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Beszéljünk a szûkebb pátriá-
járól, a megyérôl. Mit ad a

megye polgárainak? Milyen új-
donságokat említhetünk a széles
körû, kiterjedt válságkezelô prog-
ram keretében?

– Békés megyének, mint
minden megyének, egyik leg-
nagyobb feladata az árva gye-
rekekrôl, a rászorultakról, a ki-
szolgáltatott, fogyatékkal élôk-
rôl való gondoskodás. Szinte
mondhatnánk, hogy az or-

szágban ezt más nem is végzi
ilyen kiterjedten és ilyen fele-
lôsséggel. Ehhez kapcsolód-
nak az egészségügyi, kórházi
ellátások, hiszen mint ahogy
általában a megyékben, így
Békés megyében is, a legna-
gyobb kórházat, a legnagyobb
kapacitású, a legtöbb beteget
fogadó, a legtöbb emberrôl
gondoskodó kórházat üze-
meltetjük. Ezenkívül a kö-
zépfokú oktatásban, a szak-

képzésben is döntô szerepe
van az önkormányzatnak. Ha
innen nézzük, akkor azt lát-
juk, hogy az elmúlt három
évben öt-tíz-tizenöt százalék-
kal kevesebb pénz állt évrôl
évre rendelkezésre. Mond-
hatjuk, hogy a kormányzat
nélkül kell megoldanunk az
egyre fokozódó problémákat.
Csak egy példát mondok: a
múlt évben huszonhat száza-
lékkal nôtt a szociálisan rá-
szoruló, egészségügyileg vé-
dett és árvaellátásban szakel-
látást igénylô gyerekek száma
– csak egyetlen év alatt…

– Emberek munkahelyeiket
veszítik el ezekben a hetekben,
hónapokban. Mennyire érinti ez
Békés megyét, és mit tudnak ten-
ni ellene?

Összefogást sürget a Bé-
kés Megyei Közgyûlés

a válságban lévô Gyulai Hús-
kombinát megmentéséért, és
egyhangúlag támogatja a gyár
helyzetének konszolidálását
szolgáló kezdeményezéseket,
errôl is döntött a képviselô-
testület a május 22-i közgyû-
lésen. Napirendre került az
M44-es gyorsforgalmi út is,
Domokos László megyei elnök
bejelentette, hogy a megyei
önkormányzat megelôlegez-
né a kormánynak az elvoná-
sok következtében hiányzó
kétmilliárd forintot. A köz-
gyûlés felhatalmazta a megyei
elnököt, hogy tárgyalásokat
folytasson a Nemzeti Infra-

struktúra Fejlesztô Zrt. kép-
viselôivel az M44-es számú
fôút teljes nyomvonalán tör-
ténô régészeti ásatások meg-
valósulásáról.

Segítenek a Gyulai Húskombinátnak
A súlyos gazdasági válságba
került Gyulai Húskombinát
ügyének tárgyalásakor, tekin-
tettel a téma fontosságára, szá-
mos képviselô hallatta hangját.
Az üzem majdnem ötszáz al-
kalmazottat foglalkoztat, ezzel
a fürdôváros legnagyobb fog-
lalkoztatója, évente százmilliós
nagyságrendû helyi iparûzési
adót fizet be. Emellett több
száz termelô és beszállító
megélhetése is veszélybe ke-

rült a bezárás rémének felvá-
zolásával;miközben anemzet-
közi hírû húskombinát ere-
detvédett hungaricumot állít
elô. Mûködésének zavarai ag-
rárpolitikai és gazdaságpoliti-
kai okokra vezethetôk vissza.
Egyrészt a vállalat az alapanyag
beszerzése terén importfüggô,
mert a gondatlan agrárpolitika
következtében a kétszáz éves
múltra visszatekintô Békés
megyei állattartás és felvásárlá-
si rendszer az elmúlt öt évben
összeomlott. Ennek következ-
tében külföldi húsból készül a
hungaricumnak számító gyu-
lai kolbász és a piacvezetô gyu-
lai májas.

Vannak válaszok a válságra
Ellensúlyozni kell a kormány megszorító intézkedéseit – Növekedésorientált programra van szükség

Domokos László, BékésMegyeÖnkormányzatá-
nak elnöke a kormányzati szerepvállalást hiá-
nyolva a megyei önkormányzatok fokozódó
problémáira hívja fel a figyelmet. Szerinte a ne-
héz gazdasági helyzetben a meglévô hagyomá-
nyokra kell építkezni, ahol fölértékelôdik a me-
gye szerepe.

AFidesz–KDNP az or-
szágos átlagnál (56,37

százalék) valamivel jobban
teljesített Békés megyében, a
párt a szavazatok 57,07 száza-
lékát szerezte meg. A Jobbik
16,56 százalékos eredménye
szintén átlag (14,77 százalék)
feletti.

Az MSZP 17,02 százalé-
kos támogatottsága elmarad

az országostól (17,38). Az
MDF 4,58 százalékos teljesít-
ménye is alacsonyabb az or-
szágos átlagnál (országos át-
lag: 5,3 százalék).

Az SZDSZ, a Lehet Más a
Politika, a Roma Összefogás
Párt és Munkáspárt közül
csak utóbbi szerepelt kicsit
jobban az országos átlagnál.

VÉGEREDMÉNY A 2. OLDALON

A változásra szavaztak

DomokosLászlómegyei el-
nök a megyejárás ren-

dezvényétmegelôzô sajtótájé-
koztatón elmondta, hogy a
nagyhagyományokkal rendel-
kezô nemzetközi bábfesztivál
a két önkormányzat számára jó
alkalom az együttmûködésre,

emellett Békés megye és Bé-
késcsaba bemutathatja értékeit
a széles közönségnek. Lenkefi
Zoltán, a Békés Megyei Nap-
sugár Bábszínház igazgatója,
egyben fesztiváligazgatóhang-
súlyozta, a rendezvénnyel arra
törekednek, hogy a bábszínhá-

zat mint mûfajt megismertes-
sék a nézôkkel. A fesztivál
azért jött létre, hogy bemutas-
suk azokat a magyar, illetve
külföldi bábszínházakat, akik-
kel együtt dolgozunk, kapcso-
latban vagyunk, ezáltal megis-
mertethetjük a publikummal
azt, hogy az elôadások milyen
színvonalasak, illetvemennyi-
re komoly felkészülést és elô-
készületi munkákat igényel-
nek – mondta el a fesztiváli-
gazgató.VantaraGyula, Békés-
csaba polgármestere köszöne-
tét fejezte ki a szervezôknek a
rendezvény hagyományainak
ápolásáért és a szervezési
munkálatokért, valamint fel-
hívta a figyelmet a megye és
a város együttmûködésének
fontosságára is.

Az „OtthonunkBékésmegye” rendezvénysorozat
a Békéscsabán megrendezett XV. Nemzetközi
Bábfesztivál beharangozó programjaként érkezett
a megyeszékhelyre 2009. június 12-én. A két ese-
mény szervezôi közös sajtótájékoztatót tartottak,
ezt követôen nyitották meg a megyejárás rendez-
vényét. Hat megyei fenntartású intézmény kapott
„Megye Intézménye” réztáblát,melyeket az intéz-
ményvezetôk személyesen vehettek át a nyitó ce-
remónián. Az eseményt kulturális programok szí-
nesítették, a megyetörténeti tárlat mellett bábki-
állítást, irodalmi délutánt, valamint a Lenkefi Kon-
rád-emlékkiállítást is megrendezték.

Megyejárás Békéscsabán

Közel százezren ad-
ták le szavazatukat
június 7-én Békés
megyében az európai
parlamenti választá-
sokon. Az országos
eredményekhez ha-
sonlóan itt is a Fi-
desz–KDNP végzett
az elsô helyen.
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Kiállnak a húskombinát mellett
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Települések Érvényes FIDESZ–KDNP MSZP JOBBIK MDF SZDSZ LMP–HP MUNKÁSPÁRT MCF
szavazatok száma ROMAÖ.

Békéscsaba 19 283 10 094 52.35% 3717 19.28% 3112 16.14% 1236 6.41% 428 2.22% 450 2.33% 227 1.18% 19 0.10%
Csabaszabadi 114 66 57.89% 13 11.40% 26 22.81% 2 1.75% 0 0.00% 3 2.63% 4 3.51% 0 0.00%
Összesen 19 397 10 160 52.38% 3730 19.23% 3138 16.18% 1238 6.38% 428 2.21% 453 2.34% 231 1.19% 19 0.10%
Elek 1159 749 64.62% 215 18.55% 75 6.47% 31 2.67% 9 0.78% 15 1.29% 29 2.50% 36 3.11%
Gyula 9079 5214 57.43% 1788 19.69% 1065 11.73% 494 5.44% 156 1.72% 210 2.31% 138 1.52% 14 0.15%
Sarkad 2487 1609 64.70% 377 15.16% 292 11.74% 85 3.42% 25 1.01% 22 0.88% 40 1.61% 37 1.49%
Geszt 142 80 56.34% 17 11.97% 40 28.17% 1 0.70% 1 0.70% 0 0.00% 3 2.11% 0 0.00%
Kétegyháza 778 372 47.81% 130 16.71% 192 24.68% 25 3.21% 12 1.54% 8 1.03% 18 2.31% 21 2.70%
Kötegyán 339 173 51.03% 66 19.47% 71 20.94% 8 2.36% 2 0.59% 3 0.88% 16 4.72% 0 0.00%
Lôkösháza 510 239 46.86% 90 17.65% 145 28.43% 13 2.55% 2 0.39% 6 1.18% 5 0.98% 10 1.96%
Méhkerék 271 136 50.18% 99 36.53% 15 5.54% 13 4.80% 1 0.37% 2 0.74% 5 1.85% 0 0.00%
Mezôgyán 223 135 60.54% 47 21.08% 24 10.76% 6 2.69% 1 0.45% 1 0.45% 5 2.24% 4 1.79%
Sarkadkeresztúr 336 163 48.51% 105 31.25% 36 10.71% 20 5.95% 6 1.79% 1 0.30% 5 1.49% 0 0.00%
Újszalonta 44 29 65.91% 3 6.82% 8 18.18% 2 4.55% 2 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Összesen 15 368 8899 57.91% 2937 19.11% 1963 12.77% 698 4.54% 217 1.41% 268 1.74% 264 1.72% 122 0.79%
Békés 5586 3471 62.14% 700 12.53% 929 16.63% 199 3.56% 56 1.00% 67 1.20% 48 0.86% 116 2.08%
Mezôberény 2551 1307 51.23% 472 18.50% 528 20.70% 142 5.57% 33 1.29% 29 1.14% 34 1.33% 6 0.24%
Bélmegyer 276 189 68.48% 30 10.87% 39 14.13% 9 3.26% 1 0.36% 3 1.09% 5 1.81% 0 0.00%
Csárdaszállás 147 103 70.07% 16 10.88% 17 11.56% 4 2.72% 2 1.36% 1 0.68% 4 2.72% 0 0.00%
Doboz 942 599 63.59% 141 14.97% 152 16.14% 26 2.76% 5 0.53% 10 1.06% 7 0.74% 2 0.21%
Kamut 343 212 61.81% 72 20.99% 28 8.16% 10 2.92% 6 1.75% 8 2.33% 7 2.04% 0 0.00%
Kétsoprony 484 367 75.83% 31 6.40% 53 10.95% 22 4.55% 5 1.03% 1 0.21% 5 1.03% 0 0.00%
Köröstarcsa 690 466 67.54% 90 13.04% 99 14.35% 24 3.48% 3 0.43% 4 0.58% 4 0.58% 0 0.00%
Murony 309 184 59.55% 57 18.45% 47 15.21% 10 3.24% 3 0.97% 3 0.97% 5 1.62% 0 0.00%
Tarhos 211 141 66.82% 30 14.22% 26 12.32% 3 1.42% 0 0.00% 3 1.42% 8 3.79% 0 0.00%
Telekgerendás 515 308 59.81% 95 18.45% 91 17.67% 11 2.14% 3 0.58% 2 0.39% 5 0.97% 0 0.00%
Összesen 12 054 7347 60.95% 1734 14.39% 2009 16.67% 460 3.82% 117 0.97% 131 1.09% 132 1.10% 124 1.03%
Dévaványa 1856 1123 60.51% 244 13.15% 363 19.56% 62 3.34% 21 1.13% 21 1.13% 19 1.02% 3 0.16%
Füzesgyarmat 1277 645 50.51% 333 26.08% 180 14.10% 43 3.37% 15 1.17% 36 2.82% 21 1.64% 4 0.31%
Szeghalom 2310 1351 58.48% 476 20.61% 292 12.64% 77 3.33% 37 1.60% 44 1.90% 28 1.21% 5 0.22%
Vésztô 1615 1063 65.82% 138 8.54% 309 19.13% 53 3.28% 13 0.80% 17 1.05% 19 1.18% 3 0.19%
Biharugra 322 253 78.57% 27 8.39% 34 10.56% 5 1.55% 2 0.62% 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00%
Bucsa 474 316 66.67% 63 13.29% 50 10.55% 27 5.70% 4 0.84% 7 1.48% 7 1.48% 0 0.00%
Ecsegfalva 243 143 58.85% 43 17.70% 37 15.23% 10 4.12% 3 1.23% 1 0.41% 6 2.47% 0 0.00%
Kertészsziget 93 69 74.19% 17 18.28% 2 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.23% 2 2.15% 0 0.00%
Körösladány 1191 760 63.81% 139 11.67% 197 16.54% 46 3.86% 15 1.26% 10 0.84% 20 1.68% 4 0.34%
Körösnagyharsány 232 172 74.14% 27 11.64% 21 9.05% 5 2.16% 0 0.00% 4 1.72% 3 1.29% 0 0.00%
Körösújfalu 96 66 68.75% 13 13.54% 4 4.17% 7 7.29% 2 2.08% 2 2.08% 2 2.08% 0 0.00%
Okány 579 436 75.30% 56 9.67% 61 10.54% 13 2.25% 5 0.86% 5 0.86% 2 0.35% 1 0.17%
Zsadány 393 303 77.10% 44 11.20% 28 7.12% 9 2.29% 1 0.25% 1 0.25% 7 1.78% 0 0.00%
Összesen 10 681 6700 62.73% 1620 15.17% 1578 14.77% 357 3.34% 118 1.10% 152 1.42% 136 1.27% 20 0.19%
Gyomaendrôd 3422 1750 51.14% 565 16.51% 758 22.15% 175 5.11% 32 0.94% 68 1.99% 70 2.05% 4 0.12%
Szarvas 5595 2485 44.41% 759 13.57% 1960 35.03% 156 2.79% 67 1.20% 115 2.06% 49 0.88% 4 0.07%
Békésszentandrás 1432 737 51.47% 144 10.06% 451 31.49% 41 2.86% 7 0.49% 24 1.68% 27 1.89% 1 0.07%
Csabacsûd 623 332 53.29% 92 14.77% 162 26.00% 22 3.53% 9 1.44% 2 0.32% 3 0.48% 1 0.16%
Hunya 224 143 63.84% 29 12.95% 37 16.52% 12 5.36% 2 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45%
Kardos 208 155 74.52% 15 7.21% 26 12.50% 6 2.88% 0 0.00% 5 2.40% 0 0.00% 1 0.48%
Kondoros 1265 835 66.01% 158 12.49% 163 12.89% 71 5.61% 11 0.87% 6 0.47% 20 1.58% 1 0.08%
Örménykút 134 75 55.97% 22 16.42% 26 19.40% 6 4.48% 1 0.75% 2 1.49% 2 1.49% 0 0.00%
Összesen 12 903 6512 50.47% 1784 13.83% 3583 27.77% 489 3.79% 129 1.00% 222 1.72% 171 1.33% 13 0.10%
Csorvás 1235 740 59.92% 211 17.09% 174 14.09% 56 4.53% 11 0.89% 20 1.62% 22 1.78% 1 0.08%
Orosháza 8989 5077 56.48% 1724 19.18% 1217 13.54% 522 5.81% 111 1.23% 147 1.64% 177 1.97% 14 0.16%
Tótkomlós 1698 973 57.30% 379 22.32% 163 9.60% 100 5.89% 16 0.94% 28 1.65% 31 1.83% 8 0.47%
Békéssámson 522 377 72.22% 56 10.73% 52 9.96% 17 3.26% 4 0.77% 7 1.34% 9 1.72% 0 0.00%
Csanádapáca 905 660 72.93% 99 10.94% 89 9.83% 26 2.87% 3 0.33% 9 0.99% 15 1.66% 4 0.44%
Gádoros 914 576 63.02% 136 14.88% 133 14.55% 48 5.25% 2 0.22% 6 0.66% 12 1.31% 1 0.11%
Gerendás 618 446 72.17% 79 12.78% 59 9.55% 15 2.43% 6 0.97% 5 0.81% 7 1.13% 1 0.16%
Kardoskút 232 129 55.60% 53 22.84% 33 14.22% 7 3.02% 0 0.00% 7 3.02% 3 1.29% 0 0.00%
Nagyszénás 1383 861 62.26% 217 15.69% 176 12.73% 58 4.19% 16 1.16% 10 0.72% 42 3.04% 3 0.22%
Pusztaföldvár 427 247 57.85% 46 10.77% 101 23.65% 13 3.04% 1 0.23% 2 0.47% 16 3.75% 1 0.23%
Összesen 16 923 10 086 59.60% 3000 17.73% 2197 12.98% 862 5.09% 170 1.00% 241 1.42% 334 1.97% 33 0.20%
Battonya 1061 600 56.55% 248 23.37% 114 10.74% 43 4.05% 14 1.32% 12 1.13% 28 2.64% 2 0.19%
Mezôhegyes 1116 525 47.04% 356 31.90% 113 10.13% 61 5.47% 21 1.88% 16 1.43% 21 1.88% 3 0.27%
Mezôkovácsháza 1576 848 53.81% 258 16.37% 349 22.14% 75 4.76% 17 1.08% 13 0.82% 16 1.02% 0 0.00%
Almáskamarás 204 153 75.00% 21 10.29% 14 6.86% 13 6.37% 0 0.00% 2 0.98% 1 0.49% 0 0.00%
Dombegyház 434 241 55.53% 73 16.82% 86 19.82% 7 1.61% 1 0.23% 4 0.92% 22 5.07% 0 0.00%
Dombiratos 251 146 58.17% 38 15.14% 45 17.93% 3 1.20% 3 1.20% 0 0.00% 16 6.37% 0 0.00%
Kaszaper 563 360 63.94% 93 16.52% 81 14.39% 15 2.66% 1 0.18% 1 0.18% 11 1.95% 1 0.18%
Kevermes 526 304 57.79% 76 14.45% 98 18.63% 25 4.75% 5 0.95% 3 0.57% 13 2.47% 2 0.38%
Kisdombegyház 125 91 72.80% 11 8.80% 22 17.60% 0 0.00% 1 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Kunágota 638 387 60.66% 110 17.24% 89 13.95% 31 4.86% 7 1.10% 9 1.41% 3 0.47% 2 0.31%
Magyarbánhegyes 446 264 59.19% 95 21.30% 66 14.80% 7 1.57% 2 0.45% 7 1.57% 5 1.12% 0 0.00%
Magyardombegyház 91 66 72.53% 10 10.99% 13 14.29% 1 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 0 0.00%
Medgyesbodzás 289 205 70.93% 33 11.42% 36 12.46% 6 2.08% 2 0.69% 3 1.04% 4 1.38% 0 0.00%
Medgyesegyháza 1077 551 51.16% 190 17.64% 235 21.82% 29 2.69% 36 3.34% 27 2.51% 9 0.84% 0 0.00%
Nagybánhegyes 346 233 67.34% 40 11.56% 63 18.21% 7 2.02% 3 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Nagykamarás 311 193 62.06% 30 9.65% 67 21.54% 3 0.96% 4 1.29% 1 0.32% 13 4.18% 0 0.00%
Pusztaottlaka 124 108 87.10% 5 4.03% 5 4.03% 1 0.81% 3 2.42% 0 0.00% 1 0.81% 1 0.81%
Szabadkígyós 699 443 63.38% 103 14.74% 94 13.45% 32 4.58% 9 1.29% 3 0.43% 14 2.00% 1 0.14%
Újkígyós 1451 876 60.37% 170 11.72% 301 20.74% 58 4.00% 15 1.03% 15 1.03% 15 1.03% 1 0.07%
Végegyháza 377 218 57.82% 89 23.61% 38 10.08% 11 2.92% 3 0.80% 2 0.53% 10 2.65% 6 1.59%
Összesen 11 705 6812 58.20% 2049 17.51% 1929 16.48% 428 3.66% 147 1.26% 118 1.01% 203 1.73% 19 0.16%

Végösszeg 99 031 56 516 57.07% 16 854 17.02% 16 397 16.56% 4532 4.58% 1326 1.34% 1585 1.60% 1471 1.49% 350 0.35%

A Békés megyeiek is a változásra szavaztak
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Sújtja a céget, hogy a rossz
kormányzati gazdaságpolitika
hatására a forint euróhoz vi-
szonyított árfolyama 2008 jú-
liusához képest kilenc hónap
alatt 37 százalékot romlott,
ami önmagában véve kezel-
hetetlen költségnövekedést

okoz a külföldi húsbeszerzés-
re berendezkedett vállalatnál.

A harmadik pillére a mû-
ködési zavarnak, hogy a Gyu-
lai Húskombinát szerkezetá-
talakító beruházásához sem az
ígért állami támogatást, sem
pedig az Állami Fejlesztési
Bank egymilliárd forintos hi-
telét nem kapta meg. Pedig a
beruházás – Ruck János vezér-
igazgató nyilatkozata szerint –
évi 300-400 millió forintos
termelési költségmegtakarí-
tást eredményezne, ami hosz-
szú távon megalapozná a vál-
lalat talpon maradását.

A megyegyûlés képviselôi
közül többen leszögezték: a
megyei önkormányzat nem
fogadhatja el, hogy a kombi-
nát bezárjon.Határozati javas-
latot fogadtak el,megerôsítve,
hogy a Békés Megyei Önkor-
mányzat a telephelymegôrzô
program keretébôl segítséget
ad a cég túlélése érdekében.

Több képviselô, mint pél-
dául dr. Sánta Endre (Fidesz–
KDNP), a kormányzat fele-
lôsségét vetette fel az agrá-
rium mélyrepülése, a draszti-
kusan lecsökkent sertésállo-
mány és a nem mûködô haté-
kony piacvédelem miatt. Rá-
adásul – tette hozzá – az ága-
zatból már elvont milliárdok
után újabb elvonások való-
színûsíthetôk.

Molnár Béla (Fidesz–
KDNP) képviselô úgy vélte,
amilliárdosok kormánya nem
tud a röghöz kötött emberek
fejével gondolkodni. Nem
értik, hogy a megyében élôk
nem akarnak elmenni, mert
ide köti ôket a család, a hagyo-
mány, az egész életük.

Dr. Kulcsár László (Fidesz–
KDNP), a mezôgazdasági bi-
zottság elnöke annak a véle-
ményének adott hangot, hogy
a Békés megye egyik zászlós-
hajójának tekinthetô Gyulai
Húskombinát sorsa körüli bi-
zonytalanság annak a tehet-
ségtelen PR-kormányzásnak
a része, amelynek alapja meg-
magyarázni, mit miért nem
lehetmegcsinálni, ésmindent
Brüsszelre fogni.

Gulyás József, az MSZP
képviselôje a szovjet piacot

emlegette, amely korábban
biztos felvevôpiacot jelentett,
de azt is hozzátette, hogy a
mostani cégvezetés, tulajdo-
nosi kör nemmegyei. A prob-
léma gyökere a konkurencia
erôsségében van, ez akarja a
kombinát piacát és a hûtôka-
pacitását megszerezni.

Tóth Sándor (MSZP) kép-
viselô is úgy vélte, hogy a gré-
miumnak a piaci folyamatok-
ra komoly ráhatása nincs. Kö-
zölte: az ellenzékiek Domo-
kos László megyei közgyûlési
elnök realitásérzékére és köz-
gazdasági ismereteire hagyat-
kozva támogatják a határoza-
ti javaslatot.

Nagy Béla (SZDSZ) képvi-
selô egyetértett a kormányt
ért kritikákkal, de hozzátette:
az ágazat leépülése már 1991
óta tart, egyik kormány sem
emelhetô ki. Kezdeményez-
te, hogy gasztronómiai feszti-
válok a megye termékeit nép-
szerûsítsék, és induljon moz-
galom a megyei és a hazai ter-
mékek vásárlása érdekében.

Keményhangúhozzászólá-
sában Takács Ferenc (Fidesz–
KDNP) képviselô (utalva a
szovjet piac felemlegetésére)
elutasította a pártállami idôk
„visszasírását”, mondván, van
olyanpiac, amelyikmég fizet is
a termékekért. Szerinte a kor-
mány tudatosan teszi tönkre az
ágazatot. „Álljunk a talpunkra,
és mondjuk ki: elég volt!”

Dr. Gosztolya Ferenc, az
MSZP frakcióvezetôje visz-
szautasította a kormányt ért
kritikákat.

Tóth Imre (Fidesz–KDNP)
képviselô Nagy Béla hozzá-
szólásához tette hozzá, hogy
késôi a megyei mezôgazdasá-
gi termékek vásárlására moz-
galmat indítani, mert nincsen
csabai liszt, sarkadi cukor.
„Gyulai kolbász meddig lesz
még?!”

A határozati javaslatot –
mely megerôsíti, hogy a Bé-
kés Megyei Önkormányzat
társadalmi–gazdasági prog-
ramjával, valamint növeke-
désorientált gazdaságfejlesz-
tési programjával összhang-
ban segítséget ad a cég túlé-
lése érdekében, egyben a kri-
tikus helyzet feloldását ered-
ményezô tárgyalásokba fog
elnökén keresztül a kombi-
nát tulajdonosaival, Gyula
önkormányzatával, az álla-
mi szervekkel és a finanszíro-
zó pénzintézetekkel – teljes
egyetértéssel fogadták el a
képviselôk.

Cél: ne álljon le az M44-es
gyorsforgalmi út építése

A közgyûlés tárgyalt arról is,
hogy a tervezett M44-es fôút
nyomvonalán amegye a régé-
szeti feltárásokat megfinan-
szírozza, vagyis lényegében
megelôlegez közel kétmilli-
árd forintot a kormányzatnak.
Az illetékes szaktárca ugyanis
nemrég bejelentette, hogy
ennyi hiányzik a kasszából az
M44-es fejlesztéséhez, ezért a
kisajátításokat leállítják, a ré-
gészeti feltárásra fordítható
keretet a kormány megszorí-
tó intézkedései miatt zárolják.

A most elfogadott határo-
zat szerint elôször Domokos
László elnök tárgyal a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztô
Zrt.-vel az M44-es fôút teljes
nyomvonalán történô régé-
szeti ásatások megvalósulásá-
ról, és ha megszületik a meg-
állapodás, a régészeti feltárá-
sok is folytatódhatnak.

Az elôterjesztés vitája so-
rán elhangzott: nagyon fon-
tos, hogy ne álljanak le a
munkák, mert azok újraindí-
tása sokkal többe kerülne.

Két érintett település pol-
gármestere szólt hozzá, a kon-
dorosi Dankó Béla (Fidesz–
KDNP) és a békésszentand-
rási Hamza Zoltán (Fidesz–
KDNP). Mindketten a kez-
deményezés mellett foglaltak
állást.

– Az érintett települések és
a megye elemi érdeke az út
gyorsforgalmúsítása. Halálos
balesetek figyelmeztetnek,
hogy ez immár elkendôzhe-
tetlen – hangzott el.

Nagy Béla képviselô felhá-
borítónak tartotta, hogy a fej-
lesztés leállt, holott a megye
gazdasági fejlesztésének az inf-
rastruktúra növelése az útja.

Ezt az elôterjesztést is egy-
hangúlag fogadta el a testület.

Hárított az államtitkár
Azülésenmegjelent dr. Forgács
Barnabás, a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium szakállamtitkára, hogy
tájékoztatást adjon az „ÚjMa-
gyarország” program állásáról.
Elmondta, hogy a vidékfej-
lesztésre 2007–2013 között
szánt összegek közel 40 száza-
lékát lekötötték. Mások mel-
lett öntözési rendszerek kiépí-
tésére, fejlesztésére, az állattar-
tás korszerûsítésére nyertek a
gazdák összegeket. Ugyanak-

kor a munkák gyakran nem
indultak el, mert a nyertesek
nemképesekmegelôlegezni a
fejlesztés összegeit, hiszen a
pályázat utófinanszírozású.
Forgács Barnabás elmondta,
hogy ez évre a kifizetések
gyorsítását tûzték ki célul, de a
rendszer túlfeszített. Kifejtet-
te: a jövôben az agrár-környe-
zetgazdálkodás kerül elôtérbe,
a nyár végén pedig további
programok indulnak útjukra,
többek között a fiatal gazdál-
kodók, az öntözésfejlesztés és
az állattartók támogatása.

Gécs László (Fidesz–
KDNP), a gazdasági bizott-
ság elnöke úgy vélekedett: a
gazdák úgy érzik, hogy szán-
dékosan késleltetik a kifize-
téseket, hogy azok a 2010-
es választásokra tolódjanak.
Emellett a földalapú támoga-
tások rendszerében nem tud-
nak eligazodni a gazdák. Vé-
gül azt tanácsolta a fiatal poli-
tikusnak, hogy találkozzon

minél többször gazdákkal, vi-
déki emberekkel, mert azok
szeretnék hinni, hogy a sza-
vuk eljut a minisztériumhoz.

Tóth Imre képviselô a Lea-
der programról úgy tudja,még
egyetlen aláírt szerzôdés sincs,
a pénznek se híre se hamva.

Az államtitkár válaszként
azt mondta, nem életszerû,
hogy késleltesse a kormány a
kifizetést, ennek nincs értel-
me.Hozzátette:mára világos-

sá vált, hogy a gazdák terme-
lôi csoportokban, szövetkezé-
sekben eljuthatnak a multiig,
egyedül ez nem fog sikerülni.

Végül az államtitkári elô-
terjesztést Tóth Imre tartóz-
kodásával tudomásul vette a
testület.

Sok külföldi jön gyógyulni,
mi alig megyünk Európába

A közgyûlés beszámolót hall-
gatott meg a Dél-alföldi Re-

gionális Egészségbiztosítási
Pénztár tevékenységérôl. A
pénztár elsôdleges feladata,
hogy a biztosítottak hozzá-
jussanak az ôket megilletô
egészségbiztosítási ellátások-
hoz, az egészségügyi szolgál-
tatók pedig az általuk nyújtott
szolgáltatások Egészségbizto-
sítási Alapból folyósított el-
lenértékéhez. A regionális
szervezetek Békés megye
mellett Csongrád és Bács-
Kiskun megyében fogják ösz-
sze ezt a munkát. A három
megye közül Békésben kiug-
róan nagy számban adnak ki
külföldiek számára TAJ-kár-
tyát. Tavaly 1851 ilyen ható-
sági igazolvány volt, ennek
oka a román határ közelségé-
vel magyarázható. Lényege-
sen kisebb viszont az EU-
kártyák kiadása, a csongrádi-
nak például közel a fele, ami-
nek kézenfekvô magyarázata,
hogy a Békés megyei polgá-
rok sokkal kevesebbet utaz-
gatnak Európában.

Több képviselô hozzászólt
a kérdéshez. Tóth Imre kifo-
gásolta, hogy a közgyógyellá-
tási igazolvánnyal szinte már
alig lehet gyógyszerhez hoz-
zájutni, ami a szegényeknek
nagy problémát okoz.

Felvetôdött a megürese-
dett háziorvosi, házi gyer-
mekorvosi praxisok pótlásá-
nak nehézkessége is, valamint
a betegszállítás miatti pana-
szok tömkelege, amelyek ki-
fogásolják a szükségtelenül
hosszadalmas, sok kitérôs be-
tegszállítást. Errôl a szakértô
úgy vélte, hogy a probléma
megoldására ajánlásokat tet-
tek, most van átdolgozás alatt.

Dr. Kovács József, a Pándy
Kálmán kórház fôigazgató-
fôorvosa a szektorban dolgo-
zók munkáját megnehezítô
gyakori szakellenôrzések ma-
gyarázatát kérte. Szerinte ez
teljesen indokolatlan, és azt az
érzést kelti, hogy itt több a hi-
ba. Válaszul elhangzott: a spe-

ciális gyógyszerek és eljárások
miatt van több ellenôrzés.

Domokos László, a köz-
gyûlés elnöke elmondta, hogy
a megyében 143 rendelô és
harminc kórházi osztály mû-
ködik. A betegek mind na-
gyobb számban keresnek
gyógyulást.

– A minimumfeltételek
megteremtéséért küzdünk,
pedig átfogó informatikai fej-
lesztés is kellene – hangzott el.

Ráadásul az új receptfelírá-
si rend miatt feleslegesen het-
venmillió forintot fizethet a
Pándy Kálmán kórház, így
egy eleve forráshiányos rend-
szerre terhelnek rá újabb
költségeket.

A tájékoztatót végül egy
tartózkodás mellett fogadta el
a testület.

Ipari park Gyulán
A Békés Megyei Önkor-
mányzat együttmûködikGyu-
la Város Önkormányzatával a
44-es számú fôút gyulai elke-
rülô szakasza mentén kialakí-
tandó ipari park fejlesztési
programjában, amelyhez a
megyei önkormányzat a tulaj-
donában álló gyulai területek-
kel csatlakozik. Az együttmû-
ködés illeszkedik a BékésMe-
gyeiÖnkormányzatnak a gaz-
daságfejlesztés terén felvállalt
céljaihoz, lehetôségeihez.

Ingatlancsere Békéssel
Békés Megye Önkormányza-
tának törekvése, hogy az in-
tézményrendszerében fej-
lesztéseket hajtson végre, de
ezek csak a rendezett tulaj-
donviszonyú, kizárólagosan
saját tulajdonban lévô ingat-
lanokon történhetnek meg.
Ennek érdekében hosszú ide-
je folytatott tárgyalásokat a
megye Békés város vezetésé-
vel, hogy az ott mûködô me-
gyei intézmények ingatlanjai
(tanmûhely, középiskolai
épület, kollégium) megyei
tulajdonba kerüljenek. Eze-
kért cserébe Békés megkapta
a tarhosi gyermekotthont a
legendás zenepavilonnal, to-
vábbá békési és tarhosi köz-
parkot, lakásokat. Az ingat-
lancsere mintegy 315 millió
forint összértékû. A Békés
Városi Önkormányzat felté-
telként szabta, hogy a megye
tulajdonába került ingatla-
nokban végzett feladatokat,
legalább a jelenlegi szinten
folytatni kell. Az átvett ingat-
lanvagyon folyamatos állag-
megóvásáról, karbantartásá-
ról, felújításáról a megye gon-
doskodik.

Nem engedik szétverni
a felsôoktatást

Komárom-EsztergomMegye
Képviselô-testületének kéré-
sére Békés Megye Képviselô-
testülete is állás foglaltMagyar
Bálint volt oktatási miniszter
törvénymódosító javaslata el-
len, melyben külföldi szék-
helyû felsôoktatási intézmé-
nyek számára lehetôvé tenné
azt, hogy hazánkban egyete-
met alapítsanak. Ebben a két
grémium egyöntetûen a ma-
gyarországi felsôoktatás év-
százados hagyományú rend-
jének szétzilálását, a privatizá-
lás szándékát látja, melynek
folytatása lehetne a tandíj be-
vezetése, az egyetemek ma-
gániskolává alakulása. A ter-
vezet elleni tiltakozást 21 Bé-
kés megyei képviselô támo-
gatta, négyen tartózkodtak.

Kiállnak a Gyulai Húskombinát és az M44 mellett
� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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Az eseménnyel párhuzamo-
san a bábkészítô pályázatra
érkezett munkák kiállítását is
megnyitották a békéscsabai
Meseházban.

A sajtótájékoztatót köve-
tôen Domokos László me-
gyei elnök a Békés Megyei
Jókai Színház elôtti téren nyi-
totta meg a megyejárás békés-
csabai állomásának rendezvé-
nyét, az eseményen házigaz-
daként Vantara Gyula polgár-
mester is köszöntötte a meg-
jelenteket. Hat Békés Megyei
Önkormányzat által fenntar-

tott, békéscsabai székhelyû in-
tézmény vezetôje vehette át a
nyitó ceremónián, ünnepélyes
keretek között a „Megye In-
tézménye” feliratú réztáblát,
amelyeket majd az épületek
fôbejáratánál helyeznek el.

A kiállításokat követôen
a megyeházán megye–város
egyeztetô ülést tartottak, ame-
lyen Domokos László bemu-
tatta a Békés Megyei Önkor-
mányzatot és intézményeit.
Beszédében kiemelte, hogy a
megye két nagy programot
készít elô, egyrészt, az ivóvíz-
beszerzést Arad megyébôl,

másrészt az M44-es út fej-
lesztésimunkálatait segítendô
régészeti feltárásokat. Az ülé-
sen a városnak partnerséget
ajánlott fel a megyei önkor-
mányzat, hogy részt vegyen a
pályakezdô diplomások me-
gyében történô foglalkoztatá-
sának elôsegítésében. Errôl a
Békés Megyei Területfejlesz-
tési Tanács döntése nyomán
esett szó; a megyei elnök el-
mondta, hogy azért van nagy
szükség a felsôoktatási intéz-
ményekben frissen végzettek
foglalkoztatására,mert az „Út
a munkához” program nem
kifejezetten a pályakezdô dip-
lomásokra irányul.

VantaraGyula polgármester
elmondta, hogymindenolyan
kérdésben, amely elôreviszi
a megyét, együttmûködnek,
mert számos olyan terület van,
ahol az egységes fellépés segít-
het. A polgármester kiemelte,
hogy elsôsorban a belvíz, az
ivóvíz és az infrastruktúra fej-
lesztésének területén kellene
együttmûködni, de közös cél a
munkaerô megtartása is. Az
egyeztetés zárásaként két me-
gyei fenntartású intézmény tá-
jékoztatóját hallgathatták meg
a jelenlévôk, a Békés Megyei
Tudásház és Könyvtárat dr.
Hajnal Lajos igazgató, a Békés
MegyeiMúzeumok Igazgató-
ságát dr. Szatmári Imre megyei
múzeumigazgató mutatta be.

Idén 15. alkalommal hívta
megyénkbe a kontinens

legkiválóbb bábmûvészeit a
Lenkefi Konrád bábmûvész ál-
tal 1968-ban életre hívott
programsorozat; a rendez-
vényt már a nemzetközi fesz-
tiválnaptárban is jegyzik.

Az egyhetes fesztivál min-
den napjára jutott három-
négy nagyszerû elôadás; va-
rázslatos mesevilág tárult
elénk öt ország tizenegy báb-
színházának jóvoltából. A kül-
földi vendégekmellettmagyar
bábegyüttesek is érkeztek,
másokmellett a szombathelyi,
az egri, a kecskeméti és a fôvá-
rosi Kolibri bábszínház. A
résztvevôk szakavatott zsûri
elôttmutatták be darabjaikat a
Jókai Színházban és a megye-
háza udvarán.

A fesztiválon fellépett for-
mációk kicsiny és nagy bábja-
ikkal, varázslatos mûsoraikkal
a gyerekek és felnôtt kísérôik
számára újra elhozták a szóra-
kozva épülés perceit. Az idei
program talán legizgalmasabb
színfoltja a jakartai bábszínház

produkciója volt. Egyébiránt a
társulatok magasra tették a
mércét, így nem véletlen,
hogy a bemutatók mindegyi-
kének hatalmas sikere volt. A
publikum pedig jóval többet
kapott, mint egyszerû kesz-
tyûbábos elôadásokat, hisz a
bábmûvészet, ha gyerekeknek
szól is, nem gyerekjáték.

A XV. Nemzetközi Báb-
fesztivál kísérô rendezvénye-
ként a Munkácsy Mihály
Múzeumban kiállítás nyílt
Lenkefi Konrád, a Napsugár
bábszínház fájdalmasan ko-
rán elhunyt korábbi vezetôje

emlékére. A múzeum gyer-
mekfoglalkoztató helyiségét
az egykori direktor tiszteleté-
re ünnepélyes keretek között
Lenkefi Teremre keresz-
telték. A Meseházban pedig
a Tündérország címû bábké-
szítô pályázatra beérkezô al-
kotásokból nyílt egy színvo-
nalas tárlat. A kísérô progra-
mok között szerepelt ezenkí-
vül a magyarországi indo-
néz nagykövetség táncosai-
nak mûsora, valamint Somo-
gyi-Tóth Dániel orgonahang-
versenye.

A fesztivál a fenntartó Bé-
késMegyeiÖnkormányzat tá-
mogatásával és hozzájárulásá-
val, a programiroda társszerve-
zésében, azUNIMAvédnök-
ségével, a Nemzeti Kulturális
Alap és Békéscsaba város tá-
mogatásával valósult meg -
tudtuk meg Lenkefi Zoltán
bábfesztivál-igazgatótól.
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A rendezvények megnyi-
tója elôtt a tûzoltó-világ-

találkozó és amegyejárás szer-
vezôi közös sajtótájékoztatóra
várták a média képviselôit a
gyulai vár lovagtermébe. Az
eseményen Domokos László
megyei elnök elmondta, hogy
Békésmegye számára kiemel-
kedô fontosságú a csillagtúra
támogatása, mert egy ilyen je-
lentôségû esemény a megye
hírnevét is öregbíti. Dr. Perjési
Klára polgármester reményét
fejezte ki, hogy azok a vendé-
gek, akikmost a tûzoltó-világ-
találkozóra látogattakGyulára,
a következô években majd
visszatérô látogatók lesznek,
hogy a rendezvényre nyújtott
támogatások a jövôben majd
megtérüljenek.HeinzKernjak,

a nemzetközi csillagtúra-bi-
zottság fôtitkára elismerését
fejezte ki a városnak az 1993-as
elôzô csillagtúra óta véghezvitt
fejlesztéseiért. Dudaszeg József
tûzoltóparancsnok kiemelte,
hogy Gyula a világgazdasági
válság ellenére is felmerte vál-
lalni a szervezést, összefogás-
sal, tenni akarással, és ez a ta-
lálkozó sikerén is meglátszik.
A sajtótájékoztató zárásaként
Domokos László átnyújtotta a
BékésMegyeiÖnkormányzat
által fenntartott gyulai szék-
helyû intézmények vezetôinek
a „Megye Intézménye” réz-
táblát, amelyet a megyejárás
minden olyan helyszínén át-
adnak, illetve felavatnak, ahol
megyei fenntartású intézmény
található.

A kulturális programok
alatt a városházán soron kívü-
li testületi ülést is tartottak,
amelyen szó esett a térséget
érintô problémákról és a le-
hetséges együttmûködésrôl
is. Az ülés egyetlen napirendi
pontjaként bemutatkozhatott
a megyei önkormányzat és
fenntartott intézményei, ame-
lyet Domokos László megyei
elnök prezentált a gyulai kép-
viselô-testületnek. Témaként
felvetôdött még az M44-es
gyorsforgalmi út építésének
leállítása és a Gyulai Hús-
kombinát csôd közeli helyze-
te elleni összefogás is. A kép-
viselôk egyetértettek abban,
hogy a gyár megmentéséért
és az M44-es út fejlesztési
munkálatainak folyatatásáért
közösen kell fellépni, mert ez

egész Békés megye érdeke.
Ezúttal két megyei intéz-
mény mutatkozott be az
egyeztetésen, dr. Kovács József,
a gyulai székhelyû Pándy
Kálmán Megyei Kórház fô-
igazgató-fôorvosa és Zámbó
András, a Harruckern János
Közoktatási Intézmény igaz-
gatója mutatták be intézmé-
nyük mûködését. A testületi
ülést követôen a Gyulai Vár-
színházKamaratermében iro-
dalmi estet tartottak, melyen
bemutatkozott a Bárka iro-
dalmi, mûvészeti és társada-
lomtudományi folyóirat.

A megyejárás programjait
követôen nyitották meg hiva-
talosan a XVIII. Nemzetközi
Tûzoltó Csillatúrát, valamint
a Tûzoltózenekari és Mazso-
rettfesztivál kísérôrendez-

vényt. Számos hazai és kül-
földi tûzoltó jelent meg a nyi-
tó ceremónián, hogy kezdetét
vegye az egész hétvégén át
tartó színes forgatag. A négy-
napos rendezvényen egy se-
reg tûzoltózenekar és mazso-
rettcsoport mutatta meg tu-
dását a nagyérdemûnek a
mûvelôdési központ mellett
felállított zenekari sátorban.
A szombati napra mintegy
ezer csillagtúrázó csak azért
érkezett Gyulára, hogy az
esemény egyik fô programja-
ként megrendezett díszfelvo-
nuláson részt vehessen. Húsz
nemzet díszegyenruhás tûz-
oltói, hozzátartozók, zene-
karok, népviseletbe öltözött
csoportok és veterán tûzoltó-
kocsik alkották a több kilo-
méteres sort. Szinte egész éj-

jel szólt a muzsika és persze a
könnyedebb mûfaj kedvelôi-
nek is bôven akadt hallgatni-
való, hiszen a tornacsarnok-
nyi méretû fesztiválsátorban
több ismert zenekar fellépett.
A szombati nap különleges-
sége a tûzoltó-vetélkedôk és
zenés felvonulások mellett az
„oldtimer” tûzoltóautók kör-
menete volt a környezô tele-
püléseken és a városban. Eze-
ket a régi tûzoltóautókat a
fesztiválsátor közelében ki is
állították, hogy a szélesebb
közönség is szemügyre ve-
hesse. Ennek kapcsán egy ér-
dekes történet is szárnyra kelt
a résztvevôk között, misze-
rint az egyik német tûzoltó
kerékpárral érkezett Gyulára
két veterán tûzoltóautó kísé-
retében, azonban az autók út-
közben lerobbantak, és a ke-
rékpáros mindkettôt meg-
elôzve jutott el a csillagtúra
helyszínére.

A nemzetközileg elismert
rendezvény Magyarország
legnagyobb idegenforgalmi
eseménye volt a fesztivál idô-
tartama alatt. A szervezôk úgy
gondolják, a csillagtúra kitö-
rési pont lehet a megyének és
a településnek is, reményeik
szerint a rendezvényre elláto-
gató vendégek közül sokan
térnek majd vissza más alkal-
makkor is a térségbe.

A XVIII. Nemzetközi Tûzoltó Csillagtúra kísérô-
rendezvényeként érkezett az „Otthonunk Békés
megye” programsorozat Gyulára 2009. május 21-
én. A megyejárás a négynapos rendezvény nyitó
programja volt, és a tûzoltó világtalálkozó kapcsán
számos érdeklôdôt vonzott a helyszínre, akik a he-
lyi elôadók mûsorai mellett a Harruckern János
Közoktatási Intézmény diákjainak összeállítását is
megtekinthették. A hosszú hétvége ideje alatt kö-
zel 5000 vendéget regisztráltak a városban, akik
között szép számmal akadtak külföldi tûzoltók is.
A világtalálkozó programjait mazsorettek mûso-
rai, tûzoltózenekarok, díszfelvonulások és ügyes-
ségi versenyek tették teljessé.

Békés megye is bemutatkozott a tûzoltó-csillagtúrán

Megyejárás Békéscsabán UNIMA-diploma a bábosoknak
AXV. Nemzetközi Bábfesztivál alkalmából Olasz-
országból,Ukrajnából, deméga távoli Indonéziából
is érkeztekbábosokBékéscsabára.Agrandiózus ren-
dezvényen kivételesen nem egy produkció kapta
az UNIMA-diplomát; a zsûri egyöntetû véleménye
alapján idén eztmaga a fesztivál érdemelte ki.

VantaraGyula, Békéscsaba polgármestere ésDomokos
László, a BékésMegyei Közgyûlés elnöke amegnyitón
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–Nagyon súlyosan érinti. Iga-
zából három szinten látszik a
probléma. Egyrészt a nagyobb
cégek nálunk ismennek tönk-
re: Mezôberény, Gyula – hall-
hatjuk, Orosháza, Békéscsaba
gépipari, autóbeszállító, élel-
miszer-ipari cégeiben komoly
gondok vannak, nem piaci ol-
dalon, hanem elsôsorban fi-
nanszírozási oldalon. Ez –
mondhatnánk – a globális ha-

tás.De van lokális hatás, amely
a kormányzati politikának kö-
szönhetôen jelenik meg. Ez
pedig elsôsorban a kis- és kö-
zépvállalkozók ezreit, tízezreit
érinti. Eggyel kevesebbet fog-
lalkoztatnak, mint korábban,
pénzügyileg egyre inkább
meggyengültek. S miután a
belsô fogyasztás is visszaesett,
ezért ezek a vállalkozások dön-
tôen ide vannak kötve: turiz-
mus, helyi szolgáltatások, kis-

kereskedelem, építôipar, ahol
határozottan visszaesés törté-
nik. Harmadik elemként pe-
dig azt látjuk, hogy bizony na-
gyon sokan mégiscsak más
megyékben, sôt, más orszá-
gokban dolgoznak, és most az
elbocsátási hullámok miatt – a
fejlettebb nyugat-európai vagy
nyugat-magyarországi térben
bezárnak a cégek – jönnek ha-
za segélyért azok az emberek,
akiknek állandó lakhelyükBé-

késmegyében van, demunka-
helyük más megyében volt.
Bizony klisé az az állítás, ami-
kor a kormány azt szoktamon-
dani, hogy nem eléggémobil a
magyar munkaerô, most vi-
szont kiderül a bajban, hogy
nagyon sok munkanélküli ná-
lunk jelenik meg. Ezért külö-
nösen fontos, hogyBékésMe-
gye Önkormányzata egy vá-
laszt adjon erre a válságra a nö-
vekedésorientált gazdaságfej-

lesztési program keretében:
elôre hozott beruházások, a
szakképzés, felnôttképzés
megerôsítése, a szolidaritási
szervezeteknek, egyesületek-
nek a bevonása a napi gondok
megoldásába, a turizmus erô-
sítése, a termékeknek, a piac
szolgáltatásainak az elôsegítése.
Tehát számtalan teendô van,
amely, azt gondolom, amegyei
önkormányzatnak Békés me-
gyében ad valamiféle megol-

dást arra, hogy ellensúlyozza a
kormányzat megszorító intéz-
kedéseit.

– Elnök úr, a szavaiból kide-
rül, hogy a válságkezelésben fölér-
tékelôdik a megye. De vajon az
ezeréves megyerendszernek van-e
jövôje Magyarországon?

- Azt gondolom, hogy
amikor baj van, akkor mindig
a meglévôkre kell építeni,
mert abból lehet szervesen
építkezni…

A Békés Megyei Önkormányzat az egyre job-
ban kibontakozó gazdasági válság kihívásaira
reagálva növekedésorientált gazdaságfejlesz-
tési programot készített, amelyben összegyûj-
tötték a megyei önkormányzat feladatellátá-
sainak mindazon területeit, melyek közvetlen
hatással lehetnek a megye gazdaságának fej-

lesztésére, szem elôtt tartva a költséghaté-
konyságot, valamint a hasznot hozó tevé-
kenységek bôvítését. A program kidolgozásá-
ban nyolc témakörben munkacsoportokat,
úgynevezett teameket alakítottak, amelyek-
nek feladata a program szakterületek szerinti
kidolgozása és koordinálása.

A nyolc munkacsoport:
1. Elôre hozott önkormányzati beruházások
2. Érdekképviselet és koordináció

a jogszabályok, központi szabályozások,
EU-s támogatási rendszerek változtatására
irányuló kezdeményezésekben

3. Hitel, hitelgarancia

4. Innováció, tudásbázisfejlesztés,
klaszterek

5. Kommunikáció, marketing és piacra jutás
6. Költséghatékonyság, hasznot hozó

tevékenységek intézményeinknél
7. Közös beszerzések
8. Szakképzés, felnôttképzés, hiányszakmák

Sokan gyûltek össze Csa-
nádapácán, a helyi általá-

nos iskola udvarán a megyejá-
rás alkalmával, hogy a színes
kulturális programok mellett
megkóstolhassák a Békés me-
gyei gasztronómiai válogatott
néhány tagjának, valamint a
Harruckern JánosKözoktatási
Intézményoktatóinak és diák-
jainak kitûnô fôztjét. A siker
nem maradt el, hosszú sorok-
ban gyûltek össze az emberek
a bogrács körül, hogy vehesse-
nek az igen ízletes falatokból.
Az elkészült étel gyors kiszol-

gálásához a diákok, valamint
Prohászka Béla Venesz-díjas
mesterszakács ésTímár András
szakácsmester mellett Domo-
kos László megyei elnök is se-
gítséget nyújtott.

A kulináris élvezetek után a
megyejárás megnyitóját az ál-
talános iskola tornatermében
tartották. Az ünnepélyes cere-
mónián a Himnusz eléneklé-
sét követôen Fodor József pol-
gármester köszöntötte a meg-
jelenteket, beszédébenörömét
fejezte ki, hogy az „Ottho-
nunk Békés megye” rendez-

vénysorozat ellátogatott a tele-
pülésre, és hangsúlyozta, hogy
ezáltal mindkét félnek lehetô-
sége nyílik a bemutatkozásra.
Domokos László nyitó beszé-
débenkiemelte, hogyCsanád-
apáca történelme szép példája
annak, hogy miként lehet hit-
tel és kitartással,mindenprob-
léma és nehézség dacára újra-
és újrakezdeni.

A megyetörténeti kiállítá-
son Sáfár Gyula, a Békés Me-
gyei Levéltár igazgatóhelyette-
se vázolta fel a jelenlévôknek
Békés megye és benne Csa-
nádapáca község történetét. A
délután folyamán megrende-
zett kulturális programokat a
helyi elôadók mellett az oros-
házi Gyopár Társastánc Klub
bemutatója és az Örökség ze-
nekar koncertje is színesítette.

A mûvelôdési mûsorok
alatt a polgármesteri hivatal-
ban soron kívüli testületi ülést
tartottak. Fodor József polgár-

mester a tanácskozáson pre-
zentálta a település helyzetét,
és kiemelte, hogy mindenféle
válság ellenére Csanádapáca
megmutatta azt, hogy miként
lehet egy település helyzetét
rendezni. A célunk az, hogy
Csanádapácára felfigyeljenek,
ezért a Békés Megyei Önkor-
mányzat munkáját tekintjük
követendô példának, hangsú-
lyozta a polgármester.Domo-

kos László az ülésen bemutat-
ta a megyei fenntartású intéz-
ményeket, beszédében kitért
arra, hogy a megye 2006-tól
újraértelmezte a szerepét, és
nem csupán intézményfenn-
tartóként folytatja tevékenysé-
gét. – A megszorítások miatt
bejövô kevesebb pénzbôl is
többet próbálunk tenni Békés
megyéért. A gazdasági válság
ellensúlyozására kitörési pon-

tokat kell keresnünk a szak-
képzés, turizmus kutatásfej-
lesztés, nagyprojektek fejlesz-
tése, valamint az egészségügy
területein is, nyolc válságkeze-
lô munkacsoportunk jelenleg
ezeken is dolgozik – mondta
el a megyei elnök. Az ülésen
két megyei fenntartású intéz-
mény mutatkozott be a jelen-
lévôknek: a Hunyadi János
Közoktatási Intézmény mû-
ködését és munkáját Plesovsz-
kiné Ujfaluczki Judit prezen-
tálta, a Pándy Kálmán Megyei
Kórházat pedig dr. Kövesdi
József fôorvos-orvos igazgató
mutatta be a testületi ülés
résztvevôinek.

A polgármester megkö-
szönte a tájékoztató elôadáso-
kat, és az ülés végén jelezte,
hogy Békés Megyéért kitün-
tetésre javasolnáMihályGábor
szobrászmûvészt. A testület
egyhangúlag támogatta a ja-
vaslatot.

� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Vannak válaszok a válságra
Ellensúlyozni kell a kormány megszorító intézkedéseit – Növekedésorientált programra van szükség

Munkacsoportok a gazdaság fellendítéséért

Gasztronómiai bemutató Csanádapácán
Békésmegye településeinek egyharmadán jártmár
a megyejárás rendezvénysorozat; a 25. rendez-
vényreCsanádapácán került sor. Ebbôl az apropó-
ból a tavalyi erfurti szakácsolimpián sikerrel sze-
repelt BékésMegyei Gasztronómiai Teamnéhány
tagja is ellátogatott a településre, és a helyi általá-
nos iskola udvarán kóstoltatta meg ételkülönle-
gességeit a jelenlévôkkel.

Elôre hozott beruházásokkal biztosítják az intéz-
mények és vállalkozások fejlôdését és mûködését

Az innováció lehetôségei Békés megyében, válság
utáni lehetôségek keresése

Közös beszerzések kellenek összefogással a könnyebb
piacra jutásért

A szakképzésfejlesztés javítása amagyar gazdaság cél-
jainak hatékonyabb szolgálatáért

Javítani kell a vállalkozók hitelhez jutási esélyeit, hi-
telgaranciát kell biztosítani

Újmarketingstratégiára és a kommunikáció fejlesz-
tésére van szükség

Költséghatékonyság elômozdítása amegye intézmé-
nyeinél a kiadások csökkentésével és a bevételek nö-
velésével

Érdekképviselet a gazdasági szereplôk hatékony
együttmûködéséért
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Számos vendég látogatott
el a kissé borongós szom-

bat délutánon Gádoros nagy-
község általános iskolájába,
hogymegtekinthesse az „Ott-
honunk Békés megye” ren-
dezvénysorozat 26. állomásá-
nak megnyitó ünnepségét. A
ceremónia egyik különleges-
sége volt, hogy a résztvevôk
egy gádorosi népmesét is
meghallgathattak egy helyi
diáklány elôadásában. A pró-
za- és versmondók mûsora
után dr. Prozlik János polgár-
mester köszöntötte az egy-
begyûlteket. Beszédében jó
kezdeményezésnek nevezte a
megyejárás programsoroza-
tot, mert általa közelebb ke-
rül a megye a településekhez.
A rendezvényt Farkas Zoltán
megyei alelnök nyitotta meg,
köszöntôjében elmondta,
hogy a megyei önkormányzat
a megye egészében gondol-
kodik, ezért folyamatosan ke-
resik a településekkel a kap-
csolatot, hogy a felvetôdött
problémákra közösen találja-
nak megoldást, mert a válság
sújtotta idôkben fontos az
összefogás.

A kulturális programokkal
párhuzamosan a polgármeste-

ri hivatalban soron kívülmeg-
rendezett testületi ülésen dr.
Prozlik János beszámolt arról,
hogy az idei évben megvaló-
sult két és félmilliárd forintos
szennyvízberuházással lassan
sikerül a település 87%-át csa-
tornázni. Ez közel 1700 ház-
tartást jelent, és ezzel a telepü-
lés egyik régi nagy álma való-
sulhat meg – emelte ki a pol-
gármester. A beszámolóból
kiderült, hogy bár a szenny-
vízberuházás sikeres, a telepü-
lés gazdálkodása az önkor-
mányzatokmegszorításamiatt

igen nehézkes, emiatt számos
szükséges beruházás csúszik.
A polgármester felvezetôje
után FarkasZoltánmutatta be
a BékésMegyeiÖnkormány-
zatot és intézményeinek mû-
ködését. Elôadásában kiemel-
te, hogy minden településsel
egyenlô kapcsolatot kíván kia-
lakítani amegyei önkormány-
zat, összefogást szeretne létre-
hozni. Az összefogás közös
beszerzésekben (például vil-
lany, gáz) ismegnyilvánulhat-
na, hiszen együttesen olcsób-
ban lehetne energiához jutni –
emelte ki Farkas Zoltán. A
polgármester válaszában jelez-
te, hogy a település kész lenne
részt venni a közös beszerzé-
sekben. A megyei alelnök rá-
mutatott arra is, hogy a me-
gyei önkormányzat munkája
nemcsak intézményfenntartó
szerepre korlátozódik, tevéke-
nyen részt vesz a válságkeze-
lésben is.

A megyei intézmények
közül ezúttal a Harruckern
János Közoktatási Intézmény
mutatkozott be. Az intéz-
ményt Mikulán Róbert igazga-

tóhelyettes mutatta be; beszá-
molójában kiemelte, hogy az
orosházi Kossuth Lajos Köz-
oktatási Intézmény átvételé-
vel saját költségvetésükbôl
stabilizálják a volt „mezgé”
helyzetét, és közel 500 millió
forintos beruházással egy
mindenki számára elérhetô
felnôttképzô központot hoz-
nak létre. Az ülésen a Békés
Megyéért Vállalkozásfejlesz-
tési Közhasznú Közalapít-
vány is bemutatkozott Glózik
Klára ügyvezetô igazgató kép-
viseletében. Az elôadásokra
reagálva a képviselôk válaszá-
ból egyértelmûen kiderült,
hogy pozitívan értékelik a
megyei önkormányzat tevé-
kenységét, és örömüket fe-
jezték ki, hogy közvetlen kö-
zelükben elérhetô lesz az or-
szág egyik legnagyobb szak-
képzô intézete. A polgár-
mester zárszóként elmondta,
hogy Gádoros képviselô-tes-
tülete szorosabb együttmû-
ködés kezdetének tekinti a
megyejárást, amelyet min-
denképpen folytatni szeret-
nének a jövôben is.

Fekete Zoltán, Okány polgár-
mestere szerint településük
és a megyei önkormányzat
között jó a kapcsolat. Úgy lát-
ja, a megye vezetése az intéz-
ményfenntartói feladatokon
túl odafigyel a települések
gazdasági fejlesztésére, gesz-
tori szerepet vállal önkor-
mányzati közös beszerzések-
re, továbbá a kötvénykibocsá-
tásból származó félmillió fo-
rintból – meghatározott felté-
telek mellett – kedvezõ ka-
matozású hitelt nyújt a befek-
tetõknek a megye gazdaságá-
nak élénkítésére. A gazdaság
mellett a megye támogatja a
civil szférát is; most 70 millió
forintra pályázhatnak a tele-
pülések különbözõ egyesüle-
tei, alapítványai.

Fekete Zoltán szerint pél-
daértékû, ahogy a megye ki-
állt a gyulai Pándy Kálmán
kórház mellett, és a pert meg
is nyerte a szaktárcával szem-
ben. Ezzel bizonyította, hogy

érdekérvényesítõ szerepében
képes eredményt elérni.

Okány polgármestere sze-
rint a jövõben is meg kell
õrizni, sõt erõsíteni kell a me-
gye intézményfenntartói, te-
lepülésfejlesztõi és érdekér-
vényesítõ szerepét. Ezek mel-
lett különösen fontos, hogy
kapja vissza a területfejleszté-
si hatáskörét is, amely az utób-
bi idõben átkerült a régióhoz.
Nyilvánvaló, hogy minél kö-
zelebb döntenek egy telepü-
lésrõl, annál több informá-
cióval rendelkeznek róla, így
megalapozott döntés szület-
het. Mivel most Szegeden
dõl el a településfejlesztésre
szánt forintok sorsa, ez na-
gyon sok Békés megyei tele-
pülés számára hátrányos.

– A megyejárás helyszíne áp-
rilis 4-én Csabaszabadi volt,
ott nyílott rá lehetõségünk,
hogy jobban megismerjük a
megye szerepét – ezzel kezd-
te nyilatkozatát Szeverényi At-
tiláné, a közel négyszáz lelkes
kistelepülés társadalmi meg-
bízatású polgármestere.

Véleménye szerint jelen-
leg nem pontosan leszabályo-
zott a régió, a kistérség és a
megye feladatköre. Úgy látja,
hogy a jól mûködõ megye
erõsíthetné a kistelepülések
érdekérvényesítését. Csaba-
szabadi az utóbbi években
minden törvényi kötelezett-
ségének eleget tett. Az iskolát
bezárták, minden feladatot
különbözõ társulási formák-
ban oldanak meg, valameny-

nyi választott tisztségviselõ
társadalmi megbízatásban lát-
ja el feladatát. Annyi társulás-
nak tagjai, hogy – létszámhi-
ány miatt – csak a legfonto-
sabbakon vesznek részt. Ha
tényleg csökkentik az önkor-
mányzati képviselõk számát,

még ennyire sem tudnak el-
jutni. Szeverényi Attiláné sze-
rint az állam leginkább a kis-
települések költségvetésén ta-
karékoskodik, mert méretük-
nél fogva õk legkevésbé képe-
sek az ellenállásra.

Csabaszabadi polgármes-
tere pesszimistán látja a jövõt,
mert a megye további lesza-
kadását tapasztalja. Korábban
a csabaszabadi fiatalok a köze-
li Békéscsabára költöztek be.
Ma Békéscsabán és általában
a megyében nincs munka-
hely, mert autópálya hiányá-
ban a vállalkozók nem tele-
pülnek ide. Ma gyerekeinket
azért képezzük, hogy gazda-
sági menekültként külföldön
boldoguljanak, mert itthon
nincs szükség rájuk.

A napjainkra kibontako-
zott gazdasági válság

kormányzati kezelésére jel-
lemzô, hogy a válság tünetei-
nél a lakosság sokkal hama-
rabb szembesül a kormány
megszorításaival. A folyama-

tos elvonások mára olyan,
különösen érzékeny területe-
ket is elértek, mint a tehetség-
gondozás vagy az esélyegyen-
lôségi programok. Miközben
az oktatási tárcánál jelenleg
is folynak a vizsgálatok, az
esélyegyenlôségi programok
kapcsán korábban felmerült
pénzügyi visszaélések gyanú-
ja miatt a minisztérium fo-
lyamatosan csökkenti a hát-
rányos helyzetû diákok fel-
zárkóztatására szánt össze-
get. Békés megye – mint több
szempontból is hátrányos
helyzetû térség – számára az
esélyegyenlôséghez kapcso-
lódó ösztöndíjprogramok kü-
lönösen nagy jelentôséggel
bírnak.

Erdôs Norbert, Békés és tér-
sége országgyûlési képviselô-
je több fogadóórán is szem-
besült a sikertelenül pályázó
rászoruló fiatalok emelkedô

számával. A kialakult helyzet-
tel kapcsolatban kérdéssel
fordult dr. Hiller István oktatá-
si és kulturális miniszter-
hez, melyben az Útravaló
ösztöndíjprogramban részt
vevô diákok számáról, illetve

a programra fordított forrá-
sok alakulásáról érdeklôdött.

A miniszteri válaszból ki-
derült, hogy a programra for-
dított összeg 2006 óta folya-
matosan csökken. Nem vála-
szolt ugyanakkor a szakmi-
niszter arra a kérdésre, hogy
érinti-e a várható kiadáscsök-
kentés az Útravaló ösztön-
díjprogramot, és ha igen, ak-
kor milyen formában és mér-
tékben, illetve hogyan ala-
kult az elmúlt három évben
a továbbfutó és az újonnan
nyert pályázók aránya a prog-
ramban.

Erdôs Norbert megdöb-
bentônek tartja, hogy ismét
azok szenvedik el a legsúlyo-
sabb megszorításokat, akik
egyébként is támogatásra szo-
rulnának. Mint elmondta: to-
vábbi lépéseket kíván tenni a
területen tapasztalható mél-
tánytalanságok ellen.

A megye erõsítheti a kistelepüléseket Eredményes az érdekérvényesítés

A megye szerepe Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnakmeg amegye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl.Most Szeverényi Attilánét, Csabaszabadi és FeketeZol-
tánt, Okány polgármesterét kérdeztük.

Göröngyös úton az Útravaló
ösztöndíjprogram

Gádorosi népmese
A település a hagyományait ôrzô közösségek otthona

Gádoroson érdeklôdve fogadták amegyejárás kul-
turális programjait és a megyetörténeti kiállítást,
hiszen a hagyományôrzô településre is ellátogatott
a megyejárás rendezvénysorozat június 6-án. A
rendezvényen ezúttal a mezôkovácsházi Duma
Színház mutatkozott be musicalmûsorával, vala-
mint népdalelôadások,magyar nóta és aBékésMe-
gyei Jókai Színház Színitanháza növendékeinek
elôadása is gazdagította a rendezvény programjait.
A soron kívülmegrendezett testületi ülésen kicse-
rélhette tapasztalatait a település és a megye,
mindkét fél részérôl lehetôség nyílt a részletes be-
mutatkozásra.
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ABékés Megyei Jókai
Színház társulata ese-

ménydús és rendhagyó éva-
dot tudhat maga mögött. Mi
is lett volna megfelelôbb
helyszín az évad ünnepélyes
búcsúztatására, mint az új já-
téktér, a Jókai Porondszínház.
Az évadzáró gálamûsorba fûz-
ve a mintegy ötszáz fôs kö-
zönség elôtt az igazgató,Feke-
te Péter vont mérleget.

Mint azt pár nappal koráb-
banVasyGéza, az Írószövetség
elnöke is elmondta, páratlan,
hogy egy színház kortárs ma-
gyar évadot valósítson meg
úgy, hogy közben látogatottsá-
gát is emeli. A Jókai Színház-
nak sikerült ez a bravúr. A kö-
zönség 11 bemutatót tekint-
hetett meg, amelybôl három
ôsbemutató volt. A teátrum
létrehozta mobil színházi te-

rét, felépítette stúdiószínhá-
zát, és lerombolta Ro(o)m-
színházát. A száraz tényekbôl
ennyi elég is, a mûvészeti tel-
jesítményt nem lehet csak szá-
mokkal kifejezni, és a közön-
ség szeretete sem egy egzakt
érték. Az igazgató szerint a
számok, a szakmai és a közön-
ségsiker tükrében a Jókai

Színház immár az ország vi-
déki színházai rangsorának el-
sô harmadában keres magá-
nak helyet.

A Békés megyei közönség
újra ragaszkodik színházához,
ez a legnagyobb siker, amit a
Jókai Színház az elmúlt évad-
ban elkönyvelhet magának. A
gálamûsorban fellépettGulyás

Levente vezetésével a Song-
Song zenekar, valamint a Bé-
kés Megyei Szimfonikus ze-
nekar is Somogyi-Tóth Dániel
vezetésével. A közönség aCsí-
nom Palkóból és az Aida mu-
sicalbôl is részleteket hallha-
tott, amelyek most más zenei
felfogásban csendültek fel.
Az akrobatamutatványokkal
és sok derûs pillanattal színe-
sített elôadásrészletek között a
Jókai Színház kiosztotta az ez
évi szakmai elismeréseket is.

A Békés Megye Színmû-
vésze díjat a közönség szava-
zatai alapján osztották ki:

Az Ifjú Tehetség kategória
gyôztese Gulyás Attila lett,
újabb elismeréssel gazdagod-
va az évadban kapott Junior
Prima díj után.

Az Érett Színmûvész díjat
Paczuk Gabi vehette át.

A Tapasztalt Színmûvész
kategóriábanHodu Józsefnyer-
te el a közönség elismerését a
2008–2009-es évadban.

A Gálfy László-gyûrû díjat
az idén is független szakmai
zsûri ítélte oda rendezôi jelö-
léseket követôen a társulat
egy tagjának. A Disznójáték-
ban és az Edith és Marlene
címû darabban nyújtott alakí-
tásokért végül Kara Tünde
kapta a Gálfy-gyûrût.

Adíjazottaknak gratulálunk,
önöket pedig várjuk a 2009–
2010-es évadban is, amely
a Közép-Európai Színházi
Szomszédolás elnevezést kap-
ta! A jövô évadban mûsorra
kerülô színdarabokat hama-
rosan bemutatjuk honlapun-
kon, kérjük tehát, ne feled-
kezzenek el a jokaiszínhaz.hu
oldalról a nyári szünetben se!

Ez az alapítvány azzal a
céllal jött létre, hogy se-

gítse az intézményben folyó
oktató-nevelô munka anyagi
és technikai feltételeinek bô-
vítését, a hátrányos helyzetû
tanulók esélyegyenlôségének
megteremtését. A kör 1999-
ben kibôvült: a kiemelkedô
tanulmányi és sporteredmé-
nyeket elért tanulók elismeré-
sére és motiválására a kurató-
rium, az intézmény vezetésé-
vel egyetértésben, létrehozta a
Hunyadi-díjat, melyet min-

den évben a ballagás napján
adnak át. Így történt ez idén
is, amikor három középisko-
lai osztály csaknem száz diák-
ja ballagott, köztük az intéz-
mény történetének elsô nyel-
vi tagozatos osztálya, illetve a
kisgimnáziumi nyolcadik
osztály 26 tanulója.

Az ünnepségen felolvasták
Domokos Lászlónak, a megyei
önkormányzat elnökének a
ballagókat köszöntô levelét,
melyben többek között hang-
súlyozta: „Rajtatok múlik a

jövô, az, hogymilyen lesz Bé-
kés megye, Magyarország az
elkövetkezô évtizedekben.
Közös munkánk, értékeink,
hagyományaink ápolása a jö-
vô záloga, hiszen Békés me-
gye mindannyiunk otthona”.

Plesovszkiné Ujfaluczki Ju-
dit, a Hunyadi János Közok-
tatási Intézmény igazgatója
ünnepi beszédében a lélek és
a szeretet erejérôl szólt, majd
rövid idôutazásra invitálta a
ballagókat, felidézte a négy, il-
letve öt itt töltött év fôbb ese-
ményeit, mosolyt és könnye-
ket csalva az arcokra. Az ün-
nepség befejezéseként követ-

kezett a mindenki által várt
Hunyadi-díjak átadása. Négy,
illetve öt éven át nyújtott
kitûnô tanulmányi eredmé-
nyéért Hunyadi-díjban ré-
szesült Balázs Bianka 13/C,
Herjeczki Alexandra 12/A, Ple-
sovszki Tímea 13/C, Szeder At-
tila Zsolt 13/C osztályos tanu-
ló. Hunyadi-sportdíjat ka-
pott az Országos Diákolim-
pián nyújtott kimagasló telje-
sítményéért: Dékány Mihály
12/B, Hideg Pál 12/A, Priskin
Ferenc 12/A, Sárvári Árpád
12/A, Stayer Edgár 12/B osztá-
lyos tanuló. Hunyadi Mar-
shall-díjat kapott a Hunyadi

János Közoktatási Intézmény
diáksága szolgálatában kifej-
tett értékes munkájáért Sze-
der Attila Zsolt. Hunyadi
Mûvészeti Díjjal ismerték el
a DUMA’Színházban nyúj-
tott kiemelkedô és meghatá-
rozó mûvészeti tevékenysé-
géért Pávleti Szilvia 13/C és
Kovács Gergely 12/A osztályos
tanulókat.

A ballagási ünnepség a ha-
gyományos momentummal
zárult: a maturandusok átvo-
nultak az iskola díszudvarán
lévô Holnap hídján, egy-egy
szerencsét hozó pénzérmét
dobva a tóba.

Hunyadi-díj a legkiválóbb diákoknak

Eseménydús és rendhagyó évadot zártak
Gálamûsor a Jókai Színház Porondszínházában

Nyári munkán a technikusok
Sok izgalmat tartogat a Jókai színházban mûködô Színi-
tanház színház technikus szakának diákjai számára a nyár.
Az elsô évet most végzett diákokat már most egész nyárra
szakmai diákmunkára hívják az ország különbözô pontjai-
ra. A Szegedi Szabadtéri Színpadtól a budapesti fesztiválo-
kig jól fizetô világítás- és hangtechnikusi munkákat végez-
hetnek diákjaink, így az ország legnagyobb produkcióit
szolgálhatják ki, és testközelbôl tanulhatnak az ország leg-
jobb szakembereitôl.

A bérletvásárlási szezon nyi-
tásakor Domokos László, a Bé-
kés Megyei Közgyûlés elnöke
elsôk között kereste fel az
Andrássy úti jegyirodát szín-
házbérlete megvásárlásához.
Ez a gesztus kifejezi a színház
iránti bizalmat csakúgy, mint
azt a szemléletet, hogy érde-
mes „befektetnünk” a kultú-
rába. Nem szabad lemonda-
nunk arról, amit ôseink áldo-
zatos munkával hoztak létre,
mert a színház része, színtere
kell hogy legyen egy közösség
életének.

A lehetôség önöknek is
adott. A Jókai Színház bérle-
tes nézôi nem emlékezhetnek
azokra a sorokra, amelyek a
Lüzisztraté vagy azAidamusi-
cal elôadásait megelôzôen kí-
gyóztak jegypénztárunk elôtt.
Arról pedig fogalmuk sem le-
het,milyen az, amikor jegy hi-
ányában lemaradnak a legjobb
elôadásokról. Bérletes nézôink
emellett az utóbbi produkciót
is körülbelül 1000 Ft-ért te-
kintették meg szemben azok-
kal, akik késôbb 3500 Ft-ért
vehettek jegyet. Számoljanak –
mi biztosak vagyunk benne,
hogymegéri. Bérletek váltha-
tók a színház szervezôirodá-
jában hétfôtôl péntekig 8.30
és 17.00 óra között.

A megyei elnök
a 2009–2010-es évad
elsô bérletes nézôje

A Hunyadi János Közoktatási Intéz-
mény egyik tanulója is részt vett a kö-
zelmúltban Mosonmagyaróváron ren-
dezett Kitaibel Pál Középiskolai Bioló-
giai és Környezetvédelmi Verseny 34.
nemzetközi döntôjén. Bányász Anett, a
mezôkovácsházi középiskola 10. D osz-
tályos tanulója a kategóriájában induló
21 fôs mezônybôl a megtisztelô 6. he-
lyezést érte el. A különdíjak sorában kis-
elôadását a 2. legjobbnak értékelték, az
elérhetô 75 pontból 71-et szerzett, és
dolgozatát közli a Természet-Búvár
címû szaklap. A szakmai zsûri a Hunya-
di poszterét a 2. legjobbnak ítélte.

– Felkészülésemben Sarkadi László
tanár úr segített, a megyei fordulón to-
vábbjutva szabad út nyílt a nemzetközi
döntô felé – mondta el Bányász Anett. –
A verseny összetett volt, a tesztfeladat a

Természet-Búvárból és az Élet és Tudo-
mányból kijelölt cikkekbôl állt. A fajis-
mereti feladat során a 400 megadott faj-
ból kellett 38-at felismerni, latin névvel
is. Az utolsó részfeladat a döntôben egy
kiselôadás készítése volt. A témám „A
dobozi pikkelyes csiga nyomában” volt.

Ez azért is különleges, mert a csiga csak
Békés megyében, így a Rajta-erdôben is
él, és a tanár úrral együtt bekapcsolód-
tam a kutatásokba.

–Eddig nyolcKitaibel-verseny döntô-
jén vettünk részt, és jó eredményeket ér-
tünk el –mondta Sarkadi László. –Tanu-
lóink mindig nagy izgalommal készül-
nek a rangos megmérettetésekre, így volt
most is. Különösen a kiselôadásunk ara-
tott osztatlan elismerést, amit igazol, hogy
aTermészet-Búvár címû szaklap azonnal
„lecsapott” a dolgozatra, és hamarosan
közli azt.Összességében reális eredmény
született, persze bármilyen, ettôl jobb
eredmény is lehetett volna, a helyezések
azonban ezen a szinten apróságokon
múlnak. Bízombenne, hogy jövôre is ott
leszünk az országos, illetve nemzetközi
versenyen, és jól szerepelünk.

Szép sikerek a biológiai és környezetvédelmi verseny nemzetközi döntôjén

Mester és tanítvány a Hunyadi pre-
zentációs táblája elôtt, amely elis-
merést aratott

A tehetséges, rászoruló tanulókat támogatja, a leg-
kiválóbbakat díjazza amegyei fenntartású,mezô-
kovácsházi székhelyû Hunyadi János Közoktatási
Intézményben az „Alapítvány a Mezôkovácsházi
Hunyadi János Gimnáziumért és Szakközépisko-
láért”, amelyet egykori hunyadis diákok hívtak
életre tizenhárom évvel ezelôtt.

Plesovszkiné Ujfaluczki
Judit igazgató

Berka Róbert, az alapítvány kuratóriumának elnöke és
a kétszeresHunyadi-díjas Szeder Attila Zsolt

FOTÓ: SZABÓÁKOS

Szép, profi gálamûsor a
Porondszínházban, beszé-
dekkel, szimfonikus zene-
karral, artistával, néptán-
cosokkal, musicalrészle-
tekkel és díjátadással.
Pont úgy éreztem magam
egész este, mint egy fesz-
tiválzsûrizés végén: köny-
nyen, felszabadultan, elé-
gedetten. – Stuber Andrea
kritikus, Budapest



BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE 2009. JÚNIUS8

Május 23–24-én rendez-
ték meg a 12. Békés-

csaba–Arad–Békéscsaba
Nemzetközi Szupermara-
tont. A fôszervezô a Buda-
Cash Békéscsabai Atlétikai
Club volt,mesteredzôje,Tóth
Sándor a verseny után elége-
detten nyilatkozta: – Rekord-
létszámú váltócsapat indult,
és a kerékpárosok is a legna-
gyobb létszámban az idén áll-
tak rajthoz. Az idô (mint már
megszoktuk) ebben az évben
is nagyon meleg volt. Nagy
öröm számunkra, hogy 2009.
évben sikerült újra nyernie
klubunk kiváló hosszútávfu-
tójának, Vozár Attilának. Sike-
res és reményeink szerint a
jövôben gyümölcsözô sport-
vezetôi találkozó volt a ver-
senyt megelôzô napon, ami
még közelebb hozhatja a két
szomszédos ország, Románia
és Magyarország sportolóit
egymáshoz – mondta el a
mesteredzô. A sportvezetôi
találkozón Békés megyei és
Arad megyei sportvezetôk,
politikusok is tárgyaltak a kö-
zös lehetôségrôl; Békés Me-
gye Képviselô-testületének
elnöke, Domokos László és
Szabó Gabriella olimpiai baj-
nok középtávfutó, jelenleg a
Román Atlétikai Szövetség
fôtitkára is jelen volt. Tóth
Sándor fôszervezô gratuláció-
ját fejezte kimindenkinek, aki
teljesítette a távot, különös-
képpen a Békés Megyei Ön-
kormányzatnak, amely há-
rom csapattal képviselte ame-
gyét. A szervezô önkormány-
zatok dicséretet érdemelnek
ebben a történetben, a rajt és a
célhely önkormányzatai profi

segítséget nyújtottak. Békés-
csabán és Aradon kitûnô
együttmûködéssel segítette a
két város és a Békés Megyei
Önkormányzat a magyar–ro-
mán kapcsolatokat erôsítô ti-
zenkét éves szupermaratont –
mondta el Tóth Sándor.

A verseny a futók szemszögébôl

Elsô nap 103,8 km volt a táv, a
tömeg 9.00 órakor rajtolt Bé-
késcsabán a városháza elôl.
VantaraGyula polgármester és

GyulaiMárton, a Magyar Atlé-
tikai Szövetség fôtitkára indí-
totta el a mezônyt. A résztve-
vôk és a rendezôk nevében
köszönettel tartozunk min-
den település polgármesteré-
nek a támogatásért. A közsé-
gek, városok lakói nagy szere-
tettel, frissítôkkel, zenével,
programokkal várták a futó-
inkat. A fáradt „vándornak”
üde színfolt volt a Békés me-
gyei települések vendéglátása.
Elsô nap Békéscsaba után
Csanádapácán,Tótkomlóson,
Mezôhegyesen, Tornyán ke-

resztül futottunk be Arad na-
gyon szép fôterére. A rajt
után percekkel már rekkenô
hôség volt, ami még nehezí-
tette az amúgy sem könnyû
versenyt. Este Aradon na-
gyon meleg fogadtatásban
volt részünk, finom vacsora
után édes volt a pihenés. Reg-
gel magyar idô szerint 8.00
órakor volt a rajt Aradról,
majd a következô települések
következtek: Tornya, Batto-
nya, Mezôkovácsháza, Pusz-
taottlaka, Csabaszabadi és Bé-

késcsaba. Elmondhatatlan ér-
zés volt meglátni a Békéscsa-
ba helységjelzô táblát. A cél

Békéscsaba szívében, a Békés
Megyei Jókai Színház elôtt
volt; nagy tömeg, színes mû-
sorok, zene várta az elcsigá-
zott, fáradt, kissé megfogyat-
kozott mezônyt. Hogy miért
fontos a hasonló esemény?
Miért jó ilyen sokat futni?
Sokan hasonló kérdéseket
tesznek fel nekünk. Fontos,
mert van egész évben egy cél,
amiért nap mint nap edzôci-
pôt húzunk. Van egy csapat,
akikért küzdeni lehet és kell.
Példát mutathat a titkárnô, a
jogász, az orvos, a tûzoltó, az
autószerelô, a tanár, a politi-
kus, az anyuka, az apuka…

Amikor azt mondja az
apukának a gyermeke, hogy
„apa, én olyan büszke vagyok
rád”, az minden fáradtságot
elfeledtet. A versenyzôk egy-
másnak szurkolnak, segítik az
ellenfelet is frissítôvel; az a
cél, hogy teljesítsék a távokat,
esetleg nemes küzdelemben
nyerjenek. Mindenkinek gra-
tulálunk, aki teljesítette a tá-
vot. Találkozunk 2010 máju-
sában! Jó edzést, felkészülést
mindenkinek!
SZABÓNÉCSENDES ILDIKÓ,
A BÉKÉSMEGYEI ÖNKOR-

MÁNYZAT CSAPATÁNAK TAGJA

I. Mátyás király talán az egyetlen olyan magyar történelmi sze-
mélyiség, akinek kultusza folyamatos volt a halála óta eltelt öt-
száz évben. A 19. századi historizmus történelmi festészete és
grafikái, könyv- és újságillusztrációi, az emlékmûtervek, szob-
rok csak folytatták azt, amit rögtön halála után a kortársak el-
kezdtek. A kiállítás 2009. július 26-ig tekinthetô meg.

Július 2–4. Ízutazás Békés megyé-
ben – fesztivál, Szabadkígyós,
kastélypark

Július 6-ig Városházi Esték, Békés-
csaba, városháza díszudvara

Július 30-ig Corvin Tükör –
a kultusz évszázadai, Békéscsaba,
Munkácsy Mihály Múzeum

Június 18. – július 15. Székelyudvar-
helyi mûvészek kiállítása, Békés-
csaba, Jankay Galéria

Július 3–5. Ványi Vigasságok
– városnap és világtalálkozó,
Dévaványa, Fô tér

Július 3–5. XIV. Körösladányi
Napok, Körösladány, Wenckheim
út, mûvelôdési ház

Július 3-tól Papp Lajos fafaragó és
Ombodi János fazekas kiállítása,
Körösladány, református imaterem

Július 4. Városnap, Vésztô, a város
több pontján

Július 4. XII. Csorvási Búzafesztivál,
Csorvás, külterület, Szabadság tér

Július 4–5. Lábtengóbajnokság,
Tótkomlós, Rózsa fürdô

Július 4–5. Falunap,Nagyszénás,
a település több pontján

Július 4–5. OVB Strandkézilabda
Liga-kupa 1. forduló,Orosháza-
Gyopárosfürdô, gyógy-, park-
és élményfürdô

Július 4–5. IV. Békésszentandrási
Lovas Napok, Békésszentandrás,
sporttelep

Július 4–5. Gasztronómiai fesztivál,
Kétegyháza, központ

Július 5. Kirakodóvásár és búcsú,
Békéssámson, a település több
pontján

Július 9. Lovasnap és bemutató,
Bucsa, Matyi-tanya

Július 9. Dobfesztivál,Dévaványa,
strandfürdô

Július 9. Pikáns mesék – Berecz
András elôadása,Mezôhegyes
nyári ifjúsági tábor (fácántelepnél)

Július 10. Wass Albert-est
a Nemzeti Kamara Színház
elôadásában,Mezôhegyes,
nyári ifjúsági tábor (fácántelepnél)

Július 10. Nyugdíjas Humorfesztivál,
Orosháza-Gyopárosfürdô, gyógy-,
park- és élményfürdô

Július 10–12. ProHun 500 Terep-
rallye Ob és Európa Zóna Trófea,
Gyula, Kötegyán

Július 10–11. BIKE Napok, Békés-
szentandrás, sporttelep

Július 10–11. XII. Aratónap és
Kárpát-medencei Nemzetiségek
Találkozója, Szarvas-Ezüstszôlô

Július 10–12. Kondorosiak Világ-
találkozója, Kondoros, a település
több pontján

Július 11–12. Rózsa Fürdô Napok,
Tótkomlós, Rózsa fürdô

Július 11. Danubius Road Show,
Orosháza-Gyopárosfürdô, gyógy-,
park- és élményfürdô

Július 11. XII. Dobozi Kulturális
és Sportnapok,Doboz, a település
több pontján

Július 11. II. Mézes Fesztivál,
Doboz, a település több pontján

Július 15. GP Kerékpáros kör-
verseny, Gyomaendrôd, belváros

Július 16–19. VIII. Ifjúsági Agility
Európa-bajnokság, Gyula, sport-
csarnok

Július 16–19. Gyulai Bornapok,
Gyula, Harruckern tér, világóra

Július 17. Usztics Mátyás elôadása
a magor nyelvrôl, Mezôhegyes,
nyári ifjúsági tábor (fácántelepnél)

Július 17. – augusztus 14. Szarvasi
Körös-napok – Nyári Mûvészeti
Fesztivál, Szarvas, Szent István park

Július17–18. Körös-szögi Kistérségi
Civil Találkozó, Békésszentandrás,
sportpálya

Július 18. Chrome Rt., Keresztes
Ildikó és zenekara,Mezôhegyes,
nyári ifjúsági tábor (fácántelepnél)

Július 18. Senior úszóverseny,
Tótkomlós, Rózsa fürdô

Július 18. St. Martin és az EtnoRom
közös koncertje, Szarvas, Szent
István park

Július 18. Szarvasi elszármazottak
tárlata, Szarvas, Tessedik Sámuel
Múzeum

Július 18. I. Viharsarki Méhész-
találkozó, Orosháza, Kossuth utca,
Petôfi Mûvelôdési Központ,
Árpád-kert

Július 18. XVIII. Gyulai Vár Jazz
Fesztivál, Gyula, tószínpad

Július 18. II. Gyulai Horgász-
találkozó, Gyula, csónakázótó
(várkert)

Július 18. Falunap, Kardoskút, több
helyszínen

Július 18–19. OVB országos
strandkézilabda-bajnokság –
kvalifikáció,Orosháza-Gyopáros-
fürdô, gyógy-, park- és élményfürdô

Július 18–24. Nemzetközi Eszpe-
rantó Konferencia, Kondoros

Július 19. IV. Gyulai Vár Blues
Fesztivál, Gyula, tószínpad

Július 20–26. XIX. Dél-alföldi
regionális kézmûvestábor,
Békéscsaba, Szent-Györgyi Albert
Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium

Július 20–26. XVI. Nemzetközi
fafaragó-találkozó, Békéscsaba,
Szent-Györgyi Albert Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

Július 20–26. XV. Országos kosár-
fonó mesterkurzus, Békéscsaba,

Szent-Györgyi Albert Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

Július 20–26. XIII. Határok nélküli
néprajzi népfôiskola, Békéscsaba,
Szent-Györgyi Albert Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

Július 23. Szarvas város napja,
Szarvas, letelepedési emlékmû

Július 24–25. Gyarmati Víz Parti
és Autótuning-kiállítás,
Füzesgyarmat, sportpálya

Július 24–26. XIX. Végvári Esték,
Gyula, várkert

Július 24–26. IX. Csorvási Nemzet-
közi Lakodalmas Gasztronómiai
Napok, Csorvás, a település több
pontján

Július 25. Zenés jótékonysági est,
Mezôhegyes, nyári ifjúsági tábor
(fácántelepnél)

Július 25. Falunap, Kertészsziget,
Kossuth tér

Július 25. Négy Nemzet salak-
motoros verseny, Gyula,
sporttelep

Július 25. Címerhullató hétvége –
rocknap,Mezôhegyes, kiállítási
centrum és lovaspálya

Július 25, „Szarvasi elszármazottak
napja”, Konczos Éva festômûvész
kiállítása, Szarvas, Ruzicskay
Alkotóház

Július 25. Operettgála, Szarvas,
Szent István park

Július 25. XII. Szarvasi Lovas Na-
pok, Szarvas, sportpálya

Július 26. Karaoke party, Tótkomlós,
Rózsa fürdô

Július 28. – október 31. Dr. Asztalos
Miklós-emlékünnepség és kiállí-
tás, Körösladány, Mûvelôdési Ház és
Helytörténeti Gyûjtemények Háza

Július 28–31. Csudajó nyári játszó-
ház, Körösladány, könyvtár

Júliusi rendezvények

A megye fiataljai számára a
Békés Megyei Önkormány-
zat 2009-ben nyári táborozási
lehetôséget biztosít azoknak
a 6. és 7. évfolyamos diákok-
nak, akik kiemelkedô teljesít-
ményt nyújtottak a 2008/
2009-es tanév folyamán az
alábbi területeken: sport, ta-

nulmányi verseny, képzô-
mûvészet, elôadómûvészet,
kézmûvesség. A nyári tábor-
ban 100 diák vesz részt, 70-en
a megyei általános iskolákból,
10-10-10 fô pedig a megyei
fenntartású oktatási intézmé-
nyekbôl.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat közel hárommillió
forinttal támogatja a táboro-
zókat. A táborozás a kiemel-
kedô tehetségû Békés me-
gyei fiataloknak jutalom a
megyei önkormányzat részé-
rôl, így a részt vevô fiatalok
számára térítésmentes a teljes
ellátás és a foglalkozásokon
való részvétel.

A július 13. és 17. között
megrendezésre kerülô doboz-
szanazugi tábor ideje alatt olyan
közösségfejlesztô, értékmegôr-
zô, hagyományápoló tevékeny-
ségeket szerveznek, amelyen
keresztül amegyében élô fiata-
lokmegismerik egymást, széle-
sedik kapcsolatrendszerük.

A fiatalok számára a szabad-
idôs programokat a megyei
fenntartású kulturális, oktatási
intézmények szakemberei és
diákjai szervezik.Azok adiákok
és mestereik, mentoraik, akik-
re amegye büszke,mert kima-
gasló teljesítményükkel példa-
ként állhatnak az ifjabbnemze-
dék elé. Békés megyének fon-
tos a kimûvelt emberfô, egy-
részt minden egyes fiatal sze-
mélyes elômenetele és ezzel
összefüggésben a megye gaz-
dasági fejlôdése érdekében is,
valamint fontos az is, hogy szá-
mos tehetséges fiatal találja
meg a számára megfelelô he-
lyet a megyében.

Corvin Tükör
– a kultusz évszázadai

Jutalomtábor Szanazugban

Békéscsaba–Arad Szupermaraton

ABÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÁROM CSAPATOT INDÍTOTT :
Békés Megyei Önkormányzat I.: Nagy Gyöngyi,

Varga Éva, Szabó Tünde, Szabóné Csendes Ildikó, Bar-
ta Edit. Kísérô: Újmag Zita.

BékésMegyeiÖnkormányzat II.:Kiss Tamásné, dr. Pa-
csika György, Bogárné Váradi Irén, Karácsonyi Gábor,
Vajgely György. Kísérô: Szabó László.

A III. csapat a Harruckern János Közoktatási Intéz-
mény csapata volt:dr. BaloghLászló,NagynéKotroczó
Andrea, Veres János, Kissné Tatár Zsuzsa, Fekete Lajos.

Amegyei önkormányzat gyôztes nôi csapata


