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Békéscsaba önkormány-
zata a Munkácsy Mihály

Emlékház szakmai és infra-
strukturális fejlesztését célzó
két projektre 34,6 millió forint
pályázati forrást nyert. A 2009.
szeptember 1. és 2010. de -
c ember 31. között megvaló-
suló, a Munkácsy Mihály Em-
lékház oktatási-képzési szere-
pének erôsítése elnevezésû
terv 5,7 millió forint támoga-
tásban részesült a TÁMOP
(Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program) pályázaton. A
Munkácsy-emlékház iskola-

barát fejlesztése címû projekt
(idôtartam 2009. szep tember
1. – 2010. november 30.) a
TIOP (Társadalmi Infrastruktú-
ra Operatív Program) pályáza-
tán kapott 28,8 millió forint tá-
mogatást. A két projekt közös
programindító rendezvényét
december 12-én tartották az
emlékházban. A fejlesztések
közös célt valósítanak meg,
így a két pályázati forrás
együtt segíti elô a tevékeny-
ség bôvítését, a szakmai és
infrastrukturális fejlôdést.
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Emberbarát múzeum

Az önkormányzat és a városlakók megküzdöttek a belvízzel

Belvízhelyzet után FELHÍVÁS
A Csabai Mérleg szerkesztôsége a tavaszi országgyûlési válasz-
tásokra – februárban és márciusban egy-egy alkalommal – ingye-
nes hirdetési és szereplési lehetôséget biztosít az induló, bé-
késcsabai szervezettel rendelkezô pártok számára. 

A cikk terjedelme alkalmanként maximum 1500 karakter lehet, és
egy-egy képet is fogadunk. 

Kétheti lap lévén ezen fonto    s közéleti eseménnyel kapcsolatban
ennyire vállalkozhatunk, kérjük a pártok helyi szervezeti vezetôit,
hogy a Csabai Mérleg felületén ennyiben gondolkodjanak. 

Az anyagot mostantól folyamatosan várjuk a szerkesztôség e-mail
címén: csabai.merleg@bekescsaba.hu.

Beszámoltak 
és elszámoltak
kisebbségeink

A megyeszékhelyen mûködô
négy kisebbségi önkormány-
zat januárban tartotta idei elsô
üléseit. A testületek megis-
merték a 2010. évi költségve-
tési rendelettervezeteket, va-
lamint elfogadták a 2009. évi
utolsó negyedéves pénzügyi
elôirányzat módosításait, a
2009-es pénzügyi és tartalmi
beszámolókat, az idei munka-
terveiket, és elszámolták a
megyei, valamint a városi ki-
sebbségi nappal kapcsolatos
kiadásaikat.

Az üléseken Baloghné
Bagó Gabriella közfoglalkoz-
tatási csoportvezetô beszá-
molt a város idei közfoglal-
koztatási tervérôl. A cigány ki-
sebbségi önkormányzat há-
rommillió-száztízezer forint tá-
mogatást kap a várostól, az
állami központi támogatás
összege pedig mind a négy
kisebbségi önkormányzat
esetében 572 ezer forint. 

ASzent István Egyetem
Gépészmérnöki Kara Bé-

késcsabán indít kihelyezett ta-
gozatot a Békés megyében és
a dél-alföldi régióban jelentke-
zô felsôfokú mûszakiszakem-
ber-igény kielégítésére – jelen-
tette be Köles István alpolgár-
mester a közelmúltban a vá-
rosháza dísztermében.

A 2010 szeptemberében
induló képzés keretei között a
legnépszerûbb gépészmér-
nöki szak mellett a második
évtôl szakosodva a megyei

tradíciókhoz is kötôdô mezô-
gazdasági és élelmiszer-ipari
gépészmérnöki, valamint az
igen keresett mechatronikai
mérnök szakok közül válogat-
hatnak a diákok. Az elsô kör-
ben összesen 125 fôvel indu-
ló képzésben ötven államilag
finanszírozott nappali tagoza-
tos és ötven költségtérítéses
hallgató vehet részt – utób-
biak speciális, tömbösített tan-
terv alapján induló nappali és
levelezô tagozaton. A fenn-
maradó huszonöt diák felsô-
fokú szakképzésben, audiovi-
zuális szakasszisztens sza-
kon tanulhat. 

A gépészmérnök hallgatók
az elsô két szemesztert Bé-
késcsabán hallgatják, majd
kétéves gödöllôi tanulmányi
idôszakot követôen az utolsó
szakaszban esedékes gya-
korlati tapasztalataikat ismét
Békés megyében szerezhe-
tik meg.

Szeptembertôl 
mérnökképzés
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A megyét járva néha bizony
bosszankodunk az utak állapo-
tán, máskor pedig – fôleg ha rit-
kán vetôdünk valamerre –
meglepetéssel vesszük tudo-
másul az új körforgalmat, az
aktuális útfelújítást. A Csabát

érintô vasúti rekonstrukcióról is
többször hallottunk már. Hogy
ez pontosan mit foglal magá-
ban és milyen vasúti vagy köz-
úti fejlesztéseket tervez még
megyénkben a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztô Zrt. (a Nem-

zeti Autópálya Rt. utóda), arról
Fazakas Orsolya kommuniká-
ciós osztályvezetô és Povázsai
Pál, a dél-alföldi régió békés-
csabai projektirodájának veze-
tôje tájékoztatta lapunkat.

Közúti és vasúti fejlesztések

Jövô év végétôl kezdôdhet
az állomás felújítása
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Aradon jártak
A Rákóczi Szövetség har-
mincötezer forintos támo-
gatásának köszönhetôen
Aradon járt a közelmúltban
az Andrássy Gyula Gimná-
zium és Kollégium, valamint
az evangélikus gimnázium
helyi szervezetének néhány
diákja – egy-egy tanárjuk kí-
séretében. A kellemes él-
ményeket és hasznos infor-
mációkat is nyújtó utazásról
Boros Eszter számol be ol-
vasóinknak.

E lsô programunk Arad bel-
városának megtekintése

volt. Jártunk a városházánál,
a színháznál, a minorita temp-
lomnál és a Szabadság-szo-
bornál. A Maros-parton felke-
restük a Tóth Sándor, az 1989-
es forradalom során Aradon
lelôtt teherautósofôr emléké-
re állított kopjafát. Az evangé-
likus gimnázium tanára, Sán-
dor Kerestély Ferenc minden

helyszínen igen hasznos és
érdekes ismertetôt tartott a
csoportnak. 

A városnézést követôen a
minorita templomban részt
vettünk az aradi vértanúk em-
lékére bemutatott szentmisén,
amelyet dr. Bábel Balázs kalo-
csa-kecskeméti érsek celeb-
rált. Szentbeszédében felele-
venítette az aradi vértanúk ki-
végzésük elôtti utolsó szavait,
rámutatva ezzel, hogy e meg-
ingathatatlan jellemû emberek
hite milyen erôs volt az Úrban.
Hangsúlyozta továbbá, hogy
október 6-a nem tragikus, el-
keserítô nap, épp ellenkezô-
leg: erôt adó alkalom annak
felismerésére, hogy vannak
nemzetünknek a hazát szol-
gáló, a hazáért életüket áldo-
zó hôsei. – Nincs nagyobb
szeretet annál, mint aki életét
adja barátaiért – idézte a bib-
liát Bábel Balázs.
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A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség a Szabadság téri 
irodájában gyûjti a kopogtatócédulákat. 

Az iroda nyitvatartási ideje: mindennap 14-tôl 18 óráig.
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Jogosítvány? – Thermál Autósiskola
FIGYELEM! 

Új tanfolyam indul február 8-án, még 
garantáltan a régi feltételekkel és árakkal!

Helyszín: Békéscsaba, ifiház.
Jelentkezés a fenti idôben és helyszínen.
Elôzetes információ: Horváth László,

30/938-8981, www.termalautosiskola.hu.

Thermál
AUTÓSISKOLA

BÉKÉSCSABA, 
Bíbic köz 5.
Telefon:

(66) 457 442
(30) 938 8981

Horváth László

Színvonalas oktatás olcsón? Thermál Autósiskola

A Kazinczy-lakótelepen ün-
nepségen vehettek részt a
körzet lakói. Fodor Jánosné, a
körzet önkormányzati képvi-
selôje szeretne hagyományt
teremteni abból, hogy rend-
szeresebben találkozzanak a
körzet lakói. Úgy érzi, hogy a
lakosok nagy szeretettel fo-
gadták azt a kis mûsort, amit
a 10. Számú Általános Iskola
tanárai és diákjai oly nagy lel-
kesedéssel készítettek erre az
alkalomra.

A képviselôvel ünnepeltek
A KÖZÖS PONT TEAHÁZ
következô programja február 1-jén

18 órától a SZÜ-NET
internetkávézóban lesz. 

Az elôadást követô beszélgetés témája 
a vízvédelem, avagy a XX. és a XXI. század
vízgondjainak nyolc lehetséges megoldása

– indiai környezetvédelmi módszerek 
alkalmazása Nyugat-Európában. 

Lapunk legközelebbi száma 
február 11-én jelenik meg.

Rendhagyó módon kívánja
emlékeztetni az UNICEF

magyar bizottsága  a gyer-
mekjogi egyezmény elfogadá-
sának 20. évfordulójára azokat
a döntéshozókat, akik fontos
szerepet játszanak a gyerme-
kek helyzetének alakításában.
Az UNICEF „20 év – 20 nap”
gyermekjogi hónapjához kap-
csolódva az elkövetkezô na-
pokban és hetekben számos
megyei és városi közgyûlés,
valamint az Országgyûlés

képviselôi kapnak rongybabát
az UNICEF-tôl. Békéscsabán
2009. december 17-én, a köz -
gyûlésen vették át a képviselôk
a babákat. Az önkéntes fiata-
lok, nyugdíjasok, fogyatékkal
élôk által készített rongybabák
és a hozzájuk kapcsolódó üze-
net arra emlékeztetnek: közös
felelôsségünk a gyermekek jo-
gainak tiszteletben tartása és
biztosítása, s ebben mindany-
nyiunknak bôven van még ten-
nivalója.

Rongybabák üzenete

Bíró Csaba 
az elnök

1996 novemberében a Fidesz
Magyar Polgári Párt ifjúsá-
 gi társszervezeteként, egy új
nemzedék képviseletében
alakult meg a Fidelitas, amely-
nek mára több mint négyszáz
csoportja és tízezer feletti tag-
ja van – jelentette ki Ágh Péter
országgyûlési képviselô, a Fi-
delitas országos elnöke nem-
régiben a békéscsabai cso-
port tisztújításán.

A Fidelitas vezetôje Vantara
Gyula polgármester és Ladó
Balázsmegyei elnök táraságá-
ban mutatta be a csabai cso-
port frissen megválasztott el-
nökét, Bíró Csabát és alelnö -
k ét, Antovszky Gábort. Ágh Pé-
ter szerint egy olyan csapat
jött létre a városban, amely
mindenben segíteni tudja a
helyi fideszes képviselôk mun-
káját, és egyebek mellett a
kampányban is közremûkö-
dik. Vantara Gyula hangsú-
lyozta: eljött a komoly munka
ideje, amelyhez kell a Fidelitas
nyújtotta hátország. Mint
mondta, Békéscsaba vissza-
várja a fiatalokat, ehhez elsô-
sorban munkahelyekre van
szükség. Az új csabai elnök
„kemény és görcsös fába vág-
ta a fejszéjét”, erre a korosz-
tályra az eddiginél több figyel-
met kell fordítani a jövôben.

m. e.

Múlt év novemberéig ösz-
szesen tizennégy aján-

lat érkezett az önkormányzat-
hoz a csatornázás kivitelezôi
munkáira kiírt közbeszerzési
eljárás eredményeként,  ame-
lyekbôl öt érvénytelennek bi-
zonyult. A beruházást három
szakaszra bontották, a leg-
kedvezôbb ajánlatot mindhá-
rom szakasz megépítésére
vonatkozóan a budapesti
Sade Magyarország Mélyépí-

tô Kft. tette, így a közgyûlés
döntése alapján a munkát ôk
nyerték el. Az elsô szakasz
megvalósítását nettó 4,2 milli-
árd, a másodikat 3,1 milliárd,
a harmadikat mintegy nettó
kétmilliárd forintért vállalták.

Az eredményhirdetést kö-
vetôen a második, harmadik
helyezett – illetve egy esetben
az, aki a legolcsóbb ajánlatot
tette – megtámadta az ered-
ményt. A közbeszerzési dön-

tôbizottság megvizsgálta a
fellebbezéseket. Január tizen-
kilencedikén érkezett meg ha-
tározatuk, mely szerint meg-
köthetô a szerzôdés a Sadé-
val. A bizottság az önkor-
mányzatnak adott igazat, az
eljárásban pedig nem találtak
olyan problémát, amely új
közbeszerzési eljárás kiírását
indokolná, tehát a novemberi
gyôztes lesz a kivitelezô. 

Mikóczy

A Sade a kivitelezô

Zárt ajtók mögött kezdô-
dött Békéscsaba idei

elsô, január 21-i testületi ülése.
Az elhunyt Szilvásy Ferenc
MSZP-s képviselô megürese-
dett helyét Galisz Géza tölti be,
aki képviselôi esküjét is letette
reggel. A zárt ülésen döntöttek
a „Békéscsaba Kultúrájáért”, a
„Békéscsaba Sportjáért” és
a „Békéscsabáért Kitüntetés
2010” elismerések adomá-
nyozásáról. Az ülés után távo-
zott a terembôl Halász Zsanett
képviselô (Együtt Békéscsa-
báért Egyesület).

A nyilvános ülésen elsô-
ként – a pénzügyi és költség-
vetési ügyek között – áttekin-
tették a CIB Bank Zrt.-vel kö-
tött keretszerzôdést. Nem fo-
gadta el a többség Miklós At-
tila (MSZP) módosító indítvá-
nyát, ami arra irányult, hogy a
város bontson szerzôdést a
PrivInvesttel: a képviselôk az

eredeti határozati javaslatot
fogadták el tizenhét támoga-
tó, nyolc ellenzô szavazat és
egy tartózkodás mellett. 

A továbbiakban az Állami
Számvevôszék ellenôrzésé-
nek megállapításaira, illetve a
hiányosságok megszünteté-
sére vonatkozó intézkedési
tervet fogadtak el – eleget téve
ezzel az ÁSZ azon ajánlásá-
nak is, hogy a jegyzô évente
tájékoztassa a közgyûlést, mi-
bôl kívánja a város visszafizet-

ni a kötvénykibocsátás tôke-
törlesztését. Utóbbi napirendi
pont kapcsán az ülésen jelen
lévô Molnár László szocialista
országgyûlési képviselô beje-
lentette, hogy a Parlament
költségvetési bizottsága elé
viszi a csabai ÁSZ-jelentés
ügyét. Ezt követôen, 13 óra
elôtt a szocialisták ki is vonul-
tak a városháza dísztermébôl.
Mint azt Hrabovszki Gyögy
frakcióvezetô bejelentette:
nem kívántak tovább részt
venni a közgyûlés munkájá-
ban, mert álláspontjuk szerint
több ízben nem kaptak szót.
Vantara Gyula polgármester
válaszában Szvercsák Szilvia
jegyzônô véleményére tá-
maszkodva kijelentette: nem
szegtek szabályt a testületi
ülésen, nem sérült a szerveze-
ti és mûködési szabályzat
(SZMSZ) sem.

V. A.
A közszolgálati mûsortarta-
lom arányának növelésére,
valamint a helyi és közérdekû
hírmûsorok gyártására és su-
gárzására a közgyûlés 4–4
millió forint támogatást szava-
zott meg a Csaba Rádiónak
és a Juventus Rádiónak, vala-
mint 25 millió forintot a Csaba
Televíziónak. A helyi tévé 14–
19 óráig közvetíti a város tes-

tületi üléseit. Takács Péter
szerette volna, ha ezt egy 
órával meghosszabbítják, a
többség azonban nem támo-
gatta javaslatát. Hirka Tamás a
jaminai tudósításokat keve-
sellte, és a három egyéni kép-
viselô nevében kérte, hogy az
erzsébethelyi rendezvénye-
ken is mindig legyen ott a te-
levízió. e.

Árindex alatt,
hat százalékkal
nô a szemétdíj

Április 1-jétôl hat százalékkal
emeli a szemétszállítás díját
az önkormányzat. Egy száz-
húsz literes hulladékgyûjtô
esetében ez annyit jelent,
hogy a jelenlegi 394 helyett
420 forintot kell majd fizetni
ürítésenként.

Az emelés mértékének
megállapításánál a képviselô-
testület figyelembe vette, hogy
a KSH adatai szerint az infláció
4,9 százalékos, a hulladékszál-
lításra vonatkozó árindex ellen-
ben 15 százalékos, ugyanis ez
utóbbinál számolni kell a hulla-
déklerakók üzemeltetésével,
valamint a szolgáltatáshoz
kapcsolódó egyéb költségek-
kel, például az üzemanyagár-
ral. Tekintettel a lakosság te-
herbíró-képességére, nem 15,
hanem hat százalékkal növeli a
szemétszállítás díját áprilistól a
közgyûlés.

Az áprilistól bevezetett já-
ratritkítás és egyéb költ-

ségcsökkentô intézkedések
ellenére a tervezettnél na-
gyobb veszteséggel zárta a
múlt évet a Körös Volán Zrt. A
közgyûlés legutóbbi ülésén
tárgyalt a cég többlettámoga-
tási igényérôl. 

Mint azt dr. Ferenczi Attila
elmondta: tömegközlekedés-
re 35 milliárd forintot szán az
állam, ebbôl azonban 32 mil-
liárdot Budapest kap. A helyi
közlekedés normatív támoga-
tása 2009-ben kisebb lett a
vártnál, a tanuló- és nyugdí-
jasbérletek kompenzációja
évek óta változatlan, keve-
sebben utaznak helyi járattal,

az áfaemelés viszont ezt a 
területet is sújtotta. 
Vantara Gyula megjegyez-

te, hogy magas a buszok
fenntartási költsége, és jelen-
tôsen növelte a kiadásokat az
üzemanyag növekvô ára is.
Bokros Mátyás hangsúlyozta:
együttérez a céggel, de nem
ért egyet azzal, hogy most
sem elegendô az a pénz,
am ennyiért vállalták a mun-
kát. Szarvas Péter, a Körös
Volán Zrt. vezérigazgatója el-
mondta: az unió szabályozza
a buszszolgáltatás jogi felté -
t eleit, és rendelkezik arról,
hogy a közszolgáltatónál ke-
letkezô veszteséget a meg-
rendelônek kell megtérítenie.

Mindemellett mindent meg-
tesznek azért, hogy olcsóbb
legyen a közlekedés.

Múlt évben a cég számára
a közszolgáltatási szerzôdés-
ben foglaltaknak megfelelôen
közel 40 millió forintot, a vesz-
teség kompenzálására elôze-
tesen 25 millió forintot utalt át
az önkormányzat, amit most
további 17,5 millió forinttal
kellett kipótolni. 2010-ben a
szerzôdésben foglalt mintegy
42 millió forinthoz a veszte-
ség ellensúlyozására közel 28
milliót ad a város, a további
veszteséget a tényadatok is-
meretében jövô januárban té-
rítik meg.

M. E.

Közszolgálati mûsorok 
támogatása

Többlettámogatás a Körös Volánnak

A testület a közlekedésért
Intézkedési terv a hiányosságok megszüntetésére

Odaítélték a kitüntetéseket

Erôs pillér az idôseknek

Bentlakásos ellátást nyújtó intézmények mûködtetésé-
nek racionalizálása kapcsán a Békéscsabai Kistérségi

Egyesített Szociális Intézmény a Bankó András utcai idôsek
otthonának 25 fôsrôl 50 fôsre bôvítésével és átalakításával
szeretné kiváltani az Urszinyi utcai gondozóházat. A beru-
házás tervezett költsége eredetileg 320 millió forint volt.

Mint azt Herczeg Tamás tanácsnok a közgyûlésen meg-
jegyezte, a szociális ellátórendszer erôs pillére az idôsgon-
dozás, amelynek fontos eleme a bentlakásos ellátás. A kor-
mány az otthoni vagy otthonközeli ápolást támogatta ko-
rábban, most már azt sem. A tanácsnok úgy vélte, a beru-
házás terveit ésszerûsíteni kell, de muszáj lépni, mert mél-
tatlan körülmények között élnek az otthonban az idôsek.
Hanó Miklós hangsúlyozta: át kell dolgozni a terveket, így
ha megnyílik egy pályázat, lépéselônyben lehet a város.
Dr. Ferenczi Attila hozzátette, hogy a cél fontos, viszont sok-
kal takarékosabb megoldást kell választani.

A testület végül úgy döntött, hogy a Bankó utcai otthon
bôvítése indokolt, de nem ilyen drágán. 



3CSA BAI MÉR LEG Önkormányzat

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Debreczeni Hajnalka és Zsíros Tamás.

SZÜLETÉSEK
Geszner Tamás és Kelemen Katalin leánya Gerda, Cserkúti András
és Bartyik Borbála fia Boldizsár, Oláh Ferenc és Kósa Márta fia Dé-
nes, Kukuk András és Kovács Krisztina fia Rajmund András, Halmá-
gyi Antal és Buday Erzsébet leánya Borka, Fekete Gábor és Ötvös Ju-
lianna fia Gábor, Séllei Lajos és Juhász Éva leánya Tímea (Dévavá-
nya), Czegle Zsolt és Kovács Éva fia Lukács Áron (Doboz), Tarcali Jó-
zsef és Lenkes Marianna fia József (Békés), Fekete Attila és Turbucz
Mariann leánya Mercédesz (Békés).

HALÁLESETEK
Bácsmegi Gábor (1954), Gulyás Lászlóné Tóth Ilona (1945, Mezô-
berény), Králik Jánosné (1914, Mezôberény), Bánáti András Henrik
(1929, Mezôberény), Brezsnyik Andrásné Várhegyi Magdolna (1920,
Mezôberény), Varga Géza (1933, Mezôberény), Zsiros János (1938,
Gerendás).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Hova lettek Morganék? (szinkr. amerikai rom. vígjáték) 12 év
51-es bolygó (szinkr. spanyol–angol anim.) 12 év
Az informátor! (am.) 12 év
Báthory – A legenda másik arca
(szl.–cseh–angol–magyar–am. dráma 16 év
A próféta (francia–olasz dráma) 16 év
California Dreamin’ (román dráma) 16 év
A tejesember (török–francia–német dráma) 12 év

Avatar (szinkr. amerikai sci-fi) 16 év
Hova lettek Morganék? (szinkr. amerikai rom. vígjáték) 12 év
O’Horten (norvég–német–francia dráma) 12 év
Poligamy (magyar romantikus vígjáték) 12 év
A hetedik kör (magyar dráma) 16 év

Január 28. – február 3.

Február 4–10.

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
– Lencsési Közösségi Ház –

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
– IFIHÁZ –

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.,  pf. 60
Tel.: 66/449-222. Fax: 66/449-336 
www.ifihaz.hu • ifihaz@ifihaz.hu

Január 29. ( péntek) 19.00, ifiház
Hely!Nekem alkohol- és füstmentes diákbuli a Belvár és a Békéscsabai
Diákönkormányzat szervezésében

Január 30. (szombat) 19.00, nagyterem – A Tabán Táncegyüttes bálja

Február 5. (péntek), nagyterem – Kedvezményes cipôvásár

Február 12. (szombat), nagyterem – Kós Károly Tagiskola szalagavató bálja

„PANKKK-Ráció” – amatôr zenekarok tehetségkutató versenye 
2010. február 5. II. elôdöntô, 19 óra
2010. február 6. III. elôdöntô, 19 óra
2010. február 13. DÖNTÔ, 20 óra
Az elôdöntôk és a döntô ingyenesen megtekinthetôk!

Február 12–18. CSABAI FARSANG – régi jó ízek nyomában… 
Ízelítô programjainkból: 12-én, pénteken: Gyerekfarsang a Munkácsy-
emlékházban, Guzsalyas táncház, 13-án, szombaton 8.00 órától 
HAGyOMÁNyOS DISZNóTOR: bemutató és kóstoló a városban több 
helyszínen, továbbá borkóstoló asszonyfarsang és sok más vigasság

Február 15. (hétfô) 20.00 – GALLA MIKLÓS ÖNÁLLÓ ESTJE az ifiházban

KIÁLLÍTÁSOK:
Munkácsy Mihály Emlékház idôszaki kiállítása:

„Új utakon Munkácsy nyomában – Munkácsy-díjas mûvészek bemutatója”
Nagy Judit gobelintervezô iparmûvész kamarakiállítása
Megtekinthetô: 2010. március 20-ig

JÖN!!! CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR KAMARAKIÁLLÍTÁSA
2010. február 20. – március 6.

Ifiház, Art Caffé galéria: 
Fiatal békéscsabai textilmûvesek bemutatkozása – kiállítók: a Békéscsabai
Evangélikus Gimnázium és a Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium tanulói

TAGTOBORZÓ FELHÍVÁS!
A Calandrella Kamarakórus új tagok felvételét hirdeti meg tenor és basszus szó-
lamaiba. Bôvebb információ: Somogyvári Csilla, ifiház – tel.: 06-20/219-5056.

…és ne feledd: minden szombaton RETRO PARTY a Casinóban a Juventus
Rádióval!

TANFOLYAM:
Alapfokú jógatanfolyam indul február 8-án, hétfôn 18 órakor. A kép-
zés 24 órás és 12 foglalkozásból áll, melyek hétfôi napokon 18–20 óráig
tartanak. Vezetôje Juhász Gabriella. Jelentkezni február 5-ig lehet sze-
mélyesen a közösségi házban a részvételi díj (7200 Ft/fô) befizetésével.

Intimtorna-tanfolyam indul február 17-én, szerdán 18 órakor. A kép-
zés 10 órás, a foglalkozások szerdai napokon 18–19 óráig tartanak. Ve-
zeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász . Részvételi díj: 8000 Ft/fô. Je-
lentkezni a helyszínen lehet, a részvételi díj befizetésével.

KIRÁNDULÁS:
Február 7-én, vasárnap a természetjáró kör túrája a Bandika-fához. 
Indulás 9.00 órakor a Széchenyi liget fôbejáratától. 

KIÁLLÍTÁS:
A Márvány Fotómûhely tagjainak képeibôl válogatott, „Az elmúlt év
termései” címû tárlat tekinthetô meg február 12-ig hétköznapokon 8–18
óráig a közösségi ház tanácskozótermében.

Stark Adolf szôlônemesítô halála 100. évfordulójának tiszteletére
összeállított kiállítás tekinthetô meg február 5-ig hétköznapokon 8–18
óráig a közösségi ház nagytermében.

TORNÁK:
Nyugdíjastorna:minden kedden 8.15–9.15 óráig. Vezeti AbonyinéCseke
Éva gyógytornász-testnevelô.   

Baba-mama torna: minden kedden 9.30–11.30 óráig.
Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek: minden kedden és csü-

törtökön 14–15 óráig.
Szülésre felkészítô torna (a várandósság 32. hetétôl ajánlott): minden

kedden 16 órakor.
Kismamatorna (a várandósság 20. hetétôl): minden kedden 17 órakor.

A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.

Alakformáló torna:minden héten kedden és csütörtökön 18.30– 19.30
óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobikoktató.

F igyelembe véve az ellátott
korosztály speciális igé-

nyeit, a városi bölcsôdékben
változatlan marad, de minden
más étkeztetést nyújtó intéz-
ményben csökken az étkezte-
tési nyersanyagköltség, en-
nek megfelelôen pedig a térí-
tési díj mértéke is. A díjcsök-
kenés 3%-tól 7-8%-ig terjed,

ami 6 Ft-tól napi 50 Ft-ig jelent
megtakarítást az étkezôk szá-
mára. Az általános iskolai
menzások szülei például gye-
rekenként napi 20 forintot
spórolhatnak februártól, a kö-
zépiskolai kollégisták pedig
naponta 31 Ft-tal fizetnek ke-
vesebbet az étkezésért. A té-
rítési díjak ilyen mértékû csök-

kentésével az önkormányzat
vissza tudja adni a 2009. jú-
lius 1-jei 5%-os áfaemelkedés
költségtöbbletét, amely nem
csak a városvezetés számára
jelentôs eredmény, hanem a
szolgáltatást igénybe vevô
négy korosztály számára is
könnyebbséget jelenthet az új
évben. Kárász 

A Budapesten mûködô Bé-
késcsabaiak Baráti Köre Egye-
sület (BBKE) nemrégiben el-
juttatta Balázs Péter külügymi-
niszterhez Tibori János „Bé-
késcsabai népi szôttesminták”
címû albumát. A külügymi-
niszter válaszlevelében elis-
merô szavakkal méltatta a ba-
ráti kör tevékenységét. A
BBKE szôttes munkacsoport-
ja ezúton köszöni meg a kötet
létrehozását segítôk támoga-

tását s közremûködô anyavá-
rosuknak, Békéscsabának a
segítségét a város jeles ha-
gyományának, a csabai szôt-
tes emlékének megôrzésé-
ben. Balázs Péter Kocsis
Lász lóBBKE-elnökhöz eljutta-
tott levelében így ír: „Nagy
örömmel töltött el az a pozitív
üzenet, amelyet Ön levelében
is kiemelt, és ami végül is a fô
oka annak, hogy nekem is el-
juttatták az albumot: a szlovák

nemzetiségûek és a magyar
lakosok példás együttmûkö-
désének demonstrálása a ki-
advány elôkészítésében és
megjelentetésében. Nagyon
boldog miniszter lennék, ha
csak ilyen híreket hallanék. Ké-
rem, tolmácsolja nagyrabe-
csülésemet mindazoknak, akik
hozzájárultak a kiadást nagy-
ban elôsegítô jó együtt mû kö-
dési légkör kialakításához.”

Vándor Andrea

A csabai szôttes diadalútja

Van költségvetése Békés-
csabának a 2010-es esz-

tendôre! A végszavazásnál Ta-
kács Péter tartózkodott, a jelen
lévô képviselôk elfogadták a
költségvetést. Az idén a bevé-
teli fôösszeg több mint 26 mil-
liárd, a kiadási pedig több mint
25 milliárd forint, a fedezet-
szükséglet kicsit több mint
egymilliárd. Utóbbit korrigál-
hatja még a 2009. évi zárszám-
adás kötelezettségvállalással
nem terhelt pénzmaradványa,
valamint a kötvénykibocsátás
hozambevétele, s a többit fej-
lesztési célú hitel felvételével fi-
nanszírozza a város. 

Mint azt Vantara Gyula el-
mondta: a hiány fôként az ál-
lami elvonásokból, a normatí-
va csökkentésébôl adódik, s

ebben még nincs benne a
Réthy Pál kórház-rendelôinté-
zet várható idei bevételkiesé-
se. A Csabán mûködô négy
kisebbségi önkormányzat és

az önkormányzati intézmé-
nyek azonban így is számít-
hatnak a város segítségére. 

A mind a négy kisebbség
esetében azonos központi álla-
mi támogatást kiegészítendô a
szlovák önkormányzatnak több
mint ötmilliót, a cigány önkor-
mányzatnak több mint három-
milliót, a román önkormányzat-
nak több mint kétmilliót, a len-
gyel nemzetiségi önkormány-
zatnak pedig közel kétmillió ön-
kormányzati támogatást szava-
zott meg a közgyûlés. 
Dr. Ferenczi Attila, a Fidesz-

frakció vezetôje valós számo-
kon alapulónak, kiegyensú-
lyozottnak és áttekinthetônek
jellemezte Békéscsaba 2010-
es költségvetését. 

V. A.

Támogatott oltás 
a méhnyakrák

ellen

Améhnyakrák megelô-
zését teszi lehetôvé

a humán papilloma vírus
elleni védôoltás-sorozat,
amelynek költségeit eb-
ben az évben is jelentôs
mértékben átvállalja Bé-
késcsaba önkormányzata.

A város 2008 óta támo-
gatja a békéscsabai lá-
nyok HPV-oltását. Kezdet-
ben a tizenkét évesek har-
madik oltásának árát fizet-
te az önkormányzat, múlt
év januárjától azonban bô-
vítették a kört. Azóta a ti-
zenkét évet betöltött, de ti-
zenhét évüket még el nem

ért lányok kaphatnak ol-
tást a korábbinál nagyobb
támogatással. A mintegy
kilencvenezer forint ér-
tékû injekciósorozatért így
húszezer forintot kell fizet-
niük. 
Dr. Fábián Ágnes ta-

nácsnok tájékoztatása
szerint eddig összesen
436-an éltek a lehetôség-
gel. 2010-ben 1549 békés-
csabai lány jogosult az ol-
tásra, a legutóbbi köz gyû -
lés 9,2 millió forintot külö-
nített el erre a célra.

Mikóczy

Elfogadták a 2010-es költségvetést

Valós számokon alapul
Takarékosabban és szín-

vonalasabban mûködik a
strand, mint korábban, a Bé-
késcsaba Vagyonkezelô Zrt.
odafigyelésének és intézkedé-
seinek köszönhetôen. – Hogy
a megtakarítást növelni tud-
juk, pályázat segítségével mi -
elôbb energiaracionalizálást
szeretnénk végrehajtani az Ár-
pád fürdôben – mondta Hanó
Miklós alpolgármester a fürdô
múlt évi üzemeltetésével kap-
csolatban a közgyûlésen.
Kozma János cégvezetô

hozzátette: céljuk a költség-

hatékonyabb mûködés és a
színvonal emelése volt, ami
minden területen szabályo-
zottabb, ellenôrzöttebb mû -
ködést követelt meg. Ez a
szolgáltatás mindenütt vesz-
teséges, de reményt keltô,

hogy a tervezett közel hatvan-
nyolcmillió helyett hatvanmil-
liós lett a hiány, a közüzemi
költségek pedig látványosan
csökkentek. Takács Péter di-
cséretesnek nevezte az erôfe-
szítést, amellyel a cég mini-
malizálni próbálta a vesztesé-
get, és megjegyezte, hogy a
vízmûvek eszerint nem volt
elég gondos gazda, annak el-
lenére, hogy a város az egyik
tulajdonosa.

Számos intézkedés történt
a fürdôben, ebbôl a látogatók
annyit vesznek észre, hogy

bevezették a kétórás jegyet,
van ingyenes infraszauna, ki-
javították a hibákat, kicserél-
ték a zuhanyelválasztókat, a
balesetveszélyes helyekre
pedig korlát vagy fedés került.

M. E.

Színvonalasabb 
és takarékosabb a fürdô

Csökkennek az étkeztetési díjak
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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

Dr. Szabó István, a SZIE Gé-
pészmérnöki Karának dékánja
a helyi képzési program várha-
tó sikereit latolgatva külön ki-
hangsúlyozta: – A sikeres bé-
késcsabai mérnökképzés fel-
tételei közé tartozik a már meg-
lévô munkaerô-piaci igény
mellett a társadalmi támoga-
tottság mértéke is. – Majd hoz-

zátette: – A korszerû képzési
struktúra és a megszerezhetô
képesítések népszerûsége
már egyfajta garanciát jelente-
nek a sikerre, de nélkülözhe-
tetlen a helyben lévô gazdasá-
gi és stratégiai partnerek
együttmûködése gyakorlati
helyek vagy éppen ösztöndíj-
programok létesítése kapcsán.

K. K. P. 

Szeptembertôl 
mérnökképzés

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.

Infóvonal: 66/52-00-72, 

www.perfekt.hu

Minden, ami tudás:

Válasszon kínálatunkból:

– ingatlanközvetítô, társasházkezelô

– logisztikai ügyintézô

– vámügyintézô (Gyulán)

– pénzügyi-számviteli ügyintézô

– mérlegképes könyvelô 

– munkavédelmi technikus

– adótanácsadó

– bérügyintézô

– társadalombiztosítási és 

bérügyi szakelôadó

– valutapénztáros és -ügyintézô képzés 

Speciális képzési ajánlatunk:

Francia diploma, 4 féléves magyar nyelvû 

gazdasági képzés keretében  (CNAM)

A páneurópai IV. közlekedési
folyosó részeként, fôként
uniós forrásból építik kétvá-
gányúvá és újítják fel a Sza-
jol–Lökösháza vasútvonalat,
benne a békéscsabai állo-
mást. Mint azt Fazakas Orso-
lyától megtudtuk, a csabai
vasútra vonatkozó építési en-
gedélyeket beszerezték, je-
lenleg a kiviteli tervek készül-
nek, a tényleges munkákra
azonban várni kell, azok az
uniós támogatási szerzôdés
aláírása után, várhatóan 2011
végén kezdôdnek el. 

A tervek szerint átépítik a
vágányokat, szélesebb és fe-
dett peronok készülnek, a
mozgássérültek akadálymen-
tes közlekedését liftek, illetve
rámpa segíti majd. A gyalo-
 go sok peronra jutását egy
gyalogos-aluljáró biztosítja,
amely Jamina felé is átvezet,
és amelyet összekötnek a
buszpályaudvar aluljárójával.
Felújítják az állomás mûem-

lékké nyilvánított épületét,
hangos és vizuális tájékoztató
rendszert építenek ki itt és a
peronokon is. 

Mezômegyeren gyalogos-
és kerékpáros-aluljáró készül,
átépítik a Mokry utcai útátjá-
rót, és felújítják az Ihász utcai
repülôhidat. A Szerdahelyi úti
útátjáró megszûnik, a gyalo-
gos- és kerékpáros-forgalmat
aluljárón, egymástól elvá-
lasztva vezetik át. Az Oroshá-
zi úti felüljárót kétszer kétsá-
vos híddá építik át, csatlakozó
csomópontjain körforgalom-
mal. A Gyár utca teljesen
megváltozik, a vasúti keresz-
tezôdés megszûnik, így a
közlekedôk új nyomvonalon,
a Kereki úton és az Orosházi
úti felüljárón juthatnak a túlol-
dalra.

Ami a megyét illeti, elké-
szült a kamuti körforgalmi
csomópont és a gyulai Bár-
dos-híd, az endrôdi híd átépí-
tése pedig – Povázsai Pál tá-
jékoztatása szerint – várha-

tóan ez év június 1-jéig feje-
zôdik be. Sokakat érint a 47-
es fôút Mezôberény és Bé-
késcsaba közötti szakaszá-
nak burkolatmegerôsítése. Az
erre vonatkozó ajánlati felhí-
vás februárban jelenik meg, a
kivitelezés várhatóan idén
nyáron indul és jövô szept em-
berben zárul. Mezôberény
határában vasúti felüljáró is
épül, ezt 2011 végén tervezik
átadni. Körforgalommal teszik
biztonságosabbá a 470-es út
békési becsatlakozását, a
csomópont a tervek szerint jú-
nius végére készül el. 

Több határon átnyúló
programot készítenek elô,
ilyen a Geszt–Cséffa, a Körös-
nagyharsány–Körösszeg, a
Dombegyháza–Kisvarjas, az
Elek–Ottlaka, a Geszt–Marci-
háza és a Sarkad–Ant össze-
kötô út. Remélhetôleg a nem
túl távoli jövôben ezek az utak
is a kellemes meglepetések
számát szaporítják majd.

Mikóczy Erika

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Közúti és vasúti fejlesztések

Jövô év végétôl kezdôdhet
az állomás felújítása

Biztonságosabb lett a ház
Akaputelefonos belépte-

tôrendszerrel kényel-
mesebb és fôként biztonsá-
gosabb lett a házunk. Nem
kell attól tartanunk, hogy az
illetéktelen betérôk miatt
reggelre felfordulás fogad
bennünket a lépcsôházban,
és jó, hogy a lakásunkból is
kinyithatjuk a bejárati ajtót,
ha felcsengetnek – mondta
az Andrássy út 29–33-as
épület egyik lakója, Schön
László a nemrégiben kialakí-
tott beléptetô átadásán a
közelmúltban.

A harmincnyolc éves épü-
let két lépcsôházában össze-
sen nyolcvannégy lakás talál-

ható. A múlt évben a ház kö-
zös képviselôje, Sajben Já-
nos azzal kereste meg Kiss
Tibort, hogy támogatását kér-
je a kaputelefonok beszerelé-

séhez. A képviselô korábban
felújíttatta az épület elôtti par-
kolót, és közbenjárásával
egy pingpongasztal került a
közeli játszótér mellé.

A kérés most is célhoz ért,
így fôként Kiss Tibor képvi-
selôi keretébôl készült el a
modern beléptetô, amelynek
kivitelezôje a Print-Vill Kft.
volt. Sajben János az ott élô
családok nevében köszöne-
tet mondott a képviselônek,
majd szinte fórummá alakult
az átadás, ahol a lakók sorol-
ták, hogy mire lenne még
szükségük. Mint mondták,
szeretnek a belvárosban
élni, de félelmet keltenek az
udvar felôli részen randalíro-
zó idegenek, ezért a ház kö-
vetkezô nagy célja a két nyi-
tott átjáró lezárása.

M. E.

A gazdaság idegszála: a fuvarozás
A decemberi közgyûlés támo-
gatta a Dél-alföldi Regionális
Logisztikai és Gazdaságfej-
lesztési Egyesület kérelmét.
Errôl Galisz Géza, a klaszter
elnöke sajtótájékoztatón el-
mondta, hogy a célok közt az
általános logisztikán (szállí-
tás, fuvarozás) túl az agrárlo-
gisztika és az oktatás támo-
gatása szerepel. A helyi ôster-
melôknek, kisvállalkozóknak
kívánnak piacot biztosítani
zöldség-gyümölcs kisárutôzs-
 dével, innovációs mû hellyel. 

A Kemény Gábor iskola a
klaszter oktatási partnere. A ti-
zenkét tagú egyesület távlati
céljai közt szerepel Békés-
csabára hozni tudományos
mûhelyeket, cégeket. A vá-
ros barnamezôs beruházásra
nyert 250 millió forintot. A
klaszter egy 3000 négyzetmé-
teres transzportcentert kíván
létrehozni az Északi-ipartele-
pen. A beruházás összköltsé-
ge 592 millió forint, s ennek
40 százalékát nyerte meg pá-
lyázaton a város. A klaszter

mûködtetésére, programokra
további 31,5 millió forintot kap-
tak pályázat útján. 

Az egyesület az önkor-
mányzattal együtt hasznosíta-
ná az Ipari út és a 44-es út el-
kerülô része közötti részt. A
határon átnyúló logisztikai
csomópont a nemzetközi áru-
forgalomban részt vevôket
szolgálná. A beruházás 2010
tavaszán indulna, s 2011 má-
jusára fejezôdne be, ötven új
munkahelyet teremtve. 

Vándor Andrea

Projektvásár
a tudásházban

A Dél-alföldi Regionális Mun-
kaügyi Központ Projektvásárt
rendez február 4-én, csütörtö-
kön a Békés Megyei Tudásház
és Könyvtárban. A rendezvé-
nyen kiállítás formájában mu-
tatják be a „Jó gyakorlatok”
projektgyûjteményben sze-
replô projekteket. Az érdeklô-
dôk tájékoztatót hallgathatnak
meg az év pályázati lehetôsé-
geirôl, konzultálhatnak az elô-
adókkal, és a partnerkeresô
programon belül partnerre is
találhatnak pályázati elképze-
léseik megvalósításához. 

Rászorulók 
kapták a város 
karácsonyfáját

Jó szolgálatot tett a város ka-
rácsonyfája annál a nehéz kö-
rülmények között élô család-
nál, akiket a családsegítô
szolgálat választott ki. Három
kisgyermekükkel külterületi
tanyán élnek, és bár az édes-
apa dolgozik, az egy fôre jutó
jövedelmük így is alig éri el a
harmincezer forintot.

A pihenôidô
A pihenôidô fogalomkörébe
tartozik a munkaközi szünet, a
munka befejezése és a más-
napi munkakezdés között el-
telt idô, a heti két pihenônap
és a munkaszüneti napok.

Munkaközi szünet: ha a
napi munkaidô a hat órát
meghaladja (és minden to-
vábbi három óra munkavég-
zés után) a munkavállalónak
legalább húsz perc, legfel-
jebb egy óra egybefüggô
munkaközi szünet jár („ebéd-
idô”), ami nem része a mun-
kaidônek.

A munka befejezése és a
másnapi munkakezdés kö-
zött legalább 11 óra egybe-
függô pihenôidôt kell biztosí-
tani, ettôl csak az osztott napi
munkaidô esetén, illetve kol-
lektív szerzôdés rendelkezé-
sei alapján lehet lefelé (nyolc
óráig) eltérni.

A munkavállalóknak heten-
ként két pihenônap jár, és az
egyiknek vasárnapra kell es-
nie (a szombat tehát nem tör-
vényileg elôírt pihenônap!),
ettôl azonban – bonyolult sza-
bályokkal – számos eltérés le-
hetséges. Pl. munkaidôkeret
alkalmazásával a pihenôna -
p ok helyett hetenként egy
legalább 48 órás, egybefüg-
gô pihenôidô is kiadható,
amelybe a vasárnapnak bele
kell esnie, de a vasárnap is
mûködô munkáltatónál, a ké-
szenléti jellegû munkakörben,
a megszakítás nélküli, illetve a
három (vagy több) mûszakos

munkarendben foglalkozta-
tott, valamint az idénymunkát
végzô munkavállaló esetében
elég havonta egy vasárnap is
a többi pihenônap mellé. (Ez
még tovább is bonyolítható,
pl. amikor egy több hónapos
munkaidôkeretet vezetnek
be, és átlagolják a heti pihe-
nôidôt 40 és 56 óra között.)

A munkaidôkeret lényege
egyébként az egyenlôtlen
munkaidô-beosztás lehetôsé-
ge, amikor nyolcórás munka-
idô alapulvételével a napi
munkavégzés négy és tizen-
két óra közötti tartamú lehet,
ráadásul a pihenônapok is
összevonhatók. Hat nap mun-
kavégzést követôen viszont
egy pihenônap kiadása köte-
lezô (azaz munkaidôkeretben
sem lehet hat napnál többet
egyfolytában dolgozni), és ez
alól csak kollektív szerzôdés
tehet kivételt, az is csak korlá-
tozott esetekben.

Munkaszüneti napon – a
rendkívüli helyzeteket (pl. ár-
víz) kivéve – a munkavállaló
csak szûk körben foglalkoz-
tatható: a megszakítás nélkü li
munkarendben vagy a ren-
deltetése folytán e napon is
mûködô munkáltatónál (pl.
Volán, MÁV, éttermek, benzin-
kutak stb.), illetve külföldi ki-
küldetés során. Munkaszüne-
ti napok: január 1., március
15., húsvéthétfô, május 1.,
pünkösdhétfô, augusztus 20.,
október 23., november 1. és
december 25–26.

Dr. Kálmán Viktor

Munkajog mindenkinek
9. rész
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Az ifjúsági garzonházban történô elhelyezés célja a késôbbi saját tulaj-
donú lakás megvásárlásához szükséges anyagi háttér megteremtésé-
nek biztosítása a fiatalok Békéscsabán való letelepedése érdekében.

A Fövenyes utcai ifjúsági garzonház hatszintes épületében (földszint +
négy emelet + tetôtér) a garzonlakások átlagos alapterülete 40 m2. A la-
kások a következô helyiségekbôl állnak: nappali, hálószoba, fürdôszo-
ba, konyha, kamra, WC. 

Pályázati feltételek:

Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére azok a 40
év alatti házaspárok/élettársak nyújthatják be pályázatukat, akik:

– rendelkeznek az elôtakarékosság vállalásához és a saját tulajdonú la-
kás késôbbi megszerzéséhez szükséges anyagi háttérrel, keresô te-
vékenységgel;

– vállalják a legalább havi 10 000 Ft/fô (azaz házaspáronként 20 000
Ft/hó) megtakarítási összegû, minimum 4 év futamidejû lakás-elôtaka-
rékossági szerzôdés megkötését és annak a szerzôdésben foglaltak
szerinti folyamatos fizetését;

– vállalják a bérleti szerzôdés megkötése elôtt a 70 000 Ft/lakóegység
óvadék megfizetését;

– a szülôktôl vagy valamely közeli hozzátartozótól származó befogadó
nyilatkozattal rendelkeznek.

A lakóegységek bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik.
A pályázat elbírálásánál elônyben részesülnek azok a házaspárok, akik:

– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylegesen
a bejelentett lakásban laknak;

– felsôfokú (egyetemi vagy fôiskolai) végzettségûek; 

– készpénzzel, lakás-elôtakarékossággal vagy építési telekkel rendel-
keznek.

Nem jogosultak ifjúsági garzonházi elhelyezésre, illetve a pályázaton való
részvételre azok a házaspárok/élettársak, akik:

– a pályázat benyújtását megelôzôen 5 éven belül vagy a pályázat elbí-
rálásának idôpontjában lakóházzal, lakással rendelkeztek, illetve saját
tulajdonukban lévô lakásban vagy fôbérlôként önkormányzati tulajdo-
nú bérlakásban laknak.

Egyéb fontos tudnivalók:

– a bérleti szerzôdés határozott idôre – 1 évre – szólhat, amely a bérleti
szerzôdésben foglaltak teljesítése esetén kérelemre meghosszabbít-
ható úgy, hogy a bérlô (házaspár/élettárs) a beköltözéstôl számított
maximum 51 hónapig lakhat az ingatlanban; 

– a lakóegységre kötött bérleti szerzôdés 51 hónap után semmilyen in-
dokkal nem hosszabbítható meg;

– a Fövenyes utcai ifjúsági garzonházban lévô lakóegységre vonatkozó
bérleti jogviszony fennállása esetén havi 5342 Ft lakásbérleti díjat fizet,
mely összeg évente – a szerzôdések megújításakor – felülvizsgálatra
kerül;

– az önkormányzat tulajdonában lévô ifjúsági garzonház lakóegységé-
be a bérlô (házaspár/élettárs) a szerzôdés megkötése után született
gyermek kivételével más személyt nem fogadhat be;

– a bérleti jogviszony feltétele a keresô tevékenység, melynek 90 napnál
hosszabb idôre történô megszûnése esetén a bérlônek a lakóegysé-
get a keresôtevékenység megszûnésétôl számított 6 hónapon belül el
kell hagynia.

A pályázat benyújtásának határideje:
2010. február 11., 12.00 óra.
(A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)

A pályázat benyújtásának helye:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai
Osztálya (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. fszt. 21-es iroda). 

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány is itt igényelhetô.
A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu  honlapról is letölthetô.

A pályázat elbírálásának várható idôpontja: 2010. március.
A pályázókat az elbírálás eredményérôl írásban értesítjük. 

A nyertesekkel közöljük a szerzôdéskötés idôpontját, valamint 

– a lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötésének,
– az óvadék befizetésének határidejét és módját.

Bôvebb felvilágosítás Békéscsaba Megyei Jogú város Polgármesteri
Hivatala Szociálpolitikai Osztályán kérhetô (telefonszám: 452-252/4022-
es mellék).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévô 

„Felkelô Nap Háza” ifjúsági garzonház Békéscsaba, Fövenyes u. 1/2. II. 17. és III. 24. szám alatti 
lakóegységében történô elhelyezésre

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének 52/2009. (XII. 21.) rendelete 

a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvénybôl adódó egyes feladatok 

szabályozásáról szóló 29/2000. (VI. 8.) önk. rendelet 
módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 gyer-
mekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyer-
mekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvénybôl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000.
(VI. 8.) önk. rendelet módosításáról a következô rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet 2. számú melléklet 1. számú táblázata helyébe az alábbi lép:

1. számú táblázat

A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi 
térítési díjai

Intézmény neve Intézményi térítési díj Ebbôl ebéd 
(Ft/nap) (Ft/nap)

Bentlakásos óvoda 463
Napközis rendszerû óvoda 306 194
Bentlakásos általános iskola 620 235
Napközis rendszerû általános iskola 400 235
Középiskolai kollégium 656 275
Gyermekek átmeneti otthona 738
Szociális intézményben étkezôk 1050 440

2. §

Ez a rendelet 2010. február 1-jén lép hatályba. 

Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
sk. polgármester sk. jegyzô

A Tudományos Ismeretterjesztô Társulat programjai

Február 22-én: THAI TÁJAK
(Elôadó: Zahoránné Érsek Gabriella thai masszázs terapeuta)

Február 24-én: VÍRUSOS BÔRFERTÔZÉSEK 
(Elôadó: dr. Gyurcsovics Klára bôrgyógyász fôorvos, Budapest)

Az elôadások 17 órakor kezdôdnek. 

További információ, bérlet- és jegyvásárlás:
TIT Körösök Vidéke Egyesület székháza, Békéscsaba, Damjanich u. 1/3. 

Tel./fax: 323-413,e-mail: postmaster@titbcs.hu, 
honlap: www.titbcs.hu.

HIRDETMÉNY

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

ÁRVERÉSEN
kívánja értékesíteni 

a Békéscsaba, Berényi út
1. szám alatt található 

két üzlethelyiséget.

Helyrajzi számok:
1.) 4334/A/1 hrsz.-ú 

üzlethelyiség
2.) 4334/A/2 hrsz.-ú 

üzlethelyiség

Terület:
1.) 114 m2

2.) 40 m2

A 4334/A/1 hrsz.-ú 
üzlethelyiség kikiáltási ára:

bruttó 8 200 000 Ft

A 4334/A/2 hrsz.-ú 
üzlethelyiség kikiáltási ára:

bruttó 3 600 000 Ft

A hirdetés részletes szövege 
a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu) 

megtekinthetô 
az információk/ajánlati 

felhívások menüpont alatt.

A Békéscsabai Városi Választási Bizottság
1/2009. (I. 6.) határozata

A Békéscsabai Városi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Szil-
vásy Ferenc Kálmán halálával megüresedett önkormányzati képviselôi
mandátumhoz jutott képviselô Galisz Géza.

Galisz Géza részére a Békéscsabai Városi Választási Bizottság kiadja
a megbízólevelet.

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással lehet fellebbezést
benyújtani. A fellebbezést a Békés Megyei Területi Választási Bizott-
sághoz címezve a Békéscsabai Városi Választási Bizottságnál (5600
Békéscsaba, Szent István tér 7.) lehet benyújtani.

Indokolás

Szilvásy Ferenc Kálmán a helyi önkormányzati képviselôk 2006. évi vá-
lasztásán kompenzációs listáról mandátumot szerzett. Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a 1060/2009. anyakönyvi
számra történô hivatkozással kiállított Értesítése alapján a Békéscsa-
bai Városi Választási Bizottság megállapította, hogy Szilvásy Ferenc
Kálmán képviselôi mandátuma megüresedett. 

A megüresedett mandátum betöltésére a Magyar Szocialista Párt ön-
kormányzati képviselôcsoportja Galisz Gézát jelölte.

Jelen határozatot a Békéscsabai Városi Választási Bizottság a választá-
si eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 29/B § (1)–
(2) bekezdései, valamint 105/A § (2) bek. h) pontja alapján hozta meg.

A jogorvoslati lehetôséget a Békéscsabai Városi Választási Bizottság a
Ve. 79. § (1)–(2) bekezdései alapján biztosította.

Kisnyugdíjas vagyok…
Kisnyugdíjas vagyok, sétálok az utcán
kidobott cipôben.
Nincs miért sietnem, csak ténfergek sután
a hideg idôben.

Kisnyugdíjas vagyok, sétálok az utcán
kopottas ruhában.
Nincs miért sietnem, munkám hetven után
kutatás kukában.

Sétálva az utcán kirakatban látom:
szalámi és sajt hív.
Nincs mibôl megvennem – hiába kívánom –,
s belefájdul a szív.

Sétálva az utcán húsboltba betérek:
van-e csirkenyak, -hát?
Ha nincs, csont is jó lesz, s szégyenkezve kérek
pont huszonhat dekát.

Sétálva az utcán egyre jobban érzem:
közeledik a tél.
A kabátom vékony, és megannyi lyukán
betör hozzám a szél.

Kisnyugdíjas vagyok, nem sétálok, ülök
a hideg szobában,
és melegre vágyva a testemmel fûtök
egyetlen ruhámban.

Kisnyugdíjas vagyok, nem sétálok, fekszem
lázasan az ágyban.
Gyógyszerre sincs pénzem, s hiába igyekszem,
nincs hely a kórházban.

Semmi kedvem élni, sétálni az utcán,
magamra maradtam.
Becsületes munkám sok-sok éve után
ez mind, amit kaptam.

Pelle Ferenc

FELHÍVÁS AZ ÁRKOK TISZTÍTÁSÁRA
A csapadékos idôjárás miatt sok helyen problémát okoz a vízelvezetô
árkok elhanyagolt állapota.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a köztisztaság fenntartásáról szó-
ló 31/1998. (XII. 17.) sz. önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése ren-
delkezik arról, hogy az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gon-
doskodni: 

d) az ingatlanon keletkezô csapadékvíz, hó, hólé saját területen való el-
vezetésérôl, elhelyezésérôl, illetve kiépített csapadékvíz-elvezetô
árok esetén az abba történô bevezetésrôl;

e) az ingatlanok elôtti belvízelvezetô árkok és ezek mûtárgyainak (át -
ereszek) tisztán tartásáról, rendszeres kaszálásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításá-
ról és a kiszedett idegen anyagok lerakóhelyre történô szállításáról.

Kérjük az érintett lakosságot, hogy a feliszapolódott árkok, átereszek
kitisztításával biztosítsák a csapadékvíz zavartalan lefolyását.

Az átereszek tisztításához arra alkalmas lapátot hétköznap 8.00 és
12.00 óra között a közmunkások Justh Gyula utcai melegedôjében le-
het kérni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Városüzemeltetési Osztálya

2010/11. tanévi beiskolázási nyílt napok februárban
1. Petôfi Utcai Általános Iskola 2010. február 2. (kedd) 8–11.45

2. 2. Sz. Általános Iskola 2010. február 6. (szombat) 9–12

3. Szent László Utcai Általános Iskola és óvoda 2010. február 4. (csütörtök) és február 11. (csüt.) 9–11

4. Erzsébethelyi Általános Iskola 2010. február 9. (Madách u.) 8-tól
2010. február 10. (Rózsa u.) 8-tól

5. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Ált. Iskola 2010. február 1. (diákotthon, P. Jilemniczky u.) 8–11
2010. február 3. (Thurzó u.) 8–11

6. 10. Sz. Általános Iskola 2010. február 13. (szombat) 8–10

7. József Attila Általános Iskola 2010. február 2. (kedd) 10., (szerda) 7.50–9.35

8. Szabó Pál Téri Általános Iskola 2010. február 3. (szerda), 9. (kedd) 8–11

9. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 2010. február 6. (szombat), 10. (szerda) 8.45–11.45

10. Gerlai Általános Mûvelôdési Központ 2010. február 2. (kedd) 8–12

11. Savio Szent Domonkos Római Kat. Ált. Iskola 2010. február 13. (szombat) 8–12

A nyílt napokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények
12. 2. Sz. Általános Iskola

13. Szent László Utcai Általános Iskola és óvoda

14. Erzsébethelyi Általános Iskola 2010. február 2. (kedd) (Madách u.) 16.30-tól beszélgetés
2010. február 3. (szerda) (Rózsa u.) 16.30-tól beszélgetés

15. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Ált. Iskola

16. 10. Sz. Általános Iskola 2010. január 29. (péntek)

17. József Attila Általános Iskola 2010. január 30. (szombat) szülôi tájékozt. + játszóház

18. Szabó Pál Téri Általános Iskola

19. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 2010. február 8. (hétfô) 14–14.45, csevegô német
2010. február 12. (péntek) 14–15, meseszakkör
2010. február 15. (hétfô) 16–17, kézmûves szakkör
2010. február 19. (péntek) 14–16, farsangi játszóház
2010. február 22. (hétfô) 13–15, focidélután

20. Gerlai Általános Mûvelôdési Központ 2010. február 20. (szombat) 15–19, játszóház

21. Savio Szent Domonkos Római Kat. Ált. Iskola 2010. február 27. 9–11, játszóház
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekez-
désében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyar Köztár-
saság 2010. évi költségvetésérôl szóló 2009. évi CXXX. törvény, valamint
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §-ában kapott fel-
hatalmazás alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetésérôl az aláb-
bi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésére (a továbbiakban: közgyûlés), annak bizottságaira, a pol-
gármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési in-
tézményekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A közgyûlés a 2010. évi költségvetés 
– kiadási fôösszegét 26 750 505 ezer Ft-ban
– bevételi fôösszegét 25 652 231 ezer Ft-ban
– fedezetszükségletének összegét 1 098 274 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A közgyûlés az (1) bekezdés szerinti fedezetszükségletet fejlesztési
célú hitelfelvétellel finanszírozza, amelyet a 2009. évi zárszámadás köte-
lezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványa, valamint a kötvényfor-
rás hozambevétele korrigálhat.

(3 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/A §-ában fog-
laltaknak megfelelôen a hiány és finanszírozási módjának levezetését az
1. számú melléklet 3. oldala mutatja be.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat költségvetésének 2010. évi összes bevételét
26 750 505 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fôösszeg forrásonkénti részlete-
zését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az 1/a számú melléklet tartalmazza a 2010. évi normatív hozzájárulá-
sok és a normatív, kötött felhasználású támogatások nagyságrendjét.

(4) Az 1/b számú melléklet tartalmazza a 2010. évi tervezett költségveté-
si mérleget. A mûködési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat
tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen, egymástól elkülönítetten, de – a fi-
nanszírozási mûveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban
tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti fôösszegbôl az intézmények és a polgármes-
teri hivatal bevételei együttesen, a 2/a és a 3/a számú mellékletek szerint:

– intézményi mûködési bevételek 1 310 701 ezer Ft
– önkormányzat sajátos mûködési bevétele 872 239 ezer Ft
– felhalmozási és tôkejellegû bevétel 177 600 ezer Ft
– támogatásértékû bevétel 9 489 367 ezer Ft
– ebbôl OEP-tôl átvett pénzeszköz 3 653 655 ezer Ft
– véglegesen átvett pénzeszköz 592 327 ezer Ft
– elôzô évi pénzmaradvány 2 881 408 ezer Ft
– támogatás kölcsön visszatérülése 34 850 ezer Ft

(6) A közgyûlés az (5) bekezdésben szerepeltetett 2009. évi pénzmarad-
vány összeget felhalmozási kiadások fedezetére biztosítja.

(7) A közgyûlés intézmények költségvetési támogatási bevételét 
6 629 467 ezer Ft-ban állapítja meg. 

(8) A közgyûlés a 3/a számú melléklet szerint a polgármesteri hivatal és
a kisebbségi önkormányzatok bevételeit 10 287 943 ezer Ft-ban állapít-
ja meg.

(9) A kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak részlete-
zését a 3/b számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) A közgyûlés az önkormányzat költségvetésének 2010. évi összes ki-
adását 26 750 505 ezer Ft-ban állapítja meg.

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

(3) Az (1) bekezdés szerinti fôösszegbôl az intézmények és a polgármes-
teri hivatal kiadásai együttesen, a 2. és a 3. számú mellékletek szerint:

a) személyi jellegû kiadások 7 770 787 ezer Ft
b) munkaadót terhelô járulékok 2 087 164 ezer Ft
c) dologi jellegû kiadások 5 128 633 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer Ft
e) szociálpolitikai ellátások 303 669 ezer Ft
f) támogatás értékû kiadás 157 800 ezer Ft
g) véglegesen átadott pénzeszköz 910 364 ezer Ft
h) felújítási kiadás 83 000 ezer Ft
i) fejlesztési kiadás 43 005 ezer Ft
j) támogatási kölcsön nyújtás 51 450 ezer Ft

(4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a közgyûlés a 2/b
számú melléklet szerint 3429,25 fôben, a közfoglalkoztatottak létszámát
467,00 fôben állapítja meg.

(5) A közgyûlés
a) a szlovák kisebbségi önkormányzat részére 5481 ezer Ft,
b) a román kisebbségi önkormányzat részére 2810 ezer Ft,
c) a cigány kisebbségi önkormányzat részére 3110 ezer Ft,
d) a lengyel nemzetiségi önkormányzat részére 1960 ezer Ft
támogatást biztosít a 3/b számú melléklet szerint.

Intézményi kiadások

5. §

(1) A közgyûlés az önkormányzati intézmények kiadási fôösszegét 
11 700 016 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások intézményenkénti és kiemelt elô-
irányzatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szerv vezetôje felelôs a gazdálkodási lehetôségek és
a kötelezettségek összhangjáért oly módon, hogy a jóváhagyott elô irány-
zatokon belül köteles gazdálkodni.

(4) Az intézmények vezetôi szakmai tevékenységük és a költségvetés
végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az
eredményesség követelményeit is érvényesíteni.

A polgármesteri hivatal és a központi kezelés 
kiadásai

6. §

(1) A közgyûlés a polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok ellátását biz-
tosító kiadási elôirányzatok nagyságrendjét 4 835 856 ezer Ft-ban álla-
pítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások feladatonkénti és kiemelt elô-
 i rányzatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) be-
kezdésében foglalt illetményalap a 2010. évben 38 650 forint.

(4) A polgármesteri hivatal kiadásait részletezô 3. számú melléklet 31. cí-
mében szereplô vezetôi keret mértékét a költségvetési év végéig a tény-
leges kamatbevétel 10%-ában határozza meg a közgyûlés, ezen összeg
azonban a 10 000 ezer Ft-ot nem haladhatja meg.

(5) A közgyûlés más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támoga-
tásának összegét 743 967 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyet a 3. számú
melléklet 24. cím 1. alcíme részletez.

Fejlesztési kiadások

7. §

A közgyûlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak fôösszegét
8 283 838 ezer Ft-ban állapítja meg, amelynek részletezését a 4. számú
melléklet tartalmazza.

Felújítási kiadások

8. §

A közgyûlés az önkormányzat tulajdonában lévô tárgyi eszközök felújí-
tási elôirányzatát 1 066 753 ezer Ft-ban állapítja meg az 5. számú mel-
léklet részletezése alapján.

Kötelezettségek

9. §

(1) A közgyûlés a 6. számú melléklet szerint állapítja meg a több évre át-
húzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban. A 2010. évben fennálló
kötelezettség összegét 1 767 868 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A közgyûlés az év során fennálló fejlesztési hitelek, kötvény és tôke-,
valamint kamattörlesztésére 429 033 ezer Ft-ot hagy jóvá a 6/1. számú
melléklet szerint.

(3) A közgyûlés a kezességvállalásokat tételesen a 6/2. számú melléklet
szerint állapítja meg.

(4) A 6/a számú melléklet szerinti kimutatás a 2010. évben felvehetô hitel
nagyságrendjét tartalmazza.

Tartalékok

10. §

(1) A közgyûlés a tartalékok összegét 622 899 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A tartalékok célonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartal-
 maz za. 

Vegyes rendelkezések

11. §

(1) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételeit és kiadásait a 4/a számú melléklet tartalmazza.

(2) A 6/b számú melléklet a 2010. évben várhatóan nyújtott közvetett tá-
mogatások nagyságrendjét részletezi.

(3) A mûködési és fejlesztési célú bevételek és kiadási elôirányzatok mér-
legszerû, valamint a költségvetési évet követô 2 év várható elôirányzatai-
nak bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az intézmények és a polgármesteri hivatal költségvetésére vonatko-
zó elôirányzat-felhasználási ütemtervet összevontan a 8. számú mellék-
let tartalmazza.

(5) Az intézmények és a polgármesteri hivatal költségvetésére vonatko-
zó likviditási tervet összevontan a 8/1. számú melléklet tartalmazza.

(6) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetôképes-
ség biztosítása céljából – az önkormányzat által megkötött hatályos bank-
számlaszerzôdés rendelkezési alapján – a pénzügyi szükségletekhez iga-
zodva, év közben legfeljebb 500 000 ezer forint folyószámlahitel, valamint
további, legfeljebb az önkormányzatot terhelô egyhavi nettó munkabér-
nek megfelelô összegû munkabérhitel vehetô igénybe (amennyiben a
havi munkabérek, illetmények kifizetése céljából rendelkezésre álló bank-
számlaegyenleg a kifizetés idôpontjában nem biztosít elegendô fede-
ze tet).

(7) A 2. § szerinti fejlesztési célú hitel felvételének idôpontjáról, futamide-
jérôl a közgyûlés a költségvetési rendelet megalkotását követôen egy ké-
sôbbi idôpontban dönt.

(8) A közgyûlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kia-
dások között keletkezô, átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe he-
lyezze, illetve azokért a legkedvezôbb hozamú értékpapírokat vásároljon,
értékesítsen, valamint opciós devizaügyleteket kössön.

(9) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök pia-
ci értéken történô nyilvántartásával, azokat könyv szerinti, illetve bekerü-
lési értéken tartja nyilván.

(10) A közgyûlés eltekint az államháztartás mûködési rendjérôl szóló
292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 42. §-ában meghatározott megva-
lósítási terv és teljesítményterv elkészítésének kötelezettségétôl az ezen
rendelet átmeneti rendelkezéseinek felhatalmazása alapján.

12. §

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban
2010. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének …/2010. (I. 25.) önk. rendelete 
a 2010. évi költségvetésrôl

BÉRLETEN KÍVÜLI
HANGVERSENY
2010. február 1-jén, hétfôn
este fél 8-tól

TóTh PéTer
zongoraestje a Vigadóban

Mûsor:
L. van Beethoven: d-moll szonáta   op. 31 No. 2
Liszt F.: E-dúr Legenda
J. Brahms: Variációk és fúga egy Händel témára   op. 24

Jegyek válthatók a Filharmónia irodájában és a helyszínen.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítja település-
rendezési tervét.
Az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló LXXVIII. tv. (továb-
biakban: ÉTV) 9. § (2) bekezdés a) pontjában elôírtak alapján ezúton biz-
tosítja az érintett természetes személyek, jogi személyek és jogi szemé-
lyiség nélküli szervezetek számára az elôzetes véleményalkotási lehetô-
séget. 

1. A módosítási eljárásba bevont terület
A Mandula és Nagydiófa utcák közé, valamint a 20715 hsz.-ú építési
telekre tervezett lakóút megszüntetése.

2. A módosítás indoka
A településrendezési eszközök 2008. március hónapban történt köz -
gyûlési elfogadása óta jelen módosítással felmerült fejlesztési elkép-
zelés beillesztése a településrendezési eszközökbe. 

3. A módosítás célja
Az egyes szabályozási elemek pontosítása, illetve a korszerû város-
fejlesztési szándékok megvalósítása következtében felmerült új sza-
bályozási szándék átvezetése.

4. A módosítás várható hatása
A településrendezési eszközök módosításával Békéscsaba Megyei
Jogú Város a fejlesztési igényekhez igazodóan jobban tudja biztosí-
tani a meglévô övezetek területfelhasználásait, továbbá egy élhetôbb,
mindenki számára elfogadhatóbb, vonzóbb életfeltételeket biztosító
város kialakítására nyílik lehetôség.

Ennek megfelelôen egy jól alkalmazható, aktualizált, hatályos jogsza-
bályi háttérre épülô településrendezési terv jön létre, amely biztosít-
hatja a kialakult településkarakter hosszú távú megôrzését. Áttekint-
hetôbb szerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építésügyi szabály-
zat megalkotására kerülhet sor.

Kérjük a tisztelt lakosságot és minden érintett szervezetet, valamint az
elôzetes véleményalkotásra felkért szervezeteket, hogy az 1. pontban
felsorolt módosítással kapcsolatos, a városfejlesztési és városrende-
zési szempontok szerint megalapozható és támogatható javaslatukat,
véleményüket legkésôbb 2010. február 19-ig juttassák el Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városépítészeti Csoport-
jához (Békéscsaba, Szent István tér 7.).

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
városépítészeti csoportja

Rek lám- és Ren dez vény szeR ve zés
Szó ró lap ok, egye di ter ve zé sû ki ad vány ok, ka ta ló gu sok gyár tá sa; aján dék tár gyak 
fel ira to zá sa, logózása; kü lön bö zõ szó ra koz ta tó és kul tu rá lis ren dez vé nyek 
szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa (la ko dal mak, fa lu na pok, ba rá ti és cé ges bu lik).

Új szol gál ta tás: SÁ TOR BÉR LÉS (sör pad, szín pad, han go sí tás).

Telefon: 06-30/326-8630 – TÓTH PRODUKCIÓ

KÖZLEMÉNY
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A kormány ötlete a nyugdíj-
befizetések privatizációjáról
nem eredeti, hiszen az 1990-
es években a korábban olaj-
ügyek körül serénykedô „vál-
lalkozók” próbálták megte-
remteni hasonló módszerrel
a felhôtlen öregkor anyagi
alapjait. Mármint a sajátju-
két. Pénzügyi machináció,
csôd vagy éppen tôzsde-
krach esetén végül úgyis az
állam lesz kénytelen belépni
a befizetéseket kezelô vál-
lalkozás helyére.

1994 szeptemberében hét üz-
letember 150 milliós törzstô-
kével alapította azt a Nyugdíj-
takarékpénztár Pénzügyi Szol-
gáltató Befektetô Rt.-t, ami-
nek lenyúlása az ügy ismerôi
szerint a magyar maffiatörté-
nelem egyik legvéresebb le-
számolássorozatát robban-
totta ki.

GENGSZTEREK

A PM MELLETT
Az ötlet abban állt, hogy egyes
alvilági körök felismerték: a
privatizáció révén nyugdíjala -
p okba férkôzve, viszonylag kis
befektetéssel, busás hasznot
lehet elkönyveli. A kapott be-
 fi zetéseket ugyanis késôbb
megpróbálták volna eltüntetni,
amit rossz gazdálkodásra való

hivatkozással Magyarorszá-
gon büntetlenül meg lehet ten-
ni. Akkori értesülések szerint
az induláshoz szükséges
pénzügyi alapokat az alvilág
bankárjaként és ragadványne-
vén egyszerre emlegetett Kis-
bandi, L. András próbálta tetô
alá hozni. Ô azonban még a
cég pénzügyi engedélyeinek
megszerzése elôtt eltûnt, s
vele együtt nyoma veszett a
befektetôk által összedobott
közel kétmilliárd forintnak, köz-
te Szemjon Mogiljevics kétmil-
lió dollárjának. (Az orosz vörös
maffia vezetôjeként számon
tartott Mogiljevics tavaly év vé-
gén fölkerült az FBI által körö-
zött bûnözôk top10-es listájá-
ra. A jelenleg Szergej Snajder
nevet használó férfit, akit adó-
csalással vádolnak, – lakhely-
elhagyási tilalom mellett – ta-
valy júliusban helyezték sza-
bad lábra az orosz hatóságok.)

Hogy a Nyugdíjtakarékot
nem egyszerû lehúzásra ala-
 pí tották, ahhoz némi támpon-
tot ad, hogy a cég egy, a Pénz-
ügyminisztériummal szemköz-
ti fekvésû, korábban bankfiók-
ként mûködô épületrészt bé-
relt, ahol elismert szakembere-
ket alkalmazott. A hitelügyekért

felelôs vezetô például késôbb
a Magyar Fejlesztési Banknál
foglalkozott azonos területtel.
Ô késôbb úgy nyilatkozott: fö-
lösleges mindenféle utólagos
okoskodás arra nézvést, hogy
a tényleges tevékenységet
soha nem gyakorló rt. alapítá-
sához miféle bûnös szándék
párosulhatott. A nyugdíjpénz-
tári tevékenységhez szüksé-
ges licenszhez ugyanis soha
nem jutott hozzá az rt., amely
törzstôkéje már az alapítást kö-
vetô második napon eltûnt a
bankszámláról.

GYURCSÁNYNÁL

CSÖKKENT ELÔSZÖR
A jobboldali többségû Or-
szággyûlés az 1999-es költ-
ségvetésben a hatályos nyug-
díjtörvényben meghatározottól
eltérô, differenciált emelést ál-
lapított meg. Az emelésnek ez
a módja a legalacsonyabb
összegû nyugdíjakat az átla-
gosnál gyorsabban, míg a ma-
gasabbakat a fogyasztói árak
emelkedését alig meghala-
dóan növelte. A nyugdíjasok
által elvártnál négy százalékkal
kisebb, átlagosan 14,2 száza-
lékos nyugdíjemelésre került

sor, miközben az elôzô évi net-
tó kereset alapján ennél négy
százalékkal több járt volna. 

Az Orbán-kormány egyéb-
ként évente az inflációt megha-
ladó mértékben emelte a nyug-
díjakat. A nyugdíjak vásárlóér-
téke az Elszámolás 2006. nevû
szocialista(!) körökbôl érkezô
írás szerint a polgári kormány-
zás alatt 16-18 százalékkal
nôtt. Ugyanez a mutató elô-
ször 2007-ben –Gyurcsány Fe-
renc második kormányának

elsô évében – lett negatív, mí-
nusz 1,5 százalék.

LEHÚZHATÓ BÔR

A szociálliberális kormányok
eddig évente 500 milliárd fo-
rint állami pénzt, adóforinto-
kat vagy éppen külföldi hitelt
pumpáltak a nyugdíjrendszer-
be, látható eredmények nél-
kül. Végül épp a kormánypár -
t ok szüntették meg a 13. havi-
nak nevezett juttatást, amelyrôl

Gyurcsány Ferenc azt mondta:
akkor is megvédi, ha szíjat ha-
sítanak a hátából. Arról nincs
információnk, hogy végeztek-e
bôrátültetést a volt miniszterel-
nök hátán, viszont miután a
frissen bevezetett nyugdíjpré-
miumot – a válság közepén –
az ország gazdasági helyzeté-
hez és a költségvetés állapotá-
hoz kötötték, nagyon úgy fest,
hogy idén a nyugdíjasok egy
fillért sem látnak ebbôl. 

GGY-EM

– Rendszeresen járom a pia-
cokat, több kiskereskedôt, ter-
melôt is barátomnak mondha-
tok. Az utóbbi három hónap-
ban csak panaszt hallok:
Meghalt a piac – mondja Bod-
nár József, az Északkelet-ma-
gyarországi Alma Szövetség
Szakmaközi Szervezetének
elnöke. – Az emberek nem
veszik az almát. A családok
mára olyan gazdasági hely-

zetbe kerültek, hogy nem en-
gedhetik meg maguknak a
friss gyümölcsöt mindennap.

A szervezet elnöke a Helyi
Témának elmondta, hogy a
nemrégiben indult Iskolagyü-
mölcs program sem jelent
megoldást hosszú távon. – Az
uniós programban almánként
bruttó 40 forintot térítenek
meg a pályázat nyerteseinek,
ugyanakkor olyan szigorú fel-

tételeket szabnak az elindu-
láshoz, hogy a kistermelôk
nem jutnak lehetôséghez. 

Bodnár József elmondása
szerint elsôsorban az olcsó
lengyel almával kell megküz-
deniük a magyar termelôk-
nek. – A hazai piacon megje-

lentek a magyarként eladott
külföldi termékek. Red Chief
almából sokkal többet adnak
el, mint amekkora a hazai ter-
méshozam. Általában másod-
 osztályú olasz almával „he-
lyettesítik”.

GB

Tavaly év végén, illetve az idei év elején
több tényezô is drágította az üzemanya-
gokat, a világpiaci ár alakulásától füg-
getlenül például a jövedéki adó emelé-
se. Bár a kutaknál 10-20 forintos literen-
kénti árkülönbséget is tapasztalhat az
autós, egy biztos: a határ közelében
élôknek megéri Romániában tankolni.

U tánanéztünk, közvetlen szomszé-
dunknál, az uniós Romániában ho-

gyan is alakulnak az üzemanyagárak. A
kiszombori elágazás elôtt található ben-
zinkútnál feljegyezzük az árakat: itt már
13, illetve 14 forinttal olcsóbb, mint a
szerb határ elôtt. Romániában még na-
gyobb meglepetés ér. A túloldalon a ben-
zin mintegy 260 forintba kerül, az euródí-
zel pedig 250 forint alatt van. A kutas nem
ért magyarul, de nemzetközi nyelven el-
magyarázza, a kuncsaftok mintegy 20
százaléka érkezik a határ túloldaláról. Si-
került szóra bírni egy névtelenséget kérô

magyarországi utast is, aki éppen tankol-
ni jött át. Körülbelül 40-50 forinttal olcsóbb
neki az üzemagyag literje, így megéri a fá-
radságot és az esetleges sorban állást a
határon. A fiatalember havonta átruccan,
így több ezer forintot tud megspórolni. A
takarékosság másik formája, ha kártyával

fizetünk. A pénzváltóknál ugyanis szá-
molnak egy adott árfolyamon, ha viszont
magyar kártyával vásárolunk a kúton, ak-
kor középárfolyamon számolva keveseb-
be kerül a román fizetôeszköz, tehát még
jobban megéri. Legalábbis azoknak, akik
a határ közelében laknak.

A kúton megtudtuk, hogy a benzinnél
is nagyobb üzlet jelenleg a román tûzifa.
Az akác mázsája a tüzéptelepeken 2000-
2200 forint körül alakul, a románok vi-
szont 1600-ért adják portékájukat.

A magyar vámos szinte kérdezés nélkül
mondja: egyre többen járnak át tankolni a
szomszédba. – Akik kitalálták az egészet
Budapesten, azokat nem érinti a drágulás,
ôk jól élnek különben is – legyint rá.

Ha így haladunk, lassan visszatérnek
a 90-es évek, és újra divatba jönnek az
elrejtett üzemanyagtartályok, megint be-
indul majd a naponta többszöri ingázás
a határ túloldalára a 100 literes tartályú,
ócska verdákkal. HT

–  A rendôrség, a Vám- és
Pénzügyôrség, valamint a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal
(KÖH) 2006-ban kötött egy

megállapodást egy nyilvános
lista létrehozásáról, hogy ezál-
tal növeljék a lopott mûtárgyak
értékesítési kockázatát a feke-
tepiacon – mondta el lapunk-
nak Simon Zoltán, a Nemzeti
Nyomozóiroda Mûkincsvédel-
mi Alosztályának vezetôje. A
lista a KÖH honlapjáról érhetô
el. – A honlapon szereplô lista
segítségével legutóbb megke-
rült mûkincs egy, a bajai Türr

István Múzeumból ellopott Ká-
dár Béla-alkotás volt, ami há-
rommillió forintot ér. Európai
viszonylatban Magyarorszá-

gon magas a lopások összér-
téke, 700 millió és egymilliárd
forint között van, ami átlagban
800 bûncselekményhez köt-
hetô. Minden mûtárgytulajdo-
nosnak ajánljuk, hogy rögzít-
sék értékes tárgyaik adatait, il-
letve készítsenek képet róla,
hogy mûtárgylopás esetén a
nyomozó hatóságok rendel-
kezésére tudják bocsátani!

GYÖRÖSI ZSÓFIA

Valami bûzlik a befizetések magánosításában: nyolc év – négyezermilliárd

Maffia-szálak a nyugdíj-privatizációban

A 13. havi nyugdíj eltörlése érzékenyen érinti a nyugdíjasokat
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Visszatérhet a már letûntnek hitt világ

Újjáéledô a benzinturizmus

Megint a benzincsempészet lesz a leg-
jövedelmezôbb üzletág?
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Luxuscikk lett az alma
Ma Magyarországon 3-5 millió ember nem engedheti meg
magának, hogy mindennap friss gyümölcsöt tegyen az
asztalra. A kereskedôknek a lengyel almákkal kell meg-
küzdeniük, de az is gyakran elôfordul, hogy magyar ter-
mékként árulják a másodosztályú olasz almákat.

A családok nem engedhetik meg maguknak a friss gyü-
mölcsöt mindennap

Lopott mûtárgyak 
galériája

Csehországban az idén indították el a lopott mûtárgyak ga-
lériáját, ahová az eltulajdonított mûtárgyak képét és adatait
tölti fel a cseh rendôrség. Magyarországon már 2006 óta
mûködik hasonló rendszer. 

A Szenthá-
romság

címû olaj-
festményt
tavaly de -

c emberben
lopták a

csempesz-
kopácsi ró-
mai katoli-
kus temp-
lomból
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Különleges Guinness-re-
korddal büszkélkedhet Ha-
vasi Balázs zongoramûvész,
Törökbálint elismert polgára
ugyanis tavaly novemberben
a Zeneakadémián bemuta-
tott produkciójával kiérde-
melte a Világ Leggyorsabb
Zongoramûvésze címet. Egy
perc alatt ugyanazt a zongo-
rabillentyût egymás után 498
alkalommal sikerült leütnie. 

– Már gyermekkoromban ér-
deklôdtem a rekordok iránt.
Több Guinness Rekordok
könyvét olvastam annak ide-
jén, és máig megmaradt ben-

nem néhány különleges telje-
sítmény emléke is. Már akkor
megfogalmazódott bennem,
hogy milyen jó lenne bekerülni
a kötetbe – mondta a zongo-
ramûvész, akinek ez az elkép-
zelése jó pár évvel késôbb
meg is valósult. 

– Egy évvel a rekordkísérlet
elôtt felvettem a kapcsolatot a
Guinness-rekordokat elbíráló
bizottsággal. Arról levelez-
tünk, hogy milyen rekordot
tartanának érdemesnek arra,
hogy megkíséreljem. Az ô öt-
letük volt, hogy stopperrel
mérjük le, milyen gyorsan va-
gyok képes eljátszani egy

adott, jól ismert zongoradara-
bot. Ez azonban nekem nem
tetszett, hiszen egy, a gyorsa-
ságot fô szempontnak tekintô
elôadásban a produkció mû -
vészi értéke igencsak meg-
kérdôjelezhetô.

Havasi Balázs végül megál-
lapodott a rekord tárgyában:
egy perc alatt ugyanazt a zon-
gorabillentyût a lehetô leg-
többször kellett leütnie. A kí-
sérletet csúcstechnológiás ka-
merával kellett rögzíteni, hogy
pontosan megszámolhassák a
billentyû lenyomásának a szá-
mát. 498 lett a végeredmény. 

G.B.

– Mivel foglalkozik mostaná-
ban?

– Az új filmem menedzselé-
sével. A címe: Tolvajok ideje.
Bajnai Gordonról, illetve a
Hajdú-Bét Rt.-rôl és a Wallis
Rt.-rôl szól. És az áldozatok-
ról, akiket a hírekben többnyi-
re károsultaknak neveznek.
De a károsult egy személyte-
len kifejezés, ôk pedig embe-
rek, akik közül nem egy bele-
halt az ügybe.

– Ahhoz a dokumentum
mûfaj kell, vagy ön, hogy káro-
sultak helyett áldozatokként
legyenek bemutatva?

– Ehhez én, de az is hozzá-
tartozik, hogy a híradó rövid
mûfaj. Ebben a filmben van
idô a beszélgetésekre. Sokan
nem akartak részt venni ben-
ne, mert nem akartak régi se-
beket felszakítani.

– Mivel tudta ôket meg-
gyôzni?

– Azzal, hogy mindannyiunk
érdeke, hogy az igazság kide-
rüljön. A világ erkölcsi rendje
pedig azt diktálja, hogy a
bûnösöknek bûnhôdniük kell.

– Feladata-e a filmrendezô-
nek, hogy ilyenkor segítsen
feloldani az alanyok fájdalmát?

– Azt gondolom, hogy nem.
Az én feladatom az, hogy tár-
gyilagosan tájékoztassam a

nézôt arról, amit látok és hal-
lok. De természetesen meg-
 é rintenek a helyzetek és pró-
bálok segíteni, de egy ilyen
munka némi távolságtartást is
igényel.

– Könnyen le tudja rakni a
munkát ilyenkor? Haza már
nem viszi?

– Sokáig hatnak rám a lá-
tottak, hallottak.

– Mikor mutatja be a Tolva-
jok idejét?

– Már most sok meghívást
kapunk az egész országból,
pedig még sajtóvetítés sem
volt. Szeretném úgy idôzíteni,
hogy a választásokra már mi-
nél többen láthassák, tehát
március körül fog ez kitelje-
sedni.

– Fontos, hogy kikhez jut-
nak el a filmjei, és milyen ha-
tást gyakorolnak?

– Persze, szerintem nincs
olyan filmrendezô, aki ne
akarna hatni. Szeretném, ha a
nézôkben felébredne az a
vágy, hogy ideje igazságot
szolgáltatni. És ha rájönné-

nek, hogy amikor a miniszter-
elnökrôl beszélünk, nem egy
naiv, kedves, pislogó ember-
rôl van szó, aki mindent meg-
tesz a maga módján Magyar-
ország boldogulásáért, csak

hát szegényke balfácán. Ô
emberek haláláért felelôs.

– Még ha a nézôknek ez
eszébe is jut, mit tudnak ôk
tenni? Ilyenkor szokás legyin-
teni, hogy ez magas politika!

– A kormányváltás után el-
számoltatásra van szükség,
ez meggyôzôdésem. El kell
számoltatni azokat, akik lop-
tak, csaltak, hazudtak – ez a
film is errôl szól.

SZABÓ DÓRA

A régi mecseki uránbá-
nyák betemetett aknái,

tárnái közelében végeznek
kutatófúrásokat az ausztrál
WildHorse Energy Hungary
Kft. magyarországi munkatár-
sai. Vagyis, ha kellôen ke-
csegtetôk az eredmények,
akkor a baranyai megyeszék-
hely ismét joggal viselheti a
bányászváros titulust.

– A szén területén is létez-
nek felmérések, de arról ér-
demben nem tudok nyilatkoz-
ni, mert egy másik vállalkozás-
ról van szó – vázolta fel a hely-
zetet Barabás András geoló-
gus, ügyvezetô igazgató. 

– Sokakat izgat, lehet-e újra
bányamûvelés a hegyekben.

– Jelenleg a kezdeti sza-
kaszban vagyunk, bár létez-
nek részeredmények, azon-
ban még nagyon messze va-
gyunk attól, hogy bányanyi-
tásról szólhassunk.

– Milyen fázisokon kell még
túljutni, mire bányászokat is al-
kalmazhatnak?

– A próbák eredményeinek
értékelése az elsôdleges fel-
a datunk. Aztán rengeteg en-
gedélyt kötelezô beszerez-
nünk, mielôtt a tényleges ak-
nafúrás megkezdôdhet. 

– Az országnak kiemelt ér-
deke lehet a terv támogatása!

– Semmiképpen sem el-
lenérdekelt, hiszen amit a föld
mélye rejt, az egyrészt az álla-
mé, másrészt viszont egy or-

szág vezetôi a legritkább
esetben szokták közvetlenül
irányítani az ilyen vállalkozá-

sokat. Inkább kiadják olyan
társas vállalkozásoknak, akik-
nek akad ebben szakmai
ta pasztalatuk, tôkéjük, gép-
parkjuk, munkaerejük. Aki be-
levág egy ilyenbe, annak bá-
nyajáradékot kell lerónia a kö-
zös kasszába.

– A pécsiek viszont sokat
nyerhetnének a „bolton”.

– A munkaerôpiac meg-
pezsdül egy ilyen volumenû
beruházás során, és itt most
elvileg a szénrôl is beszélhe-
tünk, nem csupán az uránról.
Az utóbbinak a legutóbbi bá-
nyabezárás óta a világpiacon
majdnem megtízszerezôdött
az ára, amit nem szabad elfe-
lejteni. Érdemes azzal számol-
ni, hogy esély van arra: megint
sokan találhatnak megélhetést
abból, ha alászállnak a mély-
be. Vagyis családok egész so-
rának alakulhat másképpen a
sorsa a bányászkodás vissza-
térésével. HT

A Tolvajok ideje Bajnai Gordon ügyeirôl szól

Pesty: Nem balfácán, hanem halálosztó!
Éveken keresztül néztük dokumentumfilmjeit a tévében.
Beszélt drogosokról, szektákról, háborúkról. Saját mûsora
már nincs, de a kamerát nem tette le. Pesty László célja to-
vábbra is az igazság kiderítése, ezért filmjeit az interneten
bárki megnézheti, ingyen. Gyurcsány Ferencrôl készített
alkotását több mint 700 ezren látták eddig. 

Pesty: Nincs olyan filmrendezô, aki nem akar hatni az em-
berekre
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A világ leggyorsabb zongoristája 

Havasi Balázs átveszi a hivatalos oklevelet a Guinness képviselôjétôl

Tudományos áttörés elôtt
áll dr. Mink János, a Pannon
Egyetem kutatója. A bôr inf-
ravörös színképének elem-
zésével olyan eszközt adhat
hamarosan az orvosok ke-
zébe, ami nemcsak a rák és
a diabétesz, hanem más be-
tegségek jelenlétét is nagy
biztonsággal kimutatja.

– Ahogy a tudományos áttöré-
sek, felfedezések esetében az
lenni szokott, a munkatársaim-
mal véletlenül jöttünk rá arra,
hogy az emberek bôrének
szerkezete és általános egész-
ségügyi állapota kapcsolatba
hozható egymással – magya-
rázza dr. Mink János profesz-
szor. Hozzáteszi: a világon
egyedülálló felfedezésrôl van
szó, mely korlátlan lehetôsé-
geket rejt magában. Kimutat-
ható a melanoma, a cukorbe-
tegség, sôt még az is, hogy mi-
kor fürdött utoljára a páciens. 

– Kezdetben a bôrben ta-
lálható antioxidánsokat sze-
rettük volna mérni, a tesztala-
nyok mi magunk voltunk, va-
lamint diákjaink. Meglepôdve
tapasztaltam azonban, hogy
volt egy diáklány, akinek egyik
napról a másikra megválto-
zott a színképe. Amikor el-
mondta, hogy éppen menst-
ruál, rákérdeztem magamban,

hogy vajon mi mindenre vilá-
gíthat még rá a módszer.

A professzor megjegyzi: a
színképeket már a tudomány
számos területén használják
sikerrel egy-egy feladatra, ô
viszont azt tekinti küldetésé-
nek, hogy univerzális mód-
szert teremtsen a betegségek
diagnosztizálására. 

– Ha drogfüggôktôl ve-
szünk mintát, szépen kimutat-
ható a kokain, de ez nem új-
donság, hanem már alkalma-
zott, elfogadott technológia.
Számomra az a cél, hogy egy
háromperces, fájdalommen-
tes vizsgálat után bárkinek az
egészségügyi állapotáról át-
fogó képet alkothassunk.

HT
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Egészségügyi látlelet három perc alatt
Bôrünkre van írva

Az állam csak nyerhet
Ásványi anyagok, többek között uránérc és szén is akad
Pécs környékén, a hegyek gyomrában. Csupán az a kér-
dés, érdemes-e kitermelni azt. A kutatók már fúrnak, ele-
meznek, de biztosat még nem mondhatnak

A régi aknák közelében zajlanak a kutatófúrások
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Barabás András: Még sok
engedély és vizsgálat szük-
séges a bányanyitásig
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A készülék nemcsak a rá-
kot, hanem más betegsége-
ket is kimutat
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Ismét népszerû a Magyar
Televízió elsô teleregénye, a
Szomszédok, különösen a
fiatalok körében. Az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem
hallgatói programsorozatot
rendezett a rendszerváltás
koráról, és úgy gondolták, a
teleregény emlékeztet arra
leginkább, milyen is volt az
ország ebben az idôben.
Megszervezték a Szomszé-
dok történetének elsô kö-
zönségtalálkozóját. Lapunk
Vágási Ferit faggatta.

A rendezvény egyik szer-
vezôje, Dudás Dóra el-

mondta: azt ugyan tudták,
hogy a sorozat reneszánszát
éli, de ekkora érdeklôdésre
nem számítottak.– A telere-
gény 10 évvel ezelôtti befeje-
zése óta ez az elsô közönség-
találkozó – tudtuk meg a hely-
színen. A találkozón a legna-
gyobb figyelmet Vágási Feri
és Magenheim doki kapta.
Nemcsák Károly alig bírt sza-

badulni a rajongók gyûrûjé-
bôl. – Erre a fogadtatásra nem
számítottam – lepôdött meg
Nemcsák, majd azt próbálta
megfogalmazni, hogy mi le-

het a Szomszédok mai sike-
rének az oka. – Azt hiszem,
hiába kuncognak egy-egy tár-
saságban a soroztat dialóg-
jain, ha az ember komolyan

odafigyel, sok mindenben
magára ismerhet. Manapság
azok a hétköznapi értékek,
amelyeket a sorozat közvetí-
tett, felértékelôdnek. Mert az

adott szónak nincs hitele, a
szerzôdéseket nem tartják be.
Talán jobb lenne ma is olyan
morál szerint élni, amit a
Szomszédok sugall, ehelyett
a zavarodott világ helyett. 

A világhálón közben igazi
kultusz épült a sorozat és Vá-
gási Feri figurája köré, aki
mindig bajba keveredett, de
természetesen mindig a jó ol-
dalon állt. Nemcsák Károly
szerint nem új keletû dolog,
hogy egykori karakterére ha-
zai szuperhôsként tekintenek.
– Az egyik forgatás hajnali
kettôig tartott, és akkor is va-
lakit éppen vertem, vagy en-
gem vertek. A felvétel végén
az öltöztetô kifakadt: „Már na-
gyon fárasztó, hogy te vagy a
gazdagréti Batman!”

A színész azt is elárulta:
Vágási Feri elhíresült monda-
tával szemben – „karácsonyig
összegyûjtök annyi pénzt,

hogy beszállhatok az internet-
be” –, ô sosem „szállt be az
internetbe”. Régi vágású em-
berként, inkább kertészke-
déssel tölti az idejét. 

U.J.

– Hogyan jellemeznék egy-
mást? 

K.  A.: – Orsi nagyon gya-
korlatias. Lehet, hogy ez a ho-
roszkópjából fakad. De nyi-
tott, laza, poénos lány. Fel-
váltva dolgozunk, nem sok
idôt töltöttünk együtt, nem na-
gyon ismerem még.

S. O.: – Igazából én sem is-
merem Anitát, de nagyon
szimpatikus. Biztos lesz alka-
lom, hogy jobban megismer-
kedjünk majd.

– Említette a horoszkópot.
Hisznek benne?

K. A.: – Általában megkér-
dezem, hogy kinek mi a csil-
lagjegye, mert az a tapaszta-
latom, hogy a fôbb jellemvo-
nások leszûrhetôk belôle. Én
Rák vagyok, azt mondják, ná-
luk az érzések és a család-
szeretet a legfontosabb. Ez
rám is igaz.

S. O.: – Sok ezoterikus do-
loggal foglalkozom mostaná-
ban, de a horoszkóppal nem
annyira. Inkább energetiká-
val, hogy hogyan lehet irányí-
tani az életünket, az esemé-
nyeket. Én Vízöntô vagyok, a
jegyre jellemzô szabadság-
vágy bennem is megvan. Nem
tudnék egy irodában ülni, él-
vezem a pörgést, a mindig új
helyzeteket.

– Más nôtípust kell megje-
leníteniük a képernyôn?

S. O.: – Egy szôkét és egy
barnát – de lehet, hogy ez
csak véletlenül lett így. Arra
biztosan jó, hogy megmutas-
suk a különbözô nôi arcokat.
De nincs elôírva semmi.

K. A.: – A külsô személyi-
ségjegyek alapján viccesen
még azt is mondhatnám,
hogy tûz és víz vagyunk. 

SZABÓ DÓRA

E lvis Presley születésnap-
járól minden évben meg-

emlékeznek az egyik buda-
pesti szórakozóhelyen. A kon-
certen imitátorok tisztelegnek
a Király emléke elôtt. Idén, El-
vis 75. születésnapján az em-
lékezôk között volt Danis Zol-
tán is, aki 18 ember hangján
tud énekelni. 

– Tudom utánozni Pavarot-
tit, Varga Mikit vagy Pataki At-
tilát, de Elvis Presley áll legkö-
zelebb hozzám, ô a minde-
nem – mesélte lapunknak az
egyik legsikeresebb Elvis-imi-
tátor, akinek felesége, Elza kí-
sértetiesen hasonlít Marylin

Monroe-ra. A furcsa páros kö-
zös fellépésein korhû jelmez-
ben, saját hangjukon énekel-

ve bûvölik el a közönséget.
Tôlük örökölhette a tehetsé-
get kislányuk, Danis Elza, aki

a Megasztár 4-ben már 12
évesen megcsillogtatta ének-
tudását. SZ.GY.

Szása, a kilenchetes szibériai
tigriskölyök a veszprémi Kit-
tenberger Állat- és Növény-
park legújabb szupersztárja,
akit az érdeklôdôk a Csim-
pánzvilág egyik belsô kifutó-
ján tekinthetnek meg látoga-
tási idôben. A jövevény egy
észak-németországi állatkert-
bôl érkezett, mivel anyja nem
gondozta. Jelenleg a termé-
szetben 500, állatkertben há-
romezer példánya él a tigrisek
legméretesebb fajtájának. A
veszprémi vadaspark gondo-
zói nemrég kezdtek el mun-
kálkodni egy fiatal tenyész-
csapat összeállításán, mely-
nek elsô tagja az új hímkö-

lyök. A csíkos bestia azóta
több állatkerti rendezvény
szereplôje volt, ajándékcso-
magot is kapott a veszprémi
általános iskolásoktól. HT

Ú jra képernyôre kerül a
hírek szerint a Tûzvonal-

ban címû, magyar krimisoro-
zat. A Magyar Televízió tavaly
anyagi okokra hivatkozva
szüntette meg a gyártást.
Most úgy tûnik, a Duna TV ve-
szi át a produkciót. A történet-
rôl egyelôre semmit sem lehet
biztosan tudni. Hábermann
Jenô producer szerint még
minden képlékeny, mindösz-
sze annyi biztos, hogy tizen-
két részre szól a szerzôdés. A
szakember egyelôre a kalku-
lációkat végzi, és még a for-
gatás idôpontja sincs kitûzve.
Ám ha minden jól alakul a
rendôrsztori háza táján, ôsz-
szel kerülhetnek adásba az új
részek.  

Stohl András sem tud még
semmit annak ellenére, hogy
Bordás ôrnagyot szívesen
alakítaná továbbra is.  – Hal-
lottam a hírt, de engem még
nem keresett meg a producer
– mondta lapunknak a szí-
nész.  – Nyitott vagyok rá, ha

megvalósul, nagy örömmel
vennék részt a munkában.

BODNÁR ERIKA

Nemcsák Károly nem szállt be az internetbe

Vágási Feri, a gazdagréti Batman 

Nemcsák annak idején Vá-
gási Ferit alakította

Nemcsák Károly, Kulka János és Horváth Ádám a közönségtalálkozón
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A magyar Elvis néha Eddát énekel

Danis 
Zoltán 

18 ember
hangján

tud
énekelni Elvisre emlékeznek

Szibériai „zsebfenevad”
Németországból
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Stohl szívesen bújna újra
Bordás ôrnagy szerepébe

Új generációs bemondónôk a színen

Orsit és Anitát érdekli az ezotéria
Az év elején indult, többnyire nôi mûsorokat felvonultató,
új televíziós csatorna, a FEM3 arcai igazi nôk. Köböl Anita
lendületes lány, aki sokat tanult, hogy álmát valóra vált-
hassa. Sándor Orsi tekintélyes modellmúlttal a háta mögött
vágott bele a televíziózásba. A két lány egy feledésbe me-
rült szakma, a bemondók új generációs képviselôi.

Köböl Anita és Sándor Orsi a televíziózás új arcai

A Duna TV-n térhet vissza 
Bordás ôrnagy

Folytatódik a Tûzvonalban
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Hihetetlen magaslatokat hó-
dított meg Matus Katalin. Az
ötvenéves soproni hölgy a
közelmúltban egy hegymá-
szócsoport tagjaként Nepál-
ban a Mount Everest egyik
6000 méter feletti csúcsára
jutott fel. 

Matus Katalin ifjúkorában
kosarazott, majd jó ide ig

semmi érdemleges, komoly
mozgást nem végzett. Ké-
sôbb gyermekeivel kezdett ki-
rándulni, túrázni, többnyire
országon belül, kezdetben a
budai hegyekben. Jó évtize-
de nyári programot keresve
egy hirdetésben talált rá egy
dél-olaszországi vulkántúrá-
ra, amelyre el is ment. Sôt,

megtetszett neki a vadregé-
nyes, buszos, kempinges,
sátras program. Innen pedig

már nem volt visszaút. Egyre
erôsebb, nehezebb, nagyobb
erôpróbákat tett, például részt

vett egy Via Ferrata elneve-
zésû sziklamászó túrán.

Matus Katalin három éve
jutott el elôször Nepálba, s a
túra több szempontból is igen
fontos volt a számára. Ott is-
merte meg jelenlegi élettársát,
s a Mount Everest-alaptábor-
ból eljutott 5800 méterig. Ek-
kor azonban nagyon fájt a vál-
la, s visszafordult, de a 6200
méter magasan fekvô Island
Pick – magyarul Sziget-csúcs
– meghódítása nagyon izgat-
ta a fantáziáját. Mint mondta,
nem erôállapota, hanem váll-
fájdalma miatt volt kénytelen
visszafordulni, de a közelmúlt-
ban újra elutaztak Nepálba.
Matus Katalin ekkor sikeresen
feljutott a „Sziget-csúcsra”.

Természetesen kíváncsiak
voltunk, hogyan, mivel készül
az ilyen igen komoly kondi-
cionális állapotot követelô
erôpróbákra. Matus Katalin
érdeklôdésünkre elmesélte:
sokat fut és túrázik, ha módja
van rá, mászik, ezzel tartja
szinten erôállapotát. 

Amikor azt kérdeztük, nem
tart-e a hegymászással járó
veszélyektôl, Matus Katalin
azt fejtegette, hogy világunk-
ban máshol más jellegû ve-
szélyeknek vannak kitéve az
emberek. Hozzátette: a he-
gyekben alapos, gondos elô-
készületek után minimálisra
lehet csökkenteni a veszély-
forrásokat. Az alapos, gondos
elôkészületek közé tartozik

például a mászás pontos idô-
pontjának a megválasztása.
Télen hideg van, arrafelé a
nyár pedig nagyon esôs. 

Matus Katalin azzal kap-
csolatban, hogy milyen új cél-
jai, tervei vannak a hegymá-
szással kapcsolatban, annyit
mondott, szeretné folytatni,
továbbra is részt akar venni a
túrákban. Büszke rá, hogy 50
fölötti nôként 6000 méter fö-
lötti magasságon járt, de új,
konkrét, méterben kitûzött
magassági célja nincs. Mint
mondta, idén nem is tervez-
nek nagyobb, távolabbi túrá-
kat, hiszen egy-egy ilyen erô-
próba utazással, egyebekkel
együtt igen költséges.

HT

– Milyen emlékei maradtak
2009-rôl?

– Az ország és a magán-
emberek szempontjából is
nagyon rossz évet zártunk. A
legtöbb család a saját zse-
bén érzi, hogy hová vezetett a
jelenlegi hatalom rossz felfo-
gása. Már az elhíresült ôszö-
di beszéd után, 2006-ban le
kellett volna vonni a tanulsá-
got, és úri módon elvonulni.
De nem ezt tették, hanem
maradtak, pedig a többség
számára elfogadhatatlanok.
Az eltelt hosszú idô alatt az
emberek számára egyre nyil-
vánvalóbbá vált, hogy kor-
mányváltásra van szükség. A
magánéletemben 2009 egy
átlagos évnek számít; mivel
folyamatosan dolgozhattam,
nem volt idôm a problémák-
kal törôdni. Egészségi állapo-
tom rendben, vár a békés
családi otthon, és számomra
ez a fontos.

– Nemrég „A lelkünk most
is vágtat” címû új albummal je-
lentkezett. Milyen erô hajtja?

– Fontosnak tartom a folya-
matos megújulást is: nem
szeretnék csak a régi dalaim-
ból élni. Három éve jelent
meg az utolsó lemezem, és
már nagyon hiányzott az al-
kotás folyamata. Négy hónap
alatt sikerült összehoznom,
így még friss és meleg álla-
potban tudjuk bemutatni. Re-
mélem, minél többen meg-
hallgatják, és aki megteheti,
nem az internetrôl tölti le.

– Van-e a most megjelent
lemeznek üzenete 2010-re?

– Az album egyértelmûen a
mai állapotokról szól. Aki meg-
hallgatja, az tudni fogja, mit kell
tennie. Mindenkinek boldo-
gabb életet és kitartást kívá-
nok! Senki ne felejtse el, hogy
fontos választások elôtt állunk,
ahol mi magunk dönthetünk
jövônkrôl! SZABÓ ZSOLT

Fotómûvészként kivívta a vi-
lág elismerését Hegedûs D.
Géza, persze mindezt leg-
ú jabb darabjában játszott
karakterének bôrébe bújva.
A hiteles alakításhoz egy fo-
tográfustól kapott technikai
segítséget.

– Soha nem fotóztam, eddig
kimaradt az életembôl – ma-
gyarázta lapunknak a szí-
nész. – Most megtanultam,
sok gyakorlással. Külön izga-
lom volt a fotóspróba, hogy
mit szólnak majd az igazi
szakemberek az alakításom-
hoz. Maximalista vagyok, bár-
milyen feladattal találkozom.

Például nem vezetek, egyszer
azonban olyan filmszerepet
kaptam, amelyben volán mö -
gé kellett ülnöm. Ezért meg-
szereztem a jogosítványt. Bár
azóta sem vezetek. 

A színmûvészt otthonában
három nô veszi körül. – Kiseb-
bik lányom két egyetemre jár
egyszerre, a közgazdaságira
és az iparmûvészetire, és na-
gyon lelkesen csinálja. Na-
gyobbik lányom egy éve vég-
zett a Kaposvári Egyetem szí-
nész szakán. Színésznek len-
ni néha küzdelmes, de remé-
lem, a lányom egy szép pá-
lyát járhat be. 

SZ.GY.

– Sajnálom az Életképeket,
mert nagyon szeretem –
mondta Hegyi Barbara. – Di-
rekt nem használok múlt idôt,
mert bízom benne, hogy lesz
még folytatás. Sok visszajel-
zést kaptam, a nézôk is ked-
velik! 

A Pesti Színház Romlás
címû bemutatója elôtt beszél-
gettünk, Barus türelmesen vá-
laszolt a kérdésekre, pedig
legszívesebben már indult
volna haza a családjához, na
meg aludni egy kicsit az esti
bemutató elôtt.  – Simán tu-
dok aludni elôadás elôtt, és
az nekem jót tesz. Sokat pró-
báltuk a darabot, kilövési álla-
potban vagyok, már csak ját-
szani kell. 

Hegyi Barbara egy szerel-
mi háromszögben a feleség
szerepét játssza. A történet
szerint a halálosan beteg férj
beleszeret egy másik nôbe. A
színpadi figurával ellentétben
Hegyi Barbara békés, boldog
családi életet él. Férje, Zorán,
szintén a színpadot koptatja

énekesként, ám szakmai kér-
déseket mégsem beszélnek
meg. – Igaz, hogy a férjem is
elôadómûvész, ért hozzá, is-
meri a problémákat, mégis rit-
kán beszélgetünk a színház-
ról. És ez így van jól!  

SZ.GY.

Hazánkban forgat a tinilányok kedvence,
Robert Pattinson, és sok férfi álma, Ni-

cole Kidman. A két sztár a Bel Ami címû kosz-
tümös filmben egy párt alakít majd. Az Alko-
nyat filmek sztárja, Robert Pattinson a készülô
produkcióban a francia író, Guy de Maupas-
sant bôrébe bújik. A film a mûvész botrányos

szerelmi életérôl szól. Maupassant kétes kap-
csolatai miatt 20 évesen szifiliszt kapott, és tra-
gikusan fiatalon hunyt el. Kidman az író egyik
befolyásos szeretôjét alakítja majd. A filmet
Budapesten és Londonban forgatják ez év feb-
ruárjában. U.J.

Az egykori kosaras az idén nem készül újabb csúcsdöntésre

Matus Katalin több mint ötvenévesen jutott fel a Mount Everestre

Matus Katalin a nepáli hegyek között
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Egy szerep miatt szerzett jogsit

Hegedûs D. Géza egy fotós
bôrébe bújt bele

Fontos választás elôtt állunk, ahol magunk dönthetünk a jövônkrôl

Demjén: Boldogságot mindenkinek!
Demjén Ferenccel decemberi, évzáró koncertje elôtt be-
szélgettünk. Az interjúban keserûen összegezte az elmúlt
év gondjait. Azt, hogy a korábbi politikai garnitúra nem tu-
dott úri módon elvonulni, s emiatt a többféle válság által is
sújtott ország egyre inkább érzi a kormányváltás hiányát.
A magyar rockzene legendás alakja 2010-tôl az ország
helyzetének rendezôdését és Lelkünk most is vágtat címû
új albuma sikerét reméli.

Demjén Ferenc: Korábban le kellett volna vonni a tanulságot
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Hegyi Barbara: Zoránnal
nem szakmázunk!

Az Életképek címû sorozat Kosáry Éváját barátai és kollé-
gái csak Barusnak szólítják. Hegyi Barbara színésznô szo-
morúan mesélt lapunknak arról, hogy a köztelevízió egyik
legkedveltebb mûsorának gyártását gazdasági okokból bi-
zonytalan idôre felfüggesztették. 

Barbara boldog családi éle-
tet él
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Magyarországon forgat Pattinson

Kidman egy befolyásos szeretôt alakít majd

Robert Pattinson a tinilányok kedvence



ELEFÁNT SÖRÖZÔ
Békéscsaba, Illésházi utca 1. 
Telefon: 06-20/775-6480
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TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/8. • Tel.: 66/549-620, 30/326-8630

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

HIRDETÉSFELVÉTEL

Maci vagyok, egy középkorú
(kb. 6-7 éves), közepes testalka-
tú, ugatós, házôrzônek való ke-
verék kan kutya. Lassan két éve
már, hogy a csabai menhely la-
kója vagyok – unom már a ken-
nelbe zártságot, szeretnék egy
udvaron kedvemre szaladgálni. 

Nagyon vágyom egy otthon-
ra, egy gazdira, aki néha megsi-
mogat, néhány jó szót szól hozzám, mert a korábbi gaz-
dám nem ilyen volt. Ô vitt ki engem a menhelyre, ráadásul
azt kérte az ottaniaktól, hogy altassanak el! Természete-
sen még mindig élek, mert szerencsémre nem egy sintér-
telepre kerültem, hanem az állatvédôkhöz. Ôk egyetlen
kutyát sem segítenek át a túlvilágra. Az öreg vagy beteg
kutyusok életéért is addig küzdenek, amíg csak egy pici
remény is van az elfogadható minôségû életre. 

Várom a leendô gazdim, s remélem, nem kell sokáig.
A csabai állatmenhely a Kétegyházi út 30. sz. alatt találha-

tó, tel.: 06-30/322-2776, honlap: www.csabaiallatvedok.hu,
e-mail: csabaiallatvedok@freemail.hu. 

GAZDIKERESÔ

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
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!

A csabai polgárôrök adománya 

Emberbarát múzeum

Szeverényi Párizsban

Bugyinszki Tamás elnök és
három polgárôr, a Békés-

csabai Városi Polgárôrség
tagjai, még ünnepek elôtt ér-
keztek meg a nagyszalontai
Szent Antal Gyermekotthon-
ba. A bentlakók már nagyon
várták ôket, hiszen a csabaiak
sok-sok ajándékkal érkeztek.
Vittek számítógépeket, videó-
kat, hifitornyokat, tévéket,
zsákokban jó minôségû hasz-
nált ruházatot, játékokat és
természetesen édességet is.
A nagy izgalomban lévô gye-
rekek segítettek kipakolni a
két gépkocsival érkezett ado-
mányt, de volt, aki csak sírdo-
gált örömében. A hamar fel-

szabadult kicsik karácsonyi
énekkel kedveskedtek a pol-
gárôröknek.

Minden elismerés megilleti
Böjte Csaba atyát, a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány elnö-

két, aki fáradságos munkával
tartja életben Erdély 17 gyer-
mekotthonában a kétezer gye-
reket. Állami támogatásokat
nem kapnak, kizárólag adomá-
nyokból tartják fenn magukat,
talán a közeljövôben lesznek
uniós pályázati lehetôségeik.

A csabai polgárôrség már
közismert kiváló karitatív mun-
kájáról; az adományt egy em-
berként ajánlották fel a városi
polgárôrök. Böjte Csaba saj-
nos nem tudott személyesen
jelen lenni az átadáson, viszont
üzenetében így köszöntötte a
polgárôröket: „Nagy szeretet-
tel köszönöm a jóságukat a
gyermekeink nevében.”

Nemrég volt kiállítása a
megyeházán, ahol Sze-

verényi Mihály gótikus abla-
kain nézhettünk vissza a múlt-
ba, és át a jövôbe. „Az életem
a festészet – mondta baráti
körben –, hogy szeretet, ba-
rátság, harmónia legyen kö-
rülöttünk.” Ennek több hó-
napja, most pedig Párizsból
jött haza.
– Beszélhetnénk az Eiffel-to-

ronyról vagy a Luxembourg-
kertrôl, netán a Szent Mihály út-
ján suhanó tréfás falevelekrôl,
de arra nem jártál most, ha jól
tudom. Hogy kerültél Párizsba
és miért?

– A párizsi nyílt nemzetközi
fodrászbajnokságra kísértem

a magyar csapatot, tanul-
mányutasként. A divat fôvá-
rosába utazni nem akármi.
Hogy mi volt a dolgom? Elô-
ször is tájékozódás a divat ala-
kulásáról, és a fotografálás.
Rengeteg divatfotót készítet-
tem. Majd itthon értékeljük, ta-
nulmányozzuk. Az már most
jól látható, hogy a frizurák ro-
mantikusabbak lesznek, nôie-
sebbek. Különben a világbaj-
nokság is Párizsban lesz jövô-
re, az Európa-bajnokság pe-
dig Moszkvában.
– Mesélted, hogy egyetlen

szabad napod volt, és akkor a
tizenkilencedik századi francia
festôket kerested fel az Orsay
múzeumban. Miként nyolc éve

is, egy akkori utazásod alkal-
mával. Most ki volt rád a legna-
gyobb hatással?

– Egyértelmûen Renoir! A
Tánc a városban és a Tánc vi-
déken címû képei lenyûgöz-
tek. Csupa életöröm, csupa
szín és fény! S mivel én ma-
gam is a „fény festôje” lennék,
ez a találkozás felejthetetlen
marad a számomra. Álltam a
képek elôtt, és Renoir alakjai
rám mosolyogtak. Ebben a
pesszimista világban felüdülés
volt az Orsay múzeumban el-
töltött idô. Magammal hoztam.
– Itthon az Andrássy út, a

Korzó tér szökôkútja lehet az
ihletôd. Vagy Párizs is benne
lesz abban, amire készülsz?

Egy újabb kiállításra, ha jók az
értesüléseim.

– Igen, azok. Az ifjúsági ház
Art Cafféjában állíthatok ki ta-
lán februárban. Ez lesz a záró-
kiállítás a nagy átalakítás elôtt.
És Párizs benne lesz, tagad-
hatatlan. Több képet is festek
majd párizsi élményeimbôl, a
hangulatból, amiben részem
lehetett. Hozom a békési és
trencséni nemzetközi mûvész-
telepen készült képeimet is.
Párizs óriási történet, minden
percében maga a csoda. Nem
véletlen, hogy a divat és a
mûvészet fôvárosa. Legalább-
is nekem, aki ott lehettem
megint pár napig.

Sass Ervin   

Varga Tamás projektvezetô, a
békéscsabai önkormányzat
közmûvelôdési, oktatási és
sportosztályának közmûvelô-
dési csoportvezetôje úgy fo-

galmazott: a TÁMOP-os pá-
lyázat a szoftver, a TIOP-os
pedig a hardver. Tehát a Mun-
kácsy Mihály Emlékház okta-
tási-képzési szerepének erô-
sítésében múzeumpedagó-

giai programok kialakításával
és mûködtetésével vesz részt,
az emlékház iskolabarát fej-
lesztése során pedig egy
többfunkciós oktatóterem ké-
szül teljes körû akadálymen-

tesítéssel. Mindezt a mú-
zeumpedagógiai szolgáltatá-
sokhoz kapcsolódó informati-
kai pontok kialakításával egé-
szítik ki.

A muzeális intézmény hátsó
épületrészének belsôépítésze-
ti átalakításával létrejön az em-
lékház egyetlen komplex okta-
tóterme, amely szükség ese-
tén két kisebb helyre osztható.
A fejlesztés magában foglalja –
a vizesblokkal együtt – a teljes
körû akadálymentesítést. Az
udvaron egyedi formaterve-
zésû fahintát is felállítanak. A
program keretében egyebek
mellett színes lézernyomtatót,
projektort, álló terminált, táro-
lószekrényeket, festôállványt,
asztalokat, székeket, számítás-
technikai eszközöket vásárol-
nak, s emellett klímát és riasz-
tórendszert szerelnek be.

Beszámoltak kisebbségeink
A cigány testület tevékenysé-
ge segítése érdekében már-
cius elsejétôl közhasznú fog-
lalkoztatás keretében dolgo-
zik majd a jelenleg megbízási
szerzôdéses gépírónô. A len-
gyel nemzetiségi önkormány-
zat esetében a városi támoga-
tás összege 1 960 000 forint.
Békéscsaba testvérvárosá-
ban, a lengyelországi Tar-
nowskie Goryban január 29-
én Grin Igor tárlatát nyitja meg
Leszkó Malgorzata, az önkor-
mányzat elnöke. A Békéscsa-
bán legnagyobb lélekszámú
szlovák nemzetiség kisebbsé-
gi önkormányzata 5 122 000
forint városi támogatásra szá-
míthat, amennyiben azt a ja-
nuár 21-i testületi ülésen jóvá-

hagyják a képviselôk. Ando
György elnök a Szlovák Táj-
ház mûködésével kapcsolat-
ban elmondta, hogy tavaly
nem érték el az évi átlagos ké t -
 ezres látogatószámot: ezer-
háromszázan keresték fel a
Garay utcai intézményt, ám a
különbözô rendezvényeken
részt vevôk száma ennek a
duplája volt. 

A román kisebbségi önkor-
mányzat 2 810 000 forint tá-
mogatást kaphat az elôter-
jesztés alapján a megyeszék-
hely önkormányzatától. Grósz
György elnök örömének adott
hangot, hiszen Márk György a
Parlamentben Kiss Pétertôl ki-
tüntetést vehetett át a kisebb-
ségek napja alkalmából.

Vándor Andrea

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

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

Amúlt évben több olyan
esemény történt a Sziklai

Sándor utcai, sorompóval biz-
tosított vasúti átjáróban, amely
veszélyeztette a közlekedés
biztonságát. Két alkalommal a
hangjelzés alatt behajtó helyi
járatok miatt rongálódott meg
a sorompó, de egy figyelmet-
lenül vezetett személyautó és
két lassú jármû is kárt tett a be-
rendezésekben. 
Dr. Hajdú Antal kapitány-

ságvezetô, rendôrségi fôtaná-
csos tájékoztatása szerint a
balesetek vizsgálata rávilágí-
tott, hogy az átjárót biztosító
berendezéseket nem a mai,
megnövekedett forgalomhoz
tervezték, az elôjelzô hang
kevés a figyelem felhívására.
Hangsúlyozta, hogy a Békés-
csabai Rendôrkapitányság a
közlekedés biztonságának ja-

vítása érdekében 2009-ben
minden egyes eset után levél-
ben hívta fel a vasúti szakem-
berek figyelmét az átjáróra. 

A megkeresésre Kiss Ká-
roly, a MÁV Pályavasúti Terüle-
ti Központ szegedi vezetôje el-
mondta, hogy a Szajol–Lökös-
háza vasútvonal átépítése
ugyan tartalmazza az átjáró
fény- és félsorompós biztosítá-
sát, de arra még várni kell. A
balesetek miatt viszont a szak-
emberek úgy ítélik meg, hogy
a Sziklai Sándor utcában elôre
kell hozni a sorompó korsze -
rû sítését. A szegedi központ
jelentést állított össze dr. Mo-
sóczi László, a MÁV Zrt. vezér-
igazgató-helyettese számára,
amelyben a Sziklai utcai átjá-
róhoz fénykiegészítést vagy a
fénysorompó kiépítéséhez tá-
mogatást kér. M. E.

Lépések az átjáróért

2010. február 11., csütörtök 21.00

3 éves az Elefánt Sörözô Blues Club

A színpadon: a PRIBOJSZKI BAND
Mátyás és zenész barátai fergeteges hangulatot varázsolnak 

az Elefánt szülinapján.
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Február 21-ig
A Magyar Természettudományi 
Múzeum kiállítása a Körösök Völgye
Látogatóközpontban

Február 19-ig
Nagy Judit Munkácsy-díjas textil -
mûvész kamarakiállítása a Békés-
csabai Kulturális Központ 
Munkácsy Mihály Emlékházában

Február 19-ig
Anna Pauli és a MOME textiles nö-
vendékeinek tárlata a Békéscsabai
Kulturális Központban

Január 30-án 14.30-tól
Farsangi játszóház a Diáktanyán 

Január 30-án 15 órától
Felolvasó meseszínház és játszó-
ház a Napsugár Bábszínházban

Január 30-án
Nemzetek konyhája: a magyar
konyha remekei a Panoráma 
étteremben

Február 6-án
Apáról fiúra – családi hagyomány -
ôrzô programsorozat a Meseházban

Február 8-án
Vámosi-Nagy Zsuzsa és Csáki 
András hangversenye a színházban

Február 8-án 18 órától
Eperjes Károly színmûvész 
elôadása az evangélikus egyház
Luther utcai gyülekezeti termében

Február 9-én
Irodalmi est a Phaedrában

Február 12–18-ig
Csabai Farsang

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

Nyitva tartás szeptember 1-tôl június 14-ig:
hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00, hét végén: zárva.

Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés; belépôjegyek árusítása helyi és orszá-
gos rendezvényekre, (Interticket, Ticket Express, Ticket Pro és Ticketportal je-
gyek); ingyenes prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, ren-
dezvényekrôl. • Megvásárolhatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék,
hátizsákok, tollak, tollkészletek, kitûzôk, kulcstartók, sapkák, noteszek), Munká-
csy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák, Magyar Turizmus Kártya,
térképek, képeslapok, útikönyvek.

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

PROGRAMAJÁNLÓHalálkeringô Csabán (is)
Lepusztult lakás: az asztalon whisky, cigi,

kokaincsík, fegyver, cumisüveg. A romok
tetején Elza (Dobó Kata), a megtört rendôrnô
búslakodik, akinek végleg kicsúszott a talaj a
lába alól, nem ura az életének. Szerelmi há-
romszögbe keveredett szintén rendôr férjével
(Patrik: Mészáros Béla) és annak bûnözô,
drogdíler barátjával (Alex: Lengyel Tamás). Ha-
talmas nyomás nehezedik rá, melyet csak az
alkohol és a kokain képes enyhíteni. Ráadásul
még terhes is, a kilencedik hónapban van. Vá-
ratlanul vendége jön, a rég nem látott, gyûlölt
apa, Rusty, (Kern András), a szuperhekus. A
látogatás apropója a lány 30. születésnapja.
Találkozásuk rövid úton halálkeringôbe csap
át, amikor is az apa rájön, hogy Elza jelene tra-
gikus titkot rejt. 

A Halálkeringô csabai bemutatóján talál-
kozhattunk Dobó Katával – aki amerikai kité-
rôje után még a haját is levágatta a szerep
kedvéért –, Pataki Ágival és férjével, Kovács
Gáborral, akik a produceri teendôket látták el,
valamint Szabó István forgatókönyvíróval és
Köves Krisztián Károly rendezôvel. 

Mint megtudtuk, a filmet tizenhét nap alatt
forgatták, és ötvenötmillió forintba került. 

A közönségtalálkozó moderátora Fekete
Péter, a Jókai Színház direktora volt a Csaba
Cen ter ben. Vadi

Trio Duecento Corde
Kamaraest a Vigadóban

Bár csak 2006-ban alakult,
máris számos hazai és

nemzetközi kamarazene-ver-
seny díjazottja a Trio Duecen-
to Corde. Az együttes tagjai –
Tallián András hegedû-, Nagy
Ibolya gordonka- és Szabó Fe-
renc János zongoramûvész –
több európai ország színpa-
dán szerepeltek, sokoldalú-
ságukat jellemzi, hogy klasz-
szikus repertoárjuk mellett
jazzfesztiválokon is fellépnek.

Vigadóbeli koncertjüknek
rögtön a nyitószámában kide-
rült, hogy mindhárman kivá-
lóan képzett, érzékeny muzsi-
kusok. MozartG-dúr triójának

elôadása stílusos volt, és játé-
kosan könnyed, talán a há-
rom hangszer arányán lehet-
ne még elgondolkodni.
Vajda János kortárs magyar

szerzô Triójában a hangszertu-
dáson túl olyan kamaramuzsi-
kusi erényeket is megcsillan-
tottak az elôadók, melyek álta-
lában csak a jóval hosszabb
idô óta együtt muzsikáló együt-
tesek sajátjai. Kitûnô elôadá-
suk valószínûleg meggyôzte a
hallgatóságot, hogy egy „mo-
dern” hangvételû zenemû le-
het akár még „romantikus” is,
hiszen hol az örök természet
hangjait hallhattuk – a rét ziz-

zenéseit, a rovarok döngicsé-
lését –, máshol a szerelem da-
lát. Mindezt három hangszer
helyett néha egy szimfonikus
zenekar, máshol egy ütôs
együttes színeivel.

Szünet után Chopin gaz-
dag dallaminvenciójú, válto-
zatos ritmikájú g-moll trióját
élvezhettük. A mûben a zon-
goraszólam oly mértékben
szólisztikus, hogy szinte ver-
senymûként hat. Jó volt hall-
gatni a felszabadult, örömteli
muzsikálást: a zongora virtuó-
zan gyöngyözô futamait el-
lenpontozó bársonyos cselló-
szólamot és a hegedû diszk-
rét expresszivitását.

Élvezetes koncert volt. A
ráadásként adott Debussy-té-
tel pedig olyan volt, mint szi-
várvány a nyári égbolton.

Farkas Pál

2011 júniusára készülhet el az Agóra

Nem hivalkodó, de funkcióit 
tekintve sokoldalú épület várható
Az idén negyvenéves ifjú-

sági ház helyére épül
meg jövô nyárra az a multi-
funkcionális közösségi köz-
pont, amelynek megvalósítá-
sára 1,7 milliárd forintos visz-
sza nem térítendô támogatást
nyert városunk – a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Prog-
ram keretében benyújtott –
Agóra-pályázata. A beruhá-
zás összköltsége 1,951 milli-
árd forint, amelybôl a város
249 milliós önerôvel járul hoz-
zá az intézmény megvalósítá-
sához. 

A polgármester a projekt
kapcsán hangsúlyozta: – Az
Agóra a megyeszékhely bel-
város-rekonstrukciós kezde-
ményezéseinek egyik kiemelt
eleme, amely funkcióinak kö-
szönhetôen központi szere-
pet játszik majd Békéscsaba
és a térség kulturális életé-
ben. Az intézmény közösség-
erôsítô hatása révén erôsöd-
het a lakosok, ezen belül a fia-
talok kötôdése a városhoz, az
új épület élhetôbbé, szebbé

teszi a belvárost, és munka-
helyeket is teremt – tájékozta-
tott Vantara Gyula, aki végül
egy örömteli adatot is közzé-
tett: a kivitelezési munkák so-
rán nyolcvan-száz, az új épü-
let átadását követôen pedig ti-
zenegy új munkahely létesül
az intézményhez kapcsoló-
dóan. 

A majdani mûködtetés
kapcsán sem érheti meglepe-
tés a várost, hiszen a pályá-
zatban tizenkét évre elôre
megtervezték a fenntartási
költségeket, illetve már a kivi-
telezés során több energiata-
karékossági megoldást alkal-
maznak. A beruházás üteme-
zését illetôen Belanka Csabá-
tól, az Agóra-projekt mene-
dzserétôl megtudtuk, hogy je-
lenleg a támogatási szerzô-
dés elôkészítése zajlik, mi-
közben folyamatos a hatósá-
gi engedélyeztetési eljárás,
melynek elsô elemeként a je-
lenlegi épület bontásának en-
gedélyezése van napirenden.
A bontási munkálatok várha-

tóan 2010 májusában indul-
nak el, majd ezt követôen júli-
usban történhet meg az építé-
si munkaterület átadása. A ki-
vitelezésre és eszközbeszer-
zésre ezután egy év áll ren-
delkezésre, így legkésôbb
2011. június 30-ára készül el
az új, 6200 négyzetméteres
központ, amelyben a tervek
szerint egy modern hangver-
senyterem mellett multifunk-
cionális terem, kisebb közös-
ségi helyiségek és öltözôk,
valamint étterem is helyet kap
majd. Vantara Gyula az Agó-
rához kötôdô intézményi ösz-
szevonások kapcsán leszö-
gezte, hogy az új épületben
helyet kapó egyes tagintéz-
mények nem veszítik el szak-
mai önállóságukat: – Egysé-
ges szemléletû kulturális irá-
nyításról beszélhetünk, amely-
nek egy modern, a XXI. szá-
zad igényeit minden szem-
pontból kielégítô, új központ
nyújt otthont – közölte a pol-
gármester.

Kárász-Kiss Péter

Megjelent 
a Magyar Teátrum 

januári száma

Második évfolyamába lé-
pett a Magyar Teátrumi

Társaság színházi havilapja, a
Magyar Teátrum. 

A januári szám címlapján
Ôze Áronnal, a Pesti Magyar
Színház új igazgatójával ké-
szült interjú olvasható. Az elsô
oldalról kiderül, hogyan lett a
zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház igazgatója Besenczi
Árpád. 

Szintén a címlapon kezdô-
dô Premier rovatban a kecs-
keméti Katona József Színház
szilveszter esti Nem ér a ne-
vem bemutatójáról olvashat-
nak interjút Szerednyey Bélá-
val. A 2009-es év Domján
Edit-díjasát, Balsai Mónikát, a
Gyôri Nemzeti Színház szín -
mûvészét is bemutatja a lap, s
az írásból azt is megtudhat-
juk, kik lettek a 2009-es év
Aase-díjas színmûvészei. 

A címlapon induló Forgó-
színpadban a Soproni Petôfi
Színház mutatkozik be. A Ref-
lektorfényben Máté P. Gábor,
a Veszprémi Petôfi Színház
mûvésze miniportréja találha-
tó. A Kulissza rovatban be-
szélgetés olvasható a Békés
Megyei Jókai Színház fod-
rász-maszkmester házaspár-
jával, a Csapattá nevelkedni
címû írásban pedig a debre-
ceni Csokonai Színház Vala-
hol Európában bemutatójá-
nak koreográfusával beszél-
get a lap munkatársa. 

A szolnoki Szigligeti Szín-
ház Leányvásár bemutatójá-
ról, a veszprémi Moliére deb-
receni elôadásáról, Dengyel
Ivánról, a Székesfehérvári Vö-
rösmarty Színház színmûvé-
szérôl is olvashatunk a januá-
ri Magyar Teátrumban.

Vándor Andrea

Álmodozások kora
A Békés Megyei IBSEN Okta-
tási, Mûvészeti és Közmûve-
lôdési Nonprofit Kft. kulturális
irodája a „Barangolások Nor-
végiában” címû rendezvény-

sorozat keretében tavaly de -
c emberben rendezte meg az
Álmodozások kora címû dal-
estjét a Jókai Színház Vigadó-
jában. V. A

Verebi Sándorné Bartók Éva (1934–2003) textiltervezô ipar -
mûvész emlékkiállítását nemrégiben nyitotta meg Verebi
Ákos a Munkácsy Mihály Emlékházban

Emlékkiállítás

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

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

Milyen gazdagnak érezhetjük magunkat mi mindnyájan e
kicsiny hazában! Mennyi ígéretes ifjú tehetség! Ilyen és eh-
hez hasonló gondolatok foglalkoztattak a Filharmónia vi-
gadóbeli bérletes hangversenye kapcsán, melyen három
fiatal mûvész mutatkozott be a csabai közönségnek.

ÖN IS LEHET SIKERES!
2010. februártól induló 
tanfolyamaink:

¨ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI

¨ PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI

¨ TERMÉKDÍJ-ÜGYINTÉZÔ

¨VALUTAPÉNZTÁROS

™Részletfizetési lehetôség
™Állami szakképesítések
™ Esti, hét végi képzések

Euro Consult
Békéscsaba, Luther utca 10.

Tel.: 66/547-980
Nysz: 04-0024-06, Akkr: Al-0255

OKJ
Hiányszakmák



ELTEKEREGTÜNK!
A Tekergô Utazási Iroda
Békéscsaba, Andrássy út 12. sz. alól 
az Andrássy út 8. sz. alá költözött. 
Elérhetôségeink változatlanok: 
Tel./fax: 06-66/445-809, mobil: 06-20/472-5588.

13CSA BAI MÉR LEG Helyi érték

Angol-, németnyelv-oktatás. 30/546-4819. ZENTAI.

Idegennyelvi Szakközépiskola
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6. E-mail: info@ilsszki.hu. Web: www.ilsszki.hu
Tel./fax: 66/454-262, 66/547-790; mobil: 70/257-3513, 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 napok:

2010. január 28. 9.00, 2010. március 8. 9.00, 
2010. április 12. 9.00, 2010. augusztus 25. 9.00
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÔ: 2010. április 30.

Regisztrációs nap: 2010. június 28–29. 
A pótjelentkezés folyamatos. Regisztrációs nap: 2010. augusztus 17–18.

A mise végeztével átvonul-
tunk a vértanúk egykori vesz-
tôhelyén álló emlékmûhöz,
ahol folytatódott a megemlé-

kezés. Rácz Sándor ’56-os el-
ítélt beszédében párhuzamot
vont 1848/49 és 1956 esemé-
nyei között. Ezt követte a ko-
szorúzás, amelynek kereté-
ben mind az Andrássy, mind
az evangélikus gimnázium
helyi szervezete elhelyezte az
obeliszknél az emlékezés vi-
rágait. Végül a budapesti Fa-
sori Evangélikus Gimnázium
diákjainak elôadását hallgat-
tuk meg. 

A városközpontban eltöl-
tött egyórás szabadidô után
hazaindultunk (a Szabadság-

szobornál a késô délutáni
órákban kezdôdô ünnepsé-
gig sajnos nem maradhattunk,
tekintettel a hazaút hosszúsá-
gára). A program mindenki
számára maradandó élményt
jelentett, hiszen részesei le-
hettünk az év egyik legjelen-
tôsebb határon túli magyar
eseményének, megtapasztal-
hattuk hangulatát. Közelebb
kerültünk ezen a napon több
mindenhez is. Egyrészt meg-
elevenedtek elôttünk maguk
az aradi vértanúk, akik néhá-
nyunk számára eddig talán
csak a történelemkönyvek
lapjain léteztek. Személyesen
is átéreztük, miben hittek, mi-
ért küzdöttek és milyen üze-
netük van a jelen számára.
Közelebb kerültünk másrészt
a romániai magyarsághoz,
akikkel együtt emlékezhet-
tünk. Végül, de nem utolsó-
sorban pedig mindenképpen
közeledett egymáshoz a két
iskola helyi szervezetének
tagsága. A nap során mind
mi, diákok, mind kísérô taná-
raink tapasztalatot cseréltünk
a helyi szervezet mûködteté-
sérôl, a tagság bôvítésérôl, az
akár közösen is megszervez-
hetô programokról.

Ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani a Rákóczi
Szövetségnek azért, hogy
anyagi támogatásával, útikölt-
ségünk fedezésével lehetôvé
tette e tartalmas program
megvalósulását. 

Boros Eszter, 
a Rákóczi Szövetség helyi

szervezetének alelnöke

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Aradon jártak

Az Andrássy gimnázium he-
lyi szervezete a megkoszo-
rúzott emlékoszlop elôtt

n Az igazság szabaddá tesz.
Február 8-án, hétfôn 18
órától Az igazság szabaddá
tesz címmel Eperjes Károly
Jászai Mari-díjas, Kossuth-
díjas színmûvész, a buda-
pesti Új Színház tagja tart
elôadást az evangélikus
egyház Luther utca 1. szám
alatti gyülekezeti termében.
A belépés díjtalan.

n Jankay kortársai.A Jankay
Gyûjtemény és Kortárs Ga-
léria, valamint az Orosházi
Városi Képtár szervezésé-
ben a Jankay kortársai soro-
zat nyitányaként Bolmányi
Ferenc (1904–1990) fes-
tômûvész alkotásaiból nyílt
kiállítás a Jankay-galériá-
ban, a Csaba Center harma-
dik emeletén. A tárlat feb-
ruár 26-ig tekinthetô meg.

n Farsangi játszóház. Január
30-án, szombaton 14.30
órától farsangi játszóházba
várják a kicsiket és nagyo-
kat a Diáktanyán (Kinizsi u.
20.). A résztvevôk bohókás
ajtó-, ablak- és faldekorá-
ciókat, valamint álarcokat
készíthetnek különféle tech-
nikákkal.

n Kulturális kiruccanás. A
Diáktanya február 14-ére
„kul turális kiruccanást” szer-
vez Budapestre. A prog-
ramban szerepel az itáliai
festészet remek mû vei nek
megtekintése Botticellitôl
Tizianóig, és színházba is
elmennek. 

Egy barikalány esete a farkassal
Amesékben minden le-

hetséges. Az Aska és a
farkas címûben is: Egy bari-
kalány találkozik a farkassal,
és félelmében balettet táncol,
hogy ne egye meg. Lega-
lábbis egy darabig ne jusson
a farkas eszébe vérengzeni,
sokkal inkább a táncban gyö-
nyörködni, amilyet addig so-
hasem látott. Nagy ötlet volt,
hogy a világhíres szerb író,
Ivo Andric meséjébôl a ma-
gyar Zalán Tibor csináljon egy
zenés-táncos mesedarabot,
és azt mutassák be a színházi
szomszédolás szerb hónap-
jának díszelôadásán zsúfolt
háznyi gyereksereg elôtt.

A mesékben (mint említet-
tük) minden lehetséges. A mi
Aska nevû barikalányunk is
megtanulja, hogy a barika-
nyájtól elkalandozni, köny-
nyelmûen, csak a saját, gyap-
jas fejecskéje után menni
nem éppen veszélytelen do-
log. Még akkor sem, ha olyan
szép is táncolni-énekelni – és
Askát a Teremtô megáldotta
efféle tehetséggel. Mégis
jobb együtt a többiekkel, a
sok-sok barikától a vérszom-
jas farkas is megrettenhet.
Fôként, ha a kósza vadászok
is résen vannak, és vigyáznak
a védtelen állatokra. De van
más is: a mûvészet hatalma.
Ami legyôzhetetlen, és még a
farkast is képes megváltoztat-
ni. Igaz, leginkább csak a me-
sékben, de hát (mint említet-
tük) a mesékben minden le-
hetséges. Még az is, hogy a

farkasból rockénekes lesz…
A többi (a tánc, az ének, a
színházi látvány, legfôképpen
Szasa Sankovity stilizált dísz-
letképei, Kerekes Judit kore -
o g ráfiái és ifjú Kucsera Géza
karakteres zenéje) már csak

ráadás a játékhoz, mely a
színpadról indul, és betölti az
egész színháztermet. A ren-
dezô, Hernyák György Jászai-
díjas is így gondolja, a színé-
szek is így bújnak a különle-
ges szereplôk bôrébe, és jó-
kedvûen, de még inkább ha-
tásosan komédiáznak. A len-
dület, a  drámai feszültség ott
van minden jelenetben, azok-
ban is, ahol azért több idôt
tölt az elôadás (a balettisko-
lai képben például), aztán
újra ott vagyunk a hihetetlen-
nek tûnô történetben, és le-
het, hogy nem is mese az,
amit látunk.

A két vendégmûvész, Aska
szerepében Gál Elvira és a

reflektoros motorszörnnyel
érkezô farkas, Katkó Ferenc a
vajdasági színházi kultúrát is
képviseli, miközben az egész
társulat kitesz magáért. A
szomszédolás tovább folyta-
tódik.

A délelôtti díszbemutató
napján, Neil Simon Glasine
(Pletyka) címû krimivígjáté-
 ká nak esti elôadása elôtt Do-
mokos László, a Békés Me-
gyei Önkormányzat elnöke
és Dejan Sahovic, Szerbia
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövete nyitotta meg a
szerb kultúra hónapját. Más-
nap Müller Péter és Seress
Rezsô örökbecsû Szomorú
vasárnapját játszotta a sza-
badkai színház magyar tár-
 su lata. Mindkét vendégjáték
tapsos sikert hozott. A galé-
rián Jovan Mirsecki szabadkai
fotográfus sportkép-kiálítása
az esemény.

Sass Ervin

A P R Ó H I R D E T É S
IN GAT LAN

A Lencsésin 1 + 2 félszobás lakás el-
 a dó. Tel.: 66/458-527.

Telekgerendáson családi ház eladó.
Tel.: 70/611-7585.

A Lencsésin garázs kiadó. Tel.: 70/3677-
094.

Békéscsabán, a Széchenyi liget mellett,
az épülô welnesspanzióval szemben
130 nm-es lakóépület 400 nm-es telken
eladó. Tel.: 30/498-7775.

Békéscsabán, Fényesen 100 nm-es épí-
tési telek áron alul, 1 M Ft-ért, sürgôsen
eladó. Tel.: 70/339-7802.

Békéscsabán, a belvárosban 3 szobás,
amerikai konyhás, nappalis, étkezôs, 87
m2-es, panorámás lakás eladó. Tel.:
20/942-2589.

Békéscsabán, Bánát u. 48. sz. alatt ház
eladó. Tel.: 30/935-7051.

Fényesen felújításra szoruló ház eladó.
Tel.: 70/397-2895.

Békéscsabán, a Kastélyszôlôkben, a
Mester u. 57. sz. alatt új építésû családi
ház eladó. Irányár: 24 millió Ft. Tel.:
20/931-3024.

A Réti panzió mögött garázs kiadó. Tel.:
30/938-4240.

Köröstarcsán hétvégi ház eladó.Ár: 850
ezer Ft. 30/239-1625, tarcsa.  atw.hu.

Békéscsabán, a Kazinczy-lakótelepen
50 nm-es, IV. emeleti, egyedis lakás tá-
rolóval eladó. Tel.: 30/262-0376.

Két belvárosi, 17 m2-es iroda hosszú
távra kiadó. Telefon: 30/938-4240.

Újkígyóson 400 négyszögöles telken
lévô, összkomfortos családi ház eladó.
Békéscsabai csere is érdekel. Telefon:
70/525-7881.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

OKTATÁS
Angolnyelv-oktatás kezdôknek, nyelv-

vizsgázóknak! Tel.: 30/345-9237.
Játékos angolnyelv-oktatás óvodások-

nak, kisiskolásoknak! Tel.: 30/527-7078.
Matematikából korrepetálás felsô tago-

zatosoknak, tel.: 66/635-458.

EGYÉB
Új cserép féláron eladó. Telefonszám:

30/935-7051.
ETI 10-es gázkazán eladó. Telefon:

20/255-2011.
Digitális csecsemômérleg kölcsönzése.

Érdeklôdni: 30/222-0462
Gépelést, szövegszerkesztést, szakdol-

gozat-készítést rövid határidôvel válla-
lok. Tel.: 66/410-123 esti órákban.

Nevezzük nevén a gyereket
Nemrég látott napvilágot

H. Márkus Klára Nevez-
zük nevén a gyereket címû
kötete kétszáz példányban a
Mozi Nyomda Bt. jóvoltából. A
kötetben a szerzô százhar-
minc oldalon foglalja össze ta-
pasztalatait a 2006-os ország -
gyûlési választásokról és az
azt követô idôszakról. Bevallá-
sa szerint 2007 nyarán raga-

dott pennát, hogy vitairatában
közös gondolkodásra kész-
tesse olvasóit a közelmúlt ese-
ményeirôl, ám számbaveszi a
20. század történelmi útvesz-
tôit is. Az írás központi gondo-
lata a tudás és az erkölcs kap-
csolati viszonyának feltárása.
A szerzô köszönetet mond
képzeletbeli meghívott vendé-
geinek, az olvasóknak, amiért

elfogadták a meghívást a té-
mában bôven megterített ven-
dégváró asztalához. „Közéleti
diagnózisához”, gondolatai
közléséhez segítségül hívja a
népi bölcsességet, gazdagon
idézi a mondásokat, közmon-
dásokat, szemléletes példák
sorával igyekszik alátámasz-
tani az események hátterét.
Felvázolja többek között Gyur-

csány Ferenc portréját. Lekto-
ri véleményében dr. Ferenczi
Attila így vall: „A szerzô, aki
egyes szám elsô személyben
ír, saját bevallása szerint sem
irodalmi mûvet kívánt megal-
kotni, hanem a gondolatait
megosztva az olvasóval mint-
egy vitára, közös gondolko-
dásra hívja azt…”.  

Vándor Andrea

MORZSÁK

A Republic zenekar immáron hagyományosan támogatja
az Aut-Pont Alapítványt

AKCIÓS AJÁNLATOK SZÉLES KÍNÁLATÁVAL ÉS MÁR NYÁRI ELÔFOGLALÁSI
ÁRAKKAL VÁRJUK MINDEN KEDVES RÉGI ÉS ÚJ UTASUNKAT.
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Az érszûkület kezelése 
Nashwan-ParasoundPlus eljárással
Az idôben elkezdett kezeléssel elkerülhetô a tragédia
Csak a lábam fáj, más bajom nincs! – ismé-
teljük gyakorta, pedig egy nehezen kezel-
hetô, évrôl évre rosszabodó betegségben
szenvedünk. Az érszûkület a legalattomo-
sabb kórok egyike. Sokunknál – olykor csil-
lapíthatatlan – fájdalmat néhány év után
okoz. Egészen addig persze nem vesszük
komolyan, aztán keservesen keressük min-
denkinél a segítséget. A sebészorvos a ren-
delkezésére álló lehetôségek közül választ,
ami néha amputációt jelent. 

Magyarország minden megyeszékhelyén,
így Békéscsabán is mûködik már az a ren-
delô, ahol az érszûkület kezelésének egyik
legújabb lehetôsége, a Nashwan-ParasoundPlus eljárás áll a betegek rendelkezésére. Ezzel a talál-
mánnyal feltalálója, dr. Khaled Nashwan immár több mint 20 nívós nemzetközi nagydíjat nyert, töb-
bek között Dél-Korea nagydíját. Az elmúlt év tapasztalatai rengeteg tanulsággal szolgálnak – mond-
ja a centrum vezetôje. – Sok beteg akkor keres fel bennünket, amikor állapota kritikussá válik, vég-
tagja az elhalás küszöbén áll, kezelôorvosa esetlegesen az amputációt javasolja. A betegség elsô tü-
neteinek megjelenésétôl a végtag elvesztéséig sokszor évek telnek el. Azt kell lehetôleg megelôzni,
hogy a tragikus végkifejlet bekövetkezzen, vagy legalább lassítani azt. A mi eljárásunkkal is akkor tu-
dunk komoly eredményt elérni, ha a beteg még idôben érkezik. 

Milyen tünetek jelentkezésekor gyaníthatjuk, hogy az érszûkület fenyeget bennünket?
A leginkább jellemzô a végtagokban bizonyos járástávolság után jelentkezô görcsös fájdalom. Elô-
fordul, hogy a görcsös fájdalom még nem jelentkezik, de izomlázszerû tüneteket tapasztalunk gya-
loglás közben. A problémát jelzi, ha a járástávolság csökken, ha hidegek a végtagjaink (esetleg még
a meleg szobában is), végtagok zsibbadtsága, éjszakai végtagi görcsök, fáradékonyság, szédülés,
esetlegesen fülzúgás. Természetesen komoly jelentôséggel bír az a tény, ha a családban örökletes
jellemzôként az érelmeszesedés elôfordul. A szervezet általános meszesedése a korral is jár, nyil-
ván hatványozottabb az elôfordulása a veszélyeztetett családoknál. De a cukorbetegség, a do-
hányzás, a magas vérnyomás, a magas vérzsír- és koleszterinszint önmagában is komoly veszélyt
hordoz mint rizikófaktor. De a stressz, az elhízás és a mozgásszegény életmód sem elhanyagolha-
tó rizikófaktor. Ezeknél a megelôzés nagy jelentôséggel bír.

Hány kezelésbôl áll a Nashwan-Parasound Plus terápiás kúra?
20 alkalmas kezelésbôl áll, annak hatására az érszûkületet áthidaló kollaterális keringésképzést (mel-
lékerek) serkenti, így javítja a vérkeringést. A kezelések elôtt és után orvosi vizsgálat történik. 

További felvilágosítás: 
www.medhungary.com vagy 06-30/576-8487, 06-20/22-444-01, 06-70/290-3216, 06-72/551-714.

BékéscsABA Anno...

Százhuszonöt éve épült 
a fôtéri bérház

A fôtér neoreneszánsz stílusú
– dús architektúrás, tetôdí-
szes – épülete százhuszonöt
éves. A mûemlék bérházról az
1970-es évek közepén ké-
szült a közeli felvétel. A moz-
galmas fotó megörökítette az
akkori, városszerte jó hírû Cse-
mege élelmiszerüzlet elôtti so-
kadalmat.

Az épületet a hajdani, le-
bontott községi nádfedeles
jegyzôlakások helyére tervez-
te Regdon Sándor aradi épí-
tész. Emeleti és tornácos ud-
vari homlokzati részén bérla-
kások, az utcai földszinten kü-
lönbözô üzlethelyiségek kap-
tak helyet. A 123 ezer pengô
költséggel készült bérházba
1885-ben költöztek lakói, és
ekkor nyíltak meg a bérelt üz-
letek. A legnagyobb helyiség-
ben – a késôbbi Csemege he-

lyén – egymást követték az
élelmiszert árusító kereske-
dôk: Fried Lipót élelmiszert és
gyarmatárut kínáló, jó hírû üz-
letét késôbb a Kôvári és Szel-
ner cég vette át, amely a leg-
jobb minôségû élelmiszeráru-
választékkal rendelkezô cég
volt egészen az államosításig.
Utána ugyanitt elôbb a Közért
üzlet, majd a rangos, jó hírû
Csemege, a kosaras cégérû,
országos hálózatú, élelmi-
szert árusító üzlet mûködött
évtizedeken át.

Most már hosszú ideje,
hogy a csabai városközpont-
hoz méltatlan állapotban van a
míves mûemlék épület. Csak
remélni lehet, hogy a tervezett
fôtéri rekonstrukció keretében
a ház is megújul, s méltó éke
lesz a csabai fôtérnek.

Gécs Béla      

A 20 kezelés naponta 30-40 percet vesz mind-
össze igénybe

A mai világban érdemes több
lábon állni – nemcsak egzisz-
tenciális, hanem ismeretszer-
zési szempontból is. Az élô-
 vi lág talán leghasznosabb s
mégis legtöbb ellenszenvet ki-
váltó élôlényeirôl, a rovarokról
szóló kiállítás látható a Körö-
sök Völgye Látogatóközpont-
ban, a Széchenyi ligetben. 

A látogatókat egészen feb-
ruár 21-ig fogadó tárlat a Ma-
gyar Természettudományi Mú-

zeum vándorkiállítása, mely-
nek keretében – ahogy a szer-
vezôk is fogalmaztak – a szó
szoros értelmében ízekre sze-
dik az ízeltlábúakat. Százszo-
rosra felnagyított játékok és
rovarmakettek segítségével
tárul fel az érdeklôdôk elôtt a
rovarok titokzatos, miniatûr
birodalma. Aki az általános ér-
dekességek mellett tudomá-
nyosabb alapon szeretne el-
merülni a rovarvilágban, a

múzeum gyûjteményébôl vá-
logatott különbözô rovarfajok
segítségével tekintheti át az
ízeltlábúak rendszertanának
kusza hálózatát. 

Egy szónak is száz a vége,
kedves kétlábú olvasónk! Ha
önt érdekli a hatlábúak biro-
dalma, látogasson el a Körö-
sök Völgye Látogatóközpont-
ba, az MTM vándorkiállítá -
s á ra!

Kárász-Kiss Péter

Találkozás a rovarokkal
„Variációk hat lábra” a Körösök Völgye Látogatóközpontban

Ejnye-bejnye,
uraim!

Gyorsan leadtam a szava-
zatomat a hét emberére

az egyik újság kirendeltségé-
nél, és futottam az autóbusz-
hoz, oda közel van a megálló.
Siettem haza, csak otthon néz-
tem meg az egész listát. Pál
Miklósnét vágtam ki, ôt jól is-
merem. Rendes, szorgalmas,
talpraesett, emberséges, és ki-
emelkedô a szervezôképessé-
ge – így rá szavaztam.

Ahogy átnéztem az egész
listát, megdöbbentem: a negy-
venkilenc jelölt között csak
kettô volt nô, így a férfiak ará-
nya 95,5%! Több ismerôst is
felfedeztem, s ôk meg is ér-
demlik, hogy ott szerepelje-
nek, de hol itt az egyenlô
esély, a nôi egyenjogúság? 

Olyan idétlenek lennénk
mi, nôk, hogy csak ilyen rossz
arányt képviselhetünk? Vajon
van-e felmérés, amely meg-
mutatja, mennyien vagyunk
jelen a munka világában, a
közéletben? Vagy olyan, amely
arra utal, milyen arányban
vesznek részt a férfiak a ház-
tartásban, a gyereknevelés-
ben? Köztudott, hogy azokat
a magas beosztású férfiakat,
akik – mint a megye vezetô
embere is – kiválóan végzik
munkájukat, kezdô korukban
mind-mind nôk segítették fel-
adataik ellátásában. Vagy a
piacgazdaságban nem érvé-
nyesek az egyenlô esélyek, a
nôi egyenjogúság?

Ledzy

Amagyar kultúra napjá-
hoz kapcsolódóan a

XIX. század végén évtizede-
ken át (1874–94) sikeresen
mû ködô Békésvármegyei Ré-
gészeti és Mûvelôdéstörténel-
mi Társulat újraalakítására ke-
rült sor nemrégiben a Munká-
csy Mihály Múzeumban.

A társulat célja felkutatni,
összegyûjteni, megôrizni a
Békés megye területén talál-
ható természettudományi, ré-
gészeti, néprajzi, történeti és
képzômûvészeti értékeket,
emlékeket, valamint népsze -
rûsíteni a megyére vonatko-
zó tudományos kutatásokat.
Szatmári Imre megyei mú-
zeum igazgató hangsúlyozta,

hogy civil kezdeményezésrôl
van szó, így a fentiekben em-
lített alapvetô célkitûzések
megvalósításában a Békés
Megyei Múzeumok Igazgató-
sága csupán szakmai katali-
zátorként vállal szerepet. Hoz-
zátette: a társulat talán még
fontosabb küldetése abban
áll, hogy ráébressze az em-
bereket, nemcsak a „felvásár-
lási láz” jelenthet felüdülést a
mindennapokban, hanem a
kultúra maradandó értékei-
nek felkutatása, megismeré-
se, gondozása és népszerûsí-
tése is lehet cél, hivatás vagy
egyszerû kikapcsolódás. 

A Békés megye életében
új szakaszt nyitó társulat ala-

kuló ülését az Arad megyei
múzeumi komplexum, a Bihar
megyei Körös-vidéki mú-
zeum, a Békés Megyei Mun-
kácsy Mihály Múzeum és a
gyulai Erkel Ferenc Múzeum
közös, ünnepi konferenciájá-
val kötötték össze, melynek
elôadásait kétnyelvû kötetben
jelentetik meg az év folya-
mán. Az újjáalakuló társulat
tagja lehet minden természe-
tes és jogi személy és/vagy
képviselôje, aki Békés megye
gazdasági, kulturális, tudo-
mányos vagy éppen turiszti-
kai fellendülését szolgálja és
azért a jövôben is aktívan te-
vékenykedne.

Kárász-Kiss

Újjáalakul a régészeti és
mûvelôdéstörténelmi társulat
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