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Összefogással olcsóbb lehet a gáz
Közös földgázbeszerzést indít a településekkel a megyei önkormányzat

Az együttmûködés aláírá-
sát megelôzô sajtótájé-

koztatón Farkas Zoltán me-
gyei alelnök elmondta, hogy a
szerzôdéssel szeretnék bebiz-
tosítani az olcsóbb földgázt,
mire a fogyasztás nagyobb
léptékben megindul, majd
hozzátette, hogy ilyen mér-
tékû összefogásra sem gázbe-
szerzés, sem más tekintetben
eddig még nem volt példa
Magyarországon. A megyei
alelnök arra is felhívta a fi-

gyelmet, hogy jelenleg egy
gázévre szóló megállapodást
kötöttek, azonban ezt késôbb
ki szeretnék bôvíteni.

Babák Mihály, Szarvas vá-
ros polgármestere kiemelte:
– Az önkéntes társulások jó
lehetôséget teremtenek arra,
hogy a települések költségve-
tésében jelentôsebb megtaka-
rításokat érjenek el. Arra szö-
vetkeztünk, hogy közösen
jobb árat tudjunk kialkudni a
gázpiacon.

Fekete Zoltán, Okány pol-
gármestere szerint a község
forráshiányát nagymértékben

segítheti a közös beszerzés,
hiszen 20 százalékos megta-
karításnál – számításai alap-

ján – csak a településnekmint-
egy két és fél millió forint
megtakarítást jelenthet az ösz-

szefogással beszerzett, ol-
csóbb földgáz.

Ízutazásra várt mindenkit
a Békés Megyei Önkor-

mányzat 2009. július 2. és 4.
között Szabadkígyóson, a kas-
télyparkban arra a fesztiválra,
melynek célja a megyei gaszt-
ronómiai hagyományok ápo-
lása volt. A szervezôk remélik,
hogy ez a kulturális progra-
mokkal és ételkülönlegessé-
gekkel tarkított rendezvény-
sorozat hagyománnyá válik.

Domokos László, a Békés
Megyei Képviselô-testület el-
nöke köszöntôjében elmond-
ta, hogy a gasztronómia fontos
kitörési pontja lehet a megyé-
nek.ABékésMegyeiGasztro-
nómiaiTeammárnemzetközi
szinten is bizonyított, hiszen
az erfurti szakácsolimpián
2008-ban bronzérmes lett a
megye gasztronómiai csapata,
egyéniben pedig két arany-,

egy ezüst- és egy bronzérmet
szereztek.

A Magyar Nemzeti Gaszt-
ronómiai Szövetség és a Bé-
kés Megyei Gasztronómiai
Team közös ételkészítési be-
mutatójára is sor került a
szabadkígyósi kastélykertben.
Ambrus György, Tímár András,
Tímár Albin,Timár Attilames-
terszakács négy különféle
étel elkészítésének veselked-

tek nekiProhászka Béla, a Ma-
gyar Gasztronómiai Szövet-
ség elnöke segítségével. Az
angol zellerrel készült ananá-
szos jércemell mellett mustá-
ros sertéskarajt és kukoricás-
uborkás mártással tálalt húst
is sütöttek.

A rendezvény elsô napján
volt a köztisztviselôk fôzôver-
senye, július 4-én pedig bárki
részt vehetett a pörköltfôzésen.
A verseny végén értékes díjakat
vehettek át a gyôztesek.

A háromnapos rendezvé-
nyenminden korosztálymeg-
találhatta magának a számára
legérdekesebb programokat.
Olyan országszerte elismert
elôadómûvészek léptek fel a
megyei rendezvényen, mint
az Experidance, Charlie, Ko-
már László, Nagy Feró és a
Beatrice. Emellett a gyerme-
keket a BékésMegyeiNapsu-
gár Bábszínház Kukucska
Színháza szórakoztatta, a Bé-
kés Megyei Jókai Színház pe-
dig a felnôtt közönségnek
mutatott be kamara-elôadáso-
kat a 2008/2009-es évadból.

Rendkívüli ülésén, június
derekán a mezôgazdasá-

gi és vidékfejlesztési bizottság
a Békés Megyei Mezôgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal,
valamint amegye egyéb agrár-
intézményei és a megyei gaz-
dálkodók bevonásával meg-
vizsgálta a megyei aszályhely-
zetet. A tavaszi csapadékhiány
a növényi kultúrák nagy ré-
szében súlyos károkat oko-
zott – ennek következtében a
várható terméshozamok, kü-
lönösen az ôszi búzánál és az

ôszi árpánál, messze elmarad-
nak a szokásos hozamoktól. A
megye gazdálkodói igen sú-
lyos bevételkiesést szenved-
nek el. A bizottság úgy véli,
hogy az agrár-kárenyhítési
alapban jelenleg rendelkezés-
re álló források (legjobb eset-
ben három-négy milliárd fo-
rint) komolytalan kormány-
zati szándékra utalnak, mivel
ez az összeg a 100 milliárd fo-
rint nagyságúra becsült aszály-
kár enyhítésére elégtelen.

Az együttmûködési megállapodást a BékésMegyei
Önkormányzat többmint negyven településsel írta
alá 2009. július 14-én. Elôzetes számítások szerint a
közös földgázbeszerzésre vonatkozó együttmûkö-
dés közel húszszázalékos költségmegtakarítást je-
lent majd a szerzôdésben részt vevô önkormányza-
toknak, akik a közös fellépéssel érhetnek el kedve-
zôbb feltételeket a gázpiacon. A megyei önkor-
mányzatkezdeményezése része annakanövekedés-
orientált programnak,melyet a gazdasági válság ki-
hívásaira reagálva dolgoztak ki amegye gazdaságá-
nak fejlesztése érdekében.

Az aszály okozta súlyos mezôgazdasági károk eny-
hítésének érdekében lépett fel a megyei közgyûlés,
és javasolja akormánynak33milliárd forint áthelye-
zését az agrár-kártérítési alapba – errôl is döntött a
megyegyûlés július 3-i ülésén.A testület tiltakozását
fejezte ki a liberális oktatáspolitika ellen csatlakoz-
va aKomárom-Esztergommegyei kezdeményezés-
hez, ezenkívül támogatja aKörösMentôcsoport fel-
állítását, amelyBékésmegye területén végezne spe-
ciálismentéseket amegyei katasztrófavédelmi igaz-
gatóság irányításával. Dr. Biri Istvánmegyei fôjegy-
zô szeptember 30-ával vonul nyugdíjba, amelyet a
közgyûlés egyhangúlag elfogadott, egyúttal döntött
amegüresedô helyre szóló pályázat kiírásáról is.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON�

Ízutazás fesztivál
Kitörési pont a gasztronómia

Lépések a kormányzati
megszorítások ellen

FOLYTATÁS A 3. OLDALON�Mesterszakácsok is részt vettek az Ízutazáson
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Sajnos a kiemelt állami be-
ruházásokból nem része-

sül súlyának megfelelõen Bé-
késcsaba és a megye, mivel
igen gyenge a kormánypárti
országgyûlési képviselõk ér-
dekérvényesítõ képessége.
Ha nem csúszna az M44-es
megépítése, akkor több jelen-
tõs ipari beruházás valósulna
meg, ha a kormányzat jelen-
tõségének megfelelõen támo-
gatná a mezõgazdaságot, ak-
kor fejlõdési pályára állhatna
Békéscsaba és a megye – fo-
galmazta meg véleményét
Vantara Gyula, Békéscsaba
polgármestere.

– A kedvezõtlen társadal-
mi-gazdasági környezetben –
a megyével közösen – kie-
melt feladatunknak tekintjük
a munkahelyek teremtését.
Ennek érdekében támogatjuk
a kis- és közepes vállalkozá-

sokat. A nagyobb beruházá-
sok megvalósításával munkát
adunk az építõiparnak, pél-

dául a megye kialakítja az Ib-
sen Palotát, fejleszti a könyv-
tárat, mi pedig szennyvíz-
hálózatot építünk és korsze-
rûsítjük a 2. Számú Általá-
nos Iskolát. Emellett szociális
foglalkoztatás keretében 800

embernek nyújtunk megél-
hetést. A munkahelyterem-
téssel igyekszünk a fiatalo-
kat itthon tartani, illetve el-
öregedõmegyeként odafigye-
lünk az idõsek szociális ellátá-
sára is.

Vantara Gyula a jövõt ille-
tõen hosszabb távon derûlá-
tó. Szerinte ha ezt a mostani
nehéz idõszakot túléljük, ak-
kor felértékelõdik a termõ-
föld, mivel nõ a kereslet az
egészséges élelmiszerek iránt,
és így a mezõgazdaság megfe-
lelõ jövedelmet hozhat a ter-
melõknek. Ha befejezõdik a
Békéscsaba–Lökösháza vasú-
ti fõvonal rekonstrukciója, a
békéscsabai repülõtér fejlesz-
tése, és végre megépül az
M44-es, akkor a megye kitör-
het a mostani elzárkózásából,
és a tõkebefektetõk révén fej-
lõdésnek indulhat.

– Az ezeréves magyar állam
meghatározó közigazgatási
szintje a megye. A szocialista-
liberális kormány az elmúlt
hét esztendõben mindent
megtett annak érdekében,
hogy a megyei szintet gyen-
gítse. Mesterségesen létre-
hozta a tõlünk idegen hét ré-
giót, amely ellentmond az
unió elveinek is, miszerint a
döntéseket az emberekhez a
legközelebb kell meghozni. A
kormány legnagyobb bûne,
hogy a korábbanmegyei szin-
ten megjelenõ területfejlesz-
tési forrásokat a régiónak ad-
ta át – fogalmazott Vígh Ilona.
Biharugra polgármestere ki-
fejtette, a kormány pénz-
ügyi ösztönzõkkel motiválja
a településeket a kistérségi
szinten való feladatellátásra,
ugyanakkor a települések ra-
gaszkodnak az önállóságuk-

hoz, nem szívesen válnak
meg alapvetõ feladataiktól.

Vígh Ilona szólt arról, hogy
Békés megye mutatói sajnos
nem javultak az elmúlt évek-
ben. A statisztikai adatok sze-
rint a népesség tovább fogy,
míg 1990-ben 410 ezer lakos
élt a megyében, addig 2007-
ben már csak 376 ezer. Az egy
fõre jutó nemzeti jövedelem
legalacsonyabb a megyék
között. Az aktív korúaknak

mindössze 50,5 százaléka dol-
gozik, az 56 százalékos orszá-
gos átlag is jóval elmarad az
EU átlagától. A nehéz pénz-
ügyi és gazdasági helyzetben
lévõ önkormányzatok oktatá-
si, egészségügyi és kulturális
feladataikat sorra átadják a
megyének. Így a megye fõ
szerepe az intézményfenntar-
tásra korlátozódik.

– A jelenlegi kormány kép-
telen eldönteni, hogy milyen
közigazgatást akar, ugyanisma
öt szinten –minisztérium, ré-
gió, megye, kistérség és ön-
kormányzat – születnekmeg a
döntések. Ez a struktúra rend-
kívül bürokratikus, idõigé-
nyes és eredménytelen. A gya-
korlati tapasztalatok is aztmu-
tatják, hogy a jövõben amegye
szerepének kellmegerõsödnie
a régióval szemben – hallhat-
tuk Vígh Ilonától.

Farkas Zoltán, a Békés Me-
gyei Közgyûlés alelnöke

nyitotta meg az „Otthonunk
Békés megye” rendezvényso-
rozat dévaványai állomását
2009. július 3-án. A házigaz-
da ezúttal Pap Tibor, Dévavá-
nya polgármestere volt. A
rendezvény keretein belül
soron kívüli testületi ülésre,
„A megye intézménye” tábla
avatásra, valamint a megye-
történeti kiállítás megnyitójá-
ra is várták az érdeklôdôket.
A megyejárást kulturális mû-
sorok is színesítették, a részt-
vevôk megtekinthették „A
dévaványai szakképzés 100
éves” jubileumi kiállítást is.

Verôfényes délutáni napon
kezdôdött az immár hagyo-
mánnyá vált megyejárás Dé-
vaványán, a Farkas Gyula
Közoktatási Intézményben.
A nyitó ceremóniát megelô-

zôen került sor az épület elôtt
„A megye intézménye” réz-
tábla leleplezésére.

Pap Tibor köszöntô beszé-
dében kifejezte örömét, hogy
az „Otthonunk Békés me-
gye” rendezvénysorozat Dé-
vaványára látogatott, beszá-
molt a város múltjáról, egy
kitartó és örök megújuló tele-
pülésként jellemezte. Farkas
Zoltán megyei alelnök el-
mondta, hogy a megyei ön-
kormányzat a megye egészé-
ben gondolkodik, ezért folya-
matosan keresik a települé-
sekkel a kapcsolatot, hogy a
felvetôdött problémákra kö-
zösen találjanak megoldást,
mert a válság sújtotta idôkben
fontos az összefogás.

A nyitó ünnepséget köve-
tôen az intézmény könyvtárá-
ban rendezték meg a soron
kívüli testületi ülést, melyen

Farkas Zoltán a megyei ön-
kormányzatot és intézményeit
mutatta be, beszámolt a már
megvalósult tervekrôl és arról,
hogy a jövôbemutatóan közö-
sen együttmûködve milyen
célok felé haladhatnak Békés
megye települései. Dr. Kovács
József fôigazgató a Pándy Kál-
mán kórház mûködésérôl és
a megvalósult fejlesztésekrôl
számolt be.

A Farkas Gyula Közoktatá-
si Intézményrôl Kissné dr. Ba-
logh Ibolya igazgató asszony
tartott beszámolót. Elmond-
ta, hogy a fô feladatuknak a
szakképzést tekintik, hiszen a
mai világban felbecsülhetet-
len értéke van a minôségi
szaktudásnak. A szakképzést a
piac várható igényeihez iga-
zítják, és jó kapcsolatban van-
nak a térség vállalkozóival,
akik segítik a végzett tanuló-
kat abban, hogy munkához
jussanak. Emellett az érettsé-
git adó szakközépiskolai osz-
tályok is népszerûek, valamint
a rendvédelmi-közbiztonsági
képzés, amelyet Békésen a
megyében elsôként indított
be tizenhárom éve az iskola.
Mivel Dévaványán is érdek-
lôdés mutatkozott a képzés
iránt, 2008 szeptemberétôl itt
is beindították.

A rendezvény utolsó ün-
nepi állomása a nap végén
a református templomban
folytatódott a Békés Megyei
Szimfonikus Zenekar hang-
versenyével, melyen közre-
mûködött a Dévaványai Vox
Humana vegyeskar is.

A Füzesgyarmati Napok
keretein belül látogatott

el az „Otthonunk Békés me-
gye” rendezvénysorozat me-
gyénk legészakibb városába,
Füzesgyarmatra 2009. június
26-án. A kétnapos rendezvény
bôvelkedett kulturális progra-
mokban, a számos ismert elô-
adó mellett hagyományôrzô
népdalelôadásokat, illetve a
Békés Megyei Jókai Színház
színészeinek és a színitanház
növendékeinek mûsorát is
megtekinthették az érdeklô-
dôk. A városházán tartott so-
ron kívüli testületi ülésen ez-
úttal is kicserélhette tapaszta-
latait a település és a megye.

Számos érdeklôdôt vonzott
amegyejárásmegnyitója a he-
lyi mûvelôdési házba. Várko-
nyi Imre polgármester, a ren-
dezvény házigazdája köszön-
tötte a megjelenteket, beszé-
dében örömét fejezte ki, hogy
a BékésMegyeiÖnkormány-
zat keresi amegye települései-
vel a kapcsolatot és Füzesgyar-
matra is ellátogatott. A progra-
mokat Farkas Zoltán megyei
alelnök nyitotta meg, amely
után a megyetörténeti kiállí-
tás vásznaival ismerkedhettek
meg részletesebben az érdek-
lôdôk a tárlatmegnyitóján. „A
megye intézménye” táblát ez-
úttal a Békés Megyei Hajnal
István SzociálisOtthon füzes-
gyarmati intézményegységé-
ben avattak.

A kulturális programok
alatt soron kívüli testületi
ülést tartottak a városházán,
melyen a polgármester ismer-

tette a település történetét és
jelenlegi helyzetét. Ezt köve-
tôen Farkas Zoltán alelnök
mutatta be a megyei önkor-
mányzatmûködését a jelenlé-
vôknek. Beszédében kitért a
megyei fenntartású intézmé-
nyekbemutatására és amegyei
önkormányzat növekedésori-
entált gazdaságfejlesztési prog-
ramjára is, amelynek az egyik
fô célja, hogy válaszokat adjon
az egyre jobban kibontakozó
gazdasági válságra. A megyei
alelnök elôadásában kiemelte,
hogy a megyei önkormányzat
fô céljai között szerepel minél
több olyan beruházás megva-
lósítása, amely a munkahely-
megtartást szolgálja.

Az ülésen kétmegyei fenn-
tartású intézmény mutatko-
zott be a jelenlévôknek: a Bé-
kés Megyei Munkácsy Mi-
hály Múzeum mûködését és
munkájátAndóGyörgy igazga-
tóhelyettes prezentálta, a Pán-
dy Kálmán Megyei Kórházat
pedig dr. Kövesdi József fôor-
vos, orvos igazgatómutatta be

a testületi ülés résztvevôinek.
A kórház bemutatkozása kap-
csán a képviselôk arról érdek-
lôdtek, hogy az egészségügy-
bôl történt forráselvonások
következtében ugyanolyan
marad-e az ellátás minôsége.
Dr. Kövesdi József válaszában
kifejtette, hogy elsôsorban
azokon a dolgokon próbálnak
spórolni, amelyek a betegellá-
tás minôségét nem érintik,
ezért a felújításokat és az új
mûszerek beszerzését ké-
sôbbre halasztják. Farkas Zol-
tán hozzátette, hogy a kor-
mány forráselvonásai követ-
keztében a fenntartó megyei
önkormányzat tartalékai ro-
hamosan csökkennek, ezért
jelenleg azondolgoznak, hogy
a bevételkieséseket ellensú-
lyozni tudják. A képviselôk
egyhangúlag azon a vélemé-
nyen voltak, hogy az egész-
ségügy kérdése annyira érint
mindenkit, hogy egy külön
soron kívüli testületi ülést
kellene tartani csak a témával
kapcsolatosan.

Békés Megye Képviselô-testületének Közlönye, Békéscsaba. Felelôs kiadó: dr. Biri István fôjegyzô. Felelôs szerkesztô: Krattinger Márton. Újságírók: Molnár Lajos, Szegfû Katalin.
Nyomdai elôkészítés: Várhegyi és Társa Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. Nyomtatás: Garmond Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. ISSN 1215-0711.

A megye szerepe Rovatunkban idôrôl idôre közéleti szereplôk szólalnakmeg amegye szerepérôl,
jövôjérôl, jelentôségérôl. Most Vígh Ilonát, Biharugra és Vantara Gyulát, Békés-
csaba polgármesterét kérdeztük.

Kaotikus a jelenlegi közigazgatás Közös fellépés a munkahelyekért

Százéves a dévaványai szakképzésMegyejárás a Füzesgyarmati Napokon
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Szintén elégedetlenek azzal,
hogy az aszálykárokat jelentô-
sen enyhíteni képes öntözés a
gazdálkodók számára elérhe-
tetlen. Ahogyan tarthatatlan az
is, hogy a jogi szabályozás mi-
att az öntözéshez szükséges
mûtárgyak állapotától függet-
lenül és a ténylegesen elvég-
zett szolgáltatás elvárhatósága
nélkül a gazdálkodókat jelen-
tôsen terhelô díjakat és szol-
gáltatásokat kell fizetni a víz-
gazdálkodási szervek részére.

A bizottság kezdeménye-
zésére határozati javaslatot
fogadtak el, amely kezdemé-
nyezi a kormánynál, hogy az
aszálykár hathatós enyhítése
érdekében az agrártárcától el-
vont 33 milliárd forintot he-
lyezze az agrár-kárenyhítési
alapba. Kezdeményezik, hogy
az agrár-kárenyhítési rend-
szerbe történô belépés, vala-
mint önrészbefizetés határ-
idejét október 20-ig hosszab-
bítsák meg. Kezdeményezik,
hogy egy öntözést támogató
program mielôbbi kidolgozá-
sával a gazdálkodók széles kö-
re számára legyen elérhetô az
öntözés. Kezdeményezik azt
is, hogy a vízgazdálkodási tár-
sulatokról szóló jogszabályok
megváltoztatásával írják elô,
hogy a gazdálkodóknak csak a
ténylegesen elvégzett vízgaz-
dálkodási szolgáltatásokért és
munkákért kelljen fizetniük.

A határozati javaslat egy-
hangú elfogadását megelôzô
vitában több képviselô meg-
szólalt. Tolnai Péter (Fidesz–
KDNP–Gazdakörök)úgy vél-
te, hogy a kormány cserben-

hagyta a vidéket, aminek oka,
hogy a megyében szinte meg-
szûnt az élelmiszer-feldolgo-
zó ipar. Fodor József (Fidesz–
KDNP–Gazdakörök) a csa-
nádapácai gazdák panaszainak
és felháborodásának szavaival
jött a megyegyûlésre, ôk má-
sok mellett a csatornákkal
elégedetlenek. Dr. Nagy Béla
(SZDSZ) elmondta, hogy a
magyar vidék sosemvolt olyan
nehéz helyzetben, mint most.
Szorult helyzetben vannak, fé-
lelemben és bizonytalanság-
ban élnek a gazdák.GécsLászló
(Fidesz–KDNP–Gazdakörök)
arra hívta fel a figyelmet, hogy
a gabonatermesztésen kívül
a mezôgazdaság más területei
olyan kis volument képvisel-
nekmára, hogy arrólmár nem
is beszélünk.

Domokos László elnök sze-
rint nem véletlen, hogy a mé-
dia által pánikot keltô fuzári-
um ügy éppen aratás elôtt ke-
rült a köztudatba. Dr. Goszto-
lya Ferenc (MSZP) úgy vélte:
az árak letörésének más lehe-
tôsége is lenne, kár ezt sejtet-
ni. Ugyanakkor a kritikákra
válaszul arra hívta fel a figyel-
met, hogy az elmúlt évtized-
ben jelentôsenmegváltoztak a
birtokviszonyok, és egyre ke-
vesebb ember él amezôgazda-
ságból. Domokos László el-
nök elmondta, hogy Békés
megye hagyományainak a csa-
ládi gazdaság felelt volnameg,
miképpen pártja is azok erôsí-
tését szerette volna elérni.

Elismerések az oktatásban
és a gyógyításban dolgozóknak
A megyegyûlésen elnöki di-
cséretek átadására is sor ke-
rült. Pedagógusnap alkalmá-
ból elnöki dicséretben ré-
szesült Gyalog László, a Har-
ruckern János Közoktatási
Intézmény mûvész-pedagó-
gusa, Nagy Endre eleki tanár

és Bartyik János, a békési Far-
kas Gyula Közoktatási Intéz-
ménymûszaki tanára. A Sem-
melweis-nap alkalmával dr.
Pocsay Gábor belgyógyász-en-
dokrinológus, Kurta Lajosné
fônôvér és Ficzere Ferencné
közegészségügyi felügyelô
kapott dicséretet.

A képviselô-testület Sem-
melweis-érmet kapott a Pán-
dy Kálmán kórháztól az in-
tézmény érdekében kifejtett
munkájáért.

Nem jött el a vagyonkezelô
képviselôje

Az érintettek részérôl senki
sem jelent meg a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelô Zrt.
tevékenységérôl, különösen a
megyében végzettmunkájáról
szóló tájékoztatón.TátraiMik-

lósZoltán vezérigazgató jelezte,
hogy nem tud részt venni az
ülésen, viszont írásban várják
a javaslatokat. A vita elmaradt,
a képviselôk írásban tehetik
fel kérdéseiket, fogalmazhatják
meg észrevételeiket, és a kér-
désremajd egy késôbbi ülésen
térnek vissza.

A megye válasza a válságra
Az ülésen beszámoló hang-
zott el a Békés megye növe-
kedésorientált gazdaságfej-
lesztési programjának végre-
hajtására létrehozott munka-
csoportok eddig végzett tevé-
kenységérôl és a javasolt in-
tézkedésekrôl. A terjedelmes
anyag témakörök szerint rész-
letezi a lehetséges beavatkozá-
si színtereket az elôre hozott
önkormányzati beruházások-
tól a hiányszakmák oktatásá-
nak megteremtésén és az in-
tézményi költséghatékonysá-
gon át a piacra jutás segítéséig
és a tudásbázis fejlesztéséig.

Lépések a kormányzati
megszorítások ellen

A központi intézkedések mi-
att már 2006-ban elkezdôdött
az a folyamat, amely az önkor-
mányzatok által ellátott köte-
lezô feladatok finanszírozásá-
hoz rendelkezésre bocsátott
források csökkenését jelentet-
te. Amegszorító intézkedések
közel hárommilliárd forintos
csökkenést jelentettek aBékés
MegyeiÖnkormányzat eseté-
ben. Ennek ellenére még je-
lenleg ismûködési hitel bevo-
nása nélkülmeg tudtak felelni
a követelményeknek.

Július elsejével újabb meg-
szorítások történtek, melyek-
tôl a kormány idén 400 milli-
árd, jövôre 900 milliárd forint
megtakarítást remél.

A Békés Megyei Önkor-
mányzatot érintôen az elôze-
tes kalkulációk szerint ötszáz-
millió és egymilliárd közé te-
hetô a mûködési forrás csök-
kenése. A megszorítások kor-
rigálása, kiigazítása, a napi gaz-
dálkodás folyamatos és zökke-
nômentes biztosítása hatalmas
terhet ró az önkormányzatra.

Az állandó törvényi válto-
zások (áfatörvény, a személyi
jövedelemadóról szóló tör-
vény, az illetékekrôl szóló
törvény, a társadalombiztosí-
tásról szóló törvény, a társasá-

gi adóról szóló törvény) köz-
vetlenül és közvetetten is
érintik az önkormányzatot.
Ezért szükséges újból átte-
kinteni a már átszervezett fel-
adatellátást – növelni szeret-
nék a bevételeket, de a kiadá-
sokat leszorítani.

Megalakult
a Körös Mentôcsoport

Az elmúlt években bekövet-
kezett veszélyhelyzetek szak-
értôi elemzései során világos-
sá vált, hogy a kárfelszámolás-
ra ésmentésre létrehozott kü-
lönbözô állami, önkormány-
zati szervek bizonyos speciá-
lis mentési és biztosítási fela-
datok végrehajtására – szak-
ember és technika hiányában
– önállóan nemképesek, illet-
ve hosszan elhúzódó kárfel-
számolási munkálatokat nem
tudnak ellátni. Emiatt a Békés
Megyei Önkormányzat kez-
deményezése és támogatása
mellett különféle szervezôdé-
sek integrálásával és a megyei
katasztrófavédelmi igazgató-
ság szakmai irányításával egy
speciálismentôcsoport felállí-
tására került sor.

A speciális mentôcsoport
felállításával egy olyan csoport
alakult meg, amely az EU
polgári védelmi mechaniz-
musának megfelelôen hosszú
távon is képes lehet hozzájá-
rulni a régióban esetlegesen
bekövetkezett katasztrófa-
helyzetek hatékony és gyors
kezeléséhez, felszámolásához.
A mentôcsoport a megyében,
országhatáronbelül és a szom-
szédos országokban végezhet
munkát; létrehozásának és
hatékonymûködtetésének tá-
mogatására amegyegyûlés er-
re az évre egy-egy millió fo-
rintot különített el.

Vita a közoktatás helyzetérôl
Élénkebb szócsata alakult ki a
képviselôk között akkor, ami-
kor az az elôterjesztés terült
terítékre, amely a Harruckern
János Közoktatási Intézmény
közoktatás területére vonat-
kozó intézkedési tervét tartal-
mazza. Az ügy elôzménye,
hogy a tavalyi országos kom-
petenciamérés során az iskola
gyulai telephelyének tanulói a
minimumszint alatt teljesítet-
tek. Ilyenkor a közoktatási fel-
adatkörében eljáró Oktatási

Hivatal felhívja a fenntartó fi-
gyelmét, hogy készítsen intéz-
kedési tervet az eredményes-
ség javítása érdekében. Az is-
kolafejlesztési koncepció tár-
gyalásakor a képviselôk szük-
ségesnek ítélték, hogy felszó-
laljanak az oktatás általános
színvonalának esésérôl. Izsó
Gábor (Fidesz–KDPN–Gaz-
dakörök) annak a véleményé-
nek adott hangot, hogy jelen-
tôsen megnôtt az utóbbi idô-
ben a funkcionális analfabéta
diákok száma, és a bajt gyöke-
restôl kell kezelni. Többen,
így Balogh József, Gécs László
és Simon István Tamás (mind-
három Fidesz–KDPN–Gaz-
dakörök) kárhoztatták a libe-
rális oktatáspolitikát, amely
szerintük felelôs a minôség-
romlásért, a diákok olvasási
és szövegértési képességének
drasztikus romlásáért. Végül
abban állapodtakmeg, hogy az
oktatással is foglalkozó bizott-
ság vizsgálja ki mélyebben
a problémát, vizsgálódásuk
mindenekelôtt az általános is-
kolából kikerülô és szakmun-
kásképzésbe felvételt nyertek
képességeit tárja fel.

Tiltakozás a további
rombolás ellen

Komárom-Esztergom Me-
gye Képviselô-testülete leve-
lében kérte Békés Megye
Képviselô-testületét, hogy
foglaljon állást Magyar Bálint
és Sándor Klára SZDSZ-es
országgyûlési képviselôknek
a közoktatási törvény módo-
sítására vonatkozó javaslatá-
ról. A tervezet ezeket a cél-
kitûzéseket úgy kívánja meg-
valósítani, hogy intézményes
tilalom alá helyezné a házi
feladatok íratásának a heti pi-

henônapokra és a tanítási
szünetekre eddig nyitva álló
lehetôségét. A törvényterve-
zet a fentieken túl meg akarja
szüntetni a magyar és nem-
zetközi összehasonlító vizs-
gálatok szerint is elfogadott
oktatási-nevelési intézményt,
a nyolcosztályos gimnáziu-
mot. A katasztrofális színvo-
nalú amerikai oktatási rend-
szer magyarországi adaptálá-
sának folyamatába illeszkedik
az a további elképzelés, amely
az úgynevezett többcélú in-
tézmények számára csak a
hetedik tanévtôl tenné lehe-
tôvé a tantárgyi rendszerû ok-
tatást, az elsô hat tanévben
ugyanis csak készségek és ké-
pességek fejlesztése történne.

Errôl kisebb vita alakult ki,
az ellenzékiek közül négyen
tartózkodtak a szavazásnál, és
inkább az elôterjesztésben ol-
vasható megfogalmazását il-
lették kritikával.

A határozati javaslat elítéli
a két liberális politikus tör-
vénymódosító javaslatát, tilta-
kozik a nemzetellenes törek-
véseket egyre gátlástalanabbul
képviselô, a magyar közokta-
tási rendszer szétzüllesztésé-
re,maradék teljesítményének,
évszázados oktatási hagyomá-
nyainak felszámolására irá-
nyuló elképzelésekkel szem-
ben. Felhívással fordul Békés
megye közoktatási intézmé-
nyeihez, azok pedagógusaihoz
és a szülôkhöz, hogy minden
törvényes eszközzel fejezzék
ki tiltakozásukat a törvénymó-
dosítással szemben.

Nyugdíjba megy a fôjegyzô
Dr. Biri István fôjegyzô 42 évi
munka után kérte közszol-
gálati jogviszonyának 2009.
szeptember 30-ával történô
megszüntetését. A kérelmet a
közgyûlés egyhangúlag elfo-
gadta, egyúttal döntött a meg-
üresedô helyre szóló pályázati
kiírásról is. Domokos László
elnök köszönetet mondott
azért, hogy stabil és kiszámít-
ható munkájával évtizedek
óta szolgálja a megyét. Dr.
Gosztolya Ferenc, az ellenzék
vezéralakja azt mondta, hogy
egyhangú határozattal kíván-
ják kifejezni az elismerésüket
közszolgálati munkájáért dr.
Biri Istvánnak.

Lépések a kormányzati megszorítások ellen
A megyegyûlés kezdeményezte az aszálykárok csökkentését

� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Gratulált a testület
az új városoknak

Békés Megye Képviselô-testülete gratulált Újkígyós
és Medgyesegyháza vezetésének és polgárainak an-

nak alkalmából, hogy a köztársasági elnök városi címet
adományozott a településeknek. Domokos László el-
mondta, hogy mindannyian büszkék lehetünk Békés
megye két új városára, hiszen értékeikkel a megyét gaz-
dagítják, az ott élôk pedig komoly munkát végeztek ott-
honuk érdekében.

Újkígyós

Medgyesegyháza

Domokos László elnöki dicséretet ad át dr. Pocsay
Gábornak
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Péntek este Szarvas kertvá-
rosi részén a barátság em-

lékoszlopát avatta fel Babák
Mihály, Szarvas polgármestere
és Molnár Tibor, Szentegyháza
alpolgármestere. Babák Mi-
hály hangsúlyozta: – Az osz-
lop révén tovább erõsödik a
Szentegyháza és Szarvas kö-

zötti baráti kapcsolat. Az osz-
lop jel is egyben, mindannyi-
unk számára azt üzeni: a ba-
rátság és az összetartozás a
legfontosabb alapkövei éle-
tünknek.

Szombat reggel Babák Mi-
hály megnyitója után kezdõ-
dött a hagyományos arató- és
a fõzõverseny. Az aratóver-
senyben 17 csapat vett részt.
Kohuth András Kardosról az
idõsebb generációt képvisel-
te, nagy gyakorlattal vágta a
búzát. Mögötte a felesége,
Kohuth Andrásné szedte a
markot. A kévék összekötése
után fagereblyével húzta ösz-
sze az elmaradt kalászokat,
férje a keresztet rakta. Hatvan
évvel ezelõtt arattak elõször.

A legszebbmunkát a szent-
egyháziak végezték, így övéké

lett a fõdíj. Az aratók mellett
húsz fõzõcsapat is verseny-
zett. A Csabacsüdi Szlovák
Önkormányzat és a Csaba-
csüdi Szlovák Kör üstben sa-
vanyú krumplilevest fõzött.
Fehér Jánosné, a két szervezet
vezetõje elmagyarázta:

– Ez nagyon hamar megfõ,
és közben elkészül a második
fogás: a mákos és prézlis de-
relye is. A savanyú krumplile-
ves a déli hõségben üdítõen
hat az aratókra, és a derelyé-
vel együtt nem számít nehéz
ételnek.

Délután, a fõzõverseny ér-
tékelése elõtt az ünnepi felvo-
nulás érkezett a színpadra. Elöl
haladt az aratókoszorú, ezt
követte az új kenyér, majd a
Szent Korona valósághû má-
solata a koronaõrök kíséreté-

ben.FarkasZoltán, aBékésme-
gyei közgyûlés alelnöke ünne-
pi köszöntõjében elmondta:

– Az aratás mindig valami
újnak a kezdetét jelzi, az új
búza, az új kenyérmegjelené-

sét. Nagy öröm számomra,
hogy Szarvas városa aratónap
keretében ápolja ezt a hagyo-
mányt, és nemcsak az ország
különbözõ részeirõl, hanem a
határon túlról érkezõk számá-
ra is fontos rendezvénnyé vált,
így erõsíti a Kárpát-meden-
ceiek összefogását. A Békés
Megyei Önkormányzat min-
den évben nagy hangsúlyt
fektet a hagyományok ápolá-
sára, a gasztronómia támoga-
tására. Amai aratónap amegye
11 kiemelt gasztronómiai ren-
dezvényei közé tartozik.

A legjobb aratási ételért já-
ró fõdíjat, és az ezzel járó ván-
dorkupát Kardos csapata
nyerte. Pentaller Attila refor-
mátus lelkész és Horváth Z.
Olivér, az evangélikus ótemp-
lom lelkésze áldottameg az új
kenyeret. A hagyományõrzõ
néptáncegyüttesek mûsora
után az est sztárvendége az
Abba Sisters volt.Napközben
az érdeklõdõk száma több
ezer lehetett, az esti program-
ra még többen érkeztek. Vé-
gül aratóbállal fejezõdött be a
kétnapos rendezvény.

A z aratás „a megérett szá-
las gabona levágásának

mûvelete. A gyûjtögetett ga-
bonafélék betakarítása is tu-
lajdonképpen aratás” – olvas-
hatjuk a Néprajzi lexikonban.

Az aratás a jövô záloga volt,
hiszen ettôl függött a követ-
kezô év „kenyérkérdése”,
amely az életben maradást is
jelentette, így az aratás napját
gondosan megválasztották:
Újholdkor nem kezdtek hoz-
zá, Illés napját sem tartották
szerencsésnek, nehogy a vil-
lám az aratókba csapjon. Ha
éppen péntekre esett az aratás
elsô napja, akkor már csütör-
tökön levágtak egy kévére va-
lót, hogy a szerencsétlennek
tartott napon ne kelljen a be-
takarítás legnagyobb munká-
jához hozzáfogniuk.

A kalendáriumban az ara-
táshoz kötôdô napok piros
betûvel szerepeltek. Szent
György-nap (április 24.) táján
szárba indul a vetés, május-
ban kihányja a fejét, Vid nap-
ján (június 15.) abbahagyja a
növekedést, Péter-Pálkor (jú-
nius 29.) megszakad a töve,
tehát kezdôdhet a nagy nap:
az aratás. Békésben az idén
már Péter-Pál elôtt megkez-
dôdött a repce és az ôszi árpa
aratása, bár a gazdák az aszály
miatt lényegesen alacsonyabb

terméshozamra számítanak a
tavalyihoz képest.

Az emberiség aratószerszá-
ma hosszú ideig a sarló volt,
melyet a kasza az 1860-as
évektôl szorított ki. A mezô-
gazdaság gépesítése a kiegye-
zés körül indult meg. Az
1895-ösmezôgazdasági össze-
írás már a gépesítés elôrehala-
dását tükrözi. A két világhábo-
rú között az 1920-as évekmá-
sodik felének konszolidációja
és a felvett jelzálogkölcsönök
révén folytatódott amezôgaz-
daság gépesítése, ami két fô
mûveletre összpontosult: a
traktorvontatásra és a cséplés-
re. A traktorállomány három
év alatt többmint ötszörösével
nôtt: 1928-ban már mintegy
6000 traktort tartottak számon
a mezôgazdasági statisztikák.

A két világháború között
számos magyar gyár alakult a
mezôgazdaság gépesítésének
kiszolgálására. Meghirdették a
Magyar földre magyar gépet!
mozgalmat. A vármegyéknek a
gyártók fényképes árlistákat
küldtek a gépek, traktorok tel-
jes körû leírásával. A fôispán
1929 májusában ilyet kapott a
Hoffer-Schrantz-Clayton-
ShuttleworthMagyarGépgyá-
riMûvekRt. békéscsabai fiók-
telepétôl is,melyben közölték,
hogy az alábbi gépetmeg lehet

tekinteni munka közben Kö-
rösladányban, június elsô nap-
jáig. A gyárak nemcsak mezô-
gazdasági, hanem ipari gépeket
is felkínáltakmegvásárlásra, út-
építô- és karbantartó „szerke-
zetek” is voltak közöttük.

Ezekben a reklámanyagok-
ban a mai helyzethez kísérte-
tiesen hasonlító kép tárul
elénk. Anehéz gazdasági hely-
zettel küzdô községek számára
nagyon kedvezô hitelfeltétele-
ket állapítmeg a cég: „…Olyan
fizetési lehetôségeket állapítsunk
meg, amely ameggyôzôdésünk sze-
rint a legmesszemenô kivánságo-
kat is teljes mértékig ki fogja elégí-
teni…”

BÉKÉSMEGYEI LEVÉLTÁR

Tolnai Péter, a megyei ön-
kormányzat bizottsági

elnöke megfogalmazta: az
ágazat válságát mutatja az is,
hogy mára Magyarországon
330 ezerre csökkent a tejelõ
tehenek száma, miközben
1990-ben megközelítette a
900 ezret. A megyei önkor-
mányzatnak sajnos nincs for-
rása ahhoz, hogy a tejterme-
lõket anyagilag támogassa,
annyit tehet, hogy felterjesz-
tésével az ágazat válságára fel-

hívja a kormányzat figyelmét.
A kormány véleménye sze-
rint a tejtermelés nincs vál-
ságban, és a termelõk tiltako-
zását hisztériakeltésnek tartja.

– Segítség helyett, az IMF-
fel történt megállapodás ré-
szeként, a mezõgazdaság tá-
mogatását 30 milliárd forint-
tal csökkentik, holott a kor-
mánypropaganda 18 milliár-
dos többlettámogatást ígér. A
Gyurcsány–Bajnai-kormány
semmit sem tett a magyar ter-

melõk megvédése érdekében,
a multinacionális kereskedel-
mi áruházak a hazai piacot el-
árasztották emberi fogyasz-
tásra alig alkalmas, silány ter-
mékekkel. Más országok kor-
mányai megtalálják annak a
módját, hogy a saját piacukat
és termelõiket miként védjék
meg a külföldi dömpingáru
ellen. Magyarország is meg-
fogalmazhatna a behozott
élelmiszerekre egy szigorúbb
minõségi követelményt –
hallhattuk Tolnai Pétertõl.

Várfi András, a megyei köz-
gyûlés tagja, agrárszakember
szerint ma a tej ára nem fejezi
ki annak értékét, hiszen a ter-
melõknek ugyannyit fizetnek
érte, mint amennyibe a leg-
olcsóbb ásványvíz kerül. A
megoldás az lenne, ha a meg-
szûnt feldolgozók helyett
újak épülnének.Mivel ez igen
tõkeigényes, ehhez természe-
tesen szükség lenne az állam
hathatós támogatására. Emel-
lett az államnak határozott
marketinggel segítenie kelle-
ne a magyar termékek piacra
jutását is, el kellene érnie azt,
hogy a vásárlók a hazai termé-
keket keressék a polcokon.

Várfi András egy jó hírt is
mondott:

– Egy arab befektetõ sajt-
üzemet szeretne létesíteni
Gyomaendrõdön, ha a pia-
con más felvásárló is megje-
lenne, akkor a versenyhely-
zetben emelkedhetne a tej
felvásárlási ára. A helybeli
vállalkozók egy része is saját
maga szeretné feldolgozni az
általa megtermelt tejet.

„A K 26 nyersolajtraktor.
A H-S-C-S nyersolajtrak-
torok elvén épült a legegy-
szerûbb, a legtökélete-
sebb szántógép” (1929.)

A Lábassy-féle Mezôgaz-
dasági Ipar és Gépgyár
Rt.,Törökszentmiklós ter-
méke (1928.)

HagyományosanPéter-Pálkor kezdôdik az aratás,
az idén az idôjárásmégis hamarabbi idôpontot pa-
rancsolt a gazdáknak. A levéltári iratokból a me-
zôgazdaság fejlôdésére vonatkozóan sok minden
kiolvasható, többek között az aratással kapcsola-
tos adatok, érdekességek, statisztikák is.

A tej elõállítása jelentõs, literenkéntmegközelítõ-
leg 20-30 forintos veszteséget hoz a termelõknek.
Igen eltérõ, 45 és 65 forint közötti felvásárlási árak-
ról hallhatunk, míg az önköltség eléri a 75-80 fo-
rintot. A termelõk június végén megfogalmazott
petíciójukban – többek között – a kvótaalapú
uniós támogatások ötvenszázalékosmegemelését,
a gázolaj jövedéki adójának visszaigénylését, illet-
ve kamatmentes állami hitelkeretet követeltek.

Az aratás története Védjük meg a magyar élelmiszereket!

Szentegyházi gyôzelem a hagyományôrzô szarvasi Aratónapon

A Kárpát-medence népei összetartoznak
A Kárpát-medencei
népek összetartozá-
sáról szólt július 10–
11-én, pénteken és
szombaton a XII.
Aratónap – Kárpát-
medencei Nemzeti-
ségi Napok rendez-
vénye Szarvas-Ezüst-
szõlõben, ezt fejezte
ki a jelen lévõ Szent
Korona is.
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A szindikátusi szerzôdés alá-
írásával a szerzôdô felek a be-
szerzés érdekében teljes ellá-
tás alapú – földgázenergia-
beszerzési társulást hoznak
létre a gesztor Békés Megyei
Önkormányzat koordinálásá-
val. A kezdeményezéshez ed-
dig a megye településeinek,
mintegy kétharmada csatla-
kozott intézményi gázfel-
használási igényeivel, vala-
mint részt vesznek benne a
megyei önkormányzat által
fenntartott intézmények is.
Az együttmûködés közel 20
százalékos költségmegtakarí-
tást jelent majd a részt vevô
önkormányzatoknak.

Az együttes fellépéssel a
nagyobb energiaigénnyel ren-
delkezô fogyasztók és fo-

gyasztói közösségek kedve-
zôbb beszerzési feltételeket
érhetnek el, mint egy kisebb
fogyasztói közösség. A föld-
gáz közös beszerzésére vo-
natkozó szindikátusi szerzô-

dés aláírásával az önkormány-
zatok megerôsítik együttmû-
ködésüket. A szerzôdés alá-
írásának célja a közös energia-
beszerzés feltételeinek meg-
teremtése, valamint a beszer-

zés formális és tartalmi kere-
teinek meghatározása. Az ön-
kormányzatok mellett a gaz-
dasági szféra is csatlakozhat a
gáz közös beszerzéséhez. Az
errôl szóló szindikátusi szer-
zôdés nyitott, annak tartalmát
és feltételeit bármely gazdasá-
gi társaság megismerheti, és
annak elfogadásával bejelent-
kezése esetén tagja lehet az
együttmûködésnek.

A szerzôdés aláírását köve-
tôen indul el a közbeszerzési
eljárás, amelyet gyorsított el-
járással legkésôbb 2009. októ-
ber 1-jéig szeretnének lefoly-
tatni. A közbeszerzés során
kiválasztják azt a gázszolgálta-
tót, amellyel a közös beszer-
zésben részt vevô települé-
sek szerzôdést kívánnak majd
kötni.

– A beruházás elõkészítése,
tervezése évekkel korábban
kezdetét vette, de az akkori
önkormányzat sajnos nem ér-
vényesítette hatékonyan a vá-
ros érdekeit – hallhattuk Vár-
fi András polgármestertõl. – A
vasút mellett épült ki a város,
és a sorompó miatt jelenleg
körülményes a két városrész
közötti közlekedés, vonat ér-
kezésekor a sorompó elõtt
hosszú kocsisor alakul ki. A
korábbi tervek nem tartal-
mazták, hogy aluljáró építésé-
vel a 46-os fõút szintben ke-
rülje el a vasúti pályát. Csak a
2006-ban megválasztott új
testület törekedett arra, hogy
a beruházás során érvényesül-
jenek a város érdekei. Hogy
ez végül mégis bekerült a
tervbe, két országgyûlési kép-
viselõ –Domokos László, ame-
gyegyûlés elnöke és Latorcai
János, a város születte – köz-
remûködésének köszönhetõ.

A korszerûsítés számos
eredményt hoz. A vasúti vo-
nalak átépítése után a vonatok
tervezett sebessége 160 kilo-
méter óránként. A nyílt pá-
lyán a vasúti pálya cseréje, a
kapcsolódó mûtárgyak építé-
se lassan befejezõdik. A Hár-
mas-Körös-híd szerkezeté-
nek felújítása az ütemezéshez
képest lassabban haladt, de a
kivitelezõ nyilatkozata szerint
a befejezési határidõt tudják
tartani. A munkálatok során

átépítik a vasútállomáson át-
menõ és mellékvágányokat.
Új széles peron, a X. vágány
mellett oldalperon épül, a
széles peronra gyalogos alul-
járó vezet majd. A mozgásuk-
ban korlátozott személyek
számára liftek épülnek, az
utasok kényelme érdekében
esõbeállók, perontetõk ké-
szülnek. A vágányhálózat
mellett új korszerû biztosító-
berendezést építenek ki, az
utasok jobb tájékoztatása ér-
dekében új berendezést sze-
relnek be. A lakott területek
közelében zajvédõ falak ké-
szülnek. A beruházás európai
uniós forrásból épül meg, a
támogatás összege nettó 129
millió euró.

Mivel a város késõn lépett
fel érdekei érvényesítéséért,
ezért a 46-os fõútvonal és a
vasút keresztezõdésében az
aluljáró csak a beruházás kö-
vetkezõ: Gyomaendrõd–Bé-
késcsaba szakasza kivitelezé-
sében valósulhat meg.

– Bár a vasút rekonstruk-
ciója nem az önkormányzat
beruházása, a Gyomaendrõd
területén történõ valamennyi
beruházás esetén az önkor-
mányzatnak arra kell töre-
kednie, hogy az minél inkább
a város érdekét szolgálja, és e
cél megvalósításáért élnie kell
érdekérvényesítõ képességé-
vel – hangsúlyozta Várfi And-
rás polgármester.

Domokos László, a megyei
közgyûlés elnöke kö-

szöntôjében elmondta, hogy
az egészségügyben dolgozók
az állandóan változó egész-
ségügyi rendszerben is hittel,
türelemmel, kitartással, fele-
lôsségteljesen végzik min-
dennapi munkájukat. Az el-
nök beszámolt a kórház rossz
anyagi helyzetérôl és arról,
hogy a pénzügyi nehézségek,
az egyre apadó finanszírozás
csak nehezíti a helyzetet, ami
munkaerô-elvándorlást, lét-
számhiányt okoz. Ezt igyek-
szik pótolni a megye az okta-
tási intézményekkel, és ezt
szolgálja a megyei területfej-
lesztési tanács ösztöndíjprog-

ramja is. A megyei közgyûlés
kórházat érintô legjelentô-
sebb döntése az elmúlt évben
a 10 éves fejlesztési koncep-
ció elfogadása volt. Ennek ér-
telmében tovább keresik a
fejlesztésre lehetôséget adó
forrásokat, ugyanakkor igye-
keznek fenntartani a kórház
mûködôképességét az egyre
nehezedô külsô körülmé-
nyek, a csökkenô finanszíro-
zás mellett – mondta Domo-
kos László.

Dr. Kovács József fôigazga-
tó fôorvos köszöntôjében ki-
hangsúlyozta, mennyire fon-
tos, hogy a kórház jó együtt-
mûködést tudott kialakíta-
ni az oktatásban, ellenôrzés-
ben, szakirányításban dolgo-
zó szervezetekkel. A legfon-
tosabb mégis a fenntartó,
a Békés Megyei Közgyûlés,
mely folyamatosan figyelem-
mel kíséri az itt zajló munkát,
szükség esetén intézkedik, s
erôn felül is igyekszik támo-
gatni az intézményt. Ennek a
törekvésnek köszönhetôen, a
nehéz gazdasági helyzet elle-
nére, a megyei kórház – a
fenntartójától az utóbbi évek-
ben kapott – közel 600 millió
forintot fordíthatott fejlesz-

tésre. Ezt az igen jelentôs tá-
mogatást köszönte meg dr.
Kovács József, miközben át-
adta az errôl szóló emléklapot
és a Semmelweis-érmet Do-
mokos Lászlónak.

A gyógyítás és a segítés so-
kaknak nem a munkájuk, ha-
nem az életük, a hivatásuk,
nemválasztanánakmaguknak
más foglalkozást. A Semmel-

weis-ünnepségen Korházért
kitüntetô címet vehetett át
dr. Rokszin Tibor fôorvos (ér-
sebészeti osztály), Lantos Le-
helné (központi laboratóri-
um), Perlaki György (szállítási
osztály), N. Szabados-díjat
pedig az idénPallag Ferenc rak-
tárvezetô. Fôigazgatói dicsé-

retben dr. Sallai Ágnes fôorvos
(szemészeti osztály) részesült,
az ápolási igazgatói dicsére-
tét ebben az évbenHuszti Zol-
tánné (kardiológiai rehabilitá-
ciós osztály) ésUrbán Erzsébet
(sürgôsségi baleseti állomás)
érdemelte ki, a gazdasági igaz-
gató pedig Seres Károlyné mo-
sodavezetôt ésScher János kar-
bantartót jutalmazta.

A véradókat is köszöntötte
a kórház. Dr. Kovács József
fôigazgató fôorvos adta át az
ajándékokat a 20-30-szoros
véradóknak. Az ünnepségen
több mint 10 ember kapott
különbözô díjakat és kineve-
zéseket a kórházban végzett
munkájáért.

A Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ Zrt. beruhá-
zásában és a Viharsarok 2 Konzorcium kivitele-
zésében tavaly kezdõdött el a nemzetközi vasúti
fõvonal részeként a Mezõtúr–Gyomaendrõd-sza-
kasz felújítása. A tervek szerint szeptember végé-
re végeznek is a munkákkal.

Összefogással olcsóbb lehet a gáz
Közös földgázbeszerzést indít a településekkel a megye

� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Semmelweis-napi ünnepség Gyulán
A legkiválóbb dolgo-
zókat jutalmazták a
Semmelweis-napi
ünnepségen a Pándy
Kálmán kórházban
Gyulán július 2-án,
ahol nemcsak a dol-
gozók kaptak kitün-
tetést, hanemDomo-
kos Lászlómegyei el-
nök is. Az ünnepsé-
gen a véradókat is kö-
szöntötték.

Szeptember végére megújul
a vasút Gyomáig

Aberuházás eredményeként a vasútállomás peronját is
felújítják

Fekete Zoltán, Okány polgármestere, Farkas Zoltán
megyei alelnök ésBabákMihály, Szarvas polgármestere
is aláírta az együttmûködést

Munkájukat példásan ellátó dolgozók a Semmelweis-ünnepségen kinevezéseket, jutalmakat vehettek át
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Atanács a programelindu-
lása érdekében módosí-

totta 2009. évimûködési költ-
ségvetését, hogy a források át-
csoportosításával elkülönítse a
szükséges 50 millió forintot a
pályakezdô egyetemi diplo-
mások foglalkoztatására. Al-
kalmazásuk elôsegítésére a ta-
nács a helyi önkormányzato-
kat – rajtuk keresztül intéz-
ményeiket –, valamint az ön-
kormányzati alapítású és tulaj-
donú gazdasági társaságokat és

alapítványokat kívánja támo-
gatni, melynek keretében a
helyi önkormányzatok igény-
bejelentéssel élhetnek egyete-
mi végzettségû, közgazdász és
mûszaki képesítésû friss dip-
lomások foglalkoztatására.

Domokos László, a Békés
Megyei Területfejlesztési Ta-
nács elnöke azülést követô saj-
tótájékoztatón elmondta, hogy
hosszas mérlegelés alapján
hozta meg döntését a gré-
mium. –Az egyeztetés elsô ré-

szében hoztuk meg a diplo-
másfoglalkoztatásról szóló
döntésünket, amásodik részé-
benpedig egyeztettük a feltéte-
lek kimunkálását. A pályázat
2009. július 10-tôl indul el, és
október 1-jével nyitja meg 75
települési és egy megyei ön-
kormányzat, valamint intéz-
ményei, vállalatai és alapítvá-
nyai számára, hogy a saját helyi
önkormányzatukon keresztül
többnyire egyetemi diplomá-
sokat foglalkoztassanak. Az

„Út amunkához”program jel-
legénél fogva nem irányul
egyetemi végzettségûek foglal-
koztatására, ezért kell ilyen
ösztöndíjprogrammal kiegé-
szíteni, mivel a pályakezdô
diplomások az álláskeresôkha-
todát teszik ki –mondta elDo-
mokos László, majd hozzátet-
te, hogy az 5000 fô alatti tele-
püléseknél a kiírás annyiban
módosul, hogy egyetemi mel-
lett fôiskolai végzettségûdiplo-
másokat is foglalkoztathatnak.

Dr. Nagy Ágnes, a Dél-al-
földi Regionális Munkaügyi
Központ fôigazgatója beszé-
dében kiemelte, hogy a Békés
Megyei Területfejlesztési Ta-
nács kezdeményezése telje-
sen egyedülálló az országban.
Rendkívül fontos a munka-
ügyi központnak, hogy a te-
rületfejlesztési tanács felvál-
lalta a pályakezdô diplomá-
sok foglalkoztatásának elôse-
gítését egy ilyen nagyság-
rendû forrás elkülönítésével,
hiszen a támogatás elôsegíti,
hogy a pályakezdô diplomá-
sok visszajöjjenek a megyébe
– mondta el dr. Nagy Ágnes.
A fôigazgató tájékoztatást
adott arról is, hogy felmérése-
ket végeztek a munkáltatók-
nál: miért nem alkalmaznak
szívesen pályakezdô fiatalo-
kat? A foglalkoztatók a gya-

korlat és a munkatapasztalat
hiányát nevezték meg fô ok-
ként. A munkaügyi központ
vezetôje reményét fejezte ki,
hogy az ösztöndíjjal biztosí-

tott gyakorlat által a diplomá-
sok egy éven túl ismaradnak a
foglalkoztatónál mint megfe-
lelô tapasztalattal rendelkezô
állandó munkaerô.

A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács (további-
akban: BMTT) támogatni kívánja a pályakezdô egye-
temi diplomások elsô munkahelyhez jutását Békés
megyében, ennek érdekében foglalkoztatástámoga-
tási programot indít.
Elsôsorban pályakezdô orvosokat, valamint egyete-
mi végzettségû közgazdászokat és mérnököket vár
Békés megye a munkatapasztalat megszerzését tá-
mogató programjához.
A friss diplomával rendelkezôk 12 hónapig ösztön-
díjas foglalkoztatottként gyakornoki munkakörben
munkatapasztalatot szerezhetnek valamelyik Békés
megyei helyi önkormányzatnál, illetve intézménynél.

A programról röviden:
• A BMTT a helyi önkormányzatokat – rajtuk ke-
resztül intézményeiket –, valamint az önkormány-
zati alapítású és tulajdonú gazdasági társaságokat
és alapítványokat támogatja abban, hogy a 2004.
évi CXXIII. törvény elôírásai szerinti ösztöndíjas
foglalkoztatotti jogviszonyt létesítsenek egyetemi
végzettségû (az 5000 fô lélekszám alatti telepü-

lések esetében fôiskolai diploma is), elsôsorban
közgazdász, mûszaki és orvos képesítésû friss dip-
lomásokkal.

• A BMTT hozzájárul a helyi önkormányzat által fi-
zetendô bérköltséghez.

• Az önkormányzatok a polgármesteri hivatalban,
intézményeknél vagy önkormányzati alapítású
gazdasági társaságaiknál és alapítványaiknál bizto-
sítják a munkafeltételeket, a munkatapasztalat-
szerzéshez szükséges kompetenciák elsajátítását,
a munkáltatói járulék megfizetését, és lehetôsé-
geikhezmérten ki is egészíthetik a BMTT által biz-
tosított bértámogatást.
A foglalkoztatási programról további

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK ELÉRHETÔK
a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács

honlapján (www.bekestt.hu).
A programra jelentkezni 2009. augusztus 14-ig lehet

a helyi önkormányzatoknál.
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács

A BÉKÉS MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI
TANÁCS FELHÍVÁSA

A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács saját forrásainak ter-
hére támogatni kívánja a pályakezdô egyetemi diplomások elsô mun-
kához jutását, munkatapasztalat-szerzését Békés megyében, ennek
érdekében foglalkoztatástámogatási programot indít.

A tanács a helyi önkormányzatokat – rajtuk keresztül intézményeiket
–, valamint az önkormányzati alapítású és tulajdonú gazdasági társa-
ságokat és alapítványokat támogatja, melynek keretében a helyi ön-
kormányzatok igénybejelentéssel élhetnek egyetemi végzett-
ségû (5000 fô lakosságszám alatti települések esetében fôiskolai is),
elsôsorban közgazdász, mûszaki és orvos képesítésû friss diplomások
foglalkoztatására.

A program megnevezése: Pályakezdô egyetemi diplomások ösz-
töndíjas foglalkoztatása.

Támogatott foglalkoztatási forma: ösztöndíjas foglalkoztatási jog-
viszony (a 2004. évi CXXIII. törvény elôírásai szerint).

Igénybejelentésre jogosultak: a helyi önkormányzatok (Ötv. sze-
rint); egy helyi önkormányzat tetszés szerinti létszám foglalkozta-
tására nyújthat be igénybejelentést.

ABékésMegyei Területfejlesztési Tanács vállalja, hogy a rendel-
kezésére álló keretösszeg erejéig támogatja a beérkezett és a tanács
döntés-elôkészítô bizottsága által javasolt igényeket az alábbiak szerint:

A támogatás jogcíme: ösztöndíjas foglalkoztatott bérköltsége
(munkáltatói járulékok nélkül).

A támogatás futamideje: 12 hónap.

A foglalkoztató vállalja, hogy
• a számára a tanács által biztosított létszám erejéig egyetemi (5000
fô lakosságszám alatti települések esetében fôiskolai is) végzett-
ségû, a 2004. évi CXXIII. törvény vonatkozó (9–16. §) elôírásai sze-
rint pályakezdô fiatalt alkalmaz 12 hónapos futamidôre, ösztöndí-
jas foglalkoztatottként;

• biztosítja az ösztöndíjas foglalkoztatott számára a megfelelô mun-
kafeltételeket és a 2004. évi CXXIII. törvényben meghatározott
egyéb feltételeket (szakmai segítô kijelölése stb.);

• megfizeti minimálisan a tanács által biztosított munkabér-támoga-
tás mértékéig a munkáltatói járulékot;

• saját forrásaiból kiegészítheti a tanács által biztosított munkabért
további juttatásokkal.

A kérelmek benyújtásának helye, módja és határideje:
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács, 5600 Békéscsaba, Derko-
vits sor 2.; ajánlott küldeményként, 1 eredeti és 2 másolati pél-
dányban és elektronikus adathordozón (CD).

Határidô: 2009. augusztus 15. (postára adás).

A kérelmek benyújtásához szükséges további információk, do-
kumentumok elérhetôk a Békés Megyei Területfejlesztési Ta-
nács honlapján (www.bekestt.hu).

Egy olyan ingatlanegyüt-
tes jön létre a beruházás-

sal, ahol úgynevezett inkubá-
ciós teret alakítanak ki, amely
összetett szolgáltatásokat tud
biztosítani a vállalkozások fej-
lesztésének területén – hang-
súlyozta Domokos László me-
gyei elnök az érdekegyeztetô
rendezvényen. – A projekt lé-
nyege, hogy a könyvtár funk-
cióit jelentôsen kibôvítsük és
az épületbe elsôsorban infor-
matikai vállalkozásokat hoz-
zunk be, amelyek elôsegítik a
munkahelyteremtést, illetve -
megtartást – mondta el Do-
mokosLászló.Amegyei elnök

hangsúlyozta, hogy az ország-
ban egyedüliként aBékésMe-
gyeiÖnkormányzat végez ku-
tatásfejlesztést, amely a legal-
kalmasabb a válságkezelésre, és
mindezt saját forrásaiból fi-
nanszírozza.

Aköszöntôt követôenSzik-
lai Zoltán, a megyei önkor-
mányzat területfejlesztési osz-
tályának vezetôje ismertette a
Tudásház átépítésének részle-
teit; kiemelte, hogy a belsô té-
ri átalakításon és emeletráépí-
tésen kívül korszerûsítik a
fûtés-hûtést is. A technikai is-
mertetôt követôen dr. Hajnal
Lajos igazgatómutatta be az in-

tézmény jelenlegi és jövôbeli
szolgáltatásait.

A fórumon elhangzott,
hogy egy új korszak veszi kez-
detét aTudásházmegteremté-
sével Békésmegyében, hiszen
a XXI. század új kihívásaira
válaszolva egy olyan tudásbá-
zis kialakítását teszi lehetôvé,
mely amodern technika segít-
ségével bármikor bárki számá-
ra hozzáférhetô információ-
kat közvetít. Ezzel a korszerû
kommunikációs és informá-
ciós technológiákra építve le-
hetôvé válik a tudásforrások
összekapcsolása, a digitalizálás
és az adatbázis-kezelés révén a
helyi értékek korszerû feldol-
gozása, tárolása, valamint a
különbözô inkubációs szol-
gáltatások betelepítése, a tu-
dásvagyon hatékony, gyors
közvetítésének biztosítása.

A jelenleg is zajló rekonst-
rukció elôreláthatólag 2009
augusztusára fejezôdik be.
Amegújuló környezetben, há-
rom szinten további különbö-

zô jellegû és méretû irodahe-
lyiségeket alakítanak ki mint-

egy 2000m2 területen,melye-
ket bérleményként kívánnak

hasznosítani a betelepülôk
számára.

A bérlemények azonosító adatai:
• a bérlemények helye: a Békéscsaba, Kiss Ernô u.
3. sz. (hrsz: 3917) alatti épület földszintjén, elsô és
második emeletén találhatók;

• a bérlemények alapterülete: 15 m2 és190 m2 kö-
zöttiek.

Apályázati ajánlatok benyújtásának határideje:
2009. július 15. napjától folyamatosan, a bér-
leménynek felkínált terület 100%-os hasz-
nosításáig.

Ajánlatok beadásának helye:
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal,
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Felvilágosítás és részletes írásbeli tájékoztató
kérhetô:
a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Terület-
fejlesztési Osztályán Gill Csaba vagyongazdálko-
dási szakreferenstôl (5600 Békéscsaba, Derkovits

sor 2. III. emelet 309. Telefon: 66/441-141/231;
csaba.gill@bekesmegye.hu).

A felhívás és a pályázat letölthetô a http://www.
bekesmegye.hu honlapról.

A pályázatot kettô eredeti példányban, természetes
személy esetén aláírással ellátva, jogi személy vagy
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén
hivatalos, cégszerû aláírással ellátva kell benyújtani.

Az ajánlati kötöttség idôtartama: 90 nap.

Apályázattal és a bérleményekkel kapcsolatos tá-
jékoztató átvehetô, valamint a pályázati eljárásrend-
re vonatkozó információ kérhetômunkanapokon az
ajánlat beadásának helyén, térítésmentesen.

A bérleti ajánlatok értékelése a pályázat benyúj-
tásától számított 30 napon belül történik.

A Békés Megyei Önkormányzat fenntartja azon jo-
gát, hogy a számára kedvezôtlen ajánlatok esetén
nem hirdet eredményt.

A pályakezdô diplomások elhelyezkedését támogatják
Támogatja a pályakezdô egyetemi diplomásokat
saját forrásainak terhére a Békés Megyei Terület-
fejlesztési Tanács – errôl döntöttek a grémium jú-
nius 25-i soron kívüli ülésén. A fiatal értelmiségiek
elhelyezkedését segítô ösztöndíjas programra 50
millió forintot különítettek el, a kezdeményezés
célja, hogy a friss diplomások szakértôk és szakmai
segítôk által szerezzenek széles körû elméleti és
gyakorlatimunkatapasztalatot. Az egyéves foglal-
koztatással arra törekszenek, hogy a fiatalokat Bé-
kés megyébe vonzzák, illetve itt tartsák.

A megyei önkormányzat megbízottjai érdek-
egyeztetô fórumot tartottak a közeljövôben elké-
szülô, átépített BékésMegyei Tudásház és Könyv-
tár hasznosítása kapcsán a média és a megyei vál-
lalkozások képviselôinek június 30-án amegyehá-
zán. Az eseményen többek között bemutatták a
megújuló ingatlan szolgáltatásait, lehetôségeit, va-
lamint az épületre ráépített plusz egy emelet és a
bérelhetô helyiségek sajátosságait is.

Domokos László és dr. Nagy Ágnes a területfejlesztési
tanács ülésén

Érdekegyeztetô fórum a Tudásház hatékony hasznosításáért

ÁLLÁSAJÁNLAT!
PÁLYAKEZDÔ EGYETEMI DIPLOMÁSOKAT VÁR BÉKÉS MEGYE

A Békés Megyei Önkormányzat (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a megyei önkormányzat vagyonáról
és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 20/2008. (XII.12.) KT számú rendelet

alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
A Békés Megyei Önkormányzat (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.)

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT KERETÉBEN BÉRBEADÁSRA MEGHIRDETI
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévô Békés Megyei Tudásház és Könyvtár épületében

(Békéscsaba, Kiss Ernô u. 3., hrsz.: 3917) kialakításra kerülô nem lakás céljára szolgáló helyiségeit.
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Tárt kapukkal várta a
Múzeumok Éjszakáján

a Békés Megyei Munkácsy
Mihály Múzeum az érdeklô-
dôket. Az immár hagyomá-
nyossá váló rendezvényre,

közel 1000 ember látogatott
el. Az estén, mely a rene-
szánsz jegyében zajlott, meg-
jelent Domokos László, a Bé-
kés Megyei Közgyûlés elnö-
ke is, aki örömmel üdvözöl-

te a kezdeményezést, amely-
nek célja, hogy a múzeum is
a közösségi lét, a találkozás
fóruma legyen; egy olyanhely,
ahol pezsgô kulturális élet
folyik.

Szatmári Imre, a Munkácsy
Mihály Múzeum igazgatója
elmondta, hogy a múzeum
termei ezúttal egy nagy kö-
zösségi térré alakultak át, a
közönség egyik helyrôl a má-
sikba sétálhatott.

Este kilenc óráig, a gyere-
kek nagy örömére, a Napsu-
gár Bábszínház Kukucska
Színháza derítette jókedvre a
látogatókat, majd ezek után a
kézmûves foglalkozásokkal
utazhattak a kicsik az idôben.
Akár Munkácsy nyomdokaiba
is léphettek, akik részt vettek
a közös képfestésben. A mú-
zeum szerelmeseinek az

egész este alatt tárlatvezetése-
ket tartottak a Munkácsy Mi-
hály Múzeum hat állandó ki-
állításán. Az est folyamán a
felnôttek átadhatták magukat
a reneszánsz dallamok élveze-
tének a Békés Megyei Szim-
fonikusZenekar közremûkö-
désével. A kortárs Békés me-
gyei irodalom is bemutatko-
zott ezen a napon, saját mû-

veikbôl olvastak fel a Bárka fo-
lyóirat szerkesztôi és szerzôi,
Elek Tibor irodalomtörténész,
valamint Banner Zoltán, Kiss
László,KissOttó ésSzabó Tibor
Benjámin írók. A gasztronómia
szerelmesei sajt- és borkósto-
lón vehettek részt. A kicsit
hûvös idô ellenére a szabadté-
ri koncert és a tûzshow is sok
érdeklôdôt vonzott.

Vésztô-Mágoron az idén elôször ren-
dezték meg a Múzeumok Éjszakáját,

mégpedig a hagyomány és a népi kultúra je-
gyében. Kuruc katonazene, népdalok, tábo-
ri dalok szólaltak megKádár Ferenc tárogatós
elôadásában, majd egy sumér esküvôn ve-
hettek részt a látogatók. Izgalmas kulináris
élményben volt része annak, aki még sosem
kóstolta a Sárrét hagyományos ételét, a szi-
ki birkapörköltet. A mágori éjszakát a Vejsze
együttes koncertje tette mozgalmassá, a ren-
dezvényt Szent Iván-éji tûzgyújtás és öröm-
tánc zárta.

Kiállítás legendás
színmûvésszel

S cholcz Endre képeibôl nyílt
kiállítás a megyeháza au-

lájában. A Békéscsabán élô
festômûvész „50 év – 50 kép”
címû tárlatát színmûvész jó
barátja,KonczGábor, aHalha-
tatlanok Társulatának tagja
nyitotta meg. Azt kívánta
Scholtz Endrének, hogy soha
ne veszítse el a tüzet, amely
elûzi a rosszkedvet, és amely-
nek nyomait festményei jele-
nítik meg. A mûvészt egy no-
vellával, valamint felesége írá-
sának felolvasásával tisztelte
meg. A tárlat augusztus 28-ig,
munkanapokon 8–16 óráig
díjtalanul megtekinthetô.

Magyarországon még
csak kezdjük felfedez-

ni Kepenyes Pál mûvészetét,
pedig az életörömbôl fakadó
alkotások már vagy hatvanöt
éve sorjáznak a mûvész kezei
közül. A Békés Megyei Mun-
kácsy Mihály Múzeumban
július 24-tôl Pál Kepenyes
munkái közül ékszereket és
interaktív szobrokat tekint-
het meg a közönség egészen
szeptember 20-ig.

Kepenyes Pál nem lett ma-
gyar szobrász – a világ szobrá-
sza lett úgy, hogy magyarságát
sosem tagadta meg. A kondo-
rosi születésû mûvész Buda-
pesten végzett képzômûvé-
szeti tanulmányainak egy ko-
holt fegyvertartási per vetett
véget, ezért a Rákosi-érát gya-
korlatilag börtönben töltötte.
Az ‘56-os forradalom Pári-
zsig repítette az akkor még

mindig fiatal alkotót, akinek
absztrakt munkáit az ottani
mûvészközeg és közönség is
befogadta. A párizsi évek után
New York, majd Mexico Ci-
ty következett, végül alkotói
énje Acapulcóban találta meg
otthonát.

A magyar mûvészettörté-
net a XX. század legsikere-
sebb szobrászai között jegy-
zi Kepenyes Pált, mûveirôl
azonban idehaza szinte sem-

mit sem tudhatott a nagy-
közönség, pedig amennyire
megalkuvásmentesek mûvei
mûvészi értelemben, ugyan-
olyan távol állnak bármilyen
ideológiai töltettôl. Témái
között a nôk, az élet, az ener-
giák áramlása, a változatosság
jelennek meg a legkülönbö-
zôbb formákban. A Mexikó-
ban létrehozott mûvek jó-
részt grandiózusak, a mûvész
elismertségérôl pedig a Mexi-
kói Becsületrend mellett
mindent elárul, hogy még a
világkiállításra épített mexi-
kói pavilon is nagyrészt az ô
munkája volt. Kepenyes Pál
nemcsak szobrászként, de öt-
vösként, sôt építészként is
maradandót alkotott. Éksze-
reit az Acapulcóban nyaraló
milliomosok vásárolják, de
találkozhattunk velük a Co-
nan a barbár címû filmben is.
A mûvész 1992-ben látoga-
tott elôször haza, majd a kö-
zönség két fôvárosi kiállítá-
son kapott ízelítôt alkotásai-
ból. Kepenyes Pál szobraival
és ékszereivel szülôhelyének
lakossága most elôször talál-
kozhat a Munkácsy Mihály
Múzeumban.

Grafikák az Écskai Mûvészteleprôl

Ajelenlegi kiállítás lehetô-
séget nyújt arra, hogy

betekintést kaphasson a nézô
a jugoszláv sokszorosító gra-
fika 1950-es éveitôl az 1990-
es évekig terjedô idôszakból.

A kiállításon szereplô grafikai
anyag változatossága és szín-
vonala az Écskai Mûvésztelep
szakmai rangját is bizonyítja,
hiszen a gyûjtemény az ott
készült alkotásokból áll. A
mûvek besorolhatók a figura-
tív vagy nonfiguratív irányza-
tok valamelyikébe, de min-
denesetben tükrözôdik az
egyéni karakter. A kiállított
anyagban nem lehet találni
direkt ideológiai utalásokat.
A mûvek témáit illetôen a ha-
gyományos portré, tájkép,
életkép mellett a változó világ
groteszk, ironikus, tragikus,
humoros grafikai elgondolá-
sainak ábrázolása jelenikmeg.

Az anyagban a sokszorosító
grafika összes technikája fel-
lelhetô: A fametszet, a réz-
karc, a linómetszet, a litográ-
fia, a szitanyomat és a mo-
dern kor vegyes, valamint kí-
sérleti technikái is.

A kiállítás augusztus 30-ig
látható a Munkácsy Mihály
Múzeum Tégla Termében.

A sok évtizedes Békésmegyei és zrenjanini együtt-
mûködésnek köszönhetôen a Munkácsy Mihály
Múzeumbanmutatkoznak be a zrenjanini képzô-
mûvészek. Színvonalas kiállítást láthat minden ér-
deklôdô aZrenjanini Kortárs Galéria grafikáiból.

Egy különleges, varázslatos éjszakán vehettek részt
azok, akik 2009. június 20-án, szombaton este a csa-
láddal, baráti társasággal múzeumi kalandtúrára
indultak a Békés Megyei Munkácsy Mihály Múze-
umban és válogattak a színes programok közül.

Kepenyes Pál alkotásai Békéscsabán

Múzeumok Éjszakája a Munkácsy Mihály Múzeumban
Elmaradt a záróra a vésztô-mágori emlékparkban is



BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE 2009. JÚLIUS8

2009 elsô fél évében is szépen
teljesített Böczögô Dorina, a
Torna Club Békéscsaba leg-
eredményesebb versenyzôje,
aki a 2008-ban megrendezett
pekingi olimpián egyedül kép-
viselhette Magyarország szí-
neit a nôi torna sportágban.

A 2009. évet Dorina sérü-
léssel kezdte, ezért nem tudott
részt venni azEurópa-bajnok-
ságon.A felnôtt országos szer-
bajnokságon gerendán tudott
csak elindulni, ahol bajnok
lett. Sérülésébôl lassan fel-
gyógyult, és a többi szeren a
versenygyakorlatához szüksé-
ges elemeket is tudta gyakorol-
ni a folyamatos felkészülés-
ben. Sajnos pénzhiány miatt a
szövetség nem fizette a Glas-
gow-ban megrendezésre ke-
rült Világkupát, ahol tavaly az

ugrást megnyerte. Ezután le-
hetôséget kapott a Svájcban, a
Lugano városában megrende-
zett versenyen, ahol összetett-
ben ötödik helyezett lett. Do-
rina következô bemutatkozása
a román nemzetközi verseny

volt – Ploiestiben. Ezen a
megmérettetésen egyéni ösz-
szetettben 4., ugrásban 3., kor-
láton 3., gerendán 4., talajon 4.
helyezett lett. Az elsô fél évet a
luxembourgi nemzetközi ver-
sennyel fejezte be, amelyen

egyéni összetettben 1., ugrás-
ban 1., korláton 2., gerendán
1., talajon 1. helyezett lett.

A tornaklub nagy örömére
az eredmények azt mutatják,
hogy fel tud készülni az elkö-
vetkezendô megméretteté-
sekre, várhatóan olyan szin-
ten, amivel az olimpián be-
mutatott gyakorlataival is ver-
senyzett. Pár nap szabadság
után nagy lendülettel kezdett
hozzá világbajnoki felkészü-
léséhez.Dorina a Londonban
megrendezett egyéni össze-
tett és szer világbajnokságon
indul októberben, amely szá-
mára az idei esztendô csúcs-
versenye lesz. A tornásznô
edzôi – Bereczkiné Harangozó
Ildikó ésPetrovszki Pál – remé-
lik, hogy Dorina felkészülése
problémamentes lesz.

A „Tájházak a közösségért”
pályázat keretében, a „Rene-
szánsz év – 2008” eseménye-
ként B. Szûcs Irén békési mu-
zeológus-néprajzkutató szer-
kesztésében, a Békés Városi
Jantyik Mátyás Múzeum kia-
dásábanmegjelent a Tájházak
a Körösök völgyében címû
kiadvány, amely hét délkelet-
alföldi tájházat mutat be. Az
érdeklôdôk közelebbrôl is
megismerhetik a csökmôi, az
endrôdi, a szarvasi és a békési
tájházat, a kondorosi csárda-
múzeumot, továbbá egy hu-
nyai és egy köröstarcsai ma-
gángyûjteményt. A kötet an-
gol és német nyelvû fordítást
is tartalmaz, a tájházak kiállí-

tásait, gazdag programjait 80
színes fotó illusztrálja.

Augusztus –Gyulai Mûvésztelep,
Gyula, a város több pontján

Augusztus 1–30. Alföldi tárlat,
Békéscsaba, Munkácsy múzeum

Augusztus 1. Nyári Színház – Neil
Simon: Mezítláb a parkban,
Szarvas, Vajda Péter Mûvelôdési
Központ, színházterem

Augusztus 1. Grill fesztivál – Berry
Retro Party, Tótkomlós, Rózsa fürdô

Augusztus 1. VII. Gyula Kupa, vadász–
íjász verseny, Gyula, Thermal Camping

Augusztus 1. XII. Amatôr Maratoni
Kenumaraton, Szarvas vízisport-
telep

Augusztus 1. Civil találkozó, Füzes-
gyarmat, mûvelôdési ház

Augusztus 1. IV. Sárréti Boszorkány-
fesztivál, Szeghalom, sportpálya

Augusztus 1–9. Hajómodellezôk
Nyílt Európa-bajnoksága, Orosháza-
Gyopárosfürdô, gyopárosi tavak

Augusztus 2–8. Varázsceruza
képzômûvészeti tábor, Vésztô,
mûvelôdési központ

Augusztus 3–7. Nagycsaládosok
kreatív tábora, Füzesgyarmat,
Kastélypark fürdô

Augusztus 7. – szeptember 2.
Csuta Nemzetközi Mûvésztelep
kiállítása, Békéscsaba, Jankay Galéria

Augusztus 7. XI. pART Alkotó-
Körös szabadtéri tárlat, Gyula,
Városerdô, a Fekete-Körös hídjának
gyulai hídfôjénél, az ártérben

Augusztus 7–9. XIII. Nemzetközi
Volkswagen Bogártalálkozó,
Gyomaendrôd, Liget fürdô

Augusztus 7–9. IV. G-Tex Napok,
kiállítás és vásár, Gyula 44-es fôút
mellett

Augusztus 7–9. XX. Füzesgyarmati
Lovasnapok, Füzesgyarmat,
Németi-tanya

Augusztus 7–9. XVI. Medgyesegyházi
Dinnyefesztivál, Medgyesegyháza,
mûvelôdési központ és Kossuth tér

Augusztus 8. Tótkomlósi két-
kerekûek baráti találkozója,
Tótkomlós, Rózsa fürdô

Augusztus 8–9. Mezey Ancsa-szenior-
kupa, Orosháza-Gyopárosfürdô,
gyógy-, park- és élményfürdô

Augusztus 8–9. XI. Dél-alföldi
strandröplabda-körbajnokság,
Gyula, várfürdô

Augusztus 14. Nyári Színház –
Farkas Ferenc: Csínom Palkó,
Szarvas, Vajda Péter Mûvelôdési
Központ, színházterem

Augusztus 14–16. Minden Magyarok
XV. Néptáncfesztiválja, Gyula,
várkert

Augusztus 14–16. III. Kakasfesztivál,
Csanádapáca

Augusztus 15. Radio Weekend Kiwi –
éjszakai fürdôzés, habparti,
Tótkomlós, Rózsa fürdô

Augusztus 15. II. Körös-sárréti ízek,
hagyományôrzô fesztivál és íjász-
verseny, Szeghalom, Ady u. 2–4.,
Berettyó-part

Augusztus 15. II. Bagdi Gyula emlék-
horgászverseny, Szeghalom, Ady u.
2–4., a 47-estôl a Berettyó folyóig

Augusztus 15–16. III. Pogácsa-
fesztivál, Kétegyháza, központ

Augusztus 15–16. Uborkafesztivál,
Méhkerék, központ

Augusztus 15–16. II. Kárpátia Kupa
nemzetközi repülômodellezô ver-
seny, Gyula, repülômodellezô-pálya

Augusztus 15–16. Nagybánhegyesi
Paprikafesztivál, Nagybánhegyes,
termálfürdô elôtti tér, sportpálya

Augusztus 19. Szarvasi Kamara-
zenekar koncertje, Szarvas, Lengyel-
palota

Augusztus 19. II. Bajnokok éjszakája,
Gyula, várkert

Augusztus 19–20. VI. Európai
Kenyérünnep, Orosháza-
Gyopárosfürdô, gyógy-, park- és
élményfürdô

Augusztus 18–20. ZENIT Nemzet-
közi Fúvószenekari Találkozó,
Békéscsaba, Csaba Center és
városháza elôtt

Augusztus 19. Szent István-napi
lovas vigadalom, Füzesgyarmat,
Gergely-tanya

Augusztus 20. XI. Augusztus 20.
Kupa (felnôtt kispályás labdarúgó-
bajnokság), Doboz, a település több
pontján

Augusztus 20. Wellness-hétvége,
Tótkomlós, Rózsa fürdô

Augusztus 20. A magyar államalapítás
ünnepe, a Magyar Köztársaság
20. évfordulója, Gyula, várkert

Augusztus 20. Presser Gábor
koncertje, Mezôhegyes, József Attila
Általános Mûvelôdési Központ

Augusztus 20. Falunap, Ecsegfalva,
Pulyka tér

Augusztus 20. Szent István-ünnep,
Dévaványa

Augusztus 20. Városi ünnepség,
Körösladány, Wenckheim út,
mûvelôdési ház

Augusztus 20. IX. Sárréti birka-
pörköltfôzô verseny, Vésztô-
Mágor

Augusztus 20. Kirakodóvásár és
búcsú, Tótkomlós, Erzsébet liget

Augusztus 20. Szlovák gasztronómiai
nap, Tótkomlós, Szlovák Regionális
Kulturális Centrum

Augusztus 20. Kirakodóvásár és
búcsú, Végegyháza, Kossuth utca

Augusztus 20. Búcsú, Gerendás, több
helyszínen

Augusztus 20. Csery-kupa halászlé-
fôzô verseny és horgásznap,
Szarvas, Szent István park

Augusztus 20. Szent István-nap,
Szarvas, Szent István park

Augusztus 20–21. Augusztus 20-i
sokadalom, Gyomaendrôd, Bethlen
Gábor Szakképzô Iskola Ipari Tagozat
udvara

Augusztus 20–21. Kovácsházi napok,
Mezôkovácsháza, a város több pontján

Augusztus 20–21. Szent István
ünnepe, Mezôhegyes, József Attila
Általános Mûvelôdési Központ

Augusztus 20–21. IX. Betyárnapok,
Kondoros, Hôsök tere

Augusztus 20–22. IX. Tótkomlósi
Napok és VII. Nemzetközi Fúvós-
zenekari Találkozó, Tótkomlós,
Erzsébet liget

Augusztus 21. XI. Nemzetközi
halfôzô verseny, Gyomaendrôd,
Bethlen Gábor Szakképzô Iskola
Ipari Tagozat udvara

Augusztus 21. Szent István-nap,
Orosháza, Kossuth utca–Árpád-kert

Augusztus 21–22. Krumplifesztivál,
Nagykamarás

Augusztus 22. Lampionos nyár-
búcsúztató, Gyula, belváros, világóra

Augusztus 22. XLI. Nemzetközi
lóverseny, Orosháza, bogárzói
lóversenypálya

Augusztus 22. Hagyományos falusi
lakodalom, Gyomaendrôd, Gyomai
Tájház

Augusztus 22. Aratóünnep,
Orosháza, bogárzói lóversenypálya

Augusztus 25. Történelmi emléktúra
Aradra – a ‘48-as honvédtisztek
útja, Gyula–Arad

Augusztus 28–30. III. Várkerti
Vigasságok, Gyula, várkert

Augusztus 28–30. XXXIX. Országos
szenior úszóbajnokság, Dr. Regele
Károly-emlékverseny, Gyula,
várfürdô

Augusztus 29. Kedvezményes hétvége
– zenés est, Tótkomlós, Rózsa fürdô

Augusztus 29. A magyar fotó napja,
Békéscsaba, ifiház

Augusztus 30. Pegazus Díjugrató
Kupa, Békéscsaba, Pegazus Lovasiskola

Augusztus 31. – szeptember 4.
Családi fesztivál, Békéscsaba,
a város több pontján

Augusztusi rendezvények

Hét délkelet-alföldi tájház
egy kiadványban

Kiss Gergely jövôre már
a következô olimpiára készül

Apekingi olimpián Békés
megyét is képviselôKiss

Gergely birkózó az olimpia
után rövid pihenôt kapott,
amit nyaralással töltött el. A
szabadság után 2008 szept-
emberétôl egészen 2009. ja-
nuárig kemény mérkôzéseket
vívott a német birkózó Bun-
desligában. Ebben a bajnok-
ságban 16 meccsbôl 15-öt
megnyert, ami azért tekint-
hetô nagyon jó aránynak,
mert nemcsak 96, hanem 120
kg-ban is birkózott, néme-
tekkel, lengyelekkel, grúzok-

kal, oroszokkal és kubai nem-
zetiségûvel is.

Gergely idén februárban
térdmûtéten esett át, ami mi-
att pihenôre kényszerült,
azonban a májusi orosházi
országos bajnokságra már tel-
jesen felépült, és az elsô he-
lyen végzett. A nyarat és az
ôszi idôszakot elmondása
szerint feltöltôdéssel, pihe-
néssel, laza edzésekkel és
szponzorkereséssel tölti, hogy
januártól újra 100%-os erô-
bedobással tudjon felkészül-
ni a következô olimpiára.

Böczögô Dorina világbajnokság elôtt


