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Mottó: „Közös munkánk, érté-
keink, hagyományaink ápolása a
jövô záloga, hiszen Békés megye
mindannyiunk otthona.”

AWenckheim-kastély
kertjében került sor a

Harruckern János Ifjúsági
Gasztronómiai Fesztiválra. A
kastély nagytermében, az
„Otthonunk Békés megye”
címû rendezvényen Domo-
kos László, a Békés Megyei
Közgyûlés elnöke és Balogh

József, Szabadkígyós község
polgármestere köszöntötte az
egybegyûlteket ünnepélyes
keretek között. A kastély ká-
polnájában Erdész Ádám, a
Békés Megyei Levéltár igaz-
gatója nyitotta meg a megye-
történeti kiállítást.
A Wenckheim-kastély

könyvtárában tartották meg
Szabadkígyós képviselô-testü-
letének soron kívüli ülését.
Ennek keretében Domokos
László, amegyei közgyûlés el-

nökemutatta be amegyei ön-
kormányzatot és intézmé-
nyeit, valamint az általuk
nyújtott közszolgáltatásokat,
beszélt amegye fejlesztési ter-
veirôl és programjairól.
Ezt követôen Zámbó And-

rás, a Harruckern János Köz-
oktatási Intézmény igazgatója
mutatta be az iskola által
nyújtott képzéseket, lehetôsé-
geket és Szabadkígyós egyik
legismertebb épületében, a
Wenckheim-kastélyban talál-

ható intézményt. Elmondta,
hogy az intézmény – tanulói
és széles körû tevékenysége
révén – regionális és országos
ismertséget szerez a település-
nek. A szabadkígyósi tangaz-
daság és konzervüzem termé-
kei több évtizede ismert és el-
ismert termékeket állítanak
elô. Az iskola pék-, cukrász- és
konzerviparimintaboltjában a
helyi lakosság kedvezô áron
vásárolhatjameg a tanmûhely-
ben elôállított termékeket.
Jelentôs az intézmény szol-

gáltatási tevékenysége a lakos-
ság és a közületek felé, mely
nemcsak az oktatott szakmák-
ra terjed ki, hanem a személy-
szállításra, rendezvények szer-
vezésére, szálláshelyek bizto-
sítására és az étkeztetésre.

A hatalmas beruházás lehe-
tôséget biztosított a jelenleg
krónikus osztályként mûkö-
dô fekvôbetegegység hotel-
részének felújítására, vala-

mint új hotelrész megépíté-
sére. A fekvôbeteg-ellátást
nyújtó részleg mellett kor-
szerûbbé vált a járóbeteg-
szakellátás is.

Dr. Kovács József, a Pándy
Kálmán-kórház fôigazgató-
fôorvosa így mutatja be a
megújult intézményt:
– A program eredménye-

ként mindkét ellátási terüle-
ten biztosítottá váltak a szak-
mai minimumfeltételek, és
az eddigieknél sokkal jobb
betegellátási, valamint mun-
kakörülmények teremtôdtek. Földesi Istvánmegbízottmegyei

fôépítész: – Az Országgyûlés
2003-ban fogadta el az Orszá-
gos Területrendezési Tervrôl
(OTrT) szóló 2003. évi XXVI.
törvényt, amelynek felülvizs-
gálatáról, módosításáról szóló
törvényjavaslat jelenleg azOr-
szággyûlés elôtt van. AzOTrT
az országos területfejlesztési
célokkal összhangbanmegálla-
pítja a területhasználat módját
és a mûszaki-infrastrukturális
rendszerek térbeli rendjét, az
ezekkel kapcsolatos szabályo-
kat. AzOTrTamegyei terület-
rendezési tervekre, valamint a
településrendezésre vonatko-
zó kötelezô jellegû szabályozás
révén, közvetve befolyással bír
az egyes térségek és a települé-
sek jövôjére.

Az OTrT Békés megye vo-
natkozásában is tartalmazza
többek között az országos je-
lentôségû úthálózati eleme-
ket, például a térségünk elér-
hetôsége szempontjából oly
fontosM44-es gyorsforgalmi
út tervezett nyomvonalát.
A törvény felülvizsgálatáról

szóló javaslat számos területen
tartalmaz változásokat Békés
megyét érintôen,mind a terü-
lethasználatra vonatkozóan,
mind az infrastrukturális ele-
meket tekintve. Ezek közül
a megyét legérzékenyebben
érintô változás, hogy amíg a je-
lenleg hatályosOTrTazM44-
es gyorsforgalmi út nyomvo-
nalát Kecskemét térségétôl
egészen a magyar–román or-
szághatárig vezetve tartalmaz-
za – biztosítva így a gyorsfor-
galmi út csatlakozásának lehe-
tôségét a romániai hálózathoz
–, addig a módosítási javaslat
elôterjesztôi csak Békéscsa-
báig, pontosabban a nagyon
távoli jövôben megvalósítani
tervezettM47-es gyorsforgal-
miút nyomvonaláig tartják in-
dokoltnakmegépíteni.

Otthonunk Békés megyében: Szabadkígyós

Település a kastély vonzásában, a puszta határán
Az„Otthonunk,Békésmegye” címûrendezvénysorozat áprilisbanSzabadkígyó-
son vendégeskedett, ahol bemutatkoztak amegyei intézmények is. A színes, ér-
dekes programot Domokos László, a BékésMegyei Közgyûlés elnökénekmeg-
nyitója indította, a nap házigazdája Balogh József, Szabadkígyós polgármestere
volt. Az eseménykeretében megrendezték amegyei fenntartásúHarruckern Já-
nos Közoktatási Intézmény gasztronómiai fesztiválját. A Wenckheim-kastély
kertjében reneszánszkori ételeket kóstolhatottmega szép számúvendégsereg.A
díszvendég FrederickWenckheim és felesége, KarinWenckheim volt.

Megújult, korszerû épületekben várják a betege-
ket a Pándy Kálmán-kórház szeghalmi telephe-
lyén. Az 1927 óta idônként közkórházként, tüdô-
kórházként, szülôotthonként mûködô szeghal-
mi intézménymamár európai színvonalú egész-
ségügyi szolgáltatásokat nyújt.

Az M44-es nem állhat meg
Békéscsabánál!

AzM44-es gyorsforgal-
miút azúj területrende-
zési terv szerint csakBé-
késcsabáig futna, holott
az eredeti elképzelések
alapján az országhatá-
rigkellene érnie,megte-
remtve a lehetôségét az
Arad és Nagyvárad kö-
zötti autóúthoz való
csatlakozásnak.

Egymilliárdból megújult
a szeghalmi kórház
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XXI. századi
„tudásház” a megyei
könyvtár épületében

Mostanra jelentôsen
megváltozott a Békés

megyei könyvtár használatá-
nakmódja, ezért a megyei ön-
kormányzat azt tûzte ki célul,
hogy létrehozza a XXI. század
olvasókönyvtárát, egy olyan
„tudásházat”, amelymindenki
számára hozzáférhetô.
A megyei önkormányzat

2007. május 31-éig tizenegy
kiemelt nagyprojektrôl szóló
javaslatot nyújtott be a kor-
mányzatnak, melyek egyike a
Békés Megyei Könyvtár és
Humán Szolgáltató Centrum
épületegyüttesének teljes körû
átalakítását, felújítását, rekonst-
rukcióját és új belsô terek kia-
lakítását célozta meg. A nagy
ívû terv nem kapott támoga-
tást, az átalakítással azonban
nem lehet tovább várni.
A negyedszázada épült, ak-

kor a vidék egyik legkorsze-
rûbbkönyvtárának számítóBé-
kés megyei intézmény épület-
együttese mára olyan állapot-
ba került, hogy elkerülhetetlen
teljes körû felújítása, korsze-
rûsítése, az új funkcióknak
megfelelô belsô átrendezése.

ÍRÁSUNK A 7. OLDALON�

Balogh József ésDomokos László kézjegyüket teszik a
megyetérképre
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– Mit jelent az ön számára a me-
gye? Milyen szerepet tölt be a me-
gye napjainkban?
– Történelmi tény, hogy

volt a vármegyerendszer. A ta-
nácsi idôszakban is mûködtek
a megyék, és az is igaz, hogy
17. éve prosperálnak az önkor-
mányzati megyék, bár az
utóbbiak 1990-tôl elveszítet-
ték újraelosztó szerepüket,
legalábbis jogelôdeikhez ké-
pest. Elérhetô, kezelhetô,
megfizethetôenbeutazható tá-
volságokat jelentenek. Az ál-
lampolgárok számára nélkü-
lözhetetlen, közigazgatási tra-
dícióink talajába mélyen gyö-
kerezô intézményrendszer ez,
mely kétszektorú. Az elsô
szektor az állami dekoncent-
rált szervek középszintje,mint
például a közigazgatási hivatal,
a földhivatal, az ÁNTSZ, a
környezetvédelmi felügyelô-
ség, a vízügyi hatóságok, a pol-
gári védelem, a megyei rend-
ôrkapitányság, az FVM, a
mentôszolgálat, a tûzoltóság és
más sorolhatnám.

– Ön szerint mi indokolhatta a
régiós átszervezést?
–Sajnos, ezek egy részét, az

európai unióra hivatkozva,
törvényesen vagy törvénytele-
nül,már regionalizálták, pedig
az EU-nak valójában nincs
ilyen követelése. Az Alkot-
mánybíróság precedensértékû
döntése szerint például tör-
vénytelenül regionalizálták a
közigazgatási hivatalt, ezért azt
vissza kell helyezni a megyék
szintjére. Ez a lépés erôszakos,
sôt helyenként törvénytelen

volt, hiszen figyelmen kívül
hagyta a megyei érdekeket,
Békés megyében ráadásul sok
munkahelyet és fejlesztési
irányt lenullázott. Ezzel az itt
lakó emberek komoly hát-
rányba kerülnek, mivel csak
távolabb, esetleg késôbb intéz-
hetik el eddig megyén belül
kezelhetô hivatalos ügyeiket.
A második szektor: a megyei
önkormányzatok által létreho-
zott, mûködtetett intézmé-
nyek hálózata, mint például a
megyei kórházi létesítmények,
a szociális, oktatási, sport-,
közmûvelôdési intézmények,

amelyek alapvetô, nemnélkü-
lözhetô feladatokat látnak el. A
megyék minden történelmi
pillanatban fontos integráló
szerepet töltöttek, töltenek be
a területükön található, a köz-
igazgatási egységet alkotó tele-
pülések között, különös figye-
lemmel a forrásokra, a fejlesz-
tésekre, az infrastruktúrára, a
településközi súlypontokra.
Mint választott középszintû
közigazgatási egységnek, fel-
adatait az alkotmány, a válasz-
tójogi törvény, az önkormány-
zati törvény, valamint más
alapvetô jogszabályok alapoz-
zákmeg.

– Hogyan lehet kivédeni a me-
gye elleni támadásokat? Például a
kormány, a TÖOSZ is támogat-
ta a régiók létrehozását.
– A törvényi szabályozás

keretei között, parlamenti
szinten le kell zárni a régió–

megye közigazgatási vitát, ez
pedig bizonyos törvények
szintjén kétharmados többsé-
get feltételez. Indokolt lehet a
régiók területfejlesztési érte-
lembenvalómegtartása, ame-
gyéknek pedig közigazgatási
megyéknek kellene marad-
niuk. Ennek érdekében a
szakmai mûhelyek és az ál-
lampolgárok véleményét kel-
lene alapul venni, együttesen
kezelve a fenntarthatóság, az
elérhetôség és a történelmiha-
gyományok szempontjait. Az
így kimunkált, egységesített
szakmai és közéleti tapasztala-

tokat az érdekképviseletek
mentén is támogatni lenne in-
dokolt. Egyszerû, hétköznapi
példákkal egyértelmûvé kell
tenni az emberek elôtt, hogy
érdekünk a ránk vonatkozó
döntéseket hozzánkminél kö-
zelebbi tudás- és közigazgatá-
si központokban meghozni
olyan testületeken keresztül,
amelyeketmaguk az érintettek
választottak. Az intézménye-
inkrôl magunk kell hogy
döntsünk, nem távoli hatal-
masságok, magasságok dolga
ez, hiszen „…ki gépen száll fö-
lébe, annak térkép e táj”. Vagy-
is ne minél távolabb, minél
késôbb, gondjainkat, bajainkat
nemértôk, nemérzôkdöntse-
nek életünk fontos kérdései-
rôl. Meggyôzôdésem szerint
ennek az elvárásnak és szán-
déknak amegyerendszer felel-
hetmeg jobban, s nema régió.

A Tessedik Sámuel Fôis-
kola szenátusának 2008.
május 7-i határozata:
30/2008. (V. 07.) számú hatá-
rozat:
ATessedik Sámuel Fôisko-

la szenátusa – hivatkozva
29/2008. (IV. 02.) számú ha-
tározatára – egyetért a Tesse-
dik Sámuel Fôiskola és a
Szent István Egyetem 2009.
január 1-jei tervezett hatállyal
történô integrációjával, a ha-

tározat elválaszthatatlan mel-
lékletét képezô emlékeztetô-
ben lefektetett alapelvekmel-
lett. Az integrációmódja a fel-
sôoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény (Ftv.) 36. §
(9) bekezdése szerinti beolva-
dás; jogutód a Szent István
Egyetem. A szenátusmegbíz-
za a rektort, hogy a Szent Ist-
ván Egyetemmel és a fenntar-
tó Oktatási és Kulturális Mi-
nisztériummal egyeztetve

dolgozza ki a beolvadás rész-
letes menetrendjét, készítse
elô az új szervezeti struktúrát
és az új szervezeti ésmûködé-
si szabályzatot.
Felelôs: dr. Puskás János

rektor.

A fôiskola jövôje a tét
ATessedik Sámuel Fôiskola (TSF) szenátusa má-
jus 7-én azt az állásfoglalást hozta, hogy szerve-
zetileg „egyesülni” kíván a gödöllôi Szent István
Egyetemmel. Korábban a gödöllôi kampusz is ha-
sonló szándéknyilatkozatot tett.

Babák Mihály fideszes or-
szággyûlési képviselô:
– A döntés elôkészítetlen,

elkapkodott,megfontolatlan,
nem kivitatott.
Semmilyen aláírt, elôké-

szített dokumentum nincs,
elôterjesztés sem, amelyet va-
laki aláírt volna, ami alátá-
masztja a döntést. Nincs fel-
tétel, kikötés, biztosíték, terv,
garancia. Semmilyen kidol-
gozott program nincs az áta-
lakulásra, a beolvadásra. Ez a
„feltételnélküliség” sok gya-
nút ébreszthet. A kapkodás-
nak, a sietségnek valamilyen
más igazi oka lehet, látens ér-
dekek húzódhatnakmegmö-
götte.
Milyen indokok, érdekek

húzódnakmeg a döntésmö-
gött?
Mi lesz az új struktúra?

Mitôl lesz átalakult, új kép-
zési struktúrája?
Mit fognak oktatni? Mi-

lyen szinten? (Egyetemi?
Fôiskolai? Tanfolyam?)

Ki az átalakulás felelôs ve-
zetôje, menedzsmentje, fel-
hatalmazottja?
A döntés nem jelöl ki fele-

lôsöket, határidôket!
Ez nem egyezség lesz, a

Tessedik szenátusa kapitu-
lált, meghátrált a tárgyalástól
– utána vesztes pozícióból
tárgyal feltételekrôl?!
Ez ma a tudomány, az ér-

telmiség színvonala?
Olyan horderejû kérdés-

rôl van szó, amely a megye
oktatását, jövôjét érinti,mely
nemegy-két tucat oktató hit-
bizománya.
Hiányzik a döntés társa-

dalmi elfogadottsága, min-
den kívánnivalót nélkülöz.
Hiányzik:
– a döntés elôkészítettsége,
– a döntés szakszerûsége,
– a döntésmegfontoltsága,
– a döntés „kiérleltsége”.
Ha ilyen szakmai vezetôi

dilettantizmussal megy to-
vább a beolvadás, ezek alapján
nem oldódik meg semmi. A

munkát nekik kell elvégezni,
a problémák halmozódnak,
anarchia áll elô és a bizonyta-
lanság tovább fokozódik.
Ennek alapján prognoszti-

zálható a teljes leépülés – vég-
sô esetben a megszûnés. Az
pedig rombolás, elherdálás,
bûncselekmény és káosz.
Állandóan változni és al-

kalmazkodni kell. Folyamato-
san át kell alakulni, meg kell
újulni. Piackonformitás kell,
utak, lehetôségek keresése.
Társulni, integrálódni

szükséges, meg kell felelni a
kihívásoknak. De nem így!
Hanemmegfontoltan, meg-
szervezetten, tempósan, kon-
szenzusban, jövôképpel, tu-
datosan és tervezetten.
Amennyiben a Tessedik

fôiskola vezetése nem tud
megújulni, maga átalakulni,
alkalmazkodni, túlélési stra-
tégiákat kialakítani, nemcsak
a Tessedik fôiskolát szünteti
meg a vezetés, hanem a me-
gye felsôoktatását is.

Földesi Zoltán szocialista or-
szággyûlési képviselô, azOr-
szággyûlés oktatási bizottsá-
gának tagja az üggyel kapcso-
latban kifejtette: tarthatatlan
az a helyzet, hogyMagyaror-
szág 72 egyetemet, fôiskolát
tart fenn, hasonlóan a jóval
nagyobb méretû Németor-
szághoz vagy Franciaország-
hoz. Ugyanakkor szintén
tarthatatlan az is, hogy Euró-
pa száz legjobb egyeteme kö-
zött nincs magyar. A hallga-
tók nyilván azokat a karokat
keresik itthon vagy az unió-
ban, ahol versenyképes dip-
lomát szerezhetnek. Ebbôl
adódóan legutóbb megle-
pôen kevesen jelentkeztek a
TSF pedagógiai karára. Ezért

a fôiskolának – finanszíroz-
hatósága érdekében – keres-
nie kell más intézménnyel
való integrációt, ahol rangos
diplomát szerezhetnek a hall-
gatók.
– Azt nehezményezem –

fogalmazott Földesi Zoltán –,
hogy ebben a döntési folya-
matban a fôiskola nemegyez-
tetett a megyei és a települési
önkormányzattal. Bár az in-
tézmény önálló, demégis egy
adott megye és település tár-
sadalmának része. A végsô
döntés meghozatala elôtt ez
az egyeztetés elkerülhetetlen.
A megyének szüksége van
egy felsôfokú értelmiségikép-
zô bázisra, ezért hiszekmind-
két kar fennmaradásában, és

ehhez képest másodlagos
kérdés, hogy ezmilyen struk-
túrába illeszkedik bele.
Az országgyûlési képviselô

hangsúlyozta: a szenátusmá-
jus 7-i döntése egyelôre ter-
vezett,még korántsemvégle-
ges döntésrôl van szó, és a fô-
iskola állásfoglalása mögött
nemkormányzati szándék áll,
hanem az intézmény élt az
önállóságával. A tervezet a
szükséges egyeztetések után
kerülhet a kormány, majd a
Parlament oktatási bizottsága
elé, a végsô döntéshez pedig
azOrszággyûlésnekmódosí-
tania kell a 2005. évi felsôok-
tatásról szóló törvényt.

(ATessedik Sámuel Fôiskolá-
nak három kara van – a szerk.)

Döntés a versenyképes diplomáért

A felsôoktatás szûnhet meg az integrációval

A megye él és élni akar
Új rovattal jelentkezik
az újság: közéleti sze-
replôk szólalnak meg
idôrôl idôre a megye
szerepérôl, jövôjérôl,
jelentôségérôl. Most
Tóth Imrét, Sarkad
polgármesterét, térségi
tanácsnokot kérdeztük.

A közel kétezer települést tömörítô Települési ÖnkormányzatokOrszágos Szövetségének
elnöksége a legmagasabb szakmai kitüntetést, a TÖOSZ Aranygyûrût adományozta Sar-
kad város polgármesterének,Tóth Imrének. A TÖOSZ 2008.május 7-i küldöttgyûlésén ün-
nepélyes keretek között átadott kitüntetést polgármesteri munkájáért kapta Tóth Imre.

AZ EGYIK LEGRANGOSABB SZAKMAI KITÜNTETÉST
ADOMÁNYOZTÁK SARKAD VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

AKITÜNTETETTEK EGYMÁSNAK IS GRATULÁLNAK. Balról Tóth Imre, Sarkad város
polgármestere, jobbrólGlatz Ferenc, aMagyarTudományosAkadémia tagja, volt
mûvelôdési miniszter
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A legutóbbi megyegyûlésen
Tóth Imre tanácsnok, sarkadi
polgármester azt tette szóvá,
hogy újabban vállalkozók Ro-
mániába, a Partium nagyváro-
sai felé veszik az irányt. Átte-
szik a székhelyet, mûködésü-
ket ott folytatják, a könyvelést
kint vezetik – következéskép-
pen a túloldalon adóznak, a
költségvetési bevételeket má-
sutt gyarapítják. Románia im-
máron azEUtagja, s bár a köz-
tünk lévô határ schengeni,
még sincs ez teljesen rendjén.
– Nem jó az nekünk, ha

vállalkozóink elhagyják a me-
gyét – indokolta véleményét a
megyei önkormányzat tanács-
noka. – Úgy is felfoghatnánk,
hogy a vegyes vállalatok veze-
tôi ápolják a békési, bihari kap-
csolatokat, ám a haszon csak
odaát csapódik le. Talán mon-

dani sem kell, hogy a magyar
önkormányzatok saját bevéte-
leik gyarapításában volnának
érdekeltek! A hatóság joggal
várja el, hogy jog szerint adóz-
zunk, viszont a magyar érdek
sem szenvedhet csorbát.
A Körösök vidékén élô

állampolgárok, vállalkozók
egyébként már nem elôször
tettek panaszt a politikusoknál,
képviselôknél azért,mert a ha-
tóságok üldözöttjeinek érzik
magukat. Egyesek kimondták,
hogy valósággal rettegnek az
APEH-tôl.Talán ezért is kevés
a beruházó itt, pedig a térséget
fejleszteni kellene.Nemvélet-
lenül akad az áfa visszaigénylé-
sével annyi gond: ha valaki egy
forintot késedelmesen fizet be,
ennek ürügyén gyakran 100
milliós nagyságrendû vissza-
utalásmarad el.

A csárdaszállási Ladó Balázs
megyei képviselô a körbetarto-
zás negatív jelenségérehívta fel
a figyelmet. Példát említve el-
mondta, hogy egy földmérô
vállalkozó autópálya-építésnél
dolgozott, ám járandóságát a
mai napig nem kaptameg. In-
nentôl fogva a történet tipikus:
emberünk elmaradt az adó és a
járulékok befizetésével, s kö-
vetkeztek a problémák.
– Az APEH természetesen

nem vár, hanem kíméletlenül
behajtja a kintlévôséget – so-

rolta LadóBalázs. –A vállalko-
zónemcsupán anyagilagmegy
tönkre, hanem erkölcsileg és
lelkileg is. Ki akarhatja ezt?

Gécs László, a megyei ön-
kormányzat tagja a mikrovál-
lalkozások érdekében emelte
fel a szavát. Mint mondta, ér-
zése szerint a piacon kicsinek
számító vállalkozók egymás
után adják vissza igazolványu-
kat,mert nembírnakmegélni.
Ahol a szegénység lesz úrrá, ott
semegrendelô, se ipar, se pénz,
se posztó.

Tamásné Czinege Csilla, az
Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési
Hivatal Dél-alföldi Regionális
Igazgatóságának vezetôje vála-

szában megjegyezte, hogy
szervezete partner, s nem el-
lenfél, plánenemellenség akar
lenni az adózásban. Cáfolta,

hogy vállalkozók tömege tarta-
na kelet felé, szerinte a statisz-
tikai mutatók sem igazolják az
állítást.
– Hogy a vállalkozások hol

folytatják tevékenységeiket? –
tette fel önmagának a kérdést
az igazgató. – A határnyitás és
az EU-csatlakozás óta ez in-
kább gazdasági, s nemhatósági
kérdés… Ezzel együtt elisme-
rem,hogy az adófizetôk szem-
pontjából kedvezô jogszabály-
változásokra lenne szükség
ezen a téren.
Tamásné Czinege Csilla

úgy vélte, hogy aDél-Alföldön
nôtt, s nemcsökkent az egyéni
vállalkozások száma. Szerinte a
kelet felé tartó vándorlás nem
tipikus, hanem csak szórvá-
nyos jelenség. A hatóság célja
nem elüldözni, sokkal inkább
megtartani az önállóan gazdál-
kodni képes polgárokat.
– A behajtás a végsô eszköz,

elôtte lehetôség van részletfi-
zetési kedvezményre vagy fi-
zetéshalasztásra – magyarázta.
–Mi amûködô vállalkozások-
ban vagyunk érdekeltek, még
akkor is, ha régiónkban tizen-

egy és fél milliárd forintra rúg
felénk a tartozás. Egy forint
miatt százmilliós áfát tartunk
vissza? Erre csak azt felelhe-
tem, hogy igen, elôfordul,
hogy százmilliós áfa-visszauta-
lást vizsgálunk.

Domokos László, a megyei
közgyûlés elnöke ehhez azt
fûzte hozzá: Nem lehet célja
az APEH-nak, hogy ne ma-
radjon adózó csak azért,mert a
rossz szabályokat végre akarja
hajtani egy hivatal.
A törvényhozóknaknyilván

nem az állt szándékukban,
hogy a fent vázolt gazdasági
helyzet alakuljon ki a vállalko-
zók világában, demégis ez tör-
ténik. Ha a vállalkozások szá-
ma apad, azt a vidék megérzi.
Sajnos,Békésmegye lakossága
különben sem túlzottan aktív
ilyen szempontból. A sok ad-
minisztráció eleve riasztó lehet
számukra, másrészt a pénzte-
lenség nagy úr.–Mindeneset-
re a bajok gyökere nemaz adó-
hatóságnál keresendô – véle-
kedett Domokos László. – Az
okokmélyebbösszefüggésekig
vezethetôk vissza.

A Békés Megyei Rendôr-
fôkapitányság vezetôje

beszámolt illetékességi terüle-
te tavalyi közrendjének és köz-
biztonságának alakulásáról a
megyei képviselôknek. Gyu-
rosovics József dandártábor-
nok, megyei fôkapitány az el-
múlt évben történt eseménye-
ket és a jelentkezô feladatok
végrehajtását értékelve megál-
lapította: a szigorú és takarékos
gazdálkodás szempontjainak
érvényesítésével igyekeztek
megfelelni az elvárásoknak.
Gyurosovics József összeg-

zésébôl kiviláglott, hogyhang-
súlyt fektettek a lakosságot leg-
inkább irritáló, a társadalomra
veszélyes, durva, kíméletlen
módon megvalósított, élet és
testi épség elleni bûncselek-
mények felderítési arányának
növelésére. S mindezt azért,
hogy tevékenységüket köz-
megelégedésre végezzék.
A jövôre nézvést a megyei

fôkapitány azt tartotta fontos-
nak kiemelni, hogy a határren-
dészet terén a schengeni köve-
telményeket maradéktalanul

teljesítsék. Alapvetô, hogy az
állampolgárok biztonságérzete
erôsödjön, csakúgy,mint az ál-
dozatvédelem és a bûnmege-
lôzés szerepe. A köznyugalom
megóvandó, a személyi sérü-
léssel járó közlekedési balese-
tek számapedig csökkentendô.
Adandártábornok aláhúzta,

hogy felelôsségteljes partner-
ként kívánnak együttmûködni
a civilekkel és a hatóságokkal, s
nem utolsó sorban az önkor-
mányzatokkal, közülük is kie-
melten a megyei önkormány-
zattal.Utóbbira példa az, ami a
drogstratégia terén történik, de
az immáron schengeni ma-
gyar-román határon átívelô
kapcsolatok is említhetôk itt.
A beszámoló alkalmával

megjelent a megyegyûlésen
Bencze József országos fôkapi-
tány, aki színvonalasnak ítélte
meg a Békésmegyei rendôrök
munkáját. A rendôrfôkapitány
Domokos László megyei el-
nök felvetésre nem tartotta ki-
zártnak, hogy a Szegedre áthe-
lyezett gazdálkodási részleg
visszakerülhet Békésbe.

Amegyei területfejlesztési ta-
nács 2007. évi tevékenységét
alapvetôen meghatározta,
hogy – a korábbi éveknek
megfelelôen – a Parlament a
területfejlesztés intézmény-
rendszerében a hangsúlyokat
egyértelmûen a kistérségi és a
regionális fejlesztési taná-
csokra helyezte, mert úgy re-
mélteLamperth Mónika akko-
ri miniszter, hogy saját köz-
pontosított hatáskörébenma-
radnak a vidék ügyei a válasz-
tott helyi képviselôk ellené-
ben. A központi költségvetés-
bôl a megyei területfejleszté-
si tanácsokhoz nem kerültek
támogatási források, követke-
zésképpen új pályázatok sem
jelenhettek meg.
Ennek ellenére mégsem

mondhatjuk, hogy a Békés
Megyei Területfejlesztési Ta-
nács elfelejtkezett volna az itt
élôkrôl. Megalakult a döntés-
elôkészítô bizottság és aBékés
Megyei Kistérségi Fórum, s
bekapcsolódtak a munkába a
civilek. A tanács többször fog-
lalkozott a Dél-békési kistér-
ség szociális felzárkóztató
programjával, amely három
év alattmintegy 400millió fo-
rintot hozott a megye egyik
legnehezebb sorsú részének.
A területfejlesztési tanács

és a megyei önkormányzat az

elmúlt év elején fogadta el
Békés megye integrált esély-
teremtési tervét, amely a
2007-tôl 2013-ig tartó idôsza-
kot öleli fel. A dokumentum
– a foglalkoztatási helyzet ja-
vítása és az esélyteremtés ér-
dekében – kiemelt programo-
kat nevesít. Ezek: Békés me-
gye elérhetôsége – gazdasági
szerkezetváltás – vállalkozói
tudásbázis és infrastruktúra –
egészségipari klaszter – gon-
doskodás az idôsekrôl, szol-
gáltató hálózat és központ.
Súlyponti feladatok három
térségben: Közép-Békés hú-
zóerejének növelése, Észak-
Békés gazdaságfejlesztése,
Dél-Békés felzárkóztatása.
Tavaly lezajlott az ágazati és

regionális operatív progra-
mok társadalmi egyeztetése,
illeszkedve a II.Nemzeti Fej-
lesztési Tervhez és az európai
uniós források fogadásához.
Elôtérbe kerültek a megyei
nagyprogramok, külön hang-
súlyt kaptak a határmenti fej-
lesztési elképzelések.
A Békés Megyei Terület-

fejlesztési Tanács vélemé-
nyezte az Országos Terület-
rendezési Terv felülvizsgálati
dokumentumát és a Tisza-
vízgyûjtô közös területfej-
lesztési és -rendezési tanul-
mánytervét, valamintmegtár-

gyalta a Dél-alföldi Regioná-
lis Fejlesztési Tanács 2006. évi
munkáját. A tanács tiltakozott
a vasúti mellékvonalak meg-
szüntetésének tervezettmód-
ja ellen, a Leader-csoportok
esetében pedig a jó megoldá-
sok mellett érdekeket egyez-
tetett. A területfejlesztési ta-
nács együttmûködési megál-
lapodást kötött a Tessedik Sá-
muel Fôiskola Gazdasági Fô-
iskolai Karával, s kinyilvání-
totta: nem ért egyet a sarkadi
társulás megszüntetésével –
végül a kistérség megmarad-
hatott. A vezetés egyér-
telmûvé tette: az önkormány-
zatokat érintô, települési lép-
tékû fejlesztésekmegvalósítá-
sát szolgáló támogatási forrá-
sok – a valódi decentralizáció
és szubszidiaritás jegyében –
maradjanak a pályázókhoz
legközelebbi döntési szinten,
azaz amegyei területfejleszté-
si tanácsoknál. A Magyar
Köztársaság 2007. évi költség-
vetésérôl szóló törvény azon-
ban amegyei területfejleszté-
si tanácsok pénzelosztó szere-
pét megszüntette, amelyet az
MSZP–SZDSZ képviselôi
szavaztak meg.
A Békés Megyei Terület-

fejlesztési Tanácsnál a támo-
gatási források elvonása elle-
nére jelentôsmennyiségû fel-
adatmaradt, tevékenységében
erôsödött a területfejlesztési
feladatok összehangolása, a
gazdasági és társadalmi folya-
matok vizsgálata, amegyei ér-
dekek minél hatékonyabb
képviselete.

Olimpikonok támogatása
A BékésMegyei Önkormányzat – 2007 után, idén újból –
anyagilag is támogatja a pekingi nyári olimpiai játékokon
részt vevô megyei sportolókat és nevelô egyesületeiket:
Orosházi Spartacus Birkózó Klub, Békéscsabai Elôre Súly-
emelô Klub, Hungarotel Torna Club (Békéscsaba), Csa-
bai Atléták Sportegyesület. Az egyesületeknek egyenként
250 ezer forintot biztosít a megyei képviselô-testület. A
sportolók fejenként egymillió forint segítséget kapnak. Az
elôzô határozat meghozatalakor biztos résztvevô Böczögô
Dorina volt. Az azóta lebonyolított kvalifikációs versenyek
során részvételi jogot nyert mégKiss Gergely, Máté Gábor.

Saját útját járja
térségünk
ABékés Megyei Ön-

kormányzat – intéz-
ményeivel karöltve – az el-
múlt másfél évben pályá-
zatok sorát nyújtotta be,
ám a kormányzat nem fo-
gadta kegyeibe ezeket. A
megyei önkormányzat ve-
zetése – fôleg a Körös Fej-
lesztési Tervre alapozva –
kiemelt projektjavaslatait
versenyeztette, de a belvíz-
rendezés 1,9 milliárd fo-
rintján kívül e forrásból
nem érkezett pénz vidé-
künkre. Így eddig süket
fülekre talált a vállalkozói
befektetési program, a
komplex idôsgondozási
modell, a szak- és felnôtt-
képzés átalakításának ter-
vei, a megyei könyvtár
megújításának elgondolá-
sa, a turizmusfejlesztés és
így tovább, sajnos a negatív
példák még sorolhatók
lennének. Nos, a megyei
irányítás elhatározta, hogy
változtat a taktikán: a soro-
zatos elutasítások miatt
maguk kezdenek fejleszté-
sekbe, felújításokba, beru-
házásokba.
Mint aztDomokosLászló,

a BékésMegyeiKözgyûlés
elnöke megfogalmazta, a
pályázati eredménytelen-
ségre nem alapozható a jö-
vô. Márpedig Békésben a
megmaradás a cél, az érté-
kek megôrzése és tovább-
adása az utódoknak, tehát
nem várhatjuk ölbe tett
kézzel a holnapot.

Az adóhatóság régiós igazgatója is változásokat sürget

Sokan érzik magukat az APEH üldözöttjeinek
Korábban arról hallottunk sokat, hogy a vállalko-
zók Szlovákia felé kacsingatnak, ugyanis arrafelé
mostanság kedvezôbbek a gazdasági feltételek,
kevesebb az adó. Nos, az Alföldön új jelenség,
hogy már Románia is vonzóbb a vállalkozások
számára, mint a honi terep.

Beszámolt a rendôrség Elvonták a forrást, de a munka megmaradt
A területfejlesztési tanács a megyei érdekekért

ABékésMegyei Területfejlesztési Tanács nemka-
pott támogatási forrást, de a feladat továbbra is
adott: a térségminél hatékonyabb képviselete. Is-
mét bebizonyosodott, hogy a megyei szint nem
nélkülözhetô.
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Az iskola tervei között szere-
pel a gasztronómiai fesztivál
évenkénti megtartása és egy-
re szélesebb körben történô
megismertetése, mely né-
hány év alatt regionális tu-
risztikai hírnévre tehet szert.
Domokos László, a me-

gyei önkormányzat elnöke
azt is hozzátette, hogy az in-
tézmény hatvan szabadkí-
gyósi ember számára jelent
munkalehetôséget. A tervek
között szerepel egy élelmi-
szer-ipari inkubátorház kiala-
kítása is Szabadkígyóson.

A testületi ülés után a kas-
tély kertjében leleplezték „A
megye intézménye” táblát.
Miközben az Otthonunk,
Békés megye rendezvény
„hivatalos” része zajlott, fo-
lyamatosan kulturális progra-
mok várták az érdeklôdôket.
Kora délelôtt a BékésMegyei
Napsugár Bábszínház elôadá-
sával indult a nap, majd
„önök kérték”, látványkony-
ha, bábkiállítás, kézmûves ját-
szóház s egyéb kulturális elô-
adások következtek. A már
említettNapsugár bábszínhá-
zon kívül bemutatkozott a

Békés Megyei Jókai Színház,
a közoktatási intézmények, a
múzeumok igazgatósága, a
Békés Megyei Könyvtár és
Humán Szolgáltató Cent-
rum, a megyei Tourinform-
iroda, a szabadkígyósi Vadvi-
rág népdalkör. Helyi tanulók
lovasbemutatóval kápráztat-
ták el a nézôket.
AzOtthonunk, Békésme-

gye rendezvényt Farkas Zol-
tán, a Békés Megyei Köz-
gyûlés alelnöke és Veszpi
László, Szabadkígyós község
alpolgármestere zárta ünne-
pélyes keretek között.

A z „Otthonunk, Békés megye” prog-
ramsorozat keretében rendezték meg

Szabadkígyóson a Harruckern János Köz-
oktatási Intézmény fesztiválját. Kulináris ka-
landozásokra, idôutazásra indulhattunk a
reneszánsz korba, melyhez a hátteret, hely-
színt ezúttal a Wenkcheim-kastély parkja
adta. A rendezvény fôvédnöke Domokos
László, a Békés Megyei Közgyûlés elnöke
volt, a szakmai védnökséget Prohászka Béla
Venesz-díjas mesterszakács vállalta el.
A fesztivál elérte célját: átfogóan és hite-

lesen mutatták be a fiatalok a magyar gaszt-
ronómia hagyományait, kultúráját. A pro-
dukció nem véletlenül sikerült kitûnôre,
ugyanis a diákok történeti gasztronómiai
írásokat használtak fel munkájukhoz, s álta-
luk jobban megismerhettük a reneszánsz
kori étkezés kultúráját, az ételkészítés
mûvészetét. Ismét meggyôzôdhettünk ar-
ról, hogy hazánkban szükség van a vendég-

látással és idegenforgalmi képzéssel foglal-
kozó intézményekre, hiszen a turizmus vár-
va várt, valódi fellendülése elképzelhetetlen
lesz közremûködésük nélkül. Értékeink
széles körben való bemutatása csak akkor le-
het eredményes a jövôben, ha ezek a fiata-
lokmegtalálják helyüket a társadalomban és
a gazdasági életben.
Utólagmegállapíthatjuk: a gasztronómiai

fesztivállal sikerült rangos, hagyományt te-
remtô, szakmailag hiteles rendezvényt lét-
rehozni Szabadkígyóson.
A gasztronómiai versenyen a reneszánsz

ruhában megjelenô csapatok tagjai korabeli
ételeket készítettek bográcsban, roston, nyár-
son, agyagban, üstben, parázsban, kemencé-
ben. Az ételeket bárki megkóstolhatta, s a
résztvevôk éltek is a lehetôséggel. Akik a kü-
lönleges ízeketmegérezték s beszippantották
az ínycsiklandó illatokat, egy kicsit a rene-
szánsz korba álmodhattákmagukat.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat oktatási és kul-

turális intézményei is bemu-
tatkoztak az ideiCsaba Expón
színvonalas programokat és
képzéseket kínálva. Domokos
László, a Békés Megyei Köz-
gyûlés elnöke köszöntôjében
elmondta, hogy a Csaba Ex-
pónmegjelenô termékek, vál-
lalkozások Békés megye gaz-
daságának egyfajta tükrét, ke-
resztmetszetét is adják. Ame-
gyébenmûködô vállalkozások
országos összehasonlításban is
igen nehéz helyzetben van-
nak, fokozottan sújtják ôket a
világban és szûkebb hazánk-
ban lezajló negatív folyama-
tok,melyeket súlyosbít a tôke-
szegénység és a megfelelôen
képzettmunkaerô hiánya.
Az elnök azt is hangsúlyoz-

ta, hogy a Békés Megyei Ön-
kormányzat a 2006–2010-es
évekre szóló programjában
egy új típusú megyei szerep-
kört vállalt fel, melynek alap-

vetése a megyei érdekek kép-
viselete és védelme, értékeink
megôrzése és fejlesztése, a
megye egészében való gon-
dolkodás,melynek során köl-
csönös partnerségben kíván-
nak dolgozni.
– Céljaink, törekvéseink

így egybecsengenek a Csaba
Expo törekvéseivel: segíteni,
támogatni a megyei vállalko-
zásokat is – tette hozzá az el-
nök, majd így folytatta: – En-
nek érdekében konkrét lépé-
seket is tettünk, elsôsorban a
korábban említett két aspek-
tust, a tôkeszegénységet és a
képzett munkaerô hiányát
szem elôtt tartva. Programja-
inkban biztosítani kívánjuk a
vállalkozások számára egy-
részt a megfelelô termelési
feltételeket és körülményeket
azzal, hogy korszerû telephe-
lyek létesítését indítottuk el,
ehhez kapcsolódva pedig vál-
lalkozásfejlesztési szolgáltatá-
sokat kínálunk.

Otthonunk Békés megyében: Szabadkígyós

Település a kastély vonzásában, a puszta határán
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Csaba Expo a vállalkozók szolgálatában
A legszebb külsô stand díját kapták a megye intézményei

Harruckern János Ifjúsági Gasztronómiai Fesztivál
Kulináris kalandozások reneszánsz módra
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ElsôkéntDomokosLászló,
a Békés Megyei Önkor-
mányzat elnöke gondola-
tait olvashatják:
– Egyszerûen nem felel

meg a valóságnak a szocialista
kormányzat által sulykolt érv,
miszerint a nagyvállalkozások
hatékonyabbak, és ezért in-
kább nekik kell kiemelt támo-
gatást adni, akár a tízszere-
sét annak, mint amennyit a
kis- és középvállalkozások-
nak. Ténylegesen, a saját tôke
arányát tekintve bizony azzal a
ténnyel kell szembesülnünk,
hogy,mondjuk így, nagyvona-
lúan: hasonló teljesítményt
képes biztosítani mind a két
terület. A kormányzat figyel-
men kívül hagyja, hogy van-

nak olyan szektorok, ahol a
nagyvállalkozásokat kell hagy-
ni nagy tôkeintenzitással jelen
lenni, és vannak, ahol pedig a
kicsiket. A kormány gazdaság-
politikája azt támogatja, hogy
nagy, monopolisztikus óriás-
vállalatok és azok alá gyûrt
kisvállalkozások legyenek.Ha
megnézzük, vajon az európai
uniós pályázatok segítséget
nyújtanak-e a kis- és közép-
vállalkozásoknak ahhoz, hogy
kikerüljenek ebbôl a katlan-
ból, nyugodtan leszögezhet-
jük, hogy sem a támogatások
nagyságrendjét tekintve, sem
pedig a hozzáférés esélyeit
mérlegelve nem segítenek az
EU-s pályázatok. Kevesen fe-
lelnekmeg a feltételeknek, de

nagyobb baj, hogy – részben
egyébként azEU-s regula sze-
rinti utófinanszírozás miatt –
eleve ki van zárva a kis- és kö-
zépvállalkozások nagy része.
Alig van olyan magyar kis- és
középvállalkozás, amelyik a
3-5 évre vonatkozó, szintén
feltételszerûen elôírt tízszáza-
lékos gazdasági teljesítmény-
növekedést produkálni tudná
a mai magyar gazdasági hely-
zetben.Nyilvánvaló, hogy egy
zöldmezôs nagy külföldi be-
fektetô, aki eleinte tíz fôt al-
kalmaz, de egyébként majd a
végére ezer fôre növeli az al-
kalmazottainak számát, ezt
kockázat nélkül megteheti
ilyen gazdasági környezetben.
Tulajdonképpen ezeknek a
vállalkozásoknak írják ki a pá-
lyázatokat, nekik adnak segít-
séget, holott mindig a kisvál-
lalkozások hozzák az innová-
ciót, ôk jelentik azt amegúju-
lási képességet, azt a rugal-
masságot, amire a gazdaság-
nak szüksége van. A Békés
Megyei Önkormányzat Kö-
rös Fejlesztési Tervében sze-
replô programok jól tükrözik
a célt, hogy ezek ellensúlyozá-
sára kiemelt fejlesztéseket in-
dítsunk, amelyekbe a megye
kis- és középvállalkozói is be-
kapcsolódhatnak.

Az M44-es gyorsforgalmi út
teljes, az országhatárig törté-
nômegépítésének szükséges-
ségét elsôsorban területfej-
lesztési szempontok indokol-
ják. A térség elérhetôségének
javítása a gazdaság fejlôdésé-
nek elengedhetetlen feltétele.
Hasonlóképpen fontos a
gyorsforgalmi úthálózat ele-
meinek kapcsolódása a szom-
szédos országok hálózatához,
az egymással szomszédos or-

szágok határ menti térségei-
nek összekapcsolása a gyors-
forgalmi utak hálózatával.
A tervezett M44-es gyors-

forgalmi út teljes nyomvo-
nalának kijelölése az Orszá-
gos Területrendezési Tervben
azért is fontos, mert a tör-
vénymódosítást követôen an-
nak megfelelôen módosítani
kell majd amegyei területren-
dezési tervet, illetve a megyei
területrendezési terv és az
OTrT-t figyelembevételével

kell az érintett városok, közsé-
gek településrendezési terveit
készíteni.

DOMOKOSLÁSZLÓ
MÓDOSÍTÓ JAVASLATA

AZORSZÁGGYÛLÉS ELÔTT

Domokos László fideszes or-
szággyûlési képviselô elmond-
ta, hogy a rendezési terv már
eddig is a határig jelölte az
M44-es utat, de a kormány
döntésével ezt a lehetôséget
most meg kívánta szüntetni,

ezért kell most visszamódosí-
tani megyei képviselôi össze-
fogással.Hozzátette: „Nagyon
örülök, hogy az általam bea-
dott módosító javaslathoz áp-
rilis 22-én Molnár László és

Varga Zoltán is csatlakozott, hi-
szenôk is szükségesnek tartják
az M44-es gyorsforgalmi út
országhatárig történô vezeté-
sét.Úgy látszik, ôk is felismer-
ték, hogy a kormányuk rossz
döntését felül kell írni, hiszen
ez minden Békés megyei ér-
deke.”

A2008. ÁPRILIS 14-ÉN
BENYÚJTOTTMÓDOSÍTÓ

JAVASLAT

Jelenleg még nem született
döntés arról, hogyKecskemét
térségében az M8-as gyors-
forgalmi úthoz, vagy ameglé-
vô M5-ös számú gyorsfor-
galmi úthoz kapcsolódik az
M44-es számú gyorsforgalmi

út nyomvonala, ezért szük-
ségtelen a jelölés.
Szükséges viszont megte-

remteni a gyorsforgalmi úthá-
lózat egyes elemeinek kapcso-
lódási lehetôségét a szomszé-

dos országok gyorsforgalmi
hálózatához. Ennek érdeké-
ben az M44-es számú gyors-
forgalmi út nyomvonalát
Gyula város térségében az or-
szághatárig indokolt vezetni,
hogy annak románoldali foly-
tatásaként csatlakozhasson az
Arad ésNagyvárad között ter-
vezett gyorsforgalmi úthoz. A
Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztô Zrt. megbízás alapján
a törvényjavaslatból hiányzó
autóútszakasz vonatkozásában
jelenleg is nyomvonalváltoza-
tok kimunkálásán dolgozik. A
romániai Arad megye tanácsa
és a román útügyi szervek
szándéka és törekvése, hogy a
két megye gyorsforgalmi út-

hálózata a feltételek megte-
remtését követôen mielôbb
csatlakoztatásra kerüljön az
M44-es tervezett nyomvonala
folytatásaként.

Varga Zoltán szocialista
országgyûlési képviselô: Bé-

késmegyének
teljesen jogos
igénye, hogy
az M44-es út
Kecskeméttôl
ne csak Bé-

késcsabáig, hanem a határig
épüljönmeg, épp ezértMol-
nár László képviselôtársam-
mal módosító javaslatot
nyújtottunk be. Ezt a Parla-
ment több bizottsága is tár-
gyalta, és valamennyi támo-
gatta. Amennyiben a Fidesz
is melléáll, a javaslatot kon-
szenzussal fogadhatja el a
Parlament – hallhattuk Var-
ga Zoltántól.
A szocialista képviselô ki-

fejtette: fontos, hogy az Or-
szágosTerületrendezésiTerv
szerint az M44-es Kecske-
méttôl a határig húzódjon.
Ezzel jelezhetjük szándé-
kunkat a román félnek, hogy
csatlakozni kívánunk az álta-
luk tervezett észak-déli au-
tópályához. Varga Zoltán
szerint viszonylag egy-
szerûbb feladat a tervbe be-
vetetni az M44-est, de még
egyáltalánnem tudjuk, hogy
ez mikor valósulhat meg. A
megyében valamennyi poli-
tikai oldalnak – pártállástól
függetlenül – azon kell
munkálkodnia, hogy a ter-
vezett gyorsforgalmi út mi-
nél elôbb elkészüljön.

Parlament elôtt a jövônk záloga – Domokos László módosító javaslata az Országgyûlés elôtt

Az M44-es nem állhat meg Békéscsabánál!

A békéscsabaiNagy Attila pénzügyi tanácsadó
és biztonsági õr. Viszonylag sûrûn közlekedik
autóval, ismeri az alföldi viszonyokat, ezért van
véleménye azM44-esrõl:
–Történetem abból az idõbõl való, amikormég a
régi tiszaugi hídon jöttünk-mentünk – kezdi. –
Egy csoportot amegyeszékhelyre,Gyulára ésKö-
rösladányba kellett volna kísérnem, de ahogy
megpillantották a vasúti sorompót és a vonat mi-
att hosszú sorban várakozó autókat a tiszaugi híd-
nál, inkább visszafordultak…Az igaz, hogy azóta
felújították a mûtárgyat, viszont a mi helyzetünk
nemsokat javult. Valami van, denemaz igazi.Már
nemvárakozunk annyit, de az elérhetõségünk to-
vábbra is katasztrofális. A kamionosok és a kerék-
párosokmiatt életveszélyes egyáltalán elindulni a
jelenlegi 44-esen, olyan nagy a baleset valószínû-
sége.Meddigmehet ez így a XXI. században?
Kovács Pál közalkalmazott (Körösladány):
–AzM44-es gyorsforgalmi utatmár régmeg kel-
lett volna építeni, részben, mert rengeteg baleset
történik rajta, másrészt ez meghatározó a megye
gazdasági fejlôdése érdekében.Amostani 44-esen

a kisebb toldozások-foldozások kivételével lénye-
ges felújítás évek óta nem történt. Megyénk szá-
mára nemcsak a fôvárosmegközelíthetôsége fon-
tos, hanem a gazdasági kapcsolatok érdekében az
ismeghatározó, hogy jó utakon juthassunk el Er-
délybe. A román gazdaság gyorsan fejlôdik, me-
gyénknek érdeke, hogy kapcsolataink révén ehhez
csatlakozzunk.
Farkas Rezsôné családi gazdálkodó (Hunya):
–Megyénken egyetlen gyorsforgalmi út sem ha-
lad át, ez nagy részbenhozzájárul ahhoz, hogyBé-
kés a legelmaradottabb megyék közé tartozik.
Ezért az M44-est minél elôbb meg kell építeni a
határig, hiszen a befektetôknek lényeges amegkö-
zelíthetôség, ésmunkahelyekre égetô szükség van
ahhoz, hogy csökkenjen amunkanélküliség, hogy
a fiatalok ne vándoroljanak el az országmás részé-
re vagy külföldre. AzM44-es határig valómegépí-
tése azért is szükséges,mert a két ország között je-
lentôs a személyforgalom, például a gyulai fürdôt
szép számban látogatják román vendégek. Sokan
eljönnek portékáikkal a csabai piacra, illetve mi is
szívesen utazunk ki a csodálatos erdélyi tájakra.

MEGKÉRDEZTÜK OLVASÓINKAT AZ M44-ESRÔL
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Támogatni kell a kis- és középvállalkozásokat Dr. Perjési Klára (MSZP):
„A vállalkozások
nemélnek a pályázati
lehetôségekkel”
– A kilencvenes évek felfutá-
sát követôen, az utóbbi évek-
ben a vállalkozások elbizony-

talanodtak, nem szívesen vállalnak kockáza-
tot. Talán a tájékozatlanságuk is hozzájárul,
hogy nem élnek a számos pályázati lehetô-
séggel, melyeket a GazdaságiOperatív Prog-
ramtól kezdve az OFA-n keresztül a külön-
bözô regionális támogatási programok kínál-
nak – osztotta meg véleményét lapunk olva-
sóival dr. Perjési Klára. Az országgyûlési kép-
viselô asszony hozzátette: – Ugyanakkor
nem könnyûmegfelelni az uniós pályázatok
feltételeinek, hiszen az unió az adófizetôk
pénzébôl a prosperáló cégeket támogatja,
nem pedig azokat, amelyek a túlélésre ren-
dezkednek be. Az is igaz, hogy a mikrovál-
lalkozások közterhei aránytalanul magasak.
Dr. Perjési Klára szerint a vállalkozói ér-

dekképviseletek nagy része – az országos po-
litikát mintegy lemásolva – megosztott, s a
valódi érdekképviseleti munka helyett in-
kább politizálnak. Gyula polgármester asz-
szonya elmondta: – Mi úgy próbálunk javí-
tani a városunk vállalkozóinak helyzetén,
hogy képviselôi kezdeményezésre létrehoz-
tunk egy munkaügyi koordinációs bizottsá-
got, amely a tervek szerint 20millió forintos
alapból egy-egy vállalkozásnak munkahe-
lyenként legfeljebb 500 ezer forint vissza
nem térítendô támogatást nyújthat. Gyulán
abban bízunk, hogy a kisebb, esetleg sikeres
városi pályázat után talán bátrabban belevág-
nak a vállalkozók egy-egy nagyobb uniós pá-
lyázatba is.

Dr. Dávid Ferenc:
„A vállalkozók nem
halat, hanem hálót
akarnak”
A Vállalkozók és Munkálta-
tók Országos Szövetségének
(VOSZ) fôtitkára szerint a vál-

lalkozások jogszabályi környezete követhetet-
len, szinte kaotikus.Még anagy szakmai appa-
rátussal rendelkezô cégek is nehezen igazod-
nak el az újabb és újabb paragrafusok között. –
A családi vállalkozások természetesen nem
rendelkeznek ilyen szakmai háttérrel, így a bi-
zonytalan jogi háttér és a nagy adminisztrációs
teher egyaránt sújtja ôket, hiszennemújabb és
újabb jogszabályok böngészésére és különbö-
zô ûrlapok kitöltésére vállalkoztak – hangsú-
lyozta dr. Dávid Ferenc, majd így folytatta:
–A jogszabályi környezethezhasonlóanbo-

nyolult és áttekinthetetlen az adórendszer is.
Magyarországon ötvenfajta adónem létezik.
Bár fontos az egyéb területek támogatása is, de
amikor egy százalék körüli a gazdasági növeke-
dés, akkor a valós értéket ésmunkahelyeket te-
remtô beruházásokat kellene támogatni pályá-
zatokkal, elsôsorban kisebb önerôvel és ka-
mattámogatással. Hogy milyen nagy az igény
hozzáférhetô hitelekre, azt mi sem jelzi job-
ban,mint hogy a VOSZ és aMagyar Kereske-
delmi és Iparkamara által hat éve közösen ki-
bocsátott Széchenyi-kártya segítségével az el-
telt idôszakban 125 ezer igénylô összesen 450
milliárd forinthoz jutott forgóeszköz-bôvítés-
re. Ezt a hitelezési módot a jövôben a beruhá-
zásokra is kiterjesztik.
Dr.DávidFerenc végül kijelentette: –Akis-

és közepes vállalkozásokat azért kellene támo-
gatnia az államnak, mert a munkaerô hetven
százalékát éppen ez a szféra foglalkoztatja.

Köztudott, hogy az utóbbi idôben mind országo-
san, mind Békésmegyében jelentôsen eladósodtak
akis- és középvállalkozások.Nagyon sok azönfog-
lalkoztató, úgynevezett „kényszervállalkozás”,
amelyek gyakorlatilag csupán azért jöttek létre,
hogymûködtetôjük ne álljon sorbamunkanélküli
segélyért, hanem valahogyan kézbe tudja venni a
saját sorsát. Különösen rossz a helyzet Békés me-
gyében. Vannak vállalkozók, akik az oly sokat han-
goztatott EU-s pályázatoktól várják – várták – a
megváltást és sorsuk jobbra fordulását. Ám úgy
tûnik, elmarad a remélt változás. A témával kap-
csolatban ezúttal két Békés megyei politikus és a
VOSZ fôtitkárának véleményét adjuk közre.

DomokosLászlókezdeményezésére azM44Aradig tarthat
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ABékésmegyeiMunkácsy
Mihály Múzeum kapta

meg az Év múzeuma 2007 el-
ismerést. A díjakat a Múzeu-
mok majálisa megnyitásán,
május 17-én délelôtt adták át
Budapesten. A pályázatra ti-
zenegy intézmény küldött pá-
lyázati anyagot, amelyben is-
mertette tavalyi tevékenységét,
elsôsorban a gyûjtemények
gyarapítása ésmegôrzése érde-
kében végzett munkáját, be-
mutatta kiállításait, valamint a
látogatókat, a közönséget és a
helyi közösséget szolgáló más
programjait, rendezvényeit.
Az intézmény sikert, elsô he-
lyezést ért el a Vendégbarát
múzeum pályázaton is. A Bé-
késcsabán lévô múzeumot az
idén újította fel a megyei ön-
kormányzat európai uniós tá-
mogatásból. Ezenkívül a kul-
turális intézmény arról vált ne-
vezetessé, hogymegszerezteA
kis Jeanne címû, eredetiMun-
kácsy-festményt 27 millió fo-
rintért. A szükséges összeg tár-
sadalmi összefogás, adakozás
eredményeképpengyûlt össze,
s így kerülhetett haza a kép. A
mûalkotás azótamegtekinthe-
tô Békésmegye székhelyén.

A képen Farkas Zoltán, a megyei közgyûlés alelnöke,
ZávogyánMagdolna kulturális referens és dr. Szatmári
Imre, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója látható
a díjakkal

Források a Békés megyei
cigányság történetéhez

(1768–1987) címmel jelent
meg a Békés Megyei Levéltár
forráskiadványa, amelybôl ké-
pet kaphatunk a cigányság éle-
térôl.
A Békés Megyei Levéltár

munkatársai – napimunkájuk
mellett – több éven keresztül
gyûjtötték a cigányságra vo-
natkozó dokumentumokat. A
gyûjtés során elôbukkant ira-
tokból Kereskényiné Cseh Edit
válogatta össze a kötet anya-
gát. A források sora az 1768-
ban kiadott rendeletekkel és
összeírásokkal kezdôdik. A
könyv olvasója pontos képet
kap a XVIII. században és a
XIX. század elején Békés me-
gyében letelepedett cigányok
számáról, foglalkozási viszo-

nyairól és életkörülményeirôl.
A különbözô korokban kelet-
kezett közigazgatási doku-
mentumok hitelesen mutat-
ják be a letelepedett és ván-
dorló cigányság helyzetének
alakulását, az együttélés hét-
köznapjait, az adódó konflik-
tusokat.

A kötetben közlik amég ar-
chaikus viszonyokat tükrözô,
1957-es országos felmérés tel-
jes megyei anyagát, majd az
1960-as években kibontakozó
új cigánypolitika megvalósítá-
sa során keletkezett, kimon-
dottan adatgazdag forrásegyüt-
test. A kötet olvasója megis-
merheti a vonatkozó statiszti-
kai adatokat, a cigányság társa-
dalmi összetételét, a foglalkoz-
tatási, oktatási és lakásviszo-
nyokat. Minden megyei tele-
pülés külön-külön és sokféle
adatsorral szerepel a kiadvány-
ban. A közölt iratok átfogó ké-
pet és sokúj információt adnak
a Békés megyei cigányság há-
rom évszázadának történeté-
rôl. A források értelmezését
segíti Erdész Ádám levéltári
igazgató bevezetô tanulmánya.

Lajkó Félix a vajdasági Topo-
lyán született. Zenekedvelô
családban nevelkedett, bár ko-
rábban egyetlen rokona sem
választotta a muzsikálást élet-
hivatásul.
Lajkó Félix elsô hangszere

a citera volt, amellyel tízéves
korában ismerkedett meg.
Hegedût az általános iskola

hatodik osztályában vett a ke-
zébe elôször. Az alsófokú ze-
neiskolát három év alatt vé-
gezte el Kishegyesen. A sza-
badkai zenei középiskolamá-
sodik osztályát otthagyva in-
dult el Budapestre kölcsön-
kért hegedûvel, ahol aDresch
Quartett tagja lett. Azóta in-
gázik Budapest és Szabadka

között, egyformán képviselve
és összekötve az anyaországot
és a Vajdaságot.
A virtuóz, egyszerre ôsi és

avantgarde muzsikát mûvelô
mûvész sok neves együttessel
és egyéniséggel dolgozott. A
teljesség igénye nélkül: Sza-
bados György, Boban Marko-
vic, Jozef Nadj, Bozsik Yvette,
Jancsó Miklós. Kísért tánco-
sokat, számtalan koncertet
adott a világ színpadain, írt
zenét filmekhez és színházi
elôadásokhoz. Legújabb sike-
rét Cannes-ban, aDelta címû

filmmel aratta, amelynek
egyik fôszereplôje és zene-
szerzôje.
Hegedûjátékával elbûvölte

Tokió, Amszterdam, Berlin,
Pozsony, Prága, Budapest,
Brassó, Belgrád, Szarajevó,
Ljubljana, Frankfurt, Lyon,
Bordeaux, Velence, Verona,
Edinburgh, London zeneértô
közönségét, visszatérô vendé-
ge párizsi színpadoknak. Leg-
utóbb a Békés megyeiek gyô-
zôdhettekmeg róla, hogy Laj-
kó Félix méltán szolgált rá a
zseniális zenész titulusra.

Szeghalmon százöt „krónikus
ágy”mûködik. Ide elsôsorban
a Pándy Kálmán-kórház köz-
ponti telephelyének aktív osz-
tályairól, valamint a háziorvo-
sok elôjegyzései alapján kerül-
nek felvételre a betegek A
2007. évi fekvôbeteg-ellátási
kapacitás változása során a töb-
bi intézményhez hasonlóan a
Pándy Kálmán megyei kór-
házban is nôtt a krónikus

ágyak aránya, ez pedig az ellá-
tási igényeknél nagyobb kapa-
citást eredményezett. Ennek,
valamint az osztály átépítési
munkálatainak hatására a
2007. évben 74,8%-os ágyki-
használtságot tudhat magáé-
nak a krónikus osztály. Ez ösz-
szesen négyszáznegyven kiírt
beteget jelent, hatvanöt átlagos
ápolási nappal. A beruházás
teljes költsége 950 millió fo-
rint, amelyhez az építészeti re-
konstrukción túl egy 100mil-

liós gép-mûszer fejlesztés is
hozzátartozik.

– Hogyan mûködik a megvál-
tozott körülmények között a járó-
beteg-ellátás?
– A sikeres címzett támogatás
által megújult a szakorvosi
rendelôintézet is, ami jól il-
leszkedik a kistérségi sürgôs-
ségi betegellátás és alapellátás
követelményeihez. Az 1970-
ben létesült járóbeteg-szak-
rendelô a beruházás következ-

tében lényegesen jobb körül-
mények között, hatékonyab-
ban és gazdaságosabban tud
mûködni. A projektnek kö-
szönhetôen biztosítottá vált a
szakmai elôírások betartható-
sága, ehhez megvalósultak
úgy a szakmai, mint a tárgyi
feltételek. Járóbeteg-ellátás-
ban heti közel háromszáz
szerzôdött szakorvosi órával
mûködnek, évente negyven-
ötvenezer esetet látnak el.
Mintegy ötvenezer lakost

szolgál a járóbeteg-ellátás. A
szakrendelések területi ellátási
kötelezettségeSzeghalmonkí-
vülFüzesgyarmat,Dévaványa,
Körösladány,Okány,Zsadány,
Vésztô, Bucsa, Kertészsziget,
Körösújfalu települések. Ami
a szakterületeket illeti, álta-
lános belgyógyászat, tüdô-
gyógyászat, fül-orr-gégészet,
urológia, nôgyógyászat, bôr-
gyógyászat, szemészet, sebé-
szet és pszichiátria, valamint a

diagnosztikus hátteret biztosí-
tó röntgen- és laboratóriumi
diagnosztika áll a betegek ren-
delkezésére – tájékoztatta la-
punkat dr. Kovács József, a
megyei Pándy-kórház fôigaz-
gató-fôorvosa.
Így értékeli a beruházást

Farkas Zoltán, a BékésMegyei
Közgyûlés alelnöke:
– Úgy gondolom, ezzel a

beruházással hosszú távon
megoldódik a Szeghalom tér-

ségében élôk egészségügyi el-
látása. Ma már több mint tíz
szakmai terület szakorvosai

biztosítják az ellátást a meg-
újult, korszerû épületekben,
megkímélve ezzel a környék
lakosságát a félszáz kilométe-
res utazgatástól. Közös érde-
künk, hogy az ápolásra szoru-
ló betegek megfelelô helyre
kerüljenek, ahol magas szín-
vonalú ellátásban részesülnek.
Összefogásra van szükség az
egészségügy területén.

Egymilliárdból megújult
a szeghalmi kórház

Világsztárok éjszakája
Lajkó Félix a Békés Megyei Jókai Színházban

Ismét különleges zenei élményben lehetett része
a Békés megyei, békéscsabai közönségnek. Lajkó
Félix, a világhírû hegedûmûvész adott koncertet a
Jókai-színház nagyszínpadán.

� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Látogassa meg az év múzeumát!

Levéltár: új forráskiadvány a cigányságról
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A KORMÁNY ÁLTAL
ELUTASÍTOTT

„TÉRSÉGI INFORMÁCIÓS
KÖZPONT” TERVE

A Békés Megyei Önkor-
mányzat 2007. május 31-éig
tizenegy kiemelt nagypro-
jektjavaslatot nyújtott be,

melyek egyike a Békés Me-
gyei Könyvtár és Humán
Szolgáltató Centrum épület-
együttesének az új funkciók-
nak megfelelô teljes körû át-
alakítását, felújítását, rekonst-
rukcióját és új belsô terek ki-
alakítását célozta „Térségi in-
formációs központ” projekt

címmel. A központtal – a
korszerû kommunikációs és
információs technológiákra
építve – megoldást nyer a tu-
dásforrások összekapcsolása,
a digitalizálás és az adatbázis-
kezelés révén a helyi értékek
korszerû feldolgozása, tárolá-

sa, valamint az innovációhoz
kötôdô, különbözô inkubá-
ciós szolgáltatások betelepíté-
se, a tudásvagyon hatékony,
gyors közvetítésének biztosí-
tása. Ameglévô terek felújítá-
sával, a legkorszerûbb tech-
nológiák biztosításával
– a jelenlegi szolgáltatások

megtartása mellett – a térségi
információs központ a dina-
mikus változásokra közvetle-
nül reagálni képes, a térség
kapcsolati rendszerének fej-
lesztésére alapozott, a társa-
dalmi és gazdasági szereplôk
együttmûködését segítô fel-

tételekmegteremtését tûzi ki
célul. A kormány a tizenegy
benyújtott kiemelt projektja-
vaslat közül 10-et nem támo-
gatott, ezek közé tartozik a
„térségi információs köz-
pont” létrehozása is. Az elu-
tasító döntést követôen a Bé-
kés Megyei Önkormányzat
kereste az eredeti célkitûzés
megvalósításának egyéb lehe-
tôségeit is.

AXXI. SZÁZADI
„TUDÁSHÁZ”

MEGTEREMTÉSE

Domokos László, a Békés Me-
gyei Közgyûlés elnöke el-
mondta, hogy a Békés Me-
gyei Önkormányzat nem ad-
hatja fel a XXI. századi „tu-
dásház” megteremtésének
tervét, a tudáshoz való hozzá-
férés esélyét mindenki szá-
mára biztosítani kell. A testü-
let által elfogadott, a 2007–
2010-es idôszakra vonatkozó
társadalmi-gazdasági prog-
ramban kijelölt célok elérése
érdekében keresnünk kell a

megoldásokat a számunkra
kedvezôtlen kormánydönté-
sek, az általunk igénybe nem
vehetô pályázatok nyomán
kiesô támogatási források
esetén is. Az intézményi in-
tegrációval az elmúlt évben
új funkciók betelepítése tör-

tént meg a legszükségesebb
belsô átalakításokkal, átren-
dezésekkel saját forrásokból.

A BékésMegyei Könyvtár lé-
tesítése óta mára jelentôsen
megváltozott a könyvtár
használatának módja. Cél az
információ-, valamint a do-
kumentum- és tudásvagyon
hatékony, gyors közvetítésé-
nek biztosítása, összehangolt

beszerzéssel, integrált szol-
gáltatásokkal, technológiai
fejlesztéssel. Ezért fontos lét-
rehozni a XXI. század olvasó-
könyvtárát, egy olyan „tudás-
házat”, mely mindenki szá-
mára biztosítja ezeket az új
szolgáltatásokat. A könyvtári
funkcióhoz jól kapcsolható
egy informatikai inkubátor-
ház és innovációs tudásköz-
pont-funkció, amely orszá-
gosan is egyedülálló módon
kedvezô infrastruktúrát biz-
tosít informatikai munkahe-
lyeket teremtô vállalkozók-
nak, vállalkozásoknak, pálya-
kezdô vagy tapasztalt szoft-
verfejlesztôknek vagy a meg-
újuló könyvtári funkciókat
támogató vállalkozásoknak,
magánkezdeményezéseknek.
Folyamatos munkával el le-
het érni, hogy egy olyan, ve-
gyes profilú informatikai és
azt támogató tudásszolgáltató
potenciál jöjjön létre, amely
képes további fejlôdést hozni,
és a betelepülô, megélhetést
adó vállalkozások ezáltal sike-
resen segíthetik Békésmegye
megismertetését, a megye

hírnevének erôsítését, a be-
fektetôk vonzását, a képzés
támogatását.
Várjuk az érdeklôdôk je-

lentkezését a megyeionk@
bekesmegye.hu címen, ahol
munkatársaink további hasz-
nos információt tudnak adni.

Závogyán Magdolna
kulturális referens:

A megújuló könyvtár a
XXI. század új kihívásaira
válaszolva egy olyan tu-
dásbázis kialakítását teszi
lehetôvé, mely a modern
technika segítségével bár-
mikor bárki számára hoz-
záférhetô információkat
közvetít. Az a cél, hogy a
megújuló könyvtár az
épülettôl és a nyitvatartási
idôtôl függetlenül bizto-
sítson hozzáférést a nem-
zeti kultúra dokumentu-
maihoz, új módszerekkel
és programokkal járuljon
hozzá az olvasáskultúra
fejlesztéséhez.
Fontos a könyvtárak-

ban ôrzött kulturális javak
digitalizálása, online hoz-
záférhetôvé tétele és ar-
chiválása. Szükség van az
elektronikusan elérhetô
24 órás szolgáltató könyv-
tárak kialakítására, és a fel-
használók elvárásainak
megfelelôen a szolgáltatá-
sok fejlesztésére.
Minôségi közszolgálta-

tást szeretnénk nyújtani
ebben a korszerû könyv-
tárban, amely a szerves
egységet alkotó hagyomá-
nyos könyvtárral és tudás-
tárral, információs adatbá-
zisokkal és elektronikus
dokumentumokkal, vala-
mint a legújabb szolgálta-
tási formákkal áll a me-
gyebeli használók rendel-
kezésére.

XXI. századi „tudásház” a megyei könyvtár épületében

Amintegy negyedszázada épült, akkor a vidék egyik leg-
korszerûbb könyvtárának számító Békés Megyei

Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum épületegyüttese
mára olyan állapotba került, hogy elkerülhetetlen teljes körû
felújítása, korszerûsítése, az új funkcióknakmegfelelô belsô
átrendezése.
A Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Cent-

rummintegy 4500m2-es alapterületû épületegyüttesben ta-
lálható. A kötelezô könyvtári funkciók korszerû eszközök-
kel történô, magas szintû ellátása mellett alkalmas teret biz-
tosíthat olyan kapcsolódó tevékenységek befogadására, ame-
lyek jól illeszkednek az eredeti könyvtári funkcióhoz. Eme-
letráépítéssel további 1200 m2 alakítható ki, így az épület
5700 m2 funkcionális területtel rendelkezik majd. A kötele-
zô könyvtári és humán szolgáltatási feladatok ellátásához –

számolva a korszerû technológia nyújtotta lehetôségekkel –
3000 m2 terület szükséges. Így a fennmaradó 2700 m2 brut-
tó területbôl (leszámítva a közösségi és kiszolgáló tereket)
mintegy 2050 m2 nettó terület a könyvtár funkciójához il-
leszkedik. Az innovációs tudásközpont vállalkozásokat fo-
gadhat. Az emeletráépítéssel további fejlesztések koncepció-
ját fogadta el Békés Megye Képviselô-testülete. Az épület-
ben a bérbeadással hasznosítható területeket úgy kívánja az
önkormányzat kialakítani, hogy a szerkezetileg lehetséges
legnagyobb egybefüggô területek (35–181 m2) jöhessenek
létre, alkalmazkodva a betelepülô vállalkozások igényeihez.
Ezeknek a területeknek a bérbeadására nyilvános eljárás ke-
retében kerül sor, ahol az ajánlatok szerint egyedi szerzô-
déskötésekre lesz szükség, amelyek a képviselô-testület jó-
váhagyásával válnak érvényessé.

Elkerülhetetlen a könyvtár épületének korszerûsítése
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MÛSORTERV BÉRLETBEN

Felnôttbérlet és ifjúsági bérlet
(7–8. osztályosok és középisko-
lások részére):
–Hamvai Kornél: Lüzisztraté
(zenés vígjáték)
– Czakó Gábor–Selmeczi
György: Disznójáték
(színmû sok zenével)
–Móra Ferenc–Zalán Tibor:
A rab ember fiai (dráma)
– Szörényi Levente–Bródy Já-
nos: István a király (interak-
tív musical cirkuszsátorban,
koprodukcióban)

ÚJDONSÁG!
Zenésszínház-bérlet (Kaszás
Attila-bérlet):
–Hamvai Kornél: Lüzisztraté
(zenés vígjáték)
– Farkas Ferenc: Csínom Pal-
kó (zenés történelmi játék)
– Szörényi Levente–Bródy Já-
nos: István a király (interak-
tív musical cirkuszsátorban,
koprodukcióban)

Stúdiószínházi bérlet: (3 + 1
bónusz):
– Egressy Zoltán: Sóska, sült
krumpli
– Kiss Csaba: Esti próba
– Pozsgai Zsolt: Boldogság,
gyere haza

Bónusz:
– Világsztárok éjszakája (egy
alkalommal)

Diákbérlet (5–6. osztály):
–Móra Ferenc–Zalán Tibor:
A rab ember fiai (dráma)
– Farkas Ferenc: Csínom Pal-
kó (zenés történelmi játék)
– Szörényi Levente–Bródy Já-
nos: István a király (interak-
tív musical cirkuszsátorban,
koprodukcióban)
– Kulisszajárás
Mesebérlet (óvodások, 1–4. osz-
tály):
– Farkas Ferenc: Csínom Pal-
kó (zenés történelmi játék)
– Sultz Sándor: Kômanó (me-
sejáték)

A 2007/2008. évad sikere alap-
ján folytatásra kerül a beavató-
színházi program 14–18 éve-
seknek, négy alkalommal.
Beavató I. (friss beavatósoknak):
színházi próba látogatása,
rendhagyó irodalomóra a szín-
falak mögött, jelmeztári séta,
workshop, tananyaghoz kap-
csolódó darab megtekintése.
Beavató II. (a már beavatottak-
nak): színházi próba látogatása,
rendhagyó irodalomóra a szín-
falak mögött, jelmeztári séta,
workshop, tananyaghoz kap-
csolódó darab megtekintése.

BÉRLETEN KÍVÜLI

ELÔADÁSOK

Stúdiószínház, kamarabemu-
tatók (koprodukcióban):
– Pozsgai Zsolt: Boldogság,
gyere haza
– Egressy Zoltán: Sóska, sült
krumpli
– Kiss Csaba: Esti próba
– Bartus Gyula: Sör és cigi
– Brestyánszki Boros Rozi: A
révész satuja

REPERTOÁRON MARAD:
–Musicalgálaest
– Szente Béla–Gulyás Leven-
te: A kolozsvári bíró (zenés
családi mesejáték)

FELHÍVÁS!
ABékésMegyei Tüzeléstechnikai Korlátolt Fele-

lôsségû Társaság tájékoztatja a tisztelt ügyfeleit és meg-
rendelôit, hogy 2008.május 19-étôl elköltözött a Békés-
csaba Árpád sor 52. szám alól. A fenti idôponttól kezdve a
társaság központi irodái a megyeháza épületében
(Derkovits sor 2. szám, negyedik emelet) lesznek
megtalálhatók.
A békéscsabai kéményseprô-kirendeltség és a

gázkészülékszerviz az Árpád sor 2/6. szám alá köl-
tözik.Megtalálása nem okozhat gondot, mivel ez amun-
kaügyi központ udvara.

Telefonszámaink változatlanok:
66/326-444, 66/326-589.

Ügyfélfogadási idô: 8–15 óráig.
Emlékeztetjük tisztelt ügyfeleinket, hogy az 1995. évi

42. törvény értelmében a kéményseprô-ipari közszolgál-
tatás igénybevétele a saját és lakótársaink élet- és vagyon-
biztonságának megôrzése érdekében kötelezô.
A gáztüzelô-berendezések függôleges elrendezésû égés-

termék-elvezetôit évente egy alkalommal,míg a szilárd tü-
zelôanyaggal mûködô tüzelôberendezések kéményeit
évente két alkalommal kell ellenôrizni, illetve tisztítani.
Kérjük, tegyék lehetôvé, hogy dolgozóink maradékta-

lanul elvégezhessék a feladatukat, ezért az értesítô nyom-
tatványon feltüntetett idôpontban szíveskedjenek otthon
tartózkodni, illetve amennyiben az idôpont önöknek nem
megfelelô, úgy az értesítôn feltüntetett telefonszámon
idôpontot egyeztetni!

B öczögô Dorina Kitti 1992.
február 15-én született

Orosházán, itt ismerkedett
meg a tornával. Az ottani
edzôk irányításával hozták át a
szülei a békéscsabaiHungaro-
tel Torna Clubhoz, amelynek
1998 januárjától a tagja. Be-
reczkiné Harangozó Ildikóhoz
került, aki azóta is a mestere.
Dorina 1998 szeptembe-

rében kezdte el tanulmányait
a Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskolában,
amelynek rendszere kimon-
dottan a tornára épül. Ebben
az idôben csatlakozott edzô-
társként Petrovszki Pál, aki je-
lenleg is Dorina edzôje. A
versenyzô most a Széchenyi
István Két Tanítási Nyelvû
Közgazdasági Szakközépis-
kola tanulója.
Dorina kivételes tehetsé-

gére jellemzô, hogy fejlôdése
során valamennyi korosztály-
ban – gyermek I. osztály, ser-
dülô, kadett, ifjúsági, junior –
mesterfokú bajnoki címet
szerzett. (2006-ban amester-
fokú egyéni összetett ugrás,
korlát, gerenda, talaj bajno-
ka.) Gyermekkora óta kie-
melkedô teljesítménye révén
válogatott kerettag.
A sikerszéria további állo-

másai: 2001 óta a Héraklész-
bajnokprogram tagja. 2006-

ban a legeredményesebbHé-
raklész-tornásznô. 2007-ben
„Az év tornásza” és „Békés
megye sportolónôje”.
A 2007-es stuttgarti kvali-

fikációs világbajnokságon el-
ért eredménye alapján meg-
szerezte a magyar nôi torna-
sport egyetlen kvótáját a
2008-as pekingi olimpiára.

K iss Gergely 1983-ban szü-
letett Orosházán. Hét-

éves korától birkózik. Azt
mondja, eddigi élete során a
legtöbbet a bátyjától tanulta,
aki egyben az edzôje is, és aki
Európa-bajnok birkózó. A
sport a sikerek mellett renge-
teg élményt hozott számára. A
versenyek révén eljutott Ku-
bába, Kínába, Mongóliába, az
Egyesült Államokba, Üzbe-
gisztánba, Hongkongba.
TanulmányaitOrosházán és

aBudapestiGazdasági Fôisko-
lán végezte, és fél évig tanult az
amerikai iowai egyetemen is.
– Amióta 2003-ban beke-

rültem a felnôtt szabadfogású
válogatottba, általában heti
8-10 alkalommal edzek és évi
35 hetet töltök edzôtáborban.
Nagyon kevés szabadidôm
van, aminek nagy részét a ba-
rátnômmel, a családommal
töltöm.Kikapcsolódásként szí-
vesen ûzök más sportokat és
sokat olvasok – nyilatkozta la-
punknak a pekingi olimpián
hamarosanmegyénk nevében
is küzdô, kiváló birkózó.

KIEMELKEDÔ EREDMÉNYEI
2003 – serdülô országos ma-
gyar bajnok, 2004 – kadett or-
szágos magyar bajnok, 2005 –
ifjúsági országos magyar baj-
nok, 2006 – junior országos
magyar bajnok, 2006 –mester-
fokú bajnok, 2006 – junior Eu-
rópa-bajnokság, Volos, (egyéni
összetett 10. hely, felemás kor-
lát 8. hely), 2006 – Európai If-
júságiOlimpiai Fesztivál, Belg-
rád, (egyéni összetett 19. hely,
ugrás 6. hely, talaj 4. hely),
2007 – világbajnokság, Stutt-
gart, (egyéni összetett 51.
hely), 2008 –Doha, világkupa-
forduló, (ugrás 4. hely), 2008 –
felnôtt magyar bajnok.

EREDMÉNYEK
Tízszeres korosztályos országos
bajnok, kétszeres felnôtt orszá-
gos banok, junior Eb-n 4. helye-
zett, fôiskolás vb-n 4. helyezett,
felnôtt Eb-n 7. helyezett, felnôtt
vb-n 7. helyezett.

BÉRLETEKVÁLTHATÓK:
2008. június 9-étôl a színház szervezôirodájában hétfôtôl péntekig 8.30 és 16.30 óra között

Telefon: 66/519-550
E-mail: szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu •További információ: www.jokaiszinhaz.hu

Gazdag nyár
a Munkácsy Mihály

Múzeumban

IDÔSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
– A lakberendezés mûvé-
szete (válogatás a sárvári és
a kôszegi vármúzeum, va-
lamint a BékésMegyeiMú-
zeumok Igazgatósága XVI–
XIX. századi anyagából).
Megtekinthetô 2008. június
29-éig.

– Gyermekemet az orszá-
gért (a tatárjárás, 1241–
1242.) – július 8-ától októ-
ber 31-éig látogatható.

– A Haan Antal halálának
120. évfordulójára rende-
zett kiállítás június 29-éig
látható.

– 20 éves a FAMME (Füg-
getlen Alkotók Mûvelôdési
és Mûvészeti Egyesülete).
Június 20-ától július 10-éig
tekinthetô meg.

A Múzeumok éjszakáján,
június 21-én 18 órától 24
óráig féláras belépôvel,
kosztümös idegenvezetés-
sel és különbözô progra-
mokkal várják az érdeklô-
dôket a múzeumba.

Békés megyei sportolók a pekingi olimpián

Dorina, Gergely, szorítunk értetek!
A világ ezen a nyáron Pekingre, az olimpiai játé-
kokra figyel. Örömünkre megyénkbôl többen is
kiharcolták a részvételt az ötkarikás játékokra.
Most közülük két versenyzôt mutatunk be. Aki-
kért a magyar küldöttségbôl külön is szurkolha-
tunk: BöczögôDorina tornász ésKissGergely bir-
kózó. A harmadik versenyzôvel, Máté Gáborral a
következô számunkban ismerkedhetnekmeg.

Világsztárok éjszakájával, zenés színházi bérlettel, a népszerû beavatószínház
folytatásával, számítógépes jegyértékesítéssel, üzleti páhollyal készül a közönség
meghódítására a BékésMegyei Jókai Színház. A baráti kör tagjai külön kedvez-
ményekre számíthatnak.Minden kiderül a www.jokaiszinhaz.hu honlapról.

Kedvezmények a baráti kör tagjainak

Magyar szerzôk évadja

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY
5% kedvezmény a „Jókai-színház baráti köre”
e-mail címmel rendelkezô tagjai számára a bér-
leten kívüli elôadásokra.

OPERETTBARÁTOK RÉSZÉRE
A 2007/2008-as évad tapasztalatai szerint az ope-
rett mûfaj szerelmeseinek az évad során két al-
kalommal vendégjáték vagy koprodukció for-
májában kínálnak operett-elôadásokat.
Tervezik a szezonban futó legsikeresebb pro-

dukció vendégül látását. A darab kiválasztása fo-
lyamatban van.

TOVÁBBI VENDÉGJÁTÉKOK
Folyamatosan figyelemmel kísérik az országban
és a határon túl elkészült színdarabokat, s közü-
lük azokat, amelyek a legszínvonalasabbak s
amelyek számot tarthatnak a Békés megyei kö-
zönség figyelemére, vendégjáték formájában
meghívják a Jókai-színházba.

VILÁGSZTÁROK ÉJSZAKÁJA SOROZAT
Folytatják a Világsztárok éjszakája sorozatot: a
gazdasági lehetôségek és személyes kapcsolatok
függvényében kéthavi rendszerességgel igyek-
szenek egy-egy országosan vagy Európa-szinten
ismert mûvészt szólóestre vendégül látni. Az
egyeztetések folyamatban vannak.

A STÚDIÓSZÍNHÁZ FELÚJÍTÁSA
A fenti mûvészeti programmegvalósításához el-
engedhetetlenül szükséges a színház próbater-
meként is üzemelô stúdiószínház felújítása, al-
kalmassá tétele színpadi produkciók befogadásá-
ra. A munkálatokat 2008 nyarán végzik el. Az
ôszi szezontól az új játszóhely mûködôképesen
várja majd a közönséget.

A stúdiószínházi tér kialakítására elsôdlegesen
azért van szükség, hogy már jóval az Ibsen Köz-
pont megnyitása elôtt ráhangolja, felkészítse a
közönséget a stúdióprodukciók élményének be-
fogadására.

ÚJDONSÁGOK, VÁLTOZÁSOK
* Beindítják a számítógépes bérlet- és jegyeladá-
si rendszert. Mostantól a honlapjukon nyo-
mon lehet követni a szabad helyeket. Nézôik
ellenôrizhetik, hol ülnek majd, milyen rálátás
nyílik onnan a színpadra.
* Azon új nézôiknek, akik kizárólag a zenés szín-
ház iránt érdeklôdnek, zenésbérletet indítanak.
* Kísérleti jelleggel beindítják a stúdiószínházi
bérletet.
* Folytatják a beavatószínházi sorozatot, külön
az új beavatandóknak és a tavalymár beavatot-
taknak.
*Minden bérletes elôadáson fenntartanak húsz-
egynéhány helyet az esténkénti jegyvásárló-
iknak.
* Beindítják az üzleti páholyt. A két igazgatói pá-
holy közül az egyiket az üzleti szféra tagjainak
rendezik be, ahol a helyi cégek vezetôi fogad-
hatják meghívott üzletfeleiket. A színházi elô-
adás elôtt, a szünetben és utána különtermet
biztosítanak minden technikai felszereléssel,
internettel, kivetítôvel, számítógéppel – ha
kell, vacsorával.
* A péntek és a szombat a legerôsebb napjaik,
ezekre a napokra biztosítanak helyet a dolgo-
zó, munkába járó nézôk számára. A nyugdíja-
soknak továbbra is jelentôs árkedvezményt ad-
nak, de kérik ôket, jöjjenek színházba hétköz-
nap, hiszen nekik nem kell másnap munkába
menniük.

További mûvészi tervek

Váltson bérletet a Békés Megyei Jókai Színházba!
2008/2009 – a magyar szerzôk évadja


