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Földrengéskárosultak mentését gyakorolták 
Felkészült a vészhelyzetekre a Körös Mentôcsoport

A Békés megyei köz gyû -
lés közel két éve dön-

tött arról, hogy támogatja a
Körös Mentôcsoport létre-
hozását. Mindezt azzal a cél-
lal tette, hogy olyan speciális
rendeltetésû, civil alapokon
szervezôdô mentôcsoport
létrejöttét segítse Békés me-
gyében, amely alkalmas kü-
lönbözô mentési tevékeny-
ségek végrehajtására Ma-
gya r országon és külföldön
egyaránt. A csoport elsôsor-
ban az ár- és belvízi, vala-
mint a rendkívüli idôjárási
veszélyhelyzetekbôl adódó

mentési szakfeladatok ellátá-
sára alkalmas, melyet az el-
múlt esztendô során több-
ször is bizonyított, ugyanis
segítséget nyújtott a borsodi
árvízi védekezésben és a
nyírségi viharkár-felszámo-
lásban is. Emellett az alaku-
lat búvárraja a rendôrséggel
és a tûzoltósággal együtt -
mûködve rendszeresen vé-
gez vízfelszín alatti és feletti
kutatási-mentési feladatokat
a megye folyószakaszain.

A mostani katasztrófavé-
delmi gyakorlatnak az volt a
fô célja, hogy egy esetleges,

Békéscsabán bekövetkezô,
Richter-skála szerinti 7,2-es
erôsségû földrengésbôl
adódó veszélyhelyzet adta
kihívásokra megfelelôen
felkészüljön a Körös Men-
tôcsoport állománya. Ezért
a gyakorlat elôre beállított
helyszínein olyan életmen-
tési, kutatási, tûzoltási fela-
datokat hajtottak végre a spe-
ciális mentôk, amelyekkel a
földrengés sújtotta övezet-
ben hatékonyan nyújthatnak
segítséget a bajba jutott la-
kosság részére.

A gyakorlaton részt vett
Farkas Zoltán, a Békés Megyei
Közgyûlés és a megyei védel-
mi bizottság elnöke, akinek
köszöntô szavait követôen
vette kezdetét a gyakorlat. Az
elnök nyitó beszédében ki-
e melte, hogy a Körös Men-
tôcsoport a megyei összefo-
gást szimbolizálja, melyet jól
példáz, hogy olyan önkénte-
sek teljesítenek benne szol-
gálatot, akik nem sajnálják
erre feláldozni saját idejüket
és akár saját pénzüket sem. 

– Katasztrófahelyzetek
egyik pillanatról a másikra

kialakulhatnak, melyekre le-
hetô ség szerint fel kell ké-
szül ni. Fontos, hogy Békés
me gyében mûködjön egy
olyan speciális mentôcso-
port, amely képes megolda-
ni azokat a helyzeteket, ami-

kor az emberek segítségre
szorulnak. Bízom abban,
hogy a megelôzés területén
sok feladatot el tudunk vé-
gezni, azonban mindig
szükség lesz arra, hogy a vé-
dekezésben is megfelelôen

helyt tudjunk állni. Ennek
érdekében a megyei köz -
gyûlés az idén hárommillió
forinttal támogatja a speciális
egység mûködését – hangsú-
lyozta Farkas Zoltán.

Kétnapos katasztrófavédelmi gyakorlatot tar-
tott a Körös Mentôcsoport április 13–14-én Bé-
késcsabán, melynek célja, hogy a Békés megyei
speciális mentôk teljes állománya felkészüljön
egy esetleges közepes erôsségû földrengés okoz-
ta katasztrófa kárelhárítási, mentési és egész-
ségügyi feladatainak ellátására. A felkészülés al-
kalmával vízi és víz alatti mentést, kutyás kuta-
tást, tûzoltási feladatokat, illetve helyreállítási
munkálatokat is végrehajtottak a mentôcso-
port tagjai. A bemutatóval egybekötött gyakor-
latra a nemzetközi segítségnyújtás keretében
román speciális mentôszervezetek is érkeztek
Arad megyébôl.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON"

Szópárbajjal indult a me-
gyegyûlés április 15-ei

ülése Békéscsabán. Elôbb a
szocialista kormányzati idô-
szak minôsítése kapcsán ala-
kult ki vita Sára Csaba és Tol-
nai Péter fideszes, valamint
Varga Zoltán MSZP-s képvi-

selôk között, majd az oda-
vissza mondogatás a megye
természetvédelmi állapotá-
ról szóló beszámolót köve-
tôen élesedett ki. Ekkor Ba-
logh József (Fidesz–KDNP)

úgy nyilatkozott: Tirják
László, a Körös–Maros
Nemzeti Park (KMNP)
igazgatójának elôadása csak a
szépet mutatja, míg egyebek
mellett arra nem tér ki, hogy

a KMNP a területileg érin-
tett településekkel (így Sza-
badkígyóssal, amelynek Ba-
logh József a polgármestere)
nem egyeztet, „hatóságot
játszik”. Az igazgató a váda-
kat visszautasította, és el-
mondta: csak olyan jogkö-
röket gyakorolnak, amiket a
törvény biztosít számukra. 

Zárszámadás: 
stabil és kiegyensúlyozott 

a költségvetés
Nemcsak a múlt esztendô
költségvetésérôl, de a 2006–
2010 közötti ciklus pénz-
 ü gyi-vagyoni helyzetérôl is
átfogó képet nyújt a me-
gyei önkormányzat és intéz-
ményeinek 2010. évi zár-
számadása. 

Zárszámadás: stabil a költségvetés

FOLYTATÁS A 3. OLDALON"

Július 1-jétôl köz-
oktatási feladatokat
vesz át a megyei ön-
kormányzat, pályá-
zattal támogatják
a fogyatékkal élôk
sportrendezvényeit
és elfogadták a 2010.
évi zárszámadást.
Többek között ezek-
 rôl is döntöttek a
megyei képviselô-
testület ülésén.

Együttmûködési megál-
lapodás jött létre a Bé-

kés Megyei Önkormányzat
és Kecskemét Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata
között azzal a céllal, hogy
összehangolják mindazon
tevékenységeket, amelyek

eredményeként a települé-
sen létrejövô Mercedes
gyár, a hozzá kapcsolódó
beszállítók, valamint a két
megye gazdasági szereplôi
megfelelôen képzett mun-
kaerôhöz juthatnak. 

Megállapodás 
a Mercedes gyárról

FOLYTATÁS A 2. OLDALON"

Dr. Zombor Gábor kecskeméti polgármester és Far-
kas Zoltán, a Békés Megyei Közgyûlés elnöke

A megyei összefogás szimbóluma a speciális mentôcsapat
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A munkaerôpiacot, a szak-
képzést, valamint a közleke-
dést egyaránt érintô szerzô-
dést április 12-én írta alá
Farkas Zoltán, a Békés Me-
gyei Közgyûlés elnöke és dr.
Zombor Gábor polgármes-
ter. A megállapodáson belül
hangsúlyos szerep jut a szak-
képzésnek, illetve a Kecske-
mét és Békés megye szak-
képzô intézményei közötti
együttmûködésnek.

Farkas Zoltán a megálla-
podással kapcsolatosan el-
mondta: – Próbálunk haté-
konyan közremûködni ab-
ban, hogy a kecskeméti Mer-
cedes-beruházáshoz hozzá-
kapcsoljuk a Békés megyei
munkavállalókat. Korábban
például felméréseket végez-
tünk arról is, hogy me-
gyénkbôl minôségbiztosítá-
si szempontból milyen vál-
lalkozások közremûködhet-
nének majd a gyár beszállí-

tójaként, ugyanis fô felada-
tunknak tartjuk annak eléré-
sét, hogy térségünkbôl ne
kelljen munkavállalás miatt
elvándorolni.

Az aláíró felek abban is
megállapodtak, hogy segítik
egymást a munkahelyek
megközelíthetôsége érde-
kében a közösségi közleke-
dés feltételeinek javításában
is. Ezért a Békés Megyei

Önkormányzat együtt mû -
ködést kezdeményez a Bé-
kés megyei közösségi közle-
kedésben érintett szerveze-
tekkel, Kecskemét városa
pedig támogatja, hogy elké-
szüljön az a megvalósítha-
tósági tanulmány, amely ha-
tással lehet az M44-es út
Kecskemét és Tiszakürt kö-
zötti szakaszának mielôbbi
kiépítésére. 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL"

A területfejlesztésrôl és területrende-
zésrôl szóló törvényben megállapí-

tott kötelezettségének eleget téve a Békés
Megyei Önkormányzat 2005-ben alkotta
meg Békés Megye Területrendezési Ter-
vérôl szóló rendeletét, összhangban az ak-
kor hatályos Országos Területrendezési
Tervvel. 2008-ban az Országos Terület-
rendezési Terv felülvizsgálatára, átfogó
módosítására került sor. Az errôl szóló
2008. évi L. törvényt az Országgyûlés
2008. június 9-én fogadta el. Az országos
terv módosításáról szóló törvény a megyei
önkormányzatokat arra kötelezte, hogy a
hatályos megyei területrendezési terveket
– a megváltozott országos tervvel történô
összehangolás céljából – módosítsák.

A törvényben elôírt kötelezettségének
eleget téve a Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyûlése 2011. februári ülésén
döntött a megyei terv módosításának
megindításáról. A megyei területrende-
zési terv módosításának célja Békés me-
gye hatályos területrendezési tervének
összehangolása az Országos Területren-
dezési Tervvel, a jóváhagyása óta bekö-
vetkezett jogszabályi változásoknak való
megfeleltetés, a megvalósult és tervezett
elemek tervben történô szerepeltetése.

A területrendezési tervek az ország, il-
letve egyes térségek nagy távlatú mû sza-
ki-fizikai szerkezetét meghatározó és be-
folyáso ló tervdokumentum, amely biz-
tosítja a területi adottságok és erôforrás-
ok hosszú távú hasznosítását és védel-
mét, az ökológiai elvek érvényesítését, a
mûszaki-infrastrukturális hálózatok ösz-
szehangolt elhelyezését és a terület-fel-
használás rendszerét, optimális hosszú
távú területi szerkezetét. A tervek a fen-
tiekkel kapcsolatban szabályokat állapíta-
nak meg, amelyeket a településrendezé-

si tervek készítése során alkalmazni kell.
A területrendezési tervek egyebek mel-
lett a településrendezési tervekben meg-
állapított szabályozás révén érvényesül-
hetnek.

A terv tartalmát, egyeztetésének és el-
fogadásának rendjét az erre vonatkozó
jogszabályok részletesen szabályozzák. A
tervezés és egyeztetés ütemezése szerint,
miután elkészül az egyeztetési doku-
mentáció, várhatóan ez év július közepén
kezdôdik meg a terv széles körû egyezte-
tési eljárása. Ennek keretében véleményt
nyilváníthatnak majd mindazon szervek,
amelyek a jogszabályok alapján erre jo-
gosultak. A terv egyeztetési dokumentá-
ciója – a megye nyilvánossága számára is
elérhetô módon – közzétételre kerül,
társadalmi egyeztetés céljából. Az egyez-
tetési eljárás megindítását megelôzôen a
terv elérhetôségérôl, a vélemények eljut-
tatásának módjáról a megyei önkor-
mányzat újabb tájékoztatást fog közzé-
tenni.

Békés Megye Területrendezési Terve
módosításának költségei a Békés Megyei
Önkormányzat saját forrásából és a Bel-
ügyminisztérium által a területrendezé-
si elôirányzat terhére a Békés Megyei
Önkormányzat részére nyújtott 11,2
millió forint vissza nem térítendô támo-
gatásból kerülnek finanszírozásra.

Az érdeklôdôk a hatályos Országos Te-
rületrendezési Tervet a VÁTI Nonprofit
Kft. internetes weboldalának (http://
www.vati.hu) „Területrendezés” megne-
vezésû menüpontja alatt, a hatályos me-
gyei területrendezési tervet a Békés Me-
gyei Önkormányzat internetes webolda-
lának (http://www.bekesmegye.hu) „Te-
rületfejlesztés” megnevezésû menüpont-
ja alatt tekinthetik meg.

– Bár politikai pályafutáso-
mat tavaly októberben
kezdtem, az önkormányzat
mûködését jól ismerem, hi-
szen hat évig Medgyesegy-
házán az önkormányzat pá-
lyázatain, projektjein, beru-
házásain dolgoztam, azt
megelôzôen pedig tíz évig
Medgyesbodzáson végez-
tem ugyanezt a feladatot. 

– Milyen adottságokkal ren-
delkezik településük?

– Medgyesegyháza adott-
ságai elsôsorban a mezôgaz-
daságnak kedveznek, a ter-
môföld minôsége 20 és 40
aranykorona között válto-
zik, de az komoly elônyt je-
lent, hogy homokos és feke-
teföld egyaránt elôfordul,
így valamennyi növényi
kultúra jól termeszthetô.
Medgyesegyháza a hazai
dinnyetermesztés központ-

ja, a település és környéke
adja a hazai termesztés két-
harmadát, és ennek nagy ré-
sze exportra kerül. Ez fo-
rintban számolva évente
hatmilliárd forintot jelent. 

– Mennyire kiépített a város
infrastruktúrája?

– A szennyvízhálózat ki-
vételével valamennyi köz -
mû elkészült. Ennek meg-
é pítése lesz az elkövetkezô
évek legnagyobb feladata.

A 700 millió forintos beru-
házásra reményeink szerint
hamarosan elnyerjük a tá-
mogatást. A választási ciklus
másik nagy projektje a közel
félmilliárdos ivóvízminô-
ség-javító program lesz. 

– Ez évre milyen terveket fo-
galmaztak meg?

– Az új testület mély vál-
ságban vette át az önkor-
mányzat vezetését. Az idei

költségvetési terv tárgyalá-
sakor, az elsô fordulóban
118 millió forint hiány mu-
tatkozott. Az állami norma-
tíva 60 millió forinttal csök-
kent, egymilliárd fölötti
költségvetési fôösszegnél 15
százalékos hiány kezelhetô
lett volna. A gondot az je-
lentette, hogy a tavalyi költ-
ségvetésben 27 millió forint
mûködési hiány volt, amit
ez elôzô testület nem kezelt.
Ebbôl adódóan októberre
kiürült az önkormányzat
kasszája, az év utolsó két
hónapjára minden beszer-
zést és beruházást le kellett
állítanunk. A problémát sú-
lyosbította, hogy szabályta-
lan mûködés miatt mintegy
25 millió forint állami nor-
matívát vissza kellett fizet-
nünk. Ebben a helyzetben
az önkormányzat idei fô
célja, hogy a költségvetését
rendbe tegye. 

– Milyen a kapcsolatuk a
megyével?

– Igen hasznosnak tar-
tom a megye által szervezett
polgármesteri találkozókat.
Meglátásom szerint közö-
sek az érdekeink, a megyei
fejlesztésekbôl mi is profitá-
lunk, illetve a település fej-
lesztései a megyét is gazda-
gítják – fejezte be nyilatko-
zatát Ruck Márton.

TÁJÉKOZTATÓ 
Békés Megye Területrendezési Terve módosításának 

megindításáról

Medgyesegyháza: 
a dinnyetermesztés központja
Medgyesegyháza leginkább a dinnyetermeszté-
sérôl híres, a város és környéke adja a hazai
dinnye kétharmadát. A négyezer lelkes telepü-
lés 2009-ben kapott városi rangot. A tavaly októ-
beri önkormányzati választáson Ruck Márton
nyerte el a polgármesteri széket. Mivel ô a me-
gye közéletében kevésbé ismert, ezért elôször
rövid bemutatkozást kértünk tôle. 

Ruck Márton

Megállapodás a Mercedes gyárról
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Farkas Zoltán elnök szerint
az államháztartásból szár-
mazó bevételek alakulásáról
talán a legbeszédesebb ada-
tok, hogy négy év alatt az il-
letékekbôl 2,1 milliárdról
1,1-re, a személyi jövede-
lemadóból 2,8 milliárdról
332 millióra csökkentek az
önkormányzat bevételei.
Fontos eredményként érté-
kelte, hogy a Békés Megyei
Önkormányzat költségve-
tése ezek ellenére is mind-
végig stabil és kie gyensú-
lyozott tudott maradni. A
2010. évi pénzmaradvány
9,4 milliárd forint, és az el-
nök szerint az utóbbi évek-
ben megvalósult beruházá-
sok egyértelmûen bizonyít-
ják, jól döntöttek a kötvény-
kibocsátáskor.

Gajdos Attila (Jobbik) kép-
 viselô megjegyezte, hogy
mivel a 2010-es évi költség-
vetés elfogadásakor még
nem volt tagja a testületnek,
ezért bírálatot nem fogalmaz
meg róla. Pozitívumként
azonban elmondta: – A zár-
számadásból is látható, hogy
az elmúlt kormányzati cik-
lusban brutális elvonások ér-
ték az önkormányzati rend-
szert, és ezt sikeresen átvé-
szelte Békés megye.

Fogyatékkal élôk sportját
támogatják

A korábbi évek gyakorlatá-
nak megfelelôen 2011-ben
is támogatja az önkormány-
zat a fogyatékkal élôk sport-
rendezvényeit, a költségve-
tés februári elfogadásakor
2,35 millió forintos keretet

állapítottak meg erre a célra.
A mostani megyegyûlésen
arról döntöttek, hogy ebbôl
1 millió forintot pályázat út-
ján osztanak ki. Az esély-
e gyenlôséget szorgalmazó,
vissza nem térítendô támo-
gatásra olyan Békés megyei
intézmények, sportszerve-
zetek és civil szervezetek je-
lentkezését várják, amelyek
a megye fogyatékkal élô la-
kosai részére sporteseményt
szerveznek, számukra rend-
szeres szabadidôs sporttevé-
kenységi lehetôséget bizto-
sítanak. A beadás határideje
2011. április 30., a részletes
kiírás a www.bekesmegye.
hu oldalon olvasható.

Közoktatási feladatokat 
vállal át a megye

Két település önkormányza-
ta jelezte a megyei önkor-
mányzatnak, hogy önként
vállalt feladata ellátását a to-
vábbiakban nem tudja foly-
tatni, azt át kívánja adni ne-
ki. A megyei testület úgy ha-
tározott, hogy a Battonyai
József Attila Mûvelôdési
Központ és Alapfokú Mû -
vészeti Iskola mûvészetok-
tatási feladatait idén július 1-
jétôl két intézménye, a Har-
ruckern János, illetve a Hu-
nyadi János Közoktatási In-
tézmény útján látja el, mivel
az érintett iskolákban lehe-
tôség van valamennyi mû -
vészeti ágban alkotó gyere-
kek fogadására. Az idei tan-
év statisztikai jelentése sze-
rint 167 tanulója van a határ
menti város iskolájának.

Az orosházi Ügyviteli
Szakképzô Iskola feladatait a

Harruckern révén veszi
majd át a megye, ugyancsak
július 1-jétôl. Az oktatási
centrumnak Orosházán
2009 óta már van telephelye,

az egykori Mezgé, ahol azó-
ta közel 200 millió forintos
fejlesztést hajtottak végre, a
tanulói létszám pedig 700-
ról 1084-re emelkedett. Az
ún. Tudásparkban például
autós vizsgapályát alakítottak
ki. Most ezzel az ingatlannal
kapcsolatban is döntött ápri-
lis 15-én a közgyûlés: megál-
lapodást köt a tulajdonos
Orosházával, hogy a megye

használatában lévô Tudás-
park 2014 januárjától a me-
gye tulajdonába kerül, és a
város 2011. májusig elvégzi a
telekmegosztást.

Két, a Vidékfejlesztési
Minisztérium fenntartásá-
ban lévô iskola közoktatá-
 si feladatainak intézmény-
rendszerébe fogadásáról pe-
dig szándéknyilatkozatot fo-
gadott el a testület. Így a mé-
retgazdaságos, széles skálájú,
a munkaerôpiac elvárásai-
hoz igazodó képzô közpon-
tok kialakulása, a közpénz
hatékony felhasználása ér-
dekében abba illeszthetik a
kétegyházi VM Középisko-
la, Mezôgazdasági, illetve a
gyomaendrôdi Bethlen Gá-
bor Szakképzô Iskola és
Kollégium feladatait.

Folytatódik a növekedésorientált
program

A 2008-ban hazánkat is elért
pénzügyi-gazdasági válságra
válaszul dolgozta ki a megye
Növekedésorientált Gazda-
ságfejlesztési Programját
(NGP), amely a megszorí-
tások helyett a gazdaság-
é lénkítést tûzte maga elé cé-
lul. Eddigi tevékenységérôl
és további terveirôl az NGP
nyolc aktív munkacsoportja
a megyegyûlésen számolt
be. Farkas Zoltán elmond-
ta: a program egyes elemeit
ezután is folytatni akarják.

Nem hagynak fel például
elôre hozott beruházásaik-
kal, ezúttal egyebek mellett
a megye két szociális cent-
ruma fôzô-, tálaló és mele-

gítôkonyhájának rekonst-
ruálását végzik, továbbá
szolgálatilakás-program
megvalósítását tervezik.

Senki ne üljön üres hassal 
az iskolapadba

Újabb diákok étkezési támo-
gatásáról döntött a felelôs
Humán Ügyek Bizottsága,
amely a testület elôtt ismer-
tette: a megyei fenntartású
iskolák nehéz anyagi körül-
mények között élô tanulói-
nak iskolai étkeztetését tá-

mogatja a megye 20–90 szá-
zalék közötti mértékben,
köztük olyanokat is, akik a
hatályos jogszabályok szerint

semmilyen kedvezményben
nem részesülnek. Így azu-
tán, hogy szeptember és de -
c ember között közel kétszáz
gyermeket támogattak, most

a január 1. és május 31-ig
terjedô idôszakra vonatko-
zóan 334 harruckernes, hu-
nyadis és Farkas Gyulá-s fia-
tal számára teremtenek lehe-
tôséget arra, hogy semmi-
képpen ne kelljen üres hassal
az iskolapadba ülniük.

Megyei aljegyzôrôl 
döntöttek

A megyegyûlésen a megyei
aljegyzôi állás betöltésére
érkezett pályázatok eredmé-
nyérôl is döntöttek. A testü-

let dr. Csarnai Juditot nevezte
ki a tisztségre, aki május 1-
jétôl segíti dr. Dávid Sándor
fôjegyzô munkáját.
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Zárszámadás: stabil a költségvetés
Közoktatási feladatokat vesz át a megye

Kónya István alelnök, Farkas Zoltán elnök és dr. Dá-
vid Sándor fôjegyzô

Az orosházi Ügyviteli Szakképzô Iskola feladatait a Harruckern János Közok-
tatási Intézmény veszi át

2011-ben is támogatja a testület a fogyatékkal élôk sportrendezvényeit
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– Magyarország társadalmi és
gazdasági fejlôdéséhez elen-
gedhetetlen, hogy a tehetsé-
ges fiataloknak lehetôségük
nyíljon képességeik kiteljesí-
tésére.  Mivel hazánk jelen-
leg válságos állapotban van,
ezért kulcsfontosságú lehet a
késôbbiekben a vezetôi ké-
pességekkel rendelkezô fiata-
lok képzése – szögezte le az
eseményt megelôzô sajtótá-
jékoztatón Antal Zsolt, a
DELTA akadémia program-
vezetôje. A tájékoztató alkal-

mával kiderült, hogy az aka-
démia alapítványi formában
mûködik, és partnerségre tö-
rekszik az oktatási, illetve ál-
lami, valamint önkormány-
zati szervekkel is. A szerve-
zôk azt is elmondták, hogy az
akadémiával nyugat-európai
mintára mûködô eredmé-
nyes képzést szeretnének ki-
alakítani. Ennek okán mûkö-
dik együtt a Családért Alapít-
vány – DELTA, a Békés Me-
gyei Önkormányzat és a Sze-
ged-Csanádi Egyházmegye,

továbbá azért, hogy a békési
fiatalok intenzív fejlôdését
elômozdítsák, segítve ôket az
adottságaiknak megfelelô hi-
vatásuk megtalálásában és a
munkában való eredményes
helytállásban. 

– Közel 3300 diák fejezi be
középiskolai tanulmányait
júniusban, ôket szûrjük ki
egy felmérés segítségével, a
vezetôi pozícióra való alkal-
masságuk alapján – közölte
Barkász Sándor, az alapító

Családért Alapítvány képvi-
selôje. Farkas Zoltán megyei
elnök az önkormányzat
programban való szerepvál-
lalása kapcsán elmondta,
hogy az a megyei önkor-
mányzat elgondolásához jól

illeszkedik, ugyanis elôsegít-
heti a Békés megyei fiatalok
könnyebb elhelyezkedését.
Dr. Kiss-Rigó László megyés
püspök az együtt mû kö désrôl
szólva pedig azt hangsúlyoz-
ta, hogy a történelmi egyhá-
zak kie melt feladatként keze-
lik a közoktatás szolgálatát, a
fiatalok nevelését, a felzár-
kóztatást, illetve tehetség-
gondozást. A képzéssel kap-
csolatban elhangzott, hogy
ettôl az évtôl kezdve minden
nyáron évfolyamonként egy-
hetes akadémia megrende-
zését tervezik, majd három
esztendôn belül három évfo-
lyamon folyhat az oktatás,
amely teljes létszámban
mintegy 450 diák számára
biztosíthat helyet. Mint az el-
mondottakból kiderült, a
szakértôi testületek összeállí-
tása jelenleg folyamatban
van, a képzések pedig elôre-
láthatólag az idei érettségi
vizsgákat követôen kezdôd-
hetnek majd el.

Akadémiai képzés indul a tehetséges fiataloknak
Tehetséges fiatalokat felkaroló speciális képzést
és mentorprogramot indítanak Békés megyé-
ben, Dél-alföldi Talentum Akadémia (DELTA)
elnevezéssel. A program célja, hogy a már
mûködô középiskolai és felsôoktatási rendszert
kiegészítve, magas színvonalú ingyenes képzést
honosítson meg a dél-magyarországi térségben.
Az akadémia programindító találkozója már-
cius 31-én, a megyeházán, mintegy negyven is-
kola képviselôinek részvételével zajlott, melyen
sor került az együttmûködésrôl szóló döntések
meghozatalára is.

Mindig a betegek érdeke az elsô
Szûrôvizsgálatok a betegségmegelôzés érdekében

Antal Zsolt, a DELTA programvezetôje és dr. Kiss-Rigó László megyés püspök

A Békés Megyei Képvise-
lô-testület Pándy Kál-

mán Kórháza a társadalom-
biztosítás által finanszíro-
zott alapfeladatain túl új
szolgáltatást ajánl figyelmé-
be a lakosságnak és a mun-
káltatóknak! 

A betegségmegelôzésben,
valamint a betegségek ko-
rai felismerésében szûrési
programunk által biztosít-
juk (térítés ellenében) szol-
gáltatásunkat a hozzánk for-
dulóknak.  

A szûrôvizsgálatok célja
a leggyakoribb betegségek
kockázati tényezôinek fel-
tá rása, a betegségek kialaku-
lásának megelôzése. Az op-

timális módon végzett
szûrési rendszer kialakítása
az egyénnek, a munkálta-
tó nak és a társadalomnak
egyaránt érdeke, mert költ-
ségkihatása kedvezôbb, mint
a kialakult betegségek ellátá-
sának finanszírozása.

n

Az optimális szûrési progra-
munk jellemzôi: 
•  a vizsgálatok a legszüksé-

gesebb irányba történnek,
•  csak olyan vizsgálat vé-

gezhetô szûrôprogram
keretében, melynél mér-
hetô az eredmény,

•  a vizsgálatok korszerûek,
•  szakemberekbôl álló mun-

kacsoport végzi,

•  a feltárt adatok informati-
kailag rögzítettek, és érté-
kelhetôk,

•  a szûrések periodikusan,
évente ismételtek, rend-
szeresek,

•  a beteg irányítása, és kö-
vetése kidolgozott.

Ezeket a feltételeket biztosí-
tani tudja önnek a Békés
Megyei Pándy Kálmán Kór-
ház munkacsoportja. A szû -
rések elvégzése a kórházban
(5700 Gyula, Semmelweis
u. 1.) történik, elôre egyez-
tetett idôpontban a szerzôdô
igényeinek figyelembevéte-
lével (szombati napokon). 

Az alapszûrés elvégzése
két-három órát vesz igény-

be. Az elvégzett vizsgálatok
eredményeirôl összefoglaló
orvosi jelentést állít ki a Bé-
kés Megyei Pándy Kálmán
Kórház szakorvosa, és szük-
ség esetén javaslatot ad to-
vábbi vizsgálatok elvégzésé-
re, az életvitelben, életmód-
ban szükséges változtatá-
sokra. 

A vizsgálatok ára tartal-
mazza az eredmények in-
formatikai nyilvántartását,
tárolását, ami lehetôvé teszi
a késôbbiekben az esetleges
állapotváltozások folyama-
tos nyomon követését. Az
adatkezelés az adatvédelmi
jogszabály elôírásainak meg-
 felelôen történik. 

– Ön a szakdolgozói stáb el-
sô számú vezetôjeként immár
16 éve felelôs az ápolásért a
Pándy Kálmán Megyei Kór-
házban. Miben látja sikeré-
nek kulcsát? 

– Abban, hogy az ápo-
lók ma már korszerû isme-
reteket tartalmazó képzés-
ben részesülnek, hivatásu-
kat fiatal felnôtt korban vá-
laszthatják meg. Az érett-
ségire épülô képzés lehe-
tôvé teszi a ma már min-
denki számára kötelezô
élethosszig tartó tanulást.
Az ápolástudomány elis-
merésének köszönhetôen
2006-ban átvehették elsô
doktori diplomájukat az
egyetemi ápolók. Büszkén
mondhatom el, hogy kór-
házunkban is több egyete-
mi végzettségû ápoló dol-
gozik. Az ismeretek szin-
ten tartása nagyon fontos.
Munkatársaimmal min-
dent megteszünk annak
érdekében, hogy a mintegy
1400 ápoló, szakápoló, asz-
szisztens, szakasszisztens
munkatársunk folyamato-

san, szervezett képzéseken
vehessen részt. Sikerként
könyvelhetô el az is, hogy a
pályaelhagyás csökkentése
érdekében néhány évvel
ezelôtt a gyulai kórházban
bevezetésre került egy ápo-
lói motivációs program.
Ennek hatására csökkent a
fluktuáció, és kórházunk-
ban nincs ápolóhiány. 

– Ez hasonlít a most kor-
mányzati szinten bevezetni
kívánt életpályamodellhez? 

– Igen. Nagy megtisz-
teltetés számomra, hogy
a gyulai programon dr.
Szócska Miklós államtitkár
úr szakértôi csapatának
tagjaként részt vehettem
az egészségügyi ágazat ez
irányú kezdeményezésé-
ben. Célunk közös: az ala-
csony társadalmi megbe-
csüléssel és alacsony bére-
zéssel, hivatástudatból pá-
lyán maradó egészségügyi
dolgozók, orvosok, ápo-
lók a magyar egészségügyi
ellátórendszerben kama-
toztassák megszerzett tu-
dásukat. 

HALMOSNÉ 
MÉSZÁROS MAGDOLNA
ápolási igazgató 
szociálpolitikus, egészségügyi menedzser

u 1977 óta a Pándy Kálmán 
Megyei Kórház munkatársa

u 1995 óta ápolási igazgató
u két gyermek édesanyja
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Dr. Takács Árpád, a megyei
katasztrófavédelem igazga-
tója elmondta, hogy a biz-
tonságért áldozatokat kell
hozni, azonban a Körös
Mentôcsoport Békés me-
gyében közüggyé vált, és
komoly társadalmi támoga-
tottságot élvez. – A bizton-
ságot, az egyenlôséget és a
szabadságot mindig is érték-
ként tartották számon. Úgy
gondolom, hogy a Körös
Mentôcsoport is egy ilyen
értéket képvisel a megyében
– szögezte le az igazgató.

A köszöntôket követô el-
igazítások után a gyakorlat
vette kezdetét. Elsô mozza-
natként a város külterületén
található Csaba-tó vizébôl
mentettek ki egy felderítô
repülôgépbôl a tóban lan-
dolt, bajba jutott ejtôernyô-
söket vízfelszíni, továbbá
víz alatti mentés segítségé-
vel. Ezt követôen az 58 fôs
szervezet a közeli üzemben
bekövetkezett gázrobbanás

során bajba jutott embere-
ket mentette ki az épületek
romjai alól a csoport alpi-
nistái és a speciális kutyás
mentôosztag segítségével.

A kétnapos programban
a szervezôk azonban nem-
csak a gyakorlati felkészü-
lést tartották fontosnak, ha-
nem nagy hangsúlyt fektet-
tek arra is, hogy a résztve-

vôk megfelelô szintû elmé-
leti kiképzésben is részesül-
jenek. Ezért az esemény
második napján esettanul-
mányokat hallgattak meg a
nemzetközi gyakorlatokból,
megismerkedhettek a men-
tôcsoport nemzetközi alkal-
mazásának követelményei-
vel, végül pedig értékelték a
gyakorlatot.
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Békés megyei termékek-
kel, értékekkel, többek

között hungarikumokkal
telt meg a békéscsabai sétá-
lóutcáról nyíló IBSEN Ház
udvara egy teljes nap ere-
jéig, ugyanis a hungarikum
mint érték témájában ren-
deztek konferenciát az épü-
letben. Aki csak betért az in-
tézménybe, szinte egy sür-
gô-forgó vásárban találta
magát, ahol kizárólag ma-
gyar és elsôsorban megyei
értékekkel találkozhatott a
békési pálinkától a gyulai és
csabai kolbászon át egészen
a Harruckern János Közok-
tatási Intézmény diákjai ál-
tal a helyszínen gyártott kü-
lönleges péksüteményekig,
hogy csak néhányat vonul-
tassunk fel a sok kiállító kö-
zül. Persze nemcsak élelmi-
szereket, hanem népi kéz -
mû ves tárgyakat, hangsze-
reket is kiállítottak a konfe-
rencia alkalmával, melyek
mind-mind a Békés megyei
sokszínûséget jellemzik. 

A jeles eseményt Farkas
Zoltán megyei elnök nyitot-
ta meg. Köszöntôjében ki-
hangsúlyozta, hogy bár a
megye értékeit nem lehet
elégszer megmutatni, a Bé-
kés Megyei Önkormányzat
mégis akkor jár el a legmeg-
felelôbben, ha a térségben
rejlô értékeket minél gyak-
rabban közzéteszi, akár egy
konferencia keretében. A
megye sokszínûsége több-
féleképpen is bemutatható,
a kulturális örökségben, a
nemzetiségekben, a hagyo-
mányosan elôállított termé-
kekben, továbbá a gasztro-
nómiában – hangsúlyozta
az elnök. – A körülöttünk
található értékek akkor ér-
nek igazán valamit, ha min-
dennapjainkban sokkal ha-
tékonyabban meg tudnak

jelenni, hogy akik ezeket a
termékeket elôállítják, az
értékesítésben itt találják
meg a számításaikat. Ha a
készülô hungarikumtör-
vényben ezeket az elképze-
léseket nevesíteni tudjuk,
akkor véleményem szerint
van a helyi értékeknek jele-
ne és jövôje Békés megyé-
ben – tette hozzá. 

Dombi Ildikó, a konferen-
cia fôszervezôje köszöntô
beszédében arra hívta fel a

figyelmet, hogy az esemény
a szélesebb közönségen túl a
közmûvelôdési szakembe-
reknek, köz gyûj te mények-
ben dolgozóknak, az önkor-
mányzatok képviselôinek, a
gasztronómiában tevékeny-
kedôknek, valamint azok-
nak a vállalkozóknak is szól,
akik helyi alapanyagokból

Békés megyei termékeket
állítanak elô.

A köszöntôket követôen
Birinyi József, a Parlament
Hungarikum Munkacso-
port vezetôje „,Az érték a
mérték!” Magyar találmány
a hungarikum? címû elô-
 a dását hallgathatták meg a
jelenlévôk, melynek egyik
fô célja a készülô hungari-
kumtörvény sarokpontjai-
nak bemutatása volt. Az elô-
adó szerint Magyarországon

rengeteg olyan passzív érték
lelhetô fel, amelyeket – ha
mögé élményeket csoporto-
sítunk – a mindennapi éle-
tünk részévé lehetne tenni.
A törvénytervezetrôl szólva
Birinyi József elmondta,
hogy a szabályozás segíteni
fogja a kiemelkedô, kirakat-
ba tehetô értékek felméré-
sét, gondozását, köztudatba
helyezését, illetve védelmét.
Majd számos külföldi pél-
dát ecsetelve mutatta be a
jelenlévôknek azt, hogy
Nyugat-Európában az otta-
ni értékeket, jellegzetessé-
geket hogyan kezelik. 

– Fontos egy pozitív, reá-
lis képet adó országmárka
felépítése, a hazai vállalko-
zások, értékteremtôk meg-
e rôsítése, védelme – hang-
súlyozta Birinyi József a
külhoni példákra alapozva,
majd hozzátette: ehhez
szükséges egy, a támogatást
szolgáló Hungarikum Alap
elkülönítése a költségvetés-
ben, valamint az, hogy min-
den pályázati rendszerben
elônyben részesüljenek a
helyi értékek.

– Ha röviden össze kellene
foglalni: nagyon komoly
változások elôtt áll a civil
szektor – indította a civilek-
re váró újdonságokat tema-
tizáló elôadását Latorcai Csa-
ba április 1-jén. A nemzeti-
ségi és civil társadalmi kap-
csolatokért felelôs helyettes
államtitkár a megyeházán,
Békéscsabán kifejtette: a ci-
vil szervezetek életének aka-
dálymentesítésén dolgoz-
nak. Elôször is rendezni kí-
vánják az alapfogalmakat és
a jogi környezetet: kezdve
azzal, hogy mit is kell civil
szervezeten érteni – állás-
pontjuk alapján nem a pro-
fit vagy nonprofit profil ha-
tározza ezt meg, hanem az:
alulról jövô kezdeménye-
zésrôl van-e szó? Jelenleg
pedig körülbelül 400 köz-
ponti jogszabályt kell a civi-
leknek szem elôtt tartaniuk
– ehelyett egy rájuk vonat-
kozó egységes, átfogó keret-
jogszabályt alkotnának meg:
reményeik szerint ennek
tervezetét a kormány már
májusban a Parlament elé
vihetné, és a nyáron már
akár életbe is léphetne.

Latorcai Csaba arra is ki-
tért: a civil szervezetek szá-
mát illetôen nem rendelkez-
nek megbízható adatokkal,

mivel a bíróságok igazgatási
szerve, azaz az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács
(OIT), a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, illetve a KSH is
más-más számokat hoz erre
ezért egy közhiteles nyilván-
tartásra lenne szükség, és el-
mondta: az OIT uniós for-
rást nyert egy elektronikus
nyilvántartás megalkotására,
ami a következô évtôl már
civil jegyzékként mûködne.

A helyettes államtitkár
mindezeket azután és azzal
összhangban ismertette,
hogy a Békés Megyei Ön-
kormányzat tájékoztató fó-
rumot tartott idei kulturális
és turisztikai pályázatáról,
amelyre a képviselô-tes tü -
let márciusi ülésén 30 mil-

lió forintot különítettek el. A
pályázat célja a megye kultu-
rális értékeinek megismerte-
tése, hagyományainak ápolá-
sa, a lokális közösségek ön-
szervezôdésének erôsítése, a
kulturális és turisztikai élet
élénkítése, és ezzel együtt,
ahogyan Kónya István, a köz -
gyûlés alelnöke fogalmazott,
a kulturális esélyegyenlôség
biztosítása. Závogyán Magdol-
na, a megyei önkormányzat
kulturális referense ismer-
tette: az idei, április 18-ig be-
nyújtandó, 2011. július 1. és
2012. június 30. között meg-
valósuló pályázatot két ka-
te góriában hirdették meg.
Egyfelôl kulturális progra-
mokon való részvételhez és
az utazási költség finanszíro-
zásához nyerhetnek támoga-
tást a civilek, a közoktatási
intézmények, 5000 fô alatti
lélekszámú települések, ki-
sebbségi önkormányzatok,
egyházak. Másfelôl Békés
megyei települési önkor-
mányzatok, illetve itteni
székhellyel rendelkezô civil
szervezetek indulhatnak,
hogy kulturális és gasztro-
nó miai rendezvényeikhez,
gasztronómiai eseményeik-
hez, nagyfesztiváljaikhoz se-
gítséget kapjanak.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

Felhívták a figyelmet 
Békés megye értékeire

Értékek – hagyományok – hungarikum címmel
rendeztek konferenciát Békés megyében, a té-
mával kapcsolatban immár a második alkalom-
mal Békéscsabán, az IBSENHázban. A március
24–25-én megtartott rendezvény elsôdleges cél-
ja volt, hogy egyrészt bemutassák a térség sok-
színûségét, kulturális és gasztronómiai öröksé-
gét, másrészt megismerkedjenek a készülô hun-
garikumtörvény tervezetével. 

Akadálymentesítenék 
a civil szervezetek életét

Földrengéskárosultak mentését
gyakorolta a Körös Mentôcsoport

Latorcai Csaba államtitkár
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Kovászna megyei dele-
gáció látogatott Békés

megyébe, hogy megismer-
kedjen a megyei önkor-
mányzat által lebonyolított
Otthonunk Békés Megye
rendezvénysorozat háttér-
munkálataival, illetve a prog-
ramok megszervezésének
részleteivel. Az április 3-i,
megyeházán megtartott ta-
lálkozón a küldöttség nem-
csak elméleti ismereteket
szerezhetett meg a megyejá-
rás néven ismertté vált prog-
ramsorozatról, hanem egy
kisebb gyakorlati bemutató
keretein belül testközelbôl is
megvizsgálhatta a rendez-
vény egy-egy mozzanatát. 

Mint kiderült, a három
évvel ezelôtt indult megye-
já rás rendezvénysorozat ar-
ra volt hivatott, hogy egyrészt
erôsítse a megyetudatot,
másrészt összefogásra ösztö-
nözze a Békés megyében 
élôket, a megye és az adott te-
lepülés problémáinak, fej-
lesztési elképzeléseinek meg-
ismerése mellett.  – Azért kér-
tük ezt a találkozót Békés
megye vezetésével, hogy elta-
nuljunk az itteniektôl néhány
jó programot, melyek közül
kiemelkedik az Otthonunk
Békés Megye rendezvény,
melyhez hasonlót mi is elin-
dítanánk Székelyföldön  – kö-
zölte a megbeszélésen Ta más

Sándor, Kovászna Megye Ta-
nácsának elnöke. Bemutató-
ból ezért nem is volt hiány,
ugyanis a Békés Megyei Ön-
kormányzat munkatársai bô-
vebb tájékoztatást kínáltak a
vendégeknek a 2008 márciu-
sától 2010 szeptemberéig tar-
tó, minden megyei települést
érintô rendezvénysorozat le-
bonyolításának mikéntjérôl,
prezentálva többek között azt
is, hogyan festett konkrétan a
megyejárás egy napja. Ennek
keretében elôször egy szûk
körben megrendezett me-
gyetörténeti kiállításmegnyi-
tón vehettek részt az érintet-
tek, késôbb pedig feltehették
a rendezvény nyitó ceremó-
niájának lebonyolításával
kapcsolatos technikai jellegû
részletkérdéseiket. A gyakor-
latias jellegû bemutatót a
programsorozatról összeállí-
tott kisfilm megtekintése kö-
vette, majd Farkas Zoltánme-
gyei elnök tájékoztatta a dele-
gációt a szervezéssel kapcso-
latos elméleti tudnivalókról,
valamint a megyében meg-
rendezett további hasonló
jellegû programokról. 

Tavalyi munkájának ér-
tékelésével kezdte meg

tevékenységét a Békés–Bi-
har Megyei Vegyes Bizottság
március 23-án, idei elsô ülé-
sén, Biharugrán. A beszá-
molóból kiderült, hogy
2010-ben a közutak állapotá-
nak javítása, a turizmus terü-
letén történô együttmûkö-

dés elôkészítése, a vasútfej-
lesztés, továbbá a vízügyi
szervek kooperációja témái-
ban történtek egyeztetések
a határon átívelô pályázatok-
kal kapcsolatos tapasztalatok
megvitatása mellett. Mint
kiderült, tavaly megfogalma-
zódott egy közös turisztikai

kiadvány létrehozásának es-
hetôsége is, ennek okán az
idei évben célként fogalma-
zódik meg annak megvalósí-
tása. Dudás Árpád bizottsági
tag a beszámolót végighall-
gatva megállapította, hogy a
mezôgazdasági termelôk a
határ két oldalán keveset
tudnak egymásról, ezért ja-

vasolta, hogy hozzanak létre
egy magyar–román határ
menti cégeket tartalmazó
élelmiszer-ipari adatban-
kot – az egymással szomszé-
dos megyék honlapján. Ezt
követôen elfogadta 2011. évi
munkaprogramját is a gré-
mium. Kónya István társel-

nök szerint ebben az évben
fontos, hogy a megú juló
energia, illetve a biogazdál-
kodás terén is szorosabb
együttmûködés valósuljon
meg a két megye között. Vé-
leménye szerint a térségek
gazdasági kapcsolatainak fel-
lendítése érdekében még
idén szükséges lenne meg-
szervezni egy magyar–ro-
mán üzletember-találkozót,
mely javaslatot Alexandru
Sárközi társelnök is aktuális-
nak nevezte. Mint kiderült,
az idei évben erôsíteni kí-
vánják a civil szervezetek ko-
operációját, valamint a tu-
risztika mellett igényként
felvetôdött a kulturális terü-
leten való együttmûködés
lehetôsége is. A bizottság a
HU-RO 1001 program ke-
retében benyújtott Bihar
megyei pályázatokról is tá-
jé kozódhatott, végül a bi-
harugrai vidékfejlesztési
programmal ismerkedhetett
meg, mely szorosan kapcso-
lódik a határ két oldalán lévô
halastavak üzemeltetôinek
együttmûködési lehetôsé-
geihez. 

A határon átnyúló gazdasági
kapcsolatok élénkítését cé-
lozza meg a Békés Megyei
Önkormányzat és három
partnere – köztük az Arad
Megyei Kereskedelmi, Ipari
és Mezôgazdasági Kamara –
HU-RO-s projektje, amely-
nek nyitó konferenciáját
március 24-én tartották meg
Aradon. Az „A-B Expo – Kö-
zös expó, közös piac” össz-
költsége mintegy 4,2 millió
euró, amibôl 3,5 millió uniós
forrás. A magyarországi fej-
lesztések 2,6 millió eurót
tesznek ki, ebbôl a Békéscsa-
ba és Gyula közötti reptér
melletti területen egy 1920
négyzetméter nagyságú kiál-
lítóteret alakítanak ki, rajta

egy közel 1300 négyzetméte-
res kiállítócsarnokkal. Az
ütemterv szerint idén júni-
usban kezdôdhetnek meg a
kivitelezési munkák, a teljes
projekt a tervek szerint jövô
év augusztusában zárul le.

A projekt részeként az
aradi expó két új konferen-
ciateremmel, valamint egy
étteremmel bôvül, és a kon-
ferencia idején a házigazda
élesben is bizonyíthatta,
hogy a pavilonjaiban rejlô le-
hetôségeket kiaknázza, hi-
szen éppen akkor nyílt meg
benne a négynapos Confort
Construct & Instal. Az épí-
tôipari expó közel 100 kiállí-
tójából 16-an hazánkból ér-
keztek.

Az aradi kapcsolat

Egy-egy pohár vízzel ritkán
szokás koccintani, április 7-
én azonban jó ok adódott
erre Aradon. Ezen a napon
írta ugyanis alá a Békés me-
gyei és az aradi vízmû az
Aqua Trans Mureş S.A. ro-
mán–magyar vegyes válla-
lat alapító okiratát, amivel
újabb fontos állomásához
érkezett a vízátvezetés ügye.
Mint ismert, a Békés me-
gyei ivóvíz nem felel meg az
uniós elvárásoknak, ezért a
minôségén javítani kell. A
Békés Megyei Vízmûvek
Zrt. az átvezetés módszere
mellett tette le a voksát,
mert így mellôzhetô a vegy-
szeres beavatkozás, valamint
mind a beruházás, mind az

üzemeltetés jóval kevesebbe
kerül, mintha az egész me-
gyében a víztisztításra ren-
dezkednének be.

Az eljárás során a jó mi-
nôségû aradi vizet az itteni-
hez keverve Békés megye 65
településének több mint 300
ezer lakosa számára biztosí-
tott lenne az egészséges ivó-
víz. Az Aqua Trans Mureş
49 évre koncessziós jogot
kap 20 aradi vízkitermelô
kút felett, illetve majd elin-
dítja a határra érkezô veze-
ték építését. Ehhez az együtt -
mûködéshez még egy kor-
mányközi megállapodásra is
szükség van, elôreláthatólag
a következô hónapokban ez
a feltétel is adott lesz.

Arad és Békés megye két-
két csapata mérkôzött meg
egymással március 31-én
Kondoroson. A találkozók
mindkét esetben a vendég
csapat gyôzelmével zárul-
tak: az öregfiúk meccsén a
Békés megyeiek 2:8 arány-
ban maradtak alul, míg a
megyei önkormányzatok
küzdelme az aradiak 7:4-es
sikerét hozta.

Fotó: A-Team / Csirke István

Az önkormányzati választá-
sok után elôször ült össze
március 24-én az Arad–Bé-
kés Megyei Vegyes Bizottság,
ahol az idei munkaterv mel-
lett a HU-RO programon
belül a közelmúltban közö-
sen benyújtott pályázatokat
is napirendre vették. Aradon
el hangzott: egyebek mellett
az Arad Megyei Kulturális
Központ, a Békés Megyei
IBSEN Nonprofit Kft. és
a Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény (FGYKI) egy ha-
táron átnyúló, ingyenes ter-
jesztésû, kétnyelvû kulturá-

lis újság létrehozását tervezi.
A bizottsági ülés mintegy ki-
egészítéseként aznap Arad és
Békés megye elnökei között
is lezajlott egy találkozó.
Ezen Farkas Zoltán aláírta a
két megye által közösen
megalakítandó ETT (Euró-
pai Területi Társulás, vagyis
angol nevén EGTC) együtt -
mû ködési megállapodás-, il-
letve alapítóokirat-terveze-
tét. A kötelezô adminisztrá-
ció után Nicolae Ioţcu is ha-
sonlóan tett, így a szükséges
engedélyek megszerzéséért
be is nyújthatták a papírokat.

Megalakult a vízátvezetést végzô cég

Fôszerepben a barátság

Pályázati együttmûködés

Közös expó, közös konferencia

Magyar–román céges adatbank Megyejárás Kovászna megyében

Sûrû volt a program Arad és Békés megye között az elmúlt néhány hétben. Vegyes bizottsági ülés,
projektnyitás, fontos aláírások, focimeccs – mind-mind a március és az április eseményei voltak.

A kovásznaiak tanulni jöttek Békésbe

Kónya István, Alexandru Sárközi, a Békés-Bihar Me-
gyei Vegyes Bizottság társelnökei és Păşcuti Lau-
renţiu, a Bihar Megyei Tanács kabinetfônöke

Mintegy 3,5 millió euró uniós forrást nyertek a közös
fejlesztésekre

Adrian Florin Ţolea, a Békés–Arad Megyei Vegyes
Bizottság társelnöke és H. Kovács Judit Békés me-
gyei alelnök
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Életképek a megyei iskolák életébôl

A z említett szakmai na-
pon a téma jeles szak-

értôi ecsetelték Békés me-
gye turisztikai lehetôségeit
és adottságait. Így szó esett
mások mellett a megyei ön-
kormányzat által is preferált
gasztroturizmusról is.

Az idegenforgalom a Far-
kas Gyula Közoktatási In-
tézményben már csak ami-
att is hangsúlyos, mert az is-

kola kezelésében áll az osz-
tálykirándulások, gólyatá-
borok megrendezésére kü-
lönösen alkalmas, közked-
velt Szanazugi Ifjúsági Tá-
bor, továbbá Békésen két
tanszálloda és a dévaványai
Túrér Vendégház. Utób-
biak az intézményben folyó
utazási és turizmus gimná-
ziumi fakultációs képzés-
ben részt vevô fiatalok gya-

korlati helyei is. A szak nép-
szerûsége is jelzi, hogy Bé-
kés megyének valóban az
egyik kitörési lehetôsége az
idegenforgalom, gondol-
junk a természeti környe-
zet, a természetes vizek és a
termálvizek adottságaira, a

kerékpáros-, falusi, lovas- és
vadászturizmus eddig csak
részben kiaknázott lehetô-
ségeire. Az idegenforgalom
a tervek szerint a jövôben
szakközépiskolai képzés-
ként jelenk meg az iskola kí-
nálatában.

Reményteljes kezdés, megújulás
Zámbó András, a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény
megbízott igazgatója a békési központú oktatási intéz-
mény és a megye kitörésében fontos szerepet tulajdo-
nít a szakképzésnek. Békés Megye Képviselô-testülete
Közlönyének errôl így nyilatkozott:

– A szakképzés olyan területe a közoktatásnak, amely
Magyarország gazdasági felzárkózásának alapja. Bízunk
benne, hogy a duális képzés bevezetése és az ösztöndíj-
rendszer fenntartása kellô motivációt ad a továbbtanu-
lás elôtt állóknak, hogy a szakképzést válasszák. Az is-
kola ilyen irányú megújításának elsô lépéseit megtet-
tük, a jövôben a tanmûhelyeket a vállalkozókkal együtt
kívánjuk gazdaságosan mûködtetni. Bízunk abban,
hogy a gimnáziumi képzés megyében is tapasztalt do-
minanciája csökkeni fog, vagyis a kínálat átbillen a szak-
középiskola, szakiskola irányába. Versenyképes szak-
mához juttatni a diákokat a fiatal munkaerô megyében
maradását is szolgálja. Intézményünk a gazdasági igé-
nyeket figyelembe véve korszerûsíti kínálatát, egyaránt
nyitunk a mûszaki-ipari szakmák, valamint a szolgálta-
tási szektor irányába. A 2012-ben induló tanévtôl
mûszaki, élelmiszer-ipari, vendéglátói, idegenforgalmi
és rendvédelmi szakközépiskolai képzés indítását ter-
vezzük.

Szeressük Békés megyét, tekintsünk rá úgy,
mint egy lehetséges turisztikai célpontra akkor
is, ha itt élünk – errôl is szó volt a Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény által szervezett, utazás
és turizmus témájú szakmai napon. Az iskolá-
ban Békésen és Dévaványán is folyik jelenleg
ilyen speciális szakirányú gimnáziumi képzés.

Rendkívüli megméret-
tetés vendéglátójaként

állt helyt a Harruckern Já-
nos Közoktatási Intézmény,
hiszen március 31. és április
2. között itt tartották meg a
VII. Országos középiskolai
rendészeti csapatversenyt.
A háromnapos viadal az ok-
tatási komplexum gyulai
központi épületében és a
sportpályán zajlott. 42 csa-
pat, 250 diák érkezett a vá-
rosba az ország minden
szegletébôl, például Gyôr-
bôl, Szekszárdról, Putnok-
ról vagy éppen Baktalóránt-
házáról, így kísérôikkel
együtt több mint 500 sze-
mélyt látott vendégül a
Harruckern. Az elméleti és
fizikai verseny pillanatai
minden várakozást felül-
múltak, hiszen a remek idô-
járás mellett összehangolt és
precíz szervezésben volt ré-
szük az érintetteknek. A há-
zigazda arra is ügyelt, hogy
a szigorú versenyprogram
mellett a kulturális érdekes-
ségekbôl és a városi látniva-
lókból is ízelítôt adjon a
résztvevôknek: többször is

bemutatkozott a Harruc-
kern Táncegyüttes és a Szí-
nitanház, a versenyzôk és a
kísérôk gyulai városnézô és
gasztronómiai kiránduláso-
kon vehettek részt, míg a
Harruckern gasztronómiai
csoportja nagyszabású dísz-
vacsorákkal tette felejthetet-
lenné a három napot.

Az ünnepélyes díjátadón
számos magas rangú sze-
mélyiség is tiszteletét tette.
Beszédet mondott Bartos
Lász ló rendôr dandártábor-
nok, az ORFK humánigaz-
gatási szolgálat vezetôje.
Megjelent dr. Csire Péter, a
Belügyminisztérium sze-
mélyügyi fôosztályvezetô-

helyettese, Domokos László,
az Állami Számvevôszék el-
nöke, Farkas Zoltán, Békés
Megye Képviselô-testületé-
nek elnöke, Kónya István al-
elnök és Görgényi Ernô pol-
gármester. Mikulán Róbert, a
Harruckern igazgatója el-
mondta: az intézmény im-
már harmadszor szervezhet-
te meg az erôpróbát: 2004-
ben Mezôhegyesen országos
rendészeti csapatversenyt,
2005-ben Gyulán pedig or-
szágos egyéni rendészeti
versenyt tartottak. A meg-
mérettetésen végül a szek-
szárdi Csapó Dániel Közép-
iskola lett aranyérmes, a má-
sodik a pécsváradi csapat lett,
míg a bronzérmet a kaposvá-
ri Eötvös Loránd szakközép-
iskola versenyzôi vitték haza.
A Harruckern János Közok-
tatási Intézmény a hetedik
helyen végzett: a Harruc-
kern összes oktatási egysége
közül a gyulai központ diák-
jai lettek a legjobbak, míg a
mezôhegyesi telephely a leg-
eredményesebb lövészcsa-
patként szerepelt az országos
versenyen.

Januárban az iskola tél vé-
gi csinosításán, szépíté-

sén dolgoztak, sportverse-
nyeken vettek részt és mé-
csesgyújtással emlékeztek
meg a Magyar Ifjúsági Vö-
röskereszt (amelynek bázis-
iskolája a Hunyadi) megala-
kulásának 90. évfordulójá-
ról. Az iskola épülete, belsô
udvara és az utca volt a hely-
színe a nagytakarításnak, az
eredmény láttán mindenki
elégedett volt. Így az elsô
HÔSÖK-rendezvény egy-
szerre volt hasznos, közös-
ségformáló, szórakoztató és
nevelô célzatú, hiszen a fizi-

kai munkát, annak tiszteletét
közelebb hozta a diákokhoz.

A sikeren felbuzdultak,
és Mezôkovácsháza Város
Önkormányzata felkérésére
március végén kétnapos ön-
kéntes városszépítô prog-
ramban vettek részt.  Az el-
sô napon az intézmény kol-
légistái – mintegy nyolcva-
nan – vállalták a kollégium
és a buszpályaudvar közötti
városrész tisztítását, vala-
mint a kollégiumhoz tarto-
zó sportpálya rendbetételét.
Március 25-én a középisko-
lából 120 tanuló indult út-
nak és tisztította meg az
egyik nagy élelmiszer-áru-
ház és a vasútállomás közöt-
ti utcaszakaszt, valamint az
állomás környékét.

A Hunyadi János Közok-
tatási Intézmény a térség
minôségi középiskolai okta-
tási bázisa. Sokszínû képzé-
si kínálatának minden terü-
letén sikeresek a tanulók: a

közelmúltban több tanul-
mányi, mûvészeti és sport-
versenyen szerepeltek kivá-
ló eredménnyel. A Bolyai és
Curie matematikaverseny
után a március 17-én meg-
rendezett nemzetközi Ken-
guru matematikaversenyen
a 7. osztályos diákok cso-
portjában, melyben több
mint százan indultak, egy
hunyadis fiatal az elôkelô 6.
helyen végzett, illetve jól
szerepeltek a 8. illetve 9.
osztályos tanulók is. És
mint korábban, most is be-
jutottak a középiskola diák-
jai a nemzetközi Kitaibel Pál

középiskolai biológiai és
környezetvédelmi verseny
májusi országos döntôjébe.

Ugyancsak jó eredményt
értek el a fiatalok az Országos
közlekedésbiztonsági ver-
seny megyei döntôjében és a
„Szállj költemény, szólj köl-
temény” megyei szavalóver-
senyen, ahol egy hunyadis
diák a 3. helyen zárt. Az
„OLVASÓ SULI” projekt-
ben – amelynek célja az olva-
sáskultúra kiterjesztése – diá-
kok, tanárok és szülôk 22 500
oldal szépirodalmi mû elol-
vasásával, gyönyörûen elké-
szített, illusztrált beszámo-
lókkal vettek részt. A kiváló-
ra minôsített alapfokú mûvé-
szetoktatási intézmény tanu-
lói pedig kimagaslóan szere-
peltek a „Mutasd magad,
Dél-Békés” amatôr mûvé-
szek versenyén: két arany,
egy ezüst és egy bronz minô-
sítést szereztek.

Fotó: Szabó Ákos

A diákok és tanáraik az idén már két alkalom-
mal vállaltak önkéntes munkát a Hunyadi János
Közoktatási Intézmény Mezôkovácsházi Kö-
zépiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény HÔSÖK (Hunyadis Önkéntes Segítôk)
programja keretében.

Sikerekbôl építkeznek
a hunyadisok

Az iskolásokat is biztatják: szeressék Békés megyét

Az „Olvas a Hunyadi” program fellelkesítette a diá-
kokat

Negyvenkét csapat mérte össze tudását a háromna-
pos viadalon

2012-ben idegenforgalmi képzés indítását tervezi a
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény

A legjobb rendészeti tanulók versenyeztek
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A Hétszínvirág-Tüske-
vár Szolgáltató Non-

profit Közhasznú Betéti
Társaság sikeres pályázatot
nyújtott be az NTP-OKA-
XVII. kódszámú „Tehetség-
segítés és tehetséggondozás
a gyermekvédelmi szakellá-
tásban” címû pályázati ki-
í rásra, melynek eredménye-
képpen a Dévaványa, Gyo-
maendrôd, Körösladány te-
lepülésen gyermekvédelmi
szakellátásban nevelkedô
gyermekek részére tehet-
séggondozó programot va-
lósít meg. 

A pályázat benyújtásakor
a gyermekvédelmi gondos-
kodásban nevelkedô gyer-
mekek szabadidejének hasz-
nos eltöltésére törekedtek,
segítséget nyújtva ezzel a
Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi, Rehabi-
litációs és Módszertani köz-
pont szakemberei számára –
mondta Havelda Jánosné iro-
davezetô. 

A pályázati program 30
órás humán tehetség mû -
helybôl és 30 órás kreatív te-
hetségmûhelybôl, továbbá a
program végén egy-egy te-

hetséggondozó tábor meg-
valósításából áll. A Szivár-
vány Kreatív Tehetség mû -

hely vezetô pedagógusa
Szentpéteriné Uhrin Ildikó, a
Szelíd Gesztenyék Humán

Tehetségmûhely vezetô pe-
dagógusa pedig Kónyáné Ja-
kab Ida, mindketten a Ró-

zsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola és Diákott-
hon pedagógusai. Az ô ve-
zetésükkel zajlanak a ha-
vonta egy alkalmat érintô
mûhelymunkák, melyek-
ben az állami gondoskodás-
ban nevelkedô gyermekek
tehetségeit igyekeznek elô-
térbe hozni. A kézmûves
foglalkozások mindig egy-
egy érdekes történelmi té-
ma köré csoportosulnak, és
az adott korra jellemzô stí-
lusjegyeket hordozzák a
gyermekek munkái. A hu-
mán foglalkozások jó alkal-
mat kerítenek a gyermekek-
nek a megfelelô önismeret
elsajátítására, megmutat-
koznak a játékok során a
gyermekek humán oldalai-
nak erôsségei, és szépen fej-
leszthetôk a kevésbé erôs te-
rületek. 

A program célja, hogy növel-
je a szakma presztízsét, gya-
rapítsa a szociális ágazatban
dolgozók értékeit, hiszen ôk
olyan speciális közösséget al-
kotnak, mely széles körben
kapcsolódik a társadalom
minden szegmenséhez, réte-
géhez, ebbôl fakadóan kivá-
lóan alkalmas arra, hogy a

szakemberek képességeit az
intézmények falain kívül is
megismertessék. Mivel a
megye egész területén sok
olyan személy van közülük,
aki tehetséggel, tudással ren-
delkezik az elôadó- vagy a
kreatív mûvészetek területén.
A rendezvény lehetôséget
nyújt számukra, hogy mind-

ezt megmutathassák na-
gyobb nyilvánosság elôtt is, a
kultúra, a mûvészetek pedig
erôteljesen formálják, alakít-
ják a közösségi kapcsolatokat,
a társadalmi értékeket, illetve
a társadalom egészét.

A szervezôk az összetett
mûvészeti vetélkedô meg-
rendezésével, az amatôr mû -
vészeti fesztivál létrehozásá-
val hagyományt kívánnak
teremteni a szociális terüle-
ten dolgozók számára. 

A rendezvény védnöke
Farkas Zoltán, Békés Megye
Képviselô-testületének el-
nöke.

Nagyszénáson Nyuli Jánosné
születésnapja okozott nagy
sürgés-forgást. Hiszen nem
akármilyen évfordulóról
volt szó: március 9-én töl-
tötte be kereken századik
életévét. A Békés Megyei
Körös-menti Szociális Cent-
rum telephelyén ezért min-
denki a nagy eseményre ké-
szült, és az alkalomból kis
ünnepséggel köszöntötték
az intézményben hetedik
éve élô Zsuzsa nénit, akit la-
kótársai szeretnek és tisztel-

nek, és aki szerencsére töké-
letes fizikai és szellemi fris-
sességnek örvend. A nagy
napon szerettei, lakótársai
és a dolgozók vették körül,
virágkosárral köszöntötte ôt
Dávid Zoltán igazgató, majd
Nyemcsok János, a nagyköz-
ség polgármestere gratulált
neki.

Gyarmati Józsefné telep-
helyvezetô Zsuzsa néni
élettörténetét idézte fel, míg
Brachna Irén egy szép ver-
set szavalt, ezt követôen a
Chován Kálmán mûvészeti
iskola növendékeinek tán-
cos elôadását csodálhatták
meg a jelenlévôk. Átadása
után a tortát a vendégekkel
közösen fogyasztotta el az
ünnepelt.

Tavaszköszöntô elôadás-
sal kedveskedtek a Kossuth
utcai óvodások a  szarvasi
telephely ellátottainak és
dolgozóinak március végén.
A kis és középsô csoportos
gyerekek táncaikkal, dalaik-
kal és verseikkel elkápráz-
tatták az idôseket. Jelme-
zekbe öltöztek, és mondó-
kákkal, énekekkel hívogat-

ták a tavaszt. Az apróságok
mûsora minden alkalom-
mal jókedvre deríti az ellá-
tottakat, hiszen vidámságot,
melegséget csempésznek az
intézmény falai közé, és
ahogyan a szociális centrum
munkatársai beszámolnak
róla: megfigyelhetô, hogy
ha gyerekek érkeznek hoz-
zájuk, még a súlyosabb
egészségi problémákkal
küzdôk is szívesebben moz-
dulnak ki szobájukból.
Egyesek azt mondják, a ki-
csik kedvessége elvonja a fi-
gyelmet gondjaikról, máso-
kat saját gyermekeikre,
unokáikra, dédunokáikra
emlékeztetnek, és vannak,
akik azt állítják, pici idôre ôk
is megfiatalodnak a kicsik
társaságában, és kedvük len-
ne csatlakozni hozzájuk a
táncban, mókázásban. Ezt
tudva az ovisok az idei év-
ben elôször az idôseket is
bevonták mûsorukba, akik
pedig szívesen és lelkesen
álltak be egy-egy körtáncba
vagy játékba. Végül az ellá-
tottak megvendégelték a
gyerekeket, és elmondták,
bármikor szívesen látják
ôket az intézményben.

Amatôr mûvészeti fesztiválSzázadik születésnapot ünnepeltek

Tehetséggondozó program indul a Békés me-
gyei gyermekvédelmi központ állami gondos-
kodásban élô gyermekeinek bevonásával. A
programot a a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgál-
tató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság pá-
lyázata teszi lehetôvé.

A tehetséggondozó programban részt vevô gyermekek vezetôikkel

Tehetséggondozó program gyerekeknek 
Kreatív foglalkozások pályázat segítségével

A Békés Megyei Kö-
rös-menti Szociális
Centrumban élôk
mindennapjait is
számos program te-
szi színesebbé. Ez-
úttal két rendezvé-
nyükrôl számolunk
be: arról, amikor az
egyik néni századik
születésnapját ün-
nepelték Nagyszé-
náson, illetve arról,
amikor mûsorukkal
a legkisebbek keres-
ték fel az idôseket.

A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szol-
gáltató Centrum szervezésében és a Békés Me-
gyei Önkormányzat rendezvényfinanszírozási
támogatásával hívják életre a „Szívvel-Lélek-
kel” Békés Megyei Szociális Ágazatban Dolgo-
zók Amatôr Kulturális Fesztiválját.

Idôpontok: 
2011. május 6. – elôdöntô;

2011. június 4. – döntô.

Helyszín: 
Békés Városi Kulturális
Központ (5630 Békés, 

Jantyik Mátyás utca 23.).

Kategóriák:
1. Elôadó-mûvészetek 

– szólisták és mûkedvelô 
csoportok, együttesek 

kategóriájában, 
az alábbi területeken: 

– vers, próza
– ének

– hangszeres zene
– tánc

– egyéb szakágak.

2. Kreatív mûvészetek 
területén:

– fotómûvészet
– szobrászat, fafaragás

– festészet, grafika
– kerámia, tûzzománc

– gyöngy és ékszer
– hímzés ágakban két-két

alkotással lehet pályázni.
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Békés Megye Önkor-
mányzata intézményei-

nek dolgozói kitettek magu-
kért, minden felkért partner
rögtön mozdult a jó ügy ér-
dekében és hozzátette a Ma-
gyar Vöröskereszt által is tá-
mogatott programhoz, amit
tudott. A Színitanház bizto-
sította a termeket, ahol maga
a véradás és a hozzá kapcso-
lódó vizsgálatok zajlottak.
Az IBSEN Étterem és Kávé-
ház munkatársai szolgálták
fel a sült kolbászt és sört,
amit a szponzorok jóvoltá-
ból minden véradó megkap-
hatott. A Kézmûves Szakis-
kola és Alapfokú Mû vészeti
Iskola játszóházat tartott, és
minden véra dónak egy jel-
képes ajándékot készítettek.
A Munkácsy Mihály Mú-
zeum belépôjegy kupont
biztosított minden önkéntes
részére a Rejtélyek a múlt-
ból – Békés megye régészeti
kincsei cí mû kiállítás meg-
te kintéséhez. Fellépett töb-
bek között a Harruckern Já-
nos Közoktatási Intézmény
táncegyüttese és a Hunyadi
János Közoktatási Intéz-
mény diákjaiból álló Duma’
Színház énekes-táncosai.
A Békés Megyei Napsugár

Bábszínház technikusai han-
gosították az udvaron elô -
a dott produkciókat, Soós
Emô kebábszínész pedig több
népmesével is szórakoztatta
a nézôket. 

A Békés Megyei Tudás-
ház és Könyvtár olvasósar-
kot mûködtetett a véradó-
felvételnél, hogy hamarabb
teljenek a várakozással töl-
tött percek. A Közösségfej-
lesztôk Békés Megyei Egye-
sülete meghívására több ci-
vil szervezet képviselôi hív-
ták fel a figyelmet az egész-
séges életmód fontosságára.
A Békés Megyei IBSEN
Nonprofit Kft. Kulturális
Irodája szervezte és koordi-

nálta a nap programját. A
Békés Megyei Jókai Színház
Programirodája és Békés
Megye Képviselô-testülete
Ellátó és Szolgáltató Szerve-
zete is hozzájárult ahhoz,
hogy a „kulisszák mögött”
minden rendben menjen.
A kulturális irodából négy
fô, a civil irodából, a prog-
ramirodából és a könyvtár-
ból egy-egy fô vért is adott
amellett, hogy dolgozott a
programon. A szervezôk re-
mélik, hogy tradíció lehet a
kezdeményezésbôl, hiszen
az IBSEN Ház mint közös-
ségi színtér tökéletesen al-
kalmas az ilyen akciók lebo-
nyolítására. 

A békésszentandrási ren-
dezvényt a megyei önkor-
mányzat térségi tanácsnoka,
Hamza Zoltán nyitotta meg.
Bevezetôjében arról beszélt,
hogy egy olyan korszak
után, amikor mesterségesen
megtörték a szerves fejlô-
dést, különösen fontos visz-
szafordulni a múlt felé, s a
feledés pora alól kiásni azo-
kat az alapokat, amelyekre
ma is lehet építeni.

Az Értékalapú kutatások
címet viselô konferencia-
so rozat már kialakult ko-
reo gráfiájának megfelelô -
en ezúttal is három elôadás
hangzott el. Erdész Ádám, a
levéltár igazgatója áttekin-
tette Békésszentandrás tör-
ténetének kulcsmozzana-
tait. Felvillantotta a tele-
pü lés középkori történetét,
beszélt a birtokviszonyok-
ról, bemutatva azokat a fe-
szültségforrásokat, amelyek
a Péró-féle lázadáshoz ve-
zet tek.

Sáfár Gyula, a Békés Me-
gyei Levéltár igazgatóhe-
lyettese Ipar- és kézmûipar-
telepítési kísérletek Békész-
szentandárson címû elôadá-

sában sorra vette azokat a
gazdasági és társadalmi oko-
kat, amelyek a 19. század vé-
gén arra késztették a helyi
politikusokat, hogy meg-

próbáljanak minél több
iparvállalatot a térségben le-
telepíteni. A gyáripar mel-
lett a kézmû i par is sok em-
bernek adott kenyeret. Az
elôadás második részében
felidézte, hogy egy erdélyi
házaspár hogyan gyökerez-
tette meg Szentandráson a
szônyegszövést.

E konferenciákon mindig
van egy helyi vendég elôadó,
ezúttal Hévizi Róbert tanár,
helytörténész volt a meghí-
vott. Ô Békésszentandrás
történetének egy másik
kulcsmozzanatáról, a mezô-
gazdaságról beszélt. Szépen
összefogott elôadásában fel-
idézte az ötvenes évek me-
zôgazdaság-politikájának
meghatározó mozzanatait: a
beszolgáltatási rendszert, a

kulákok kiszorításának esz-
közeit, termelôszövetkeze-
tek szervezésének állomásait
és módszereit.

A jó hangulatú konferen-
cia élénk beszélgetéssel zá-
rult, többek között a Keleti
Szônyegipari Rt. utolsó
ügyvezetôjének lánya idéz-
te fel emlékeit.

A játék és az olvasás ne-
tes lehetôségeinek be-

mutatása a célja az Internet
Fiesta országos rendezvény-
sorozatnak, amelyhez a Bé-
kés Megyei Tudásház és
Könyvtár is csatlakozott, és
a március 21. és 28. közötti
programokon webes szol-
gáltatásaival is meg lehetett
ismerkedni. Így például az
intézmény kifejezetten
helyismereti, helytörténeti
szempontból fontos, más-
hol digitalizálva meg nem
található szövegekbôl, köny-
vekbôl felépülô elektroni-
kus könyvtárával – amely-
nek a polcos rendszerhez
képest elônye, hogy kötetei
akár hajnal kettôkor is elér-
hetôk.

A fiesztázók az európai
digitális könyvtár, az Euro-
peana Local szolgáltatásairól
is tájékozódhattak – ennek
projektjében hazánkból csak
a tudásház és négy partne-
re vesznek részt. Lényege,
hogy az országhatárokat
már virtuálisan sem ismerô

rendszerbe, miután leíró
adataikat a szabványhoz iga-
zították, bekapcsolódhatnak
a helyi elektronikus könyv-
tárak tartalmai, így a textu-
sok egységesen tárolódnak,
könnyen (vissza)kereshetô-
vé válnak. A megyénkkel
kapcsolatos több ezer képet
és szöveget tartalmazó gyûj -
temény 2011 májusától bár-
ki számára elérhetô lesz a
Békés Megyei Könyvtárak
Portál oldalon.

A Honfoglaló-verseny-
nyel záruló internetünnep

hetében a tudásházasok a
Munkaerô Online-ban rej-
lô lehetôségeket is részle-
tezték az érdeklôdôk szá-
mára. Ahogyan Rakonczás
Szilvia könyvtárvezetô jelle-
mezte, a portál elônye amel-
lett, hogy kimondottan Bé-
kés megyére szakosodott,
az, hogy számos települési
bibliotékában az álláskere-
sôk felkészült munkatársak-
tól kérhetnek segítséget
nemcsak a böngészéshez és
a regisztrációhoz, hanem
akár a CV-íráshoz is.

Vajon mi történhetett aznap,
amikor születtem? Milyen
kérdéskörök foglalkoztatták
a sajtót, milyen események
uralták a címlapokat akkor?
– sokunk fejében megfordu-
ló kérdések ezek, amikre
most kimondottan könnyen
válasz is nyerhetô. A Békés
Megyei Tudásház és Könyv-
tár ugyanis új szolgáltatást
indított nemrég útjára: a
születésnapi újságot. A csa-
ládtagok, a barátok ajándék-
ötlet-arzenálját gyarapító
meglepetés lényege, hogy
kérésünkre a szerettünk szü-
letésének napján megjelent
helyi vagy országos napila -
p okból az intézmény mun-

katársai másolatot készíte-
nek, és mindezt A3-as for-
mátumba foglalják, füzet

vagy dosszié alakban, esetleg
mûbôrkötés közé helyezve.
A garantáltan egyedi aján-
dékhoz még egy további op-
ció, a személyes hangvételû
és tartalmú ún. Gólyahír is
kérhetô, így talán még na-
gyobb meglepetés érheti az
ünnepeltet, ha a gazdasági
vagy a nagyvilági hírek kö-
zött a saját születésérôl szóló
értesítésre, esetleg gyermek-
kori fotójába botlik.

A születésnapi újságról,
áráról részletes tájékoztatást
személyesen az emeleti ol-
vasóteremben (Békéscsaba,
Kiss Ernô u. 3.) vagy a
66/530-202-es telefonszá-
mon kaphat.

Ez történt a születésnapomon

Internet Fiesta a tudásházban

Levéltári konferencia 
Békésszentandráson

Egy teljesen új kez-
deményezés való-
sult meg április 9-
én az IBSEN Ház-
ban a Békés Megyei
IBSEN Nonprofit
Kft. Kulturális Iro-
dájának koordiná-
lásával: az önkéntes
véradás köré szer-
vezett kulturális
programokkal igye-
keztek minél több
embert mozgósí-
ta ni.

Tizedik állomásához érkezett a Békés Megyei Le-
véltár múlt és jelen összefüggéseit bemutató kon-
ferenciasorozata. A levéltárosok arra vállalkoz-
tak, hogy bemutassák, a régmúlt századok gaz-
daság- és társadalomtörténetének eseményei mi-
lyen mértékben befolyásolják a jelen folyamatait.

Családi véradó nap
az IBSEN Házban

Dr. Erdész Ádám Békésszentandrás történetérôl 
beszélt



BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE 2011. ÁPRILIS10

A figyelem felkeltése céljá-
ból az autizmus világnapján
a Föld számos pontján kék-
be borulnak fontos közös-
ségi épületek. Nincs ez
másként Magyarországon
sem, ahol a parlament, Bu-
dapest mellett idén április

2-án a Békés Megyei Jókai
Színház épülete is ebbe a
színbe öltözött Békéscsa-
bán. A mintegy negyven gi-
táros játékával kiegészülô
ünnepi program szervezôje
a békéscsabai AUT-PONT
Alapítvány volt, a villany-

kapcsolót pedig együttes
erôvel Domokos László, az
Állami Számvevôszék veze-
tôje, Farkas Zoltán, Békés
Megye Képviselô-testületé-
nek elnöke, valamint Fekete
Péter színházigazgató kap-
csolták fel.

A z angolbérlet-tulajdo-
nosok mellett az idegen

nyelvvel még csak ismerke-
dôket is várja a Scallabouche
improvizatív színház április

29-én az IBSEN Stúdiószín-
házba. Alexis Latham, Andrew
Hefler és Ben O’Brien három
olyan színészegyéniség, akik
évek óta Magyarországon

népszerûsítik az improvizá-
ciós színházi mûfajt. Többek
közt a Beugró címû tv-
mûsorból ismerhetjük mun-
kájukat, hiszen a színfalak
mögött ôk tartják az „edzése-
ket” a magyar színészeknek.
Tréneri munkájuk mellett
azonban – angol nyelven – ôk
maguk is játszanak. A most
Békés megyében látható
Story Room címû mûsoruk-
ban a közönséggel együtt
szövik a történet fonalát,
ezért sosincs két egyforma
elôadás. Ezeken az estéken a
fôszerep a történet mellett
természetesen a színészi játé-
ké, így bizton ígérhetô: aki az
angol nyelvvel még csak is-
merkedik, az is jól szórakoz-
hat a három mindenre el-
szállt színházi briganti mûso-
rán, 29-én este 7 órától.

Mûsoros sajtótájékoz-
tatót és olvasópróbát

tartott Fekete Péter igazgató, a
La Mancha lovagja zenés
színmû elôadásának rende-
zôje március 28-án a Békés
Megyei Jókai Színházban,
ahol a május 13-ai premier
elôkészületeibe avatta be a
közönséget, az újságírókat és
a mûvészeket. A Vigadóban
– jelmezvázlatok és a dísz-
lethez összegyûjtött renge-
teg bôrönd között – korábbi
bemutatókból kedvelt sláge-
reket adtak elô a színészek,
és artista mutatványoknak is
tapsolhattunk. A kivetítôn
pedig, mint egy komoly tu-
dományos prezentáción, a
Porondszínház makettjét,
többek között az új elôadás

színpadképének elforgatá-
sait, valamint filmrészlete-
ket láthattunk. Mielôtt a La
Mancha jövetelére rátért
volna, a direktor felidézte a
Porondszínház sikertörté-
netét.

– Két éve nagyot álmod-
tunk! Sátorral kezdtünk, ma
már Porondszínházról be-
szélünk büszkén, amelyben

elôször a színházmûvésze-
tet a zenével, majd a cir-
kuszmûvészettel is sikere-
sen egyesítettük, és ezzel új
mûfajt teremtettünk – emel-
te ki Fekete Péter. A sátor-
történet kezdete az Aida
volt, a musicalbôl Gubik
Petra és Szomor György éne-
kelt részletet, majd Gulyás
Attila és Vadász Gábor idézte
fel a Csínom Palkó hangu-
latát. Utóbbiban az operet-
tet az etnozenével, késôbb
pedig Hobo Circus Hunga-
ricusában a színházat a cir-
kusszal ötvözték szerencsé-
sen az alkotók. 

Lapis Erika Aldonza dalát
már a készülô produkcióból
elôlegezte meg. A La Man-
cha lovagja címû elôadásról

elhangzott, hogy abban az
eddigi porondszínházi be-
mutatókban megismert né-
gyes egységet valósítja meg
ismét a társulat: az élôzene,
a tánc, a színház és a cir-
kuszmûvészet egyszerre ör-
vendezteti meg a közönsé-
get. Fekete Péter bemutatta
a sajtó képviselôinek a La
Mancha lovagja alkotóit és

népes szereplôgárdáját, köz-
tük Cserna Antalt, aki Don
Quijote és Cervantes szere-
pét játssza majd, illetve La-
pis Erikát.

Mint ismert, a világiroda-
lom egyik legnépszerûbb és
legtöbb nyelvre lefordított
regényébôl musical is ké-
szült, ami premiere óta fo-
lyamatosan siker a Broad-
wayn. A Búsképû lovag ren-
geteg kalandjából tucatnyit
emeltek át a zenés mû szer-
zôi, valódi tanmeséket írtak
a börtönben ülôk szórakoz-
tatására és megnevelésére,
megtisztítására. A kérdés
csak az: mivel tud a mai szín-
ház tisztítani, mit tud mon-
dani, üzenni a mai nézônek
ez a klasszikus darab? Annyi

már elôzetesen is elárulható,
hogy nem bolondnak, elme-
háborodottnak, elítélni való-
nak állítja be a rendezô Don
Quijotét, hanem sokkal in-
kább olyan fôhôsnek, aki
minden kín és szenvedés el-
lenére mer álmodni a sza-
badságról és a szépségrôl.

N. K.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

A csillár ugyan nem sza-
kadt le, de komoly bal-

eset történt a Jókai színház
legutóbbi premierjén már-
cius 18-án! Éppen az egyik
fôszereplô lépett félre olyan
szerencsétlenül, hogy le-
e sett a színpad legalább egy
lépcsôvel magasabb szintjé-
rôl, és eltörte a lábát. Simon
József azonban rögtön felug-
rott, s ülve játszotta tovább
szerepét: folytatta az ügyelôi
instrukciókat, mintha mi
sem történt volna.

Akkor lett csak igazán iz-
galmas a helyzet, amikor –
egyébként a díszletekre, fé-
nyekre és hangokra vonat-
kozó utasítások között –

egyszer csak így szólt: „Vi-
gyetek ki!” Ez elsôre nem is
volt elég, legfeljebb ahhoz,
hogy Fekete Péter felugorjon
a direktori páholyból, és le-
rohanjon a színpadra. A má-
sodik felszólításra már jöt-
tek a kellékesek, és ketten
„gólya visziben” kisegítették
Putyit, mert Simon Józsefet
„civilben”, mint a színház
valódi ügyelôjét, így ismeri
mindenki.

A baleset némiképp át-
rendezte az elôadást, de a
show folytatódott, folytatód-
nia kellett! Színész a színpa-
don, színházi ügyelô, ha fel-
megy a függöny, beteg, sérült
nem lehet, elôadás nem ma-

radhat el, a közönséget nem
lehet cserben hagyni. Nem
bizony, jól látta most is min-
denki, hogy nagy a baj, ami-
kor kivitték a sérültet a szín-
padról, s a bal lába szinte
élettelenül lógott. Alig né-
hány másodpercnyi kény-
szerszünet után már jöttek is
a szereplôk, peregtek tovább
a jelenetek; bár nyilván min-
denkit leginkább az érdekelt
– színpadon innen és túl –,
mi történt valójában, és va-
jon mi zajlik most a kulisz-
szák mögött.

Az elsô felvonás nagy len-
dülettel kezdôdött, igen
mozgalmas, pörgôs volt, s
fôleg a darabbeli ügyelôt ját-

szó Putyinak köszönhetô en.
A tragikus mozdulat után
félelmetes önfegyelemmel
és lélekjelenléttel uralta a
helyzetet, ami nyilván nagy
kihívást és improvizációs
bevetést követelt az egész
stábtól. A baleset az elsô fel-
vonás közepe táján történt,
és a vége felé még visszahoz-
ták széken, amit óriási nyílt
színi, megható tapssal jutal-
mazott a közönség. Szüksé-
ge is volt az együttérzésre és
a szeretetre, mert látszott,
hogy rettenetesen szenved.

Kicsit hosszabbra nyúlt a
szünet a szokásosnál, majd
mindenki lélegzetét vissza-
tartva várta a folytatást. A

második felvonásra széken
behozott Putyit a közönség
már nemcsak az elôadás
egyik fôszereplôjeként, ha-
nem egyértelmûen az est
hôseként ünnepelte.

Különös, hogy a szeren-
csétlenség éppen akkor tör-
tént a Békés Megyei Jókai
Színházban, amikor egyéb-
ként is a kulisszák mögé, az
elôadásokat megelôzô pró-

bafolyamatokba engedtek
betekintést a nézônek. S ez-
úttal nem kulisszajárás vagy
nyílt nap keretében – mert
ilyen is volt –, hanem Bengt
Ahlfors Színházkomédiájá-
val, ami ráadásul a színé-
szek civil életébe is beavatja
a né zôt.

NIEDZIELSKY KATALIN
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Fotó: A-Team / Nyári A.

Törött lábbal fôszerepben az ügyelô!
Színházkomédia: dráma a kulisszák mögött és a színpadon

La Mancha lovagja májusban

Színházi improvizáció – angolul

Kékbe öltözve
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Farkasné Nagymihály Mónika, tel.: 06 30 535 5786

Bohus Zoltán Munkácsy-
díjas szobrász, a Ma-

gyar Köztársaság érdemes
mû vé sze, a kortárs hazai
üveg mû vészet nemzetközi-
leg is elismert, nagyra be-
csült alkotója, akinek mun-
káival köztereinken és
közgyûjteményeinken túl
számos neves nyugat-euró-
pai és amerikai múzeum-
ban, magángyûjteményben
is találkozhatunk.

Az endrôdi születésû,
Békéscsabán érettségizett és
Munkácsy Mihály nyomdo-
kain haladva eredetileg fes-

tônek készült mûvész a Ma-
gyar Iparmûvészeti Fôisko-
la elvégzése óta – immáron
több mint 40 éve – üveg -
mûvészek generációit neve-
li a magyar ipar mû vész kép-
zés fellegvárában, a Mo-
holy-Nagy Mûvészeti Egye-
tem professzoraként. Tanít-
ványai között neves mûvé-
szek találhatók, hazai és kül-
földi egyéni, illetve csopor-
tos kiállításainak listája szin-
te felsorolhatatlanul hosszú.
Mindemellett francia, né-
met, angol, amerikai mû -
vész telepek, szimpóziumok,

nyári egyetemek kérik fel
rendszeresen elôadónak,
oktatónak.

Bohus Zoltán mûvei tu-
lajdonképpen geometrikus,
pontosan megtervezett, hi-
deg, festett síküvegek egy-
máshoz ragasztásával létre-
hozott „háromdimenziós
üvegképek”, amelyek eseté-
ben a fény, azaz a megvilágí-
tás hívja elô a plasztikák bel-
sejében elrejtett térbeli játé-
kokat, s az üveg tükrözôdé-
se révén térbeli illúziót kelt-
ve láthatóvá teszi a láthatat-
lant. Különleges szobrai,

amelyek óriási sikert aratva
szinte az egész világot bejár-
ták már, London, Párizs,
New York, Tokió, valamint
a hazai kortárs galériák után
most Békés megyébe érkez-
nek, hogy rafinált egy-
szerûségükkel és méltóság-
teljességükkel lenyûgözzék
a bennük rejlô páratlanul iz-
galmas, virtuális világot fel-
fedezni vágyó közönséget.

A Fény címû kiállítás,
amelyet a Békés Megyei
Munkácsy Mihály Mú-
zeum május 12. és július 10.
között mutat be, Bohus

Zoltán tizenhat válogatott
alkotását vonultatja fel,
amelyek között a mûvész

által korábban az intézmény
számára ajándékozott két
mû is látható lesz.

Témaválasztásai és hely-
színei miatt Grecsó

Krisztiánt „a vidékiség írója-
ként” szokták emlegetni,
noha jó néhány éve már
Budapesten él és alkot. A
Bárka egykori szerkesztôjé-
nek legújabb kötetét, a Mel-
lettem elférsz címût már-
cius 21-én a Békés Megyei
Jókai Színházban, Békés-
csabán is bemutatták; a
szerzôvel Darvasi Ferenc be-
szélgetett.

– A végsô lökést a Mel-
lettem elférsz megírásához
egy tárca adta meg, amelyet
egy családi fénykép alapján
kellett megírnom egy ma-
gazinnak – mesélte Grecsó.
– De magát a történetet egy
németországi fényképezke-
dés indította el bennem: egy
fotográfus régi eljárással ké-

szített rólam portrét. Ami-
kor elkészült, nem bírtam
megszólalni, döbbenetes
volt: apám volt a képen.

Grecsó Krisztiánt izgatja
a múltja, mert hiszi, hogy az
benne él, hiszen mindenki

továbbviszi az örökölt géne-
ket. Regényének hôsei is
makacsul kutatnak az iden-
titásuk után.

– Egy teljesen eltûnt vilá-
got, a szülôk és a nagyszülôk
generációjának történetét
mesélem el. Ugyanakkor,
habár a regényem tele van
személyes, családi történet-
tel, ezek legalább annyira ki-
találtak, mint valósak. De
bevallom, hiába önéletrajzi
elemekkel átszôtt fikció, a
családom tagjai már most
nem örülnek neki egyfor-
mán – tette hozzá nevetve a
szerzô.

A könyvben a fôhôst el-
hagyja a szerelme, közben a
kerületi laptól egy alkalmi
cikk megírására kérik, keres-
sen egy régi fotót, és írja meg
hozzá, mi látható a képen.

A szöveg miatt generációk
féltett titkai leplezôdnek le.
Miközben talált levelekbôl,
naplókból összerakja a fel-
menôinek életét, és megtud-
ja a család viselt dolgait, ma-
gára ismer és rájön, azt viszi
tovább, ahonnan jött, és ez
áldás is és átok is lehet.

– Azért szedtem össze
ezeket a történeteket, mert
hiszem, hogy nem csak az
identitásom miatt fontosak,
de beszélnek nekem a sze-
mélyes jövômrôl is. A múlt
meghatározza a jelent és az
elkövetkezendôket is. Ezt
pedig muszáj elfogadni,
hogy saját magadat is el
tudd fogadni! – mondja
Grecsó. – Talán a regénybôl
az is kiderül, hogy én elju-
tottam az elfogadásához.

Bôvebben: www.bekesmegye.com

A Békés Megyei Nap-
su gár Bábszínház öt

közalkalmazottal bôvítheti
munkatársai körét – döntött
nemrég a fenntartó Békés
Megyei Önkormányzat.
Nagy változás ez számukra,
hiszen amellett, hogy fela-
dataik elvégzését segíti, az

elôadásszámot is növeli a
plusz munkaerô. 

A társulat határozta meg,
milyen munkaköröket hir-
det meg, és egy-egy új kol-
léga már el is foglalhatta he-
lyét a napsugara s ok között
az elôadások ügyelési, ren-
dezôasszisztensi feladatai-

nak ellátójaként, illetve dí-
szítôként, míg a bábkészí-
tô kellékes állás betöltésére
jelenleg folynak a tárgyalá-
sok. Ám ami igazán meg-
mozgatta a kis csapatot, az
az, hogy április 16–17-én
elôször válogattak a színé-
szek között.

Mert a társulat úgy vélte,
a két fennmaradó álláshe-
lyet hivatásos színészek,
bábszínészek körében hir-
deti meg, és mindehhez
nem egy egyszerû meghall-
gatást, hanem workshopot
tartanak. Vagyis a jelentkezô
színészeket két napon át „fi-
gyelhették”, ismerkedhet-
tek velük, ami azért jó, mert
az új társaknak egy igen ki-
csi társulatba kell majd beil-
leszkedniük, és arra gondol-
tak, a tizenkét jelentkezô ta-
lán könnyebben tud felol-
dódni, ha egyszerre, munka
közben keresik bábszínészi
képességeiket. 

A workshopot két rende-
zô kolléga, Kuthy Ágnes és
Csathó Kata vezette, akik nem
elôször válogattak színésze-
ket egy bábszínház számára,
és akik mindketten neves
képviselôi a bábos szakmá-
nak. Az eredmény lapzártánk
után született meg.

BÉKÉS MEGYEI MUNKAERÔ ONLINE
Az elhúzódó pénzügyi-gazdasági válság negatív hatásainak mérséklésére Bé-
kés Megye Képviselô-testülete 2009 januárjában megalkotta a Növekedés-
 o ri entált Gazdaságfejlesztési Programját, amelyben rögzítette, hogy Békés
megye fejlôdéséhez elengedhetetlen a megyében mûködô vállalkozások ver-
senyképességének növelése, a munkaerôpiac élénkítése. Ennek érdekében
saját, megyei szintû munkaerô-piaci adatbázis létrehozásáról döntött. 

A Békés megyei állás online felület egy munkaerô-piaci adatbázis, amely a
megyében munkát keresôk és munkát kínálók adatait tartalmazza, elôse-
gítve a gyors és hatékony munkaerô-közvetítést. Békés Megye Önkor-
mányzata a http:// al las.bekesmegye.com címen elérhetô adatbázis
mûködtetésével, további kiépítésének koordinálásával a Békés Megyei Tu-
dásház és Könyvtárt bízta meg. A szolgáltatás jelenleg a megye 7 települé-
si könyvtárában elérhetô azok számára is, akik otthonukban nem rendel-
keznek internetkapcsolattal.

A projektben jelenleg együttmûködô könyvtárak:

– Békés Városi Könyvtár, Békés
– Határ Gyôzô Városi Könyvtár, Gyomaendrôd
– Dérczy Ferenc Könyvtár és Közmûvelôdési Intézmény, Kondoros
– Általános Mûvelôdési Központ Községi Könyvtár, Szabadkígyós
– Közoktatási és Közgyûjteményi Intézmény Nyilvános Könyvtára,

Szarvas
– Könyvtár, Doboz
– Általános Mûvelôdési Központ Községi Könyvtár, Magyarbánhegyes

A tudásház 2011. évben 10 további könyvtárral kötött megállapodást, így
az álláskeresôk és állásajánlók hamarosan ezeken a regisztrációs ponto-
kon is hozzáférhetnek az online felülethez.

A projekthez csatlakozó könyvtárak:

– Nagy Miklós Városi Könyvtár, Szeghalom
– Ladányi Mihály Könyvtár, Dévaványa
– Táncsics Mihály Mûvelôdési Ház és Könyvtár, Kétegyháza
– Mogyoróssy János Városi Könyvtár, Gyula
– Czabán Samu Mûvelôdési Ház és Könyvtár, Nagyszénás
– Mûvelôdési Ház és Könyvtár, Medgyesegyháza
– Általános Mûvelôdési Ház Könyvtára, Kunágota
– Községi Önkormányzat Közmûvelôdési Könyvtár, Ecsegfalva
– Általános Mûvelôdési Központ Közmûvelôdési Könyvtár, Zsadány
– Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza

Legyen partnerünk Ön is, regisztráljon az online felületen! 

Amennyiben Ön munkáltató, töltse fel ajánlatát, 
ha Ön állást keres, tekintse meg a kínálatot!

A GOP 4.1 Új Széchenyi Terv keretein belül Kombinált
Mikrohitel felvételére van lehetôség a Békés Megyéért
Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítványnál

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM 
RÖVID BEMUTATÁSA:

• vissza nem térítendô támogatással kombinált mikrohitel kezdô
és mûködô mikrovállalkozásoknak

• legfeljebb 8 millió Ft (max. 60%) mikrohitel és
• legfeljebb 4 millió Ft (max. 45%) vissza nem térítendô támogatás
• meghatározott beruházásokra fordítható
• területi (földrajzi) lehatárolás van
• min. 10% önerô szükséges
• ingatlanfedezet szükséges
• FIX 7,9% kamat

A Kombinált Mikrohitel Programon belül vissza nem térítendô támo-
gatás adható, fix kamatozású mikrohitellel ötvözve. A két rész egy-
mástól elválaszthatatlan egységet képez. A Kombinált Mikrohitel két
konstrukció „ötvözete” így a mikrohitel finanszírozása az alapítvá-
nyon keresztül történik, a vissza nem térítendô támogatásra vonat-
kozó hitelrész pedig a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. ha-
táskörébe tartozik. A mikrohitel igénylésére a Békés Megyéért Vállal-
kozásfejlesztési Közhasznú Közalapítványnál van lehetôség. 

A pályázatok beadására 2011. április 5-tôl van mód, személyesen,
a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítványnál

(5600 Békéscsaba Kiss Ernô u. 3. sz. alatt). 

További információkért, kérjük, keresse honlapunkat 
a www.bmva.hu címen, illetve a konstrukció további feltételeirôl

a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon is tájékozódhat.

ELÉRHETÔSÉGEINK:
5600 Békéscsaba, Kiss Ernô utca 1–3.

Tel./fax: 66/442-520. Mobil: 30/466-8367; 20/466-7961
www.bmva.hu  ⎮ info@bmva.hu

Fény – Bohus Zoltán tárlata

Mellettem elférsz

Bábszínházi workshop

Grecsó Krisztián új köny-
ve a múltat idézi
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Április 30., II. „Szülôföldünk, Békés
Megye” Amatôr Mûvészeti Fesz-
tivál GÁLA,Orosháza, Petôfi Mûve-
lôdési Központ (Orosháza, Kossuth L.
u. 1.), 17 óra

Április 30. – május 1., XIII. Nem-
zetközi Sajt- és Túrófesztivál és
X. Suttyomba Népzenei Feszti-
vál, Gyomaendrôd, Selyem u. 124.
(Bethlen iskola udvara, LIDL mögött)

Április 30. – május 1., „UCCU NEKI
PÓSTELEK!” – Pósteleki Majális
Hétvége – XII. Csaba Honvéd Kupa
nemzetközi történelmi íjászverseny,
Békéscsaba, Pósteleki Szabadi dô Park

Május 1., Majális,Mezôhegyes, MSE-
sportpálya

Május 1., Majális – Évadnyitó lóver-
seny,Orosháza, Bogárzói lóverseny-
pálya

Május 1., Nagyszénásiak III. Nem-
zetközi Találkozója, Nagyszénás,
mûvelôdési ház

Május 1., Majális, fôzôverseny, erôs
emberek versenye, Füzesgyarmat,
Kastélypark fürdô 

Május 1., Majális, IX. Nemzetközi
Mazsorett Fesztivál, Tótkomlós,
Erzébet liget

Május 1., Gyulai Civil Nap, Gyula,
Göndöcs-kert és Civil-ház

Május 1., Majális a Steigervald-ta-
nyán,Gyula, Steigervald-tanya

Május 2., Nyitott kapu napja, Szar-
vas, arborétum

Május 3., Zorán-koncert, Szarvas,
evangélikus ótemplomban

Május 6., Gyalogtúra a Sámson vár-
hoz, Békéscsaba, Körösök Völgye Lá-
togatóközpont 

Május 6., Fülemülék éjszakája, Szar-
vas, Körösvölgyi Látogatóközpont

Május 6., Madarak és fák napja al-
kalmából vers- és  prózamondó
verseny,Dévaványa, Réhely

Május 6–7., Szlovák Gyermekszín-
játszók XVIII. Országos Szemléje,
Szarvas, Vajda Péter Mûv. Központ

Május 6–31., A vizek élôvilágáról – a
Pisztrángkör interaktív vándorki-
állítása,Dévaványa, Réhely

Május 6., Békés Megyei Képzô -
mûvészeti Szabadegyetem elô-
a dás-sorozata Békés megyében élô
amatôr képzômûvészeknek, Békés-
csaba, IBSENHáz

Május 6–7., III. Várfürdô Félmara-
ton és Váltófutás, „Fuss a sérült gye-
rekekért!”, Gyula, Várkert

Május 6–27., IX. Dél-alföldi Regio-
nális Gyermek és Ifjúsági Népi
Kézmûves Pályázat, Békéscsaba,
IBSENHáz

Május 7., Mutasd magad, Dél-Bé-
kés! – gálamûsor,Mezôhegyes, József
Attila Általános Mûvelôdési Központ

Május 7., Kick-Box Diákolimpia, Fü-
zesgyarmat, sportcsarnok

Május 7., Lovas Baráti Nap, Füzes-
gyarmat

Május 8., Gyulai Virágok Vasárnap-
ja,Gyula, Kossuth tér

Május 8.,Három város teljesítmény-
túrák, Békés–Békéscsaba– Gyula

Május 8., V. Sárréti regionális pá-
ros biliárdverseny, Szeghalom, Vid-
ratanya

Május 9. – június 10., Kincskeresés
földön és vízen – ökoturisztikai
íze lítô gyerekeknek, Békéscsaba,
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 

Május 10., Békéscsabai Irodalmi Es-
tek, Békéscsaba, Phaedra Közéleti
Központ 

Május 10., Madarak és fák napja,
Szarvas, Körösvölgyi Látogatóközpont

Május 11–13., IX. Orvoskonferencia
a szociálpolitika területén – Az
egészség érték, avagy egészségtuda-
tos magatartás, Gyula, Fôvárosi Ön-
kormányzat Idôsek Otthona 

Május 12. – július 17., Bohus Zoltán
üvegszobor-kiállítása, Békéscsaba,
Munkácsy Mihály Múzeum

Május 13., Kreatív nap – foglalkozá-
sokkal, tanfolyamokkal, termék-
bemutatókkal egybekötött vásár,
gyöngy  fû zés, Szarvas, Vajda Péter
Mûvelôdési Központ

Május 13–15., Olimpici Grand Prix,
Békéscsaba, sportcsarnok és vívóterem 

Május 14–15., Múzeumok Majálisa,
Békéscsaba, Jankay Galéria 

Május 14–16., IV. Gyulai Horgászta-
lálkozó,Gyula, Munkácsy-tó

Május 18., Kihívás Napja,Gyomaend-
rôd, intézmények, sportlétesítmények

Május 18., A felújított Erkel Emlék-
ház ünnepélyes átadása, Gyula,
Apor tér

Május 18., Steinway zongoraavató
gála,Gyula, városháza díszterme

Május 19–22., XVIII. Csaba Expo
Nemzetközi Kiállítás és Vásár, Bé-
késcsaba, városi sportcsarnok 

Május 20., Kerékpárostúra Békés-
csaba – Póstelek – Gyula útvona-
lon,Békéscsaba. Rajt: Körösök Völgye
Látogatóközpont 

Május 20., V. Vésztôi Drámafeszti-
vál, Vésztô, mûvelôdési központ

Május 20–21., VII. Anonymus Mo-
toros Találkozó, Füzesgyarmat,
sportpálya

Május 21., Múzeumi Világnap és a
Vár Napja,Gyula, vár

Május 21–22., Ecsettel a ligetben,
Szarvas, Körös–Maros Nemzeti Park

Május 21–22., Hétpróbás Néptánc-
iskola Tanévzáró, Békéscsaba, Bé-
kés Megyei Jókai Színház 

Május 21–22., Országos Amatôr
Röplabdatorna,Gyula, tornacsarnok

Május 22., Békés Megyei Díjugrató
Lovas Bajnokság, Békéscsaba, Pega-
zus Lovasiskola 

Május 23., Haán Lajos Szabadegye-
tem Földrajzi Tagozata, Hazai tá-
jakon – Kétegyháza bemutatása,
Békéscsaba, TIT-székház

Május 23. – június 4., Százszorszép
Gyermekfesztivál és Városi Gyer-
meknap, Békéscsaba, a Békéscsabai
Kulturális Központ telephelyei

Május 26.,VII. Középiskolai Sportpa-
rádé,Békéscsaba, városi sportcsarnok

Május 27., Gyermeknap – 100 Folk
Celsius,Mezôhegyes, József Attila Ál-
talános Mûvelôdési Központ

Május 27., Faluszintû gyermeknap,
Gerla, Gerlai Általános Mûv. Központ 

Május 27., Kaláka együttes kon-
certje,Csorvás, mûvelôdési ház szín-
házterme

Május 28., Ötpróba – kerékpárver-
seny, Szarvas, Fô tér

Május 28., IX. Bogrács Napja – pap-
rikáskrumpli-fôzô verseny, Gyo-
maendrôd, Öregszôlô

Május 28., Dél-alföldi Szlovák Kul-
turális Nap és Szárazkolbász
Fesztivál, Tótkomlós, Dél-alföldi
Szlovák Regionális Kulturális Központ

Május 29., Városi Gyermeknap, Fü-
zesgyarmat, sportcsarnok

Május 29., Gyermeknap, Orosháza,
Gyopárosfürdô, Gyógy-, Park- és Él-
ményfürdô

Májusi rendezvények

Szent György-nap
Április 30., Mezôhegyes

A sárkányölô szent napja alkalmá-
ból tartott rendezvényen korán
kezdôdnek a programok Mezô-
hegyesen: 9 órától múzeumi séta,
majd egy órára rá Gránic túra a
kerékpárosoknak. A mû ve lôdési
központban kiállítások (Polgárosodás; Nézz körül a Maros-háton!) lesznek lá-
togathatók, míg délután izgalmas elôadások hallgathatók meg katonaszentek-
rôl, katonaemlékekrôl. De lesz még egyebek mellett Barangoló csûrdöngölô is
a Harruckern táncegyüttessel és a Ludas zenekar kézmûves foglalkozásával.

Szupermaraton
Május 21–22., 
Békéscsaba–Arad–Békéscsaba

Egyéniben és váltóban futva, gör-
korival és biciklivel is lehet ebben
az évben is vállalkozni a mintegy
200 kilométeres táv megtételére.
A startpisztoly a csabai városháza
elôtt dördül el; az elsô nap az aradi
városháza-megyeháza elé érkez-
nek a versenyzôk. Másnap pedig
irány vissza a Jókai színház elé – de
más útvonalon, mint odafelé, így
biztos, hogy a mozgás öröme mel-
lett látnivalóban is lesz része annak,
aki vállalkozik a tizennegyedik
nemzetközi szupermaratonra.

II. Békés Megyei Táncfesztivál
és 17. Táncgála
Április 29. – május 1.,
Békéscsabán, a Jókai színház-
ban és a teátrum elôtt

A Rolling Stones dalaira épülô, Ka-
kas címû darabbal a nemzetközi
hírû Gyôri Balett is Békéscsabára
látogat a tánc világnapja alkalmából
megtartott rendezvényre. Emellett
az Acid Jazz Dance Company tánc-
pedagógusa, koreográfusa, Botta
Tibor által szervezett programok
között számtalan bemutatót cso-

dálhatnak meg a három nap
alatt a tánc mû -
vészet rajon-
gói.
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– A fedett pályás Európa-baj-
nokságon nôi súlylökésben az
ötödik helyen végeztél, sôt a ma-
gyar rekordot is megdöntötted.
Számítottál ilyen évkezdetre?

– Azzal a céllal utaztam
az Európa-bajnokságra, hogy
bekerüljek a nyolcas döntô-
be. Jól sikerült a formába
hozó idôszak, így bíztam
benne, hogy mindenkép-
pen javítok az utánpótlás-
csúcson. Egy versenyen a
helyezés mindig függ attól,
milyen erôs a mezôny. Az
Eb-re nem jött el néhány
orosz és német versenyzô.
Ezzel együtt sem gondol-
tam, hogy az ötödik helyen
végzek, aminek utólag na-
gyon-nagyon örültem.

– Ezután jött a téli dobó Eu-
rópa-kupa, ahol a korosztályod-
ban az élen végeztél súlylökés-
ben, diszkoszban pedig ezüstér-
met szereztél. A felnôtt konti-
nensviadal után mondhatjuk
azt, hogy a fô versenyszámodban
ez kötelezô gyôzelem volt?

– Súlylökésben a tizen-
hét méter kilencvenkét cen-
timéteres eredménnyel a
felnôtt mezônyben is az

élen végeztem volna. A
diszkoszvetés kiegészítô
szám, s ennek az ezüsté rem-
nek azért is örülök, mert a
körülmények miatt idén
eddig összesen háromszor
tudtam gyakorolni a disz-
koszvetést.

– A fedett pályás szezon
után szabadtéren is bízhatunk a
hasonlóan jó folytatásban?

– A szabadtéri idény lé-
nyegében most indul. Ápri-
lis második felében kéthetes
montenegrói edzôtábor sze-
repel a programban, s ott
már két versenyen is indu-
lok. Van már meghívásom
Németországba, Portugáliá-
ba egy-egy nemzetközi via-
dalra, de a fô versenyek min-
denképpen az U23-as Euró-
pa-bajnokság, majd augusz-
tus közepén a kínai Univer-
siadé és az augusztus végi
felnôtt világbajnokság lesz-
nek. A vb-n szeretnék beke-
rülni a tizenkettes döntôbe.

– A helyezések mellett van-e
valamilyen konkrét célod az
eredményt tekintve?

– Szeretném megdönte-
ni a felnôtt magyar rekor-

dot, amihez tizennyolc mé-
ter hatvanöt centimétert
kellene elérnem, vagyis a fe-
dett pályás Eb-eredmény-
hez képest mintegy fél mé-
tert kellene javulnom.

– Ezzel már az olimpiára is
kvalifikálnád magad?

– Valószínûleg ez az
eredmény már az A szintet
jelentené az olimpiára. Saj-
nos a magyar szövetség a
kvalifikációs szinteket idén
csak novemberben teszi
közzé.

– Ettôl függetlenül, gondo-
lom, fel sem merül benned,
hogy nem leszel ott jövôre Lon-
donban?

– Mindenképpen az a cé-
lom, hogy részt vegyek az
olimpián és minél jobb
eredményt érjek el! 
MALATYINSZKI ANDRÁS

Csúcsdöntésre készül Márton Anita
A huszonnégy éve fennálló magyar rekord meg-
döntésére készül ebben az évben Márton Anita,
a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club huszon-
két éves dobóatlétája. A még utánpótlás korú ver-
senyzô idén már átadta a múltnak a fedett pályás
magyar nôi súlylökôrekordot, de remélhetôleg ez
csak a kezdete volt egy 2011-es remek verseny-
szezonnak. A csabai klub atlétájával az idei ter-
vekrôl és a jövô évi olimpiáról beszélgettünk.

-

Info: +36-30/458-8481

www.csabaisorfesztival.hu

A színezett oszlop betûit fentrôl lefelé összeolvasva egy Békés megyei születésû
író, költô nevét kapja. 
A helyes megfejtést a megyeháza címére (Békés Megyei Önkormányzat, 5601 Békéscsa-
ba, Derkovits sor 2.) postai úton beküldôk között 3 x 2 db belépôjegyet sorsolunk ki a B é kés
Megyei Jókai Színház elôadásaira és a Munkácsy Mihály Múzeum idôszaki kiállí tá saira. 
Beérkezési határidô: 2011. május 13. 
A borítékra, kérjük, írja rá a jeligét: Közlöny-rejtvény. 
2011/2. számunk rejtvényének helyes megfejtése: Kristó Gyula. 
A szerencsés nyertesek:Kovács Ildikó (Gyula); Nagy Emese Lilla (Gyula); Tóth Gab-
riella (Szeghalom). A nyerteseket postán értesítjük.

1. A megyei múzeum névadója
2. Focicsapat, aminek 2008–2009-
ben Hevesi Tamás volt a vezetô-
 e dzôje

3. Itt született Jankó János festô
4. Az olimpikon Kiss Gergely sport-
ága

5. Szabó Magda regénye, amelyben
a Sárrét is meghatározó szerep-
hez jut

6. A békéscsabai Kôváry testvérek
zenekara a kilencvenes években

7. Köztársasági elnök, azt megelôzô -
en református lelkész Szeghalmon

8. Orlai Petrich Soma városa
9. Ennek a családnak volt az uradal-
mi központja Geszt

10. Világszerte ismert, békéscsabai
születésû modell, a Cool List
Hungary állandó szereplôje


