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Nem volt hiábavaló az M44-es munkacsoport munkája
Nagyon örülünk annak, hogy
Molnár László is felismerte,
hogy az M44-es út megépítése
Békés megye elemi érdeke és
csatlakozott az M44-es munkacsoport januárban kitűzött célkitűzéséhez, hogy a gyorsforgalmi út minél hamarabb elkészüljön.
Reméljük sikerül elérnie,
hogy a kormány hosszú távú
kötelezettségvállalási
programjába beillessze az M44-est
és nem járunk úgy, mint az or-

szágos területrendezési tervnél, ahol csak Békéscsabáig és
nem az országhatárig húzták
meg az M44-es utat. Az AradBékés Megyei Vegyes Bizottság ülésén felvetettem, hogy a
tervezett 44-es út folytatódjon
tovább Gyulától a NagyváradArad kiemelt útig. A román fél
fogadó késznek mutatkozott az
ügy további egyeztetésére, hiszen számukra is fontos, hogy
az M44 kapcsolódjon román oldalon Aradig.

Az M44-es munkacsoport
Lakitelken jött létre még 2008.
januárjában azzal a céllal, hogy
elősegítse az M44-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését. A lakitelki találkozást
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke kezdeményezte.
A találkozóra meghívást kaptak az érintett települések polgármesterei,
országgyűlési
képviselői és az út által kettészelt megyék elnökei. A tanácskozáson elhangzott, hogy

az M44 építése 2010-ben vagy
egy kicsivel korábban kezdődhet meg Kecskemét-Békéscsaba között.
Az M44-es út megépítésének csúszása miatt minden
évben 5-10ezer embert veszít el Békés megye. Az út
mielőbbi megépítése elősegítheti a gazdasági pozíciók
erősítését és a munkahelyteremtést.
Domokos László, a Békés
Megyei Közgyűlés elnöke

Egy éves a szarvasi rádiómulató
Tavaly nyáron a szabadkai rádió rádiólakodalom című népszerű műsorában szerepeltem, mint zenei szerkesztő. Akkor én
húztam a nótájukat a délvidéki magyaroknak, és szomorkodtam,
hogy nálunk miért nincs ilyen műsor. Szerencsémre akkor indult
a Rádió Szarvas műsora, és elvittem egy zenei anyagot, hogy egy
mulatós műsort szeretnék sugározni igazi lakodalmas zenékkel,
magyarnótákkal. Dankó Ervin főszerkesztő azonnal partner volt
ebben, és 2007. július 21-én felhangozhatott az első rádiómulató.
Azóta lement 54 adás, és nagy
örömömre a legnépszerűbb műsor lett a rádiómulató. Ez nem
is csoda hisz a magyarnóta szeretete benne van minden ember
lelkében. A magyarnóta a miénk, kultúránk része, semmi
szégyellni való nincs rajta. Az
életünkről szól: a születésről,
a gondtalan gyermekkorról, az
ifjúságról, az első szerelemről,
az udvarlásról, a házasságról,
a katonaéletről, magyarságról,
trianonról, háborúkról, a föld
szeretetéről, ünnepekről, elmúlásról, halálról.
A rádiómulató nem divatos,
nem is akar az lenni.
Olyan zenéket játszik, amelyeket magyarországi rádiókon nem lehet hallani. Igazi zenészekkel, valódi hangszerekkel
szólnak a remek muzsikák. Talán ezért is sikeres annyira, hiszen az internetes adás jóvoltából, nemcsak szarvason és környékén, hanem az egész világon hallgatják a magyarnótát kedvelők,
Ausztráliától Kanadáig, Nyugat-Európában, Erdélyben, Délvidéken, sőt még Afrikában is van hallgatója a rádiómulatónak. Néhány név a műsor legnépszerűbb előadói közül: 3+2, II. félidő,
Doroszlói Veteránok, Kikindai Vidám Fiúk, Kikindai Betyárok,
Csantavéri Ifik, Sirály, Orosházi Hangulat, Solymosi Szilveszter,
Jákó Vera. Folytathatnánk a sort a jobbnál jobb magyarnóta énekesekkel és lakodalmas zenekarokkal, kiknek nevei a műsor hallgatóinak már ismerősként csengenek. Köszönet illeti segítőimet,
Pálfi Józsefet a Szabadkai Rádiólakodalom szerkesztő műsorvezetőjét, Deák Jenőt, a Rádió Szarvas részéről pedig Dankó Ervint
és Bohák Pétert. A legnagyobb köszönet természetesen önnek jár
kedves hallgató akinek szól ez a műsor. Különösen Búzás Pálnak,
Csicsári Lajosnak, Gunda Jánosnénak, Král Erzsébetnek, Osztás
Líviának és Sárkány Lászlónak, hogy közkincsé tették lakodalmas zenetárukat.
Az egy éves évfordulót nem is ünnepelhettük volna másként,
mint egy élő rádiómulatóval, amelyre múlt szombaton került sor
a vasipari étteremben. Találkoztak a hallgatók egymással, és a
műsorvezetővel, és természetesen a mulatás sem maradt el. Szólt

a nóta, perdült a szoknya, táncoltunk kifulladásig, mint egy igazi
lagziban. Remek hangulatban telt a műsor születésnapi bulija, aki
nem volt ott bánhatja, de készülődhet a következőre.

Addig is szeressük a magyarnótát, hallgassuk a Rádiómulatót
minden szombaton déltől a Rádió Szarvas 105.4 Mhz hullámhoszszán. És szóljon az a szaxi még sok sok évig!
Gunda Atilla

Támogatással
foglalkoztatnak
Szerkesztőségünknek is eljuttatta azt a levelet Babák Mihály
polgármester, melyben Pákozdi János a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. Igazgatója ad tájékoztatást a közhasznú és közcélú foglalkoztatásról.
A KOMÉP kérelme benyúj- emberek, valamennyien a várostása után 2008 első félévében gazdálkodási cég állományának
összesen 2 millió 46 ezer 771 tagjaként. Ez év első felében 120
forint támogatást kapott a mun- ember foglalkoztatásához öszkaügyi központtól közhasznú szesen 8 millió 653 ezer 37 forint
munkavégzés támogatására. kaptak, ez átlagosan 72 ezer 109
Ez a pénz 76 ember foglalkoz- forint támogatást jelent.
A parlagfű program keretétatásának támogatására szolgált, egyenként 26 ezer 931 fo- ben 10 ember 3 hónapos foglalkoztatására nyertek támogatást
rintos támogatást jelent.
Közcélú foglalkoztatás kere- a program 2 millió 511 ezer 810
tében nem csak a KOMÉP-nél, forintos bérköltségét 90 százahanem a város óvodáiban, a szo- lékban, 2 millió 511 ezer 810
ciális intézményben és a polgár- forinttal támogatja a munkamesteri hivatalban is dolgoznak ügyi központ.

