.
A képet és díjat Farkas

Zoltán Mittler Istvánkommu-
nikációs igazgatónak nyújt-
hatta át, aki elmondta: az
erômû a jövôben is támogat-
ni szeretné a Békés megyei

szimfonikusok munkáját. A
komolyzenei formáció vo-
nósnégyese ízelítôt is adott
ezen az esten, és Bartók, illet-
ve Weiner egy-egy alkotásá-
ból adott elô részleteket.
Ezután ismét a népzené-

nek jutott külön mûsorrész a
magyar kultúra napja alkal-
mából tartott rendezvényen.
A Gyökereink címet viselô

folklórmû sor ban közre mû -
ködött Csasztvanné Vass Edit,
a Népmûvészet Ifjú Meste-
re, a SZÁMK Chován Kál-
mán Mûvészeti Alapiskola
Gyermek és Ifjúsági Cso-
portja és a Tessedik Tánc-
 e gyüttes, a Fix-Stimm zene-
kar kíséretével.

A z idei Utazás kiállítás
során Békés megye

összes kiállítója egy standon
jelenik meg. A 2011. március
3–6. között, a budapesti
Hungexpo területén szerve-
zett rendezvény keretében,
120 m2-es exkluzív standon
jelenik meg megyénk szá-
mos települése, szolgáltatója,
szervezete. Gyula, Békéscsa-
ba és Gyopárosfürdô saját
installációval látható majd,
mellettük pedig a Tourin-
form – Békés megye stand-
ján belül 11 társkiállító szere-
pel még. Így például Körös -
Sárrét, Gyomaendrôd, Szar-
vas, Békés, Mezôkovácsháza
is megjelenik az igazán egye-
di, teljesen újszerû standon.
Számos attrakció, meglepe-
tés is várja a közönséget: étel-
bemutatók, nyereményjáté-
kok, kóstolók. Ön se marad-
jon ki az élménybôl, látogas-
son el Békés megye standjá-
ra! Minden érdeklôdôt sze-
retettel várnak a szervezôk: a
Tourinform – Békés megye
munkatársai.

Hallgatók és pályakezdôk 
a megyénél

A Békés Megyei Önkormányzat két fiataloknak
szóló programja is azt a célt szolgálja, hogy
megmutassa, van miért itt maradni/idejönni, va-
lamint azt, hogy munkatapasztalathoz segítse
az új generációt. Így a Békés Megyei Területfej-
lesztési Tanácsnak köszönhetôen 2009-tôl har-
mincnyolc friss diplomás kezdhette meg mun-
káját a megye 26 önkormányzatánál. A még fel-
sôoktatási intézménybe járók számára pedig a
kötelezô gyakorlat megszerzésére adott, vala-
mint a pályázat újbóli kiírásával ad jelenleg is
lehetôséget a megye. Három érintett fiatalt kér-
deztünk tapasztalataikról.

Utazás kiállítás: egységben az erô!

Adomány-díj a paksi erômûnek
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Amostani tárgyalás elôz-
 ményeihez az is hoz-

zátartozik, hogy Kovászna
megye vezetése még nov-
emberi magyarországi kör-
útja során tett látogatást töb-
bek között Békés megyé-
ben is, hogy a magyarorszá-
gi megyék közötti kapcsola-
tokról és az együtt mûkö-
dés további lehetôségeirôl
egyeztessen. Az akkori Bé-
kés megyei találkozó részt-
vevôi több témakör felveté-
sével körvonalazták a jövô-
beli kapcsolatok erôsítésé-
nek szándékát, elsôsorban

az oktatás és a kultúra terü-
leteit érintve. A résztvevôk
már azon a találkozón
egyetértettek abban, hogy a
korábbi kapcsolatok meg-
 e rôsítése mindenképpen
szükséges a jövôben. 
A megbeszélés házigaz-

dája, Tamás Sándor, Kovász-
na Megye Tanácsának elnö-
ke elmondta: hogy önkor-
mányzatuk tavaly viszonylag
csekély összeget fordított a
szórványban zajló esemé-
nyekre, ennek ellenére is je-
lentôs eredményként köny-
velhették el, hogy egy me-

gye lélekszámának megfele-
lô magyar ember érdeklôdé-
sét sikerült felkelteni. An-
tal Árpád András sepsiszent-
györgyi polgármester ehhez
hozzátette: az önkormány-
zatok szerepe egyre hangsú-
lyosabb lesz, így a közös
nemzetpolitikai stratégiában
is fontos szerep jut a vá-
ros oknak és a megyéknek.
Békés megyébôl Farkas

Zoltánmegyei elnök, Kónya
István megyei alelnök és dr.
Dávid Sándor megyei fô-
jegyzô képviselte térségün-
ket. Farkas Zoltán beszédé-
ben arra hívta fel a figyel-
met, hogy a megbeszélésre
számtalan dokumentumot
vittek magukkal, melyek
tartalmazzák azokat a prog-
ramokat, amelyeket Ko-
vászna megyével közösen
terveznének lebonyolíta-
ni. – Rajtunk múlik, hogy
az erôs kapcsolatokat meny-
nyi tartalommal töltjük meg
és milyen módon kamatoz-
tatjuk a jövôben – hangsú-
lyozta a megyei elnök.

A nemrégiben megren-
dezett sepsiszentgyörgyi ta-
lálkozó a két ország együtt -
mûködésének történetében
is mérföldkô lehet, ugyanis,
mint a közelmúltban lezaj-
lott tanácskozáson kiderült,
nemcsak a székelyföldiek,

hanem a Magyarországról
érkezett delegációk is érde-
keltek a szórványban élô ma-
gyarság megerôsítésében.
Mint az a tanácskozáson

kiderült, a Kovászna Megyei
Tanács három új programba
vonná be a magyarországi

partnereket: a Székely Für-
dôépítô, a Háromszéki Ka-
pumentô, valamint a Szór-
ványprogramba, ugyanis vé-
leményük szerint ezek azok
a lényegi tervek, amelyek az
anyaországi partnerek szá-
mára is érdekesek lehetnek.

A tervek szerint a Szórvány-
program még ebben az év-
ben bôvülni fog, nemcsak a
Hunyad megyei magyarság-
ra, illetve a kolozsvári Há-
zsongárd temetô síremlé-
keinek konzerválására fi-
gyelnek oda, hanem a csán-

gó-magyarok oktatását is tá-
mogatni fogják. 
A kulturális területen

már megkezdôdik az együtt -
mûködés, ugyanis a magyar-
országiak nagyobb hang-
súlyt kapnak az idei Szent
György Napok keretében

is – errôl a fesztivál szerve-
zôje, Grubisics Levente adott
tájékoztatást, melybôl arra is
fény derült, hogy a rendez-
vénysorozaton egy külön
utcát is biztosítanak a ma-
gyarországi testvérmegyék
és települések számára.

Csakúgy, mint a többi hely-
szín esetében, a mostani állo-
más vendégei is önkormány-
zati szakemberek, polgármes-
terek, intézményvezetôk, vál-
lalkozók, gazdasági érdekkép-

viseletek vezetôi voltak, ösz-
szesen több mint száz fô.
Az NFÜ Békés megyei

származású elnöke, Petykó
Zoltán kezdésként összegez-
te a 2007–2013-as uniós költ-
ségvetési ciklus elsô felének
magyarországi eredményeit:
mivel a félidô egybeesett a ta-
valyi kormányváltással, így az
Új Magyarország Fejlesztési
Terv addigi tapasztalatait is
egyszerûbb volt summázni.
Ennek során megállapították,
hogy a tervekben szerepeltek
és a tényhelyzet között ellen-
tét feszül, és sem a foglalkoz-
tatásnövelés, sem a GDP-nö-
vekedés tekintetében nem
teljesültek az elvárt cél-
kitûzések, sôt romlott a hely-
zet. Úgy véli, ezzel bebizo-

nyosodott: ez a gazdaságfej-
lesztési terv többé nem tart-
ható fent – ezért dolgoz-
ták/dolgozzák ki az alapve-
tôen növekedéspárti Új Szé-
chenyi Tervet. Céljuk egye-
bek között, hogy 2014-ig

250-300 ezer új munkahe-
lyet teremtsenek, a jelenlegi
82-rôl pedig 60-70 százalék-
ra csökkentik az államadós-
ságot. Programjaikban egyér-
 telmûen és erôteljesen építe-
ni kívánnak a kis- és közép-
vállalkozókra: – Nemcsak
azért, mert a hazai munka-
vállalók jelentôs részét ôk
foglalkoztatják, hanem azért
is, mert az utóbbi 3 és fél év-
ben jóformán kiszorultak a
pályázati lehetôségek közül –
vázolta céljaikat Petykó Zol-
tán. Majd kifejtette: a 2007-
2013-as periódusban Ma-
gya r országon nyolcezermil-
liárd forintra lehet pályázni
(melyben 85:15 az arány az
EU-s és a magyarországi for-
rások közt). Tavaly júniusig

ebbôl 4,5 ezret már szerzô-
désben lekötöttek, míg to-
vábbi jelentôs összeget is
vissza nem fordítható mó-
don elköteleztek már valaho-
va (például azért, mert az el-
sô forduló igen, de a második

forduló még nem zajlott le),
így 2011 és 2013 között dur-
ván 2 ezer milliárdos összeg
pályázati sorsáról dönthet a
kormányzat. Rögtön január-
ban és márciusban ennek
már több mint 55 százalékát
ki is írták és írják közel száz
konstrukció révén, áprilistól
pedig továbbiakat nyitnak
meg. Az NFÜ-elnök végül
egy, a Békés megyében élôk
számára különösen fontos
adatot is ismertetett: amikor
felskiccelte, hogy az ÚSZT
kiemelt nemzeti program-
ként is kezel bizonyos terüle-
teket, ezek között elsôként
említette az M44-es gyors-
forgalmi út elôkészítésének
befejezését is.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

A szekcióüléseken pedig
ugyancsak a tevékenységi
köreiket vázolhatta a hu-
szonkét kiállító, akik eltérô
célokkal érkeztek az expóra.
A Gyulai Hentesek Hagyo-
mányôrzô Egyesületét is ki-
kérdeztük standállításuk
motivációiról. – A hagyo-
mányápolás az alapvetô cé-
lunk, manapság azonban
nehéz ezt anélkül tenni,
hogy egy kis terméket is
gyártanánk, így ezekkel is
megjelentünk itt. A hagyo-
mányos gyulai kolbászt pró-
báljuk népszerûsíteni a
gasztronómiai kiállításokon,
expókon, akár nemzetközi
helyszíneken is, miközben
Gyula városát szintén kép-
viseljük – mondta el Dinya
Imre elnök.

Az expón a gazdasági kap-
csolatok, pozíciók belföldi
megerôsítésére is lehetôség
nyílt, míg az elsôsorban étel-
ízesítô, fûszerpaprika, fûsze-
rek, zöldfûszerek, levesek
gyártásával és forgalmazásá-
val foglalkozó csabai Trafik
Jam Kft. azonban nemcsak a
hazai piacot veszi számítás-
ba, hiszen szerinte árukész-
lete szinte maradéktalan be-
mutatása belföldi és külföldi
viszonylatban egyaránt lé-
nyeges. – Mivel évekre visz-
szanyúlik, és jelenleg is ren-
delkezünk ukrán kereske-
delmi kapcsolattal, szá-
munkra kettôs lehetôség ez
az expó, hiszen esetleg újabb
kapcsolatokat építhetünk az
országgal – fejtette ki a cég-
nél a kereskedelemért felelôs
Szûcs Zsuzsanna.

A rendezvény eredmé-
nyeit persze némi idô eltel-
tével lehet majd igazán le-
mérni, több komoly tárgya-
lás azonban már a helyszí-
nen elkezdôdött, különösen
a Kirovográd megyeiek ér-
deklôdtek élénken a Békés
megyei szarvasmarhák kivi-
tele iránt. Szándékaik ko-
molyságát jelzi, hogy a kiál-
lítást követôen telephelyné-
zô körútra is keltek. Szám-
talan névjegykártya gazdát
cserélt, a résztvevôk vissza-
csatolásai is egyaránt opti-
mizmusra adnak okot. És a
rendezvény folytatása is ga-
rantáltnak látszik, hiszen
mind a megyei, mind a vá-
rosi önkormányzat ígéretet
tett arra: jövôre, veled,
ugyanitt.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Határon átívelô kapcsolatainak erôsítése céljá-
ból a Békés Megyei Önkormányzat delegációja
ellátogatott a Romániában található Kovászna
megye székhelyére, Sepsiszentgyörgyre, hogy
megvizsgálják a jövôbeli együttmûködés lehe-
tôségeit. A január 19-i hivatalos találkozót a szé-
kelyföldi partnerkapcsolatok kibôvítése jegyé-
ben rendezte meg a Kovászna Megyei Tanács.
A tárgyaláson a kulturális és idegenforgalmi ko-
operáció lehetôsége mellett kiemelt témaként
szerepelt az elmúlt évben indult szórványprog-
ram kibôvítése is.

Székelyföldön erôsítette külkapcsolatait Békés megye

Indul az Új Széchenyi Terv Magyar szarvasmarhák sikere
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL"FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL"

Tamás Sándor, 
Kovászna Megye 
Tanácsának elnöke, 
a megbeszélés 
házigazdája
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Az Értelmi Fogyatékos-
sággal Élôk és Segítôik

Országos Érdekvédelmi
Szövetsége Göllesz Viktor-
ösztöndíjat alapított, mely
névadója törekvéseihez
méltón a társadalmi integrá-
ciót kívánja elômozdítani.
Célja olyan 15–35 év közöt-
ti értelmi fogyatékossággal
élô fiatalok támogatása, akik
kiemelkedô teljesítményt
nyújtanak a tanulás, az önér-
vényesítés, valamint a sport-
vagy mûvészeti ágban, illet-

ve tevékenységükkel hozzá-
járulnak a fogyatékossággal
élôk csoportjának fejlôdésé-
hez, a róluk alkotott pozitív
társadalmi kép megerôsödé-
séhez. Jónás Zoltán, a Békés
Megyei Szociális, Gyermek-
védelmi, Rehabilitációs és
Módszertani Központ lakó-
ja 2010-ben részesült az ösz-
töndíjban.
Zoli 2006-ban kezdett

dolgozni a szociális foglal-
koztatásban, ahol nagyon
hamar feltûnt tehetsége, hi-
szen a munkája során hasz-
nált gyöngyök életre keltek a
kezében. Békéscsabán ma
már nem nagyon találko-
zunk március 15-én olyan
emberrel, aki ne ismerné
gyöngybôl fûzött kokárdáit,
melyek a foglalkoztatás leg-

keresettebb termékei közé
tartoznak. Gobelinképeinek
sajátossága, hogy egyedi
technikával, azaz nem fonal-
lal, hanem gyönggyel ké-
szülnek – a mûvek folyama-
tosan megtekinthetôk az in-
tézményben. Zoli az orszá-
gos, regionális kulturális
fesztiválok és kiállítások
rendszeres résztvevôje; eze-
ken a rendezvényeken ele-
inte csodás hangjával káp-
ráztatta el a közönséget, má-
ra már képeit is megismer-
hetik rajtuk. Két éve a kará-
csonyi vásár színpadára ka-
pott felkérést, és való-
színûleg senki nem felejti el
azt a meghitt csendet, amit
akkor népdalaival teremtett.
Az ösztöndíj egy részébôl,
ami havi tízezer forintot je-

lentett, Zoli gobelint és hoz-
závaló gyöngyöket, a másik
részébôl pedig, a fellépések-
re készülve, népzenei CD-t
és ruhákat vásárolt. – Na-
gyon örültem, hogy elis-
merték a hangomat és mun-
kámat – mondja. – Jó dolog,
hogy kiszakadok az intéz-
mény zárt világából, sok
helyre hívnak szerepelni.
Szeretek ismerkedni, így
sok emberrel találkozhatok
és beszélgethetek. Izgulok a
színpadon, hogy ne tévesz-
szek, de az nem zavar, ha
rám figyelnek és néznek. Ál-
mom, hogy egyszer sok em-
ber elôtt felléphessek, mint
egyszer Budapesten egy
fesztiválon. Ha egészséges
lennék, akkor zeneiskolába
járnék – tette hozzá Zoli.

Az idôskorú személyeket el-
látó békési székhelyen az
ápoló-gondozó egységek
dolgozói és a mentálhigiénés
csoport rövid, vidám pro-
dukciókkal készül a farsang-
ra. Mivel életkoruk miatt az
ellátottak kevesen tudnak és
szeretnek beöltözni, ezért ôk
elsôsorban a vidám jelenetek
elôadásában vesznek részt. A
jelmezeket és a dekorációt a
lakók és a dolgozók közösen
készítik, az elmaradhatatlan
farsangi fánkot pedig az in-
tézmény konyháján sütik ki.
A hagyományôrzés jegyé-

ben Füzesgyarmaton az idôs-
 korú ellátottak az idei évben
is elégetik a kiszebábot, mely
a néphiedelem szerint meg-
szabadítja az embereket min-
den bajtól: a báb már készül,
így 2011-ben sem kell tartani
a rossz álmoktól és betegség-
tôl. Az ellátottak és a mentál-
higiénés csoport tagjai far-
sangi dekorációs kellékeket
és álarcokat készítenek.
Az okányi telephelyen

már mindenki azon töri a fe-
jét, milyen jelmezt öltsön
magára. Akik pedig már
döntöttek, el is kezdhették az
alapanyagok összegyûjtését,
a szükséges kellékek elké-
szítését. Míg akik inkább
csak nézni szeretik a jelme-
zesek színes forgatagát, azok
a farsangi dekoráció és
szemüvegek elkészítésében
jeleskedhetnek, a kulturális
csoport pedig idén is mûsor-
ral készül.

A télbúcsúztató, tavaszvá-
ró bálnak köszönhetôen Dé-
vaványán alkalom nyílik ar-
ra, hogy a mentálhigiénés
csoport tagjai az ellátottakkal
közösen alakítsák ki az elôa-
dandó mûsor jellegét. A pró-
bák során a bátorítást igény-
lô szereplôk is egyre maga-
biztosabbá válnak a gyakor-
lásnak, illetve a rutinos fellé-

pôk biztatásának köszön-
he tôen. Vésztôn a kulturális
csoport humoros színdarabot
ad elô, amit természetesen a
jelmezes felvonulás követ. A
mulatság során a vidám talp-
alávalóról hagyományosan a
Nefelejcs zenekar gondosko-
dik, amelynek tagjai gyakori
próbákkal készülnek az év-
nek e fontos rendezvényére.

Szellemi frissességükrôl
adhatnak számot, hasz-

nos és érdekes új informáci-
ókkal gazdagodnak, miköz-
ben remekül szórakoznak,
illetve a társaikkal közös él-
ményeik tára is bôvül, erô-
södik a közösségük – mind-
ezek az okok szolgálnak
magyarázatul arra, miért
rendez már évek óta idôrôl
idôre mûveltségi vetélkedôt
lakói számára a Békés Me-
gyei Körös-menti Szociális
Centrum szarvasi telephe-
lye. Idén januárban is meg-
hirdette a programot, amit
szokás szerint felfokozott
érdeklôdés fogadott.
A négyfordulós kvízso-

rozaton elôször az általános
mûveltség körébe tartozó,
elsôsorban a hétköznapi

életbôl merített kérdéseket
felsorakoztató tesztlapokat
tölthettek ki az ellátottak. A
csavaros fejtörôket az intéz-
mény foglalkoztató és men-
tálhigiénés munkatársai öt-
lötték ki. A második alka-
lommal a régmúlt idôk szo-
kásai kerültek fókuszba, ami
a 2010-es év kulturális dél-
utánjainak is egyik igen
kedvelt témája volt. Követ-

kezôleg tudományos jellegû
kérdésekre kellett jó felele-
teket adni, itt elôzôleg az el-
látottak segítségként infor-
mációs anyagot kaptak, így a
megmérettetés elôtt lehetô-
ségük volt a tájékozódásra,
ezenkívül böngészhettek az
interneten, valamint az in-
tézmény könyvtárában is
utánaolvashattak az adott
témakörnek.
Végül február 3-án elér-

kezett a várva várt negyedik
forduló, azaz a döntô pillana-
ta. Az indulók ezúttal mint-
egy összegezték az elmúlt té-
mákat, hiszen a korábban kö-
zéppontba került három kér-
déskörben kellett helyes vá-
laszokat adniuk. A jól sikerült
rendezvény végén a verseny-
zôk emléklapot kaptak, a leg-
jobbak kisebb ajándékban ré-
szesültek, míg minden részt-
vevônek jutott egy-egy szelet
a mesébe illô kinézetû csoki-
tortából is.

Pillanatképek a megyei intézmények életébôl
Göllesz-ösztöndíjas lakóTehetséges munká-

jáért Jónás Zoltán, a
Békés Megyei Szo-
ciális, Gyermekvé-
delmi, Rehabilitá-
ciós és Módszertani
Központ lakója
Göllesz-ösztöndíj-
ban részesült.

Hogyan készülnek
a farsangra a Békés
Megyei Hajnal Ist-
ván Szociális Szol-
gáltató Centrum
székhelyének és te-
lephelyeinek lakói?

Négyfordulós szel-
lemi vetélkedôt hir-
detett meg a Körös-
menti Szociális
Centrum, melynek
döntôje után a leg-
jobb versenyzôk kis
ajándékot kaptak,
és minden résztve-
vônek jutott egy-
egy szelet a finom
csokitortából is.

Farsangra fel! Mûveltségi vetélkedô
tortajutalommal
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C sukás István és Bergendy
István Süsü, a sárkány

címû zenés játékával ponto-
san azt nyújtotta a színház a
gyermekközönségnek, amit
kell: szép mesét, igényes elô-
adást. Vidám gyermeksereg
és szurkolói zsivaj töltötte
meg a nézôteret, de az apró-
ságokat kísérô szülôk, nagy-
szülôk, óvónôk és tanítók is

jól szórakoztak. S elégedet-
ten nyugtázták, hogy a jóság-
ra, a szeretet erejére figyel-
meztetô elôadás nagyon fon-
tos az erôszak uralta világ-
ban, a sok durva akciófilm és
értéktelen mûsor áradatával
szemben; és nagyon is kelle-
nek a gyerekek elé az ilyen
példaképek, mint Süsü, aki a
szívére hallgat és barátokat
keres.
A január 24-ei bemutató

többszörös ünnep volt a Bé-
kés Megyei Jókai Színház-
ban. Egyrészt manapság
már az is ünnepnek számít,
ha igazán színvonalas, érté-
kes produkciót lát a közön-
ség, másrészt a premierre
eljött a zeneszerzô, Ber-
gendy István, hogy elhozza
szerzôtársa, Csukás István

üdvözletét a gyerekeknek.
Minden premier ünnep,
amelynek emelkedettségét
ezúttal jubileum is fokozta.
Két Jókai színház, Szlová-
kiából a komáromi és a bé-
késcsabai közös produkció-
ja a Süsü, és a határon túli
vendégmûvészek éppen 50.
elôadása volt az itteni pre-
mier.

Pille Tamás rendezésében
Süsü elsô történetét látjuk a
nagyszerû Bergendy-sláge-
rekkel. Az elôadás különle-
gessége, hogy a hagyomá-
nyos kesztyûs bábokkal és
óriásbábbal együtt játszanak
a színészek, illetve a bábo-
zók kilépnek a paraván elé.
A képzômûvészetben erre
azt mondanánk: kevert
technika. Süsü, a fôszereplô
nemcsak a televízióból is-
mert eredeti formájában je-
lenik meg a színpadon, ha-
nem többszörös nagyítás-
ban, óriásbábként. A figurák
eredetiek, kedvesek, vicce-
sek, a figyelmesebb nézôk
felismerhetik a király alakjá-
ban Csukás István írót, a
kancellárében pedig a zene-
szerzôt, Bergendy Istvánt.

Minek tagadni, Süsü ne-
künk, felnôtteknek is a szí-
vünkbe lopta magát már ré-
gen. A történeten kívül eb-
ben mindig is nagy szerepe
volt a kiemelkedô és szívhez
szóló zenének, a kedves, lel-
künket megérintô dalszöve-
geknek. Ezt a ragaszkodást
erôsítette most a régi rajon-
gókban és varázsolta el az

újakat a békéscsabai elôadás.
Ez a hatalmas, behemót,
idétlen, esetlen, mamlasz
sárkány csupa szív! A vilá-
gért sem bántana soha sen-
kit, mindig mindenkinek
jót akar, egyre csak azt kér-
dezgeti: „Leszel a barátom?”
A látvány néha csal, és a

monstrumban jó szív lako-
zik. Nem szabad tehát hirte-
len ítélni, a külsejérôl nem
tehet senki. Erre is figyel-
mezteti Süsü története játé-
kosan a gyerekeket. Mi, fel-
nôttek pedig elgondolkod-
hatunk azon, hogy vajon eb-
ben az elôítéletes és látszatra
kihegyezett világban sokkal
okosabbak vagyunk-e, mint
a gyermekeink?

NIEDZIELSKY KATALIN
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Rejtélyek a múltból –
Békés megye régészeti

kincsei címen tekinthetô
meg január 21. és május 29.
között a Békés Megyei
Munkácsy Mihály Mú-
zeum egyik legkülönlege-
sebb kiállítása, mely a közel-
múlt legértékesebb, titkok-
kal övezett régészeti leleteit
tárja a nagyközönség elé,
miközben a megye területé-
nek különbözô településein
elôkerült kincsekkel, emlé-
kekkel ismerteti meg az ér-
deklôdôket. A tárlat rende-
zôi tíz Békés megyei régé-
szeti lelôhelyet választottak
ki, amelyek feltárása az
utóbbi tizenöt évben zajlott,
egy kivétellel: ez a lelet-
 e gyüttes a Kunágotán 1856-
ban, a megye történetének
elsô aranyleleteként elôke-
rült avar kori vezéri sír pá-
ratlanul értékes kincseibôl
áll. Ezeket a 19. század óta a
Magyar Nemzeti Múzeum
ôrzi, Békés megyében most
láthatók elsô alkalommal.
A kiállítás látogatói, mi-

közben végigsétálnak egy ré-
gészeti feltárás gödrei és ár-
kai között, betekintést nyer-
nek a régészek és restauráto-
rok aprólékos, a kívülállók

számára rejtélyes munkájá-
ba. Választ kaphatnak azokra
a kérdésekre is, amelyeket
egy ásatás meglátogatásakor
feltennének az ott dolgozó
szakembereknek például ar-
ról, miért találnak olyan sok
edénytöredéket a régészek.
A tárlaton bemutatott lelô-

helyek a megye területének
különbözô részein található
és a neolitikumtól (csiszolt
kôkorszak) a késô középko-
rig terjedô, csaknem nyolc
évezred alatt itt élt népek ha-
gyatékát reprezentálják.
Az ásatásokon elôkerült

bronzkori edénydepót, Ár-
pád-kori kemencét vagy ké-
sô középkori kutat megtalá-
lásakor, eredeti helyén nem
sokan láthatják – ezért hi-
ánypótló ez a kiállítás,
amely a múzeumi kiállítóte-

remben mutatja be a régé-
szeti feltárást, és próbálja
visszaadni a terepi körülmé-
nyek hangulatát. Így a föld-
ben talált régészeti leleteket,
a sarkadi, aranydukátokból
álló kincsleletet, a Békés-
szentandráson elôkerült,
szarmata kori sírok ezüst-

tárgyait, a rómaiak idejébôl
származó gyomaendrôdi
gyermekjátékokat vagy a
Szarvason kiásott késô avar
kori övdíszeket is meg lehet
nézni közelrôl. A Gyulán
feltárt, csaknem hatezer
éves, zsugorított temetkezé-
sek, a tizenegy darab kicsiny
bronzkori bögrét rejtô kö-
rösújfalui gödör és a Békés-
csabán 2009-ben feltárt tö-
rök kori kút ugyancsak
„eredetiben” látható.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

M észöly Miklós születé-
sének kilencvenedik

évfordulóján, január 19-én
adták át az idei Mészöly-dí-
jat az író szülôvárosában,
Szekszárdon. A huszadik
századi magyar próza egyik
legnagyobb megújítójáról, a
Saulus, Az atléta halála, a
Megbocsátás szerzôjérôl el-
nevezett, munkásságának
ezzel is emléket állító rangos
elismerést 2011-ben Zalán
Tibor költô, író, a Békés Me-
gyei Jókai Színház drama-
turgja vihette haza. A kitün-
tetettnek a tavalyi könyvhét-
re jelent meg Göncölszekér
címû novellagyûjteménye,
Lúdas Matyi-átdolgozását
pedig novemberben mutatta
be a Jókai társulata.

Szentmártoni János 1975-
ben született Budapes-

ten. Kárpáti Kamil legtehet-
ségesebb tanítványaként,
olyan alkotói mûhelyben
nôtt fel, amely „formaalkotó
igyekezetével mértéket tartó
korlátokat teremt”. A fiatal
költô alapító tagja volt a Stá-
dium Fiatal Írók Körének,
1997-ben a Jelenlét társszer-
kesztôjeként dolgozott. Hat
évig az Írószövetség Költôi
Szakosztályának elnökségi
tagja, tíz évig pedig a Magyar
Napló könyveit, versrovatát
és Az év versei sorozat köte-
teit szerkesztette.
Az új elnök elmondása

szerint nyitottabb és fiatalo-
sabb arculatú írószövetséget
szeretne, az idôsebb generá-
ciók tapasztalataira és taná-
csaira építve. Kifejtette: az
írószövetség legnagyobb
feladata, hogy megújítsa ar-

culatát, kommunikációját,
és legyen hangsúlyosabban
jelen a médiában. És hogy
elnökként milyen kihívá-
sokkal néz szembe? „Menet
közben növök fel a feladat-
hoz. Nem biztos, hogy a
tempóval, inkább a szemlé-
lettel kell érzékeltetnem az
írószövetség megújulását –
a minôség jegyében.”
A Jókai színházbeli est

második felében a tavalyi
könyvhétre megjelent mû -
vérôl folyt a diskurzus.
Szentmártoni Ballada hét-
köznapi díszletekkel címû
könyve öt kötet termésébôl
és eddig önálló kötetben
nem publikált verseibôl állt
össze. A négy ciklusból álló
versgyûjtemény tizennyolc
alkotóév foglalata. Munká-
jában Szentmártoni a ma-
gánvilágot életképekben,
életszerû helyzetekben idé-

zi föl, négy különbözô as-
pektusból mesélve el az éle-
tét. Nem a versek keletke-
zésének ideje, hanem tartal-
muk összetartozása szerint
szervezôdött az elgondolás.
„Vállaltan nemcsak a legma-
gasabb színvonalú opusok
kerültek a kötetbe. A ver-
sekben megjelenô tartalom
szerint válogattam, nem
reprezentativitásra, hanem
öndokumentálásra, önértel-
mezésre törekedtem.”

Zárásként a vendéget ké-
szülô munkájáról kérdezte
Elek Tibor, amelyrôl azt
mondja, most ért meg arra,
hogy regényben fejtse ki
személyes vonatkozású él-
ményeit, bár most idôhiány
miatt nem sokat tud foglal-
kozni vele.

Fennállása óta nem volt még ilyen fiatal elnöke
a Magyar Írószövetségnek, mint Szentmártoni
János József Attila-díjas költô, szerkesztô, aki
tavaly novemberben 35 évesen vehette át a posz-
tot a leköszönô Vasy Géza irodalomtörténész-
tôl. A nagy hagyományú írószervezet fiatal ve-
zetôjével január 31-én este dr. Elek Tibor iroda-
lomtörténész beszélgetett a Jókai színház stú-
diótermében, Békéscsabán.

Mészöly-díj Zalán Tibornak

Megújul az írószövetség

Hazatért a kunágotai aranylelet

Leszek a barátod, Süsü!

NÓRA ELÔADÁSOK MÁRCIUS 10-ÉN ÉS MÁRCIUS 20-ÁN! 
A nagy sikerre való tekintettel a Békés Megyei Jókai Színház újra mûsorára tûzi Ibsen drámáját, 

a címszerepben Tarsoly Krisztinával és Lindéné szerepében Dobó Katával.
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Március 1., Közönségtalálkozó dr.
Csernus Imrével, Mezôhegyes, Jó-
zsef Attila Általános Mûvelôdési Köz-
pont

Március 4. – március 24., Nézz kö-
rül a Marosháton! címû vándorki-
állítás,Mezôkovácsháza, mûvelôdési
ház

Március 4., Békés Megyei Kép-
zômûvészeti Szabadegyetem –
elôadás-sorozat Békés megyében
élô amatôr képzômûvészeknek,
Békéscsaba, Ibsen Ház   

Március 4.,  Helytörténeti kiállítás –
Szarvas képes története – séta
térben és idôben, Szarvas, Tessedik
Sámuel Múzeum 

Március 4–5., Modern törekvések a
népi iparmûvészetben, népmûvé-
szet a mûvészetben címû orszá-
gos konferencia, Békéscsaba, Kéz -
mûves Szakiskola és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola 

Március 4–9., Csabai Farsang, Bé-
késcsaba, a város több pontján 

Március 4. – március 28., „Hagyo-
mány alapjai és design” – a Békés
Megyei Népmûvészeti Egyesület
textiles kiállítása, Békéscsaba, Mun-
kácsy Mihály Múzeum  

Március 5., Vadászbál, Tótkomlós,
Természet Háza

Március 6., Szlovák nap,Csorvás, Ál-
talános Mûvelôdési Központ 

Március 9., Tiszán innen – Dunán
túl Békés megyei gyermek és ifjú-
sági népdaléneklési verseny, Bé-
késcsaba, Ibsen Ház   

Március 10., V. Dél-alföldi Monda-
és Mesemondó Verseny, Békéscsa-
ba, Ibsen Ház   

Március 11. – április 13., Aknay Já-
nos Munkácsy-díjas festômûvész
kiállítása, Békéscsaba, Jankay Galéria     

Március 12., Családi Táncház, Bé-
késcsaba, Balassi Bálint Magyar Mûvé-
szetek Háza 
Március 12., XXXIII. Frankó Fesz-
tivál, Békéscsaba, Csaba Center Be-
vásárló- és Szórakoztatóközpont 
Március 12., Kyokushin Karate
Diákolimpia Döntô, Szeghalom,
sportcsarnok
Március 12–15., Tavaszi zsongás,
hosszú wellnesshétvége, Oroshá-
za-Gyopárosfürdô, Gyógy-, Park- és
Élményfürdô 
Március 15. – április 15., VI. Gyulai
Tavaszi Fesztivál, Gyula,  a város
több pontja

Március 15., Nemzeti ünnep, Szar-
vas, Vajda Péter Mûvelôdési Központ 
Március 14. – április 6., Békéscsabai
Tavaszi Fesztivál, Békéscsaba, több
helyszínen zajlik 
Március 15., Békéscsabai Irodalmi
Estek, Békéscsaba, Phaedra Közéleti
Központ  
Március 15., Városi ünnepség,Gyo-
maendrôd, Szabadság tér
Március 15., Városi ünnepség,Gyu-
la, Petôfi tér
Március 17., Magyar Darts Liga
Dél-alföldi Régió, Tótkomlós,
Makk7-es Sörözô

Március 19., Rádió 1 Egészségfesz-
tivál, Békéscsaba, Csaba Center 

Március 19., Mazsorettbál,Mezôhe-
gyes, József Attila Általános Mûvelôdé-
si Központ

Március 21., Körösladány a báró
Wenckheimek korában c. kiállítás,
Körösladány, Helytörténeti  Gyûjte-
mények Háza

Március 22., Sivatagi Show – a sze-
gedi Miniszínház gyermekelôadá-
sa, Gyomaendrôd, Katona József
Mûvelôdési Központ

Március 22., A Fehér farkas – a Sze-
gedi Miniszínház gyermekelôadá-

sa, Gyomaendrôd, Katona József
Mûvelôdési Központ

Március 22., Víz világnapja,Tótkom-
lós, Természet Háza

Március 23., Filharmónia-hangver-
senysorozat, Orosháza,, Petôfi
Mûvelôdési Központ Koncertterem 

Március 25., Kreatívhobbi-nap,
Szarvas, Vajda Péter Mûvelôdési Köz-
pont 

Március 26., Fülbevaló Klub, Szarvas,
Pinceklub, bejárat a Béke u. felôl 

Március 26., Nemzetközi Népzenei
Fesztivál,Csorvás, Általános Mûvelô-
dési Központ
Március 28. – április 2., Interaktív
Kiállítás, Szarvas, Vajda Péter Mûve-
lôdési Központ 

Március 29., Romanovok a XIX. szá-
zadban – elôadás, Békéscsaba, TIT,
Körösök Vidéke Egyesület székháza 

Március 30., Haán Lajos Szabade-
gyetem Egészségvédelmi Tagoza-
ta, Lelki egészség – Az agresszió
kezelése, Békéscsaba, TIT, Körösök
Vidéke Egyesület székháza 

Március 30. – április 1., Kisnemesi
Otthonok 10. Országos Találko-
zója, Békéscsaba, Munkácsy-emlék-
ház

Márciusi rendezvények

IX. Gádorosi Nemzetközi
Disznótoros Nap
Március 5., Gádoros, Némann
Valéria Általános Iskola

A hagyományos falusi disznótor
munkafázisait elevenítik fel azok a
négyfôs csapatok, akik március 5-
én Gádoroson mérik össze tudá-
sukat és receptjeiket.  A szerve-
zôk ezúttal sem csak megyénk, de
hazánk határain túlról is várják a
versenyzôket, akik a zsûri elnöke,
Benkô László mesterszakács elôtt
is bizonyíthatják: senki nem tud
náluk finomabb hurkát-kolbászt
készíteni. A versenyezni nem, de
jókat enni és kikapcsolódni szán-
dékozók sem fognak csalódni a
rendezvényben: friss pékáru, falu-
si sütemények, borkóstoló, ebéd-
re húsos káposzta várja ôket,
mindezt élôzene és kirakodóvásár
mellett.

Perzsa filmnapok
Március 2–4., Szarvas, 
Vajda Péter Mûvelôdési 
Központ és Turul Mozi

A háromnapos rendezvény az el-
múlt évek iráni filmjeibôl válogat:
az A Messiás (r.: Taledzade Na-
der), az Egy darab kenyér (r.: Ka-
mal Tabrizi), a Házasság iráni
módra (r.: Hassan Fathi), valamint
az Anya vendégei (r.: Dariush
Mehrjui) címû mozik nézhetôk
meg eredeti, perzsa nyelven, ma-
gyar feliratozással Szarvason. A
nemzetközi fesztiválokon kiválóan
szerepelt alkotások között tragi-
komédia, dráma és vígjáték egy a-
ránt szerepel, és a filmnapok
mindegyik vetítése ingyenesen lá-
togatható.

Zene, tánc, szerelem 
– Pribojszki Zsófia tárlata
Március 10. – május 1., 
Békéscsaba, Munkácsy Mihály
Múzeum

A világ már számos pontján kiállí-
tó mûvész ezúttal szülôvárosában,
Békéscsabán jelentkezik tárlattal.
A Pribojszki Zsófia több mint
negyven olajfestményét, vegyes
technikával készült, valamint pasz-
tellképét felvonultató válogatás
egy vérbeli színes, mozgalmas
gyûjtemény – de hogyan is lehetne
másmilyen egy kiállítás, amelynek
elemei a zene, a tánc és a szere-
lem témaköreit bontják ki?

Póka György kiállítása
Február 11. – március 18., 
Békéscsaba, a megyeháza 
aulája

A Békés megyei mûvészek rajon-
gói jól tudják: nincs soros képvise-
lô-testületi ülés ide kötôdô, itt al-
kotó vagy élete egy fontos szaka-
szában errefelé élô képzômûvész
tárlata nélkül. Ezúttal a gyulai Pó-
ka György télbúcsúztató, színes
képei tekinthetôk meg bô egy hó-
napon át, munkanapokon 8 és 16
óra között a megyeházán. Az al-
kotó a tárlaton elkelt festmények
bevételeinek egy részét jótékony
célra, Magyardombegyház község
megsegítésére ajánlotta fel.

A színezett oszlop betûit fentrôl lefelé összeolvasva egy Békés megyei történész nevét kapja meg. A helyes megfejtést a
megyeháza címére (Békés Megyei Önkormányzat, 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) postai úton beküldôk között 3 x
2 db belépôjegyet sorsolunk ki a Békés Megyei Jókai Színház elôadásaira és a Munkácsy Mihály Múzeum idôszaki kiál-
lításaira. Beérkezési határidô: 2011. március 11. A borítékra, kérjük, írja rá a jeligét: Közlöny-rejtvény.
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1. Itt található Magyarország egyetlen román tájháza

2. Gasztronómiai fesztivál fô alapanyaga 
Pusztaottlakán

3. Justh Zsigmond utolsó regénye

4. „A legnagyobb magyar falu” 
– írta róla Darvas József

5. 1995-ben Sarkadon is koncertezô 
német együttes

6. Battonyai születésû kortárs író

7. Ilyen anyagból készült a gyulai vár

8. A méhkeréki tánccsoport névadója

9. Békés megye legészakibb települése

10. Kodály Zoltán is jelen volt ennek a tarhosi
épületnek az 1953-as felavatásakor

11. Végegyházi származású, 
huszonötszörös válogatott labdarúgó

ABékés Megyei Hírlap
kezdeményezésére

immár 34. alkalommal vá-
lasztották meg a sportszak-
emberek, illetve a napilap
olvasói a megye legjobb
sportolóit, csapatait, edzôit.
A szervezôk évrôl évre
ugyanazok, viszont a díjáta-
dó gála házigazda szerep-
körét minden évben más
önkormányzat vállalja ma-
gára. Az elmúlt év kiválósá-
gait 2011. február 7-én a
Békés Megyei Önkor-
mányzat látta vendégül a Jó-
kai színházban, Békéscsa-
bán. Farkas Zoltán, a megyei

közgyûlés elnöke köszöntöt-
te a résztvevôket. Elmondta:
a megye sportolóinak sike-
réhez Békés Megye Képvi-
selô-testülete is hozzájárul:
– A központi forrásból szár-
mazó normatív támogatást a
jogszabályban meghatáro-
zott kötelezô feladatok ellá-
tására fordítja a testület,
ilyenek a kiemelt sportren-
dezvények megszervezésé-
hez nyújtott támogatások, a
fogyatékkal élô sportolók
anyagi segítése vagy az
olimpiára készülô Békés
megyei sportolók felkészü-
lésének dotálása – fogalma-

zott. Hozzáfûzte: tavaly
öten szerepeltek az olimpiá-
ra készülôk keretében, de
reményeik szerint ez a kör
idén tovább bôvül majd. 
Ezután Nánási János fô-

szerkesztô-kiadóvezetô, il-
letve a jövô évi helyszín, az-
az Gyula polgármestere, dr.
Görgényi Ernô vette át a szót.
Majd az év sportolóinak kö-
szöntését követôen az év
embere szavazás eredmény-
hirdetését is megtartották: a
napilaphoz érkezô levelek
és az internetes voksok alap-
ján is Balogh Csaba békés-
csa bai születésû internetes

szakember végzett az elsô
helyen. A második helyezett
dr. Pflanzner Tibor nyugdíjas
fôorvos bôrgyógyász, míg a
harmadik dr. Takács Árpád
ezredes, a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság vezetôje lett. – Az elis-
merés – ami nagy öröm szá-
momra – azt az üzenetet
hordozza magában, hogy
értékek ebben a régióban is
hozzáadhatók a minden-

napokhoz. Nem igaz, hogy
csak Budapesten születhet-
nek nagy dolgok, hiszen raj-
tam kívül a mai napon töb-
beket díjaztak, akik szin-
tén letettek valamit az asz-
talra – fogalmazott Balogh
Csaba, akit az internetezôk
zöme Tsabeekaként ismer.
A 2010-ben a hvg.hu blog-
versenyét IT-kategóriában
megnyerô 26 éves fiatalem-
ber elôször a Sün csengô-

hang „publikálásával” vált
ismertté, késôbb pedig a
Blog.tsabeeka.hu mûködte-
tésével szerzett egyre több
követôt. Az internetes szak-
ember az elismeréssel kap-
csolatban kijelentette, vit-
rinje nincs, így oda nem ke-
rülhet a díj, de nagyon meg-
tisztelô és fontos számára,
ezért kiemelt helyet kap a
lakásban.
MALATYINSZKI ANDRÁS

Az év sportolóit és az év embereit köszöntötték

AZ ÉV SPORTOLÓI SZAVAZÁS DÍJAZOTTJAI:
NÔK, EGYÉNI: 1. Hanicz Nelly kick-boxozó (Békéscsabai Lakótelepi Sport Egyesület), 2. Márton
Anita atléta (Buda-Cash Bcs. AC), 3. Szabó Ágnes erôemelô (Orosházi Toldi Sport Egyesület). FÉR-
FIAK, EGYÉNI: 1. Kiss Gergely birkózó (Orosházi Spartacus Birkózóklub), 2. ifj. Gregor László atlé-
ta (Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club), 3. Vozár Attila atléta (Buda-Cash Bcs. AC). CSAPAT:
1. Budapest Bank-Békéscsabai Elôre Nôi Kézilabda Club, 2. Orosházi Asztalitenisz Sport Egyesü-
let, 3. Békéscsabai Röplabda Sport Egyesület. LEGJOBB LEÁNY ÉS FIÚ UTÁNPÓTLÁS SPORTOLÓ:Bon-
dár Anna teniszezô (Szeghalom), Tótka Sándor kajakozó (Gyomaendrôdi Körös Kajak Sport Egye-
sület). AZ ÉV EDZÔI: 1. Gregor László (Békéscsabai Lakótelepi SE), 2. Tóth Sándor (Buda-Cash Bcs.
AC), 3. Mátéfi Eszter (Budapest Bank-Békéscsabai ENKC). KÖZÖNSÉGDÍJ:Tótka Sándor.


