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Igen nívós mezôny gyûlt
össze az V. Hopp-parádén,

melynek most elôször Békés-
csaba adott otthont. Olimpiai
és világbajnokok adták egy-
másnak a stafétabotot, azaz a
rudat a férfiak mezônyében, a

hölgyek pedig távolugrásban
mérték össze erejüket.

A korábbi négy gálán öt vi-
lágbajnok szerepelt, június 2-
án viszont a férfi rúdugró vi-
lágbajnok Igor Pavlov mellett
itt volt a csabai Korzó téren az
amerikai olimpiai bajnok Ti-
mothy Mack (egyéni csúcs:
601 cm) is, aki sajnos megállt
540 centinél, azt is csak har-

madszori kísérletre vitte át. Ki-
esése után az ukrán Makszim
Mazuryk, az amerikai Derek
Miles, az orosz Dimitrij Staro-
dubcev és a mi Várszegi Ta-
másunk maradt versenyben,
aki az 5. helyen végzett –

megelôzve Pavlovot. Mazuryk
megpróbálkozott az egyéni
csúcsdöntéssel is: az 583
centimétert azonban nem si-
került megugrania, ám így is
az elsô helyen végzett 565
cm-rel. A második és a har-
madik helyhez egyaránt 560
cm kellett: ezt hozta Miles és
Starodubcev is. 

A81. Ünnepi Könyvhét és
a 9. Gyermekkönyvna -

p ok a center aulájában pénte-
ken a Könyv-téri könyv-tárral,
interaktív játszóházzal indult. A
szervezôk egész nap ügyes-
ségi játékokkal kedveskedtek
a gyerekeknek, akik a könyv-
kötészettel is megismerked-
hettek Freigl Miklósné okleve-
les kézmûves könyvkötômes-
ter jóvoltából. Nagy sikert ara-
tott Tücsök Peti és Hangya
Levi, a Berbécs zenekar és a
Tabán Táncegyüttes. Berényi
Nagy Péter nemcsak zenét, de
könyvet is hozott: nagy érdek-

lôdés kísérte a „Békéscsabá-
ról gyerekeknek” címû mûve
bemutatóját, ahogyan Péter
Erika „A nyakatekert zsiráf”
címû könyve is nagy siker. A
Literatura fôszerkesztôjeként
Supka Géza 1927-ben indítot-
ta útjára a szabadtéri könyvna-
pokat: „Az évnek egyik napján
(…) az ország minden városá-
ban és falujában könyvnap
rendeztessék, amely (…) az
írót és a közönséget közvetlen
kontaktusba hozza egymás-
sal...” – idézte Köles István al-
polgármester, amikor megnyi-
totta a könyvhetet. A csabai

születésû Sarusi Mihály meg-
emlékezett Féja Gézáról, a
könyvtáralapítóról, s a Kos-
suth-díjas Lipták Pálról, aki to-
vábbfejlesztette azt, majd szólt
Tevanékról, Szerb Antalról s az
elsô csabai íróról, Vasas Mi-
hályról is, kinek feledésbe me-
rült, az I. világháború utáni, Bé-
késcsabáról szóló regénye
1938-ban éppen a könyvnap-
ra jelent meg Pesten Ki tud
róla? címmel. Nyomdokait so-
kan követik, hiszen nyolc 
megyei alkotó tíz mûvével is-
merkedhettünk meg ezen a
könyvhéten. Ezek: Banner Zol-
tán: Kerekes György és Már-
ton Árpád (monográfiák), a
gyulai, elsôkötetes Becsy And-
rás: Franciakrémes (versek),
Darvasi Ferenc: Határjárás
(kritikagyûjtemény), Kôváry E.
Péter: A fôorvos macskája (no-
vellák), Poós Zoltán: A szív 
határai (regény), Sarusi Mi-
hály: Végig a Corvinkán (no-
vellák), Sass Ervin: Keskeny
úton (versek), Szilágyi András:
Agancsos kóbor állat (versek),
Képhántás (képzômûvészeti
írá sok). 

Harangzúgással, rendhagyó
történelemórával, filmvetítés-
sel, ünnepi mûsorral és kon-
certtel emlékeztek Békéscsa-
bán a trianoni békediktátum
90. évfordulójára. Koltay Gá-
bor „Vérzô Magyarország”
címû filmjét június 3-án láthat-
ták az érdeklôdôk a Phaedra
Közéleti Központban. Délután

16 óra 32 perckor, vagyis a bé-
keszerzôdés aláírásának idô-
pontjában egyszerre szólaltak
meg a történelmi egyházak
csabai templomainak harang-
jai is, majd 17 órától indult a hi-
vatalos városi megemlékezés
az idén hároméves helyi Tria-
non-emlék mû nél. 

FOLYTATÁS A 16. OLDALON*

FOLYTATÁS A 15. OLDALON*

FOLYTATÁS A 3. OLDALON*

Közlekedési koncepció
E lkészült Békéscsaba köz-

lekedési koncepciója,
amely a város közlekedési
rendszerének fejlesztését
megalapozó stratégiai doku-
mentum. A koncepció célja a
fenntartható fejlôdés elôsegí-
tése, a versenyképesség, a
közlekedés és a környezet, s
ezzel a lakosság életminôsé-

gének javítása. A dokumen-
tum – amely összhangban
van az országos és területi ter-
vekkel, valamint az Európai
Unió közlekedési irányelveivel
– az integrált városfejlesztési
stratégiához illeszkedve hatá-
rozza meg a közlekedésfej-
lesztés legfontosabb irányait.

FOLYTATÁS A 4. OLDALON*

A közel kétszáz kilométeres
táv mellett a váltakozó idôjá-
rással is meg kellett küzde-
niük a Békéscsaba–Arad–Bé-
késcsaba nemzetközi szuper-
maraton futóinak, kerékpáro-
sainak és görkorisainak má-
jus végén.

A csabaiak állták a sarat: a
futók közül egyéniben Vozár
Attila gyôzött, férfi váltóban a

Puma Békéscsabai AC (Tá-
bor Miklós, Gregor László,
Oláh Tamás, Balogh István és
Mossisa Feyssa), nôi váltóban
a Békés Megyei Önkormány-
zat csapata (Bartha Edit, Bia-
csi Ilona, Madarász Viktória,
Varga Éva és Szabóné Csen-
des Ildikó) állhatott a dobogó
legfelsô fokára. 

Szupermaraton

FOLYTATÁS A 16. OLDALON*

A hôsök napjának rendszeres
megünneplését az 1917. évi
VIII. törvény rendelte el. Esze-
rint a külön e célra emelt em-
lékmûveknél minden év máju-
sának utolsó vasárnapján ün-
nepélyes keretek között idéz-
ték fel az elsô világháborúban
elesett honvédek emlékét. Ez
a nap a két világháború között
rokonaikat, barátaikat vagy
éppen bajtársaikat sirató ma-
gyarok egyik legszentebb és
legbensôségesebb ünnepé-
vé vált. A kommunista diktatú-
ra évtizedeiben aztán eltüntet-
ték a naptárból, de a rend-
szerváltás után ismét vissza-
tért a köztudatba. A magyar
hôsök emlékünnepe mára
visszanyerte régi jelentôsé-
gét, s a fiatalok számára hôsi
példát, a hôsök számára pe-
dig halhatatlan dicsôséget
nyújt. Ebben a szellemben
tartottak május 31-én városi
megemlékezést Békéscsa-
bán is, melynek keretében az
Erzsébethelyi Általános Isko-
la diákjainak magas színvo-
nalú elôadása állított méltó
emléket. 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON*

Dicsôség 
az elesetteknek

Kilencven évvel 
Trianon után

Világhírû atléták
a Hopp-parádén

A könyv ünnepe
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Telefon:
66/322-214, 30/395-2035.

Békéscsaba, Szent István tér 20.
www.egyhazitemetkezes.hu

ABékéscsaba Egészség-
ü gyéért kitüntetést két ki-

magasló teljesítményt nyújtó
szakembernek, dr. Csenkiné
dr. Tóth Eszternek, a kórház
részlegvezetô fôorvosának és
Tóthné Ecker Éva osztályveze-
tô ápolónak ítélte oda a köz -
gyûlés. A Békéscsabai Kultu-
rális Központ élére emberi és
szakmai kvalitásai alapján
Szente Bélát nevezte ki a kép-
viselô-testület. Gratulálunk a
kitüntetetteknek és az igazga-
tónak – kezdte a Fidesz tájé-
koztatóját dr. Ferenczi Attila.

A frakcióvezetô hangsú-
lyozta, hogy a város költség-
vetése egyensúlyban van,
Békéscsaba a „korábban ug-
ráló pannon puma” ellenére is
megôrizte likviditását. Kiss Ti-
bor, a közmûvelôdési, ifjúsá-

gi, oktatási és sportbizottság
elnöke megjegyezte, hogy a
város biztosította az intézmé-
nyek mûködését, pedig ezen
a területen az állami normatí-
va az 1993-as szintre esett
vissza, így azt kétmilliárd fo-
rinttal ki kellett pótolni. Beszélt
arról is, hogy most évente két
és félszer többet költ az ön-
kormányzat járdákra, mint
az elôzô ciklusban a négy év
alatt összesen. Kiemelte, hogy
a város mindent megtesz a
pluszpénzek bevonásáért, az
elsô tízben vagyunk az uniós
források lehívása tekinteté-
ben. Az elnyert 27,7 milliárd
annyit jelent, mintha plusz
egy évnyi költségvetési for-
rást kaptunk volna.

Dr. Ferenczi Attila felhívta a
figyelmet arra, hogy 2010-ben

az állami normatíva 550 mil-
lióval csökken, az áfakom-
penzáció elmaradása 300 mil-
liós veszteség, összességé-
ben tehát közel egymilliárd fo-
rinttal számíthatunk kevesebb
bevételre. Jelezte, hogy ko-
rábban komoly elmaradások
voltak, ezért muszáj volt a köt-
vényforrás egy részét a jogos

lakossági igények – a közvilá-
gítás fejlesztése, intézmény-
felújítások stb. – kielégítésére
fordítani. Hangsúlyozta, hogy
továbbra is kiemelten kezeli
az önkormányzat a munka-
helyteremtést és a vállalkozók
támogatását, amelyre idén 45
milliót szánnak. 

– A kolbászfesztivál jogát
egy magánszemélynek adták
át a szervezôk, bár a város je-
lentkezett, hogy tulajdonrészt
vásárolna. A Csabagyöngye
legalább olyan nevezetessé-
günk, mint a csabai kolbász.
A szôlôültetvény, késôbb a
helytörténeti kiállítás emléket
állít majd Stark Adolf nemesí-
tônek, és hozzájárul, hogy a
csabai értékek Békéscsaba
hírnevét öregbítsék – mondta
dr. Ferenczi Attila. M. E.

A 2009-es zárszámadás is bi-
zonyítja, hogy a múlt évben
városunk és intézményei ki-
e gyensúlyozottan, fegyelme-
zetten gazdálkodtak. Köszö-
net mindazoknak, akik a költ-
ségvetés összeállításában, el-
lenôrzésében és fôleg végre-
hajtásában közremûködtek –
kezdte közgyûlés utáni tájé-
koztatóját Vantara Gyula.

A polgármester kiemelte,
hogy Békéscsaba tavaly 26,8
milliárdos bevétel mellett 1,3
milliárd forint értékben hajtott
végre önkormányzati fejlesz-
téseket, ehhez jöttek az intéz-
mények fejlesztései további
300 millió forintért. Ingatlan-
felújításokra összesen 400
milliót költött a város, a civil
szervezetek, jogi személyek
segítésére és egyéb támoga-
tásokra 618 milliót, míg sport-
ra 300 milliót fordítottak. Az in-
tézmények 2009 végén ösz-
szesen 150 millió forint pénz-
maradvánnyal rendelkeztek.
Ahogy Vantara Gyula fogal-
mazott: az új vagyongazdál-
kodási szemlélet eredménye,
hogy alig több mint három év
alatt ötmilliárd forinttal – 55
milliárdról 60 milliárdra – nôtt
a város vagyona.

A polgármester beszélt a
közlekedési koncepcióról. A
szakmai konzultációt és la-
kossági fórumot követôen ké-
szül végleges terv, amely ki-
terjed minden közlekedési
ágra, összhangban van az
uniós irányelvekkel és a város
jövôjét meghatározó más ter-
vekkel is. A terv öt évre ké-
szül, de minden jelentôsebb
beruházásnál, változásnál
felülvizsgálják és aktualizál-
ják majd.

Vantara Gyula végezetül ki-
emelte, hogy a Csabagyön-
gye-ültetvény létesítésével a
szôlôfajta megmentését sze-
retné elérni és a nemesítô
Stark Adolfnak kíván emléket
állítani a város. Elsô ütemben
2,5 hektáron telepítenek szô-
lôt a Csaba-tó melletti terüle-
ten, második ütemben pedig
– pályázati források bevoná-
sával – egy borház jellegû
emlékházat szeretnének épí-
teni bemutatóteremmel. Cé-
lul tûzték ki, hogy az ültetvé-
nyen szaporítóanyagot vásá-
rolhassanak majd a csabaiak,
és ismét Békéscsaba különle-
gessége legyen a Csaba-
gyöngye.

Mikóczy

Mikkeli színidelegáció
A közelmúltban városunkba
látogattak a mikkeli színház
és a mikkeli színházat támo-
gató egyesület képviselôi,
akik megismerkedtek a helyi
színházi élettel, a színészkép-
zéssel. Különösen a Jókai
Színház és a színitanoda „ku-
lisszatitkai” iránt érdeklôdtek.
Pekka Laasonen, a kilenc-

venéves Mikkelin Teatteri di-
rektora érdeklôdésünkre el-
mondta, hogy színházukban
Lehár Luxemburg grófját is
színre vitték már. A finn vendé-
gek szerint a két nyelv legin-
kább dallamosságában ha-
sonlít. A városházi látogatás

után programjuk az evangéli-
kus nagytemplom, a Szlovák
Tájház és a Szlovák Kultú-
 ra Házának megtekintésével
folytatódott, ahol találkozhat-
tak a városi közgyûlés kulturá-
lis bizottságának tagjaival, és
ízelítôt kaphattak a hamisítat-
lan csabai gasztronómiai re-
mekekbôl. Természetesen kol-
bász is került az asztalra, amit
náluk makkarának neveznek,
és a szó az étel mellett vidéket
is jelent. A májusi kulturális ta-
lálkozó tovább erôsítette Bé-
késcsaba és Mikkeli 1981 óta
fennálló testvérvárosi kapcso-
latát. Vándor Andrea

Baji: Változtak a megnyilvánulások
F rakciónk számos érdemi

kérdésben próbált konst-
ruktív ellenzékként, elôremu-
tató ötleteket megfogalmazva
együttmûködni a városveze-
téssel, de legtöbb esetben
süket fülekre találtunk – kezd-
te az MSZP tájékoztatóját Mik-
lós Attila. A képviselô példa-
ként hozta fel többek közt a
kalandpark, a turisztikai kon-
cepció ügyét vagy a megye
és a város együttmûködésé-
rôl szóló szerzôdést.
Baji Lajos a megnyilvánu-

lások tekintetében erôteljes
váltást tapasztalt az elôzô idô-
szakhoz képest. Mint mondta,
az MSZP-kormány idején a
testület folyamatosan fogal-
mazta meg elvárásait az ak-
kori országgyûlési képvise-
lôknek, mára viszont „ezek a

gondolatok elhaltak”. Megje-
gyezte, a Körös Volán eseté-
ben minden évben kinyilvání-
tották, hogy legyen nagyobb
a közösségi közlekedés álla-
mi támogatása, most az erre
irányuló kezdeményezését el-
utasították. A képviselô figyel-
meztetett arra, hogy a köt-
vényt eredetileg olyan fejlesz-

tésekre szánta a város, ame-
lyek munkahelyeket teremte-
nek, élénkítik a gazdaságot
és megteremtik a visszafize-
tés feltételeit, a múlt évi 627
milliós kötvényfelhasználás
jelentôs része azonban nem
ilyen célokat szolgált. Beszélt
arról is, hogy a megye–város
megállapodás alapján koráb-
ban összesen 24,7 millió fo-
rintot fizetett a város, most pe-
dig csak a könyvtár 30 milliót
kap Csabától. Álláspontjuk
szerint nem a pénzekrôl, ha-
nem valós feladatokról kelle-
ne tárgyalni. A város nem kér
külön pénzt azért, mert az ok-
tatásban a megyei diákok
normatíváját a csabai lakosok
egészítik ki. Úgy gondolják,
valós alapokon nyugodva a
megye kellene hogy fizessen

tízmilliós nagyságrendû ösz-
szeget Békéscsabának, és
nem fordítva.

Miklós Attila az MSZP ne-
vében gratulált Szente Bélá-
nak, a Békéscsabai Kulturális
Központ öt évre kinevezett
igazgatójának és a testület-
ben ülô két országgyûlési
képviselônek, Vantara Gyulá-
nak és Hanó Miklósnak. Meg-
említette, hogy a közgyûlésen
nem elôször intézett kérdést
Köles István alpolgármester-
hez azzal kapcsolatban, nem
kellene-e összehangolni a
belvárosi közmûvelôdési és
kulturális intézmények mûkö-
dését. Nehezményezte, hogy
a válasz szerint tavaly még,
idén pedig már nem idôszerû
a kérdés.

Mikóczy Erika

„Közéleti mozaik – mûvészeti
illusztrációkkal” címmel im-
már negyedik alkalommal je-
lentkezett a Békés Megyei Tu-
dásház és Könyvtár rendez-

vénysorozata, melynek ven-
dége ezúttal Domokos Lász ló,
a megyei közgyûlés elnöke
volt. A beszélgetést dr. Elek Ti-
bor vezette. V. A.

Portrévázlat háttérrel

Dr. Ferenczi: A hírnév érték Nôtt a vagyon

Nyári
Élménytáborok

WWW.TOTHPRODUKCIO.HU

SZÓRAKOZTATÓELEKTRONIKAI TERMÉKEK GARANCIÁLIS SZERVIZELÉSE

MINDEN TÍPUSÚ TV, VIDEÓ, DVD, KAMERA GARANCIÁN TÚLI JAVÍTÁSA 
RÖVID HATÁRIDÔVEL

SZERVIZ CSABA TV BÉKÉSCSABA, TELEKI U. 5. TEL.: 66/327-005

Panasonic

Szakképzett kutyakozmetikus 
és okleveles kutyamasszôr 
az Ön kedvencének szolgálatában. 
Tel.: 06-20/476-6883

A Békéscsabai Központi Iskola
és Kollégium (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.) 

az alábbi állásokat hirdeti meg:

– 1 fô gyengeáramú villamos ipari tanár,

– 1 fô épületgépész tanár,

– 1 fô ügyvitel-számítástechnika tanár,

– 1 fô szakács szakoktató,

– 1 fô cukrász-szakács szakoktató,

– 1 fô vendéglátás-, idegenforgalmi szakmenedzser tanár.

Jelentkezési határidô: 2010. 07. 09.

Az állásokkal kapcsolatos bôvebb kiírás a www.bekszi.hu oldalon tekinthetô meg.

Esküvô, esküvô, esküvô!!!
300 fôs dekoratív nagyterem, Békéscsaba belvárosában
■ Az egyszerû hagyományos lakodalmaktól az exkluzív esküvôi partikig ■
■ Vendéglátás – helyben készült hagyományos és különleges ételek ■

„Álomesküvô, álomnászút” nyereményjáték
Kérje ajánlatunkat az info@phaedra.fm címen vagy 

a +36 30 577 87 59-es telefonszámon!

TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA

5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/8. • Tel.: 66/549-620, 30/326-8630
E-mail: tothprodukcio@globonet.hu

STEMPLI KFT. • 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 5. 
Tel.: 66/430-620, 30/730-1404

HIRDETÉSFELVÉTEL
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Bakos Eszter és dr. Zahorán Kristóf, Somogyi Ibolya és Horváth Pé-
ter, Szabó Veronika Rita és Szakál Attila Tibor, Domokos Anikó és
Áchim László, Hajdu Gyöngyi és Jantyik Zoltán, Sándor Judit és Du-
dás Imre Attila, Szabó Tünde és Czipa Márk, dr. Gazdik Nóra (Bé-
késcsaba) és dr. Kiss László (Gyula), Rákóczi Edit (Újkígyós) és Pa-
csika Pál (Békéscsaba), Hrabovszki Zsanett (Békés) és Hamza Já-
nos (Békés), Buzás Krisztina (Kondoros) és Szrnka Zsolt András
(Kondoros), Beliczay Kata (Kétsoprony) és Omiljak Tamás (Kondo-
ros), Harick Szilvia (Mezôberény) és Kovács András (Vilke).

SZÜLETÉSEK
Gábriel Zsolt és Varga Anita fia Zalán, Havrán Krisztián és Králik Ka-
talin fia Levente, Kindli János és Ökrös Éva leánya Anita, Varga Dá-
niel és Oláh Gyöngyi Hajnalka fia Ármin, Borza Lajos és Donnert Rita
leánya Korinna (Gyula), Polgári László és Pikó Karolina leánya Vero-
nika Korina (Békés), Kertész Béla és Balog Ágnes fia Ákos (Mezôbe-
rény), Borbola Csaba József és Domokos Gyöngyi fia Barna Atilla,
Bartolák Gábor és Friderikusz Éva fia Péter, Szabó Imre és Zsombok
Juliánna leánya Nikoletta, Marosi Dénes és Kecskeméti Kata fia Dé-
nes Zsolt (Budapest IX. ker.), Bátori Imre és Dunai Mónika leánya
Alekszandra (Köröstarcsa), Bíró Róbert és Araujo Oris Yaniuska leá-
nya Yanita (Doboz).

HALÁLESETEK
Hudák János (1925, Mezôberény).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Toy Story (szinkr. amerikai animációs) BA
Marmaduke – A kutyakomédia (szinkr. amerikai családi) KN
Ilyen a formám (amerikai romantikus vígjáték) 12 év
Szex és New York 2. (szinkr. am. rom. vígjáték) 16 év
Nanny McPhee és a nagy bumm (szinkr. angol–fr.–am. családi) KN
Perzsia hercege – Az idô homokja (szinkr. am. fant. kaland) 12 év
Egy másik ember (svájci dráma) 16 év
Ajami (német–izraeli dráma) 16 év

Toy Story (szinkr. amerikai animációs) BA
Marmaduke – A kutyakomédia (szinkr. amerikai családi) KN
Ilyen a formám (amerikai romantikus vígjáték) 12 év
Szerelem és egyéb bûnök (szerb–ném.–oszt.–szlovén rom. dráma) BA
Dot.com (portugál–brazil vígjáték) 12 év
Alkonyat – Napfogyatkozás (amerikai fantasy) BA csak 30-án. Elsô elô-

adás: június 30-án, 00.01-kor (keddrôl szerdára virradó éjjel)

Június 17–23.

Június 24–30.

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.,  pf. 60

Tel.: 66/449-222. Fax: 66/449-336 
www.ifihaz.hu • ifihaz@ifihaz.hu

Programajánló:
NEMZETI FILMKLUB

2010. június 17. (csütörtök) 18.00 óra — ifiház, nagyterem
Jelenczki István: Háború a nemzet ellen címû filmjének vetítése

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
a Munkácsy-emlékházban 2010. június 19-én, szombaton, 18-01 óráig

18—19.30 óráig gyermekprogramok: Egészséges finomságok a Zöld Kosár
bioboltból, babaház a Bábika Játszóház jóvoltából, csuhé állatfigurák, síp ké-
szítése és körmönfonás a Békés Megyei Népmûvészeti Egyesülettel,

18.30—19.30 óráig sétakocsikázás jelmezekben

19 órától „Szentivánéji casino” felnôtteknek: jelmezpróba G. Pataky Má-
ria kollekciójából, szimultán sakk Emôdi Gyula nagymesterrel, festészeti be-
mutató Hegedûs Zsolttal

20 órától tüzes divatkavalkád a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola vég-
zôs diákjaitól Csuba Anita koreográfiájával

21 órától borkóstoló a pincében a Munkácsy Kávéház kínálatából, szóra-
koztató zene az udvaron: fiatal énekesek, gitárosok, 22.30-tól az Orszlán
Együttes koncertje

23 órától Fáklyás, zenés felvonulás csónakkal az Élôvíz-csatornán az ifjú-
sági ház elôl, már 22.00 órától ingyenes csónakázási lehetôség éjfélig

24 órakor X. Csabai Szalon. Kiállításmegnyitó helyi mûvészek alkotásai-
ból a Cathy’s Kávézóban (Szent István tér 8.)

0.30 órától tûzshow a Salamon Family közremûködésével az emlékház ud-
varán

Mindezek mellett udvari büfé és óránkénti rendhagyó tárlatvezetések: „Ven-
dégségben az Omaszta családnál” — élôképek a Csabai Színistúdió közre mûkö-
désével

TÁBOROZZ VELÜNK!

Még jelentkezhetsz a LOVAS táborba (2010. július 19—24.) és 
a KISFESTÔ táborba (2010. augusztus 23—28.). Infó: 66/449-222.

Elsôdleges feladat a vidék
bankjának felállítása, de fon-
tos az elmúlt nyolc évben ta-
pasztalható, mindent elnyelô,
nagymértékû korrupció visz-
szaszorítása is – ez hangzott

el többek között a csabai ag-
rárfórumon, amely a Békés
Megyei Önkormányzat érdek-
védelmi konferenciasorozatá-
nak ötödik állomása volt a Jó-
kai Színházban. k. k. p.

Új kerékpártárolóval gazda-
godtak a Dr. Becsey Oszkár
Utcai Óvoda dolgozói. A nyolc
„drótszamár” tárolására alkal-
mas objektum áttetszô plexite-
teje UV-szûrôs, így megvédi a
bicikliket az idôjárás viszon-
tagságaitól. Hajnal Györgyné
vezetô óvónôtôl azt is megtud-
tuk, hogy a beruházás mellett
két udvari játékkal – egy libikó-
kával és egy léptetô, egyen-

súlyfejlesztô játékkal – gazda-
godtak az ovisok, melyeket
még az informatikai normatí-
vából vásároltak. A kerékpár-
tároló és az udvari játékok te-
lepítése összesen 422 ezer fo-
rintba került. Ezen fejlesztések
dr. Kerekes Attila önkormány-
zati képviselô jóvoltából való-
sultak meg, aki tavaly a terü-
letfejlesztési alapból százezer
forinttal támogatta az udvar

gumitéglás borításának elké-
szítését is, mely így megfelel
az uniós elôírásoknak. A gye-
rekek és a szülôk számára is
kialakítottak egy másik, fedet-
len kerékpártárolót. A Penza
lakótelepi óvoda is gumitégla
borítást kapott nemrégiben
mintegy 450 ezer forintos be-
ruházás nyomán – a Hétszínvi-
rág Alapítvány támogatásával.
Így ezen óvoda udvara 90 szá-
zalékosnak tekinthetô a gumi-
téglás borítást illetôen – és az
elmúlt évek kitartó munkájá-
nak köszönhetôen. Most mint-
egy 40 négyzetméternyi gumi-
tégla lerakása és két udvari já-
ték telepítése valósult meg a
fejlesztés nyomán. A Penza
óvoda elé is fedett kerékpártá-
roló került Köles István önkor-
mányzati képviselô, alpolgár-
mester támogatásával, egy
édesanya jóvoltából pedig
esôházat is kaptak az ovisok.
Így még szebb, impozánsabb
udvar várja ôket a kelleme-
sebb idôjárású évszakokban.

V. A.

A Széchenyi István Két Tanítá-
si Nyelvû Közgazdasági Szak-
középiskola diákjainak köz-
remûködésével tartott meg-
emlékezésen beszédet mon-
dott Tábor Lajos történelem-
tanár, aki kiemelte: az indula-
toktól mentes, méltóságteljes
gondolkodás és megemléke-
zés lehet az egyetlen dolog,

ami oldhatja a magyar nem-
zet fájdalmát. A rendezvé-
nyen fellépett Dinnyés József
és a Transylmania együttes. 

K. K. P.
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Kilencven évvel
Trianon után

A tabáni temetô I. világhábo-
rús hôsi emlékmûvénél Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében Hri-
csovinyi Tamás önkormány-
zati képviselô és Túriné Ko-
vács Márta, a hivatal oktatási,
közmûvelôdési és sportosztá-
lyának vezetôje helyezték el a
megemlékezés virágait, az
Erzsébethelyi Általános Isko-
la nevében pedig Kucseráné
Szabó Mária intézményvezetô
koszorúzott. A magyar hon-
védség 54. Veszprém légtér-
ellenôrzô ezredét Gulyás
László ôrnagy, míg a Magyar
Tartalékosok Szövetségének
Békés megyei és békéscsa-
bai szervezetét Wertheim
Albert ezredes, megyei elnök-

helyettes és Mohácsi Pál ôr-
nagy, megyei titkár képvisel-
te. A Városvédô és Városszé-
pítô Egyesület koszorúját dr.
Simon Mihály elnök és Hankó
András elnökségi tag helyez-
ték el az emlékmûnél.

Kárász-Kiss 
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Dicsôség az elesetteknekA képviselô támogatásával
Új kerékpártárolók, gumitégla az udvarra

Fényesi gyermeknap ugrálóvárral
A Fényes és Térsége

Egyesület látta vendé-
gül június elsô szombatján a
kerület családjait a gyermek-
nap alkalmából a volt Fator-
nyos iskolánál. Az egyesület,
valamint Tímár Ella önkor-
mányza ti képviselô asszony
(ô 50 ezer forinttal támogatta
az eseményt) jóvoltából szí-
nes programokkal várták a lá-
togatókat.

Mint azt Tolnai Ferenc el-
nöktôl megtudtuk, az egyesü-
let 2005-ben alakult, s 2006
óta rendezik meg a gyerekna-
pot saját erôbôl azon a tele-
pülésrészen, ahol sem óvoda,
sem iskola, sem bölcsôde,
sem posta, de még orvosi

rendelô sincs. A nap folya-
mán kismedencés horgá-
szás, aerobikbemutató, lo-
vaglás, ugrálóvár, ügyességi

sorversenyek, vetélkedôk, dél-
után pedig Tomanek Gábor,
Nagy Erika és Mészáros Mi-
hály színmûvészek meglepe-

tésmûsora várta az érdeklô-
dôket. Nagy népszerûség-
nek örvendett a fiatalok–idô-
sek focimeccse és a gyerme-
keknek meghirdetett rajzver-
seny. Utóbbira ,,Hogyan kép-
zelem el Fényesen a játszóte-
ret?” címmel lehetett nevezni
– otthon vagy a helyszínen ké-
szített rajzokkal. (A pártatlan-
ság érdekében a rajzokon
csak jelige szerepelhetett.)
Korcsoportonként az elsô há-
rom helyezettet díjazta a zsû -
ri. Természetesen az ebédrôl
sem feledkeztek meg a szer-
vezôk: a résztvevôkre finom
babgulyás várt önköltségi
áron.

Vándor Andrea

Agrárkonferencia a Jókaiban

Forgalmirend-változás Békéscsabán
A Sade Magyarország Kft., a szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezôje tá-
jékoztatja a gépjármûvezetôket, hogy június 10-tôl csatornaépítési
munkálatok kezdôdtek a Baross utca – Régi Szarvasi út keresztezôdé-
sében is. Az új forgalmi rend a következô: a Baross úton mindkét irány-
ban 1-1 forgalmi sávvá szûkül a közlekedés; az Áchim utca a Baross
úttól a Reök utca felé egyirányúsítva lesz, valamint a Régi Szarvasi út a
Baross úttól a Hatház utca felé ugyancsak egyirányúvá válik; a Szar-
vasi útról a Hathát utcába nem lehet bekanyarodni, mivel a Régi Szar-
vasi úttól a Szarvasi út felé az is egyirányú lesz. Az így kialakított for-
galmi rend várhatóan egy hónapig érvényes.

Június 11-tôl új forgalmi rendet alakítottak ki a Luther és a Jókai Mór ut-
cai csomópontban. A legfontosabb változás, hogy a Luther utcából ki-
hajtók csak balra, az Orosházi út irányába tudnak haladni. A jobbra kis-
ívû kanyarodást tiltják. A csatornaépítés idejére (várhatóan szeptember
30-ig) a Jókai utcában csak 1-1 forgalmi sávot használhatnak a közle-
kedôk, ezért figyelni kell arra, hogy az Illésházi utcából vagy a Jókai ut-
cában az Orosházi út felôl érkezôk a Luther utcai csomópontban csak
egy egyenesen haladó sávba tudnak besorolni a lámpánál. A Jókai ut-
cáról a Luther utcába történô bekanyarodás egyelôre engedélyezett.

Berényi út: a Hajnal u. és a Békési út között félpályás, kb. június har-
madik hetéig; 
Békési út: a Bezerédi u. és a Reök u. között félpályás, lámpás, kb. jú-
nius végéig; 
Bezerédi u.: a Zrínyi u. és a Nagy Balogh I. utca között egész pályás,
nem lámpás, kb. június végéig;
Szív u.: a régi HTO-kút környékén teljes útlezárás, kb. június végéig;
Lázár Vilmos u.: a régi HTO-kút környékén teljes útlezárás, kb. június
végéig; 
Omaszta u.: félpályás, kb. június közepéig, 
Festô u.: félpályás, kb. július közepéig; 
Gyulai út 62.-tôl 90.-ig: félpályás, kb. augusztus közepéig;
Dobozi út 44.-tôl 74.-ig: félpályás, kb. augusztus közepéig;
Erdélyi sor 8.-tól 14.-ig: teljes útlezárás 7–19 óráig, kb. június végéig.

FORGALOMKORLÁTOZÁSOK
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ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

GYÁR TÁ SA, BE ÉPÍ TÉ SE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
Min den, ami ÜVE GE ZÉS

Polykarbonát • Épü let la ka tos mun kák
Bé kés csa ba, Szer da he lyi út 20.

(a Ví dia-ud var ban)

Min den faj ta ke le ti-nyu ga ti
sze mély gép ko csi és ha szon jár mû

KI PU FO GÓ-KA TA LI ZÁ TOR
ja ví tá sa, for gal ma zá sa, cse ré je
Olaj cse re, ki sebb ja ví tá sok

Bé kés csa ba, Mo gyo ró u. 7.
(Do bo zi út–Eiffel-toronytól jobb ra 50 m-re)

Te le fon: 06-66/430-589, 06-30/2282-447
Nyit va tar tás: hét fõ tõl pén te kig 7.30–17.30 órá ig

Hocz és Medvegy Kft.
Bé kés csa ba, Ka zin czy u. 31/B

Tel./fax: 442-380 • Mo bil: 06-30/600-1900

Min den fé le TA KA RÍ TÁS, KÖL TÖZ TE TÉS
ga ran ci á val. In gye nes ár aján lat

és cso ma go ló do bo zok biz to sí tá sa.
Rak tá ro zá si le he tõ ség rö vid idõ re is.

MSZ EN ISO 9001:2001

FIAT
gépjármûvek javítása

Perfekt Szakközép-
és Szakiskola
Azonosító: OM: 102591

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.

Érettségizettek részére szeptembertôl iskolarendszerû
képzésekre várjuk a jelentkezôket nappali és esti tago-
zaton:

– banki szakügyintézô (felsôfok)

– pénzügyi szakügyintézô (felsôfok)

– logisztikai ügyintézô (emelt szint)

– jogi asszisztens (felsôfok), nappali és esti tagozaton

– vám-, jövedéki és termékdíj-ügyintézô (2 év)

– vámügyintézô (középfok – 1 év)

– értékpapír-piaci szakügyintézô (felsôfok)

– pénzügyi-számviteli ügyintézô (középfok)

– informatikus (emelt szint)

– adóigazgatási szakügyintézô (felsôfok)

További részletek: www.perfektszakkozep.hu 

Tel./fax: (66) 323 649, 520 072

bekescsaba@perfekt.hu

Közlekedési koncepció
A megyei jogú városok szá-
mára elôírás, hogy legyen
megalapozott közlekedésfej-
lesztési tervük, az önkor-
mányzat a múlt évben a
HB.C.E. Kft. vezette konzorci-
ummal kötött szerzôdést en-
nek elkészítésére. Az anyagot
legutóbbi ülésén tárgyalta a
képviselô-testület. A tervezô a
koncepcióban felvázolta a je-
lenlegi helyzetet, a közleke-
désfejlesztés stratégiai irá-
nyait. Kitért a közösségi köz-
lekedés fejlesztésére, a vas-
 ú ti beruházásra, szólt a kerék-
párosokról (akiknek részará-
nya európai viszonylatban is
magas, 26 százalékos Békés-
csabán), valamint a légi és
vízi közlekedésben rejlô lehe-
tôségekrôl. A terület fejleszté-
se érdekében számos javas-
latot vázoltak fel, a rövid távon
megvalósítandók között sze-
repel például a belváros revi-
talizációja miatt a forgalom át-

terelése; a tranzit- és teherfor-
galom kiszorítása a városból;
a parkolási létesítmények fej-
lesztése; az autóbuszvonal-
hálózat és menetrend racio-
nalizálása; a vasútállomás és
a buszpályaudvar korszerûsí-
tése; a gyalogos- és kerékpá-
ros-felületek fejlesztése. Kö-
zéptávú terv többek közt az
M44-es gyorsforgalmi út fej-
lesztése; a baleseti gócpon -
t ok biztonságosabbá tétele; a
tömegközlekedés preferálá-
sa, színvonalának növelése; a
repülôtér stratégiai fejleszté-
se, valamint a turisztikai célú
vízi közlekedés feltételeinek
megteremtése, javítása.

A koncepciót – amely a vá-
ros honlapján a www.bekes
csaba.hu/engine.aspx?page
=showcontent&content=kozl
koncepcio címen elérhetô –
szakmai konzultációkon,
majd lakossági fórumon vitat-
ják meg, a terv ezután lesz
végleges. M. E.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Kalandpark: újratervezés
Ha minden a tervek sze-

rint alakul, mégis lesz
kalandpark Békéscsabán,
bár a múlt évben a több mint
200 milliós támogatásról szó-
ló szerzôdés felbontásáról
döntött a közgyûlés. 

A történet egyszerû: a kivi-
telezésre beérkezett ajánlatok-
ból kiderült, hogy a költségek
alultervezettek, az elnyert pénz
egyáltalán nem fedezi a forrá-
sok felét, pedig kitûzött cél,
hogy legalább ötven százalé-
kos támogatással valósuljanak
meg a beruházások. A külön-
leges turisztikai attrakció ötle-
tét azonban nem vetették el a
város vezetôi, ehelyett kiemelt
projektben gondolkodnak. A
kiemelt projekt egy lehetôség
arra, hogy a pályázati rend-
szerbe be nem illeszthetô ter-
vekkel forduljon a kormányhoz
az önkormányzat. Ha aztán ott
úgy döntenek, hogy a cél
megfelel a kormányzati fejlesz-
tési irányoknak, akkor jó esély
van a támogatásra.

Mint azt Opauszki Zoltán
kabinetfônök elmondta, a ka-
landpark korábbi terveit átte-
kintik, átdolgozzák, de meg-
tartják az eredetileg tervezett
fôbb attrakciókat a negyven-
három hektáros erdôben. Az
ÁNTSZ mögött, a Gyulai út
mentén lesz egy fesztiválterü-
let – rendezvénycsarnok és
rendezvénysátraknak kialakí-
tott hely infrastruktúrával –,
amely lehetôvé teszi az eddi-
gieknél nagyobb kolbászfesz-
tivál megvalósítását. Termé-
szetesen helye lehet ott más

gasztronómiai nagyrendezvé-
nyeknek is, esetleg valami ha-
sonlónak, mint a Hegyalja
fesztivál, a soproni Volt vagy a
Balaton Sound. Itt lesz majd
egy „kolbászház”, ahol a he-
lyiek és a turisták hagyomá-
nyos disznóvágást láthatnak,
megtanulhatják a kolbászké-
szítés fortélyait, és itt épül meg
a tíz apartmanházból álló kol-
bászfalu. A faluban és a köze-
li Trófeában is szálláshelyeket
szeretnének kialakítani. 

A másik területet, a klasszi-
kus kalandpark részt a Körte
sor felôl lehet majd megköze-
líteni. Itt egy hétezer négyzet-
méteres tó lesz, és születik
egy tizenöt méter magas
domb is, amelyhez úgy het-
venezer köbméter föld kell. Ér-
dekes adalék, hogy a tavalyi
ajánlattevôk 200 millió forintért
vállalták volna a megépítését,
a mostani tervek szerint ennek
a töredékébôl leszünk „dom-
bos vidék”. Kapóra jön a csa-
tornázás, a beruházás során
kikerülô föld a dombot gyara-

pítja majd, és a mesterséges
tó helyérôl kiásott föld is oda
kerül. A dombon egy százöt-
ven méter hosszú, mûanyag
borítású snowboard pályát és
egy hófánkpályát alakítanak ki
úgy, hogy azok egész évben
használhatók legyenek. A
közvetlen közelében egy ca-
nopypályát építenek, ahol a
magasban, kötelek segítségé-
vel juthatnak el a bátrak egyik
fától vagy oszloptól a másikig.
A tavacska körül sétányok
lesznek, a partján egy tószín-
pad, és mindez gyönyörû, er-
dei környezetben. A tó és
domb építését saját forrásból
még ebben az évben elkezdi
a város, függetlenül attól,
hogy kiemelt projekt lehet-e a
kalandpark vagy sem.

A teljes beruházás 1,5 mil-
liárd forintba kerül, ehhez sze-
retne 750 milliós támogatást
szerezni az önkormányzat.
Ha ez sikerül, jövôre még „ka-
landosabb” évünk lesz: elin-
dulhat ez a beruházás is.

Mikóczy Erika

Jó úton,
fejlôdési pályán

ANemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség felmérést készí-

tett Budapest és a megyei
jogú városok vonatkozásá-
ban arról, hogy mennyire vol-
tak sikeresek az uniós forrá-
sok megszerzését célzó pá-
lyázatokon. A huszonnégy
várost felvonultató listán Bé-
késcsaba az elôkelô kilence-
dik helyen szerepel összesen
27,7 milliárd forintnyi megítélt
uniós támogatással. A Regio-
nális Fejlesztési Tanács szin-
tén vizsgálta az elmúlt évek
munkáját, és a benyújtott pá-
lyázatok alapján régiós nívó-
díjjal jutalmazta Békéscsabát
a fejlôdô települések kategó-
riájában.

– Alig pár éve szinte minden
tekintetben hátul kullogtunk –
mondta Opauszki Zoltán kabi-
netfônök –, de most a tanul-
mány és a nívódíj is igazolja,
hogy jó úton járunk, fejlôdési
pályán van Békéscsaba. Az el-
nyert uniós támogatások fel-
használásával élhetôbbé, lak-
hatóbbá tudjuk tenni szûkebb
környezetünket, ráadásul a
nagyprojektek, mint a szenny-
vízprogram, az Agóra, a belvá-
ros revitalizációja, a 2-es isko-
la felújítása, az ipari csarnok
építése, az inkubátorház fej-
lesztése, az útfelújítások köz-
vetlenül is számos munkahe-
lyet teremtenek. A beruházá-
sok munkát adnak a helyi vál-
lalkozásoknak, ez pedig segít-
het, hogy a válságot túlélô, de
amiatt nehéz helyzetbe került
cégek kimozduljanak a holt-
pontról. m. e.

Régi-új könyvvizsgáló
A könyvvizsgálói pályázaton
négyen indultak: IKSZ 98. In-
formációs, Könyvvizsgáló és
Szolgáltató Kft. (4100 Berety-
tyóújfalu, Tardy utca 1.), Pa-
sarét Auditor Kft. (1173 Buda-
pest, 527. utca 3.), Krizsán és
Társai Könyvvizsgáló, Adó és
Pénzügyi Tanácsadó Kft.
(5600 Békéscsaba, Bogárhá-
zi sétány 13.) és Cséffai János

(5600 Békéscsaba, Mogyoró
utca 22.). A pályázati kiírás-
ban szereplô feltételeknek
mind a négy pályázat megfe-
lelt, a pályázók csatolták a
könyvvizsgálói feladatok ellá-
tására vonatkozó éves mun-
kaprogram-tervezetet, a
könyvvizsgálati módszerek is-
mertetését, szakmai önélet-
rajzukat, a szükséges doku-

mentumokat, és nyilatkoztak
az összeférhetetlenségrôl. A
pályázatok elôzetes értékelé-
sével a gazdasági, költségve-
tési és pénzügyi bizottság
május l7-i ülésén egyhangú
igen szavazattal a Krizsán és
Társai Könyvvizsgáló, Adó és
Pénzügyi Tanácsadó Kft.
megbízását támogatta a meg-
hirdetett egyéves idôtartamra.

Pluszjövedelem a háztájiból
Egy múlt hónapban hatály-

ba lépett FVM-rendelet
lehetôvé teszi, hogy azok a
kistermelôk, akiknek éves ár-
bevétele nem haladja meg a
nyolcmillió forintot, végre szé-
lesebb körben értékesíthes-
sék termékeiket. Így a vásár-
lók könnyebben és gyorsab-
ban juthatnak majd jó minô-
ségû, hazai árukhoz a piacon,
de akár a multiknál is – tájé-
koztatta lapunkat Hanó Mik-
lós alpolgármester, ország -
gyûlési képviselô.

A rendelet hozzájárulhat a
családi gazdaságok fellendü-
léséhez, segíthet abban,
hogy a háztájiból éljenek meg
vagy abból szerezzenek némi
pluszjövedelmet a kisterme-
lôk. A nemzetközi kereskede-
lemhez igazított, szigorú
uniós szabályozások eddig
nem kedveztek a hagyomá-
nyos módszerekkel, helyi fo-
gyasztásra dolgozó gazdák-
nak, akik szerint számos
olyan rendelkezés született,
amelynek semmi értelmét

sem látták. Az új rendelettel
szerencsére lehetôség nyílt
bizonyos betarthatatlan sza-
bályozások feloldására: mos-
tantól a kistermelôk alapter-
mékeket (zöldséget, gyümöl-
csöt, tejet, tojást, vágott ba-
romfit) és az ezekbôl készített
élelmiszereket (sajt, lekvár,
kolbász stb.) vagy például a
jogszerûen kifogott halat
egyenesen a fogyasztónak,
vendéglátónak, boltnak ad-
hatják el az adott megyében
és a szomszédos megyében,
ráadásul a korábbinál na-
gyobb – bár korlátozott –
mennyiségben. Míg például
tavaly a kertjébôl szárma-
 zó paprikát, paradicsomot,
hagymát csak a saját falujá-
ban értékesíthette a gazda,
ma nyugodtan elmehet a
szomszéd megyébe – ô vagy
valamelyik közeli családtagja
–, és eladhatja például lecsó-
nak feldolgozva. Újdonság,
hogy a kistermelôi elôállítás
és értékesítés kategóriájába a
méz mellett a méhészeti ter-

mékek is beletartoznak. A
nyers hús is árusítható a gaz-
daságból, esetleg régión be-
lüli házhoz szállítással közvet-
lenül a fogyasztónak, a kiske-
reskedelmi és vendéglátó
egységeknek. A rendelet az
elôállított élelmiszer helybeni
kóstoltatását is megengedi
legfeljebb tizenhat személyes
„vendégasztal” formájában.
Azt viszont még hôkezelés
után sem teszi lehetôvé a sza-
bályozás, hogy a gazda a
házi vágásból értékesítse ser-
tés-, juh-, kecske-, szarvas-
marhatermékét a vendégei-
nek, és egyelôre a kistermelôi
pálinka eladása is korlátokba
ütközik.

Természetesen a kisterme-
lôk sem mentesülnek az élel-
miszer-higiéniai szabályok
szigorú betartásának kötele-
zettsége alól, emellett rendel-
kezniük kell a megfelelô en-
gedélyekkel, és fel kell tüntet-
niük a termékre vonatkozó in-
formációkat is.

Mikóczy

Kerékpárút 
Kondorosig?

A Békéscsaba és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kis-
térségi Társulás még 2008-
ban pályázott kerékpárút-há-
lózat fejlesztésére az Európai
Uniónál.

A bírálóbizottság a pályá-
zatot több mint 6,8 millió forint
vissza nem térítendô támoga-
tásban részesítette. Ebbôl az
összegbôl a Békéscsaba és
Kondoros közötti kerékpárút-
hálózat kiépítésének elôkészí-
tését, a tervezést végzik el.
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
15/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról, 

valamint a fizetendô térítési díjakról
szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békéscsaba�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzat�Közgyûlése�a�Magyar
Köztársaság�Alkotmányáról�szóló�1949.�évi�XX.�törvény�44/A�§�(2)�be-
kezdésében,�valamint�a�helyi�önkormányzatokról�szóló�1990.�évi�LXV.
törvény�16.�§�(1)�bekezdésében�biztosított�jogkörében�eljárva,�a�szo-
ciális�igazgatásról�és�a�szociális�ellátásokról�szóló�1993.�évi�III.�törvény
92.�§-ában�kapott�felhatalmazás�alapján�a�személyes�gondoskodást
nyújtó�szociális�ellátásokról,�valamint�a�fizetendô�térítési�díjakról�szó-
ló�6/2008.�(II.�29.)�önk.�rendelet�módosításáról�az�alábbi�rendeletet�al-
kotja.�

1. §

A�rendelet�1.�számú�mellékletének�helyébe�e�rendelet�1.�számú�mel-
léklete�lép.

2. §

A�rendelet�2.�számú�mellékletének�helyébe�e�rendelet�2.�számú�mel-
léklete�lép.

3. §

Ez�a�rendelet�2010.�június�hó�1.�napján�lép�hatályba.

Vantara Gyula s. k. Dr. Szvercsák Szilvia s. k.
polgármester jegyzô

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 116. § szerint:
A�szociális�alapszolgáltatás�személyi�térítési�díjának�megállapításánál
(1) a)�a�szolgáltatást�igénybe�vevô�személy�rendszeres�havi�jövedelmét,

b)�étkeztetés�és�házi�segítségnyújtás�esetében�a�családban�egy�fôre
jutó�jövedelmet,

c)�kiskorú�igénybe�vevô�esetén�–�a�b)�pont�szerinti�kivétellel�–�a�vele
közös�háztartásban�élô�szülôk�egy�fôre�jutó�rendszeres�havi�jö-
vedelmét�kell�figyelembe�venni.

(2)� A�Szoctv.�59/A�§�(1)�bekezdése�szerinti�szolgáltatásoknál�a�szociá-
lisan�nem�rászorult�személy�esetében�a�térítési�díj�összegét�a�fenn-
tartó�szabadon�állapítja�meg.

(3)� A�személyi�térítési�díj�–�a�(2)�bekezdés�szerinti�kivétellel�–�nem�ha-
ladhatja�meg�az�(1)�bekezdés�szerinti�jövedelem
a)�30%-át�étkeztetés,
b)�25%-át�házi�segítségnyújtás,
c)�30%-át,�ha�a�házi�segítségnyújtás�mellett�étkezést�is�biztosítanak,

illetve�támogató�szolgáltatás,
d)�20%-át�a�kiskorú�részére�nyújtott�támogató�szolgáltatás,
e)�2%-át�jelzôrendszeres�házi�segítségnyújtás�esetében.

A Szoctv. 117. § alapján:
Az�intézményi�ellátásért�fizetendô�személyi�térítési�díj�nem�haladhatja
meg�az�ellátott�havi�jövedelmének

a)�15%-át�a�nappali�ellátást,�illetve�30%-át�a�nappali�ellátást�és�ott�ét-
kezést;

b)�60%-át�az�átmeneti�elhelyezést;
c)�50%-át�a�rehabilitációs�célú�lakóotthoni�elhelyezést;
d)�80%-át�a�c)�pont�alá�nem�tartozó�egyéb�tartós�elhelyezést�nyújtó

intézmények�esetén.
Támogató�szolgálatnál�térítési díjat nem kell fizetni személyi�segítés,�il-
letve�személyszállítás�esetén,�ha:
–�a�szállítást,�személyi�segítést�igénybe�vevô�fogyatékossági�támoga-
tásban,�vakok�személyi�járadékában,�magasabb�összegû�családi�pót-
lékban�részesül,�

–�vagy�jövedelme�nem�éri�el�a�mindenkori�nyugdíjminimum�kétszeresét.

Támogató szolgálat térítési díja, amennyiben az ellátott nem felel meg az aláb-
bi követelmények valamelyikének:
–�a�szállítást,�személyi�segítést�igénybe�vevô�fogyatékossági�támogatásban,�vakok
személyi�járadékában,�magasabb�összegû�családi�pótlékban�részesül,

–�vagy�jövedelme�nem�éri�el�a�mindenkori�nyugdíjminimum�kétszeresét�(2010.�év-
ben�57�000�Ft).

Ha�a�szállítást�egyidejûleg�több�jogosult�veszi�igénybe,�a�szállítási�díjat
személyenként�külön-külön�kell�megállapítani.

Támogató szolgáltatás
Személyi�segítés 420�Ft/óra
Szállítás�egy�személy�esetén 160�Ft/km

BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI EGYESÍTETT 
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

A SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS KEDVEZMÉNYRENDSZERE

Jövedelemkategória Személyi
a mindenkori legkisebb öregségi térítési

nyugdíj %-ában díj
0 0�Ft/nap
100%�alatt 150�Ft/nap
101–150% 250�Ft/nap
151–200% 350�Ft/nap
200%�felett 500�Ft/nap

Otthon közeli ellátások
I. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS:
–�mûködési�költség: 207�998�000�Ft
– egy ellátottra esô szolgáltatási önköltség: napi: 812 Ft/adag/nap
–�egy�ellátottra�esô�normatív�hozzájárulás:

55�362�Ft/év napi:�221�Ft/adag/nap
–�számított�intézményi�térítési�díj: napi:�590�Ft/adag/nap
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�térítési�díj:

400�+�áfa�=�500�Ft/fô/nap/adag

II. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
–�mûködési�költség: 123�324�000�Ft
– egy ellátási órára esô szolgáltatási önköltség: 172 Ft/óra
–�egy�ellátottra�esô�normatív�hozzájárulás:

166�087�Ft/�év 82�Ft/óra
–�számított�intézményi�térítési�díj: 90�Ft/�óra
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�térítési�díj: 0�Ft/fô/óra

III. NAPPALI ELLÁTÁS IDÔSEK KLUBJÁBAN:
–�mûködési�költség: 72�286�000�Ft

III. 1. Nappali ellátás és étkezés
– egy ellátottra esô szolgáltatási önköltség: 814 Ft/adag/nap
–�egy�ellátottra�esô�normatív�állami�hozzájárulás:

55�362�Ft/év�� 221�Ft/nap
–�számított�intézményi�térítési�díj: 590�Ft/adag/nap
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�térítési�díj:�

400�+�áfa�=�500�Ft/adag/nap

III. 2. Csak nappali ellátás 
–�mûködési�költség: 48�191�040�Ft
– egy ellátottra esô szolgáltatási önköltség: 375 Ft/nap
–�egy�ellátottra�esô�normatív�állami�hozzájárulás:

88�580�Ft�/�év 353�Ft/nap
–�számított�intézményi�térítési�díj: 20�Ft/nap
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�térítési�díj: 0�/Ft/nap

További alapszolgáltatások
Ebédszállítás (Doboz): 2850 Ft/hó 130 Ft/nap

IV. JELZÔRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
–�mûködési�költség: 6�154�000�Ft
–�egy�ellátottra�esô�szolgáltatási�önköltség: 177�Ft/nap/készülék
– egy ellátottra esô költségvetési támogatás: 110 Ft/nap/készülék
–�számított�intézményi�térítési�díj: 70�Ft/�nap/készülék
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�térítési�díj:

0�Ft/nap/készülék

V. NAPPALI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE:

V. 1. –�mûködési�költség: 66�224�Ft
– egy ellátottra esô szolgáltatási önköltség, étkezés nélkül:

550Ft/nap
–�egy�ellátottra�esô�normatív�hozzájárulás:

206�100�Ft/év 821�Ft/nap
–�számított�intézményi�térítési�díj: 0�Ft/nap
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�térítési�díj: 0�Ft/nap

V. 2. –�mûködési�költség:�3�764�960�Ft�
–�egy�ellátottra�esô�szolgáltatási�önköltség,�étkezéssel: 921�Ft/nap
–�egy�ellátottra�esô�normatív�állami�hozzájárulás:

206�100�Ft�/év 821�Ft/nap
–�számított�intézményi�térítési�díj: 100�Ft/nap
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�térítési�díj: 100�Ft/nap

VI. TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS:
–�mûködési�költség:� 15�528�000�Ft
Személyi segítés 
– egy ellátottra esô szolgáltatási önköltség: 395 Ft/óra
–�egy�ellátottra�esô�költségvetési�támogatás: 2490�Ft/óra
–�számított�intézményi�térítési�díj: 0�Ft/óra
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�térítési�díj: 0�Ft/óra

Szállítási kilométerdíj – 1 személy esetén
– egy ellátottra esô szolgáltatási önköltség: 240 Ft/km
–�egy�ellátottra�esô�költségvetési�támogatás: 500�Ft/km
–�számított�intézményi�térítési�díj: 0�Ft/km
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�térítési�díj: 0�Ft/km

Ha a szállítást egyidejûleg több jogosult veszi igénybe, a szállítási
díjat személyenként külön-külön kell megállapítani.

VII. TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT:
–�mûködési�költség: 3�640�000�Ft�(12�+�7�=�19�hó)

191�579�Ft/hó
–�normatív�állami�hozzájárulás: 2�202�300�Ft/év 183�525�Ft/hó
–�számított�intézményi�térítési�díj: 8�054�Ft/hó
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�térítési�díj: 0�Ft/hó

SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

VIII. ÁTLAGOS ÁPOLÁST, GONDOZÁST IGÉNYLÔ ELLÁTÁS:
Mûködési�költség:� 176�859�000�Ft

VIII. 1. Ady Endre Utcai Idôsek Otthona:
– egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:

1 537 745 Ft/év 4213 Ft/nap
–�egy�ellátottra�jutó�normatív�hozzájárulás:�635�650�Ft/év

1742�Ft/nap
–�számított�intézményi�térítési�díj: 2470�Ft/nap
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�térítési�díj:

72 000 Ft/hó 2400�Ft/nap

VIII. 2. Bartók Béla Úti Idôsek Otthona:
– egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:

1 537 745 Ft/év 4 213 Ft/nap
–�egy�ellátottra�jutó�normatív�hozzájárulás:

635�650�Ft/év 1742�Ft/nap
–�számított�intézményi�térítési�díj: 2470�Ft/nap
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�térítési�díj:

69 000 Ft/hó 2300�Ft/nap

VIII. 3. Csaba Utcai Idôsek Otthona:
– egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:

1 537 745 Ft/év 4213 Ft/nap
–�egy�ellátottra�jutó�normatív�hozzájárulás:

635�650�Ft/év 1742�Ft/nap
–�számított�intézményi�térítési�díj: 2470�Ft/nap
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�térítési�díj:

69 000 Ft/hó 2300�Ft/nap

VIII. 4. Bankó András Utcai Idôsek Otthona:
– egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:

1 537 745 Ft/év 4213 Ft/nap
–�egy�ellátottra�jutó�normatív�hozzájárulás:

635�650�Ft/év 1742�Ft/nap
–�számított�intézményi�térítési�díj: 2470�Ft/nap
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�térítési�díj:

66 000 Ft/hó 2200�Ft/nap

IX. FOKOZOTT ÁPOLÁST, GONDOZÁST IGÉNYLÔ ELLÁTÁS:
Mûködési�költség: 49�786�000�Ft�

IX. 1. Ady Endre Utcai Szenvedélybetegek Otthona:
– egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:

1 584 000 Ft/év 4400 Ft /nap
–�egy�ellátottra�jutó�normatív�hozzájárulás:

710�650�Ft/�év 1947�Ft/nap
–�számított�intézményi�térítési�díj: 2450�Ft/nap
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�térítési�díj:

72 000 Ft/hó 2400�Ft/nap

IX. 2. Ady Endre Utcai Demens Betegek Otthona:
Mûködési�költség: 95�703�000�Ft
– ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:

1 679 000 Ft/év 4600 Ft/nap
–�egy�ellátottra�jutó�normatív�hozzájárulás:

710�650�Ft/év 1947�Ft/nap
–�számított�intézményi�térítési�díj: 2650�Ft/nap
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�térítési�díj:

72 000 Ft/hó 2400�Ft/nap

IX. 3. Idôskorúak gondozóháza:
Mûködési�költség: 89�746�000�Ft
(Urszinyi�Andor�utcai,�4-es�honvéd�utcai,�Orosházi�úti)
– ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:

1 612 647 Ft/év 4390 Ft/nap
–�egy�ellátottra�jutó�normatív�hozzájárulás:

635�650�Ft/év 1742�Ft/nap
–�számított�intézményi�térítési�díj: 2650�Ft/nap
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�térítési�díj:

69 000 Ft/hó 2300�Ft/nap
A�fentiekben�részletezett�intézményi�térítési�díj�a�Békéscsabai�Kistérségi
Egyesített�Szociális�Intézmény�minden�egységére�értendô,�úgymint�Bé-
késcsaba,�Kétsoprony,�Doboz,�Csabaszabadi,�Telekgerendás,�Újkígyós,
Szabadkígyós�településeken�lévô�szociális�ellátásaira.

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

X.1. Nappali ellátás idôsek klubjában
X.1. – egy ellátottra esô szolgáltatási önköltség, 

étkezés nélkül: 892 Ft/nap
–�egy�ellátottra�esô�normatív�állami�hozzájárulás:

88�500�Ft/év 353�Ft/nap
–�számított�intézményi�térítési�díj,�étkezés�nélkül: 540�Ft/nap
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�térítési�díj,�
étkezés�nélkül: 0�Ft/nap

XI. Fogyatékos nappali ellátás:
XI.1. – egy ellátottra esô szolgáltatási önköltség, 

étkezés nélkül: 2160 Ft/nap
–�egy�ellátottra�esô�normatív�állami�hozzájárulás:

405�600�Ft/év 1616�Ft/nap
–�számított�intézményi�térítési�díj,�étkezés�nélkül: 540�Ft/nap
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�térítési�díj,�
étkezés�nélkül: 0�Ft/nap

SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

XIII.1. Emelt szintû ellátás
– egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: 126 320 Ft/hó
–�egy�ellátottra�jutó�normatív�hozzájárulás�
(2009.�évi�tény�380�000�Ft): 31�667�Ft/hó

–�számított�intézményi�térítési�díj: 94�650�Ft/hó
–�a�fenntartó�által�megállapított�intézményi�
térítési�díj: 85�200�Ft/hó 2�840�Ft/nap

XIV.2. Általános szintû ellátás
– egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: 151 597 Ft/hó
–�egy�ellátottra�jutó�normatív�hozzájárulás�
(635�650�Ft/év): 52�971�Ft/hó

–�számított�intézményi�térítési�díj: 98�630�Ft/hó
– a fenntartó által megállapított intézményi 

térítési díj: 85 200 Ft/hó 2 840 Ft/nap

XV.2. Fokozott ápolást, gondozást igénylô ellátás
– demens ellátás egy ellátottra jutó szolgáltatási 

önköltsége: 164 220 Ft/hó
–�egy�ellátottra�jutó�normatív�hozzájárulás�
(710�650�Ft) 59�221�Ft/hó

–�számított�intézményi�térítési�díj: 105�000�Ft/hó
– a fenntartó által megállapított intézményi 

térítési díj: 85 200 Ft/hó 2 840 Ft/nap

Hajléktalanok átmeneti szállása
2009.�évi�mûködési�költség: 21 783 097�Ft
Közvetett�költségek: 1 705 580�Ft
Összes�költség: 23 488 677�Ft
2010.�évi�normatíva: 14 050 500�Ft
2009.�évi�ellátási�napok�száma: 6528�nap
1�ellátási�napra�jutó�szolgáltatási�önköltség: 3598�Ft
Havi�szolgáltatási�önköltség: 107 940�Ft
Összköltség-normatíva: 9 438 177�Ft
Napi intézményi térítési díj: 1446 Ft
Havi intézményi térítési díj: 43 380 Ft
A fenntartó által megállapított intézményi 
térítési díj: 150 Ft/nap 4500 Ft/hó

2. melléklet
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Békéscsaba�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzat�Közgyûlése�a�Magyar�Köz-
társaság�Alkotmányáról�szóló�1949.�évi�XX.�törvény��44/A�§�(2)�bekezdésé-
ben,�valamint�a�helyi�önkormányzatokról�szóló�1990.�évi�LXV.�törvény�16.�§
(1)�bekezdésében�biztosított�jogkörében�eljárva,�az�államháztartásról�szó-
ló�1992.�évi�XXXVIII.�törvény�82.�§-ában�kapott�felhatalmazás�alapján�a
2009.�évi�költségvetés�végrehajtásáról�az�alábbi�rendeletet�alkotja.

1.�§

Az�önkormányzat�költségvetésének�2009.�évi�összes�teljesített�bevéte-
le�26 815 192�ezer�Ft.

Az�(1)�bekezdésben�foglalt�bevételi�fôösszeg�forrásonkénti�részletezé-
sét�az�1.�melléklet�tartalmazza.

2.�§

Az�önkormányzat�költségvetésének�2009.�évi�összes�teljesített�kiadása
22 030 552�ezer�Ft.

Az�(1)�bekezdésben�foglalt�kiadási�fôösszeg�felhasználási�feladaton-
kénti�részletezését�az�1.�melléklet�tartalmazza.

3.�§

Az�önkormányzati�intézmények�kiadási�fôösszege�13 936 004�ezer�Ft.

Az�(1)�bekezdés�szerinti�fôösszeg�intézményenkénti�részletezését�a�2.
melléklet�tartalmazza.

4.�§

Az� önkormányzati� intézmények� teljesített� bevételeinek� fôösszege
14 072 154�ezer�Ft.

Az�(1)�bekezdés�szerinti�bevételi�fôösszeg�intézményenkénti�és�bevé-
telenkénti�részletezését�a�2/a�melléklet�tartalmazza.

5.�§

Békéscsaba�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzatánál�foglalkoztatottak
létszámát�a�2/b�melléklet�mutatja�be.

6.�§

A�polgármesteri�hivatalhoz�tartozó�feladatok�ellátásának�kiadási�teljesí-
tett�fôösszege�5 751 139�ezer�Ft.

Az�(1)�bekezdésben�megállapított�kiadási�fôösszeg�feladatonkénti�rész-
letezését�a�3.�melléklet�tartalmazza.

7.�§

Az�önkormányzat�fejlesztési�kiadásai�1 265 042�ezer�Ft-ban�teljesültek.

Az�(1)�bekezdés�szerinti�kiadási�összeg�részletezését�a�4.�melléklet�tar-
talmazza.

Az�intézményi�kiadásokból�fejlesztési�kiadásra�fordított�összeg�307 597
ezer�Ft,�amelyet�a�2.�melléklet�tartalmaz.

Az�európai�uniós�támogatással�megvalósuló�programok�bemutatását�a
4/a�mellékletek�tartalmazzák.

8.�§

Az�önkormányzat�tulajdonában�lévô�ingatlanok�felújítására�fordított�ösz-
szeg�175 171�ezer�Ft.

Az�(1)�bekezdés�szerinti�felújítási�kiadások�célonkénti�részletezését�az
5.�melléklet�tartalmazza.

Az�intézményi�kiadásokból�felújításra�fordított�összeg�222 657�ezer�Ft,
amelyet�a�2.�melléklet�tartalmaz.

9.�§

A�más�szervek,�jogi�személyek,�civil�szervezetek�támogatásának�össze-
ge�618 359�ezer�Ft,�amelyet�a�3.�melléklet�24.�cím�1.�alcíme�részletez.

10.�§

Az�év�során�fennálló�fejlesztési�hitelek�és�kamatok�362 704�ezer�Ft-ban,
a�kötvénykamat�törlesztése�156 821�ezer�Ft-ban�teljesült,�amelyet�a�6/1.
melléklet�tartalmaz.

11.�§

A�közgyûlés�az�általános�tartalék�elôirányzat-maradványának�összegét
11 223�ezer�Ft-ban,�a�céltartalékok�összegét�1 807 649�ezer�Ft-ban�álla-
pítja�meg.

12.�§

Az� önkormányzati� vagyon� bemutatását� a� könyvviteli� mérleg� tartal-
maz�za a�9.,�9/a�melléklet�szerinti�részletezésben.�Az�önkormányzat�esz-
kö�zei összesen�59 793 648�ezer�Ft,�a�források�összesen�59 793 648
ezer Ft.

Az�önkormányzat�gazdasági�társaságokban�képviselt�tulajdoni�résza�rá-
nyait�a�9/b�melléklet�tartalmazza.

13.�§

A�10/1.,�10/2.,�10/3.�mellékletek�az�önkormányzat�vagyonkimutatását
tartalmazzák.

A�10/a�melléklet�tartalmazza�Békéscsaba�Megyei�Jogú�Város�Önkor-
mányzatának�„0”-ra�leírt�eszközeinek�állományát.

A�10/b�melléklet�az�önkormányzat�2009.�évi�vagyonváltozását�tartal-
mazza.

14.�§

A�mûködési�és�felhalmozási�célú�bevételi�és�kiadási�elôirányzatok�és�tel-
jesítések�mérlegszerû�bemutatását�a�11.�melléklet�tartalmazza.

15.�§

A�polgármesteri�hivatal�2009.�évi�pénzmaradványát�a�12.�melléklet�sze-
rint�a�12/a,�12/b,�12/c�mellékletek�tartalmazzák.�A�közgyûlés�felhatal-
mazást�ad�a�kapcsolódó�elôirányzat-módosítás�2010.�évi�költségvetési
rendeletben�történô�átvezetésére.

A�közgyûlés�az�önállóan�mûködô�és�gazdálkodó,�valamint�az�önállóan
mûködô�költségvetési�intézmények�2009.�évi�pénzmaradványának�ösz-
szegét�a�12/d�melléklet�szerint�hagyja�jóvá,�és�egyben�felhatalmazást
ad�az�ezzel�összefüggô�elôirányzat-módosítások�átvezetésére.

16.�§

A�13.�és�13/a�mellékletek�mutatják�be�a�normatív�hozzájárulások�és�a
normatív�kötött�felhasználású�támogatások,�valamint�a�2009.�évi�sze-
mélyi�jövedelemadó�megosztásából�a�jövedelemdifferenciálódás�mér-
séklésének�elszámolását.

17.�§

A�14.�melléklet�az�önkormányzat�által�nyújtott�közvetett�támogatásokat
foglalja�magában.

18.�§

A�15.,�15/a,�15/b,�15/c,�15/d�mellékletek�a�kisebbségi�önkormányzatok
beszámolóját�tartalmazzák.

19.�§

A�16.,�17.,�18.,�19.�mellékletek�az�önkormányzat�összevont�egyszerûsí-
tett�mérlegét,�pénzforgalmi�jelentését,�pénzmaradványát�és�eredmény-
kimutatását�tartalmazzák.

20.�§

Ez�a�rendelet�a�kihirdetése�napján�lép�hatályba.

Hatályát�veszti
a�2009.�évi�költségvetésrôl�szóló�6/2009.�(II.�23.)�önk.�rendelet,
a�2009.�évi�költségvetés�módosításáról�szóló�13/2009.�(IV.�06.)�önk.�rendelet,
a�2009.�évi�költségvetés�módosításáról�szóló�14/2009.�(IV.�06.)�önk.�rendelet,
a�2009.�évi�költségvetés�módosításáról�szóló�23/2009.�(VI.�29.)�önk.�rendelet,
a�2009.�évi�költségvetés�módosításáról�szóló�35/2009.�(IX.�28.)�önk.�rendelet,
a�2009.�évi�költségvetés�módosításáról�szóló�40/2009.�(X.�26.�)�önk.�rendelet,
a�2009.�évi�költségvetés�módosításáról�szóló�50/2009.�(XII.�21.)�önk.�rendelet,
a�2009.�évi�költségvetés�módosításáról�szóló�5/2010.�(II.�22.)�önk.�rendelet,
a�2009.�évi�költségvetés�módosításáról�szóló�…/2010.�(V.�31.)�önk.�rendelet.

Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester  jegyzô

A BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI 
ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
(Békéscsaba, Szabadság tér 9., telefon: 66/523-849) 

olcsóbb albérletet keres 
hajléktalan személyek számára, 
melynek fenntartásához 
pályázati program keretében anyagi támogatást tud nyújtani.

Olyan tulajdonosok jelentkezését várjuk, 
akik számlaképesek!

Tájékoztatom�a�város�lakosságát�arról,�hogy�a
közlekedési�nyilvántartásba�bejegyzett�jármû
tulajdonjogának,�illetve�az�üzembentartó�sze-
mélyének�változása�esetén�az�ezt� létrehozó
összes�bizonyító�erejû�magánokiratnak�(adás-
vételi�szerzôdés,�megállapodás�üzembentar-
tói� jog� bejegyzésérôl)� meg� kell� felelnie� a
304/2009.�(XII.�22.)�kormányrendeletben�meg-
határozott�tartalmi�követelményeknek.��

Amennyiben�a�szerzôdés,�megállapodás�nem
felel�meg�a�rendelet�kötelezô�tartalmi�követel-
ményeinek,�azt�a�közlekedési�igazgatási�eljá-
rásban�történô�felhasználás�céljából�2010.�jú-
lius�1.�napjától�joghatás�kiváltására�alkalmat-

lannak�kell�tekinteni,�az�okmányiroda�a�nyil-
vántartásba�történô�bejegyzést�köteles�lesz�el-
utasítani.
A megfelelô tartalmú adásvételi szerzôdés és
üzembentartói jog bejegyzésérôl szóló megálla-
podás mintája papír alapon Békéscsaba�Megyei
Jogú�Város�Polgármesteri�Hivatala�Okmányiro-
dájának�információs�szolgálatánál�(Szabadság
tér�11–17.�fsz.)�kérhetô vagy�letölthetô�a�város
honlapjáról�awww.bekescsaba.hu " Hivata-
li ügyintézés " Okmányiroda " Gépjármû-
ügyintézés menüpont�alatt.

Dr. Marosvölgyi Emese 
okmányiroda-vezetô

Tájékoztatás gépjármû-ügyintézésrôlKÖZÉRDEKÛ
FELHÍVÁS!
Közeleg�a�nyár�és�az�üdülé-
si�szezon.�Az ön és gyer-
meke személyazonosító
igazolványa és útlevele
érvényességi idejé nek el-
lenôrzését érdemes még
idôben megtenni, nem az
utazás elôtti napokban. 

A�békéscsabai�okmányiro-
dában�az�ügyintézés mene-
térôl és az idôpontfog-
la lás ról a�06-66/523-868-as
telefonszámon,� a� www.
be kescsaba.hu honlapon,
továbbá�a�20/40-30-000 te-
lefonszámra�küldött�„wap”
szövegû�SMS�elküldésével
wap�felületen�érdeklôdhet.

Dr. Marosvölgyi Emese 
okmányiroda-vezetô

A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató
Központ Életfa Idôsek Otthonában mûködô,
nappali ellátását és fogyatékkal élôk nappali ellátását biztosító KLUB
sok szeretettel várja új tagjait. 
A�klub�hétfôtôl�péntekig�8-tól�16�óráig�tart�nyitva.

Szolgáltatások:
–�masszázs,�egyéni�és
csoporttorna,�beszéd-
és�manuálterápia;

–�állandó�ápolási�felügye-
letet�biztosítunk;

–�érdeklôdési�körnek�és
egészségi�állapotnak
megfelelô�szervezett
programok;

–�mentálhigiénés�gon-
dozás;

–�kétfogásos�ebéd:�
A�és�B�menü�közül�lehet
választani;

–�a�diétás�étkezés�is�meg-
oldott�(szükség�esetén
dietetikus�szakemberrel
tartandó�egyeztetés�is
lehetséges);

–�egészségügyi�tanácsadás�és�szolgáltatás.

Érdeklôdni a 06-66/527-400-as, a 06-66/459-450-es és a 06-20/
779-0178-as telefonszámokon lehet, vagy személyesen hétfôtôl
péntekig 8-tól 16 óráig a Lencsési 85. szám alatt.

Csabai dokumentumfilmesek sikere
KÜLÖNDÍJ AZ ALKOTÓKNAK

Az 5. Országos Helytörténeti Dokumentumfilm-
fesztiválon, Nyíregyházán tizenkilenc versenyfilm
közül Major Gyula és Thury Gábor filmje, a „Végig
lehet menni az úton” különdíjban részesült. A film
a békéscsabai születésû Szarvas Mátyás üzlet-
ember-sportoló nem mindennapi vállalkozásá-
ról szól: körbe lehet-e futni 45 nap alatt Magya-
rországot az országos kék turistajelzést követve?
A stáb heteken keresztül kísérte útján a sportolót.
A film arra keres választ, mekkora elszántság és
felkészülés kell ahhoz, hogy valaki belevágjon és
véghezvigye ezt a szinte lehetetlennek tûnô
sportteljesítményt. 

A Lencsési a mi otthonunk 2010
A József Attila-lakótelepi településrészi önkormányzat 

PÁLYÁZATOT HIRDET
„A Lencsési legvirágosabb kertje, balkonja” 

cím elnyerésére

A�verseny�célja:�nyilvánosságot�és�elismerést�adni�azon�Lencsé-
si�lakótelepi�polgároknak,�akik�közérdekû�munkával�szebbé,�vi-
rágosabbá�teszik�közvetlen�környezetüket.

Nevezési határidô: július�2.�18�óra.

Nevezési kategóriák:
I.�Virágos�balkon�és�ablak
II.�Virágos�elôkert,�ház�elôtti�virágos�közterület
III.�Virágos�közintézmények,�kereskedelmi�egységek

Új pályázati lehetôség lakók és lakóközösségek számára 
a házuk elôtti közterület szépítésére:
IV.�Közterületen�kialakítandó�virágoskert

A�pályázóknak�mellékelniük�kell�a�kert�pontos�helyét,�rajzát,�az�ül-
tetendô�virágok�listáját.

Nevezési lap a�Békéscsabai�Kulturális�Központ�Lencsési�Kö-
zösségi�Házában�kérhetô,�és�letölthetô�a�www.bekescsaba.hu�in-
ternetes�portálról�is.
A borítékon minden esetben kérjük feltüntetni a nevezési ka-
tegóriát!

Az elbírálás szempontjai:
–�a�növénykiültetés�kialakítása,�a�növények�mennyisége,�gondo-
zottsága,�esztétikai�hatás;

–�a�virágoskert�tervezése�megvalósíthatósága,�fenntarthatósága.

A pályázat kiértékelését dr.�Sicz�György�kertészmérnök�vezeté-
sével�szakmai�bizottság�végzi.

Örökös díjat kap az a pályázó, aki három alkalommal elsô he-
lyezést ért el.

A verseny bírálata július 5-tôl július 15-ig várható –�elôzetes
értesítés�nélkül,�személyes�megtekintés�alapján.

Kategóriánként három helyezés kerül díjazásra:
Elsô�helyezett: 25�000�Ft-os�vásárlási�utalvány
Második�helyezett: 15�000�Ft-os�vásárlási�utalvány
Harmadik�helyezett: 10�000�Ft-os�vásárlási�utalvány
Negyedik�kategória: 10�000�Ft-os�vásárlási�utalvány

Eredményhirdetés augusztus 14-én a�Lencsési�Közösségi�Ház
Szent�István-napi�elôzetes�ünnepi�rendezvényén.

Minden pályázónak 
sikeres versengést kívánunk!

Dr. Ferenczi Attila, 
a József Attila-lakótelepi 

településrészi 
önkormányzat vezetôje

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
14/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

Július 4-e 
az utcai kosárlabdázók

napja a városban

HIRDESSEN
LAPUNKBAN!
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A StarGargen fellépôi, köztük
számos világsztár is úgy érez-
te, segítenie kell. 

– A Kool and the Gang
egész történetét átszövi az a
meggyôzôdésünk, hogy tô-
lünk telhetôen támogatnunk
kell a rászorultakat – mondta
Robert Kool Bell, a Kool and
the Gang együttes frontem-
bere lapunknak. – A banda
Jersey Cityben alakult meg,
ahol sok nehéz sorsú ember
él. Már a kezdetekkor jóté-
konykodtunk, felkerestünk is-
kolákat, együtt zenéltünk a

diákokkal, pénzzel és kap-
csolatokkal segítettük a zenei
tanulmányaikat. Játszottunk
olyan emberek elôtt is, akik
maguk nem engedhették vol-
na meg, hogy kifizessenek
egy koncertbelépôt. A New
Orleans-i árvíz idején egy is-
kolát támogattunk. Legutóbb
pedig volt alkalmunk elláto-
gatni Haitire is, közvetlenül a
földrengést követôen. Ott
örökbe fogadtunk egy várost,
és láthattuk, hogy a termé-
szeti katasztrófák miként ké-
pesek derékba törni egy em-

ber életét, elpusztítani élete
munkáját. Átérezzük a ma-
gyar árvízkárosultak fájdal-
mát, ezért természetes, hogy
segítünk nekik ezzel a fellépé-
sünkkel. 

Steve Katz, a Blood Sweat
& Tears alapítója szeretne
örömet szerezni a bajbajutot-
taknak.

– Azzal, hogy olyan zenét
játszik az ember, ami sokak-
nak örömet okoz, már sokat
tettünk az emberekért. Remé-
lem, az árvízzel sújtotta Ma-
gyarországnak is tudunk se-
gíteni ezzel – magyarázta
munkatársunknak a zenész. 

Teddy Osei, az Osibisa ala-
pítója is elmondta, miért tar-
totta fontosnak, hogy segít-
sen. 

– Hallottunk róla, hogy itt is
áradások vannak. Sajnos er-
rôl van tapasztalatunk, hiszen
Ghánában is rendszeresen
vannak árvizek. Nemcsak Af-
rikában, és itt, de fellépéseink
során Libanonban és Indiá-
ban is láttunk már hasonló
helyzetben lévô embereket. 

John Mayallnak fogalma
sem volt korábban, hogy
mekkora pusztítást tud vé-
gezni a víz. – Öthetes turnén
vagyunk, az egyik koncert jön

a másik után, Izrael, Csehor-
szág, Szlovákia, Magyaror-
szág. Nem tudtam korábban,
hogy Magyarországnak ilyen
gondot okoz az árvíz. Csak
ide érve értettem meg, hogy a
koncert egy ilyen nemes
ügyet szolgál. Nagyon örülök
annak, hogy ez az esemény
ilyen módon is értelmet nyert –
mondta el Mayall a Helyi Té-
mának. 

– Korábban láttam New Or-
leanst, ahogy elmosta a vihar.
Tudom, hogy milyen nehéz le-
het az embereknek itt, Ma-
gya r  országon, egyértelmû,
hogy segítenem kell – mondja

Eric Burdon, az Animals alapí-
tója. – Úgy gondolom, ha le-
hetôséged van arra, hogy el-
menj ilyen helyekre, és kicsit
helyrerázd a problémákkal
küzdô emberek lelkét zenész-
ként, akkor ezt kell tenni! 

A Mezzoforte dobosa, az
ENSZ-nagykövet Gulli Briem
is fontosnak tartja a segítsé-
get embertársain. – A hírek-
ben hallottuk, hogy a víz hány
ember életét és lakóhelyét ve-
szélyezteti most Magyaror-
szágon, úgyhogy nagyon szí-
vesen járultunk hozzá mi is a
gyûjtéshez. Az embereknek
kötelességük adni és meg-

osztani másokkal, amijük van.
Hatalmas katasztrófák van-
nak a világban, és még min-
dig nem tanultunk meg segí-
teni egymásnak!

HELYI TÉMA

Ahírességek elárverezett
relikviáiból közel 33 mil-

lió forint gyûlt össze. Voltak,
akik nem kívántak licitálni, de
a felajánlásokkal nem fukar-
kodtak. A pénzösszegeken
kívül sokan tárgyi segítséget,
sôt még lakhatási lehetôséget
is felkínáltak a rászorulóknak.
A betelefonálók hívását a stú-
dióban a hazai kulturális élet
ismert alakjai fogadták, töb-
bek között Márta István, az Új
Színház igazgatója, Gerendás

Péter zenész, Puskás Péter
színész-énekes, akihez egy
olyan hívás is érkezett, amely-
ben egy cég az újjáépítés
munkálataihoz ajánlott fel
eszközöket, anyagot és be-
rendezési tárgyakat. A világ-
sztárok relikviái is jóval az ér-
tékük fölött keltek el, a Deep
Purple gitárjáért 3 millió forint
érkezett, az Osibisa-póló pe-
dig 30 ezer forintért talált gaz-
dára. Ákos fekete gitárjáért
300 ezer forintot adtak. Hazai

sztárjaink segítôkészsége tö-
retlen, számos sztárrelikviá-
ra az interneten továbbra is le-
het licitálni. Kalapács alá kerül
többek között Dolly híres nap-
szemüvege; Dukai Regina
egy darabot a Sugar Bird kol-
lekcióból, Zentai Márk pedig
azt a nyakkendôt kínálta licit-
re, amelyben elsô klipjében
szerepelt. A tárgyakról a
www.helyitema.hu oldalon tá-
jékozódhat.

HT

A magyar városok és falvak
ünnepén, a budapesti Hôsök
terén Demecser település ver-
senyzôje, Gajdos Zsolt emel-
hette magasba a bajnoki cím
dicsôségének szimbólumát, a
Nemzeti Vágta díszkardját, és
vihette haza nevezôjének a 20
millió forintos fôdíjjal együtt. 

A versenyszámok között
szerepelt egy új feladat, a ko-
csihúzás. Kocs község ugyan-
is hagyományteremtô viasko-
dásra hívta ki a sportolók és a
színészek-zenészek alkalmi-
lag összeverbuválódott csa-
patát. Végül a sportolók, Ka-

tus Attila vezetésével, fölényes
gyôzelmet arattak. Dombóvá ri
Vanda, a színész-zenész csa-
pat egyetlen nôi tagja lapunk-
nak elmondta: nagyon élvezte
a versenyt, és bár mindent
megtettek, de az utolsó helyre
szorultak. – Hallottam, ahogy
fújtatnak a fiúk, és küzdenek.
Ez sajnos kevésnek bizonyult
– mondta Vanda. – Na jó,
most már elárulhatom, igazá-
ból direkt maradtunk le! – tet-
te hozzá nevetve a mûsorve-
zetô. Vanda is azon híressé-
gek közé tartozott, akik külön-
leges fejfedôkkel emelték a

rendezvény fényét csakúgy,
mint Keresztes Ildikó vagy a
férjének szurkoló Détár Enikô. 

A jótékonysági futam indu-
lói között hatalmas verseny-
ben Hajas László fölött Pintér
Tibor gyôzedelmeskedett. A
színész elmondta: a verseny
elôtt igyekezett megszaba-
dulni egy pár kilótól, hogy ez-
zel is növelje a nyerési esé-
lyeit. Pintér, aki szerint a lovat
kell dicsérni az elért eredmé-
nyért, százezer forintos nye-
reményét az árvízkárosultak
javára ajánlotta fel. 

HT

3 millióért kelt el a Deep Purple gitárja

Milliókért kelt el a legendás Deep Purple gitárja

A vágta gyôztese az árvízkárosultaknak ajánlotta fel nyereményét

Pintér Tibor: A lovat kell dicsérni

Kocs község hagyományteremtô kocsihúzásra hívta ki a sportolók és a színészek-zené-
szek alkalmilag összeverbuválódott csapatát

Gulli Briem: Az embereknek kötelességük megosztani másokkal, amijük van!

Világsztárok segítettek az árvízkárosultaknak
Összesen ötvenmillió forint jött össze az árvízkárosultak szá-
mára szervezett rendezvényen. A Helyi Téma, a Magyar Te-
levízió és a StarGarden fesztivál közös szervezésben kezde-
ményeztek gyûjtést a magyarországi árvízkárosultak javára.
A monstre koncertsorozaton az érdeklôdôk számos külföldi
és magyar sztár fellépését követhették figyelemmel, a belé-
pôjegyek árának egy részét pedig az árvízkárosultak kapják. 

A Kool and the Gang a New Orleans-i árvíz idején egy iskolát támogatott

John Mayall örül, hogy ilyen
nemes ügyet szolgálhat

Eric Burdon számára egyér-
telmû volt, hogy segíteni kell

Gulli Briem ENSZ-nagykö-
vetként is segít
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AZöld Beruházási Rend-
szer Energiatakarékos

Háztartási Gépcsere Alprog-
ramot azzal a céllal hozták lét-
re, hogy ha az emberek le-
cserélik a régi hûtôiket és mo-
sógépeiket, akkor összessé-
gében hatalmas mennyiségû
energiát lehet megtakarítani,
és a berendezések szén-dio-
xid-kibocsátása is számotte-
vôen csökken. A minisztérium
eredetileg október végéig hir-
dette meg a programot, en-
nek ellenére az április 23-án
lezárult. Egymilliárd forintot
szántak rá az eredeti tervek
szerint. 

– Nekem van egy közel 30
éves mosógépem, amelyet le
akartam cserélni egy gazda-
ságosabbra – mondta el la-
punknak Romvári Miklós. –
Kerestem, de nem találtam
olyan alapítványt, amellyel a
minisztérium kapcsolatban
állt volna és lehetôség lett vol-
na a készülék cseréjére a tá-
mogatás igénybevételével.
Körbekérdeztem ismerôsei-
met, akiknek hasonló terveik
voltak, de ôk sem jártak siker-
rel. Kicsit furcsállom, hogy mi-
lyen hamar vége lett a pályá-
zati lehetôségeknek. 

Somodi Jánosné, a Munka-
nélküliek és Álláskeresôk Bu-

dapesti és Pest Megyei Re-
gionális Közhasznú Egyesü-
letének elnöke szerint a pá-
lyázati kiírás diszkriminatív
volt. – A nagycsaládosok és a

fogyatékkal élôk mindenféle
állami támogatást kapnak, így
elô tudták teremteni a szüksé-
ges pénzt a pályázatok be-
a dására. A munkanélküliek-

nek ilyen állami támogatás
nem jár, pedig a pályázat el-
készítése legalább két fô al-
kalmazását, a pályázók ház-
tartási eszközeinek fényké-
pes dokumentációja pedig
nagy összeget igényel. Bár
400 embert érintett volna a
pályázat az egyesületbôl, az
anyagi források hiánya miatt
nem tudtunk lépni. 

A Helyi Téma annak igye-
kezett utánajárni, hogy miért
szüntették be a programot ke-
vesebb, mint egy hónappal
az indulást követôen. Az elô-
zô kormány alatt mûködô
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium sajtóosztálya tá-
jékoztatása szerint az eddig
benyújtott pályázatok elérték
a meghirdetett egymilliárdos
keretösszeget, ezért a tárca
felfüggesztette a pályázatot,
és folyamatosan végzi azok
elbírálását. – Eddig több mint
16 ezer háztartási gép cseré-
jére nyújtottak be több mint
200 pályázatot az idôskorúa-
kat, nagycsaládosokat, a fo-
gyatékkal élôket és a regiszt-
rált munkanélkülieket támo-
gató szervezetek – tájékoztat-
ta lapunkat a minisztérium.
Bár rákérdeztünk, hogy mely
szervezetek kapták a legna-
gyobb támogatást, a tárcánál
ezt nem tudták megválaszol-
ni, azzal érvelve, hogy a pá-
lyázatok elbírálása még nem
zárult le. 

HELYI TÉMA

– Milyen vasútfejlesztést látna
jónak? 

– A kérdés elsôsorban az,
hogy a magyar gazdaság mire
képes. Nem reformok kelle-
nek, a magyar vasutat kell újra
hálózatba szervezni. Gondo-
lok elsôsorban a bezárt mel-
lékvonalak megnyitására. Min-
denütt meg kell indítani a sze-
mélyszállítást, ahol mûszaki-
lag lehetséges és értelme van. 

– Az elmúlt években a MÁV
rövidítés rossz csengésûvé
vált. 

– Újjá kell építenünk a vas-
utat a közvélemény szemé-
ben is. A vasúti személyszállí-
tás alapvetô társadalompoliti-
kai kérdés. A vidéken élô em-
berek mindennapjaihoz hoz-
zátartozik és szükséges. A te-
herszállítás pedig a magyar
gazdaság fejlôdésének fon-

tos feltétele. A vasút állapota,
minôsége országminôsítési
kérdés is: nemcsak a GDP
vagy az államadósság alap-
ján minôsítenek egy országot,
hanem a vasút állapota sze-
rint is. 

– A fejlesztés együtt jár
majd a dolgozók számának
csökkentésével? 

– Határozottan azt kell
mondjam, hogy nem. Rész-
ben a vasút mûszaki, techno-
lógiai színvonala igényli az
élômunkát. Nálunk a váltók
többségét két ember tiszto-
gatja mínusz 20 fokban is,
nem pedig a szobában ülve,
egy kapcsolót megnyomva
helyezik üzembe a fûtést. A
vasút az ország legnagyobb
munkaadója. Nem csökken-
teni kell az ott dolgozók szá-
mát, hanem értelmes, a kö-
zösség céljait szolgáló felada-
tokkal ellátni ôket, ezzel stabi-
lizálni a vállalatot, majd ahol
lehet, bôvíteni azt.

HT

Agyakorlatban is jól mû -
ködik a telefonos élet-

mentés. A múlt héten két újra-
élesztés is történt Magyaror-
szágon a szakemberek „táv -
i  rányításával”. 

– Debrecen környékén múlt
szerda délután két, telefonon
vezérelt újraélesztés is történt,
szinte egy idôben – mondta
Gyôrfi Pál, az Országos Mentô-
szolgálat kommunikációs igaz-
gatója. – A megyeszékhelyen
egy kocsiban lett rosszul egy
idôs bácsi, Hajdúhadházon

pedig az utcán esett össze egy
50 év körüli férfi. A mentôk fo-
gadták a 104-es hívószámra
érkezô segélyhívásokat, a kép-
zett mentésirányítók pedig te-
lefonon adott utasításokkal
azonnal megindíttatták és fo-
lyamatosan irányították a hely-
színen tartózkodó laikusokat.
A próbálkozás mindkét eset-
ben sikerrel járt. A bácsit végül
rohamkocsi, a hajdúhadházi
férfit pedig mentôhelikopter
szállította kórházba.

HT

Kis híján tönkretette a va-
gyonadó a magyar vitorlás-
sportot: olyan vízi jármû
után is adót kell fizetni az ér-
vényben lévô jogszabályok
szerint, amely sportcélokat
szolgál. 

A szocialista kormányzat  ál-
tal elkészített, és tavaly nyá-
ron az Országgyûlés által is
elfogadott vagyonadóról elô-
ször az alkotmánybíróság
mondott véleményt, eltörölve
az ingatlantulajdon utáni fize-
tési kötelezettséget. A nagy
értékû gépkocsik, vízi és légi
jár mû vek után azonban to-
vábbra is fizetni kell. A vízi jár -
mûvek körébe taroznak a
sportcélú hajók is. Ez ellen til-
takozik  a Magyar Vitorlás
Szövetség. 

– Szeretnénk felhívni a fi-
gyelmet, hogy a sportcélú ha-
jók esetében sem tesz a tör-
vény kivételt, ez pedig meg-
nehezíti a sportág hazai fej-
lesztését, fejlôdését – mondta
lapunknak Szoják Balázs, a
szervezet fôtitkára. – Végül
Schmitt Pál, az országgyûlés
elnöke elfogadta a meghívá-
sunkat, így lehetôség nyílik
arra, hogy szakértôi javaslatot

tegyünk a jogszabályok mó-
dosítására a vitorlássport vé-
delme érdekében. 

Szoják Balázs szerint az 
érvényben lévô vagyonadó-
ban rossz az a megközelítés,
amely a vitorlaméret alapján
kategorizálja a vízi jármû -
ve ket. 

– A vitorlaméret olyan tech-
nikai adat, amely önmagában
nem alkalmas egy jármû érté-
kének megállapítására. Egy
nagy vitorlaméretû jármû is le-
het kisebb értékû. 

A fôtitkár elmondása sze-
rint a jelenlegi jogszabályok
több olyan hajóosztályt is a
vagyonadó körébe rendel-
nek, amelyeket sportcélból
használnak. 

– Egyelôre még nincs vég-
legesen kidolgozott javasla-
tunk az adószabályok módo-
sítására, de például a verse-
nyeken elért eredmény jó
alap lehetne arra, hogy kike-
rüljön a jármû tulajdonosa az
adó hatálya alól. Magyaror-
szágon összesen 100-200
olyan hajó van, amelyet ver-
senycélra használnak. A Ba-
latonon ezzel szemben tudo-
másom szerint 4-5000 hajó ál-
lomásozik. 

HELYI TÉMA

Dupla telefonos életmentés

Újjá kell építeni a MÁV-ot 
a közvélemény szemében is

Nem lesz leépítés a vasútnál!
Fónagy János ellenzéki politikusként éles kritikával illette
a Gyurcsány–Bajnai-kormány „vasútracionalizálási” törek-
véseit. A Helyi Téma arról érdeklôdött, milyen jövônek néz-
het elébe a MÁV. 

Ôskor: naponta ötszáz alkalommal váltanak a karok húzo-
gatásával
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A minisztérium nem tudta megmondani, kik nyertek támogatást

Kinek jár egymilliárd mosógépre?
Alig egy hónapig mûködött a háztartásigép-csere program. A Környezetvédelmi és Víz-
ü gyi Minisztérium márciusban hirdette meg azt a támogatást, amelyet magánszemélyek
nyerhettek volna meg régi, energiafaló háztartási gépeik lecserélésére.

Több mint 16 ezer régi háztartási gép cseréjére nyújtottak
be pályázatot
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A sportcélú hajók esetében sem tesz a törvény kivételt
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A vagyonadó tönkreteheti a magyar vitorlássportot

Nem mindenki milliomos, akinek hajója van

Felelôsségteljes
munka

A naponta 60 ezres utasfor-
galmat bonyolító Nyugati pá-
lyaudvaron jól megfér egy-
más mellett a régi és a mo-
dern technika is. A váltóke-
zelést egy mechanikus rend-
szerrel és egy elektromossal
bonyolítják le. 

– A mechanikus rendszer
tizenhét váltót kezel, míg az
újabb típus tizenkettôt –
mondta Novák Viktor, a Nyu-
gati pályaudvar állomásfô-
nöke. – Míg az újabb, Domi-
no 55 típusú rendszer nyo-
mógombokkal mûködik, ad-
dig a régi mûködtetéséhez
több ember közremûködé-
sére van szükség. A vezetô
váltókezelô három kezelô
munkáját irányítja, akik a
nap huszonnégy órájában
ötszáz alkalommal váltanak
a karok húzogatásával. Ez
eléggé megterhelô fizikai
munka, amely mellé nagy
felelôsség társul!
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Volt itt móka, fergeteges kacagás, világhírû
ez a cirkusz, nem vitás. Minden véget ér, ve-
lünk nevet, aki él, éljen Bagaméri Elemér –
hangzott el a Keménykalap és krumpliorr
címû ifjúsági filmben, ahol mindenki Alfon-
zót éljenezte. Bármit csinált, szerették. Si-
keres volt Hortobágy legyôzhetetlen bikája-
ként, de Ványadt bácsiként is.

Május utolsó napján lesz Markos József,
azaz Alfonzó halálának 23. évfordulója.

Már egy egész generáció felnôtt, akik nem lát-
hatták ôt élôben, mégis mindenki ismeri. Ha
máshonnan nem, hát a Keménykalap és
krumpliorr címû filmbôl, ahol ô volt Bagaméri,
aki a fagylaltját maga méri. A poénjait, a gesz-
tusait is sûrûn viszontlátjuk, sok magyar hu-
morista merít tôle. 

– Megtartani a pozíciót, ez a törvény. Én Al-
fonzó akarok maradni, akkor is, ha elszaladt
az idô. Amíg talponálló vagyok, ezt csinálom,
nem szégyellem. Sokan mondják, hogy csak
bohóckodom, de ez a legszebb szakma! – val-
lotta egy interjúban önmagáról Alfonzó. 

– Sohasem tanulta a mesterséget, mégis
nagyon tudott nevettetni. Édesapám autósze-
relônek tanult, majd afféle untermann volt, aki
a cirkuszban elkapta az ugró embereket. Ha-
mar feltûnt éles és jó humora, és egy idô után
már mint bohóc szerepelt – mesélte a Helyi
Témának Markos István, Alfonzó kisebbik fia,
aki kísértetiesen hasonlít édesapjára. – Miután
elindult a karrierje, a Vidám Színpad szerzôd-
tette. Apu a viccben nem ismert tréfát. Mindig
szerény ember maradt, mert tudta, ô csak a
dolgát teszi. A színpadon és azon kívül is meg
tudott maradni egyszerû embernek – emléke-

zett tovább István, aki maga is színpadra állt,
de végül más hivatást választott. Testvére,
Markos György azonban humoristaként futott
be nagy karriert, de nem szereti összehason-
lítani magát édesapjával, akirôl egy perc alatt
száz vicces történet jut az eszébe. – Az egyik
német televízió a mostani idôk Chaplinjének ti-
tulálta aput. Ahányszor megnéztem ôt, mindig
röhögtem – mondta Markos György. – Nagyon
fegyelmezett ember volt, szerette, ha a kollé-
gái is így dolgoztak. Ugyanakkor egy laza em-
ber volt, a családban nem várta el, hogy ôt
nézzük és istenítsük! HELYI TÉMA

– Mekkora nyomás olyan da-
rabban játszani, amelynek a
könyvváltozata bestseller, és
minden második nô olvasta?

– Én nem olvastam, de
nem is vagyok nô. Olvastam
mást Coelhótól, és bevallom,
nem nagyon érintett meg.
Nem mintha elutasítanám a
szerzô fô üzenetét, hogy nyíl-
janak meg az emberek egy-
más elôtt és fogadják el ma-
gukat. Nekem Coelho stílusa
túl egyszerû, hiányoznak a ré-
tegek, az elgondolkodtatás.
Olyan, mint egy bevásárló-
központ: mindenkit kiszolgál.

Hozzáteszem, nagyon hasz-
nos dolgokról ír, például hogy
az élet lehet több annál, hogy
csak dolgozunk és neveljük a
gyerekeinket.

– Ennek a darabnak is ez az
üzenete?

– Ilyesmi. Mariáról szól, aki
brazil táncosnôként érkezik
Svájcba, de prostituált lesz.
Élete egysíkú, még és még
több pénzt szeretne.

– Az egyik dal a címadó 11
percrôl szól, Maria szerint
ugyanis ennyire van szüksége
minden férfinak, ezért a kis
idôért dolgoznak, házasod-

nak, ezért csalnak is akár.
Nem érzi sokkolónak férfiem-
berként?

– Amikor elôször elolvas-
tam a darabot, úgy éreztem,
hogy a mûben elveszik a ti-
tok, ami pedig lehetne egy
férfi és egy nô között. Sziko-
ra János rendezô ehhez az ér-
zéshez talált ki fényt és ze-
nét, hogy üssön. Remélem,
hogy a nézôk úgy mennek
haza, hogy eszükbe jut egy
utazás, vagy hogy elhatároz-
zák: megkeresik az igaz sze-
relmet. 

HT

Bárdy György nemrég ün-
nepelte 89. születésnap-

ját. Az érdemes és kiváló
mûvészt kollégái is felköszön-
tötték a Vígszínházban, de
más köszöntésre nem tart
igényt. – Nagyon kedves,

hogy gondoltak rám, de már
annyit ünnepeltek, hogy elég
volt – reagált a színmûvész
megkeresésünkre. Bárdy
évek óta nem állt színpadon,
idejét otthon tölti feleségével
és 24 éves lányával. Születés-

napján azonban ellátogatott
szeretett színházába, ahol Kút-
völgyi Erzsébet, Fesztbaum
Béla, Balikó Tamás, Tahi-Tóth
László és Salinger Gábor kö-
szöntötte ôt tortával és egy rö-
vid mûsorral. HT

A Vígszínház huszonnégy
tagja bármikor képes újra-
é leszteni valakit, akinek hir-
telen megáll a szíve. A szín-
házak közül az országban
elsôként ugyanis náluk hoz-
tak létre egy különleges
HELP pontot, ahol egy kihe-
lyezett defibrillátor segítsé-
gével a színészek, mûszaki
és nézôtéri dolgozók bármi-
kor tudnak segíteni, ha baj
van. Eszenyi Enikô direktor
lapunknak arról mesélt, hogy
miért tartja fontosnak az új-
raélesztô tanfolyamot.

– Miért tartotta fontosnak az új-
raélesztô pont létrehozását a
színházban?

– 350 ezer nézô fordul meg
nálunk évente. Tudjuk, hogy
hazánkban minden 20. perc-
ben egy ember szívmegállás-
ban veszti életét. Ilyenkor az
elsô négy perc az, ami igazán
számít. Tehát amíg az ügyele-
tes orvos kijön a nézôtérrôl és
kiér a mentô, hatalmas az idô-
veszteség. Nálunk egy ilyen
helyzetre 24 ember áll ké-
szenlétben: a színházi dolgo-
zók közül ennyien végezték el
az újraélesztô tanfolyamot.
Mindannyian rájöttek, ez nem
olyan bonyolult dolog. Ahogy
Hegyi Barbara mondta: hozzá
tartozik az alapmûveltséghez,
hogy egy embert újra tudjunk
éleszteni.

– A Megasztárban öné az
empatikus zsûritag szerepe. A
válogatók során nem volt ne-
héz a sok kevéssé színvonalas
produkció után is kedvesnek
lenni?

– Ha jön egy ember, aki
maga is tudja, hogy nem tud
olyan jól énekelni, de feldobja,

hogy ott lehet, és jól érzi ma-
gát, az engem is feldob. Akkor
van nehezebb helyzet, ha vala-
kinek az adatlapjára oda van
írva, hogy munkanélküli, és
hallom, hogy nem tud énekel-
ni, és ez az utolsó kapaszkodó
számára. Olyankor nagyon fáj
nemet mondani. HTA Vígszínházban köszöntötték születésnapján Bárdy Györgyöt 

Bárdy György 89 esztendôs

Alfonzó: Bohóckodom, ez a legszebb szakma!

Aki elkapta az ugró embereket

Bagaméri szerepében a Keménykalap és
krumpliorr címû filmben 

Eszenyi: Fáj nemet mondani a botfülû munkanélkülinek! 

A Vígszínházban tudnak életet menteni

Enikônek néha nagyon fáj nemet mondani
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Gubás Gabi és Száraz Dénes a két fôszereplôje a Coelho-darabnak

Száraz Dénes: Az élet több annál, hogy csak dolgozunk

Gubás Gabi levetkôzik 
Coelho kedvéért

Nem véletlen Paolo Coelho írásainak a sikere Száraz Dénes szerint. Magyarországon
most elôször vitték színpadra a brazil író egyik mûvét, a 11 percet, amelyben az ifjú szí-
nész alakítja az egyik fôszereplôt: ô az, aki Gubás Gabiban akkor is csak a fényt látja, ami-
kor a színésznô anyaszült meztelenül áll a színpadon.

Fotó: Helyi Téma
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– Amikor a nézôtéren ül, eszé-
be jut, hogy a színészet nehéz
szakma?

– Pont ma beszélgettem
egy burkolóval, aki mondta,
hogy most éppen nincs mun-
kája, hogy nehéz az élet. Az ô
munkája is nehéz meg az
enyém is, de máshogy. De azt
azért ne felejtsük el, hogy a
színészet játék, még ha ko-
moly is. Nem a nehézséget
nézem, hanem az örömet, a
kihívást. Ezért a nézôtéren
ülve az jut eszembe, hogy én
ezt szeretem és élvezem.

– Ahhoz képest, amilyen
karriert elképzelt magának a
pályája elején, most hol tart?

– Az ember kezdetben egé-
szen mást gondol a színészet-
rôl. Úgy tûnik, csupa fény és
ragyogás, azután elkezdi csi-
nálni, sokat küzd vele, hogy
szerepet kapjon meg színész
legyen. A valóság bizonyos
szempontból rosszabb, de bi-
zonyos tekintetben jobb, mint
amit elképzeltem. A fény, a
csillogás, a hatalmas hírnév és
szeretet nem jött meg, de cse-
rébe kaptam néhány „hûha”

pillanatot, amikor nagyon jól
éreztem magam. Úgy, ahogy
sehol és semmikor máskor.

– Sokan már annak is örül-
nének, ha társulathoz tartoz-
hatnának, mint ön.

– Igen, ez valóban nagy
szerencse. Csináltam az An-
gyalbôrben címû sorozatot,
azután a Família Kft.-t, de min-
dig az volt a vágyam, hogy
egy társulat tagja lehessek.

– A stáb nem volt olyan?
– Az is egy társulat, de én

színházba is vágytam, mert az
volt a szívem csücske, és ma-
radt is. De a sorozatos csapat
is nagyon jó volt.

– Sok egykori sorozatsztár
igyekszik elfeledtetni a filmbe-
li karakterét, de ön kérdés nél-
kül szóba hozta. Nem zavarja
ez a bélyeg?

– Nekem ez nem az, az éle-
tem része. Sok kollégával
megismerkedtem ott, és na-
gyon sokat tanultam.

– Sosem zavarta, ha klam-
merezték vagy vilizték?

– Néha, amikor elkezdtem
színházban játszani, vagy
rosszkor mondták az utcán:
Vili, te nagyon hülye! Aztán
rájöttem, hogy nem ez a lé-
nyeg, hanem  hogy azt csinál-
hatom, amit szeretnék. A szín -
mûvészetire nem vettek fel,
úgy nem tudtam színész len-
ni. De Viliként sikerült!

– Lenne kedve folytatni?
– Talán. Mondjuk, már kö-

zépkorú ôrmester lennék az
Angyalbôrben címû filmben.
Vagy a Famíliában már nem
Hajnalka, hanem a feleségem
mondaná, hogy hülye va-
gyok. De most már másik
életszakaszban vagyok, tehát
az biztos, hogy ugyanúgy
nem lehetne folytatni, ám va-
lami más formában szívesen.
A színházat viszont semmi-
képpen nem hagynám abba.

HELYI TÉMA

Karsai Zita hazatért, ha csak
egy rövid idôre is. A csinos
táncosnô hónapok óta
Dubaiban él férjével, az
olimpikon Margl Ta-
mással. Zita most az OSiS
trend- és hajbemutató, illet-
ve Party sorozat kedvéért lá-
togatott Magyarországra,
és alig szállt le a repülô-
rôl, máris a színpadon ta-
lálta magát. Lapunknak
elárulta: nyáron hosz-
szabb ideig lesz majd itt-
hon, így nem bánkódik
azon, hogy máris vissza
kell térnie az Egyesült
Arab Emírségekbe. 

– Muszáj visszamennem
Dubaiba, mert egy tánc-
fesztiválon veszek részt –
mesélte  Zita lapunknak –
Szerencsére hamar meg-
találtam kint a számításai-
mat, azt csinálhatom, amit
szeretek. Gyerekeknek
tanítok táncot: 18 külön-
bözô nemzet képviselte-
ti magát egy-egy órá-
mon. Remekül megért-
jük egymást, bár az
angol nyelvtudásom

még nem az igazi, de igyek-
szem. Mindig megkérem a
diákjaimat, hogy ha valamit
rosszul mondok, javítsanak
ki. Most látom igazán, mi-

lyen fontos egészen fiatal
korban elkezdeni a nyelvtanu-
lást, olyankor még sokkal fo-
gékonyabb az ember. 

Zita hétköznapjai meghitt
nyugalomban telnek az eg-
zotikus országban. – Min-
dennap futok a tengerpar-
ton, teljesen nyugodt az
életem. Most, hogy haza-
jöttem, máris érzem a
stresszt és a pörgést. Ez
Dubaiban nincs. Még egy-
két évig mindenképpen
szeretnénk ott maradni, de
többet nem, mert tudom,
hogy ez csak egy mestersé-
ges világ. Nincs kulturális

pezsgés, valódi történelem
mögötte, ami nekem nagyon
hiányzik. A zöld szín is na-
gyon hiányzik, ott alig vannak
növények. Persze nem tu-
dom, hogy alakul még az
életem. Szeretnénk majd
gyermeket, ám ez helytôl
független! 

HT

Lóránt Kriszta mellett Kiss
Ramóna és Tihanyi Tóth

Csaba is örömmel vett részt
a gyereknapi sportnapon,
melynek egyik ötletgazdája a
sorozatbeli Orsi volt. – A tava-
lyi évben nem volt új bemuta-
tó a gyerekszínházunkban,
így idén rendhagyó módon
sportnapot szerveztünk, mivel
a gyereknap nem maradhat
el! Egy játékos sorverseny
megszervezése legalább any-
nyira kreatív feladat, mint egy
színházi produkció. Arra gon-
doltam, ha nem színház, ak-
kor legyen sportnap a csalá-
doknak, elsôsorban a gyere-
keknek. Ha lenne zászlóm, és

azon egy jelmondat, az így
szólna: Aki nem megy szín-
házba, sportoljon! – magya-
rázta nevetve Lóránt Krisztina,
aki szabadidejében, ha tehe-
ti, bakancsot húz és túrázni
indul. – A program elsôdleges
célja a sportra, a mozgásra
való nevelés volt, mindez
kreatív, játékos formában  –
mondta Kriszta, egy jó pszi-
chiáterhez méltón. – A gyere-
kek szemében hiteles va-
gyok, talán mert mindennap
látnak a tévében. Ezért nem
mindegy, hogy szomorkodni
vagy sportolni látnak. És ez
felelôsség!

HT

Fáraót játszik Gönczi Gábor 
Az RTL Klub Fókusz címû mûsorának
szerkesztôje, Gönczi Gábor új mû -
fajban próbálja ki magát: néhány
elôadás erejéig ô formálja meg a
József és a színes szélesvásznú
álomkabát Fáraóját. 

– Derült égbôl villámcsapás-
ként ért a szerepfelkérés – árul-
ta el lapunknak Gönczi. – Szir-
tes Tamás, a Madách Szín-
ház igazgatója megtud-
ta, hogy hobbiból ze-
nélek, s mivel a Fáraó
figuráját oly   kor ven-
dégmûvészeknek ad-
ják, úgy érezte, lenne
pikantériája, ha én ját-
szanám el. Elôször azt
hittem, hogy újraindult a
Kész átverés címû mûsor.
Aztán bementem, meghall-
gattak, megnézték, hogyan
mozgok, nem sokkal ké-
sôbb pedig megkaptam a
próbák rendjét is.

HTLóránt Kriszta és Tihanyi Tóth Csaba örömmel vett részt a
gyermeknapi sportnapon

Lóránt Kriszta: Aki nem megy színházba, sportoljon!
Nagy meglepetés várta a gyerekeket a BHG-focipályán, a
Barátok közt három szereplôje ugyanis pólót húzott és ak-
tívan kivette a részét a gyerekeknek szervezett sportverse-
nyekbôl. Az is kiderült, hogy Lóránt Kriszta, a sorozatban
pszichiátert alakító színésznô életében a színház mellett a
második legfontosabb dolog a sport.

Juhász Illés színházban kapcsolódik ki

Vili ma már nôs lenne

Jelenleg Shakespeare-t játszik a székesfehérvári színház-
ban, de még mindig összesúgnak a háta mögött: nem ô ját-
szott a Família Kft.-ben? Több mint 10 éve már csak szín-
padon szerepel, de el tudja képzelni, hogy még egyszer Vili
legyen, aki nagyon hülye. Juhász Illéssel egy elôadás után
beszélgettünk, amelyen ô nézôként vett részt.

Juhász Illés 
a Kaszás-díj
átadásán
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Egy-két évig még maradni akar Dubaiban
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Zita gyerekeknek 
tanít táncot

Fotó: Helyi Téma

Fotó: Helyi Téma
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Amegalakulásának�hu-
szadik� évfordulóját

ünneplô� Békés� Megyei
Népmûvészeti� Egyesület
július�18-a�és�25-e�között
mintegy�háromszáz�vendé-
get�vár�hagyományos�fel-
nôtt�és� ifjúsági�népmûvé-
szeti� táborába,� az� iskola-
centrumba.�A�jubileum�al-
kalmából� a� belvárosban
Húsz� év� húsz� mesterség
címmel� húszórás�mester-
ségbemutatót�is�terveznek
Békéscsaba� polgárainak
és�az�idelátogatóknak.�

A� táborba� jelentkezô
egyéni�alkotók�és�alkotó�kö-
zösségek�széles�kínálatból
válogathatnak.�A�kéz�mûve-
sek,�kosárfonók,�fafaragók,
kályhások,�hímzôk,�bôr�mû�-
vesek,�nemezkészítôk,�nép-
viselet-készítôk,�gyap�júszö-
vôk,�csipkekészítôk,�mézes-
kalácsosok,�takácsok,�faze-
kasok,� gyöngy��fûzôk, gyé-

kény-,�szalma-�és�csuhétár-
gyak,� fajátékok� készítôi
népi�iparmûvészektôl,�kivá-
ló�szakemberektôl�tanulhat-
ják�meg�a�mesterségek�for-
télyait.�A�népmûvészek�eb-
ben�az�évben�is�kézzelfog-
ható�nyomot�hagynak�ma-
guk�után.�A�kályhások�a�ter-
vek�szerint�udvari� sütôke-
mencét�építenek�Orosháza
mellett,� Gellértegyházán,
míg� a� fafaragók� a� csabai
Munkácsy� Mihály� Emlék-
ház�udvarára�készítenek�fa-
játékokat,�a�József�Attila�is-
kola�udvarára�pedig�pado-
kat�és�más�szabadtéri�ele-
meket.

A népmûvészeti táborról
további részletek olvasha-
tók az egyesület honlapján
(www.bmne.hu),� és� infor-
máció�kérhetô�Pál�Miklós-
nétól�(telefon:�66/442-122,
e-mail:�info@bmne.hu).

M. E.

Felcsík házhoz jön
A�Békési�Úti�Közösségi�Házak�népzenei és néptánctábort
szervez Békéscsabán –�idén�elôször�felnôttek�számára�–,
ahol�kiváló�néptáncoktatóktól�felcsíki�táncokat�lehet�tanulni,
amihez�nagyszerû�muzsikusok�húzzák�a�talpalávalót.

Helyszín: Békési�út�24.

Idôpont: augusztus�9–15.

Részvételi díj: 5000�Ft�(a�tánctanítás�és�a�programok�költsé-
geit�tartalmazza,�befizetése�érkezéskor�a�helyszínen).

A tábor programja:
–�napközben�felcsíki�táncok�tanulása,�egy-egy�ének�megta-
nulása;

–�este�táncházi�mulatság;
–�szabadidôs�programok
(furulya- vagy gardontanulás, szoknyavarrás, gyöngyfûzés);

–�improvizációs�koncert�a�Meseház�udvarán�(Improvíziók 2.1);
–�pénteken�bemutatkozó�táncház�Békéscsaba�belvárosában.

Jelentkezni telefonon vagy�e-mailben�lehet�Veres Kriszti-
nánál (+36-66/326-370,�krisztina.veress@yahoo.com,�+36-
20/444-0140).

Lubickoljunk együtt!
Idôpont: július�3.�(szombat)�10-tôl�20�óráig

Helyszín: Árpád�fürdô

PROGRAM
10.00�–�egészségügyi�szûrôvizsgálatok
13.00�–�Józsa�Mihály�és�barátai�mûsora
14.00�–�Rita�bohóc
14.30�–�Amigos�Latinos
15.00�–�Colosseum�Fitness
15.30�–�Kung-fu�bemutató
16.00�–�Komlósi�Kata�–�musical
16.30�–�Fit�Dance�Center
17.00�–�Aikido-bemutató
18.00�–�Déja-vu
19.00�–�The�High�Spirits

Arcfestés,�ugrálóvár�(ingyenes),�akciós�belépôjegyek,�strand-
röplabda,�vetélkedôk,�úszóverseny,�lábteniszbajnokság

Fôvédnök: Vantara�Gyula�polgármester
Fôszponzor: Békéscsaba�Vagyonkezelô�Zrt.
Támogatók:
Békéscsaba�Megyei�Jogú�Város�képviselôi�(dr.�Ferenczi�Attila,�Herczeg�Tamás�ta-
nácsnok,�Tímár�Ella,�dr.�Fábián�Ágnes�tanácsnok,�Szente�Béla),�a�Békés�Megyei
Hírlap,�a�Centrum-Pharma�Kft.,�a�Csaba�Rádió�és�a�Békés�Megyei�Vízmûvek�Zrt.

Múzeumok éjszakája
Programok a Munkácsy-emlékházban június 19-én:

18.00–19.30 Gyermekprogramok
18.30–19.30 Sétakocsikázás jelmezekben
19.00 „Szentivánéji casino” felnôtteknek
20.00 Tüzes divatkavalkád
21.00 Borkóstoló a pincében, 

szórakoztató zene az udvaron
22.30 Az Orszlán együttes koncertje
23.00 Fáklyás, zenés felvonulás csónakkal 

az Élôvíz-csatornán
22.00–24.00 Ingyenes csónakázási lehetôség
24.00 A X. Csabai Szalon megnyitója a Cathy’s kávézóban
0.30-tól Tûzshow a Salamon Family közremûködésével 

az emlékház udvarán
Óránként rendhagyó tárlatvezetés

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzata a�nemzeti�és�etnikai�kisebbségek�jogairól�szó-
ló�1993.�évi�LXXVII.�törvény�25.�§�i)�pontja�alapján�ösztöndíjat
alapít a békéscsabai lakóhelyû, szociálisan hátrányos
helyzetû roma fiatalok támogatására.

PÁLYÁZNI AZ ALÁBBI FELTÉTELEK FENNÁLLÁSA ESETÉN LEHET:
•�állandó�békéscsabai�lakóhely,
•�tanulói�jogviszony�általános�iskolában,�középiskolában,�fô-
iskolán,

•�az�elôzô�évi�tanulmányi�eredmény:
–�általános�iskolásoknál�3,3�átlag;
–�középiskolásoknak�3,0�átlag;
–�fôiskolásoknak:�sikeresen�abszolvált�év�és�érvé-
nyes�iskolalátogatási�igazolás.��

(Az�átlag�teljesítése�alól�mentességet�élveznek�az�általános
iskola�1.�osztályos�tanulói.)

A TÁMOGATÁS FORMÁJA:
A�támogatás�egyszeri�pénzbeni�juttatás,�melyet�az�ösztöndíj
alapítója�a�támogatott�tanuló�iskolájának�utal�át.�Az oktatási in-
tézmény a támogatott tanuló ösztöndíját felhasználhatja: a�pá-
lyázó�számára�szervezett�osztálykirándulásra,�szabadidôs,
kulturális�és�sportprogramok�szervezésére,�valamint�a�tanu-
láshoz�szükséges�eszközök�beszerzésére.

AZ ELNYERHETÔ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (SZEMÉLYENKÉNT):
–�általános�iskolásoknál�3,3�átlagtól�a�támogatás�mértéke:
5000�Ft/fô/tanév;

–�középiskolásoknak�3,0�átlagnál:�10�000�Ft/fô/tanév;
–�fôiskolásoknak:�sikeresen�abszolvált�év�és�érvényes�iskola-
látogatási�igazolás�esetén:�15�000�Ft/fô/tanév.�

A� pályázatot� Békéscsaba�Megyei� Jogú� Város�Cigány� Ki-
sebbségi�Önkormányzata� titkárságára� (Békéscsaba,�Sza-
badság�tér�11–17.�III.�emelet)�kell�benyújtani.�A�pályázat�kií�ró-
ja�ûrlapot�nem�rendszeresített,�a�pályázóknak�kérelem�for-
májában,�iskolalátogatási�igazolással�és�az�iskola�által�hitele-
sített�bizonyítványmásolattal�kell�leadniuk�igénylésüket.

A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE: 
1. általános és középiskolásoknál: 2010.�június�15–30.,
2. fôiskolásoknál: szeptember 15.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: a�2010.�júliusi�és�szep-
temberi�ülésen.

A�kisebbségi�önkormányzat�a�beérkezett�pályázatokat�rangso-
rolja,�ennek�alapján�hozza�meg�döntését�határozati�formában.
A�pályázat�kiírója�sikeres�pályázat�esetén�értesíti�az�iskolákat.

Békéscsaba,�2010.�június�7.

Nagy Ferenc elnök

F E L H Í V Á S
az árkok tisztítására

A csapadékos idôjárás miatt sok helyen problémát
okoz a vízelvezetô árkok elhanyagolt állapota.
Felhívjuk a lakosság figyelmét,�hogy�a�köztisztaság�fenn-
tartásáról�szóló�31/1998.�(XII.�17.)�sz.�önkormányzati�rende-
let�3.�§�(5)�bekezdése�rendelkezik�arról,�hogy�az ingatlan tu-
lajdonosa (használója) köteles gondoskodni:

d)�az�ingatlanon�keletkezô�csapadékvíz,�hó,�hólé�saját�területen
való�elvezetésérôl,�elhelyezésérôl,�illetve�kiépített�csapadék-
víz-elvezetô�árok�esetén�az�abba�történô�bevezetésrôl;

e)�az�ingatlanok�elôtti�belvízelvezetô�árkok�és�ezek�mûtár-
gyainak�(átereszek)�tisztántartásáról,�rendszeres�kaszálá-
sáról,� a� csapadékvíz� zavartalan� lefolyását� akadályozó
anyagok,�hulladékok�eltávolításáról�és�a�kiszedett�idegen
anyagok�lerakóhelyre�történô�szállításáról.

Kérjük az érintett lakosságot, hogy a feliszapolódott árkok, át-
ereszek kitisztításával biztosítsák a csapadékvíz zavartalan le-
folyását.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési Osztálya

A városi középiskolás szépirodalmi 
(vers és próza) 

PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI

Békéscsaba�Megyei�Jogú�Város�Polgármesteri�Hivatala�a�vá-
ros�középiskolásai�számára�vers�és�próza�kategóriában�szép-
irodalmi�pályázatot�hirdetett�az�ünnepi�könyvhét�alkalmából.
A�pályázaton�Békéscsaba�bármely�középiskolájának�tanuló-
ja�részt�vehetett.�Egy�pályázó�akár�mindkét�kategóriában�in-
dulhatott,�tematikus�megkötés�nélkül.

A�szép�számú�pályázati�munkákat�háromfôs�szakmai�zsûri�ér-
tékelte,�amelynek�tagjai�Banner�Zoltán�költô,�mûvészettörté-
nész,�dr.�Elek�Tibor�irodalomtörténész,�kritikus�és�Kiss�László
író,�szerkesztô�voltak.

Az�eredményhirdetésre�június�4-én,�a�városi�könyvhéten�ke-
rült�sor.�

Eredmények: 
Vers:

Szász�Anna�Tünde�
(Andrássy�Gyula�Gimnázium�és�Kollégium);
Tóth�Dóra�Lilla�(Bartók�Béla�Mûvészeti�Szakközépiskola
és�Alapfokú�Mûvészetoktatási�Intézmény,�Zeneiskola);
Martinecz�Ida�és�Balangó�Nóra�
(Andrássy�Gyula�Gimnázium�és�Kollégium).

Próza:
Szabó�Adrienn�(Andrássy�Gyula�Gimnázium�és�Kollégium);�
Dorkó�Sára�(Andrássy�Gyula�Gimnázium�és�Kollégium);
Bökfi�Réka�(Belvárosi�Általános�Iskola�és�Gimnázium).

Az I. helyezést elért pályázók mûvei�a�www.bekescsaba.hu
honlapon�olvashatók�el.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala állást hirdet 
KERTÉSZ 

munkakör betöltésére.
A foglalkoztatás jellege: teljes�munkaidôs,�határozott�idejû�(tartósan
távol�lévô�köztisztviselô�helyettesítése)�közszolgálati�jogviszony.
A�jogállásra,�az�illetmény�megállapítására�és�a�juttatásokra�a�köztisztvi-
selôk�jogállásáról�szóló�1992.�XXIII.�törvény�rendelkezései�az�irányadók.
Ellátandó fôbb munkaköri feladatok:
Gondoskodik�az�önkormányzat�tulajdonában�lévô�közutak�tartozékát
képezô�fák,�bokrok�közlekedésbiztonsági�szempontból�szükséges
gondozásáról.�Gondoskodik�a�helyi�jelentôségû�természeti�érték�meg-
óvásáról.� Feladata� a� köztemetôk� rendeltetésszerû� használatához
szükséges�építmények,�közmûvek,�egyéb�tárgyi�és�infrastrukturális�lé-
tesítmények,�valamint�a�közcélú�zöld�felületek�karbantartása.
Pályázati feltételek:
•�magyar�állampolgárság,�cselekvôképesség,�büntetlen�elôélet;
•�egyetemi�vagy�fôiskolai�szintû�mûszaki�vagy�közgazdasági,�agrár-
felsôoktatásban�(ezen�belül�környezetvédelmi�mérnök�vagy�táj-�és
kertépítész)�szerzett�szakképzettség,�szakirányú�továbbképzésben
szerzett�környezetvédelmi�szakmérnök�szakképzettség;

•�vagyonnyilatkozat-tételi�kötelezettség;
•�a�munkakör�betöltése�6�hónap�próbaidô�kikötésével�történik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•�végzettséget,�képesítést�igazoló�okiratok,�részletes�szakmai�önélet-
rajz,�elérhetôség,�3�hónapnál�nem�régebbi�hatósági�bizonyítvány,
amely�igazolja,�hogy�a�pályázó�nem�áll�munkakörének�részét�képe-
zô�foglalkozástól�eltiltás�hatálya�alatt.

A pályázat benyújtásának feltételei:
Postai�úton,�a�pályázatnak�Békéscsaba�Megyei�Jogú�Város�Polgár-
mesteri� Hivatala� címére,� a� jegyzô� részére� történô�megküldésével
(5600�Békéscsaba,�Szent�István�tér�7.).�Kérjük�a�borítékon�feltüntetni
a�munkakör�megnevezését:�városi�kertész.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010.�június�28.,�a�munkakör
legkorábban�2010.�július�1.�napjától�tölthetô�be.
A részletes pályázati kiírás közzétételének helye:www.kszk.gov.hu,
www.bekescsaba.hu.
A�pályázati�kiírással�kapcsolatosan�további információt Csiaki�Tamás
osztályvezetô�nyújt�a�66/523-818-as�telefonszámon.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala állást hirdet 

GYÁMÜGYI ÜGYINTÉZÔ 
munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes�munkaidôs,�határozatlan�idejû�közszol-
gálati�jogviszony.
A�jogállásra,�az�illetmény�megállapítására�és�a�juttatásokra�a�köztiszt-
viselôk�jogállásáról�szóló�1992.�XXIII.�törvény�rendelkezései�az�irány-
adók.
Ellátandó fôbb munkaköri feladatok:
a�városi�gyámhivatal�feladat-�és�hatáskörébe�tartozó�valamennyi�ügy-
ben�való�eljárás;�eljárása�során�a�feladatkörébe�tartozó�ügyek�teljes
körû�és�önálló�ügyintézése�a�döntések�elôkészítésétôl�azok�terveze-
tének�meghozataláig�bezárólag,�a�szükséges�eljárási�cselekmények
és�adminisztratív�tevékenységek�egyidejû�elvégzése,�indokolt�esetben
peres�eljárás�kezdeményezése�és�feljelentéstétel�a�hatáskörébe�tarto-
zó�ügyekben,�a�jogszabályban�elôírt�nyilvántartás�vezetése,�kapcso-
lattartás�és�együttmûködés�társszervezetekkel.
Pályázati feltételek:
•�magyar�állampolgárság,�cselekvôképesség,�büntetlen�elôélet;
•�jogász�vagy�fôiskolai�szintû�államigazgatási�és�szociális�igazgatási
szakképzettség;

•�vagyonnyilatkozat-tételi�kötelezettség;
•�a�munkakör�betöltése�6�hónap�próbaidô�kikötésével�történik.
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
•�gyámügyi�vagy�gyermekvédelmi�területen�szerzett�szakmai�tapasz-
talat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•�végzettséget,�képesítést�igazoló�okiratok,�részletes�szakmai�önélet-
rajz,�elérhetôség,�3�hónapnál�nem�régebbi�hatósági�bizonyítvány,
amely�igazolja,�hogy�a�pályázó�nem�áll�munkakörének�részét�képe-
zô�foglalkozástól�eltiltás�hatálya�alatt.

A pályázat benyújtásának feltételei:
Postai�úton,�a�pályázatnak�Békéscsaba�Megyei�Jogú�Város�Polgár-
mesteri� Hivatala� címére,� a� jegyzô� részére� történô�megküldésével
(5600�Békéscsaba,�Szent�István�tér�7.).�Kérjük�a�borítékon�feltüntetni
a�munkakör�megnevezését:�gyámügyi�ügyintézô.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010.�június�28.,�a�munkakör
legkorábban�2010.�július�1.�napjától�tölthetô�be.
A részletes pályázati kiírás közzétételének helye:www.kszk.gov.hu,
www.bekescsaba.hu.
A�pályázati�kiírással�kapcsolatosan�további információt Csizmár�Mó-
nika�csoportvezetô�nyújt�a�66/523-821-es�telefonszámon.

JUBILEUMI 
népmûvészeti tábor
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Pályázó szervezet,
ALAPÍTVÁNY neve

Pályázat tárgya
KIOS bizottság 

döntése  

1. 
Zenebarát – Felebarátok 
Közhasznú Alapítvány

Betlehemes játék elôadásának költségei 20 000 Ft  

2. 
Zenebarát – Felebarátok 
Közhasznú Alapítvány

Passiójáték elôadás – hangosítás, kellékek, jelmezek
kölcsönzése

20 000 Ft

3.
Békéscsaba Diáktanya 
Közalapítvány

Varázsének a Diáktanyán – hangzóanyagok, ritmus-
hangszerek vásárlása

20 000 Ft

4.
Zenebarát – Felebarátok 
Közhasznú Alapítvány

Karácsonyi koncert hangosítása, jelmezek kölcsönzése 20 000 Ft

5. Homo Faber Alapítvány
Baranta (hagyományos magyar harcmûvészet) csapat
tagjai részére fellépôruhák készítése

30 000 Ft  

6. 
Modern Táncmûvészeti 
Alapítvány 

Új táncmûvészeti színházi elôadás és táncprodukciók
bemutatása

30 000 Ft  

7. 
AUT-PONT – Autista Gyerme-
kekért és Fiatalokért Alapítvány 

Kézmûves foglalkozások autizmussal élô fiatalok és fel-
nôttek részére (anyagköltség, foglalkozásvezetô bére) 

30 000 Ft  

8. 
Békéscsaba Diáktanya 
Közalapítvány

Jeles napok a Diáktanyán – kézmûves foglalkozások
anyag- és eszközköltsége

30 000 Ft  

9. Békés Öregség Alapítvány 
Táncbemutató és képzômûvészeti kiállítás 
megrendezése

20 000 Ft  

10. Békés Öregség Alapítvány 
Közmûvelôdési rendezvény („Vetélkedô a vándor-
serlegért”) szervezése

20 000 Ft  

11. 
Alapítvány a Gerlai 
Óvodásokért  

„Tavaszi zsongás” elsô szabadtéri családi rendezvény
2010. május 31-én

20 000 Ft  

12. Speciális Nevelésért Alapítvány 
Egy iskola legöregebb és legfiatalabb szakkörének 
közös tûzzománc-kiállítása Békéscsabán

20 000 Ft  

13. Szeretetszolgálat Alapítvány 
IV. Határmenti Egyházzenei Karvezetôi és Kórus-
kurzus (étkeztetés, tiszteletdíjak)

30 000 Ft  

14. 
Zenebarát – Felebarátok 
Közhasznú Alapítvány

III. Ifjúsági Gitáros Énekkarok Találkozója 
(2010 tavasza)

30 000 Ft  

15. 
Alapítvány a Gerlai 
Óvodásokért  

Indián tábor 2010. augusztusban
(eszközök beszerzése, étkeztetés)

20 000 Ft  

16. 
Békés Megye Népmûvészetéért
Alapítvány 

XVI. Országos Kosárfonó Mesterkurzus megvalósítása
(szakmai, utazási, szállítási költségek)

30 000 Ft  

17. Homo Faber Alapítvány 
Körösök Völgye Baranta Csapat 2010. évi nyári tábora
(népzene és néptánc oktatása)

20 000 Ft  

18. 
Modern Táncmûvészeti 
Alapítvány 

Modern táncmûvészeti kurzus és tánctábor megvaló-
sítása 2010 nyarán (tanárok díja, szállás, étkezés)

30 000 Ft   

ÖSSZESEN: 440 000 Ft

Az�elôzô�és�a�mostani�találko-
zókat�is�Maczák János szer-
vezte.�Bevezetô�beszédében
kifejtette,�hogy�volt�iskolájuk-
ban� igen� képzett� tanároktól
kaptak�nagyon�sok�jó�ismere-
tet� és� tudást,� akik� igaz�ma-
gyar� hazafiakká,� osztálytár-
saik�és�munkatársaik�megbe-
csülésére,�hazaszeretetre�és
a�munka�szeretetére�nevelték
ôket.

Mindezt�pedig�nagy�szigo-
rúsággal�tették,�amit�az�aláb-
biak�is�bizonyítanak:�elsô�osz-
tályba�összesen�88�gyermek
iratkozott�be,�két�osztály� in-
dult.�A�négy�tanév�folyamán
különbözô�okok�miatt�ötven-
ketten� abbahagyták� a� tanu-
lást,�és�tízen�(akik�elbuktak)
jöttek�az�elôzô�osztályokból,
így�negyvenhatan� jelentkez-
tek�érettségi�vizsgára.�Közü-
lük� harmincheten� sikeresen
leérettségiztek,� a� többi� pót-
é�rettségire�utasíttatott.

Maczák�János�ismertette,
hogy�a�találkozó�idején�a�46-

ból�mindössze�10�fô�él,�32-en
meghaltak,�négy�személy�tar-
tózkodási�helye�pedig�isme-
hat�jelent�meg,�a�többiek�be-
tegségre�hivatkozva�távol�ma-
radtak.�

A� találkozón� egyperces
néma� felállással�emlékeztek
meg�elhunyt�tanáraikról�(már
egy�sem�él)�és�osztálytársaik-
ról.�Maczák�János�felolvasta�a
meg�nem�jelent�négy�volt�osz-
tálytárs� levelét,� hogy� mind-
annyian� tudomást�szerezze-
nek� hogylétükrôl.� Ezután� a
megjelentek� egyenként� is-
mertették�az�utolsó�találkozás
óta� velük� történteket.� Úgy
tûnik,� az� életben� valameny-
nyien�igen�jól�érvényesültek:
volt,�aki�igazgató,�volt,�aki�osz-
tályvezetô,�volt,�aki�fôkönyve-
lô,� gyémántdiplomás� tanár
vagy�állomásfônök�lett.

A�beszámolót�ebéd�követ-
te,�utána�pedig�még�kötetlen
beszélgetést�folytattak,�majd
a�viszontlátásig�szívélyes�bú-
csút�vettek�egymástól.

Példás�összefogással,�közös
akarattal,� kétévnyi� munka
eredményeként�megújult� az
Arany-porta� Nagyszalontán,
az�Arany�János�u.�46.�szám
alatt.�A�„bogárhátú”�kis�ház,
amelyben� Arany született,
még�a�költô�gyermekkorában
leégett.�A�helyén�álló�–�azóta
már�a�negyedik�–,�leromlott�ál-
lapotú�ház�helyreállítását�2009-
ben�kezdték�el.�A�nádfedeles
tájház� visszakapta�Arany� Já-
nos�korát�idézô�jellegét,�beren-
dezése�a�régi�szalontai�ottho-
nok�hangulatát�idézi.�Az�udva-
ron�ma�is�áll�az�a�gémeskút,
amelynek�vizét�egykor�a�költô
családja,�maga�Arany�János�is
merítette,�s�bólingat�az�eperfa
lombja�is�–�ha�nem�is�a�Családi
körben�megénekelt�fa,�de�an-
nak�„unokája”.

Május�végén�felemelô�ün-
nepség�keretében�avatták�a

portát.�A�helyi�általános�iskola
néptánccsoportját� és� vers-
mondóit�a�békéscsabai�Bar-
tók�Béla�Vegyeskar�a�gyulai
Erkel� kórussal� közösen�elô�-
a�dott,� Kodály-� és� Erkel-mû�-
vek�bôl�álló�mûsora�egészítet-
te� ki.� A� felújítás� fôvédnöke
Kósa Lajos debreceni�polgár-
mester,�országgyûlési�képvi-

selô�volt,� aki�avatóbeszédet
mondott.

A�költôóriás�szellemét�idé-
zô�„nemzeti�kegyhely”�terem-
tôdött�Nagyszalontán,�s�immár
nemcsak�a�Csonka�toronyba
érdemes� ellátogatni,� ahol� a
költô�tárgyi�emlékeit�ôrzik,�ha-
nem�az�Arany-portára�is.

Dr. Jároli Józsefné

AKékkereszt� Egyesület
békéscsabai� csoportja

tízéves�fennállását�ünnepli�az
idén,�s�ez�alkalomból�a�Deák
utcai�református�gyülekezeti
teremben�találkoztak�nemré-
giben� a� helyiek� és� a� régió
Kékkereszt-csoportjai.

Az�ünnepi�összejövetelen
Marti Miklós református� lel-

kész�mondott�áldást,�a�város
nevében�pedig�Vantara Gyula
köszönte�meg�az�egyesületi
tagok�munkáját,�és�emlékpla-
kettet�nyújtott�át�a�csoport�el-
nök�asszonyának.�A�polgár-
mester�kiemelte�a�Kékkereszt
fontosságát,� mely� 126� éve
alakult� Genfben.� Magyaror-
szágon� 1892� óta� tevékeny-

kednek,� s� a� rendszerváltás
évében� újultak� meg,� illetve
alakultak�újjá.�

Mint�azt�Antalfay Elemérné
csabai�elnöktôl�megtudtuk,�a
Kékkereszt�célja�az�alkohol-
problémákkal� küzdôk� felka-
ro�lása,�segítése,�a�prevenció
és�az�utógondozás,�e�célból
az� egyesület� alkohológiai
szakintézetet� tart� fenn� Dö-
mö�sön.�A�csoport�munkájá-
nak� sikerét� igazolja�Harmati
György sorsa,�aki�az�ünnep-
ségen�megosztotta�saját�élet-
útja� tanulságait� a� hallgatók-
kal,�s�elmondta,�hogyan�sike-
rült� megszabadulnia� az� al-
ko�hol�fogságából.�Némethné
Balogh Katalin az�országos�el-
nök,�Korsós István üdvözletét
tolmácsolta,�majd�a�nyolcvan-
öt�éves�Cs. Kiss Andor bácsi-
nak�nyújtották�át�a�szolgála-
tért�az�ôt�megilletô�kékkeresz-
tet�és�jelvényt.

Vándor Andrea

Kórusok az Arany-portán

Belvárosok
a focidöntôn
Május�26–27-én�Fonyódli-
geten� rendezték� meg� a
labdarúgó�diákolimpia�or-
szágos�döntôjét.�Az�I.�kor-
csoportot�(8–9�évesek)�Bé-
kés� megyébôl� a� csabai
Belvárosi�Általános�Iskola
és� Gimnázium� csapata
képviselte,�amelynek�tag-
jai�a�képen:�Nagy Barna-
bás,�Irimiás Gergô,�Szabó
Zsombor,� Dávid Zoltán
Gergô,�Labos Dániel (jobbról�balra,�alsó�sor),�valamint�Iglicz Máté,�Karácsonyi Máté,�Apáti
Bence,�Számfira Csaba (jobbról�balra,�felsô�sor).�A�fiúk�hét�mérkôzést�küzdöttek�végig�lel-
kesen�két�nap�alatt�a�Balaton�partján,�és�az�ország�húsz�legjobb�csapata�között�a�7.�helye-
zést�szerezték�meg.

A Békéscsabai Községi Fiú Felsôkereskedelmi Iskola
1943-ban érettségizett tanulói május végén tartották hat-
vanhét éves érettségi találkozójukat a Fiume különter-
mé ben.

Marika néni 
kilencvenöt éves
A�csabai�Kelle AndrásnéMari-
ka�néni�nemrég�töltötte�be�95.
életévét.�Születésnapja�alkal-
mából� Békéscsaba� Megyei
Jogú�Város�részérôl�Köles Ist-
ván alpolgármester�és�dr. Kiss
Gyula aljegyzô� köszöntötték
Mokry�lakótelepi�otthonában
gyönyörû�virágcsokorral,�tor-
tával,�oklevéllel.�Vantara Gyula

polgármester�levélben�köszön-
tötte�az�idôs�hölgyet,�üdvözlô
sorait�meghatottan�olvasta�az
ünnepelt.�Marika�néni�két�fiú-
gyermeknek�adott�életet,�kö-
zülük�már�csak�Mihály�nevû�fia
él,�aki�szintén�itt�lakik�a�lakótele-
pen.�Hat�unokája�és�négy�déd-
unokája�szeretete�veszi�körül.
Kezdetben�háztartásbeli� volt,
majd�a�Volántól�ment�nyugdíj-
ba�35�évvel�ezelôtt. V. A.

Tízéves a Kékkereszt

Egy régi osztály
érettségi találkozója

FOGADÓNAP
Vantara Gyula országgyû�-
lési�képviselô�július 2-án 14
órától –�elôzetes�bejelent-
kezés�alapján�–� fogadja�a
választópolgárokat� a� bé-
késcsabai�Fidesz-irodában.�

A� 444-112-es� telefonszá-
mon� vagy� személyesen� a
Szabadság� tér� 1–3.� szám
alatti� irodában� lehet� beje-
lentkezni� hétköznapokon
9–12�óráig.

Elsô vizsgaidôpont: 2010. szeptember
Felkészítô tanfolyamok szervezés alatt

Nyári INTENZÍV nyelvtanfolyamaink: KIS LÉTSZÁMÚ CSOPORTOKBAN
128 órás középfokú angol tanfolyam június 21-tôl augusztus 6-ig, 

napi 4 tanórában, 650 Ft/óra

Diplomához 64 órás alapfokú nyelvvizsga
Felkészítés: 800 Ft/tanóra (már 4 fôtôl)

ELTE ITK junior nyelvvizsga

már nálunk is!
(A vizsga, ahol 

nem lehet megbukni)
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KATEDRA, MINDENKI ISKOLÁJA
Tel.: 06-30/592-94-60 • www.katedra.hu

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4.
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Hitelügyintézés
CSABACREDIT KFT. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 16–18.)
Lakásvásárlási hitel és szabad felhasználású hitel A-tól Z-ig!

BAR-LISTA és végrehajtás nem akadály!

Eladó ingatlanokat keresünk ügyfeleink számára!
Ingyenes regisztráció!

Idôpontegyeztetés: 06-20/773-6519

Krampusz vagyok, csak
egy kutya a menhelyen élô
sok-sok eb közül. A neve-
met nem a belsô tulajdon-
ságaim, hanem fényes, éj-
fekete szôröm és hegyes
füleim miatt adták nekem
az ott dolgozó emberek.

Minden kutyatársammal
jól kijövök, nem vagyok bal-
hézós fajta, az embereket
pedig különösen szeretem.
Mindenkihez barátsággal közeledek. Szeretek pattogós
labdaként felugrálni az emberek elôtt, hogy jó közelrôl be-
lenézhessek a szemükbe. Külsô jellemzôim: alacsony va-
gyok, zömök-izmos testalkatú és csonkolt farkú (már nem
emlékszem, ez hogyan történt, de hát így is lehet még bol-
dog életem). Egyéb tudnivalók rólam: másfél éves vagyok,
megvannak a szükséges oltásaim, és egy ivartalanításon
is túlestem a gondozóim jóvoltából.

Társamat már örökbe fogadták, ez reménnyel tölt el,
hogy értem is eljön nemsokára a Gazdám. 
A csabai állatmenhely a Kétegyházi út 30. sz. alatt talál-

ható, honlap: www.csabaiallatvedok.hu, telefonszám: 06-
30/322-2776.

GAZDIKERESÔSlovenskí historiografi
Začiatkom júna predstavili

verejnosti najnovšie pub-
likácie Výskumného ústavu
Slovákov v Maďarsku v sídle
inštitúcie v Békešskej Čabe.
Je to obšírne dielo Miroslava
Kmeťa s názvom Historiogra-
fia dolnozemských Slovákov
v  19. storočí a  elektronická
kniha ústavu, ktorá obsahuje
výsledky vlaňajšieho výskum-
ného tábora v Senváclave.

Výskumný ústav Slovákov
v Maďarsku založili príslušníci
dolnozemskej slovenskej inte-
ligencie, žijúci v  Békešskej
Čabe a v Budapešti z iniciatívy
rodáka z Békešskej Čaby, ge-
netika slovenského pôvodu

Mateja Šipiczkého v  roku
1990 v rámci Zväzu Slovákov
v Maďarsku. Od roku 2001 ús-
tav je inštitúciou Celoštátnej
slovenskej samosprávy, jeho
sídlo sa nachádza od samých
začiatkov dodnes v Békešskej
Čabe. Cieľom jeho spolupra-
covníkov je, aby v záujme zac-
hovania jazyka, kultúry a tradí-
cií slovenskej národnosti žijú-
cej v Maďarsku vedecky ana -
lyzovali spoločenské procesy
týkajúce sa jej minulosti a sú-
časnej situácie. 

Na nedávnej prezentácii
publikácií dielo Miroslava Kme-
 ťa obecenstvu predstavil slo-
venský pedagóg z  Nadlaku,
Pavel Husárik. Autora, ktorý
od roku 1989 bol štyri roky
hosťujúcim učiteľom čabians-
kej slovenskej školy dodnes
viažu silné priateľské väzby
a pracovné kontakty k dolno-
zemským Slovákom. V súčas-
nosti prednáša históriu na Ka-
tedre histórie Fakulty humanit-
ných vied na Univerzite Ma-
te ja Bela v Banskej Bystrici.
Táto univerzita inak aj finanč-
ne podporila vydanie najnov-
šej publikácie slovenského ve-
deckého centra v Maďarsku.
Historik v prvej časti diela po-
dáva detailný prehľad slo-
venského osídľovania Dolnej
zeme, zvlášť sa zmieňuje
o enklávach v dnešnom Ma-
ďarsku, Rumunsku a Vojvodi-

ne.  Jadro publikácie tvorí opis
činnosti pätnástich historiog-
rafov, väčšina ktorých je dobre
známa aj pre čabianskych či-
tateľov, ako napr. Ľudovít
Haan, Ondrej Seberíni, alebo
Michal Žilinský. Osobitnú po-
zornosť venuje úlohe týchto
historiografov v kontexte slo-
venskej a maďarskej histori-
ografie, resp. ich monogra-
fiám, ktoré spracúvajú dejiny
jednotlivých dolnozemských
slovenských osád.

V druhej časti prezentácie
predstavila elektronickú knihu,
ktorá obsahuje výsledky vla-
ňajšieho výskumného tábora
riaditeľka vedeckého ústavu
Alžbeta Hornoková Uhrinová.
Uviedla, že podmienkou zís-
kania podpory z Vyšehradskej
štvorky bolo aj uverejnenie
výsledkov, čo podľa nej účast-
níkov motivovalo v práci. Z fi-
nančných dôvodov však ten-
tokrát nemohlo byť realizova-
teľné tradičné uverejnenie
v knižnej forme, preto si vybra-
li túto novú možnosť. Články,
prístupné na internete analy-
zujú nárečie a  používanie
jazyka, ľudovú slovesnosť,
tradičné remeslá, fungovanie
starších a  nových inštitúcií,
identitu, spoločenské vzťahy,
zvyky a ľudové tradície obyva-
teľov jednej slovenskej dediny
v Pilíši, v Senváclave.

cs. l.

HU-US Quartet 
a Békési úton

A HU-US Quartet adott nagy-
sikerû koncertet nemrégiben
a Békési úton. A Meseház ud-
varán saját szerzeményeket
hallhattunk Balázs Elemértôl
és Tim Riestôl. A második fél-
i dôben fergeteges Rolling
Stones-improvizációk csen-
dültek fel kiváló magyar és
amerikai zenészek tolmácso-
lásában. Tim Ries (Rolling
Stones), aki a jazzben is iga-
zán otthon van, szaxofonjáté-
kával kápráztatta el a nagyér-
demût, és több különleges
hangszert is hozott Békéscsa-
bára. A zenekarban olyan ne-
ves zenészekkel találkozhat-
tunk, mint Norbert Marius (USA
– basszusgitár), aki még a ’80-
as években ment ki Ameriká-
ba, Balázs József (zongora),
Balázs Elemér (dob). Utóbbi
testvérpár alkotja a Balázs
Elemér Groupot, s ebbôl –
amerikai zenésztársaikkal
kie gészülve – jött létre a HU-
US Quartet, amelybôl a „HU”
Hungaryt jelenti, az „US” pe-
dig az USA-t. V. A.

Capa (h)arcai 
ABudapesten született

Friedmann Endre Ernô,
alias Robert Capa (magyar
barátainak: Cápa) fotóiból
nyílt tárlat (H)Arcok címmel a
múzeumban. Az intézmény
igazgatója és a megyei
közgyûlés alelnöke köszöntôi
után dr. Baji Etelka, a Magyar
Nemzeti Múzeum (MNM) ku-
rátora elmondta, hogy a ma-
gyar kulturális kormányzat
2008-ban tette lehetôvé a

MNM-nek, hogy megvegye
Capa 937 darabos, Mesterkó-
piák III. elnevezésû összeállí-
tását, amelybôl most 45 képet
mutatnak be október 3-áig a
csabai tárlaton. Itt látható –
többek között – Capa a világ-
sajtót bejárt „A milicista halá-
la” címû képe is. A tárlatot Le-
hoczky Péter fotoriporter nyi-
totta meg Bartus Gyula szín -
mûvész közre mû kö désével.

Vándor

Brüsszeli képviselet
Hivatalosan is megnyílt Délke-
let-Magyarország brüsszeli re-
gionális képviselete. A képvi-
seletet három megye (Bács-
Kiskun, Békés és Csongrád),
valamint két város (Békéscsa-
ba és Kecskemét) alapította,
hogy lehetôvé tegye a régió

közvetlen kapcsolatát az Eu-
rópai Unió intézményeivel,
kapcsolatokat építsen ki a már
jelen lévô regionális képvise-
letekkel, valamint képviselje a
régió érdekeit. A megnyitón
jól fogyott a Csabagyöngye
bor és a gyulai kolbász.

Összefogás a gyerekekért
Szlovák történetírók

Az Összefogás Mezômegye-
rért Egyesület, a mezôme-
gyeri Fô Utcai Óvoda, a Körö-
sök Völgye Baranta Csapat
és a Békéscsabai Kulturális
Központ Arany János Mûve-
lôdési Háza szervezésében
várták a megyeri játékország-
ba a legkisebbeket a gyer-
meknap alkalmából.

A játék, móka, kacagás
mellett az uniós elôírásoknak
megfelelôen készült új játszó-
teret is birtokukba vehették a

nebulók a Hóvirág utcában,
amelyet Herczeg Tamás ta-
nácsnok, Kiss Tibor szakbi-
zottsági elnök és a körzet ön-
kormányzati képviselôje, Hri-
csovinyi Tamás avattak fel. A
kétmillió forintos játszótér tel-
jes egészében Hricsovinyi Ta-
más képviselôi alapjából ké-
szült, az avatót pedig – szép
gesztusként – Mezômegyer
fennállásának 810. évforduló-
jára, illetve a megyeri Arany
János Mûvelôdési Ház 45.

születésnapjára idôzítették. A
korszerû, szép, biztonságos
tér két hét alatt készült el helyi
vállalkozók kivitelezésében.
Herczeg Tamás – aki kislá-
nyával érkezett – beszédében
megemlékezett a gyermek-
nap kilencvenesztendôs múlt-
járól, a megyeri hagyomá-
nyokról s a kisközösségek ér-
tékteremtô hatásáról. Hricso-
vinyi Tamás elmondta, hogy
az egyesület kerítéssel sze-
retné védeni az új játszóteret,
Kiss Tibor pedig arra kérte a
nagyobbakat, hogy vigyázza-
nak a játszótérre, ne rongálják
meg. A térre ivókutat is ter-
veznek a több mint 60 óvodás
s a mintegy 160 általános is-
kolás megyeri csemetének. A
gyereknapon a továbbiakban
karatebemutató, pónilovag-
lás, ugrálóvár és az ovisok
mûsora szórakoztatta a részt-
vevôket, de a palacsintázás-
nak is sokan örültek…

Vándor Andrea

Június elején mutatták be a
Magyarországi Szlovákok

Kutatóintézetének békéscsa-
bai székhelyén az intézet leg-
újabb kiadványait, Miroslav
Kmet’ A dél-alföldi szlovákok
19. századi történetírása címû
átfogó mûvét, valamint azt az
elektronikus könyvet, amely a
szlovák tudományos mûhely
tavalyi pilisszentlászlói kuta-
tótáborának eredményeit tar-
talmazza. 

A Magyarországi Szlová-
kok Kutatóintézetét 1990-ben
Sipiczki Mátyás csabai szlo-
vák származású genetikus
kezdeményezésére Békés-
csabán, illetve Budapesten
élô dél-alföldi szlovák szár-
mazású értelmiségiek alapí-
tották a Magyarországi Szlo-
vákok Szövetsége keretein
belül. 2001-tôl az Országos
Szlovák Önkormányzat intéz-
ményeként mûködik, az inté-
zet székhelye a kezdetektôl a
mai napig Békéscsabán talál-
ható. 

Az intézet munkatársainak
célja a magyarországi szlová-
kok múltját és jelenlegi hely-
zetét érintô társadalmi folya-
matok tudományos igényû
elemzése a szlovák nyelv, kul-

túra és hagyományok megôr-
zése érdekében.

Miroslav Kmet’ mûvét Pa-
vel Husárik nagylaki szlovák
pedagógus mutatta be a
mostani könyvbemutatón. A
szerzôt, aki 1989-tôl négy
éven át a csabai szlovák is-
kola vendégtanára volt, a mai
napig szoros baráti és mun-
kakapcsolatok fûzik a dél-al-
földi szlovákokhoz. Jelenleg
a  besztercebányai Bél Má-
tyás egyetem társadalomtu-
dományi karának történelem
tanszékén oktat – ez az egye-
tem egyébként anyagilag is
hozzájárult a magyarországi
szlovák tudományos központ
legújabb publikációja megje-
lentetéséhez. 

A történész az elsô rész-
ben a szlovákok Dél-Alföldre
való betelepülését taglalja
részletesen, külön kitérve
a magyarországi és romániai,
valamint a vajdasági enklá-
vékra. A mû gerincét tizenöt
olyan történetíró munkássá-
gának bemutatása alkotja,
akiknek nagy része a csabai
olvasók elôtt is jól ismert, mint
például Haan Lajos, Szeberé-
nyi András vagy Zsilinszky Mi-
hály. Külön figyelmet szentel a

szerzô ezen történészek kap-
csolatának a szlovák, illetve a
magyar történetírással, továb-
bá azon monográfiáiknak,
amelyek az egyes dél-alföldi
szlovák települések történetét
dolgozzák fel. 

A prezentáció második ré-
szében a kutatóintézet igaz-
gatónôje, Hornokné Uhrin Er-
zsébet a tavalyi kutatótábor
eredményeit tartalmazó elekt-
ronikus könyvet mutatta be.
Elmondta, hogy a visegrádi
négyeknél elnyert pályázat
feltétele volt az eredmények
közlése – ez meglátása sze-
rint ösztönzôleg hatott a mun-
kára is.  Anyagi okokból azon-
ban ezúttal nem lehetett szó
hagyományos, könyv alak-
ban történô megjelentetésrôl,
ezért választották ezt az új-
szerû formát. Az interneten
hozzáférhetô tanulmányok
egy pilisi szlovák falu, Pilis-
szentlászló nyelvjárását és
nyelvhasználatát, népkölté-
szetét, hagyományos mester-
ségeit, régebbi és újabb in-
tézményeik mûködését, lakói-
nak identitását, társadalmi
kapcsolatait, szokásait és
népi hagyományait elemzik. 

l. cs.

Lapunk legközelebbi száma 
július 1-jén jelenik meg.
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Június 11. – július 21.
Kazár Fatima képzômûvész 
kiállítása a Jankay-galériában

Március 26. – július 11.
Tingatinga – tanzániai festmények
kiállítása a Munkácsy múzeumban

Június 17-én 19.00 órától
Dumaszínház – Aranyosi Péter és
Badár Sándor a Phaedrában

Június 6. – október 3.
Robert Capa kiállítása a Munkácsy
Mihály Múzeumban

Június 17–20.
II. Ancsin János Nemzetközi Emlék-
sakkverseny a VOKE Vasutas 
Mûvelôdési Ház és Könyvtárban

Június 19–24.
Életmódtábor a régi KISZ-táborban

Június 19-én
Ákos-koncert a sportcsarnokban

Június 20-án
Sárkányeregetô családi nap a repülô-
 téren. Esônap: június 27-én

Június 25-én
Nemzetiségi gyermektalálkozó 
a Vasutas mûvelôdési házban

Június 26-án 15.00 órától
Szent Iván-éji tûzugrás a városháza
elôtti téren

Június 26-án
Városi nyugdíjaspiknik Mezô-
megyeren, a mûvelôdési házban

Június 27. – július 4.
Országos citeratábor és nemzetközi
szintû szlovák kézmûvestábor 
a Szlovák Kultúra Házában

TOURINFORM-BÉKÉSCSABA • 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9. 
Tel./fax: 66/441-261, bekescsaba@tourinform.hu, www.turizmus.bekescsaba.hu

Nyitva tartás június 15-tôl augusztus 31-ig:
hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00, szombaton: 9.00–14.00, vasárnap: zárva.

Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés; belépôjegyek árusítása helyi és orszá-
gos rendezvényekre, (Interticket, Ticket Express, Ticket Pro, Ticketportal és Jegy-
mester jegyek); ingyenes prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látniva-
lókról, rendezvényekrôl. • Megvásárolhatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók,
bögrék, hátizsákok, tollak, tollkészletek, kitûzôk, kulcstartók, sapkák, noteszek),
Munkácsy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák, Magyar Turizmus
Kártya, térképek, képeslapok, útikönyvek.

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

PROGRAMAJÁNLÓ

AJÁNLATUNKBÓL:

CSALÁDI HÁZ: 
Békéscsaba belvárosában 530
m2-es, sarki telken álló, 3 szobás
családi ház telekárban eladó. Ár:
13 M Ft

Békéscsabán, a Fényesi úton,
1800 m2-es telken 150 m2-es, 3
szobás + nappalis, tetôtér-beé-
pítéses családi ház eladó. Csere is
szóba jöhet! Ár: 25 M Ft

Békéscsabán, a belvárosban, 713
m2-es telken 113 m2-es, három-
szobás családi ház telekárban el-
adó. Ár: 25,6 M Ft

Békéscsabán, a Szent László ut-
cában négyszobás, amerikai kony-
hás, 2 garázsos, családi ház ela-
dó. Ár: 29,9 M Ft

Békéscsabán, frekventált helyen
exkluzív, 6 szoba + nappalis csa-
ládi ház mûhellyel eladó. 
Ár: 68 M Ft

LAKÁS:
Békéscsabán, a Kazinczy utcában
felújított, 2,5 szobás, társasházi,
erkélyes lakás garázzsal együtt
eladó. Ár: 14,8 M Ft

Békéscsabán, a Gábor Áron utcá-
ban erkélyes, kétszobás, 2. eme-
leti lakás liftes házban eladó. Ár:
7,9 M Ft

Békéscsabán, a Tolnai utcán 2.
emeleti, erkélyes, egyedis, két-
szobás lakás eladó. Ár: 8,2 M Ft

Békéscsabán, a Kôris utcában
egy 64 m2-es, földszinti, kétszo-
bás, egyedi fûtésû, erkélyes lakás
eladó. Ár: 9,5 M Ft

HÉTVÉGI HÁZ,
NYARALÓ:
Gyomaendrôdön egy 50 m2-es, 1
szobás, tusolós, étkezôs, tetôte-
res hétvégi ház a vízparttól 100
méterre eladó. Ár: 3,9 M Ft

Békéscsabán, a Kendervágó utcá-
ban egy 28 m2-es, 1 szobás, tetôte-
res hétvégi ház eladó. Ár: 2,7 M Ft 

VIDÉKI INGATLAN:
Mezôtúron, 350 m2-es telken 110
m2-es, szinteltolásos, 2 + 2 szo-
bás + étkezôs családi ház eladó.
Ár: 14,4 M Ft

Gyulán, a fürdô hátsó bejáratá-
nál 100 m2-es, 2 szobás,, kocka
családi ház eladó. Lakáscserét
beszámítunk. Ár: 14,5 M Ft 

Kétegyházán, a fôutcán egy 140
m2-es, 4 szobás + étkezôs csalá-
di ház eladó. Ár: 8,9 M Ft 

Telekgerendáson, a Béke utcában
egy 110 m2-es, 2 szobás, jó álla-
potú családi ház eladó. Ár: 8 M Ft 

Mezômegyeren egy kétszintes,
háromszobás + nappalis társas-

házi lakóház garázzsal eladó.
Ár: 16,5 M Ft 

Csorváson családi ház 1100 m2-
es kerttel eladó. Ár: 2 M Ft

Újkígyóson összkomfortos csalá-
di ház eladó. Ár: 5,8 M Ft

Telekgerendáson családi ház ga-
rázzsal eladó. Ár: 8,5 M Ft

ALBÉRLET:
Békéscsabán kétszobás, bútoro-
zott, egyedi fûtéses lakás a Len-
csésin kiadó. 1 havi kaució + re-
zsi! Ár: 35 000 Ft + rezsi

Békéscsabán, az Erzsébet lakó-
parkban 83 m2-es, 2 hálószobás,
amerikai konyhás sorház kiadó.
Ár: 45 000 Ft + rezsi

Békéscsabán, a Penza lakótele-
pen háromszobás, bútorozott, 8.
emeleti lakás kiadó. Ár: 35 000 Ft
+ rezsi

Békéscsabán, Jaminában kétszo-
bás családi ház berendezve, fel-
szerelt konyhával, garázzsal ki-
a dó! Ár: 60 000 Ft + rezsi

Békéscsabán, a Kossuth házban 2
szoba + nappalis, erkélyes lakás
kiadó. Ár: 60 000 Ft + rezsi

ÜZLETHELYISÉG,
IRODA:
Gyulán mûködô, kb. 200 m2-es
vendéglátóegység teljes beren-

dezéssel kiadó. Melegkonyha,
kerthelyiség kialakítható. Ár:
80 000 + rezsi 

Békéscsabán, a Lencsési ltp.-n
fûtött, nagyméretû garázs kiadó
a Lila ABC mögötti területen. Ár:
8000 Ft

Békéscsabán, a belvárosban 90
m2-es, 4 helyiségbôl álló iroda-
komplexum eladó. Ár: 20 M Ft 

GARÁZS: 
Békéscsabán, a Lencsési ltp.-n
fûtött, nagyméretû garázs kiadó
a Lila ABC mögötti területen. Ár:
8000 Ft 

Békéscsabán, a Tulipán utcában
garázs kiadó.

ÉPÍTÉSI TELEK:
Mezôtúron egy 503 m2-es, össz-
közmûves építési telek eladó. Új
alap-lábazat van rajta. Mediter-
rán típusú építési tervvel eladó.
Ár: 1,95 M Ft

Békéscsabán, a Körte soron 822
m2-es építési telek villannyal ela-
dó, telek elôtt víz, gáz – bevezet-
hetô! Ár: 6,25 M Ft

FÖLD:
Békéscsabán, a Gyulai úton, a
128-as km-jelzônél eladó egy
10 000 m2-es, jelenleg szántó
mûvelésû terület. Ár: 3,5 M Ft 

Valaki mindig hiányozni fog.
Valaki mindig hiányzik. Fon-
tos, hogy a közemlékezés-
nek (szóban, iratban, új-
sá gokban, folyóiratokban,
könyvekben) haláluk után is
részei. Köztudott, kik voltak,
mit cselekedtek a városi kö-
zösség, a tágabb környezet,
gyakorta a magyar társada-
lom javára. 

151 éve született Ádám (Áchim)
Gusztávmûszaki tanácsos. Kö-
zépiskoláit Szarvason, egyete-
mi tanulmányait Budapesten
végezte. 1881-tôl 1888-ig az
Arad–Csanád vasút mérnöke
volt, itt részt vett a Tompapusz-
ta–Mezôhegyes–Nagylak,
majd az Arad–Buzsák–Gája és
a Mezôhegyes–Kétegyháza
vonalak nyomjelzési és terve-
zési munkáiban. 1888-tól
1893-ig Makón osztálymérnök
volt, ezt követôen a békéscsa-
bai városi mérnöki hivatal ve-
zetôje lett: fômérnök, majd
mûszaki tanácsos. Fontos
szerepet játszott a békéscsa-
bai városi villanytelep létesíté-
sében és annak tökéletesíté-
sében, amelynek 1906-tól
másfél évtizeden át vezetôje
volt. Közel negyven évig szol-
gálta a közt, sok közmû és
középület, utca szabályozása,
kútfúrás fûzôdik a nevéhez.
Több alkalommal tagja volt a
vármegyei törvényhatósági bi-
zottságnak. Az evangélikus
egyház presbitere, az egyház-
községi tanács, illetve az egy-
házi tanács világi tagja, az épí-
tôipari téli tanfolyam megszer-
vezôje és 30 éven át vezetôje.
Igazgatósági tag volt az Alföldi
Elsô Gazdasági Vasútnál. Ér-
demeiért IV. osztályú polgári
érdemkereszttel tüntették ki.
Síremléke a békéscsabai alvé-
gi Vasúti temetôben található.

Csobai László

BékéscsABAI
éleTrAjzok

Az elfelejtett Ádám
(Áchim) Gusztáv

Schwajda-emlékest
In memoriam Schwajda
György címmel a közelmúlt-
ban elhunyt Schwajda György
emlékére rendezett progra-
mot és elôadást nemrégiben
a Féling Színház a Csaba
Honvéd Kulturális Egyesület
székházában, az egyesület

meghatározó támogatásával.
A nemzetközi színházi körök-
ben is ismert, elismert jeles
színházi alkotó, drámaíró, aki
kortársai szerint „elvhû, nagy-
vonalú, kreatív, érdeklôdô, de
legfôképp nemzeti”, „született
színi direktor volt, mindent

egyesített a személyiségé-
ben, ami a színi direktor etho-
szához hozzátartozik (…):
egyszerre tudott társulati har-
móniát és szellemi izgalmat
teremteni”. Diplomamunká-
ját, a Mesebeli Jánost annak
idején, 1973-ban Békéscsa-
bán mutatták be.

A megemlékezésen rövid
részletek hangzottak el a
Mari, a Himnusz és a Szent
család címû Schwajda-drá-
mákból, a második részben
pedig a Csoda alapján ké-
szült elôadást láthatta a kö-
zönség. Közremûködtek a
Féling Színház tagjai: Petényi
Borbála, Salka Zsuzsanna,
Milhalecz Mónika, Skorka Ti-
bor, Petényi-Skorka Balázs,
Csipke Sándor, Fejes István,
Steinwender József és a
mûsort vezetô Józsa Mihály.

Románul meséltek

Fehér bottal a Zwackban

Békéscsaba Román Ki-
sebbségi Önkormányzata

és a Békéscsabai Románok
Szövetsége immár 16. alka-
lommal rendezte meg hagyo-
mányos országos román me-
semondóversenyét a Békési
úti Meseházban. A közel száz
versenyzôt, szüleiket és a kí-
sérô tanárokat Márk György,
az Országos Román Önkor-
mányzat külkapcsolati bizott-

ságának elnöke és Grósz
György, a békéscsabai ki-
sebbségi testület elnöke kö-
szöntötték, majd megkezdô-
dött a mesélés. Elkísérte ver-
senyzôit Békéscsabára Ruzsa
Zoltán, Méhkerék polgármes-
tere is. A kilenc településrôl ér-
kezett gyermekek között külön
mezônyt képeztek a két nyel-
ven oktató és a nyelvet idegen
nyelvként oktató iskolák alsó

és felsô tagozatosai. A zsûri
tíz elsô, tíz második és tíz har-
madik helyezést adott ki, és
számtalan díjjal, valamint Ion
Fodoreanu gyulai fôkonzul kü-
löndíjaival jutalmazta a legjob-
bakat. A meséléssel, regélés-
sel egy idôben rajzversenyt is
hirdettek a szervezôk. A leg-
szebb alkotások Hanyecz
Réka és Kövér Krisztina keze
munkáját dicsérik. V. A.

A beszélô számítógép és sze-
mélymérleg, a jelekkel ellátott
bûvös kocka és kártya, vala-
mint a lyukasztókaros Braille
írógép mellett számos más
eszközt és játékot próbálhat-
tak ki a BéKSZI Zwack tagis-
kolájának diákjai a közelmúlt-
ban a Vakok és Gyengénlátók
Békés Megyei Egyesülete ér-
zékenyítô programján.

Az iskola aulájában Benkó-
né Dudás Piroska tagintéz-
mény-vezetô köszöntötte a lá-
tássérültek képviselôit, az ér-
deklôdô diákokat és az „esély
órák” résztvevôit. Szabó Ti-
borné egyesületi elnök be-
szélt arról, hogy a Békés me-
gyei látássérültek érdekvédel-
mének fejlesztését szolgáló
Kitárt ajtók címû programot

egy pályázatnak köszönhe-
tôen, a Békés Megyei Önkor-
mányzat támogatásával viszik
el a megye több intézményé-
be. Az elnök asszony, vala-
mint Ádász István alelnök és
Sovák Péterné, a battonyai
Esélyek Háza munkatársa szí-
vesen válaszolt a diákok oly-
kor óvatos, tapogatózó kér-
déseire. M. E.

Trianon gyásznapján
A trianoni békeszerzôdés 90.
évfordulója alkalmából em-
léktáblát avattak az Andrássy
gimnázium elôkertjében. Az
ünnepségen tartott beszédé-
ben Szakály Sándor történész
kiemelte: az 1920. június 4-én
Párizs mellett aláírt békediktá-
tum visszavonhatatlanul át-
rendezte a történelmi Ma-
gyarország határait. A Párizs
melletti Versailles-hoz tartozó
Nagy Trianon palotában írták
alá a nagyhatalmak annak
idején az I. világháború után
vesztes Magyarország új ha-
tárait kijelölô – és azt a mai
napig meghatározó – paktu-
mot, melynek eredménye-
képp a 325 411 négyzetkilo-
méter összetételû Magyar Ki-
rályság elvesztette területé-
nek több mint kétharmadát
(Horvátország nélkül) és la-
kosságának több mint egy-
harmadát. Juhász Gyula Tria-
non címû versét Józsa Mihály
elôadómûvésztôl hallhattuk

az avatáson, az énekkartól
pedig a Szép vagy, gyönyörû
vagy, Magyarország címû
dalt. A tábla Mészáros Attila
szobrászmûvész alkotása,
melyet megkoszorúzott Köles
István alpolgármester, Fodor
Lajos képviselô, Komáromi
István iskolaigazgató, a Rákó-
czi Szövetség helyi csoportja
és a diákönkormányzat.

Vándor Andrea

Az újrakezdés régiója

Nyolcmilliós pénzesô
Május 25-én immár harmadik
alkalommal indult útjára a
Csaba Center Pénzesô játéka
az eddigi legmagasabb, nettó
nyolcmillió forint értékû össz-
nyereménnyel. Az akció rész-
leteirôl Hrabovszki György
igazgató tartott tájékoztatót. 

Vevôik minden ezer forint
értékû vásárlás után egy mat-
ricát kapnak, ezt egy gyûjtôfü-
zetbe kell ragasztani. Ha öt

matrica kigyûlt, a füzetkéért a
földszint információs pultjánál
egy sorsjegy kapható. Au-
gusztus 3-áig minden kedden
délután öt órától táncbemuta-
tóval és az apróságoknak szó-
ló minidizsivel egybekötött
részsorsolást tartanak. Alkal-
manként ötszázezer forint nye-
reményt sorsolnak ki vásárlá-
si utalványok formájában. A
részsorsolásokat követôen,

szeptember 3-án egy két sze-
mélyre szóló afrikai út és tíz
darab utalvány talál gazdára.

Az akció végén, október 9-
én következik a fôsorsolás. A
fônyeremény havi százezer
forint értékû vásárlási utal-
vány egy éven keresztül, a
második és a harmadik nyer-
tes ugyancsak havi százezres
utalványcsomagot kap, de ôk
hat, illetve három hónapon át.

AKárpát-medence régiói
könyvsorozat tizedik ele-

meként megjelent a Dél-Al-
föld címû kötet, amelyet a Ma-
gyar Tudományos Akadémia
Regionális Kutatások Köz-
pontja Alföldi Tudományos In-
tézetének békéscsabai osztá-
lyán mutatott be a közelmúlt-
ban dr. Nagy Gábor intézetve-
zetô, a földrajztudományok
kandidátusa, a kötet szer-
kesztôje.

A központ hét évvel ezelôtt
indította útjára a Kárpát-me-
dence régióinak mai gazda-
sági-társadalmi viszonyait,
térbeli folyamatait ismertetô
és elemzô könyvsorozatát.
Ahogy dr. Nagy Gábor a be-
mutatón elmondta, a Dél-Al-
földet feltáró kötetbôl kitûnik,
hogy az újrakezdés régiója
vagyunk, azonban nem tarto-
zunk a rendszerváltás nyerte-
sei közé. A térségben a vásár-

lóerô folyamatosan romlik, vi-
szont itt találhatók az ország
legjobb minôségû földjei,
és sokszínû próbálkozások,
eredmények, intenzív belsô
és külsô kapcsolatok jellem-
zik településeinket. 

A Dél-Alföld megismerte-
té sében fôként az MTA RKK
Alföldi Tudományos Intézete
békéscsabai és kecskeméti
munkatársai mûködtek közre.

m. e.
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A P R Ó H I R D E T É S
IN GAT LAN

Dobozon családi ház eladó. Tel.: 70/421-
8016.

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestést, mázolást, ta pé tá zást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hõszigetelést, nemesvakolatok készíté-
sét vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6.
Tel.: 436-226, 30/481-8071.

Iroda, lépcsôház takarítását vállalom
számlaképesen. Tel.: 30/290-8726.

Akciós árakkal szobafestés, mázolás,
tapétázás, homlokzatfestés, hôszigete-
lés, gipszkartonozás. Rövid határidô, in-
gyenes felmérés. Morár János. Tel.:
20/490-0702.

Csempézést, parkettafektetést, festést,
lakásátalakítást vállalunk. Tel.: 30/273-
3191.

Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készí-
tés, -javítás részletfizetéssel is. Nyílás-
zárók javítása. Telefon: 454-171, 70/212-
6776.

Automata mosógépek, háztartási gépek
javítása. Tel.: 30/304-4622, 66/454-561.

Festés, mázolás, tapétázás, homlokzat-
festés. Marik István, Békéscsaba, Tavasz
u. 83., tel.: 30/275-7263.

Könyvelés egyéni és társas vállalko-
zóknak, teljes körû ügyintézéssel. Tele-
fon: 20/567-6521.

Nonstop duguláselhárítás kedvezõ áron,
bontás nélkül, garanciával Békéscsabán.
Telefon: 20/935-8173, Péter Jó zsef.

Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, har-
monikaajtó, szalagfüggöny, napellenzô
szerelése. Tel.: 30/233-4550. Utánfutó-
kölcsönzés! Békéscsaba, Dobos István
u. 20. Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsa-
ba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. Telefon:
20/921-2521 és 20/944-6986.

OKTATÁS
Matematikából korrepetálás. Telefon:

66/737-373. 

EGYÉB
Elégedetlen Ön a biztosító kárrendezé-
sével? Mi segítünk! CREDIT LIFE Bt.,
Békéscsaba, Andrássy út 6., tel.:
30/940-6578.

Szakközépiskolába ANGOL-NÉMET SZAKOS NYELVTANÁRT keresünk.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a gazdasagi@ilsszki.hu e-mail címen
lehet. Információ munkaidôben a 70/244-1448 telefonszámon kérhetô.

Szakközép- és 
Felnôttképzô iskola

5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6. E-mail: info@ilsszki.hu. Web: www.ilsszki.hu 
Nappali: tel./fax: 66/454-262, mobil: 70/257-3513. Felnôtt: tel./fax: 66/547-790, mobil: 70/244-1448

Vendéglátás, idegenforgalom:
• Vendéglátó szakmenedzser • Pincér (sommelier- és mixerképzés is!)
• Idegenforgalmi szakmenedzser • Utazásügyintézô
• Idegenvezetô • Protokoll-ügyintézô

Ügyvitel, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció:
• Kis- és középvállalkozási menedzser • Marketing- és reklámügyintézô
• Üzletviteli szakmenedzser • Gazdálkodási menedzserasszisztens
• Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézô

Informatika:
• Informatikai statisztikus és gazdasági tervezô 

Oktatás, pedagógia, szociális szolgáltatások:
• Szociális segítô • Pedagógiai asszisztens
• Gyermekgondozó-nevelô • Gyógypedagógiai asszisztens

Mûvészet, közmûvelôdés, kommunikáció:
• Intézményi kommunikátor • Újságíró II

Kollégiumi férôhely biztosított, 22 éves korig államilag támogatott, 
ingyenes képzés, diákigazolvány, családi pótlék. Egyéni tanrend lehetséges!
Jelentkezési lapok eljuttatása: postai levélben, e-mailben, ill. személyesen.

Jelentkezési lap letölthetô:  www.ilsszki.hu

ILS – INTELLIGENS LEHETÔSÉGEK SORA! 

ISKOLARENDSZERÛ (nappali, levelezô, egyéni tanrend) KÉPZÉS
Nyílt nap: 2010. augusztus 17. 9.00. Regisztrációs nap: 2010. június 28–29. 

A pótjelentkezés folyamatos. Regisztrációs nap: 2010. augusztus 18–19.

A könyv ünnepe

A lakása melletti kis mû -
helyben beszélgetünk,

körülöttünk példás rendben
sorakoznak a különbözô vé-
sôk, ciklingek és egyéb szer-
számok. Ahogy szemben
ülünk egymással és türelme-
sen magyarázza a hegedûké-
szítés rejtelmeit, szeme fiata-
losan csillog. Ha nem ô maga
mondaná, nem is hinném el:
87 éves.
– Kitôl tanulta a hegedûké-

szítést?
– Sohasem volt mesterem.

Vadon Géza „Szakmai isme-
retek” címû könyvébôl tanul-
tam az alapokat, és amikor a
zeneiskolában a tanítás mel-
lett szertáros is voltam, sokat
tanulmányoztam a rám bízott
hangszereket, javítgattam a
kisebb-nagyobb hibáikat.

– Jól tudom, hogy az aktív
muzsikusi pályáját annak ide-
jén Szegeden kezdte, a Vaszi
Viktor vezette zenekarban?

– Igen, de ott még ütô-
hangszereken játszottam. Köz-
ben hegedûsként egyre ké-
peztem magam, tizenhét évig
voltam a Jókai Színház zene-
karának koncertmestere, több
mint húsz évig tanítottam Csa-
bán és Békésen.
– Mikor kezdett hegedûké-

szítéssel foglalkozni?
– 1950-ben a pécsi színhá-

zi zenekar tagjaként ellátogat-
tam az Angster orgonagyár-
ba, ott szerettem bele a fába.
Akkor elhatároztam, ha majd
nyugdíjasként idôm lesz, he-
gedûket szeretnék készíteni.

– Gondolom, nem minden fa
alkalmas hangszerkészítésre.

– A hegedû hátlapját jávor-
fából, a tetejét lucfenyôbôl ké-
szítik. Már az erre a célra szánt
rönköt is speciális módon kell
felvágni, úgynevezett tükrös
vágással, azért, hogy benne a
szálvégek függôlegesen fus-
sanak. Nyolc-tíz éves, megfe-
lelôen szárított, egyenletes
szálsûrûségû fából készül a jó
hangszer, amely a hangját
legalább háromszáz éven át
megôrzi. Azután a sok rezgés-
tôl a fa kifárad.
– Elengedhetetlen, hogy

a hegedûkészítô egy sze-
mélyben gyakorló muzsikus is
legyen?

– Nem feltétlenül, bár a jó
hallás szükségszerû, hiszen a
hegedû alapvetô részeinek,
mint a tetô-, hát- és oldallap-
nak, valamint a gerendának

elôre meghatározott alap-
hanggal kell rendelkeznie,
melyekbôl a hangszer belse-
jében létrejön az ûrhang. En-
nek kialakításánál tekintettel
kell lenni a majdani hat-,
nyolcszoros lakkrétegre és
nem utolsósorban a tetô- és
hátlap között elhelyezkedô
„lélekre” is!
– Mennyi idô alatt készül el

egy hegedû?
– Nem tudom, a szakköny-

vek három hónapot írnak, de
én sohasem foglalkoztam a
ráfordított idôvel. Nekem ez
szenvedélyem.
– Volt kedvenc hangszere?
– Mindig a legutolsó a leg-

kedvesebb. Látja ezt itt, mi-
lyen gyönyörû a fája? A fele-
ségemnek készítettem.

Farkas Pál

A szerzôk beszélgetôtársai
Kiss László író, szerkesztô,
Elek Tibor fôszerkesztô (Bár-
ka) és Kôszegi Barta Kálmán
kiadóvezetô voltak. Rendha-
gyó irodalomórán Sarusi Hiá-
bahaza címû kisregénye ke-
rült terítékre Elek Tibor jóvol-
tából, s a Kemény gitárklub
koncertje is üde színfoltot je-

lentett. Szombaton a Szlovák
Tájházban, a könyvhét záró-
e seményén rögtönzött vers-
í róverseny mellett bemutatták
a Bárka legfrissebb számát, a
középiskolás vers- és próza-
í ró pályázatra érkezett mûve-
ket, s átadták a Körösök
Gyöngye-díjat Szilágyi And-
rásnak. 

Vándor Andrea

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

A hegedûnek lelke van
Csécsei József hegedûkészítô mester

A lengyel kapcsolat
Újraszentelték Lukinics József síremlékét

A Magyar–Lengyel Baráti Kul-
turális Egyesület, a békéscsa-
bai lengyel kisebbségi önkor-
mányzat, valamint a marosvá-
sárhelyi Bolyai Farkas Líceum
Öregdiákok Baráti Köre má-
jus végén közös programot
szervezett Marosvásárhelyen. 

A kétnapos rendezvény
célja a közös magyar–lengyel
történelmi múlt bemutatása
volt, valamint tisztelgés az
1848–49-es magyar szabad-
ságharc során elesett Luki-
nics József honvéd százados
emléke elôtt és sírhelyének
méltó felújítása. 

Az elsô napon „Az ezer-
é ves magyar–lengyel kapcso-
latok” címen konferencia zaj-
lott, amelyen elôadások hang-
zottak el a két nemzet kapcso-
latáról, különös tekintettel an-
nak erdélyi, valamint székely-
földi vonatkozásaira. Másnap
a város katolikus temetôjében

újraszentelték Lukinics Jó-
zsef síremlékét, melyet a szer-
vezôk újíttattak fel. Az ökume-
nikus újraszentelésen a katoli-
kus, az evangélikus, a refor-
mátus és az unitárius egy-
ház képviselôi vettek részt.
Emlékbeszédet mondott és
koszorút helyezett el Csegzi
Sándor, Marosvásárhely al-
polgármestere, aki jelenlété-
vel mindkét napon megtisztel-
te a rendezvényeket. A ma-

rosvásárhelyi civil szervezet
nevében Kirsch Attila elnök és
Mátyás Zoltán vezetôségi tag,
a békéscsabai küldöttség ne-
vében pedig Leszkó Malgor-
zata, a lengyel kisebbségi ön-
kormányzat elnöke, valamint
Máté László egyesületi elnök
és Hevesi József elnökségi
tag koszorúzott. 

A rendezvény a Nemzeti
Civil Alapprogram támogatá-
sával jött létre. 

A Phaedrából
a világ tájaira

Dr. Szemenyei Sándor volt a
vendége a legutóbbi Békés-
csabai Irodalmi Esteknek a
Frankó Produkciós Iroda ren-
dezésében a Phaedra Köz-
é leti Központban, ahol Kesjár
Katinka vezette a mûsort. A
tradíciókhoz híven ezúttal is itt
volt az Amigos Latinos, s
Kosztolányi Dezsômûveibôl is
ízelítôt kaphattunk Józsa Mi-
hály és Komlósi Kata tolmá-
csolásában. Szemenyei Sán-
dor leíró rövid prózarészletei a
csabai esti adventi sétával
kezdôdtek, majd elrepítettek
bennünket a világ több tájára:
a Napisten szigetére, Ro-
doszra, de kaptunk emléke-
ket a mosolyok országából,
Bangkokból és Délkelet-
Ázsiából, és jártunk „Csángó-
földön”, s természetesen fel-
csillantak „A londoni fények”
is. Szemenyei Sándor az
amatôr írásmûvelôk sorsáról
mesélt nekünk. 

Vadi

A közelmúltban feloszlott, és
a városháza dísztermében
búcsúkoncerttel köszönt el a
közönségtôl a Békéscsabai
Vonós Kamarazenekar.

Mint azt Tóth István mûvé-
szeti vezetô elmondta, a húsz
éve alakult zenekar körül az
utóbbi két évben „elfogyott az

oxigén”, a körülmények úgy
hozták, hogy egyre kevesebb
alkalommal állhattak a hallga-
tóság elé. Közel kétszáz kon-
certtel a hátuk mögött nem
könnyû megélni a búcsúzást
egy olyan összetartó zenekar-
nak, amelyet a közönség sze-
retett, és amely a Békés me-
gyei fiatal tehetségek támoga-
tásában, pályára állításában is
kiemelkedô szerepet töltött
be. Ezzel a szép hagyomány-
nyal búcsúkoncertjükön sem
szakítottak, két békéscsabai
kötôdésû fiatal mûvésznek,
Benedekfi Istvánnak és Be-
reczki Gábornak adtak lehetô-
séget a bemutatkozásra.

A húsz évig tartó történet
az Erkel-bicentenáriumon,
egy elveszett Erkel-darab
megszólaltatásával ért véget.

M. E.

Búcsú a karnagytól
M indnyájan, akik szeret-

tünk és tiszteltünk, évek
óta tudtunk betegségedrôl,
és gondolatban talán már rég
elbúcsúztunk Tôled – a végle-
gest, a már visszavonhatat-
lant mégis a rövid tudósítás
jelentette: Rázga József kar-
nagy elhunyt.

Bár Budapesten születtél,
életed és mûvésztanári pá-
lyád nagyobbik felét ott élted,
neved mégis örökre össze-
forrt Békéscsabával, a város-
sal, melyet szerettél, s mely
befogadott. Energikus, a ze-
nei nevelés ügyéért folytatott
küzdelemben megalkuvást
nem ismerô személyiséged, a
minôség, melyet önmagadtól
és másoktól is elvártál, több
mint két évtizeden át fáklya-
ként lobogott az általad irá-
nyított intézmény muzsikus
tanárai és diákjai elôtt, és
meghatározta a város zenei
életét. A tanítványoktól – a
jövô muzsikusaitól – nemcsak

tudást követeltél, hanem a
zene olthatatlan szeretetét is
elvártad. 

Emlékszem az élményre,
amelyben részem volt, amikor
elôször hallottam az akkor
már számos nemzetközi elis-
merést szerzett Bartók Béla
leánykart, amelyet Te vezettél.
Késôbb is, akár hallgatóként,
akár közremûködôként, bár-
melyik kórusod koncertjén
ugyanazt éreztem: szuggesz-
tivitásod megfog és elvará-
zsol. A szakiskola tizenöt éves
évfordulóján, ahogy a régi
diákokból verbuválódott kó-
rus produkciójától megigézve
felnéztem, láthattam, nem én
vagyok az egyetlen, akinek
könny csillan a szemében,
mert meghatotta a zene, mely
benned és általad fogant. 

Az ajándékot – melyet már
sohasem viszonozhatok –
szeretném most még egyszer
megköszönni Neked! 

F. P.

Az utolsó fellépés

Angol-, németnyelv-oktatás. 20/933-6828. ZENTAI.

ELEFÁNT SÖRÖZÔ
Békéscsaba, Illésházi utca 1. 
Telefon: 06-20/775-6480

3 éves az Elefánt Sörözô Blues Club

Minden szombaton karaokeparti.

Kéthetente (csütörtökön) 
élô blues zene.
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Az érszûkület kezelésének új reménye
A szív- és érrendszeri betegségek egyik gyakori megjelenési formája a
perifériás érbetegség – közismert nevén érszûkület. Az érszûkületet az
alsó végtagokat friss vérrel ellátó verôerek, az artériák falának elmesze-
sedése, szûkülete okozza. Ezek az erek az egész testünket behálózó ér-
rendszer részei, ezért a betegség esetén más szervek, például a szív
vagy az agy ereinek érintettségére is számítani lehet. 

Az érrendszerben bekövetkezô elváltozások általában érelmeszese-
déssel kezdôdnek, vagyis az érfalakon lerakódások alakulnak ki, melyek
csökkentik az erek rugalmasságát és szûkítik átmérôjüket. A késôn fel-
ismert vagy elhanyagolt érszûkület igen súlyos következményekkel jár-
hat, amelyek kezelése nehéz, megelôzni viszont hatékonyan lehetett vol-
na. Amennyiben az alsó végtagot hanyagoljuk el, üszkösödés kezdôd-
het, amelyet végsô esetben akár amputáció követhet. Emellett kezeletlen érbetegség esetén nagy a kockázata a szívinfarktusnak, a
bénulásnak, stroke kialakulásának. A betegségre hajlamosító fô tényezôk a dohányzás, a cukorbetegség, az elhízás, a magas vér-
nyomás, a magas vérzsírszint, a mozgásszegény életmód. Az érszûkület figyelmeztetô jelei lehetnek a járástávolság csökkenése a
vádli-, comb-, ill. fartájéki görcsök megjelenése miatt, a zsibbadás, terhelésre vagy nyugalmi állapotban jelentkezô végtagi fájdalom,
hideg, sápadt végtagok, fáradékonyság, fejfájás, fülzúgás, szédülés.

Az infra-, ultra- és hallható hang különbözô frekvenciáját kibocsátó Nashwan-ParasounPlus eljárás fájdalommentesen kezeli ezt a sú-
lyos betegséget. Az eljárás során a készülék a szervezetet mellékerek képzésére serkenti a beszûkült érszakasz környékén, melyek
átveszik annak funkcióját. Az eredmény eléréséhez mindössze 20 kezelésre van szükség. A sebész-feltalálót, dr. Khaled Nashwant
találmányáért több mint 25 nemzetközi nagydíjjal jutalmazták. Nem véletlen, hisz ezreken tudott segíteni, akik jelentôs javulásról szá-
moltak be a 20 kezelést tartalmazó kúra után. A rendelôk minden önkéntes egészségpénztárral szerzôdésben állnak. 

További felvilágosítás: www.medhungary.com vagy 06-30/595-4344, 06-70/267-3432, 06-20/327-6835, 06-72/551-714.

A vizsgálat és a kezelés is fájdalommentes

Világhírû atléták a parádén
Nôi távolugrásban indult az
amerikai Funmi Jimoh (egyéni
csúcsa: 696 cm), akitôl alig
marad el az Eb-bronzérmes
orosz Olga Kucherenko (691

cm), aki Békéscsabán 683
cm-rel megnyerte az V. Hopp-
parádét. Kettejük párviadala
mellett sok izgalmat hozott
az amerikai Rose Richmond
(676 cm) és a hétszeres uk-
rán bajnok, egyben világbaj-
noki 7. Olexandra Stadnyuk
(675 cm) versenyzése. A ha-
zai színeket a tizenkétszeres
magyar bajnok Babos Rita
(621 cm) képviselte, aki a 4.
helyen végzett. Az egész na-
pos rendezvényen a gyere-

kek is kipróbálhatták az atléti-
kai versenyszámokat. A világ-
hírû békéscsabai tornaiskola,
a kick-box szakosztály, vala-
mint a helyi hipp-hopp tánco-
sok is felléptek. Az ugrógála
mûsorvezetôje ezúttal is Haj-
dú B. István volt. A rendez-
vényt megtisztelte jelenlétével
De utsch Tamás EU-parlamen-
ti képviselô is, aki Vantara
Gyula polgármesterrel díjakat
adott át.

Vándor Andrea 
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Az V. Hopp-parádé eredményei
Nôi távolugrás:
1. Olga Kucherenko (683 cm), 2. Funmi Jimoh (645 cm), 
3. Olexandra Stadnyuk (640 cm), 4. Babos Rita (594 cm),
5. Rose Richmond (567 cm). 

Férfi rúdugrás:
1. Makszim Mazuryk (565 cm), 2. Derek Miles (560), 
3. Dimitrij Starodubcev (560 cm), 4. Timothy Mack (540 cm),
5. Várszegi Tamás (480 cm), 6. Igor Pavlov.

Folyamatosan 
pályáznak a civilek

ACivil Szervezetek Szövet-
sége kiemelt feladatának

tekinti 132 tagszervezetének
segítését ugyanúgy, mint a
munkaerôpiacon hátrányos
helyzetben lévô emberek esé-
lyeinek növelését. Rendszere-
sen pályáznak céljaik megva-
lósításáért, s hogy jelenleg mi-
lyen projektjeik vannak folya-
matban, arról Kisné Zsigovics
Erzsébet ügyvezetô és Szat-
mári Júlia projektvezetô szá-
molt be május második felé-
ben a civilek Árpád sori fahá-
zában.

2005 óta indítanak olyan
munkaerô-piaci programokat,
amelyek egyénre szabottan
nyújtanak segítséget a meg-
változott munkaképességû,
alacsony iskolai végzettségû
vagy elavult szakmával ren-
delkezô embereknek. Most
futó hasonló projektjeik kere-
tében takarítókat, szociális
gondozókat képeznek, vala-
mint fogyatékkal élôknek és
sérült gyermeküket egyedül
nevelô szülôknek segítenek
abban, hogy megfelelô mun-
kát találjanak. A szövetség
egy-egy pályázat révén dol-
gozik a Civil Kerekasztal to-
vábbi fejlôdéséért, a Kárpát-
medencében és a régiók kö-
zött megvalósuló együtt mû -
ködés érdekében, az önkén-
tesi munka elterjesztéséért és
egyebek mellett azért, hogy a
megye nonprofit szervezetei
megismerjék a legújabb uniós
pályázati lehetôségeket is.

A egykori látványos, gémeskutas csabai fôteret és az 1820-ban
felépült, majd százharminchét esztendôn át szolgált régi római
katolikus templomot örökítette meg a felsô kép.

Kilenc évtized múltával, más nézôpontból készült az alsó,
szintén a fôteret ábrázoló felvétel, melyen a régi templom he-
lyén épült és éppen száz éve felszentelt mai, kéttornyos kato-
likus templom látható. Gécs Béla

A fôtér két látványa

Szupermaraton
A kerékpárosok mezônyében
Lizon Dániel a második leg-
jobb idôvel ért célba.

A Buda-Cash Békéscsabai
Atlétikai Club szervezésében
zajló versenyt és túrát Köles
István alpolgármester indítot-
ta el szombaton. A színes me-
zônyben a futók mellett voltak
görkorisok, verseny- és túra-
kerékpárosok, de indultak

tandemmel és óriáskerekû -
vel is. 

Az elsô napon a sportolók
Csanádapáca, Tótkomlós,
Mezôhegyes és Turnu érinté-
sével, 103,8 kilométer megté-
tele után érkeztek Aradra,
ahonnan másnap reggel in-
dultak vissza a Turnu, Batto-
nya, Mezôkovácsháza, Csa-
baszabadi – 93,1 kilométeres
– útvonalon. 

Vasárnap délután, a Jókai
Színház elôtt felállított célnál
minden beérkezô versenyzô
tapsot kapott, a legnagyobb
ováció és hitetlenkedéssel ve-
gyes csodálat persze most is
azokat fogadta, akik emberfe-
letti sportteljesítményt vittek
véghez, és a két nap alatt
egyedül futottak le majdnem
öt maratonnyit. 

Mikóczy Erika
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Film Trianonról

A Körösök Völgye Baranta
Hagyományôrzôk szervezé-
sében június 4-én – a gyalá-
zatos trianoni békediktátum
aláírásának 90. évfordulóján –
nagy érdeklôdés mellett vetí-
tették a mezômegyeri Arany
János Mûvelôdési Házban
Koltay Gábor Trianon címû
filmjét. 

A filmrôl, az elôzményekrôl
és a trianoni eseményekrôl a
filmvetítés elôtt Varga Gábor,
a ház szakmai vezetôje szólt a
közönséghez. 

V. A.
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