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Esôs ôszi délelôtti nap fo-
gadta az ünnepi me-

gyegyûlés résztvevôit a für-
dôvárosban álló 56-os em-
lékmûnél, itt emlékeztek
meg ugyanis a több mint öt-
ven éve, 1956. október 23-án
kezdôdött forradalom és sza-
badságharc eseményeirôl. A
megjelentek koszorúzással
rótták le tiszteletüket a sza-
badságharc hôsei elôtt, a me-
gyegyûlés nevében Farkas
Zoltán elnök, Kónya István al-
elnök és dr. Csarnai Judit al-
jegyzô helyezte el a megem-
lékezés virágait, a Békés me-
gyei rendvédelmi szervek
nevében pedig dr. Gyurosovics
József megyei rendôrfôkapi-
tány és dr. Takács Árpád me-

gyei katasztrófavédelmi igaz-
gató koszorúzott. Innen vo-
nultak át az ünneplôk a vá-
rosházán megtartott ünnepi
megyegyûlésre.
A ceremónia kezdetén dr.

Görgényi Ernô, Gyula Város
polgármestere köszöntötte a
jelenlévôket. Beszédében
nagy megtiszteltetésnek ne-
vezte azt, hogy Békés Megye
Képviselô-testülete a város-
ban ünnepli az ’56-os forra-
dalom és szabadságharc öt-
venötödik évfordulóját. Ezu-
tán emlékeztetett arra, hogy
Békés megyében a Gyulán és
Gyulaváriban élô Mány Er-
zsébet és Farkas Mihály fizette
a legnagyobb árat a szabad-
ságharcban való részvételért,

ugyanis a forradalmat követô
megtorlások során kegyetlen
módon végezték ki ôket. –
Mindig emlékezzünk a már-

tírokra, a hôsökre és a dikta-
túrára, mely ellen az egész
magyar nemzet harcolt –
hangsúlyozta a polgármester.

Majd dr. Kovács József or-
szággyûlési képviselô, a Bé-
kés Megyei Pándy Kálmán
Kórház fôigazgató-fôorvosa

idézte fel az 1956-ban zaj-
lott események Békés me-
gyei vonatkozásait. 

Tisztelegtek 1956 emléke elôtt
Ünnepi ülésen adták át a Békés megyéért kitüntetéseket

Koszorúzással és ünnepi mûsorral emlékezett
meg Békés Megye Képviselô-testülete az 1956-
os forradalom és szabadságharc eseményeirôl
az október 21-i kihelyezett ünnepi megyegyûlés
alkalmával Gyulán. A hagyományoknak megfe-
lelôen ebben az évben is átadták a „Békés me-
gyéért” kitüntetô díjakat, melyeket azok vehet-
tek át, akik életük során végzett munkájukkal
kimagaslóan sokat tettek szûkebb hazánkért.
Az elôzô évekhez hasonlóan az elismerést idén
is három személy és egy kollektíva vehette át. 
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Egy feltételezett súlyos
természeti katasztrófa,

egy szélvihar okozta károk
következményeinek felszá-
molását gyakorolták a Körös
Mentôcsoport tagszerveze-
tei, valamint a területi pol-
gári védelmi szervezetek

Dombiratoson. Az esemény
gyakorlati részének meg-
kezdése elôtti megnyitón
Farkas Zoltán, a Békés Me-
gyei Védelmi Bizottság és a
megyei közgyûlés elnöke
köszöntötte a jelenlévôket,
majd a katasztrófavédôk

számára elismerô oklevele-
ket nyújtott át a Békés me-
gyei állampolgárok bizton-
ságának növelése érdekében
végzett kiemelkedô teljesít-
ményük elismeréséül. Jótékonysági estet szerveza Békés Megyei Szociális

és Gyermekvédelmi Köz-
pont a Békés Megyei Ön-
kormányzat támogatásával
2011. november 16-án 19
órától Békéscsabán, a Jókai
színházban. A részletekrôl
Sziszák Katalint, a Degré ut-
cai intézmény igazgatóját
kérdeztük.

– Honnan jött az elképzelés
erre a különlegesnek tervezett
estére?
– Fenntartónk, a Békés

Megyei Önkormányzat a
gyermekvédelmi intéz-
ményegységünkben állami
gondoskodásban nevelkedô

gyermekek számára az el-
múlt évben több jótékony-
sági rendezvényt is szerve-
zett. Ezek sikerességét látva
úgy gondoltuk, a sérült
gyermekekben, fiatalokban
rejlô értékeket meg kell is-
mertetni a nyilvánossággal.
Így jutottak munkatársaink

arra a gondolatra, hogy egy
egyedülálló és különleges
programot kellene szervez-
ni, ahol az értékek bemuta-
tása mellett a jótékonyság is
szerepet kap.

–Milyen célokat tûztek ma-
guk elé?
– Rendezvényünk célja

kettôs: egyrészt meg szeret-
nénk mutatni a fogyatékos-
sággal élô emberek értékeit,
segítve ezzel társadalmi be-
fogadásukat, másrészt a jóté-
konysági est bevétele az élet-
minôségük javítását szolgál-
ja a közelgô karácsonyi ün-
nep meghitté tételével.

Jótékonysági esttel az elfogadásért
Neves mûvészek és sérült fiatalok közös mûsora 

a Békés Megyei Jókai Színház színpadán
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Viharkárokat hárítottak el
Viharkár-szituációra épülô katasztrófavédelmi
gyakorlatot tartott a Körös Mentôcsoport
Dombiratoson. Az október 12-ei alkalmon azt
modellezték, hogy a település épületeit egy erôs
villámtevékenységgel és 100 kilométeres órán-
kénti szélsebességgel érkezô vihar megrongál-
ta. A szimuláció során a speciális mentôk tûzol-
tási, romkutatási, épületbontási munkálatokat,
valamint egészségügyi ellátást is végeztek.
Mindezt megelôzôen a mentôcsoport tagszer-
vezetei elismerésben részesültek és a számukra
frissen beszerzett mentô- és kárfelszámoló fel-
szereléseket is átvehették.
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– A Körös Mentôcsoport
(KMCS) tagjaira baj esetén
mindig számíthatunk, hi-
szen a veszélyhelyzetekre
mindig felkészülten érkez-
nek. Ennek érdekében azo-
kat a szükséges technikai
fejlesztéseket is biztosítjuk
számukra, melyek a védeke-
zést megfelelôen segíthetik
– hangsúlyozta Farkas Zol-
tán. – Bízom benne, hogy a
gyakorlat hasznos tapaszta-
latokkal segíti az éles hely-
zetekre való felkészülést, és
remélem, hogy a jövôben is
folytatódni fog az együtt -
mûködés, amely az elmúlt
években a Békés megyei
emberek és a Körös Mentô-
csoport között kialakult –
tette hozzá.
A köszöntô szavakat kö-

vetôen a KMCS részére át-
adták azokat a frissen be-
szerzett mentô- és kárfelszá-

moló felszereléseket, ame-
lyek között a vízi mentést
szolgáló mentôcsónaktól
kezdve a téli merülést lehe-
tôvé tevô búvárruhán át

roncsvágó eszközöket és a
víz alatti kutatást segítô hal-
radart, továbbá alpintechni-
kai kellékeket is fellelhettek
a jelenlévôk. Ehhez kapcso-

lódóan pedig még egy mo-
bil, zárt terek fertôtlenítésé-
re szolgáló egység is bemu-
tatkozott.
Mint kiderült, a gyakor-

laton összesen 84 fô és to-
vábbi 160 diák vett részt. A
viharkár elhárítása okán el-
méleti felkészítést is tartot-
tak, ezt követôen pedig a
mentési tevékenység bemu-
tatása során tûzoltást, sérült
házakban való kutatást, ki-
menekítést, majd egészség-
ügyi és pszihoszociális ellá-
tást és épületbontási mun-
kálatokat is gyakorolhattak a
katasztrófavédôk. A szimu-
láció célja az volt, hogy ne
csak a mentési rutinteendô-
ket tökéletesítsék, hanem az
újonnan beszerzett eszkö-
zök és felszerelések haszná-
latát is begyakorolják a kuta-
tási, mentési és egészség-
ü gyi komponensek tagjai.
Képgaléria: www.bekesmegye.com

Munkahelyeket hoznak 
a cégek beruházásai

Két cég is huszadik születésnapját ünnepelte az el-
múlt egy hónapban Békés megyében. Az egyik faül-
tetéssel, a másik új gyártócsarnokának felavatásával
igyekezett emlékezetessé tenni a kerek évfordulót.
Egy harmadik vállalat pedig éppen a közelmúltban
tette le új üzemi egységének alapkövét. A cégek fej-
lesztései a munkaerôpiacra is jótékony hatással lesz-
nek, új álláshelyeket teremtenek.

Németországban 126 évvel
ezelôtt fektették le a Felina
vállalat alapkövét. A cég
napjainkra csaknem min-
den európai országban tart
fenn értékesítési képvisele-
tet, és több kontinensen is

jelen van. Magyarországon
1991-ben alakult meg a kö-
telékébe tartozó, fehérne -
mû gyártással és -forgalma-
zással foglalkozó svájci–ma-
gyar vegyes vállalat, az idén
szeptember 22-én ünnepel-
ték ennek kerek évforduló-

ját a kft. szeghalmi üzemé-
ben. A Felina Hungária éves
szinten mintegy 1,5 millió
darab fehérnemût állít elô,
és a 340 fôs kezdeti dolgozói
létszámot mára több mint
600 fôre emelte, Szeghalom

mellett pedig Dévaványán
és Szabadkígyóson is ter-
mel. Az évforduló emlékére
a meghívott vendégek húsz
facsemetét ültettek el az
üzemcsarnok mellett, szem-
 léltetendô a vállalat környe-
zettudatosságát.

Dupla ünnepelnivalója is
akadt szeptember 23-án a
békéscsabai Hirschmann
Car Communication Kft.-
nek. Egyrészt a kommuni-
káció-elektronikai cég hu-
szadik születésnapja, aminek
alkalmából emléktáblát lep-
leztek le, kétnapos rendez-
vényt szerveztek, és szomba-
ton a munkatársak családtag-
jait is programokkal várták.
Másrészt ezen a pénteken új
gyártócsarnokot avattak, sa-
ját erôs beruházásként. Az
ünnepségnek is helyet adó
csarnok átadása nyomán 30
százalékkal bôvül a gyártóte-

rületük, ami most már tehát
mintegy 4500 négyzetmétert
jelent. Az új épületrésznek
köszönhetôen a vállalat ed-
digi 460 álláshelye további
60-70-nel egészülhet ki.

Három új üzletággal bôvít-
heti tevékenységeinek körét
a Layer Kft. annak köszönhe-
tôen, hogy új üzemcsarnoka

épül központi telephelyén,
Szeghalmon. A munkálatok
augusztusban kezdôdtek, az

alapkövet szeptember 29-én
tették le. A nettó 226 milliós
összköltségû beruházás egy, a
Dél-alföldi Operatív Prog-
ram keretében megnyert pá-
lyázatnak köszönhetôen 100
millió forintos vissza nem té-
rítendô támogatás segítségé-
vel valósul meg. A meghatá-
rozó alaptevékenységeként
építôipari generál kivitele-
zéssel foglalkozó cég hídda-
ruval is ellátott üzemcsarno-
ka 2760 négyzetméteres lesz.
A beruházás a térség munka-
erôpiacát is bôvíti, hiszen az
új üzletágak integrálásával ti-
zenegy új munkavállaló fog-
lalkoztatására nyílik lehetô-
ség a cégnél.

Névadójának bronzból
készült mellszobrát

avatták fel szeptember 29-én
a Harruckern János Közok-
tatási Intézményben Gyu-
lán; létrejöttét a szakképzés-
ben közremûködô megyei
és országos vállalkozások is
támogatták. A mûalkotást
egy nemzetközileg is elis-
mert román szobrászmû -
vész, Ioan Tolan alkotta meg,
és az iskola díszudvarán ka-
pott helyet. Az esemény fé-
nyét emelte, hogy a meghí-
vásnak eleget téve tiszteletét
tette a rendezvényen Harruc-
kern János György szülôhely é-
nek, az ausztriai Schenken-
feld településnek a polgár-

mestere, Karl Winkler, aki a
ceremóniára egy öttagú ha-
gyományôrzô fúvószenekart
is elhozott, hogy igazi oszt-
rák népzenével színesítse az
ünnepséget.
A leleplezés után Legát

Tibor újságíró moderálása
mellett mutatták be Besz-
terczey Judit A gyulai céh-
mesterek utódai címû in-
ter júkötetét. A Harruckern
munkatársaként dolgozó
szerzô a könyvben tíz, mára
már ritkaságszámba menô,
köztük például a prepará-
tor vagy a bádogos szakmát
mûvelô gyulai iparossal be-
szélget, bemutatva életút-
jai kat.

Viharkárokat hárítottak el

Bronzba öntötték Harruckernt
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Csüllög István a Tengerszem Búvár Kkt. vezetôje-
ként vett át oklevelet Farkas Zoltán megyei elnöktôl

Húsz év, húsz facsemete

Új gyártócsarnokban ünnepeltek

Alapkövet tettek le
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Keresték a megyei 
gazdaságfejlesztés lehetôségeit

Békés megye gazdaságáról
szóló vitaindító elôadással
indult a megyei közgyû lés
ülése, ugyanis közmeghall-
gatást tartottak, ahol az érin-
tetteknek, a gazdasági élet
megyében élô szereplôinek ,
szakembereinek lehetôsége
nyílt kérdést, illetve véle-
ményt intézni a képviselô-
testület felé. Szántosi Antalné
szarvasi vállalkozó szerint a

lehetô legjobb helyre kerül-
nek a területfejlesztési fela-
datok, ugyanis a vállalkozá-
sok korábban is könnyeb-
ben juthattak forrásokhoz,
amíg azok megyei döntés
eredményeként jutottak el
hozzájuk. Dr. Puskás János, a
Szent István Egyetem Víz-
és Környezetgazdálkodási
Karának dékánja pedig arra
hívta fel a figyelmet, hogy
számos területen lehet fej-
leszteni a megye gazdaságát.

Véleménye szerint a megyé-
nek el kell érnie, hogy foga-
dóképes legyen olyan forrá-
sokra, amelyekhez csak pá-
lyázati úton lehet hozzájut-
ni. - Amennyiben elô tu-
dunk állítani egy minta-
programot, amelyben a ter-
melés, a kutatás és az oktatás
érvényesülhet, akkor a gaz-

dasági növekedés tartóssá te-
hetô - tette hozzá az elmon-
dottakhoz Dr. Puskás János.

Területfejlesztésre koncentrál 
jövôre a megye gazdaságfejlesztési

programja
Békés Megye Növekedés-
o rientált Gazdaságfejleszté-
si Programjáról is beszámo-

lót hallgathatott meg a kép-
viselô-testület. A terjedel-
mes elôterjesztéssel kapcso-
latosan Farkas Zoltánmegyei
elnök kiemelte, hogy az
anyag bemutatja azt a ren-
geteg fejlesztést, amelyet az
elmúlt három évben a prog-
ram segítségével véghezvit-
tek. Mint kiderült, a közel-

gô intézményi átadások mi-
att a program új irányvona-
lat vesz a jövôben, és elsô-
sorban a területfejlesztésre
fókuszál, továbbá kutatni
fogja a közútfejlesztés ösz-
szefüggéseit a gazdasági
környezettel. 

Új alelnököt választott a közgyûlés
Új társadalmi megbízatású
alelnököt választott meg
a képviselô-testület Mucsi
András személyében, elôdje,
H. Kovács Judit ugyanis
szeptember 4-ével lemon-
dott tisztségérôl új munka-
köre miatti összeférhetetlen-
ség végett. Mint az a frissen
megválasztott helyettes ve-
zetô bemutatkozásából kide-
rült, jelenleg Békés város
közgyûlésének képviselôje,
magyar-német szakos tanár,
több civil szervezetben kép-
viselteti magát, a megyei ön-
kormányzatnál pedig a nem-
zetközi kapcsolatokkal fog-
lalkozik majd a jövôben.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

–A nemzetek történetében
vannak történelmi pillana-
tok, melyek nem múlnak el,
hanem egymást követô
nemzedékeken keresztül

emlékeztetnek meghatározó
eseményekre – hangsúlyoz-
ta dr. Kovács József, majd
hozzátette: az ’56-os esemé-
nyek egy hosszú folyamatot

indítottak el, amely végül a
kommunista diktatúra ösz-
szeomlásához vezetett. 
A köszöntôket követôen,

mint minden esztendôben,
ebben az évben is átadták

mindazoknak a „Békés me-
gyéért” kitüntetéseket, akik
munkájukkal kimagasló
eredményeket értek el me-
gyénk társadalmi, gazdasági,

kulturális, tudományos
vagy mûvészeti életében.
Ebben az elismerésben ré-
szesült a Biharugrai Nyug-
díjasok Érdekvédelmi
Egyesület Népdalköre,

amelynek tagjai munkájuk-
kal azt szeretnék elérni,
hogy az utókor átvegye,
majd továbbörökítse a nép-
dal, a népi hagyományok

kincseit. Kitüntetést vehe-
tett át Eperjesi József szociális
intézményvezetô, az idôsel-
látás és a szociális munka te-
rületén végzett tevékenysé-
géért, a korszerû gondosko-
dás szakmai ismereteinek
alkalmazásában és továbba-
dásában elért eredményei-
ért. Elismerték továbbá dr.
Kiss-Rigó Lászlómegyéspüs-
pök munkáját, az egyházi
mûemlékek védelme, a he-
lyi társadalmi, kulturális kö-

zösségekkel való párbeszéd
elôsegítése, az egészségünk
védelmének fontossága ér-
dekében kifejtett tevékeny-
sége tiszteleteként. Aktív
közösségi tevékenységéért,
több évtizedes szakmai pá-
lyafutásáért Szécsi Gábor fel-
találót is eme díjjal tüntették
ki, aki többek között arról is
ismert, hogy feltalálta a
drótfonatból és felülkezelt
falécekbôl készült DROFA
nevezetû anyagot, amely

termékcsalád bejárta a vilá-
got és számos nemzetközi
elismerést is kapott.
A megemlékezés ünnepi

mûsorral zárult, amelyen a
forradalom eseményeit ele-
venítették fel korabeli ru-
hákba bújva a Békés Megyei
Hunyadi János Közoktatási
Intézmény DUMA’ Szín-
házának diákjai. A tanulók
zenés-táncos mûsorral ér-
telmezték újra az ’56-os ese-
ményeket. 
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Felmérték a megyei gazdaságfejlesztési igényeket 
Készülnek a jövôbeli feladatokra, beruházásokra

Közmeghallgatással vette kezdetét az október
14-ei megyegyûlés, mely Békés megye gazda-
ságfejlesztési lehetôségeire keresett építô javas-
latokat, elsôsorban a választópolgárok és a tér-
ség vállalkozásainak segítségével; a felszólalt
szakemberek úgy látták, hogy a megyei önkor-
mányzat is tehet lépéseket a gazdaságfejleszté-
séért, mert véleményük szerint a területfejlesz-
tési feladatokat korábban is jól látta el a megye.
A megyeházi tanácskozáson ezúttal a megyei
katasztrófavédelem éves tevékenységérôl is be-
számoltak a képviselôknek, továbbá megválasz-
tották Mucsi Andrást a közgyûlés új társadalmi
megbízatású alelnökévé.

Dr. Kiss-Rigó László, Eperjesi József, Pacsika Istvánné, a népdalkör vezetôje és
Szécsi Balázs

Tisztelegtek 1956 emléke elôtt
Ünnepi ülésen adták át a Békés megyéért kitüntetéseket
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Új lehetôségeket hoz a területfejlesztés
Mint arról már korábban beszámoltunk, a közeljövôben hangsúlyosabb feladatot kap a megyei önkormányzat a területfejlesztésben. A területfejlesz-
tés, a településfejlesztés és a kapcsolódó kiegészítô feladatok átvétele új beruházások elindítását jelentheti. Farkas Zoltán, a Békés Megyei Önkormányzat
elnöke elmondta, hogy az önkormányzati rendszer megújulása új lehetôségeket jelent Békés megye számára, hiszen a megyék fejlesztését megyei, és
nem regionális szinten kell kezelni, hiszen itt lehet a leghatékonyabban koordinálni a fejlesztéseket, reagálni a helyi igényekre, segíteni a gazdaság és az
infrastruktúra fejlôdését. Farkas Zoltán azt is hozzátette, hogy ez nem új feladat, hiszen az elôzô kormány elvette ugyan a területfejlesztés finanszíro-
zási feltételeit, de a megyei önkormányzat pályázati forrásokból, önerôbôl és kötvénykibocsátással is felvállalta Békés megye fejlesztését. Ennek ered-
ménye a Békés TISZK, a tudásház, új kollégiumok, tanszállók építése, és még sorolhatnánk azokat a beruházásokat, melyek az elmúlt években indul-
tak. Az elnök szerint a megyei önkormányzat szakembergárdájával készen áll a területfejlesztéshez kapcsolódó további feladatok ellátására.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT EDDIGI LEGFONTOSABB FEJLESZTÉSEI

Már nem felelt meg a
kor követelményei-

nek a Pándy Kálmán megyei
kórház patológiai osztályá-

nak több mint száz éves épü-
lete – gondot jelentett azon-
ban, hogy az intézmény nem

mûködhet megfelelô körül-
ményeket biztosító patológia
nélkül. Ezt a problémát or-
vosolandó, bár sem állami,

sem uniós pályázati források
nem álltak rendelkezésére, a
fenntartó Békés Megyei Ön-

kormányzat úgy döntött, vál-
ságkezelô programjának ré-
szeként, elôre hozott beru-
házásként új patológiai töm-
böt építtet Gyulán, az egyko-
ri ápolási osztály területén.
A teljes egészében saját

erôbôl megvalósuló, mint-
egy 680 millió forintos fej-
lesztéshez a forrást fele rész-
ben a kórház, fele részben
pedig a fenntartó biztosítot-
ta. A bontás 2009 nyarán
kezdôdött, és 2010 telén már
egy 1241 négyzetméter alap-
területû, Magyarország leg-
korszerûbb patológiái közé
tartozó tömb állt az orvosok,
valamint a Békés megyei be-
tegek szolgálatába.

Harmadik éve állt az élé-
re idén a Békés Me-

gyei Önkormányzat annak az
országban egyedülálló össze-
fogásnak, mellyel a gesztorsá-
ga mellett, intézményeihez
becsatlakozva a Békés megyei
települések is közösen lép-
hettek fel és tárgyalhattak egy
kedvezôbb árú földgázbe-
szerzésrôl. Az így elért meg-
takarítás jelentôs, hisz a vég-
zett adatgyûj tések szerint a

megyei fenntartású intézmé-
nyek összességében mintegy
100 millió forint megtakarí-
tást értek el 2009-ben.
A közös közbeszerzés

eredménye pedig idén min-
den korábbit felülmúlt, hi-
szen a résztvevôk (a megyei
önkormányzat és 12 intéz-
ménye, 56 települési önkor-
mányzat és 4 többcélú kis-
térségi társulás) a jelenlegi
gázévben köbméterenként

nettó 59,68 forintért plusz
rendszerhasználati díj elle-
nében kaphatják a fûtôanya-
got, mely 26,5 százalékkal,
azaz lényegesen kedvezôbb
a lakossági díjtételeknél, de
a tavalyi közös közbeszer-
zésnél is 9 százalékkal jobb
kondíciójú. Az igényelt
földgáz mennyisége közel
16 millió köbméter, a be-
szerzés értéke pedig 1,6
milliárd forintot tesz ki.

K orszerûsödik a Pándy
Kálmán kórház Gyu-

lán található sürgôsségi osz-
tálya, az erre a célra elnyert
508 millió forintos pályázati
támogatást a megyei önkor-
mányzat 171 millió forintos
megnövelt önerôvel egészíti
ki. A 2009 decemberében
indult, várhatóan jövô év
májusában záruló projekt ré-
vén átépítik, bôvítik, moder-
nizálják a diagnosztikai épü-
letet, tetején pedig helikop-
ter-leszállóhelyet alakítanak
ki, amellyel a sürgôs esetek
gyorsabban kerülhetnek or-
voshoz és ellátáshoz. A fel-
ú jítás összesen 654 négyzet-
métert érint. A fejlesztés ré-
vén az intézmény minde-

mellett új mûszer- és infor-
matikaeszközöket is kap, en-
nek jegyében idén júliusban

a röntgenosztály már hasz-
nálatba vette azt a legmoder-
nebb berendezések közé tar-

tozó, a vizsgálati idôt és a be-
tegek megterhelését csök-
kentô, 64 szeletes CT-t, azaz

komputertomográfot, amely
a beruházás teljes költségei-
nek egyharmadát teszi ki.

Ünnepélyes keretek
között szentelték újra

tavaly szeptemberben a Bé-
kés Megyei Pándy Kálmán
Kórház több mint százéves

kápolnáját, ugyanis az épü-
let kívül-belül megújult, és
a hatvan évig benne mûkö-
dô könyvtár elköltöztetésé-
vel visszakapta eredeti funk-

cióját, azaz az épület falai
között gyógyuló, lelki meg-
nyugvásukat keresô betegek
szolgálatába állt. A renoválás
részeként új tetôszerkezetet
kapott a torony, valamint a
nyílászárókat is kicserélték. 
A beruházás közel tizen-

négy millió forintba került,
ebbôl a külsô építészeti
munkák költségét a Békés
Megyei Önkormányzat,
míg a belsôépítészeti kiala-
kítás finanszírozását a Sze-
ged-Csanádi Egyházmegye
biztosította. A kivitelezés
végét követô ceremóniát dr.
Kiss-Rigó László szeged-csa-
nádi megyéspüspök vezette
le.

A pszichiátriai osztály
munkaterápiás részle-

gének ellátottait korszerû
körülmények várják az egy-
kori tüdôkórház épületé-
ben, a Sitka 1. telephelyen,
amely 2007 júniusában
ke rült a Pándy kórházhoz
a Békés Megyei Önkor-
mányzat két egészségügyi
intézményének összevoná-
sa során. Miután kiürült az
egykori gazdasági és labora-
tóriumi funkciókat ellátó
épület, elkezdôdött az átala-
kítás. A megújult épületbe
2009 elején költözhettek be
a Szentháromság utcai rész-
legbôl az ellátottak.
A 130 milliós beruházás

építészeti költségeihez 100

millió forinttal járult hozzá
a megyei önkormányzat. A
betegellátáshoz nélkülözhe-
tetlen berendezéseket a kór-
ház saját forrásból fedezte,

és ehhez további segítséget
jelentettek a Máltai Szere-
tetszolgálattól kapott beteg-
ágyak, amelyek egy részét itt
helyezték el.

Földgázbeszerzés közösen, olcsóbban

Helikopter-leszálló és 64 szeletes CT Megújult a volt tüdôkórház épülete

Patológiai tömböt adtak át Felszentelték a renovált kápolnát
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Kortól, anyagi körülmény-
tôl függetlenül biztosított
kell hogy legyen a fenntartá-
sában lévô iskolák tanulói
számára az étkezés lehetô-

sé ge, a diákoknak hozzá kell
jutniuk a fejlôdésükhöz
szükséges egészséges táplá-
lékhoz – ezen elv alapján és
ezzel a szándékkal 2010. jú-

niusi döntésével a me-
gyegyûlés az étkezési díj fi-
zetésének támogatására vo-
natkozó pályázatot hirdetett
a Békés Megyei Önkor-

mányzat három közoktatási
intézményében tanuló, ne-
héz körülmények között élô
diákok számára. A támoga-
tásra a térítési díj 50 százalé-

kát fizetôk mellett azok a
meghirdetett feltételeknek
megfelelô tanulók adhatták
be igényüket, akik a hatályos
jogszabályok szerint semmi-
lyen kedvezményben nem
részesülnek. A célra az ön-
kormányzat 10 millió forin-
tos keretet állapított meg, a
támogatások odaítélésérôl a
humán ügyekért felelôs bi-
zottság döntött. Mivel a ren-
delkezésre álló keret lehetô-
vé tette, a képviselô-testület
decemberben is kiírta a gyer-
mekétkeztetési pályázatot.
A 2010. szeptember 1-tôl

december 31-ig terjedô idô-
szakban 199 diák, 2011. ja-
nuár 1. és május 31. között
pedig 334 tanuló részesült a
20 és 90 százalék közötti
mértékû támogatásban.

K özel 650 millió forin-
tos saját erôs beruhá-

zást indított 2009-ben a Bé-
kés Megyei Önkormányzat
az általa fenntartott Harruc-
kern János Közoktatási In-
tézmény gyulai központjá-
ban. A fejlesztés során a régi
tanmûhely épületének he-
lyén új kollégium, egyben
oktatási épület létesült. A be-

ruházás révén 150 diák ka-
pott új férôhelyet, emellett 8
tanterem, tanácskozóterem,
valamint a mindezt kiszolgá-
ló szociális blokkok is léte-
sültek az új épületben. Az

intézményben zajló magas
szintû gyakorlati képzést jól
példázza, hogy az új épület
festési, mázolási és tapétázá-
si munkálatait az iskola diák-
jai végezték el, akik ezáltal
értékes tapasztalatokra tehet-
tek szert, ugyanis az építke-
zéssel gyakorlati lehetôséget
is biztosítottak a tanulók szá-
mára. Farkas Zoltán megyei

elnök az ünnepélyes átadón
kiemelte, hogy a szakképzést
húzóágazatnak tekintik,
ezért minden eszközt és le-
hetôséget megragadnak a
fejlesztés érdekében, emel-

lett nagy hangsúlyt fektetnek
a megyei oktatási intézmé-
nyekben a gyakorlati képzés-
re, mert az abban szerzett ta-
pasztalatok segítik a diákok
könnyebb elhelyezkedését.
Az építkezés része volt azok-
nak a Békés Megye Növeke-
désorientált Gazdaságfej-
lesztési Programjában meg-
határozott, elôre hozott be-

ruházásoknak, amelyeket a
benyújtott pályázatokon el-
utasítottak, azonban az in-
tézmények hatóságilag elôírt
feladatellátásához nélkülöz-
hetetlenek voltak.

Mintegy kétezer négy-
zetméteres sportud-

vart alakítottak ki 2010 ôszé-
re a Hunyadi János Közokta-
tási Intézmény mezôkovács-
házi székhelyén. A projekt
pályázati segítséggel 27 mil-
lió forintból valósult meg,
ehhez fenntartóként 11 mil-
liós önerôt biztosított a Bé-
kés Megyei Önkormányzat.

A létesítményen salakburko-
latú síkfutópálya és dupla sá-
vos futópálya kapott helyet;
aszfaltozott, a szabványoknak
megfelelô sportpálya, ahol a
diákok kézilabdázhatnak, te-
niszezhetnek, kosarazhat-
nak; akárcsak a beton burko-
latú súlylökô szektor és a
mûanyag burkolatú távolug-
rópálya.

De ebben az évben is
akad a sportélethez köthetô
újítás a Hunyadiban. Július-
ban–augusztusban, a me-
gyei önkormányzat támoga-
tásával, a karbantartás és fel-
újítás négymillió forintos
keretösszegbôl valósult meg.
Ennek köszönhetôen nyá-
ron a tornacsarnok 105 fé-
rôhelyes lelátóján kicserél-
ték a sérült burkolati lapo-
kat, valamint az ülôhelyeket
tették biztonságosabbá. A
fennmaradó összegbôl a
nyílászárók fafelületei kap-
tak új színt. Ezen túl, ön-
e rôbôl, a munkálatok során
a mezôkovácsházi középis-
kolában összesen több mint
2000 négyzetméter falfelü-
letet festettek újra az intéz-
mény dolgozói a tanter-
mekben, a folyosókon.

Hétköznap a diákok lak-
 helyéül szolgál, hétvé-

genként pedig tanszálloda-
ként mûködik két kollégium
is Békésen, a Békés Megyei
Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény kötelékében, gya-
korlati helyet biztosítva ezzel
az utazás- és turizmuskép-
zésben részt vevô gimnazis-
ták számára. Az öt szobájá-
ban 25 fôt vendégül látni tu-
dó Petôfi utcai épületet 2009
márciusában adták át.
Egy évvel késôbb felavat-

ták az (akkor még Farkas
Gyula nevét viselô) iskola
saját erôbôl, mintegy 150
millió forint ráfordításával
megújított Szánthó Albert
utcai kollégiumát – a mint-
egy fél éven át tartó munká-

latok során 155 darab olyan
nyílászárót építettek be,
amelyet az intézmény faipa-
ri növendékei gyártottak le.
1400 négyzetméternyi hasz-
nos alapterületet renovál-
tak, egyebek mellett a lapos-
tetôre magastetôt építettek,
akadálymentesítést végez-
tek, átalakították a víz- és

szennyvízvezetékeket, kor-
szerûsítették az elektromos
hálózatot és a fûtési rend-
szert. A kollégium huszon-
hét szobája száz sajátos ne-
velési igényû gyermeknek
ad otthont, hét szobájában
huszonhét férôhellyel mû -
ködik hétvégenként tanszál-
lodaként.

A szakképzést segítô egy-
milliárd forintos infra-

struktúra-fejlesztés valósult
meg a Békés Térségi Integ-
rált Szakképzô Központ is-
koláiban egy nyertes pályá-
zatnak köszönhetôen, mely-
hez a fenntartó Békés Me-
gyei Önkormányzat 10 szá-
zalékos önerôt biztosított.
Ennek részeként Gyulán, a
Harruckern János Közokta-
tási Intézmény központjában
idén május elején új épületet
adtak át. A közel 230 millió
forintos beruházás eredmé-
nyeként felhúzott létesít-
ményben egy építôipari és
egy mezôgazdasági gépszere-
lôi tanmûhelyt alakítottak ki,
ellátva a legmodernebb be-

rendezésekkel, az emeleten
pedig helyet kapott egy 270
fôs konferenciaterem. Mind-
ezt kevesebb mint fél év alatt
építették meg, tavaly decem-
berben már kulcsrakész álla-
potban volt. A beruházás ré-
vén 944 négyzetméter hasz-
nos alapterületû, halláskáro-
sultak vagy gyengén látók

számára is akadálymentesí-
tett területet vehettek birtok-
ba szakképzésben részt ve-
vô fiatalok. Emellett a Har-
ruc kern mezôhegyesi és sza-
badkígyósi, valamint a Tisza
Kálmán (korábban: Farkas
Gyula) Közoktatási Intéz-
mény békési telephelyén is
épületeket újítottak fel.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT EDDIGI LEGFONTOSABB FEJLESZTÉSEI

Közel huszonnyolcmillió fo-
rintos beruházásból moder-
nizálták 2009-ben a Békés
Megyei Tisza Kálmán (ko-
rábban: Farkas Gyula) Köz-

oktatási Intézmény békési fa-
ipari tanmûhelyét. A Szarva-
si u. 44. szám alatt még 1992-
ben alakították ki a mûhelyt,
ahol szakiskolai, szakközép-

iskolai bútorasztalos-, majd
erre épülô fa- és bútoripari
technikusképzés folyik. Mi-
vel a szakmai színvonal nö-
velése elengedhetetlen, en-
nek eszközigényét tudta fe-
dezni a pályázati segítséggel
megvalósuló projekt, amely-
hez az 5,2 millió forintos sa-
ját erôt a szakképzési hozzá-
járulás fedezte. Az iskola a
fejlesztés révén modern gé-
peket, így lapszabászt, kör fû -
részt, hidraulikus keretprést,
asztalos marógépet, négyfe-
jes gyaluautomatát, CMC
festô-szárító kabint tudott
beszerezni.

Oktatási épületet és kollégiumot avattak

Fejlesztették a TISZK-et

Korszerû faipari tanmûhely

2009. november 2010. szeptember

Üres has nélkül az iskolapadban

A sportos Hunyadi

Tanszállodák Békésen
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Saját erôs beruházásként,
mintegy 360 millió Ft-

ból 2010 nyarára készült el az
irattári telephely Békésen. A
megyei levéltár fióklevéltárá-
nak épületei elsôsorban rak-
tározási célokat szolgálnak. A

kétszintes mobil állványzattal
beépített csarnokraktárak
több mint 10 000 iratfolyó-
méter befogadására alkalma-
sak. Az intézmény a fennma-
radó üres raktárkapacitást ira-
tok bértárolására használhat-

ja. Az intézményegység a pri-
vatizáció óta alakult gazdasá-
gi társaságok felszaporodott
iratanyagát, a helyhiánnyal
küzdô önkormányzatok, ön-
kormányzati intézmények
iratait is átveszi bértárolásra.

K özel négyéves elôké-
születet követôen ta-

valy szeptemberben nyitot-
ta meg kapuit az IBSEN
Ház. A békéscsabai közgaz-
dasági szakközépiskola egy-
kori helyén felépített köz -

mûvelôdési komplexum
megvalósítására még 2006-
ban pályázott sikeresen a
Békés Megyei Önkor-
mányzat. A Norvég Alap
595 millió forintos támoga-
tása, illetve a 105 millió fo-
rintos saját forrás (melynek
felét az EU Önerô Alap biz-
tosította) révén az eredeti
hasznos alapterület a felújí-
tással 1287 négyzetméterrôl
3525 négyzetméterre nôtt
meg. A fizikai felújítás mel-
lett színpadtechnikai beren-
dezéseket, fény- és hang-
technikai eszközöket, búto-

rokat, konyhatechnológiát,
kávéházi és éttermi beren-
dezéseket, informatikai esz-
közöket is beszereztek.
Szakmai partnerei segít-

ségével az IBSEN Ház
számtalan kulturális, köz -

mûvelôdési, képzési funk-
ciót tölt be. Az új össz mû -
vészeti központ falai között

lelt például elsô saját ottho-
nára az 1949 óta létezô Bé-
kés Megyei Napsugár Báb-
színház, és itt található a
megyei Jókai teátrum mo-
dern, alsó és felsô gépészet-
tel, beépített forgóval ren-
delkezô színpaddal felsze-
relt, 120 férôhelyes stúdió-
színháza is, amelyet alka-
lomhoz illôen Henrik Ibsen
drámájával, a Nórával avat-
tak fel 2010-ben. Vagy
ugyancsak itt sajátíthatják
el mesterségüket a Har-
ruc kern János Közoktatási
Intézményhez tartozó Fiatal
Színházmûvészeti Tanház
tanulói is. Az IBSEN Étte-
rem és Kávéház pedig Békés
megyében elôállított alap-
a nyagokból készített, az ak-
tuális kulturális programok-
hoz is illeszkedô ételekkel
várja vendégeit.

Jelentôs átalakuláson mentát a Békés Megyei Tudás-
ház és Könyvtár épülete Bé-
késcsabán, hiszen 2009-ben
új emeletet építettek rá,
amivel csaknem 1200 négy-
zetméterrel bôvült a rendel-
kezésre álló hasznos tere. A
közel 900 milliós, saját erôs
beruházás részeként fûtés-,
illetve világításkorszerûsítést
hajtottak végre a létesít-
ményben. A teljes épület
új, zöldenergiás hûtô-fûtô
rendszert kapott a legmo-
dernebb központi irányítás-

sal – a japán hôvisszanyerôs
technológia nagyságát te-
kintve egyedülálló Magyar -
országon és a kelet-közép-
európai térségben is.
Nemcsak külsejében, de

szolgáltatásaiban is felfris-

sült a Békés Megyei Tudás-
ház és Könyvtár, amelynek
ma már minden intéz-

ményegysége egy épület-
ben mûködik. A létesít-
ményt a korábban megszo-
kott könyvtárképet felülíró
21. századi követelmények-
nek megfelelve mindinkább
a dinamikusság jellemzi.

Munkatársai a hagyomá-
nyos, ám egyre kevesebb ér-
deklôdôt vonzó szolgáltatá-
sok (így a könyvkölcsön-
zés), illetve a lexikális tudás
biztosítása mellett egyéb le-
hetôségeket is igyekeznek a
látogatók számára elérhetô-
vé tenni. Különösen nagy
hangsúlyt fektetnek ember
és technológia közös érték-
teremtô tevékenységére, a
digitalizálásra. Mindebben
segítenek elektronikus kata-
lógusai, interaktív könyvtá-
ri honlapok, az online prog-
ramok, a fokozott építkezés
a webkettes alkalmazásokra,
illetve a tudásházba látoga-
tók rendelkezésére álló,
negyvenkét új készülékkel
kibôvült számítógépes park.
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Hûtés-fûtés zöldenergiával

A norvég kapcsolat: IBSEN Ház

Iratfolyóméterek ezreit tárolhatják

Akollégium alsó szintjé-
nek és az elsô emeleti

szintnek a teljes felújítása
mellett az ebédlô is átalakult
a 2009/2010-es tanévkez-
désre a Harruckern János

Közoktatási Intézmény
orosházi intézményegysé-
gében, melyet még ma is
sokan Mezgéként emleget-
nek, és amely idén szeptem-
bertôl a Tisza Kálmán isko-
la székhelye. A közel 57
millió forintos saját erôs be-
ruházást közvetlenül azután
hajtotta végre a fenntar-
tó megyei önkormányzat,
hogy az év júliusában átvet-
te az intézményt a nyugat-
békési várostól.
A padozat feltörése után

új laminált parkettával, asz-
talokkal, székekkel, függö-
nyökkel, megújult külsôvel,
belsôvel impozáns tankony-
hává és tanétteremmé nôtte
ki magát az ebédlô. Ezzel
méltó gyakorlóhellyé vált a
falusi turizmus, panziós
képzésben részt vevô diákok
számára, de a helyiségek

külsôs rendezvények, lako-
dalmak számára is ideális
helyszín. A fûtés, a víz- és
villanyszolgáltatás kor-
szerûsítésével csökkent a
kollégium közüzemi költsé-

ge. Az alsó szinten a koráb-
ban könyvtárként funkcio-
náló helyiség falait kibôvítve

alakították ki a közös tanári
szobát, és az iskolavezetés is
átkerült a kollégiumba, míg
a könyvtár átköltözött a fô-
é pület volt tanári szobájába.
A nyílászárók cseréje az is-
kola teljes épületében meg-
történt, a kollégium belsô
festését is elvégezték, az is-
kola belsô udvarán pedig
megújult a térburkolat.
2010 nyarán pedig meg-

kezdôdött az a projekt,
amelynek célja, hogy a kol-
légium harmadik emeletén
tanszállót alakítsanak ki. Er-
re a Növekedésorientált
Gazdaságfejlesztési Prog-
ramban a megye 14 millió
forintot különített el. A
Harruckernnel elkezdett
fejlesztés végsô befejezése,
az üzembe helyezés a Tisza
Kálmán Közoktatási Intéz-
ménynél történik meg.

A régi Mezgé új köntöse
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Kutatások szerint a jó
vezetôvé váláshoz

szükséges legfontosabb tu-
lajdonságok együttesével
ezer ember közül mindösz-
sze körülbelül ötvenen ren-
delkeznek, és közülük is
csupán alig néhányan dol-
goznak saját tanult szakte-
rületükön, illetve a hozzá-
juk illô pozícióban. A Dél-
alföldi Talentum Akadémiát
(DELTA) pedig éppen azért
hívták életre, hogy azok a
fiatalok, akikben mindezek
a személyiségjegyek meg-
vannak, nagyobb százalék-
ban kerülhessenek a képes-
ségeiknek megfelelô mun-
kakörbe.
A békési Barkász Sándor

ötletébôl megszületett, a Bé-
kés Megyei Önkormányzat
és a Szeged–csanádi egyház-

megye együtt mûködésével,
támogatásával megvalósuló
programhoz elsô lépésként
az ezekkel a jegyekkel ren-
delkezô fiatalokat kellett
kiszûrni, ezért a megye vég-
zôs szakközépiskolásai és
gimnazistái között a kezde-
ményezés szakértôi teljes
körû, azaz mintegy 3300 fô-
re kiterjedô felmérést vé-
geztek. Idén nyáron pedig

meg is tartották az elsô évfo-
lyamnak, azaz az eredmé-
nyeik alapján kiválasztott, a
hároméves, ingyenes prog-
ramban való részvételt vál-
laló mintegy hatvan diáknak
a képzés gerincét adó egy-
hetes nyári akadémiáját
Gyulán. Ôsztôl pedig hat
szakmai kollégiumban fo-
lyik tovább a fiatalok men-
torálása.

A 21. század, egymással szo-
rosan összefüggô, tudomá-
nyos és társadalmi kihívá-
saira (mint például a nano-
technológia hasznosítása
vagy az elöregedés) adható

helyi válaszlehetôségek té-
májában készít tanulmányt
a Szent István Egyetem
Gazdasági Kara (SZIE–
GK). A kutatást 700 ezer fo-
rinttal támogatja a Békés

Megyei Területfejlesztési
Tanács. Az együttmûködés-
rôl idén tavasszal aláírt meg-
állapodásnak a kutatás során
elért eredmények melletti
legfontosabb törekvése a
hallgatók gyakorlati tapasz-
talatszerzésének, szakdol-
gozatra, államvizsgára való
készülésének segítése. Hi-
szen a projektben a GK
nyolc alapszakos hallgatója
vesz részt, önálló munkáju-
kat témavezetôik segítik. A
projekt végére megszületett
megállapításokat oktatói
közremûködéssel össze-
gyúrják, összefésülik egy
közös tanulmánnyá, amely
legkésôbb november 1-jéig
elkészül.

Térségünk számára is
súlyos problémaforrás

a népesség elöregedése, ezért
a Békés Megyei Önkor-
mányzat két programja is azt
a célt szolgálta és szolgálja,
hogy alternatívát mutasson a
fiataloknak arra, van miért
itt maradni/ide jönni, vala-
mint azt, hogy hozzásegít-
se ôket a késôbbi álláske re-
sésnél elônyös munkata-
pasztalat megszerzéséhez.
Egyrészt a Békés Megyei
Terü letfejlesztési Tanács
(BMTT) 55 millió forintos
keretének köszönhetôen
2009/2010-ben közel negy-
ven frissdiplomás kezdhette
meg munkáját a megye hu-
szonnyolc önkormányzatá-
nál. A tizenkét hónapra szer-
zôdést kötött, ösztöndíjas
jogállásban lévô fiatalok bé-

rezését (minimum bruttó
120 ezer forint) a BMTT fi-
nanszírozta.
Másrészt a még felsôokta-

tási intézménybe járók szá-
mára teremt lehetôséget a
megyei önkormányzat a hi-
vatalában, valamint intézmé-
nyeiben a gyakorlatvégzésre,
szakdolgozataik megírásához
is szakmai segítséget nyújtva.
2010-ben huszonnégy hall-

gató vett részt a programban,
ami összesen 1,7 millió fo-
rint támogatást jelentett. A
megyei képviselô-testület
humán ügyekért felelôs bi-
zottságának döntése szerint
idén további ötven egyete-
mista és fôiskolás töltheti kö-
telezô szakmai gyakorlatát
valamely intézménynél,
amihez 3,8 millió forintnyi
forrás biztosítása szükséges.

A térség katasztrófavé-
delmi felkészültsége

mind technikai eszközkész-
letét, mind emberanyagát
tekintve kimondottan jó.
Bevethetô tûzoltók, szakirá-
nyú mentôorvosok, légi- és
vízimentés, kutyás mentés –
mind-mind fellelhetôk Bé-
késben. Sokáig problémát
jelentett azonban, hogy ezek
a csoportok külön-külön,
azaz több állami szervezet-
ben, esetleg magánszemé-
lyek, civil szervezetek köz-
remûködése révén mûköd-
nek; ezért a Békés megyei
közgyûlés két évvel ezelôtt
döntött arról, hogy 2009-

ben és 2010-ben is egy-egy
millió forintot különít el
ezeknek a szétszórtan felálló
csapatoknak az összehango-
lására, hogy az együttmûkö-
désükben rejlô lehetôsége-
ket kihasználva növelje a ve-
szélyek elhárításának haté-
konyságát. A koordinálással
a Békés Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóságot bízta
meg, így alakult meg a Kö-
rös Mentôcsoport (KMCS),
amely kutatási, mentési és
egészségügyi komponensei
révén mûszaki mentô-fel-
derítô, tûzoltó, kutyás kuta-
tó-mentô, légi felderítô, víz
alatti és -felszíni kutató-

mentô, alpin mentô képes-
ségekkel rendelkezik. Vagy-
is: földön és levegôben, ma-
gasban és mélyben, víz felett
és víz alatt egyaránt rendel-
kezésre áll. 2010. április vé-
gén a KMCS hivatalosan is
bevethetôvé vált, és a termé-
szet úgy hozta, hogy az éles
helyzetre nem is kellett so-
kat várni, hiszen két héttel
késôbb már bizonyíthatta
szaktudását az árvíz sújtotta
Sajóecsegen és Edelényben.
Az 58 fôs személyi állo-

mányú mentôcsoport mun-
káját a megyei önkormány-
zat 2011-ben is támogatja,
hárommillió forinttal.

Újjászületett 2008 ele-
jén a Munkácsy Mi-

hály Múzeum: egy két éven
át tartó, 95 százalékos pályá-
zati támogatottságú projekt

révén mintegy 300 millió
forintból modernizálódott.
A külsô és belsô renoválás az
akadálymentesítés mellett a
múzeum öt új (természet-
tudományi, régészeti, hely-
történeti, gazdaságnéprajzi,
Munkácsy-relikviák) állan-
dó kiállítást nyithatott meg.
A fejlesztés során különösen
nagy hangsúlyt fektettek a

korszerû kiállítóterek meg-
teremtésére, arra, hogy a 21.
századi igényekhez igazodva
a modern, interaktív eszkö-
zöket is bevonják a szemlél-

tetésbe. A Békéscsabán talál-
ható intézményben azóta
számtalan nagyszabású kiál-
lítást szerveztek számos té-
mában és mûvészeti ágban:
egyebek mellett a tatárjárás
kérdéskörét körbejáró törté-
nelmi tárlatot, amelyet a Bé-
kés megyei diákok kedvez-
ményesen, utazási támoga-
tással tekinthettek meg; a 20.

század talán legjobb haditu-
dósítója, a normandiai part-
raszállást is lefotózó Robert
Capa gyûjteményét; vagy
éppen a 2012 januárjáig láto-

gatható,  50 festményt és 40
grafikát, dokumentumot
bemutató Orlai Petrics So-
ma-kiállítást.
A világ legnagyobb Mun-

kácsy-gyûjteményével ren-
delkezô megyei fenntartású
múzeum 2007-ben elnyer-
te Az év múzeuma, majd
2008-ban a Vendégbarát
múzeum címeket.
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Hallgatók gazdasági kutatásai

Frissdiplomásokat támogattak

DELTA: diákokból vezetôkModern múzeumi kiállítóterek

Biztonságot nyújt a mentôcsoport
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A határ menti együttmû kö-
dés lehetôségeit használja ki
a megyei önkormányzat az

Arad Megyei Kereskedelmi,
Ipari és Mezôgazdasági Ka-
marával partnerségben meg-
valósítandó projektjével. A
3,5 milliós pályázati támoga-
tással összesen 4,2 millió eu-

rós beruházás során 2,6 mil-
lió euró (azaz több mint 700
millió forint) a magyar olda-

li, 1,6 millió a román oldali
fejlesztés, és ennek révén
megyénkben, a Békéscsaba
és Gyula közötti reptér mel-
letti területen multifunkcio-
nális kiállítási tér nyílik 1920

négyzetméteren – a föld-
szintjén egy közel 1300
négyzetméteres csarnokkal,
az emeletén százfôs konfe-
renciateremmel. A hozzá
tartozó szabadtéri kiállítási
területtel együtt mindez szá-
mos szakmai és tematikus ki-
állításnak, vásárnak, nagysza-
bású rendezvénynek adhat
otthont. A beruházás célja a
határon átnyúló üzleti, ke-
reskedelmi kapcsolatok élén-
kítése, a vállalkozások együtt -
mûködésének elôsegítése, a
két megye gazdasági életének
fellendítése, a vállalkozások
termékeinek piacra jutásának
elôsegítése, ezzel is elômoz-
dítva a munkahelyteremtést.
A Békés megyei kiállítási
csarnok alapkövét idén
szeptemberben tették le, az
AB Expo nevet viselô projekt
várhatóan 2012 augusztusá-
nak végén zárul le.

A határ menti kapcsola-
tok és a mezôgazdasá-

gi piac élénkítése érdekében
két nagyszabású expót és
üzletember-találkozót is
szervezett 2011-ben a me-
gyei önkormányzat. A ja-
nuári ukrán–magyar, majd a
szeptemberi Békés–Arad–
Bihar megyei agrárkiállítá-
sok és vásárok standjai meg-
töltötték a gyulai sportcsar-
nokot; a mezôgazdasági
gé p ipart leszámítva az ága-
zat valamennyi területe
képviselte magát a rendez-
vényeken, lehetôséget adva
ezzel új kereskedelmi part-
nerségek megkötésére. Bár
megyénk nevéhez három
hungarikum, azaz a csabai
és a gyulai kolbász, valamint
a békési pálinka neve köthe-
tô, számos itteni termékben
benne a potenciál a hunga-
rikummá váláshoz – az ex-

pók ezekre is felhívják mind
a hazai látogatók, mind a
külföldi érdeklôdôk figyel-

mét, és segítik a minôségi
Békés megyei áruk piacra
jutását.

Jelenleg 139 nevelôszülôvan a megyében, és 34 te-
lepülésen 432 gyermek, fiatal
lakik családi körben a Békés
Megyei Szociális, Gyermek-
védelmi, Rehabilitációs és
Módszertani Központ által
mûködtetett nevelôszülôi
hálózaton belül. A megyei
önkormányzat fontos cél-
kitûzése, hogy a gyermekvé-
delmi gondoskodásba kerü-
lôk minél nagyobb számban
kerüljenek nevelôcsaládok-
hoz, hiszen ezzel biztosítha-
tók számukra a legideálisabb
körülmények, vagyis az, hogy
családi körben teljenek min-
dennapjaik, így lehetôségei-

hez mérten támogatja a neve-
lôszülôk nélkülözhetetlen,
fáradságot nem ismerô mun-
káját. Ezért nem az idei volt
az elsô alkalom, hogy több,
közel tíz, a nevelôszülôi háló-
zatba tartozó családnak segí-
tett a tisztasági meszelés el-
végzésében: míg a festékrôl a
nevelôszülôk gondoskodtak,
a munkáról a megyei fenn-
tartású közoktatási intéz-
ménybe járó, kötelezô szak-
mai gyakorlatukat töltô tanu-
lók. Ezen a nyáron Békésen,
Békéssámsonban, Körösla-
dányban és Vésztôn valósult
meg az önkormányzat támo-
gatta meszelés.

K ilencvenhét, a gyer-
mekvédelmi gondos-

kodásban lévô gyermekek
és fiatalok ellátását szolgáló

férôhelyet korszerûsítettek
a Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi, Reha-
bi litációs és Módszertani
Központ épületeiben 2009–
2010-ben. A pályázati segít-
séggel megvalósult, öt tele-
pülést érintô beruházás
összértéke 109 millió forint
volt, melyhez a szükséges
6,5 milliós önerôt a fenntar-
tó Békés Megyei Önkor-
mányzat biztosította.
A projekt végére a több

mint 600 gyermekrôl gon-
doskodó gyermekvédelmi
központ ingatlanjainak 51
százaléka megújult: Dévavá-
nyán egy gyermekotthon és
egy lakásotthon, Gyulán és

Magyarbánhegyesen egy-
egy, Békésen két lakásotthon,
Békéscsabán pedig a külön-
leges gyermekotthon szépült

meg. Több mint tíz esetben
belsô átalakítást, a többi férô-
hely esetében felújítást ki-
vi teleztek. Gazdaságossági
szempontból javult az ingat-
lanok üzemeltetésének ha-
tásfoka, illetve a korszerû,
minôségi ellátás feltételei is
adottak. A beruházás kereté-
ben új bútorokat, használati
tárgyakat szereztek be, a gye-
rekek számára internethasz-
nálati lehetôséget teremtet-
tek. A fejlesztés egyrészt a ki-
csik és fiatalok, másrészt az
ott dolgozó felnôttek számá-
ra is kellemesebb környeze-
tet biztosított, ami utóbbiak
munkavégzésében fontos se-
gítséget jelent.

Megnövelt kapacitá-
sukkal már nemcsak

saját intézményüknek készí-
tik az ételeket, hanem a me-
gyei rendszeren belül térsé-
gi szintû élelmezést látnak el
a Körös-menti Szociális
Centrum szarvasi és mezô-
kovácsházi, valamint a Haj-
nal István Szociális Szolgál-
tató Centrum békési, 2011
nyarára összesen 300 millió
forintból megújult konyhái.
Az épületfelújítás mellett a
régi, elavult konyhai beren-
dezések helyett új, európai
színvonalú, a közétkeztetés-
ben csak ritkán elôforduló
minôségû, energiatakarékos
konyhai gépeket, berende-

zéseket szereztek be. Pél-
dául olyan intelligens sütôk-
kel szerelték fel ôket, ame-
lyeket beprogramozva éjsza-
káról reggelre felügyelet
nélkül is elkészül bennük az

étel: megsül a vagdalt reg-
gelre, majd a sokkolóval a 75
fokos ételt is legfeljebb 90
perc alatt szeletelhetô hô-
mérsékletûre hûtik, az új
szeletelô pedig felvágja –
mindezt ugyanabban az
edényben.
A fôzési feladatok átszer-

vezésével nemcsak az üze-
meltetési költségek csökke-
nése, hanem az érintett in-
tézmények élelmezésének
racionalizálása is várható,
valamint a konyhák lehetô-
séget biztosítanak a megyei
fenntartású iskolákba járó
szakács és cukrász tanulók-
nak szakmai gyakorlatuk
modernizált környezetben

való elsajátítására. Késôbb
pedig még arra is alkalom
adódhat, hogy a felújított
egységek a megyei intéz-
ményrendszeren kívül, akár
külsô cégeknek is fôzzenek.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT EDDIGI LEGFONTOSABB FEJLESZTÉSEI

Mezôgazdasági expókSokfunkciós kiállítási tér

Színt vittek 
a nevelôszülôk házaiba

Kilencvenhét gyermek 
férôhelye szépült meg

Ész- és korszerûsített
konyhai szolgáltatások
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I. Ügyfélregisztráció, ügyfélnyilvántartás 
Bármely támogatás alap elôfeltétele az, hogy az érintett
ügyfél ún. regisztrációs számmal rendelkezzen. Az
MVH  az egységes mezôgazdasági ügyfél-nyilvántartási
rendszerben vezeti ügyfélnyilvántartását, melynek
naprakészsége ügyfeleink elsôdleges érdeke. Az
ügyfél-nyilvántartási adatokat módosítani lehet, és
kell (azok megváltozása után 15 napon belül) papír alapon
a G0002-es nyomtatványon. Amennyiben banki meg-
állapodást szeretne kötni, akkor ez a 172/2010. (XII. 02.)
számú MVH-közlemény alapján lehetséges, a szük-
séges formanyomtatványokat a közlemény mellék-
letei tartalmazzák.A banki megállapodásokat az F0001
formanyomtatványon kell bejelenteni, ezen megállapo-
dások törlését az F0002 nyomtatványon.

II. Egységes kérelmen benyújtott kérelmek
jogcímei Békés megyében

Egy elektronikus kérelemben több jogcím vonatkozásá-
ban lehet kifizetést kérni, közös szabály a kérelembenyúj-
tás idôpontja, mely adott év május 15. Az adott jogcím
speciális szabályait is figyelembe kell venni a támogatás le-
hívásához természetesen. Az egységes kérelem keretében
2011-ben az alábbi jogcímekre volt lehetôség kérelmet be-
nyújtani, ezen jogcímek várhatók 2012-ben is:
1) SAPS EMVA-AKG 
2) KAT 
3) NATURA 2000 
4) mezôgazdasági földterületek erdôsítése (EMVA)
5) NVT erdô 
6) agrár-erdészeti rendszerek kialakítása
7) nem termelô beruházás erdôterületen – erdôszerkezet
átalakítása

8) nem termelô mezôgazdasági beruházás támogatása 
9) elkülönített cukortámogatás 
10) elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás
11) energiaültetvény telepítése (fás szárú) 
12) ültetvény korszerûsítése 
13) termeléshez kötött növénytermesztési nemzeti kiegé-

szítô támogatás (héjas) 
14) termeléshez kötött növénytermesztési nemzeti kiegé-

szítô támogatás (rizs) 
15) zöldség-gyümölcs-dohány szerkezetátalakítás 

1) SAPS – egységes területalapú támogatás 
A támogatás jogosultja a föld jogszerû használója. Nagyon
fontos szabály, hogy 1 hektárnál kisebb támogatható terü-

letre nem folyósítható támogatás, ezen belül egy parcella
támogatható mérete nem lehet kisebb 0,25 hektárnál. A
támogatás további feltétele a kölcsönös megfeleltetés
(KM) rendszerében elôírt feltételek elôírásainak betartá-
sa. A KM elôírásait a gazdaság teljes területén kötelezô be-
tartani. Továbbá az adott terület után területalapú támo-
gatásra a gazda csak akkor lehet jogosult, ha az adott terü-
lete már 2003. június 30-án is megfelelô mezôgazdasági
állapotban volt. A támogatás évente az egységes kérelem-
ben igényelhetô az adott év május 15-éig, a támogatási ké-
relem egyben kifizetési kérelemnek is minôsül.

2) EMVA – AKG-támogatás
A jogcímre a 61/2009. (V.14.) FVM-rendelet az irányadó,
a támogatás szántóföldi növénytermesztési, gyepgazdál-
kodási, ültetvénykezelési, valamint vizes élôhely kezelési
célprogramcsoport keretében vehetô igénybe, alapvetôen
horizontális és zonális megosztásban. A támogatás mérté-
ke a választott célprogramtól függôen változik.  
Azon ügyfelek, akik rendelkeznek a területazonosítási

kérelmükre helyt adó vagy részben helyt adó határozattal,
nem nyújthatnak be újabb területazonosítási kérelmet.
Kifizetési kérelmet évente az egységes kérelemben lehet
benyújtani, az adott év május 15-ig. Azok az ügyfelek
nyújthatnak be kifizetési kérelmet, akik korábban már
nyújtottak be területazonosítási kérelmet (TAK).

3) KAT (kedvezôtlen adottságú területek támogatása)
A 25/2007. (IV. 17.) FVM-rendelet szabályozza a jogcímet.
A támogatás feltétele, hogy vállalni kell, hogy az elsô kifi-
zetést követôen legalább 5 évig KAT lehatárolt területen
gazdálkodást folytat, ez idô alatt a gazdálkodási naplót nap-
rakészen vezeti, valamint a kölcsönös megfeleltetés (KM)
és a helyes mezôgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ)
elôírásait  betartja. A támogatás évente a SAPS-támogatás-
sal egy idôben, az egységes kérelemben igényelhetô, az
adott év május 15-ig, és a támogatási kérelem egyben kifi-
zetési kérelemnek is minôsül.

4) NATURA 2000 területek támogatása
A 128/2007 (X.31.) FVM-rendelet az irányadó jogszabály.
A 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 5. §-a szerint a Me-
PAR-ban lehatárolt Natura 2000 gyepterületen, a meghatá-
rozott fizikai blokkban folytatott mezôgazdasági tevékeny-
ség után vehetô igénybe. A támogatást nem igényelheti
költségvetési szerv, valamint olyan gazdálkodó szervezet,
amelyben a magyar állam tulajdoni hányada meghaladja az
50%-ot. A támogatást igénylônek a területet gyepként kell
hasznosítania a kölcsönös megfeleltetés (KM) elôírásainak,

a 269/2007. (X. 18.) kormányrendeletben meghatározott
földhasználati elôírásainak, valamint a helyes mezôgazda-
sági és környezeti állapot (HMKÁ) elôírásainak betartásá-
val, és tevékenységérôl naprakész gazdálkodási naplót kell
vezetnie. A támogatást igénylô 3 évente egyszer a Natu-
ra2000 területen gazdálkodók számára szervezett képzésen
részt kell vegyen. A támogatás évente az egységes kérelem-
ben igényelhetô, az adott év május 15-ig, a támogatási ké-
relem egyben kifizetési kérelemnek is minôsül. 

5) EMVA – mezôgazdasági földterületek erdôsítése
A 88/2007. (VIII. 17.) FVM-rendelet az irányadó jogsza-
bály, mely a jogosultság részletes feltételeit tartalmazza. A
program keretében nem támogatható karácsonyfatelep lé-
tesítése, egy vágásfordulóra létesített faültetvény, illetve
gyorsan növô, rövid (15 év alatti) vágásfordulójú fafajok
telepítése. A támogatás mértéke: Telepítési támogatás:
227 693-751 768 Ft/ha; ápolási támogatás: 34 073-125 204
Ft/ha/év; jövedelempótló támogatás: 3748-76 232 Ft/ha/
év. A kifizetési kérelem benyújtása az egységes kérelem ré-
szeként május 15-ig történhet meg.

6) NVT – mezôgazdasági területek erdôsítése, erdô 
A 132/2004. (IX.11.) FVM-rendelet a vonatkozó jogsza-
bály.  Kifizetési kérelem benyújtására azok az ügyfelek jo-
gosultak, akik rendelkeznek vonatkozó rendelet alapján
kiadott  támogatási kérelemnek  helyt  adó, részben  tá-
mogatási  határozattal vagy kötelezettségátvállalási kére-
lemnek helyt adó, részben helyt adó határozattal. A hatá-
rozatban foglalt megvalósított erdôrészletekre kérhetik a
kifizetést. Kizárólag csak azok az erdôrészletek tartoznak
ide, amelyek támogatási jogosultsága a 2004., 2005. vagy
2006. évben beadott támogatási kérelem tárgyában hozott
határozatban került megállapításra, függetlenül a telepítés
(elsô kivitel) évétôl. Továbbá azok a kötelezettségátválla-
lási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határo-
zat alapján átvállalt erdôrészletek, amelyek támogatási jo-
gosultsága az átadónak 2004., 2005. vagy 2006. évben be-
adott támogatási kérelem tárgyában hozott helyt adó vagy
részben helyt adó határozatban került megállapításra.  A
kifizetési kérelmet az egységes kérelem részeként kell
elektronikusan benyújtani tárgyév május 15-ig.

Valamennyi jogcím vonatkozásában bôvebb informá-
ció elérhetô: személyesen a Békés megyei kirendeltsé-
gen (Békéscsaba, Temetô sor 8.) ügyfélfogadási idôben ál-
lunk ügyfeleink rendelkezésére (h.–cs.: 8–12 és 13–16
óráig, valamint p.: 8–12 óráig), elektronikusan:
www.mvh.gov.hu.

MIT KELL TUDNI AZ IGÉNYELHETÔ TÁMOGATÁSOKRÓL?
A Békés megyei gazdálkodók által benyújtott kérelmek jogcímei 

Közel negyvenmilliárdos támogatás érkezhet jövôre a Békés megyei gazdákhoz
Mint arról elôzô lapszámunkban beszámoltunk, éves szinten mintegy negyven milliárd forintot hívhatnak le a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól
(MVH) uniós támogatás formájában a Békés megyei gazdák, melybôl közel huszonkét milliárd forint földalapú támogatás. Errôl az MVH tájékoztatta Békés Me-
gye Ügyrendi, Mezôgazdasági, Környezetgazdálkodási és Turisztikai Bizottságát szeptember 15-én a megyeházán megtartott ülésén. A beszámoló a Hamza Zol-
tán vezette szakbizottság kezdeményezésére valósult meg azzal a céllal, hogy a nyilvánosság megfelelô információt kapjon a források elosztásáról. A követke-
zôkben az igényelhetô támogatásokról, valamint az igénylések benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról számolunk be.
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Meggyôzôdésünk, hogy
minden ember csak ismere-
tek, pozitív információk és
saját pozitív tapasztalatok
birtokában képes az azono-
sulásra, az elfogadásra és
hosszú távon arra, hogy el-
fogadja a fogyatékossággal
élô embereket. Nagy össze-
fogásra van szükség ahhoz,
hogy e két célkitûzés sikere-
sen megvalósulhasson. 

– Mióta és hogyan zajlik a
felkészülés?
– Az elôkészületeket már

egy éve elkezdtük. A szerve-
zés, a felkérések, a próbák
elôkészítése a nyár elejéig
megtörtént. A felkészülés, a
gyakorlás, a résztvevôk kivá-
lasztását követôen a nyár vé-
gétôl vált mindennapos el-
foglaltsággá lakóink és a fel-
készítôk számára. Mindany-

nyian nagy izgalommal és
várakozással tekintünk a jö-
vôbe, hiszen ilyen volu-
menû rendezvényt eddig
még nem valósítottunk
meg. A szervezômunka fo-
lyamatosan zajlik, vannak
még nagy dédelgetett elkép-
zeléseink, amelyek megva-
lósulása még kérdéses. 

– Kikkel találkozhatnak a
nézôk a színházban a jóté-
konysági esten?

– A rendezvény különle-
gességét az adja, hogy sérült
gyermekek és fiatalok is-
mert mûvészekkel közösen
lépnek fel. A Békés Megyei
Jókai Színház mûvészei,
Tarsoly Krisztina, Komáromi
Anett, Fehér Tímea, Vadász
Gábor, Csomós Lajos, Gulyás
Attila, Gulyás Levente mel-
lett Szente Éva, Csík János és
zenésztársai, Szomor György,

Somogyi Tóth Dániel, Bene-
dekfi Zoltán, Barbócz Sán-
dor, Csepregi András, Falusi
Lász ló, Pribojszki Mátyás, a
Balassi Táncegyüttes Mlinár
Pál vezetésével, Berta János -
Jimmy bohóc, Gulyás Zsolt,
Szilágyi Mihály, a 25 éves
Belvárosi Általános Iskola és
Gimnázium kórusa és ka-
marazenekara  vesznek részt
a mintegy 50 fogyatékosság-
gal élô gyermek és fiatal

mellett a jótékonysági esten.
– Kiket sikerült megnyer-

niük az összefogásra? Kik tá-
mogatják és milyen módon a jó-
tékonysági est megvalósítását?
– Szerencsés helyzetben

vagyunk, mert a fellépésre
felkért mûvészek azonnal
igent mondtak kezdemé-
nyezésünkre. Valamennyi
résztvevô jótékony céllal vál-
lalta el a felkérést – ôk a

program egyik legnagyobb
támogatói. Másik fô támoga-
tónk a Békés Megyei Jókai
Színház, melynek igazgatója,
Fekete Péter az elsô pillanattól
pozitívan és maximális segít-
séget nyújtva támogatja az
estet. Természetesen a Békés
Megyei Önkormányzat tá-
mogatása nélkül hozzá sem
tudtunk volna kezdeni a
megvalósításhoz. Ezenkívül
számos vállalkozó és média
állt ügyünk mellé, de ez nem
jelenti azt, hogy már nincs
szükségünk támogatásra.
Vannak még „fehér foltok”,
amik az est lebonyolításában
egyelôre kérdésesek, me-
lyekben még támogatásra
van szükségünk.

– Hogyan tudjuk támogatni
önöket?
– Többféle formában is

van erre lehetôség. A megva-

lósításhoz elsôsorban anyagi
támogatásra van még szük-
ségünk. A legnagyobb tá-
mogatást azok nyújtják, akik
megvásárolják a belépôket a
Jókai színház jegypénztárá-
ban, és részt vesznek a jóté-
konysági esten. A mûsor
szünetében és végén kép-
zômûvészek által felajánlott
alkotások és sérült fiatalok
szociális foglalkoztatásban
készített termékeinek meg-
vásárlására kínálunk lehetô-
séget, illetve a kihelyezett
tárolókban adományok el-
helyezésére is. Emellett le-
hetôség van támogatójegyek
vásárlására a Degré utcai
központban.

– Mire fordítják az esten
összegyûlt adományokat?
– A teljes összeg a lakók

életkörülményeit hivatott
javítani, karácsony közeled-

tével az ünnep örömtelibbé
tételével. Nem titok, hogy
intézményünk nehéz gaz-
dasági körülmények között
mûködik, így miden plusz-
forint nagy segítséget jelent
számunkra, különösen így
év vége felé.

– Mit kíván maguknak
november 16-án?
– Ez a nap a tolerancia

nemzetközi napja. Azt kívá-
nom, hogy telt házas elôadás
legyen jótékonysági estün-
kön, így minél több Békés
megyei lakos megismerhet-
né azokat az értékeket, meg-
láthatná azt a szépséget,
energiát és kitartást, ami sé-
rült embertársainkban rej-
lik. Mi már tudjuk, ezért
szeretnénk, hogy mások is
megtapasztalják ugyanezt, és
hogy örömöt leljenek a két-
órás mûsorban.

RUCK JÁNOS, a Gyulai Hús-
kombinát Zrt. vezérigazgatója:
Egy vállalat életében megha-
tározó szerepet játszik a fej-
lesztés, legyen szó akár ter-
mék-, mûszaki, technológiai
vagy szervezeti fejlesztésrôl.
A világ folyamatosan válto-
zik, változnak a fogyasztói
igények, számos innováció
jelenik meg válaszként az
elektronikai piacoktól kezd-
ve az élelmiszeriparig. A fej-
lesztéshez nem mindig ele-
gendô az ötlet és az átszerve-
zés. Gyakran szembesülünk

azokkal a nehézségekkel,
melyek ezen fejlôdési pon-
tok finanszírozását lehetôvé
teszik, a mai magyar élelmi-
szeripar forráshiányos. Szá-
mos piacképes ötletnek szab
gátat a pénzhiány, mely a
versenyképességet veszé-
lyezteti. Nem könnyû lépést
tartani a jobb körülmények
között mûködô külföldi
vagy belföldi vállalatokkal.
Több pályázaton vettünk
eddig részt sikerrel, mely ja-
vította pozícióinkat, de bô-
ven akad még tennivaló. 

Ezekkel a problémákkal a
saját környezetünkben élôk
tudnak leginkább azonosul-

ni, hisz nap mint nap talál-
koznak az „utca emberé-
vel”. Üdvözöljük tehát a
kormány azon elképzelését,
hogy a vidék sorsát a vidé-
ken élôk határozzák meg. 

A területfejlesztés feladata a közeljövôben a me-
gyei önkormányzatok kezébe kerül. Sorozatunk-
ban Békés megyei vállalkozásokat kérdezünk
meg errôl. Mi a véleménye arról, hogy az elkövet-
kezendôkben a megyei önkormányzat dönthet
helyi szinten a különbözô pályázatokról, fejlesz-
tésekrôl?

A vidékiek dönthetnek a sorsukról
Az idôs, gyakran egyedülálló,
megfáradt emberek gondo-
zásában végzett munkájának
elismeréseképpen „Idôse-
kért” miniszteri dicséretben
részesült a vésztôi reformá-
tus egyházközség lelkésze.
Juhász Sándor huszonnyolc
éve szolgál a Békés megyei te-
lepülésen, és 1993-tól szerve-
zi, irányítja az egyházközség
idôseket ellátó szeretetottho-
nát, hozzájárulva a gondo-
zottak fizikai és lelki egész-
sé géhez, jó közérzetéhez, ak-
tivitásuk megôrzéséhez. A
díjra Farkas Zoltánország gyû -
lési képviselô, a Békés me-
gyei köz gyûlés elnöke java-
solta ôt, ezt a Nemzeti Erô-
 forrás Minisztérium is támo-
gatta, így Soltész Miklós szo-
ciális, család- és ifjúságü gyért
felelôs államtitkár szep  tem-
ber 29-én a parlamentben,

Budapesten átnyújthatta az
elismerést az 1949-ben szü-
letett lelkésznek.
Juhász Sándor 1990 óta

szervezi az egyházközség

Keresztyén Családsegítô
Szolgálatát is, valamint kez-
deményezését, munkáját di-
cséri, hogy húsz éve újrain-
dult a református oktatás

Vésztôn – a Kis Bálint Refor-
mátus Általános Iskolában
jelenleg 268 gyermek tanul.
Tevékenységét megköszön-
ve 2006-ban a város képvise-

lô-testületének kitüntetését
vehette át, majd feleségével,
Juhász Sándornéval együtt ta-
valy „Békés megyéért” ki-
tüntetésben is részesült.

Juhász Sándor elismerése

Juhász Sándor (balra) átveszi díját Soltész Miklóstól

Jótékonysági esttel az elfogadásért
Neves mûvészek és sérült fiatalok közös mûsora a Békés Megyei Jókai Színház színpadán

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL"
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Június végén Farkas Zoltán
is megváltotta éves bérle-

tét a Békés Megyei Jókai
Színház titkokra épülô éva-
dára. A megyei elnök ezút-
tal nemcsak egy, hanem
rögtön két bérletet is váltott
a 2011/2012-es színházi esz-
tendôre, melyeket a Békés

Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Központ ré-
szére ajánlott fel. 
A nevelôk választása az

intézmény gyulai lakóott-
honában élô Görgényi Móni-
kára és Kelemen Piroskára
esett, akik mindketten kivá-
ló tanulmányi eredménye-

ket értek el szakmájukban.
A két diáklány személyesen
vehette át Farkas Zoltántól
az egész évadra szóló bérle-
tet, a támogatásnak köszön-
hetôen pedig jövô nyárig le-
hetôségük nyílik megtekin-
teni a teátrum összes elô-
a dását.

– Hogyan született meg a mu-
si cal?
– Pozsgai Zsolttal körülbe-

lül nyolc évvel ezelôtt be-
széltünk arról: mi lenne, ha
közösen írnánk egy darabot?
Ám az élet úgy hozta, hogy
akkor nem került sor rá.
Legutóbb a Csínom Palkó
címû etnooperett kapcsán
találkoztunk, ô eljött meg-
nézni az egyik elôadásomat.
Én éppen akkor kezdtem el
próbálni a Robin Hoodot, s
ekkor azzal az ötlettel állt elô,
hogy a következô darabom
lehetne a Monte Cristo
grófja. Nagyon megörültem
az ajánlatnak, s annak is,
hogy még él benne a szán-
dék a közös produkció létre-
hozására. Dumas regénye,
ami azontúl, hogy egy iro-
dalmi remekmû, a témáját
tekintve hihetetlenül érde-
kes. Olyan kérdéseket vet
fel, melyeket minden ember
kutat. Már gyermekkorom
óta sokat foglalkoztatott a
mondanivalója, így öröm-
mel vetettem bele magam a
munkába. Mindketten tud-
tuk, hogy ez hatalmas vállal-
kozás, hiszen egy elképesztô
terjedelmû anyagról van szó,
melyet nehéz két felvonás-
ban, egy musicalben átadni
úgy, hogy az érdekfeszítô
tudjon maradni a közönség-
nek. Ez hatalmas feladat
mind a zeneszerzô, mind az
író számára. Remélem, mi

megtaláltuk ennek a módját,
és meg tudtuk oldani ezt a
feladatot.

– Mi az, ami legjobban fog-
lalkoztatja ebben a történetben?
– Maguk az emberi sor-

sok. Csak ha magára a bosz-
szúra gondolunk: mindany-

nyian fogadtunk már bosz-
szút, de annak a beteljesítése
már egy teljesen más kérdés.
Én személy szerint nem va-
gyok egy bosszúálló típus, de
bevallom, engem is ért már
olyan sérelem, mely után
úgy éreztem, hogy ezt visz-
szafizetem; ebbôl aztán per-
sze semmi nem lett. Ugyan-
akkor hihetetlenül érdekes
beleélni magunkat egy má-
sik ember helyzetébe, ez a
színészmesterség lényege.
Mindannyian másként mû -

ködünk.
– A bosszú lényegi eleme a

darabnak. Ezt különleges mó-
don oldják meg az elôadásban.
– Nem vagyok annak a

híve, hogy egy alkotást telje-
sen kiforgassunk az eredeti
elképzelésbôl, ám Pozsgai
Zsoltnak támadt egy fantasz-
tikus dramaturgiai ötlete, egy
nagyon izgalmas fordulat. Ez
azok számára is érdekes lehet,
akik ismerik a történetet. De
nem szeretnék errôl többet
elárulni, ez legyen a mi tit-
kunk és a nézôké, akik eljön-
nek megnézni az elôadást.

– Edmond Dantès szerepét
közösen alakítják Gulyás Atti-
lával. Mi indokolta ezt a kettôs-
séget?
– Gulyás Attila a fiatal

Dantès-t játssza az elôadás-
ban, a bosszúra készülô
Dantès szerepében pedig én
lépek a színre. Attilát nagyon
régóta tisztelem, szeretek ve-
le dolgozni mind színész-
ként, mind rendezôként. A
kettôsségnek természetesen
egyszerû, praktikus okai is
vannak, így a karakterben is
jól tudjuk érzékeltetni az át-
alakulást, azt az álarcot, me-
lyet magára ölt a figura. Nem
szeretnék többet elárulni er-
rôl, annyit azonban még
mondhatok, hogy nem vé-
letlenül alakult ez így, hiszen
a valóságban is bennünk él,
bennünk marad a fiatalkori
én, s olykor számot is vetünk
vele egy-egy kitûzött cél el-
é rése után. S akkor lehet,
hogy azt mondjuk: látod,
megcsináltuk. Valahogy így
van ez a darabban is.

TARI SAROLTA
FOTÓ: A-TEAM / NYÁRI A.

Nagy felütéssel, pará-
dés nyitánnyal kezd-

te 2011–12-es szezonját, a
titkok évadát október 7-én a
Békés Megyei Jókai Szín-
ház: ôsbemutatóként élôze-
nével és lenyûgözô látvány-
nyal került színre a Monte
Cristo grófja címû musical.

Dumas világhírû regényé-
hez kellemes zenét, fantasz-
tikus színpadképet és mo-
dern dalszövegeket kompo-
náltak. Szomor György szín -
mûvész nevéhez fûzôdik a
zene, a dalszöveg és a ren-
dezés, „mellesleg” az idôs
Edmond Dantès, a címsze-

rep megformálása is. Gulyás
Attila játssza a fiatal fôhôst,
Gubik Petra a szerelmét,
Mercédèst kelti életre. Cso-
mós Lajos Fernand, Bartus
Gyula Danglars, Villefort
szerepében Vasvári Csaba
alakítása emlékezetes. A há-
rom kalóz figurájában re-
mekel Katkó Ferenc, Lapis
Erika és Gerner Csaba.

A klasszikus irodalmi mû
színpadra álmodásában Pozs-
gai Zsolt érdeme a szöveg-
könyv. A szerzôpáros célja
az volt, hogy a könnyed szó-
rakoztatáson túl komoly
kérdéseket is felvessenek,
elgondolkodtassák a nézôt.
Örök érvényû mondandót

akartak közölni új köntös-
ben, a mai nézônek izgal-
mas, emlékezetes formá-
ban. Sikerült! Hogy már az
elôadás alatt vagy utána el-
jutunk-e valamennyien ah-
hoz a bizonyos tükörhöz,
lelkiismeretünk megvizsgá-
lásához, az már természete-

sen rajtunk múlik. Lehet-e,
szabad-e büntetlenül meg-
fosztani másokat szerel-
müktôl, életük értelmétôl,
szabadságuktól, mindattól,
ami fontos az embernek?
Enyhítheti-e, feledtetheti-e
az idô múlása az okozott fáj-
dalmakat, az elkövetett
bûnöket? Van-e értelme a
bosszúnak, a megtorlásnak,

a megleckéztetésnek? S
egyáltalán bosszúról van-e
szó, vagy inkább megalapo-
zott igazságszolgáltatásról?
Egy terjedelmes re-

mekmûvet színpadra állíta-
ni már önmagában is me-
rész vállalkozás. Külön di-
cséretre méltó, ha egy társu-

lat manapság mer erkölcs-
rôl filozofálni, és a szóra-
koztatáson túl azt is megcé-
lozza, ami csak a legjobb
irodalomra, színházra jel-
lemzô: sorsokat felmutatni,
elgondolkodtatni a nézôket,
hogy ítéletet mondjanak, és
persze önkritikát gyakorol-
janak.
A titkok évadában az elsô

rejtélyt már sikerült a szín-
háznak és a közönségnek –
közös erôvel – megfejteni,
és ez így szól: hazudni, lop-
ni, csalni bûn, és embertár-
sainak tönkretétele árán
senki sem lehet boldog.
Színvonalas leckét kaptunk,
a színház eszközeivel per-
sze, erkölcsbôl, és társada-
lomkritikát is jócskán. De a
legfontosabb, hogy a kiokta-
tást nem is vettük zokon,
mert közben végig remekül
szórakoztunk! Jó, hangula-
tos zenét hallgattunk, mar-
káns alakításokat láttunk és
nem utolsósorban, a fan-
tasztikus látványnak kö-
szönhetôen, igazi színházi
levegôt szívtunk. A Monte
Cristo grófja a Jókai szín-
házban nemcsak technikai
eszközöket vonultatott fel
bravúrosan, hanem – és er-
re mindig csak a legjobbak
képesek – a lelkünket is meg
tudta érinteni; tükröt tartott
és elgondolkodtatott. Persze
csak akkor, ha hagytuk!

NIEDZIELSKY KATALIN
Bôvebben: www.bekesmegye.com

FOTÓ: A-TEAM / NYÁRI A.

Az emberi sorsok foglalkoztatnak a legjobban –
vallja a Monte Cristo grófja címû musical zene-
szerzôje, rendezôje, Edmond Dantès megformá-
lója, Szomor György, akit a darab keletkezésének
körülményeirôl kérdeztünk.

Diákok kapták a bérletet

„Nem vagyok egy bosszúálló típus”Monte Cristo tükre
Szomor György musicaljének ôsbemutatója
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A színezett oszlop betûit fentrôl
lefelé összeolvasva egy békés-
csabai születésû kétszeres olim-
piai bajnok sportoló nevét kap-
ja. A helyes megfejtést a me-
gyeháza címére (Békés Me-
gyei Önkormányzat, 5601 Bé-
késcsaba, Derkovits sor 2.) be-
küldôk között 3 x 2 db belépôje-
gyet sorsolunk ki a Békés Me-
gyei Jókai Színház elôadásaira és
a Munkácsy Mihály Múzeum
idôszaki kiállításaira. Beküldé-
si határidô: 2011. november
18. A borítékra, levelezôlapra
vagy képeslapra, kérjük, írja rá a
jeligét: Közlöny-rejtvény.
2011/8. számunk rejtvényé-
nek helyes megfejtése: Szila-
si László. A szerencsés nyer-
tesek: Kovács Istvánné (Oros-
háza); Molnár Zoltán (Mezôbe-
rény); Sziklai Zoltán (Békéscsa-
ba). A nyerteseket postán érte-
sítjük.

Október–november hónapban, Ôszi
Mûvészeti Hetek, Békéscsaba, a város
több pontján 

Október–november, Múzeumok Ôszi
Fesztiválja,Békéscsaba, Munkácsy em-
lékház, Jankay galéria, Munkácsy Mihály
Múzeum   

November 4., Evangélikus egyház-
község – jótékonysági koncert,
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ

November 4–6., WUAP erôemelô és
fekvenyomó világkupa, Szeghalom,
sportcsarnok

November 5., Ovszák Judit grafikus
kiállítása, Szarvas, Tessedik Sámuel Mú-
zeum

November 5., 10 éves a KNER TSE
Táncgála és Latin Party, Gyoma-
end rôd, Katona József Mûvelôdési Köz-
pont

November 8., Békéscsabai Irodalmi
Estek, Békéscsaba, Phaedra Közéleti
Központ    

November 9., Micimackó-bérlet,
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ

November 9. – 2012. április 18., TIT
Egészségvédelmi Tagozat – lelki
egészség címû elôadás-sorozat, Bé-
késcsaba, TIT-székház 

November 11., Márton-nap, Gyula,
Németvárosi Óvoda

November 11., Keresem ôsöm udva-
rát c. megyei irodalmi, nyelvi-kommuni-
kációs verseny, Szeghalom, PAG-SZESZI

November 11., Cipészkiállítás – Han-
zó Teréz rendezésében, Szarvas, Tesse-
dik Sámuel Múzeum

November 12., Eszenyi Enikô –A gyö-
nyörben nincs középút címû estje,
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ

November 12.,Múzeumok Ôszi Fesz-
tiválja, Gyula, vár

November 12.,Népdalkörök, Népze-
nei Együttesek 15. Országos Minô-
sítô Hangversenye, Szeghalom, mûve-
lôdési központ

November 12., 1812 és kora konfe-
renciasorozat – természettudo-
mány témakörben, Szarvas, Tessedik
Sámuel Múzeum

November 12., VI. Ladányi Disznóto-
ros, Körösladány, mûvelôdési ház

November 12., Márton-napi családi
délután, Szarvas, Tessedik Sámuel Mú-
zeum

November 12., Helység kalapácsa –
színházi elôadás, Füzesgyarmat, mû -
velôdési ház

November 12–13., Taekwon-do ifjú-
sági és felnôtt, egyéni és csapat ma-
gyar bajnokság „nagy ob”, Mezôhe-
gyes, József Attila Általános Mûvelôdési
Központ sportcsarnoka

November 13., Felnôtt és senior B, A
és S országos bajnokság, Békéscsaba,
városi sportcsarnok 

November 15., Elöl megy a nyelve –
Berecz András énekes, mesemondó
estje, Békéscsaba, evangélikus kis-
temp lom 

November 15., Taraszova Krisztina
zongoraestje, Szarvas, Tessedik Sá-
muel Múzeum

November 16., János vitéz – színházi
elôadás,Csorvás, mûvelôdési ház szín-
házterme

November 17.,  Ewald rézfúvós kvin-
tett mûsora, Orosháza, Petôfi Mûvelô-
dési Központ

November 19.,Gyermekeinkért! – jó-
tékonysági gála, Mezôhegyes, József
Attila Általános Mûvelôdési Központ

November 19., Erzsébet-napi bál, Fü-
zesgyarmat, napközikonyha

November 20., X. Magyarnóta-éne-
kes Verseny, Nagyszénás, Czabán Sa-
mu Mûvelôdési Ház

November 22., Bubik-bérlet, Szûts
István – Koltay Gergely: TRÓJA –
rockopera Sziget Színház elôadása,
Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ

November 24., Duma Színház, Szar-
vas, Vajda Péter Mûvelôdési Központ

November 25., Pódium esték, ven-
dég: Eperjes Károly,Orosháza, Petôfi
Mûvelôdési Központ

November 25. – 2012. február 5., Já-
tékkiállítás, Békéscsaba, Munkácsy Mi-
hály Múzeum 

November 26., Komlós Kupa asztali-
tenisz-verseny, Tótkomlós, Jankó Já-
nos Általános Iskola és Gimnázium

November 26., Madrigál Kórustalál-
kozó, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési
Központ

November 26., III. Gyomaendrôdi
Disznótoros és Böllérpálinka Ver-
seny, Gyomaendrôd, Hárs Thermal ho-
tel (Rákóczi utca felôli bejárat)

November 27., Városi advent, Gyula,
Harruckern tér

November 27.,Advent elsô vasárnap-
ja, a betlehemi jászolnál, Szarvas, Vaj-
da Péter Mûvelôdési Központ

November 27., Adventi fények – Vej-
sze Együttes, Füzesgyarmat, Kálvin tér

Novemberi rendezvények

REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY

ONLINE
szállásfoglalás 
Békés megyében!

Válogasson a Békés megyei szálláshelyek 
szolgáltatásai között!

www.szallas.bekesmegye.com
• több mint 90 szálláshely 
Békés megye egész területérôl

• falusi szálláshelyek, apartmanok, 
kempingek, ifjúsági szállók, 
panziók, szállodák

• szálláshelyek részletes leírással, 
képekkel, térképpel

• kedvezô csomagajánlatok egész évben
• program- és rendezvényajánló

Találja meg az Önnek legmegfelelôbb 
szálláshelyet, foglaljon

a www.szallas.bekesmegye.com oldalon!

Szállásadással foglalkozik? 
Szeretné megjeleníteni 

szálláshelyét oldalunkon? 

További információért forduljon hozzánk: 
Thermál Consulting Kft., 

e-mail: szallasadok@bekesmegye.com, 
tel.: 66/454-156 

A szolgáltatás a Békés Megyei Önkormányzat 
támogatásával valósul meg.

Négy évszak – Corvus Kora Róbert kiállítása
Október 14. – november 9. Békéscsaba, megyeháza

Kis székelyföldi kitérô, azaz a Proj3kt címû kiállítás után a
megyeháza földszinti galériája visszatért koncepciójához,
hogy minden képviselô-testületi ülés elôtt egy-egy Békés
megyei alkotót mutat be. A lökösházi Corvus Kora Róbert
elsôsorban monumentális történelmi képeivel szerzett ma-
gának ismertséget, most látogathatóvá tett gyûjteményé-
nek gerincét azonban a portrék adják, így például az aula fô-
falán elhelyezett, a kiállításnak is nevet adó tavaszt, nyárt,
ôszt és telet megszemélyesítô nôalakok ábrázolásai.

Márton-napi ludasságok
November 11. Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ

Ha Márton-nap, egy rendezvény központi eleme
és fôszereplôje természetesen nem lehet más,
csakis a lúd. Az orosházi programok között a libá-
ból készült finomságok kóstolgatása mellett lam-
pionos felvonulás, családi játék, kézmûves vásár,
kreatívkodás és persze elôadások, többek között
gyerekeknek szóló mesejáték, Gregor Bernadett
sanzonestje, valamint az Irigy Hónaljmirigy fellé-
pése is várja az érdeklôdôket.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

SÉTAREPÜLÉS 
EGÉSZ ÉVBEN

Szeretné megtekinteni otthonát 
madártávlatból vagy meglepni 
családtagjait egy különleges 
szabadidôs programmal? Keresse 
bizalommal a Békés Airport Kft.-t! 
Vállaljuk a repülések megszervezését mind 
magánszemélyek, mind céges rendezvények alkalmával. 

Sétarepülés akár 5800 Ft/fô ártól!
(5 fô fizetô utas esetén.) Üdülési csekket elfogadunk! 

Részletes információért keresse honlapunkat: 
www.bekesairport.hu, vagy érdeklôdjön telefonon: 66/547-240! 
A sétarepüléshez elôzetes bejelentkezés szükséges!

– Október közepén világbaj-
nokságot rendeztek a sportág-
ban, ám a magyar válogatott
nélküled utazott. Miért marad-
tál ki a csapatból? – kérdeztük
Tóth Annamáriát.
– Szeptembertôl október

közepéig nem túl sokat
edzettem, mert szeptember
elején begyulladt a térdem a
terheléstôl. Remélem, mi-
nél hamarabb sikerül visz-

szarázódnom a rendszeres
edzésterhelésbe, és sikerül
megfelelôen felkészülnöm
a decemberi országos baj-
nokságra.

– Az országos bajnokságon
elért eredmény mennyire lehet
döntô abból a szempontból, hogy
ki utazhat a magyar válogatott
tagjaként jövôre Londonba?
– A következô versenyek, a

világbajnokság és világkupák

eredménye határozza majd
meg, hogy csapatban is vagy
csak egyéniben képviselhetik
Magyarországot a nôi párbaj-
tôrözôink. Természetesen
nehezebb lesz a helyzet, ha
csak egyéniben indulhatnak,
hiszen akkor csak két ver-
senyzô utazhat az olimpiára.
A jelenlegi nôi párbajtôrözôk
közül Szász Emese kiemelke-
dik, az ô helye biztosnak
tûnik, de mellette a többiek
hasonló teljesítményt mutat-
tak fel az utóbbi idôben. Az
biztos, hogy a tavaszi világku-
pákon való részvétel szem-

pontjából döntô lehet a no -
v emberi válogatón, illetve a
decemberi országos bajnok-
ságon mutatott teljesítmény –
fogalmazott Galli Zsolt, a
BKLVE vezetôedzôje.
– A vívószövetség dönté-

se és nevezése alapján in-
dulhatnak a versenyzôk a
világkupákon, éppen ezért
nagyon fontos lenne, hogy a
legjobbak között végezzek
a következô két versenyen
– tette hozzá Tóth Anna-
má ria. Majd így folytatta: 
– Jelenleg negyedik vagyok
az országos rangsorban, így

elvi lehetôségem van a kva-
lifikációs világkupákon való
részvételre. Ez a lehetôség
erôsödhet, ha a bajnokságon

érmet nyerek. Ezzel tovább
javulnának az esélyeim az
olimpiai részvételre.
MALATYINSZKI ANDRÁS

1. Lökösházi kastély neve • 2. Ilyen témájú folyóirat a Bárka • 3. A honfoglalás elôtt vélhetôen ez a nép-
csoport lakott Békés megye területén • 4. Ennyi magyarországi megye határos Békés megyével • 5. Me-
lis György operaénekes szülôvárosa • 6. Gyermekkorát Csanádapácán töltô Munkácsy-díjas szobrász • 
7. Szlovák hagyományok alapján készülô, jellegzetes Békés megyei desszert • 8. A Jókai színház Monte
Cristo grófja címû musicaljének X-faktoros szereplôje • 9. Itt született Skaliczki László kézilabdaedzô 

A vér kötelez
Az olimpiai „A” keret tagja 

a párbajtôrözô Tóth Annamária

Bár Tóth Antal és Hajnalka mára  abbahagyták az
aktív sportot, a párbajtôrözésben a hazai és a
nemzetközi mezônyben is igazán jól csengô ne-
vüket testvérük, a 23 éves Tóth Annamária viszi
tovább, aki tagja a magyar válogatott olimpiai „A”
keretének. A Békéscsabai Karácsonyi Lajos Vívó-
egyesület (BKLVE) Békés Megyei Önkormányzat
által is támogatott vívójával és mesterével, Galli
Zsolttal arról beszélgettünk, milyen esélyekkel,
reményekkel vágtak neki a szeptemberben kez-
dôdött – olimpia elôtti utolsó – szezonnak.


