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„Lehet egy nemzetet szegény-
nyé, koldussá tenni, de ha a
nemzetben lakozó szellemi és
erkölcsi erôket megtartani és
gyarapítani képesek vagyunk,
akkor a nemzet nincs elveszve,
mindent vissza lehet szerezni”
– idézte Klebelsberg Kunó egy-
kori kulturális miniszter szavait
Köles István a magyar kultúra
ünnepén a városháza díszter-
mében.

Ahogy az alpolgármester
fogalmazott, a mostani idô
nem kedvez a kultúrának, az
oktatásnak, de amikor nagy
bajban volt a nemzet, mindig
jött valami égi csoda – így volt
ez Trianon után is egy valódi ál-
lamférfi, Klebelsberg Kunó
színre lépésével. Ô mondta,
hogy „a mostani helyzetünk ja-
vulását csak attól várhatjuk, ha
a mûvelôdés terén jobbak le-
szünk, mert akkor elismernek
bennünket”.

A város tavalyelôtt tízmillió, a
múlt évben ötvenmillió forintot
fordított a helyi kis- és közép-
vállalkozások támogatására,
hogy segítse eszközbeszerzé-
seiket és új munkahelyek léte-
sítését. Jó hír azoknak, akik
erre az évre terveznek fejlesz-
téseket vagy létszámbôvítést,

hogy az idén 45 millió forintot
különített el az önkormányzat
erre a célra, az új pályázati ki-
í rás várhatóan áprilisban jele-
nik meg. Emellett továbbra
sem kell iparûzési adót fizet-
niük azoknak a vállalkozóknak,
akiknek az éves bevétele nem
éri el az egymillió forintot.

Vantara Gyulapolgármester
tájékoztatása szerint 2008-ban
huszonkét nyertes vállalkozó-
ból tizenkilenccel kötött szer-
zôdést az önkormányzat, kö-
zülük tizenhatan teljesítették
vállalásaikat, a további három
vállalkozónál mindez folyamat-
ban van. 2009-ben tavasszal
és ôsszel írtak ki pályázatot, ta-
vasszal negyvenhárom támo-
gatási szerzôdést írtak alá, az
ôszi fordulóra negyvenhárom
pályázat érkezett, amelybôl
harmincnégy volt támogatha-
tó. Örvendetes, hogy az eddigi
három körben, az önkormány-
zati támogatás segítségével
összesen hetvenkilenc pályá-
zó bôvíthette eszközparkját,
fejleszthette technológiáját, és
húsz ember számára teremtet-
tek új munkahelyet.

M. E.

INGYENES VÁROSI LAP
Belsô melléklet: Helyi Téma plusz 4 oldalon

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja önt és ismerôseit 2010. február 25-én, 

csütörtökön 12.00 órára a Szabadság térre

a kommunista diktatúrák áldozatainak
emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésre.

Ünnepi beszédet mond Kiss Tibor, Békéscsaba Megyei Jogú Város

Önkormányzat Közgyûlése Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási 

és Sportbizottságának elnöke.

Az emlékmûnél mûsort adnak

a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola diákjai.

A mûsort követôen koszorút helyeznek el:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és 

a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola diákjai.

Kommunista diktatúrák

áldozatainak emléknapja

2010. február 25.

Meghívó
a Szabadság térre,

a kommunista diktatúrák 

áldozatainak 

emlékmûvéhez

A Körös Volán Zrt. tájékoztatja tisztelt utasait, hogy február
25-én (csütörtökön) 10.45-tôl 12.00 óráig a Szabadság tér
lezárása miatt az alábbi helyi járatok nem érintik a Sza-
badság téri megállót:
2 Szabadság térrôl: 11.40. 3, 3V Veres P. u.-tól: 10.50,
V11.20, Malom térrôl: 11.25, Varságh u.-tól: 11.50 (a járatok
nem érintik a Körös Hotel megállót sem). 5 Aut.-pu.-tól: 10.50,

11.20, Mezômegyerrôl: 10.55, 11.25. 8, 8A Linamartól: 10.40,
Tescótól: 11.10, Erdélyi sortól: 11.10, 11.40 (a járatok nem
érintik a Körös Hotel megállót sem). 17 Szabadság térrôl:
11.15, 11.45, ifjúsági tábortól: 10.55, 11.25 (a járatok a Malom
térrôl indulnak a Gyulai út–Körte sor–Lencsési ltp. útvonalon).
20 Aut.-pu.-tól: 11.20, Gerláról: 10.50. 

Megértésüket köszönjük!

A jók közül a legjobbak

Amagyar kultúra napjá-
hoz kapcsolódva, január

25-én, a városháza díszter-
mében ünnepelték a kiváló
pedagógusokat Békéscsaba
vezetôi, valamint a kollégák,
tanítványok, családtagok és
az intézményvezetôk.

A megjelenteket Túriné Ko-
vács Márta osztályvezetô kö-
szöntötte, majd a Kazinczy és
Trefort Utcai Óvoda Katica cso-

portosai és a Savio Szent Do-
monkos Katolikus Általános Is-
kola tanulói adtak mû sort. Ezt
követôen nem kis meglepetést
okozott a Szent-Györgyi Albert
Szakközépiskola, Gimnázium
és Kollégium diákjainak Ál-
modtam egy világot magam-
nak címû összeállítása, amely
egy különleges ruhákat felvo-
nultató divatbemutató volt.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON*

FOLYTATÁS A 13. OLDALON*

Magyarországon 1895.
október elsejéig az egy-

házi anyakönyvek a közhiteles
nyilvántartások. Az 1895-ben
életbe lépett egyházpolitikai
törvények az állami anyaköny-
vezés és a polgári házasság
bevezetésével megszüntették

ezt a gyakorlatot. Csak az álla-
mi anyakönyvvezetô elôtt kö-
tött és anyakönyvezett házas-
ságot tekintették a polgári jog-
ban érvényesnek, a házasu-
landók többsége azonban az
1950-es évek végéig egyházi
házasságot is kötött.

A házasságkötések szá-
mának alakulása 1830-ig ará-
nyos a katolikusság lélekszá-
mának növekedésével. (1750–
59-ig 27, 1760–69-ig 49 há-
zasságkötés. Ebben még a
csabai plébánia akkori filiái-
ban, leányegyházaiban – Bé-
kés, Mezôberény és a mai
Szabadkígyós területén –
lakó párok is szerepelnek.) Az
1772-es nagy betelepítés évti-
zedében, amikor számos ma
is élô család ôsei költöztek
ide, már 115-en esküdtek. 

A százéves templom
A házasságkötések számának alakulása

2010-ben ünnepli felszentelésének 100. évfordulóját a Pá-
duai Szent Antal plébániatemplom. E jeles évforduló tisz-
teletére szeretnénk bemutatni azt a közösséget, amelynek
tagjai egykor felépítették és ma is használják impozáns
templomukat. A hitéletet legjobban a keresztelések, a há-
zasságkötések, a betegek szentségével ellátottak és a ha-
lálozások számának alakulása jellemzi. 

FOLYTATÁS A 14. OLDALON*

Kultúránk finom
szövedéke összeköt

Szenzációs Csontváry-kiállítás! Cikkünk a 14. oldalon

Békéscsaba, Berényi út 103/1. Tel.: (66) 454-239.

Méretre szabott minõség
Egyedi méretben, rövid határidõvel bútorlapok szabászata

Minden, ami a bútorához kell:
–– bbúúttoorr aajjttóóffrroonnttookk,, mmuunnkkaallaappookk,, sszzeerreellvvéénnyyeekk,,

kkiieeggéésszzííttõõkk kkeerreesskkeeddeellmmee
–– SSzzaakkttaannááccssaaddááss,, bbúúttoorrllaappookk mméérreettrree sszzaabbáássaa,,

AABBSS-ééllzzáárráássaa,, mmuunnkkaallaappookk kkoonnffeekkcciioonnáálláássaa..

Bútorgyártás llaakkoossssáággnnaakk,, kköözzüülleetteekknneekk..

Étkezõgarnitúrák.

Segítik a kisvállalkozókat

Panoráma 
Restaurant - Bar - Wellness Hotel***
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2 Sajtótájékoztatók CSA BAI MÉR LEG

Csa bai Mér leg in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lôs szer kesz tõ:
Fe hér Jó zsef. Nyom dai elõ ké szí tés:Várhegyiné Szántó Anikó, Vár he gyi
János. Fe le lõs ki adó: Bé kés csa ba Va gyon ke ze lõ Zrt., Koz ma Já nos
cég ve ze tõ. Szerkesz tõ ség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság tér 1–3.
I. em. Te lefon: 66/523-855. Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban. 
E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu. Terjesztésért felel: Bartyik
István, telefon: 70/317-8206. 

Lapunk legközelebbi száma 
február 25-én jelenik meg.

Vantara: Takarékosan a forrásokkal!

Ha egy témát közel egy
óráig tárgyalunk, a szo-

cialista képviselôk többször is
hozzászólnak, de mégis kép-
telenek kifejteni a gondolatai-
kat, akkor talán pályát kellene
módosítaniuk – fogalmazott
Köles István a Fidesz tájékoz-
tatóján.

Az alpolgármester hangsú-
lyozta: tudomásul kellene
venni, hogy ügyrendi meg-
szólalás szigorúan csak az
ügyrendre vonatkozó kérdé-
sekben lehetséges, a szava-
zás lezárása után tartalmi vitá-
nak nincs helye. A képviseleti
demokrácia lényege, hogy
többségi döntésen alapul,
mint mondta, ezt kérdôjelezik
meg mindazok, akik egy le-
zárt szavazás után akarnak
módosító indítvánnyal elôállni.
Véleménye szerint képtelen-
ség antidemokratikus ülésve-
zetéssel vádolni a polgármes-
tert, aki a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat szerint járt el.
– Ne beszéljen demokráciáról
az, aki nem tiszteli a többségi
véleményt. Talán egyesek
hozzá voltak szokva, hogy az
övékkel szemben évtizedekig
nem volt ellenvélemény, ezek-
bôl a reflexekbôl táplálkozhat-
nak megnyilvánulásaik – foly-
tatta Köles István. Az alpolgár-
mester szerint hasonló helyzet
állt elô az Esély napirendjének
tárgyalásánál is, amikor nem
a vita során, hanem a döntés
után akarta kifejteni vélemé-
nyét egy képviselô, és mert
nem kapott lehetôséget, sér-
tôdötten távozott.

Fodor Lajos a költségvetés-
sel kapcsolatban beszélt a kór-
házról, ahol éves szinten több
mint 600 milliós elvonással
néznek szembe, és mindezt
tetézi egy évekkel ezelôtt meg-
kötött gázszerzôdés, amely-

nek következtében a kelleté-
nél jóval többe kerül a fûté-
sük. Elismeréssel szólt arról,
hogy a fürdôben – az üzemel-
tetô Békéscsaba Vagyonke-
zelô Zrt. odafigyelésének kö-
szönhetôen – a tervezettnél
kevesebb volt a hiány, és je-
lentôsen csökkentették a köz-
üzemi költségeket. Elmondta
továbbá, hogy míg a múlt év-
ben 1,2 milliárd forinttal segí-
tette az intézmények mûkö-
dését az önkormányzat, az
idén az elvonások miatt már
1,87 milliárddal kell kipótolni a
központi támogatást. Köles
István szerint a normatívák
ilyen mértékû csökkentése
már nem nyírás, hanem am-
putáció; merénylet a magyar
közmûvelôdés, oktatás ellen.

Mikóczy Erika

Az állami költségvetés meg-
a lapozatlan, hiányzik belôle a
kiszámíthatóság, az elôrelá-
tás, a biztonság, a központi
támogatások csökkenése pe-
dig mintegy tíz-tizenkét szá-
zalékos bevételkiesést jelent
a városnak – kezdte köz -
gyûlést követô tájékoztatóját
Vantara Gyula.

A polgármester elmondta,
hogy a normatív hozzájárulá-
sok, kötött felhasználású támo-
gatások és a személyi jövede-
lemadó visszaosztott részének
csökkenése miatt mintegy 560
millió forintos bevételkieséssel
kell számolnunk. Ezen túlme-
nôen az áfaemelés, az érettsé-
gi és szakképesítô vizsgák díj-
csökkentése, az ápolási díj te-

rén történt visszalépés, vala-
mint a Körös Volán támogatása
összesen több mint egymilliár-
dos kiesést jelent a városnak,
vagyis a „a központi intézkedé-
sek egymilliárdot vettek ki a
csabai polgárok zsebébôl”.

A kórház finanszírozása
szintén csökken, idén a tava-
lyinál 600 millió forinttal keve-
sebbôl gazdálkodhatnak. A
polgármester szerint ilyen kül-
sô körülmények között az ön-
kormányzatnak a lehetô leg-
ta karékosabban kell bánnia
meglévô forrásaival, miköz-
ben biztosítja az intézmények
mûködését, lehetôségeihez
mérten segíti a munkahelyte-
remtést, a vállalkozásokat, és
megteremti a fejlesztésekhez

szükséges forrásokat. A ne-
héz helyzetben 100 millióval
növelték a szociális kiadáso-

kat, viszont 2010-ben sem
emelik az adókat, nem vezet-
nek be új adónemeket, egy-
millió forint éves bevételig pe-
dig marad az adómentesség.

Ebben az évben 45 milliót
szánnak a vállalkozók támo-
gatására, és továbbra is segí-
tik az új munkahelyek létreho-
zását. A nagyobb beruházá-
sokra – szennyvíz, Agóra, út-
é pítések, kerékpárutak, üzem-
csarnokok, buszpályaudvar,
iskolafelújítás stb. – 8,3 milliár-
dot fordítanak az idén.

A legutóbbi közgyûlésen az
MSZP képviselôi elégedetle-
nek voltak az ülés vezetésével,
erre hivatkozva már délelôtt el-
hagyták a dísztermet. Vantara
Gyula erre a következôképpen
reagált: – Szánalmas színjá-
téknak, a valódi problémák ke-
zelése, megoldása elôl történô
megfutamodásnak tartom a
kivonulást. M. E.

O lyan dolgok történtek a
legutóbbi közgyûlés ve-

zetése közben, amelyekkel a
polgármester nem minket vá-
gott arcul, hanem azokat a
békéscsabaiakat, akik a tes-
tületbe küldtek bennünket.
Meggyôzôdésünk, hogy mind-

ez a jó érzésû fideszesekben
is visszatetszést keltett –
kezdte Baji Lajos az MSZP tá-
jékoztatóját.

Hrabovszki György szerint a
zárt ülésen, az Esély Pedagó-
giai Központ törvényességi
vizsgálata kapcsán mutatko-
zott meg elôször a polgármes-
ter antidemokratikus magatar-
tása, amikor nem adta meg a
szót egy olyan képviselônek,
aki elôtte egyszer sem fejtette
ki a véleményét az ügyrôl.
Ahogy fogalmazott: egy ügy-
rendi trükkel zárták le a napi-
rend tárgyalását, akárcsak a
nyilvános ülésen, az ÁSZ-je-
lentés vitájánál. Mint mondta,
talán rajtuk kívül senki sem ol-
vasta a jelentést, amelyben

szó van a törvények megsérté-
sérôl is, nem csak szabályta-
lanságokról. A szocialisták
egy módosító javaslattal ezt
szerették volna nyilvánvalóvá
tenni. Tóth Károly elmondása
szerint bár a bûnnek nincs szí-
ne, de ha egy budapesti szo-
cialista polgármester köt tá-
madható szerzôdést, az tör-
vénysértés, ha viszont nálunk
olyan személyt bíznak meg a
közpénz kezelésével, aki arra
nem jogosult, azt itt csak hiá-
nyosságnak tartják. 

– Hogy a demokratikusan
megválasztott többség figye-
lembe veszi-e a demokratiku-
san megválasztott kisebbség
által elmondottakat, az az ô
dolga. Ha azonban az ellen-

zék el sem mondhatja a véle-
ményét, az az önkormányzati-
ság és a demokrácia megcsú-
folása. Erre hívtuk fel a figyel-
met a kivonulásunkkal – jelen-
tette ki Hrabovszki György.

Baji Lajos beszélt a költ-
ségvetésrôl is, úgy vélte, so-
katmondóak a számok. 2009-
ben, leszámítva a hitelfelvéte-
lek összegét, Békéscsaba nyi-
tó bevételi és kiadási elôirány-
zata 22,7 milliárd volt, míg
most jóval több, 25,6 és 26,7
milliárd. Megjegyezte: bizo-
nyos normatívák csökkentek,
de pontosan azért, mert meg-
nyíltak azok a forrásszerzési
lehetôségek, amelyekkel nö-
velni lehet az ágazatokhoz ér-
kezô pénzeket. m.e.

Az MSZP a kivonulás okairól

Köles: A többség dönt, 
ez a demokrácia

Stark Adolf és a Csabagyöngye
A csabai kolbász mellett talán
a Stark Adolf szôlônemesítô
nevéhez fûzôdô Csabagyön-
gye lehetne Békéscsaba véd-
jegye – így gondolta ezt a Bé-
késcsabai Városvédô és Vá-
rosszépítô Egyesület és a
Lencsési Közösségi Ház, ami-
kor nemrégiben megemlé-
keztek Bereczki Máté pomo-
lógusról, valamint a szôlône-
mesítô Stark Adolfról születé-
sének 175. és halálának kö-
zelgô 100. évfordulója alkal-
mából.

Stark Adolf Széchenyi utcai
emléktáblájánál, mely egykori
háza és üzlete helyén állít em-
léket a szôlônemesítônek, a
Csabagyöngye „atyjának”, az

egyesület titkára, dr. Cserei Pál
mondott beszédet. Az egyesü-
let nevében a titkár és ifj. Han-
kó András, a tizenöt éves Len-
csési Közösségi Ház Kertba-
rát Köre részérôl Szeverényi
András és Sicz György, a Stark
Kertbarát Kör színeiben Kelle
Mihály és Gyaraki Sándor, a
közösségi ház képviseletében
pedig Takács Péter vezetô ko-
szorúzott. 

Emléküléssel és kiállítással
folytatódott a program a Len-
csési Közösségi Házban,
ahol gyümölcsfajta-bemutató
és kóstoló várta a résztvevô-
ket, s természetesen az év
legkorábban érô szôlôfajtájá-
ból készült bor, a Csabagyön-

gye került a poharakba a ba-
dacsonyörsi Varga Pincészet
jóvoltából. Stark Adolf szôlô-
fajta-gyûjteménye meghalad-
ta a 300 darabot. Magyaror-
szágon ô fedezte fel a Coni-
othyrium diplodiella gomba
okozta fakórothadás fürtbe-
tegséget, s hét új szôlôfajta
elôállítása fûzôdik a nevéhez.
– minderrôl dr. Sicz György
kertészmérnök beszélt, akit
dr. Surányi Dezsô, a Magyar
Tudományos Akadémia dok-
tora követett Bereczki Mátéról
tartott elôadásával. A kiállítást
Ando György, a Munkácsy
múzeum igazgatóhelyettese
nyitotta meg. 

Vándor Andrea

Százhúsz békéscsabai kö-
zépiskolás január harma-

dik hetében egy-egy különle-
ges iskolai tanévet zárt a Bé-
késcsabai Kulturális Központ-
ban (ifiház), alig pár órával az
évnyitó után. A tantárgyak
például arról szóltak, hogy mi-
lyen alternatív büntetések le-
hetnek, hogyan használjuk a
médiát ahelyett, hogy csak fo-
gyasztanánk, hogyan alakul-
tak át a nemi szerepek, ho-
gyan lehetünk tudatos vásár-
lók és mit jelent a függôség.

A kétszer egynapos tan é vet
a Kék Pont Alapítvány „Egész-

ségIskolája” töltötte meg tarta-
lommal, a programra a Békés-
csabai Kábítószerügyi Egyez-
tetô Fórum nyertes pályázatá-
nak köszönhetôen nyílt lehetô-
ség. Január 19-én és 20-án a
BéKSZI tagiskoláiból és a Ke-
mény Gábor szakközépiskolá-
ból 60-60 diák kapcsolódott
be a képzésbe. Mindkét nap
évnyitóval indult és évzáróval
fejezôdött be. A közte lévô
órák a témákhoz kapcsolódó
filmekkel kezdôdtek – empá-
tiára, kreatív gondolkodásra,
véleményformálásra, vitára
késztetve a résztvevôket.

Ahogy Dávid Ferenc devi-
anciaszociológus, az alapít-
vány munkatársa elmondta,
fôként azt járták körül, mit te-
hetünk azért, hogy egészsé-
gesebben és szabadabban él-
jünk teljes életet. A két egyna-
pos tanév során olyan értékek
kerültek a középpontba, mint
a tudatosság, a hasznosság
és a mértékletesség, azaz: ho-
gyan hozhatom ki az életem-
bôl a legtöbbet, hogyan válha-
tok a közösség hasznára, mi-
ként fokozható az öröm úgy,
hogy az ne járjon együtt füg-
gôséggel. Mikóczy 

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

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

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



A Szemián Sámuel Egylet
tisztelettel meghív minden kedves érdeklôdôt a

„Békéscsaba neves személyiségeinek 
megjelenése a közterületi nevekben” 

címû elôadás-sorozatra.

2010. február 22. 16.00 óra: 

A városi közigazgatás neves személyiségei a békéscsabai utcanevekben

Elôadó: dr. Simon Mihály címzetes fôjegyzô, a Békéscsabai Városvédô és Városszépítô

Egyesület elnöke

Helye: Csaba Center, Jankay Galéria (3. emelet)

2010. március 29. 16.00 óra: 

A helyi gazdasági élet neves személyiségei az utcanevekben

Elôadó: dr. Cserei Pál környezetmérnök, a megyei mérnöki kamara elnöke 

Helye: Szent István tér 8., a Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület székháza

2010. április 26. 16.00 óra: 

A helyi mûvészeti élet személyiségeinek megjelenése az utcanevekben

Elôadó: dr. Ambrus Zoltán ny. könyvtárigazgató

Helye: Lencsési Közösségi Ház

Az elôadásokat a Mûvészeti és Szabadmûvelôdési Alapítvány támogatásával

szervezzük. Paluska Pál elnök

WWW.TOTHPRODUKCIO.HU

Az „EgészségIskola” tanulói
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Tóth Margit és Marosi Dénes, Szécsényi Andrea és Hidvégi László.

SZÜLETÉSEK
Békési Zsolt Péter és Szabó Melinda fia Dominik, Suhajda Péter Pál és
Gál Enikô fia Péter Márton, Klokocs István és Kovács Katalin leánya
Kata, Vincze Ferenc és Juhász Jácinta fia Ferenc, Tóth László és Fle-
ischer Szilvia leánya Jázmin, Hegedûs Imre és Jelenka Éva Julianna fia
Mihály Zoltán (Murony), Máté Viktor és Sztvorecz Éva fia Bálint (Kon-
doros), Orosz Attila és Koszecz Zsófia leánya Regina Hanna, Tóth Mi-
hály és Szabó Mónika fia Szabolcs, Szentesi Antal és Fábián Ildikó le-
ánya Anna Bella (Köröstarcsa), Machó Pál és Schupkégel Aranka leá-
nya Hanna Réka (Mezôberény), Papp András és Papp Renáta Kriszti-
na fiai Richárd András és Ákos András (Csárdaszállás), Sós Zoltán és
Szrnka Szilvia fia Barnabás (Kondoros).

HALÁLESETEK
Mester Józsefné Béres Judit (1948), Magyar János (1941, Kondoros),
Szujó Ignácné Demjan Judit (1919, Kondoros), Polgár Gáborné Kopányi
Julianna (1928, Mezôberény) Kiss Józsefné Tóth Irén (1941), Lantos And-
rás István (1936), Szkaliczki Istvánné Drjenyovszki Mária (1937), Tövisháti
Lajos Pálné Sajti Mária (1922), Szûcs Sándor (1931, Mezôberény).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Valentin-nap (szinkr. am. rom. vígjáték) 12 év
Farkasember (angol–amerikai horror) 18 év
Avatar (szinkr. amerikai sci-fi) 16 év
Köntörfalak (magyar dráma) 16 év FILMSZEMLE!
Oda az igazság! (magyar–osztrák–lengy. tört. dráma) 12 év FILMSZEMLE!
Hold (angol sci-fi) 12 év
Báthory –A legenda másik arca (szl.–cseh–angol–magy.–am. dráma) 16 év

Villámtolvaj – Percy Jackson és az olimposziak (szinkronizált kanadai–
amerikai fantasy) BA
Valentin-nap (szinkronizált am. rom. vígjáték) 12 év
Farkasember (angol–amerikai horror) 18 év
Így, ahogy vagytok (magyar játékfilm) 12 év FILMSZEMLE!
A fehér szalag ( német–osztrák–francia–olasz dráma) 16 év
Báthory – A legenda másik arca (szl.–cseh–angol–magy.–am. dráma 16 év

DÍSZBEMUTATÓ – Szinglik éjszakája 2010. február 26.
Vendégeink: Sas Tamás (rendezô), Gallusz Niki (színmûvésznô), Szávai Viktória
(színmûvésznô), Scherer Péter (színmûvész), Kolovratnik Krisztián (színmûvész)

Február 11–17.

Február 18–24.

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

VIII. CSABAI FARSANG – 2010. február 12–18-ig
12-én, pénteken: 

10.00 Ovisfarsang – maskarás játszóház és kézmûves-foglalkozás tánc-
tanítással a Munkácsy-emlékházban

13-án, szombaton:
8.00 órától a város hat pontján: hagyományôrzô disznótor

13.30 Hagyományôrzô farsang az ifjúsági házban a Szlovák Kultúra Háza
szervezésében

13.30 Kádár Ferenc: „Farsang idején a disznótorban” címû fotó-
kiállításának megnyitója

16.00 A szarvasi Cervinus színház vidám szórakoztató mûsora szlovák
nyelven

17.00 Farsangi bál a Lencsési Közösségi Házban. Fellép a Melody együttes
– az intézményben mûködô csoportok részvételével

19.00 X. Civil Bál a Fiume Hotel nagytermében
19.00 „Áll a bál” – táncház a Ludas és Berbécs zenekarral a Békési Úti 

Közösségi Házban
20.00 Zenészfals(h)ang: a PANKKK-Ráció, amatôr zenekarok tehetség-

kutató versenyének döntôje 

15-én, hétfôn 19 órától:
Humorest – Galla Miklós önálló estje az ifjúsági ház nagytermében
(Bj.: 1500 Ft)

16-án, kedden 17.00 órától: 
Borkóstolóval színesített „Asszonyfarsang” a Munkácsy-emlékházban 
– csak hölgyeknek!

2010. február 17. és 24., szerda 21.00 óra:
Rockszerda az ifiházban (a Casinóban) 

2010. február 19., péntek 19.00 óra:
Hely! Nekem – alkohol- és füstmentes diákbuli a Békéscsabai Diákönkor-
mányzat szervezésében (ifiház)

2010. február 20., szombat 20.00 óra:
Soffi, Fade Out, Praxis – koncertek az ifiházban
(Bj.: 600 Ft)

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

ISMERETTERJESZTÔ ELÔADÁS:
Február 15-én, hétfôn 14.30 órakor Steigerwald Ernô tanár vetítéssel egy-

bekötött elôadása „Az inkák nyomában” címmel.
Február 19-én, pénteken 18 órakor dr. Mocsonoky Zsuzsanna termé-

szetgyógyász, homeopata elôadása „Orvosságok helyett hatékony alter-
natív gyógyító eljárások napjainkban” címmel. 

KIRÁNDULÁS:
Február 28-án, vasárnap a természetjáró kör városnézô túrája Gyoma-

endrôdön. Indulás 8.30 órakor a vasútállomásról.                                                                                                                                                   

TANFOLYAM:
Intimtorna-tanfolyam indul február 17-én, szerdán 18 órakor. A képzés

10 órás, a foglalkozások szerdai napokon 18–19 óráig tartanak. Vezeti:
dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 8000 Ft/fô. Jelentkez-
ni  a helyszínen lehet a részvételi díj befizetésével.

Alapfokú számítógép-kezelôi tanfolyam indul nyugdíjasoknak március
1-jén, hétfôn 8 órakor. A képzések 24 órásak, 12 foglalkozásból állnak,
melyek hétfôi napokon 8–10 óráig tartanak. Részvételi díj: 8500 Ft/fô. Je-
lentkezni március 4-ig lehet személyesen a közösségi házban a részvé-
teli díj befizetésével.

KIÁLLÍTÁS:
A Márvány Fotómûhely tagjainak képeibôl válogatott „Az elmúlt év termé-
sei” címû tárlat tekinthetô meg február 19-ig hétköznapokon 8–18 óráig
a közösségi ház tanácskozótermében.

TORNÁK:
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.

Aközelmúlt csapadékos
idôjárása miatt kritikus

helyzet alakult ki Békéscsaba
több pontján, így például
Nagyréten és környékén is ál-
datlan állapotok uralkodtak.
Mielôbb meg kell oldanunk a
csapadékvíz-elvezetés folyto-
nosságát – mondta Szente
Béla a közgyûlésen, napirend
elôtt. A képviselô megjegyez-
te: a bajt fokozza, hogy a vá-
rosban sok tulajdonos bete-
mette a háza elôtt futó árkot.
Kérte, tekintsék át a szakem-
berek, hogyan lehet a problé-
mának elejét venni.

Az ülés végén egy elkese-
redett levelet olvasott fel,
amelyben a Meteor utca lakói
kérik a város odafigyelését.
Mint írják, a környéken meg-
szaporodtak a betörések,
emiatt rettegésben élnek.
Szente Béla egyeztetett a pol-
gárôrséggel, akik gyakrab-
ban járôröznek ott, és beszélt
a helyi ôrzésrôl. Ígéretet tett
arra, hogy a kommunális ke-
retbôl kiépítik a közvilágítást a
terület eddig sötétbe borult
részein, emellett a jegyzô és a
testület segítségét is kérte.
Mint kiderült, az eset sajnos

nem egyedi, Gerlán és a
Béke-kertekben is több a lo-
pás, mint korábban.

Mikóczy E.

A tanítványok után a város ne-
vében Köles István alpolgár-
mester mondott köszönetet
azoknak a pedagógusoknak,
akiket a jók közül a legjobb-
nak ítélt a közgyûlés, majd
Vantara Gyula polgármester-
rel adták át a Békéscsaba
Ki váló Pedagógusa kitünte-
 tést Adorján Lászlónénak, a
Szent-Györgyi pedagógusá-
nak, Braunné Fodor Zsuzsan-
nának, a katolikus iskola taná-
rának és Nagy Sándornénak,
aki a Kazinczy és Trefort Utcai
Óvoda óvónôje.

Adorján Lászlóné az integ-
ráció elôtt a ruhaipari iskola
mûvészeti vezetôje volt, sze-
mélyéhez kötôdik az ipar mû -
vészeti képzés szakmai szer-
kezetének kialakítása Békés-
csabán. Tevékenysége szer-
teágazó, a humán fejlesztési
központban a rajz és vizuális
kultúra, valamint a hon- és
népismeret tantárgy szakta-
nácsadójaként tehetséggon-
dozó alkotótáborokat irányí-
tott, mûvészeti foglalkozáso-
kat, játszóházakat vezetett.
Munkája során diákok százait
ébresztette rá az alkotás örö-
mére. 

Braunné Fodor Zsuzsanna
a gerlai iskolából került az új-
jászervezôdött katolikus isko-
la élére 1994-ben, segítségé-
vel illeszkedett be az intéz-
mény az egyházi iskolák sorá-
ba és a csabai közoktatásba.
1998-tól alsó tagozatos taní-
tóként és felsôs történelemta-
nárként folytatta pályafutását.
A tanítási módszerek megúju-
lásának lelkes híve és alkal-
mazója, segítôkész, emellett
ambiciózus és igényes szak-
mai munkáját illetôen. 

Nagy Sándorné az óvoda
Kazinczy utcai székhelyén dol-
gozik. Aktívan segítette a helyi
nevelési program kidolgozá-
sát, markánsan fogalmazta

meg az egészséges életmód
területén az elvárásokat, cél-
kitûzéseket és a megvalósítás
módját. Jelentôs feladatot vál-
lalt a két óvoda integrálásából
adódó nehézségek leküzdé-
sében. Fogékony az új iránt,
szívesen és aktívan vesz részt
továbbképzéseken, az ott
szerzett ismereteket sikeresen
hasznosítja.

A pedagógusok méltatása
után dr. Szvercsák Szilvia
jegyzô fogadásra invitálta a
vendégeket, ahol Kiss Tibor
bizottsági elnök mondott po-
hárköszöntôt Békéscsaba ki-
váló pedagógusainak tisztele-
tére.

m. e.

Elismerés a kiválóknak
A legutóbbi közgyûlés zárt ülé-
sén döntött a testület a vá-
rosi kitüntetések odaítélésérôl.
Eszerint a „Békéscsabáért” ki-
tüntetést 2010-ben a hetven-
ö tödik életévét betöltô Palotai
Károly olimpiai bajnok, világ-
hírû labdarúgó-játékvezetô,
köztiszteletben álló sportdiplo-
mata kapja. A „Békéscsaba
Sportjáért” kitüntetés az idén

 – sikeres súlyemelôi pályafutá-
sa és edzôi tevékenysége elis-
meréseként –Bökfi Jánost, va-
lamint a városunkban nagy
múlttal rendelkezô Békéscsa-
bai Elôre NKSE NB I-es csapa-
tát illeti. A kézilabdás lányok a
múlt évben a várakozást felül-
múlva teljesítettek, a negyedik
helyet szerezték meg a baj-
nokságban, és ezzel kivívták a

nemzetközi szereplés jogát.
A „Békéscsaba Kultúrájáért”
kitüntetést Tomanek Gábor
szín mûvésznek ítélte oda tes-
tület a magyar kultúra terüle-
tén végzett kimagasló elôadó-
mûvészeti munkásságáért. A
kitüntetéseket a március 15-i
ünnepség keretében vehetik
át Békéscsaba kiválóságai.

M. E.

Herczeg Tamás tanács-
nok vezetésével össze-

ült a városi szociálpolitikai ke-
rekasztal, melynek résztvevôi
elfogadták Baloghné Bagó
Gabriella közfoglalkoztatási
csoportvezetô beszámolóját
Békéscsaba önkormányzatá-
nak 2010. évi közfoglalkozta-
tási tervérôl.

A csoportvezetô elmondta,
hogy – a jogszabályi háttér
mellett – a 2009. évi terv meg-
valósulási adatait, valamint a
2010. évi terveket is tartalmaz-

za a dokumentum. Tavaly 808
személyt foglalkoztattak zö-
mében közcélú foglalkoztatás
keretében, s az idei évre is ha-
sonló létszámmal terveznek.
Az idén szeretnének több em-
bert 8 órában foglalkoztatni, a
kötelezô 90 munkanap helyett
6–10 hónapig. A kerekasztal
ülésének további részében
Uhrin Nándorné osztályveze-
tô-helyettes ismertette a város
szociális szolgáltatástervezési
koncepcióját, amelyet mindig
két évre készítenek, így ez

már Békéscsaba harmadik
koncepciója. Szükség volt a
104 oldalas dokumentum fe-
lülvizsgálatára, frissítésére, s
mindebben a kerekasztal
résztvevôi véleményükkel, ja-
vaslataikkal aktívan részt vet-
tek. Mint azt Uhrinné elmond-
ta, a válság egyre inkább
érezhetô: a város 64 ezres la-
kosságából mintegy négyez-
ren munkanélküliek. Ez a do-
kumentum februárban kerül a
városi képviselô-testület elé.

V. A.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Kollégiumok 
tapasztalatcseréje
A békéscsabai Szent-Györgyi
kollégiumának tantestülete
szakmai látogatást tett a kö -
z elmúltban a szolnoki városi
kollégiumba. Tették ezt azért,
hogy a csabai tanárok bete-
kinthessenek a szolnoki kollé-
gium minôségügyi program-
jába. A vendéglátók bemutat-
ták többek között az intézmé-
nyi önértékelést, valamint a
tanulásszervezés (szilenciumi
munka) folyamatát. E két té-
makör a kollégiumi munka ki-
emelt részét képezi. Pozitív ta-
pasztalatainkat hasznosítjuk.

Ananené Mária 

Több embert foglalkoztatnak
Próbálják enyhíteni a válság negatív hatásait

Odafigyelést kérnek
Szente Béla egyeztetett a polgárôrökkel

A jók közül a legjobbak
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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

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.

Infóvonal: 66/52-00-72 

www.perfekt.hu

Minden, ami tudás: Perfekt

Tavaszi tanfolyamaink:

– termékdíjügyintéző (1 modul), 

saját vizsgajoggal

– munkavédelmi technikus

– társadalombiztosítási ügyintézô

– pénzügyi-számviteli ügyintézô

– mérlegképes könyvelô 

– adótanácsadó,

– bérügyintézô

– társadalombiztosítási és bérügyi szakelôadó 

– ellenôrzési és minôségbiztosítási

munkatárs

– valutapénztáros és ingatlanos szakmák

Részletes információk a honlapunkon!

A rendkívüli munkavégzés
Rendkívüli munkavégzés alatt
értjük a munkaidô-beosztástól
eltérô, a munkaidôkereten fe-
lüli, illetve az ügyelet, továbbá
készenlét alatt elrendelt mun-
kavégzést. Leggyakoribb for-
mája a köznyelvben „túlórá-
nak” nevezett munkavégzés.
Nem beszélünk rendkívüli
munkavégzésrôl, ha a munka-
vállaló az engedélyezett távol-
lét idejét a munkáltatóval tör-
tént megállapodás alapján le-
dolgozza, vagy éppen fordít-
va: a túlórát „lecsúsztatja”,
ilyenkor nincs külön díjazás.

A munkáltató rendkívüli
munkavégzést csak különö-
sen indokolt esetben rendel-
het el, az személyi, családi és
egyéb körülményekre tekin-
tettel aránytalan terhet nem
jelenthet, és a munkavállaló
kérheti annak írásba adását.
Felsô határa évente maxi-
mum 200, kollektív szerzôdés
vagy a felek szigorú szabá-
lyokhoz kötött megállapodá-
sa alapján 300 óra lehet. (A
heti maximum alapesetben
nyolc óra lehet, errôl koráb-
ban már volt szó.) Baleset,
elemi csapás vagy súlyos kár,
életet, egészséget fenyegetô
súlyos veszély megelôzése,
elhárítása esetén a korlátozás
nem érvényes.

Rendkívüli munkára nem
vehetô igénybe a terhes nô, a

gyermekét egyedül nevelô
szülô a gyermeke egyéves
koráig (a gyermeke négyéves
koráig is csak a beleegyezé-
sével), továbbá külön jogsza-
bályokban foglalt egészség-
károsító kockázatok között al-
kalmazott munkavállaló. 

Ügyeletnek nevezzük a
munkáltató által meghatáro-
zott helyen (általában a mun-
kahelyen) és meghatározott
ideig történô rendelkezésre ál-
lást, készenlétnek pedig a
munkavállaló által megjelölt
helyen (pl. otthon) töltendô,
munkavégzésre kész állapo-
tot. Az ügyelet és a készenlét
idôtartama alatt a munkaválla-
ló köteles gondoskodni mun-
kaképességének megôrzé-
sé rôl. 

Fontos megkülönböztetni
a készenléti jellegû munkakö-
röket (pl. portás, éjjeliôr) ma-
gától a készenléttôl, hiszen
míg elôbbi esetben munka-
végzésrôl beszélünk, utóbbi
esetben nincs munkavégzés.
(Ha már dolgozni is kell az
ügyelet vagy a készenlét alatt,
azt már rendkívüli munkavég-
zésnek nevezzük.) Havonta
legfeljebb 168 óra készenlét
rendelhetô el. Az ügyeleti és
készenléti beosztást fôsza-
bály szerint legalább egy hét-
tel korábban és egy hónapra
elôre közölni kell.

Dr. Kálmán Viktor

Munkajog mindenkinek 
10. rész

Novemberben dr. Feren -
c zi Attila felvetette, hogy

ki kell dolgozni egy „Energiá-
ért energiát” programot,
amelynek lényege, hogy a vá-
ros az energiamegtakarítás-
sal spórolt pénzt újabb ener-
giamegtakarítást eredménye-
zô beruházásokra használja
fel. A programot tartalmazó
elôterjesztést január 21-én
tárgyalta és fogadta el a
közgyûlés.

Az energiaköltségek mára
szinte az egekbe szöktek, az
intézményeknél a dologi ki-
a dások mintegy hatvan szá-
zalékát teszik ki. Az „Energiá-
ért energiát” program szerint

energia-céltartalékot hoznak
létre, amelynek forrásául szol-
gál az intézményeknél vég-
zett, alacsonyabb energiafel-
használást eredményezô be-
ruházások hozadéka. Ha pél-
dául a megerôsített szigetelés
miatt egy iskolában kevesebb
gáz fogy, az ebbôl származó
megtakarítás a céltartalékba
kerül. Az idei költségvetésbôl
hetvenmilliót helyez az önkor-
mányzat az energia-céltarta-
lékba, amelybôl húszmillió fo-
rint az árfolyamkockázat kom-
penzálását szolgálja. Jövô év-
tôl az intézmények az ener-
giaköltségeik nyolcvan száza-
lékát kapják meg, húsz száza-

lék szintén a céltartalékba ke-
rül. Ha a visszatartott összeg-
re szükség lesz, azt igénybe
veheti az intézmény, de ha
például a jó idô, közös gázbe-

szerzés, takarékoskodás stb.
miatt sikerült spórolni, akkor
ez az összeg is a céltartalék-
ban marad. Mindezt úgy for-
gatják vissza, hogy az itt ösz-
szegyûlt pénzbôl energetikai
fejlesztéseket hajtanak végre,
illetve ez képezi majd az ener-
giamegtakarítást eredménye-
zô pályázatok önrészét. 

A program egyik érdekes-
ségeként a Békéscsabai Köz-
ponti Szakképzô Iskola és
Kollégium diákjai lehetôséget
kapnak arra, hogy a megta-
ka rítást célzó beruházások
szakipari munkáiban közre -
mûködjenek.

M. E.

Az Aradi Vízmû Rt. és a Békés
Megyei Vízmûvek Zrt. a közös
vízbázis védelme és a Békés
megyei lakosság egészséges

ivóvízzel való ellátása érdeké-
ben közös céget alapít. Ez ha-
tással lesz a dél-alföldi ivóvíz-
minôség-javító programra, il-
letve biztosítja megyénk és vá-
rosunk lakosságának egész-
séges ivóvízzel való gazdasá-
gos ellátását a következô öt-
ven évben.

A határon átívelô vízátveze-
tés megvalósíthatósági tanul-
mányának elkészítésére az
aradi és a Békés megyei víz -
mûvek közös konzorciumot
hoz létre: a szerzôdést nemré-
giben a megyeházán írta alá a
két társaság elnöke: dr. Csák

Gyula és Gheorghe Banatean.
Az együttmûködést a két me-
gye közgyûlése is támogatja,
ezt a két közgyûlési elnök még
2009 áprilisában, Aradon szán-
déknyilatkozat aláírásával nyil-
vánította ki, de a tárgyalások
még 2004-ben kezdôdtek. 

A szerzôdô felek közbe-
szerzési eljárás útján választ-
ják ki a megvalósíthatósági ta-
nulmányt elôkészítô szakértôt.
A tanulmány elkészültének ha-
tárideje március 31. Így jöhet
majd létre a közös gazdasági
társaság, amelynek feladata
lesz a Maros-hordalékkúp ara-

di területén a vízkitermelés és
a saját tulajdonú vezetékháló-
zaton a víz elszállítása a Ke-
vermes–Lökösháza térségben
kialakított átadási pontig. A kö-
zös projekt nyomán 2012-ben
már Békéscsabán is aradi vi-
zet ihatunk! A jeles alkalomból
a pohárköszöntôhöz tiszta vi-
zet öntöttek a pohárba – aradi
vízzel koccintottak a közgyûlé-
si elnökök, Nicolae Iotcu és
Domokos László, valamint a
két vízmûtársaság elnöke,
Gheorghe Banatean és dr.
Csák Gyula. 

Vándor Andrea

Csabán is lesz aradi víz?

Kiváló a kolbászfesztivál

Még decemberben nyúj-
totta be a Békéscsabai

Kistérség a téli-tavaszi köz-
munkával kapcsolatos, több
mint 16 millió forintos pályáza-
tát a Szociális és Munkaügyi
Minisztériumhoz, amelyet tel-
jes egészében megítéltek.

Ennek értelmében öt tagte-
lepülésen a regisztrált állás-
keresôk közül harminc fônek
– köztük legalább 50%-ban
rendelkezésre állási támoga-
tásra (RÁT) jogosultaknak – öt
hónapig tartó, határozott
idejû munkalehetôséget te-
remt a kistérség. A közmun-

kások házi segítségnyújtást,
településüzemeltetési és tisz-
tasági önkormányzati felada-
tokat, önkormányzati tulajdo-
nú közös helyiségek karban-
tartását, valamint temetkezési
és kegyeleti helyek rendbeté-
telét végzik január 15. és jú-
nius 15. között. 

A társulási tanács saját
költsége terhére két fô egy
hónapos továbbfoglalkoztatá-
sát vállalta. A kis értékû tárgyi
eszközök, valamint a munka-
ruha és egyéb védôeszközök
áfája az illetékes önkormány-
zatok költségvetését terheli. 

A Réthy Pál kórház-rendelôin-
tézet még 2008-ban nyújtott
be TIOP 2.2.2-es EU-s pályá-
zatot egy, a szakma és a la-
kosság igényeit jobban kielé-
gítô, modern komputertomo-
g ráf (CT) készülék vásárlásá-
ra. A cél – melyet a fenntartó,
Békéscsaba önkormányzata
is támogat – az idén megvaló-
sulni látszik.

A napokban leszerelik az
intézményben mûködô régi
CT-t, az új, 32 szeletes esz-
közt pedig remélhetôleg ha-

marosan birtokba vehetik. Az
új készülékkel a legmoder-
nebb képalkotó eljárások vál-
nak lehetôvé, s jelentôsen le-
rövidül a vizsgálati idô is.
Amennyiben majd az ehhez
szükséges személyi feltételek
is megvalósulnak, kardioló-
giai vizsgálatok elvégzésére
is alkalmassá tehetô az új CT. 

A beszerzés összköltsége
meghaladja a bruttó 193 mil-
lió forintot. A beruházást a
General Electric (GE) szak-
emberei végzik.

Ahazai gasztrofesztiválok
közül hivatalosan elsô-

ként és eddig egyedüliként
kapta meg a Csabai Kolbász-
fesztivál a „Kiváló minôsítésû
gasztronómiai fesztivál” címet
– derül ki az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium, az Önkor-
mányzati Minisztérium és a
Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával, a Magyar Feszti-
válszövetség, a Magyar Mû -
ve lôdési Intézet és Képzô mû -
vészeti Lektorátus szervezé-
sében végzett fesztiválminôsí-
tés eredményébôl.

Az ország legnagyobb
gasztronómiai fesz ti vál já vá fej-
 lôdött rendezvény autentiku-
san és igényesen ötvözi a
gasztronómiai értékeket a vi-
harsarki tájegység néprajzi,
gazdasági „ízeivel”, színeivel,

szokásaival. Az elismerésbôl
is látszik, hogy a rendezvény
szervezôi az elmúlt években
nem hiába „fûztek” egyre
több mindent a kolbászra: a
paprikakészítést, a helyi kis-
mesterségek bemutatását, a
disznóvágási hagyományo-
kat, a hurka- és cigánykaké-
szítést, a borkóstolást és a he-
lyi pálinkakészítést, a térség
turisztikai adottságait, kulturá-
lis értékeit – remek hangulat-
tal fûszerezve. Vantara Gyula
polgármester egy, a hivatal ál-
tal kibocsátott sajtóközle-
ményben így méltatta az elis-
merést: „Városunk nagyon
büszke erre a kiemelkedô
címre. Az önkormányzat to-
vábbra is mindent elkövet an-
nak érdekében, hogy a ha-
gyomány ne szakadjon meg.”

Energiáért energiát
Ösztönzik a megtakarítást eredményezô beruházásokat

Harmincan dolgoznak 
a közmunkaprogramban

Új CT a kórházban
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AZ EGÉSZSÉG A LEGNAGYOBB AJÁNDÉK
Kérjük, támogassa egészségnevelô munkánkat adója 1%-ának felajánlásával!

Stefánia Védônôi Alapítvány 18377116-1-04

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyûlésének 4/2010. (I. 25.) önk. rendelete 

a köztisztaság fenntartásáról és 
az egyes közszolgáltatások kötelezô 

igénybevételérôl szóló
31/1998. (XII. 17.) önk. rendelet módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tör-
vény 44/A § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a köztisztaság fenntartásáról és az egyes köz-
szolgáltatások kötelezô igénybevételérôl szóló 31/1998. (XII.
17.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a
következô rendeletet alkotja. 

1. §

A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.

2. §

Ezen rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia 
polgármester jegyzô

1. melléklet

Szilárd települési hulladék szállítása és elhelyezése 
közszolgáltatás díjai 2010. április 1-jétôl

SZOLGÁLTATÁS
DÍJAK

Nettó Bruttó
25% áfát tartalmaz

Lakossági szemétszállítás
1. 120 l-es hulladékgyûjtô edényzet:

– megrendelô edényzetébôl 336 Ft/ürítés 420 Ft/ürítés
– szolgáltató edényzetébôl 364 Ft/ürítés 455 Ft/ürítés

2. 240 l-es hulladékgyûjtô edényzet:
– a megrendelô edényzetébôl 668 Ft/ürítés 835 Ft/ürítés
– a szolgáltató edényzetébôl 724 Ft/ürítés 905 Ft/ürítés

3. 1,1 m3-es hulladékgyûjtô edényzet:
– a megrendelô  edényzetébôl 3 064 Ft/ürítés 3 830 Ft/ürítés
– a szolgáltató  edényzetébôl 3 312 Ft/ürítés 4 140 Ft/ürítés

4. Zsákos hulladékgyûjtés 
(zsák + hulladékelszállítás) 336 Ft/ürítés 420 Ft/ürítés

5. 5 m3-es edényzet, ürítés heti kétszer 
a szolgáltató edényzetébôl 
szükség szerinti mosással 12 684 Ft/ürítés 15 855 Ft/ürítés

Közületi hulladékszállítás
6. 110 l-es hulladékgyûjtô edényzet

– a megrendelô edényzetébôl 624 Ft/ürítés 780 Ft/ürítés
– a szolgáltató edényzetébôl 748 Ft/ürítés 935 Ft/ürítés

7. 120 l-es hulladékgyûjtô edényzet
– a megrendelô edényzetébôl 624 Ft/ürítés 780 Ft/ürítés
– a szolgáltató edényzetébôl 768 Ft/ürítés 960 Ft/ürítés

8. 240 l-es hulladékgyûjtô edényzet
– a megrendelô edényzetébôl 796 Ft/ürítés 995 Ft/ürítés
– a szolgáltató edényzetébôl 984 Ft/ürítés 1 230 Ft/ürítés

9. 1,1 m3-es hulladékgyûjtô edényzet:
– a megrendelô edényzetébôl 2 384 Ft/ürítés 2 980 Ft/ürítés
– a szolgáltató edényzetébôl 2 976 Ft/ürítés 3 720 Ft/ürítés

10.5 m3-es konténerszolgáltatási díj 5 224 Ft/ürítés 6 530 Ft/ürítés
Edényhasználati díj 3 644 Ft/hó/db 4 555 Ft/hó/db

11.Edényzettel nem rendelkezô közületek 
(kisvállalkozók) hulladékszállítási díja 680 Ft/ürítés 850 Ft/ürítés

Hulladékelhelyezés és -kezelés 
12.Törmelék 504 Ft/t 630 Ft/t
13.Nyesedék, lom 504 Ft/t 630 Ft/t
14.Lakosság által beszállított nyesedék, lom 444 Ft/t 555 Ft/t
15.Kommunális hulladék 6 672 Ft/t 8 340 Ft/t
16.Lakosság által beszállított 

kommunális hulladék 6 372 Ft/t 7 965 Ft/t
17.Termelési hulladék 8 000 Ft/t 10 000 Ft/t
18.Föld (max. 20% törmeléket tartalmazhat) díjtalan  díjtalan

A Magyar Köztársaság elnöke kitûzte 
az országgyûlési képviselôk 

2010. évi választásának idôpontját.

Az elsô forduló napja: 
2010. ÁPRILIS 11., VASÁRNAP.

A második forduló napja: 
2010. ÁPRILIS 25., VASÁRNAP.

A szavazás az adott napon 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK:
A választópolgárok a választói névjegyzékbe történô felvételük-
rôl 2010. február 12-ig kapnak értesítést.

A névjegyzék 2010. február 10-tôl február 17-ig tekinthetô meg
a polgármesteri hivatalban (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
fszt. 7-es számú iroda).

AJÁNLÁS:
A választáson jelöltet ajánlani 2010. március 19-ig lehet a vá-
lasztópolgárok részére postán kiküldött ajánlószelvényen.

A jelöléshez legalább 750 választópolgár érvényes ajánlása
szükséges.

SZAVAZÁS:
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétôl távol lévô választópolgár bel-
földön igazolással, külföldön a Magyar Köztársaság nagykövet-
ségein és fôkonzulátusain adhatja le szavazatait.

Igazolás kiadását ajánlott levélben 2010. április 6-ig, személye-
sen vagy meghatalmazott útján 2010. április 9-én 16. 00 óráig,
külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2010. március 19-én
16. 00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzôtôl.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi lis-
tára lehet.

Helyi választási iroda

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA ELÉRHETÔSÉGEI:

A helyi választási iroda vezetôje:

DR. SZVERCSÁK SZILVIA

Békéscsaba, Szent István tér 7.
Telefon: 66/523-802. Fax: 66/523-804
E-mail: szverszi@bekescsaba.hu

A helyi választási iroda vezetôhelyettese:

DR. KISS GyULA

Békéscsaba, Szent István tér 7.
Telefon: 66/523-803. Fax: 66/523-804
E-mail: kissgy@bekescsaba.hu

Választói névjegyzék megtekintése, névjegyzékbe történô felvétel,
igazolás kérése békéscsabai lakosok részére más településen tör-
ténô szavazáshoz, külképviseleti szavazás és mozgóurnás szava-
zás bejelentése:

FEHÉR IMRÉNÉ

Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. (okmányiroda) fszt. 7.
Telefon: 66/523-875

Szavazatszámláló bizottságok összeállítása, bizottsági tagok felké-
szítése, választással kapcsolatos általános információk:

VANDLIKNÉ LENGyEL EDIT

Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 113. iroda
Telefon: 66/452-252/1142-es mellék. Fax: 66/523-804
E-mail: lengyeled@bekescsaba.hu

BELANKA ZSOLT

Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 113. iroda
Telefon: 66/452-252/1141-es mellék. Fax: 66/523-804
E-mail: belanka@bekescsaba.hu

Választással kapcsolatos általános információk:

DR. DEÁK ZOLTÁN

Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 119. iroda
Telefon: 66/523-810. Fax: 66/523-804
E-mail: deakz@bekescsaba.hu

Választási bizottsággal kapcsolatos feladatok, választással kapcso-
latos általános információk:

DR. LÁSZLÓ JENÔ CSABA

Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda
Telefon: 66/452-252/1181-es mellék. Fax: 66/523-804
E-mail: laszloj@bekescsaba.hu

FELHÍVÁS AZ 1%-OS FELAJÁNLÁSOKRÓL

Kedves békéscsabai lakosok, vállalkozók!
Az adóbevallás benyújtásáig (az egyéni vállalkozók és az általános for-
galmi adó fizetésére kötelezettek esetében február 25-ig) az önök ke-
zében a lehetôség, hogy személyi jövedelemadójuk kétszer 1%-át fel-
ajánlják, illetve az egyik 1%-kal közvetlenül támogassanak egy bé-
késcsabai civil szervezetet. Bár az 1%-os támogatás elenyészô rész-
nek tûnhet, a civil szektor számára létfontosságú támogatás és se-
gít ség.

Amennyiben nincs kapcsolata civil szervezettel, a www.bekescsaba.
hu honlapon az Információk/Civil információk menüpont alatt találhat
civil kedvezményezettet. 

Fontos kiemelni, hogy amennyiben valaki nem rendelkezik az 1 szá-
zalékról, adójának ez a része a költségvetésben marad, azaz ezt az
összeget az állam a költségvetési törvényben leírtak szerint költi el. A
rendelkezés nem kötelezô, de aki élni kíván ezzel a lehetôséggel, an-
nak rendelkezô nyilatkozatot kell adnia.

Kérjük önöket, éljenek ezzel a lehetôséggel, és „adjanak egy részt a
civileknek”!

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Tisztelt civil szervezetek vezetôi!
A www.bekescsaba.hu honlapon lehetôség van a békéscsabai civil
szervezetek adatainak megjelentetésére. Amennyiben a szervezet
megtalálható az Információk/Civil információk/Civil szervezetek me-
nüpont alatt, kérjük, ellenôrizze le az adataikat. Amennyiben adatvál-
tozás történt a szervezetben vagy szeretne felkerülni a honlapra, je-
lezze ezt az alábbi elérhetôségen:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba,
Szent István tér 7.), e-mail: koszecz@bekescsaba.hu, tel.: 66/452-
252/1602-es mellék.

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

A Békés Megyei IBSEN Oktatási, Mûvészeti és Közmûvelôdési 
Nonprofit Kft. Kulturális Irodája a Szarvasi ÁMK Vajda Péter 
Mûvelôdési Központtal együttmûködve 

NÉPRAJZI FOTÓPÁLYÁZAT-ot hirdet 

„Élô hagyományok a Dél-Alföldön” címmel.

A fotópályázat célja a Dél-Alföldön fellelhetô néprajzi értékek – a népi
hagyományokat ôrzô településeken még élô népszokások, ünnepek, mun-
kafolyamatok stb. – mûvészi módon való megjelenítése, fotókiállításon való
bemutatása. 

Célunk ráirányítani a figyelmet mindazokra az értékekre, amelyek a múlt-
ban születtek és a jelenben még megtalálhatók, fennmaradnak a XXI. szá-
zadban a jövô nemzedék számára. 

Pályázati naptár:
Beérkezési határidô: 2010. április 30.
Beküldési/beadási cím:
Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Iroda
(Békéscsaba, Kiss Ernô u. 3., pf. 138.)

A zsûrizés várható ideje: 2010. május 7.
A kiállítás helye és ideje:
Szarvasi ÁMK Vajda Péter Mûvelôdési Központ, 2010. május 21.

Nevezési lap a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. 
Kulturális Irodájában kérhetô (5600 Békéscsaba, Kiss Ernô u. 3.), 
illetve letölthetô a http://kultura.ibsen.hu oldalról, 
e-mail: kultura@ibsen.hu.

Február 27-én, szombaton 20.00 órától 

a BODY META QUINTET lesz
a Békési Úti Közösségi Házak (Békési út 24.)
jazzklubjának vendége.

A Body Meta Quintet két éve létezô formáció. A szabad improvizáció, a
lassan felépülô folyamatzene és az egzotikus akusztikus megszólalás
– mely a finoman alkalmazott elektronikától lesz korhû – egyedivé teszi
a zenekart a hazai jazz- és improvizációs zenei életben.

Zenészek:
VEREB SZABOLCS 

– tenorszaxofon, töröksíp, tangóharmonika, ütôsök
VERBÔCZY ZSOLT – lemezjátszó, chaos pad, gong
VASILE CROAT – trombita, fuszax, zeneláda
HORVÁTH VIKTOR – sampler, dob, ütôsök
BÍRÓ JÓZSEF – dob, ütôsök, talált tárgyak

KÖZLEMÉNY
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése megal-
kotta a 2010. évi költségvetésrôl szóló rendeletét, amelynek száma
1/2010. (I. 25.) önk. rendelet. A rendelet az idei 2. számban közlésre
került.

Január harmadik hetében
Játsszunk fizikát! címmel kísér-
letekkel és különlegességek-
kel tarkított kiállítást rendezett a
helyôrségi klubban az Eötvös
Loránd Fizikai Társulat Békés
megyei csoportja. A program

közelebb hozta, kézzelfogha-
tóbbá tette a fizikát az általános
és középiskolások számára. A
belépôdíjat szintén a fizikába
forgatják vissza, ugyanis abból
rendezik meg a Bay Zoltán
megyei fizikaversenyt.

Játsszunk fizikát!

Tisztelt választópolgárok! Az országgyûlési képviselôk választásával kapcsolatos legfontosabb információk, a választási iroda közlényei és a vá-
lasztási bizottság határozatai elérhetôek a www.bekescsaba.hu oldalon, a VÁLASZTÁS 2010 menüpont alatt. Helyi választási iroda

HIRDETMÉNY

Továbbtanulók figyelem! Nyelvtanfolyam az ILS-ben!!!
Nyelvvizsgára felkészítô 60 és 120 órás tanfolyam.
Kezdés: 2010. március. Idôpont: igény szerint.
Helyszín: ILS Szakközép-, Felnôttképzô Iskola, Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
Igény esetén egyénileg vagy kis csoportban.
Részletfizetési lehetôség biztosított.
Jelentkezés: e-mail-ben (info@ilsszki.hu), telefonon (+36 66 454  262), illetve
személyesen (Békéscsaba, Szigligeti u. 6.).
Jelentkezési lap letölthetô: www.ilsszki.hu/nyelvi.
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A lakóházak 60 m2 alapterületû, összkomfortos, egyedi fogyasztásmé-
rôkkel felszerelt lakóegységek, amelyek a következô helyiségekbôl áll-
nak: kettô szoba, elôszoba, nappali étkezôvel, konyha, kamra, fürdô-
szoba, WC, valamint fedett tornác. A lakóházat – kerítéssel határolt – kert
övezi.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
Az Erzsébet lakópark lakóegységei bérleti jogának elnyerésére –
életkortól és családi állapottól függetlenül – azok nyújthatják be pá-
lyázatukat, akik:
– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek, vagy a házas-

pár (élettárs) egyik tagja legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel ren-
delkezik, és ténylegesen a bejelentett lakásban laknak;

– békéscsabai lakóhellyel nem rendelkeznek, de legalább 1 éve békés-
csabai tartózkodási hellyel és munkahellyel rendelkeznek;

– vállalják családonként (egyedülállók esetében személyenként) leg-
a lább havi 10 000 Ft megtakarítási összegû, minimum 4 év futamidejû
lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötését és annak a szerzôdés-
ben foglaltak szerinti folyamatos fizetését;

– vállalják családonként (egyedülállók esetében személyenként) a bér-
leti szerzôdés megkötése elôtt 150 000 Ft óvadék megfizetését a bér-
leti szerzôdés megszûnésekor esetlegesen felmerülô karbantartási
költségek fedezetére;

– szülôktôl vagy valamely közeli hozzátartozótól származó befogadó nyi-
latkozattal rendelkeznek;

– közjegyzô elôtt tett nyilatkozatban vállalják, hogy a bérleti jogviszony
bármely okból történô megszûnésekor a bérleményt a szerzôdésben
foglalt határidôig önként elhagyják.

Nem jogosult az Erzsébet lakópark lakóegységeiben történô elhe-
lyezésre, illetve a pályázatban való részvételre, aki:
– a pályázat benyújtásának idôpontjában, illetve azt megelôzô 5 éven

belül saját tulajdonú lakással rendelkezett, kivéve az ¼-ed tulajdoni
részt meg nem haladó, haszonélvezettel terhelt résztulajdont;

– fôbérlôként önkormányzati tulajdonú lakásban lakik, kivéve a Békés-
csaba, Irányi u. 4–6. szám alatti átmeneti lakás bérlôje, valamint a Bé-
késcsaba, Dózsa György út 7. szám alatti ifjúsági garzonház bérlôje;

– a korábban önkormányzati tulajdonú lakást bérlôként megvásároló
személy, vagy aki pénzbeli térítés ellenében lemondott bérlakásáról az
önkormányzat javára.

Egyéb fontos tudnivalók:
– Az Erzsébet lakóparkban lévô lakás pályázat útján kiválasztott bérlôjé-

vel kötött bérleti szerzôdés határozott idôre – 1 évre – szólhat, amelynek
megújítását a határozott idô lejártát megelôzô 30 napon belül kérheti a
bérlô. A szerzôdés meghosszabbításánál figyelembe kell venni azt a
tényt, hogy bérlô a beköltözéstôl számított 8 évig lakhat az ingatlanban.

– A bérleti szerzôdés 8 év után semmilyen indokból nem hosszabbítha-
tó meg.

– A lakásra bérlôtársi szerzôdés nem köthetô, több bérlô együttesen
nem bérelheti, kivéve a házaspárral, élettárssal kötött szerzôdés, amely
bérlôtársi szerzôdésnek minôsül.

– A bérleti jogviszony fennállása alatt a bérlôk kötelesek lakbért fizetni.
A költségalapon meghatározott lakbérû (költségelvû) lakóház bérleti
díja a lakás célú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) számú
kormányrendelet alapján került megállapításra. A lakbér mértéke a pá-
lyázat közzétételekor 467 Ft/m2/hó. A bérlô köteles havonta bruttó
28 020 Ft lakbért fizetni. A bérbeadó a lakbér összegét évente felülvizs-
gálja. A bérlô a lakóházhoz tartozó kertet térítés nélkül jogosult használni.

– Az Erzsébet lakópark lakóházai 20 évig nem idegeníthetôk el, azokat
az önkormányzatnak – a 12/2001. (I. 31.) számú kormányrendelet alap-
ján – 20 évig bérlakásként kell üzemeltetnie.

– A pályázatokról (a bérlôk kiválasztásáról) – Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyûlése által elfogadott elbírálási szem-
pontrendszer alkalmazásával – Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bi-
zottsága dönt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 8. 12.00 óra.
A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztálya (Békéscsaba, Szabadság
tér 11–17. földszint 21-es iroda).
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a szociálpoliti-
kai osztályon igényelhetô.
A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu honlapról is letölthetô.

A pályázat elbírálásának várható idôpontja: 2010. április.
A pályázókat az elbírálás eredményérôl írásban értesítjük.
A nyertesekkel közöljük a szerzôdéskötés idôpontját, valamint
– a lakás-elôtakarékossági szerzôdés,
– a közjegyzô elôtti nyilatkozattétel határidejét és módját.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévô

Békéscsaba, Erzsébet lakópark 6., 33., 35.,49., 52. szám alatti lakóházakban történô elhelyezésre

polITIkA, párTok, közéleT   •   polITIkA, párTok, közéleT

Molnár a szocialista jelölt

Vállaljuk és teljesítjük

A nyugdíjak védelmében

Oltás térítésmentesen

Varga Zoltán, az MSZP megyei
elnöke, önkormányzati minisz-
ter szerint rutinos, kipróbált

politikusokkal száll ringbe
pártja a választók voksaiért,
bár mindannyian más habi-
tu súak. Kiemelte: takarékos
kampányra törekszenek, de
az erre szánt összeget nem
tudta nevesíteni. Megtudhat-
tuk azt is, hogy Molnár László,
aki harmadszor indul a válasz-
tásokon egyéniben – két ízben
nyert –, 99 százalékban meg-
oldotta a problémákat, ame-
lyekkel választói megkeresték.
A képviselô sikereként értékel-
te a miniszter, hogy az M44-es

gyorsforgalmi út beruházása
nyolcmilliárdos jóváhagyást
élvez (az idén 3 milliárd forint
áll rendelkezésre), s a munka
már a régészeti feltárási szak-
ban van. Varga Zoltán szerint
Molnár László a munkahelyte-
remtést, a mezôgazdasági fel-
dolgozóipar fejlesztését tartja
a legfontosabb kihívásnak és
a logisztikában rejlô hatalmas
lehetôségek kiaknázását – 
különös tekintettel Románia
schengeni csatlakozására.

V. A.

Az új év a szebb jövô re-
ményével köszöntött be,

hiszen tavasszal új ország -
gyû lést fogunk választani. Az
Országgyûlés leendô tagjai
mellett arról is döntenünk kell,
hogy Magyarország a magya-
roké lesz-e végre, ezért a
2010-es választás az elmúlt
20 év legfontosabb választá-
sa lesz. Sokan érezzük úgy,
hogy radikális változásra van
szükség, és szeretnénk végre
mi, magunkfajták dönteni a
sorsunkról.

Mi, jobbikosok kényszerpo-
litikusok vagyunk. Sorsunknak
és feladatunknak érezzük ezt
a terhet elviselni. Ugyanolyan
magyar emberek vagyunk,
mint ön, ugyanazokkal a prob-
lémákkal, mint több százezer
honfitársunk. Ebben a nehéz
helyzetben úgy döntöttünk,
hogy összefogva tennünk kell
valamit, mert eddig egyetlen
párt sem tett értünk és a ha-

zánkért semmit. Azt hiszem,
abban mindenképpen egyet-
értünk, hogy az igazi változás,
a szebb jövô csak akkor jöhet
el, ha megtörténik a számon-
kérés, a politikusbûnözés fel-

számolása, a korrupció radi-
kális visszaszorítása.

A Jobbik Magyarországért
Mozgalom leendô képviselôi
nevében ígérem, hogy bátran
felvállaljuk és teljesítjük ezt a
feladatot, mert nekünk nincs
félnivalónk, ellentétben a töb-

bi párttal, akik mind érintettek
már valamilyen ügyben. Tu-
dom, hogy kellô hittel, erôvel
és akarattal rendelkezünk ah-
hoz, hogy az országot elindít-
suk a szebb jövô felé! Eddig
széllel szemben dolgoztunk,
most itt az idô, hogy felemel-
jük a fejünket, és visszave-
gyük a hazánkat azoktól, akik
elvették tôlünk. Felszámoljuk
a cigánybûnözést, visszaállít-
juk a csendôrséget, megvéd-
jük a magyar földet, meg-
a dóztatjuk a multikat, újratár-
gyaljuk az államadósságot! 

Mindezek megvalósításá-
hoz szükségünk van az ön és
minden magyar testvérünk tá-
mogatására és összefogására!

Adjon az Isten szebb jövôt!
Szabóné Kocziha Tünde,
a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Békés megye 
1. sz. választókerületének

országgyûlési 
képviselôjelöltje

Békéscsabán is indul a Fi-
desz nyugdíjastagozatának
aláírásgyûjtô akciója. Errôl
beszélt sajtótájékoztatóján
három önkormányzati kép-
viselô: Fodor Jánosné, dr.
Kerekes Attila, Köles István.

Köles István alpolgármes-
ter a nyugdíjasok elleni

aljas és nemtelen támadás-
nak nevezte az MSZP kom-
munikációját a nyugdíjrend-
szer kapcsán kibontakozó vi-
tában. Leszögezte: – A nyug-
díj nem könyöradomány vagy
kegydíj, hanem jogos járan-
dóság.

A Fidesz a nyugdíjak reál-
értékének védelmét és olyan

gazdaságpolitikát ígér, amely-
nek következtében nôhet a
munkahelyek száma – ezzel
több munkavállaló számára
lehetôvé téve a járulékfizetést,
ami hosszú távon a nyugdíj-
rendszer stabilitásának a kul-
csát jelentheti. Elutasítja a Fi-
desz a nyugdíjkorhatár 70
évre történô emelését és a
nyugdíjpénztárak privatizáció-
ját érintô kezdeményezése-
ket. Mint azt Köles István meg-
erôsítette: – Állami garanciára
van szükség, amely az egyet-
len biztos pont a rendszerben.
A Fidesz helyi szervezete fel-
szólítja az MSZP országgyûlé-
si képviselôit, hogy ne meg-
oldhatatlan számtanpéldákkal
riogassák a nyugdíjasokat,
hanem arról nyilatkozzanak,
hogy miképpen szavaztak a
tavaly megszüntetett 13. havi
nyugdíj kapcsán.

Mint az a sajtótájékoztatón
elhangzott, a Fidesz–MPSZ
helyi szervezete is csatlakozik
a párt országos aláírásgyûjté-
si akciójához, melynek kere-
tében maguk a nyugdíjasok
fejthetik ki véleményüket a je-

lenlegi és a várható helyzet
kapcsán. Az utcán is találkoz-
hatnak majd az aláíróíveket
ajánló aktivistákkal, emellett
a Szabadság tér 1–3. szám
alatti Fidesz-irodában is ellát-
hatják kézjegyükkel az ívet.

Kárász-Kiss Péter

A Fidelitas békéscsabai cso-
portja üdvözli Vantara Gyula
polgármester azon törekvé-
sét, melyet – a fiatalokat külö-
nösen sújtó, rákot okozó –
HPV-vel szembeni küzdelem-
ben tanúsított. Tudvalévô,
hogy a megszorítások ellené-
re polgármester úr pénzesz-
közök elkülönítésére tett ja-

vaslatot, hogy térítésmentes
oltásokkal segítse a veszé-
lyeztetett fiatalokat Békéscsa-
bán. A képviselô-testület elfo-
gadta az indítványt, így hama-
rosan megkezdôdhet a vakci-
nák beadása.

A világon minden 19. perc-
ben meghal egy nô méhnyak-
rákban. Kortól szinte függetle-

nül bárki lehet érintett. Van,
akin tudnak segíteni, de ha ké-
sôn ismerik fel a betegséget,
akkor a legnagyobb küzdés
és kitartás sem segít. A méh-
nyakrák világviszonylatban és
Magyarországon is a második
leggyakoribb daganatos meg-
betegedés a nôk körében. 

Bíró Csaba elnök 

Bôvebb felvilágosítás Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán kérhetô.
Telefonszám: 452-252/4022-es mellék.

Ajánlat
Bajnai Gordonminiszterelnök
és Robert Fico elnök uraknak
ajánlom az alábbiakat. A szlo-
vák–magyar közös múltból
egy gyalogjáró szellemi talál-
kozást hozzanak létre, mint
amilyen volt századokkal ko-
rábban és van napjainkban,
sok Szlovákiában élô szlovák
és magyar között, családi, fa-
lusi szinteken.

Századokkal korábbi éve-
ket említettem. Csak néhány
példa. Nagy tettekben voltunk
mi vállvetve társak, midôn
Bocskai vagy Bethlen táborá-
ban együtt gyülekeztek és har-
coltak szép számmal szlová-
kok és magyarok. Vagy: a népi
költészet is ôrzi, hogy Tököly
és Rákóczi birtokain dolgoztak
megelégedettséggel szlová-
kok és magyarok. Rákóczi bir-
tokai a Felvidék majd az egé-
szét kitették. Létezik szlovák
kuruc költészet is, amely teljes
mértékben hasonló a magyar-
hoz. Még olyan is van, amely-
nek egyik sora magyar, a má-
sik szlovák. Hát mi ez, ha nem
igazi és mély barátság? Fegy-
verbarátság, de „polgárbarát-
sággá” is nemesedett.

A kuruc háborúk után jött a
máig ható Janosik-monda is.
Ki volt ez a Janosik? Egy Tren-
csén vármegyei szlovák le-
gény, aki kuruc vitéznek állt,
majd bujdosó szegénylegény

lett, hegyi betyár, akit Lipót vár-
megye törvényszéke halálra
ítélt s 1713-ban ki is végezte-
tett. Így lett nemzeti hôse a
szlovákságnak, s lehetünk rá
mi is büszkék mint kuruc vitéz
társunkra. Janosik a szlovákok
nemzeti érzelmének ébrentar-
tója a róla szóló ballada vagy
az életérôl készült opera útján.
Olyan volt ô, mint a mi Rózsa
Sándorunk, csak mi nem „csi-
náltunk” nemzeti hôst a mi
Sándorunkból, mert volt erre
egy alkalmasabb személy, a
legnagyobb magyar költô, Pe-
tôfi Sándor, akit viszont – min-
denki tudja – szlovák anya
szült. (Hruz Mária Turócban
született, Necpálon – a szer-
zô.) De itt van a kisbirtokos
magyar nemesi család gyer-
meke, Pavol Orszagh Hviezdo-
slav, vagyis Ország Pál, a szlo-
vákok legnagyobb költôje, aki
akkor született, amikor Petôfi
meghalt. Itt van ez a két zse-
niális ember, népüknek legsa-
játosabb nagyjai, akiket „ellen-
kezô” nációból származó anya
szült, s lám, mégis lehetséges
volt a felnevelô nép nyelvén
költôóriássá lenniük.

Nagy szomorúságom, hogy
ezt a két embert a magyar ok-
tatásügy nem „kezeli” együtt.
Semmilyen szinten. A szlovák
sem.

Balázs József
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– Amikor interjúidôpontot
egyeztettünk, említette, hogy
az elmúlt napokban túl sok
emberrel beszélgetett. Ez pa-
nasz volt?

– Nem. Sok emberrel talál-
kozom nap mint nap. Ha ezek
a beszélgetések jól sikerül-
nek, az az igazi ünnep szá-
momra. Nem az, ha valaki ki-
áll és elmondja, hogy hány
könyvem és versem jelent
meg.

– Ennyire szerény?
– Nem tudom, hogy sze-

rény vagyok-e, de a gôgös és
fennhéjázó embereket nem
szeretem. Ha tehetséget kap-
tak, örüljenek neki, de ne élje-
nek vele vissza. Dolgozzanak,
írjanak!

– Munka az írás?
– Méghozzá kemény, fôleg

az 1945 utáni világban. A há-
ború után egy hazug jelszó
ülte meg a keleti világot, hogy
a szovjet hadsereg felszaba-
dított minket. Ettôl kezdve
minden mondat másként
hangzott. A rendszerváltás is
megmutatta, hogy új kezdet
helyett vissza kéne térni vala-
mi eredeti formához, és be
kellene vallani, hogy az új
rendszerrel megint vesztet-
tünk, és megintcsak segítség
nélkül maradtunk. Persze, a
Nyugat ezt nem így élte meg,
ami nekünk élô fájdalom, az
nekik csak elvont fogalom.
Sajnos a legnagyobb trauma,
Trianon sokak számára itthon

is csak egy elvont fogalom. A
pártállami rendszerben aki
egy kicsit is máshogy gondol-
kozott, azt számûzték az iro-
dalomból. Emellett az irodal-
mat magát is lealacsonyítot-
ták, mégis, maga az irodalom

törte meg itthon a hazug vilá-
got. Jött Juhász Ferenc, Nagy
László, és egész másként
kezdtek beszélni, mondaniva-
lójuk látszólag nem volt politi-
kai, valójában minden szavuk
politika volt.

– A gyermekversekre is ha-
tott a rendszer?

– Nem, ez egy nagyon ér-
dekes kérdés. A gyerek nem
társadalmi lény, az ô szeme
másra figyel, a nyelv játé-
kos ságát máshogy veszi ész-

re – nincsenek benne ravasz
mondatok, amelyek a poli-
tika elleplezését szolgálják.
Sokkal magától értetôdôbben
megmarad a nyelv keretei 
között.

– Figyeli a mai gyerekver-
seket?

– Ritkán találkozom velük,
mert annyi mindennel foglal-
kozom. Folyóiratot szerkesz-
tek, ott az Írószövetség, a
Duna Televízió és még sorol-
hatnám. Ezeket összhangba
kellene hozni, hogy Magyar-
ország értelmiségi ország le-
gyen. Csak ez mentheti meg
ugyanis a hazát! A gazdaság
erôtlen, a vidék leszakadt,
amit a parasztsággal csinál-
tak, az pedig történelmi bûn
volt. Amit a vidék, a paraszt-
ság 1000 év alatt felhalmo-
zott, annak a darabjaiból
élünk ma is. Meg kell ôriz-
nünk a hagyományainkat,
nem szabad megelégedni, ha
néha látunk a színpadon egy
néptáncot!

SZABÓ DÓRA

Oberfrank elmondta, sze-
retné folytatni azt az

utat, amit Bujtor István koráb-
bi direktor megkezdett. Célja,
hogy a színházat bekapcsolja
az ország kulturális vérkerin-
gésébe. Prioritásnak tekinti
a felelôsségteljes gondolko-
dást. Az új igazgató vélemé-
nye szerint napjainkban nem
kap elég hangsúlyt a színházi
elôadásokban az élet pozitív,
szép oldalának, a reménynek
a megjelenítése. Különösen
Budapesten sok a depresszív
elôadás. Az Eperjes Károly
mûvészeti tanácsadóval ösz-
szeállított mûsorterv színvo-
nalának folytatása alapvetô
cél. Kiemelt figyelmet fordíta-
nak a gyermekekre, és az
egyetemistákat is szeretnék
megnyerni. 

Dr. Kovács Zoltán megye -
gyûlési bizottsági elnök hoz-

zászólásában a teátrum gaz-
daságos mûködésére helyez-
te a hangsúlyt, dr. Hermann
István bizottsági elnök nem-
zeti értékeink jelentôségérôl
beszélt. Talabér Mártamegyei

alelnök szerint az új igazgató
megválasztásával folytatódik
a színházban a 2008 januárjá-
ban megkezdett magas szín-
vonalú mûködés. A szocialis-
ta-liberális oldal, köztük Ko-
vács Zoltán János, Pusztai Ist-
ván bizottsági elnök és dr.
Zongor Gábor hosszan ele-
mezve kétségbe vonta a pá-
lyázat szakmai megalapozott-

ságát, elôkészítettségét. Kifo-
gásolták, hogy Oberfrank Pál
jelölésében sok az elfogult-
ság, a megyegyûlés fideszes
többségének politikai motivá-
ciója. 

A megyegyûlés utáni sajtó-
tájékoztatón az új igazgató
annyit tett hozzá: – Minden a
színpadon dôl el!

HT

Idén negyedik alkalommal
invitáltak Hamupipôkéket

az Operabálra. Több száz je-
lentkezô közül választottak ki
tizenkettô fiatal hölgyet, akik-
re interneten lehetett szavaz-
ni. A szavazást egy szemé-
lyes találkozó követte, ahol la-
punk is megismerkedett a tu-
catnyi jelölttel. A legtöbb lányt
édesanyja vagy barátnôje je-

lölte titokban, de volt olyan is,
aki az ôt ért sorozatos kudar-
cok után egy kis csillogásra
vágyott, ezért nevezett. A há-
rom nyertes leányzó – Zsirai
Judit, Turner Pálma és Varga
Zsuzsanna – már egy héttel
a bál elôtt „kiképzésben” ré-
szesül. Smink- és ruhapró-
bán, etikett- és táncórákon
vesznek részt.

A világ nagy, és a megváltás a sarkon túl ólálkodik címû, ma-
gyar részvételû koprodukció is rákerült arra a 9-es listára, me-
lyet az Amerikai Filmakadémia tagjai állítottak össze a legjobb
külföldi film Oscar-díjára nevezett 65 játékfilmbôl. A produkció
több fontos, nemzetközi elismerést nyert a közelmúltban Szó-
fia, Varsó, Zürich és Bergen rangos filmes seregszemléin. A
történet egyik magyar szereplôje Gryllus Dorka.

HT

Abból élünk, amit a parasztság ezer év alatt felhalmozott

Csoóri Sándor: Csak az értelmiségi
Magyarország jelenthet megoldást!

Sándor vagyok, nincs kalapom, verset írok irkalapon, rímet
rímhez koccantok, mást én nem is óhajtok – vallja Önarc-
kép címû versében Csoóri Sándor. A most 80 éves költô la-
punknak elmesélte, ezenkívül még mennyi mindent óhajt
valójában. Hosszan sorolta a tennivalókat. Ha minden sza-
vát leírnánk, nem egy cikk, de egy könyv születne, fôleg ha
hozzátennénk azt a temérdek versidézetet, amellyel a köl-
tô mondanivalóját színesítette.

Csoóri Sándor: Az új kezdet helyett vissza kéne térni valami eredeti formához

Etikettet is tanulnak 

A három nyertes leányzó – Zsirai Judit, Turner Pálma és
Varga Zsuzsanna

Dorka A világ nagy, és a megváltás a sarkon túl ólálkodik
címû, magyar részvételû koprodukcióban szerepel

Gryllus Dorka közel 
az Oscar-díjhoz 
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A szocialisták kétségbe vonták a pályázat szakmai megalapozottságát

Oberfrank Pál lett Bujtor utódja
28 igen és 10 tartózkodás mellett Oberfrank Pál lett a
veszprémi Petôfi Színház új igazgatója. Oberfrank a közel-
múltban elhunyt legendás színész-rendezôt, Bujtor Istvánt
követi a direktori székben.

Oberfrank Pál és Sopsits Árpád a meghallgatás szünetében
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– Egy évvel ezelôtt indult a
kezdeményezés, amelynek
szerencsére ma már sok tá-
mogatója van. Kisterenyén
egy nagyobb sajtot, tonhal-
konzerveket, több banánt és
narancsot tartalmazó csoma-
got osztottunk szét a gyere-
keknek a támogatóknak kö-
szönhetôen. A tervek szerint
az akciót tovább folytatjuk.
Szerencsére sokan támogat-
nak bennünket, így a jövôben
egyre több gyermek kaphat
ennivalót az iskolában.

– Mennyi rászorult van ma
Magyarországon?

– Hazánkban 600 ezer olyan
gyermek van, akik a létmini-
mum alatt élnek, és közülük
460 ezren olyan körülmények
között, hogy családjuk egy fôre
jutó bevétele még a nyugdíj-
mi nimumot sem éri el. Ezek a
gyerekek azok, akik nem jut-
nak megfelelô élelemhez ott-
hon, ezért az iskolai étkeztetés
számukra létfontosságú. A kö-
rülményeken csak ront, hogy
az önkormányzatoktól a kor-
mány rengeteg pénzt vont el.
Dél-Baranyában vannak olyan
települések, ahol az önkor-
mányzat már tavaly képtelen
volt fizetni azt az 1500 forintos
kiegészítô támogatást, amely-
lyel a napi egyszeri gyermekét-
keztetést meg lehetne oldani.
Pedig ha a gyermek nem eszik

rendesen, akkor nem tud kon-
centrálni órán, az éhség hosz-
szabb távon tehát a tanulmányi
elômenetelét veszélyezteti. Ma
az a trend, hogy az étkeztetés-
ben érdekelt vállalatok egy ré-
sze profitszerzési lehetôség-
ként tekint a gyermekétkez-
 te tésre. Az én álláspontom
ugyanakkor az, hogy a közét-
keztetés közpénzbôl finanszí-

rozott közfeladat, amely nem
lehet profitorientált! 

Hegedûs Zsuzsa alapítvá-
nya a jövôben igyekszik felke-
resni az összes hátrányos
helyzetû régiót. – Ha az étkez-
tetéshez az alapanyagokat az
iskolák helyi termelôktôl, ke-
reskedôktôl szereznék be,
sokkal olcsóbban meg lehet-
ne oldani a közétkeztetést.
Ráadásul az olyan kistelepü-
léseken, ahol kevés a foglal-
koztatott, ezzel még munka-
helyeket is lehet teremteni. 

GB

Semmi alapjuk a szocialisták-
nak nyugdíjkérdésben min-
ket bírálni! – mondta lapunk-
nak Szijjártó Péter Lendvai Il-
dikó kijelentése kapcsán, mi-
szerint: a Fidesz által terve-
zett lépések „nyugdíjkataszt-
rófát” okoznának. 

–  A Gyurcsány-korszak tönk-
retette a nyugdíjasokat. 2007
óta folyamatosan csökken a
nyugdíjak reálértéke, az Or-
bán-kormány idején ez még
növekvô tendenciát mutatott.
– kezdte Szijjártó. – Azt sem
szabad elfelejteni, hogy a
szocialisták el akarták lopni a
nyugdíjakat a ciklus végén. A
magánnyugdíjpénztárak pri-
vatizációja nem mást jelent,
mint a nyugdíjak ellopását.
Nagy nemzetközi cégek, biz-
tosítótársaságok ráteszik a
kezüket a nyugdíj célú befize-
tésekre. Ezek pont azok a vál-
lalatok, amelyek a gazdasági
világválság okozói vagy el-
szenvedôi voltak, de minden-
képpen komoly vesztesége-
ket könyvelhettek el. Rossz
belegondolni, hogy az embe-
rek nyugdíj célú befizetése
egy olyan céghez kerül, amely
esetleg tönkremegy, ha a
gazdasági válságnak esetleg
egy újabb hulláma követke-
zik be!

HT

Nem okozott gondot az
eddigi szélsôséges idô-

járás a gyümölcsfáknak, mert
a növények mélynyugalmi fá-
zisban vannak. Ez azt jelenti,
hogy saját biológiai mûködé-
sük készteti ôket pihenés-
re, és ilyenkor ellenállóak az
idôjárással szemben. Ennek
a mély nyugalmi idôszaknak

azonban egy-két hét múlva
vége. Ezt követi egy olyan sza-
kasz, amikor a fák a hideg 
miatt kényszernyugalomban
vannak. Ilyenkor az egyenle-
tes hideget vagy az enyhe hô-
mérsékletet még jól tûrik a
gyümölcstermôk. – Eddig
ugyan nem volt gond, de a né-
hány nap múlva beköszöntô

kényszernyugalmi idôszaknak
egyenletesnek kellene lennie –
magyarázta dr. Lux Róbert, a
zöldség-gyümölcs termékta-
nács alelnöke.  – Az enyhe hô-
mérsékleten kihajtott gyü-
mölcsfáknak rosszul jöhet egy
hirtelen fagy, mert elfagynak a
rügyek, és ez csökkenti a ter-
môképességet. HT

Színházi körökben úgy tart-
ják: Shakespeare darabjai

korunk problémáinak bemuta-
tására is alkalmasak. Csiszár
Imre rendezô a Pécsi Nemzeti
Színházban a III. Richárdot
idomította a mai korhoz.

– A III. Richárd egy véres ki-
rálydráma, amely egy értékét
vesztett, rossz vezetôrôl szól,
aki elront mindent, aki a lelkek
fölött is uralkodni akar. Ilyen ve-
zetôk mai világunkban is akad-
nak – magyarázta lapunknak a
rendezô, Csiszár Imre. –  A da-
rab tehát örök érvényû, csak a
mindenkori nézôhöz kell iga-
zodnunk. Shakes peare korá-
ban divatos volt a rémdráma,
amiben sok az erôszak és a
kegyetlenség. Ezt helyeztük
modern környezetbe. A szol-
gák például fekete bôrruhá-
ban lesznek, és a darab pla-
kátján is látható szado-mazo
maszkokat is használjuk. Eb-
ben a jelmezben jönnek elô a
kísértetek, akik elátkozzák a
királyt.

HT

Shakespeare kísértetei 
bôrmaszkban átkoznak

A Pécsi Nemzeti Színház a III. Richárdot idomította a mai
korhoz

Négyszázhatvanezren nem jutnak megfelelô élelemhez otthon

Hegedûs Zsuzsa: 
Minden gyerek lakjon jól!

Hegedûs Zsuzsa: A körülményeken csak ront, hogy az ön-
kormányzatoktól a kormány rengeteg pénzt vont el

Nyugalomban a gyümölcsfák

A gyümölcsfák mélynyugalmi állapotban vannak

Szijjártó: A szocik el akarták
lopni a nyugdíjakat!

Szijjártó Péter: A Gyurcsány-korszak tönkretette a nyugdí-
jasokat

Minden Gyerek Lakjon Jól néven hívott életre egy közala-
pítványt Hegedûs Zsuzsa szociológus annak érdekében,
hogy a lehetô legtöbb rászoruló gyermek jusson élelemhez
Magyarországon.
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Az úgynevezett személyes fe-
lelôsségvállalás a 2002-es vá-
lasztások szocialista kampá-
nyának egyik kulcseleme volt.
Az Optimum Intézet elemzése
szerint az ígéretversenyben
Lamperth Mónika minden cé-
lon túllôtt, de azt talán maguk
a szocialisták sem gondolták,

hogy ilyen messzire kerülnek
ezektôl az ígéretektôl. A kép-
viselôi listákon szereplô válla-
lásoknak körülbelül 15%-a tel-
jesült rövid távon. De e 15
százaléknak is elképesztôen
nagy ára volt, a béremelések-
re, nyugdíjasoknak kifizetett
juttatásokra nem volt meg a

teljes fedezet. Nem mellékes
az sem, hogy a Medgyessy-
kormány elsô kedvezménye-
zetti köre ma rosszabbul él,
mint nyolc éve, ezek a juttatá-
sok idôközben teljesen inflá-
lódtak. Az Optimum Intézet
elemzése úgy fogalmaz: az
ígéretek és a teljesített vállalá-
sok tükrében az MSZP nyolc
évének három kabinetje Eu-
rópa legszánalmasabb kor-
mányzati teljesítményét mu-
tathatja fel. A Helyi Téma
megkereste Lamperth Móni-

kát a birtokunkba került vá-
lasztási szórólappal kapcso-
latban. Kérdésünkre, hogy
visszatekintve mi a vélemé-
nye a szórólapon írtakról,
Lamperth sajtósától kaptunk
választ, aki szerint Lamperth
Mónika vidéki kampánykör-
útja miatt nem tud válaszolni
kérdéseinkre, a politikus pe-
dig úgy érzi, a 2006-os or-
szággyûlési választások elôtt
részletesen elszámolt koráb-
bi ígéreteivel.

GB 

Az Istenkúti Közösségért
Egyesület egykor hét

emberrel kezdett dolgozni, de
közülük csak hat tudott elhe-
lyezkedni. Ezen egyesület
emberei rendszeresen részt
vettek a Tubesre tervezett ka-
tonai lokátor elleni tüntetése-
ken, mi több, az ô jogászuk
adta be azt a keresetet, ami
alapján a Legfelsôbb Bíróság
felfüggesztette a radar jog-
 e rôs építési engedélyét. 

– Az egyesület 2005 és
2007 között részt vett egy
Humán Erôforrás Fejlesztés
Operatív Program pályáza-
ton, amiben nem kevesebbet
vállaltak, mint hogy hét em-
bert visszajuttatnak a mun ka-

erôpiacra. Ez hat esetben si-
került is – mondta el Pataki
Erika, aki a program szakmai
vezetôje volt. Hozzátette:
2007-ben sikeresen zárták a
projektet, sôt a két év alatt
rendszeresen jelentést kel-
lett írniuk, csak így juthattak
hozzá a támogatáshoz. En-
nek ellenére több mint más-
fél évvel késôbb szabályta-
lanságot állapított meg egy
vizsgálat, ezért a támogatás
visszafizetését követelik az
egyesülettôl, büntetôkamat-
tal terhelve. 

– Húszmillió forintot kelle-
ne befizetnünk az APEH-nak,
amit az adóhatóság elôször
szeptemberben inkasszóval a

folyószámláinkon foganatosí-
tott, illetve most az ingósága-
inkat veszik számba – mond-
ta ezt már Peták Péter, az
egyesület elnöke.

Csakhogy, ahogy a leg-
több civil szervezetnek, úgy
az Istenkúti Közösségért
Egyesületnek sincs jelentôs
vagyona, mindössze néhány
öreg számítógépet találtak az
adóhatóság emberei. 

Juhász Judit, az APEH vég-
rehajtó osztályának pécsi fô-
osztályvezetô-helyettese is
megerôsítette, hogy kollégái
nem találtak lefoglalásra ér-
demes holmit, ezért további
végrehajtási cselekmények-
bôl kísérlik meg behajtani a
tartozást. Nagy esély azon-
ban nincsen rá, ezért a szer-
vezet megszüntetését fogják
kezdeményezni.

HT

Talán nem is fogadhatták
volna stílusosabban az ér-
kezô szibériai tigris nôsté-
nyeket a Kittenberger Kál-
mán Növény- és Vadaspark-
ban, mint a hét végi intenzív
havazással, a mindent elle-
pô hótakaróval. 

Észak-Németországból érke-
zett a két nôstény állat; több
mint 1200 km-t tettek meg
Veszprémig. Az útviszonyok
Németországban és Ausztriá-
ban sem voltak kedvezôbbek
a hazainál, de az állatoknak
nem okozott problémát a hi-
deg, hiszen faji adottságaik-
nak köszönhetôen ennél zor-
dabb idôjárási viszonyokat is
könnyen elviselnek – olvasha-
tó az állatkert honlapján.

A hét végén érkezett nôsté-
nyek még fiatalok, pár hónap-
ja töltötték be elsô életévüket.
Érkezésük után el is foglalhat-
ták új otthonukat az állatkert

2005-ben átadott tigrisházá-
ban, ahol gondozóik finom
húsfélékkel fogadták ôket. 

Tavaly év végén ismerked-
hettek meg a látogatók Szásá-
val, a kistigrissel, aki azzal a
céllal érkezett a vadasparkba,
hogy egy majdani tenyészcsa-
pat dísze lehessen. Ma meg-
érkeztek a csapat nôstény tag-
jai is, igaz, majdnem egy évvel
idôsebbek Szásánál. Ám tig-

risléptékkel mérve ez nem
nagy korkülönbség. Most el-
kezdôdik a tigrisek beszokta-
tása új helyükre, és néhány
hét múlva a látogatók is meg-
csodálhatják ezeket a fokozot-
tan védett állatokat. Szása
még a Csimpánzvilág üvegfa-
lai mögött tekinthetô meg, de
rövidesen ô is csatlakozik a lá-
nyokhoz a tigrisházban.

HT

Az egyesületnek egy ember miatt húszmilliót 
kellene fizetnie az APEH-nak

Befellegzett a Tubes-védôknek
Csaknem 20 millió forintot követel az APEH az Istenkúti Kö-
zösségért Egyesülettôl. A Tubesre tervezett lokátor ellen is
fellépô pécsi szervezet évekkel ezelôtt részt vett egy pá-
lyázaton, hat embert segített vissza a munkaerôpiacra. 

Két szibériai nôstény tigris érkezett a vadasparkba

Lányokat hozattak Szásának

A szibériai tigrisek a legzordabb idôjárási viszonyokat is
könnyen elviselik
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Feledésbe merült kampányígéretekkel szembesítettünk

Lamperth úgy érzi, elszámolt
A Helyi Téma birtokába jutott egy Lamperth Mónika nevé-
vel fémjelzett 2002-es választási szórólap, amelyben a ko-
rábbi önkormányzati miniszter jól csengô ígéretekkel káp-
ráztatta el a választókat. Utóbbiak teljesülését személye-
sen ígérte meg, ha a többség a szocialistáknak szavazna
bizalmat. Az MSZP kormányra került 2002-ben, az ígéretek
feledésbe merültek.

A korábbi önkormányzati minisztert szembesítettük ígéreteivel

Lamperth Mónika garanciát vállalt akkor ígéreteire

Temetéspénzt ígérnek
Az MSZP Nyugdíjas szolidaritás elnevezésû vasárnap dél-
elôtti rendezvényén Mesterházy Attila, 36. születésnapját
ünneplô szocialista miniszterelnök-jelölt 75 ezer forintos
kegyeleti járandóságot, a nyugdíjkorrekciós program és
az utazási kedvezményrendszer folytatását, valamint a
méltányossági nyugdíjkassza bôvítését ígérte a megjelent
közel 700 nyugdíjas elôtt. Mesterházy több üdülési csek-
ket is ígért a nyugdíjasoknak, és támogatná képzéseiket,
amelyek között az idôsek internetes oktatását emelte ki.
Szavait minden mondat után tapsvihar szakította meg.
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A Géniusz címû magyar miszti-
kus krimi rendezôje és forgató-
könyvírója a Tûzvonalban címû
tévésorozat két alkotója, Soós
Péter és Fonyódi Tibor, a pro-
ducer pedig Rosta Mária, a Tár-
sulat megálmodója. Az alkotók
decemberre ígérték a filmet.
– Két okból halasztottuk el a ve-
títést: a forgatást ugyanis kés-
ve, tavaly novemberben fejez-
tük be, a másik ok pedig, hogy
mind a Magyar Televíziónál,
mind a kereskedelmi csatorná-
kon nagyon erôs volt az év
végi program, sok közvetítés-

sel. Nem akartuk, hogy a Géni-
usz elsikkadjon – magyarázta a
késést Rosta Mária, aki színé-
szeire a legbüszkébb. – Ebben
a filmben nincsenek bulvárar-
cok, csak magas színvonalon
dolgozó, komoly mûvészek –
értékelte a producer Alföldi Ró-
bert, Stohl András, László Zsolt
és a többiek munkáját. Az alko-
tók nem titkolt célja a filmmel
Pécs bemutatása. 

– A Géniusz 80 százalékát
Pécsett forgattuk, a város leg-
szebb, történelmi helyszínein,
például az ókeresztény temp-

lomban. Azon túl, hogy a vá-
ros most Európa kulturális fô-
városa, nagyszerû helyszínt
biztosított ehhez a történelmi
tényeken alapuló fikciós ak-
ciófilmhez – mondta Rosta
Mária, aki a nézôkre bízza a
minôsítést. – Mindenki döntse
el maga, hogy ez valóban a
magyar Da Vinci-kód-e. Az
biztos, hogy a történet erôs,
misztikus, tele szabadkô mû -
ves kifejezésekkel, így nagyon
oda kell figyelni. Ezért is adja
a tévé egymást követô napo-
kon, március 2-án, 3-án és 4-
én – magyarázta a film produ-
cere, hozzátéve: gondolkod-
nak azon, hogy mozifilm is ké-
szüljön a Géniuszból.

SZD

A Jóban Rosszban címû so-
rozat mindig vidám, fiatalos
és divatos külsejû Bettyje
teljes átalakuláson ment ke-
resztül. Nemcsak belsôleg,
de külsôleg is megváltozott.
Nincsenek többé kivágott
felsôk és erôs smink, haját
már szorosan összefogva
hordja, ruhái pedig sokkal
konzervatívabbak lettek. A
változásról és az új színészi
kihívásról a Bettyt alakító
Szabó Zsófit kérdeztük.

– Annak ellenére, hogy az álta-
lam játszott karakter egy ma-
gabiztos lány, belül ô is vívódik
– árulta el az ifjú színésznô. –
Élete fordulóponthoz ért, ami
nagy változást hoz a számára.
Az én személyiségem is ha-
sonló fordulóponthoz ért, az
öltözködés terén egyre köze-
lebb állnak hozzám az egy-
szerûbb dolgok. 

Amikor az édesapjáról,
Szabó Gyuláról kérdeztük,
Zsófi arcán kedves mosoly je-
lenik meg.

– Édesapám nagyszerû
színész, és nagyon elfogult
velem szemben. Mások elôtt
mindig dicsér. Persze, ha ket-
ten vagyunk, kritikusabb.
Most annyi idôt töltök vele,
amennyit csak lehet. Nemrég
engedték haza a kórházból,
otthon ápoljuk ôt. Amióta ott-

hon van, ugrásszerûen javult
az állapota. Valószínû, hogy
színpadra már nem áll többé,

de bízom benne, hogy még
nagyon sok idôt tölthetünk el
együtt. GY.ZS.

Az Eszenyi Enikô rendezte
Shakespeare-darab, a Téve-
dések vígjátéka 100. elôadá-
sához érkezett. A darab be-
mutatója 2004-ben volt, me-
lyet komoly próbafolyamat
elôzött meg. A színészi mun-
ka során mesterien össze-
hangolt mozdulatsorozatokat

is gyakorolni kellett. – Annak
idején 12 kiló sertészsírral lep-
tem meg Enikôt, ezzel jelez-
ve, hogy ennyit fogytam a
próbák alatt – árult el egy régi
kulisszatitkot lapunknak a ju-
bileum alkalmából Pindroch
Csaba.

SZ. GY.

A díjmentes utazásra jogosul-
tak – a hat év alattiak és a 65 év
felettiek, a menekültek, a hadi-
gondozási igazolvánnyal ren-
delkezôk – továbbra is ingyen
utazhatnak, de március elsejé-
tôl térítésmentes, úgynevezett
regisztrációs jegyet kell válta-
niuk a távolsági vonatokon és
buszjáratokon. A regisztrációs
jegy nélkül vonatra vagy autó-
buszra szállóknak július elseje

után 500 forint pótdíjat kell fi-
zetniük. A regisztrációs jegy
bevezetése 30 millióba kerül, a
rendszer fenntartásának éves
költsége kétmilliárd forint. 

– A regisztrációs jegy infor-
mációkat szolgáltat arról,
hogy hányan, milyen távol-
ságra, mikor utaznak díjmen-
tesen. Ezek ismeretében le-
het majd megfontolni a ked-
vezményrendszer érdemi át-

a lakítását – magyarázta Arzt
Gergely, a Közlekedési, Hír-
közlési és Energiaügyi Mi-
nisztérium sajtóreferense. 

A Városi és Elôvárosi Köz-
lekedési Egyesület szerint az
intézkedés kifejezetten utasel-
lenes, a pénztári sorok hosz-
szának megsokszorozódását
és az autóbuszok menetidejé-
nek növekedését vonja majd
magával, ezzel nemcsak a kis-

 gyerekeseknek és a nyugdíja-
soknak, hanem a ma jegyet
váltóknak is igen jelentôs
bosszúságot okoz. Az egye-
sület szerint a rendszer nem
alkalmas célja betöltésére, a
pénztárakban ugyanis nem
rögzítik, hogy ki hova utazik. A
pénztárgépek csak az eladott
jegyek darabszámáról vezet-
nek statisztikát.

SZ. GY.

Eszenyi Enikô 
12 kiló disznózsírja

Eszenyi Enikô rendezte a Tévedések vígjátékát
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Szabó Zsófi: Édesapám
nem áll többé színpadra!

A Jóban Rosszban címû sorozat mindig vidám, fiatalos és
divatos külsejû Bettyje teljes átalakuláson ment keresztül

Ingyen utazóknak is kötelezô a jegy

A díjmentesen utazóknak március elsejétôl térítésmentes, úgynevezett regisztrációs jegyet kell váltaniuk
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A magyar Da Vinci-kódban nincsenek bulvárarcok

Stohl András is játszik 
a misztikus krimiben
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Már nem kell sokat várni a magyar Da Vinci-kódként emle-
getett filmsorozatra. Pécs történelmi helyszínein olyan szí-
nészek forgattak, mint Stohl András, Alföldi Róbert, Feke
Pál, Erdélyi Tímea.

A magyar Da Vinci-kódként emlegetett sorozatot Pécsen forgatják sztárokkal 
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ELEFÁNT SÖRÖZÔ
Békéscsaba, Illésházi utca 1. 
Telefon: 06-20/775-6480

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

3 éves az Elefánt Sörözô Blues Club

Minden szombaton karaokeparti.

Kéthetente (csütörtökön) 
élô blues zene.

Segítsen MOST! Adja jó helyre!
Az 1% felajánlása nem kerül sem-
mibe, nem képez pluszkiadást, de
nagyon sokat segít!

Ha értékeli a kiszolgáltatott álla-
tokért tett erôfeszítéseinket, kér-
jük, támogassa adója 1%-ával ál-
latvédelmi munkánkat!

Adószám: 18383128-1-04
Támogatását védenceink nevében
köszönjük Önnek!

A kidobott kutyusok nevében megköszönjük, hogy eddig is támo-
gatta egyesületünket az adója 1%-ának felajánlásával.

Csabai Állatvédôk Közhasznú Egyesülete
http://gallery.site.hu/u/bacsineni/1szaz/

Adrogozásról le lehet szok-
ni, de egy halálos vírus-

sal fertôzött embert már bor-
zasztóan nehéz a szermentes
életre motiválni – fogalmazott
Mezô Andrea, a Békéscsabai
Kábítószerügyi Egyeztetô Fó-
rum és a Mi-Értünk Egyesület
elnöke január végén, a békés-
csabai tû- és óvszer-automa-
ták átadásakor.

A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium anyagi támoga-
tásával, valamint az önkor-
mányzat elvi hozzájárulásá-
val, az országban hatodikként
városunkban helyeztek ki
egy-egy tû- és óvszer-auto-
matát a Posta közbe, a Sza-
badság tér 1–3. számú épület
mögé. Ezekbôl kettôszáz fo-
rintért három óvszert, húsz fo-
rintért pedig egy steril tût is
tartalmazó egységdobozt kap-
hat a használó. A miniszté-
rium kábítószerügyi osztályá-
nak vezetôje, Portörô Péter az
átadáson kiemelte: a segély-
nyújtó eszközökkel elkerülhe-
tôk az intravénás szerhaszná-
lat és a megváltozott szexuá-
lis magatartás olyan járulékos

egészségügyi ártalmai, mint
például a HIV- és hepatitis-fer-
tôzés. Fehér Richárd, a Nem-
zeti Drogmegelôzési Intézet
munkatársa szerint a csa-
baiak nagyon jó eredménye-
ket értek el a prevenció, a ke-
zelés és a kínálatcsökkentés
terén. A tûcsere újabb lehetô-
séget nyit a biztonságos szer-

használatra és a szexuális
egészségfejlesztésre irányuló
programok elôtt. Dr. Kerekes
Attila, az egészségügyi bizott-
ság elnöke az egyesületnek
mondott köszönetet, amely

magas színvonalon látja el az
önkormányzattól átvállalt fela-
datait.

A szakemberek véleménye
szerint a rendszeresen cserélt
fecskendô és tû nem a drog-
fogyasztást, hanem a leszo-
kást segíti – egyrészt azzal,
hogy élô kapcsolat alakulhat
ki a szenvedélybeteg és a

szakember között, másrészt
azzal, hogy biztonságosabbá
teszi a használatot, véd a fer-
tôzésektôl, ezzel meghagyva
az egészségesebb, tiszta élet
reményét. M. E.

n Vákuummatracok a K&H
jóvoltából. A K&H gyógy-
varázs pályázatán elnyert
nyolcvan gyermekmentés-
hez használt vákuummat-
racból Békéscsaba, Gyula,
Orosháza és Szarvas men-
tôgépkocsijaiba is került
egy-egy. Országosan éven-
te 18-20 ezer 14 év alatti
gyerek mentésében segíte-
nek az eszközök.

n Tolnai volt a vendég. A Jó-
kai Színház szerb hónapjá-
hoz kötôdôen a Körös Iro-
dalmi Társaság Kortárs ma-
gyar írók sorozatának ven-
dége volt nemrégiben Tol-
nai Ottó Kossuth-díjas köl-
tô, író. A hetvenesztendôs
vendéggel Elek Tibor iroda-
lomtörténész beszélgetett a
stúdiószínházban.

n Híd a munka világába. Az
„Építô közösségek, köz mû -
velôdési intézmények az
élethosszig tartó tanulásért
– felnôttképzési programok
a munkanélküliség csök-
kentéséért” címû rendez-
vénynek adott otthont a tu-
dásház. A nemrégiben zaj-
lott esemény a TÁMOP-
3.2.3/08/1. pályázat kereté-
ben, az unió támogatásá-
val, az ESZA társfinanszíro-
zásában valósult meg.

MORZSÁK

Ökumenikus imahét

Domokos László, a Békés
megyei közgyûlés elnö-

ke sajtótájékoztatón ismertet-
te a Vigadóban az „Önkor-
mányzatok kontra államszer-
vek” konferencia céljait, az új-
szerû kezdeményezés okait,
valamint az induló, fél éven át
tartó konferenciasorozat té-
máit.

Az elnök elmondta, hogy
az új kezdeményezés célja a
megye lakosságának érdek-
védelme, mert – a tapasztala-
tok alapján – komoly hátrány
éri Békésben az állampolgá-

rokat: a kormányzati intézke-
dések hatására a lakosság
nem együttmûködést tapasz-
tal a különbözô hatóságok ré-
szérôl, hanem a bírságolás, a
pénzbehajtás kerül elôtérbe.
A konferencia szakmai szín-
vonalát Magyarország köz-
i gazgatási szaktekintélyei,
legfelkészültebb szakembe-
rei, közigazgatási bírái (töb-
bek között Kilényi Géza volt
alkotmánybíró, Lomnici Zol-
tán, a Legfelsôbb Bíróság volt
elnöke, Cservák Csaba alkot-
mányjogász) biztosították, il-

letve olyan települési önkor-
mányzatok vezetôi (dr. Miles
Sándor, Bucsa és dr. Pel-
csinszki Boleszláv, Körösla-
dány polgármestere), akik si-
kerrel vették fel a kesztyût a
kormány megszorító intézke-
déseit gyakorló állami szer-
vekkel szemben. 

A konferencián Békés me-
gyei települések polgármes-
terei, jegyzôi, intézményveze-
tôk, közgyûlési elnökök és
megyei fôjegyzôk vettek részt
– mintegy kétszázan.

Vándor Andrea

A keresztények egységérôl
szólt a január harmadik heté-
ben zajlott ökumenikus ima-
hét, amelynek keretében a
különbözô felekezetek lelké-
szei egymás templomaiban,
imaházaiban hirdették az igét,
a hívôk közös alkalmakon vet-
tek részt és közösen imád-
koztak. 

Békéscsabán az evangéli-
kus kistemplomban indult a
hét, majd a belvárosi katolikus
templom, a jaminai evangéli-
kus templom, a román orto-
dox templom, a református
templom, a baptista imaház
és a jaminai katolikus temp-
lom adott otthont az istentisz-
teleteknek. Még a hétközna -
p okon is szinte minden este
megteltek a templomok, meg-
telt az imaház, immár kézzel-
fogható lett a hit egységbe ko-
vácsoló ereje. Érezhetôvé vált,

hogy az a fontos, mi köt össze
bennünket, és nem az, hogy
mi távolít el egymástól…

Az ökumenikus imahét az
evangélikus kistemplomban
zárult, ahol Kutyej Pál lelkész
köszöntötte a betérôket, Szi-
geti Antal plébános prédikált,

majd a református, a baptista
és az evangélikus kórus tagjai-
ból álló közös kórus énekelt.

M. E.

Hely! Nekem
Néhány hónappal ezelôtt

az az ötlete támadt a bé-
késcsabai diákönkormányzat-
nak, hogy újjáéleszt egy évek-
kel ezelôtt abbamaradt ren-
dezvénysorozatot. A „HELY!
Nekem” füst- és alkoholmen-
tes buli egyfajta kommuniká-
ciós eszköz is, amellyel – fô-
leg a szülôknek – azt de-
monstrálják a fiatalok: nem
csak akkor szórakozhatnak,
ha isznak és dohányoznak…
A Békéscsabai Kulturális Köz-
pont (ifiház) tökéletes hely-
színnek tûnt, és mint késôbb
kiderült, munkatársai kiváló
partnerek a rendezvény meg-
szervezésében. Békéscsaba
középiskolái közül a Szent-

Györgyi Albert Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollé-
gium (Szegya) és a Belvárosi
Általános Iskola és Gimná-
zium (belvár) pályáztak siker-
rel. A pályamunkákat a városi
diákönkormányzat tagjai érté-
kelték; a kritériumok közé tar-
tozott a ruhatár biztosítása,
biztonsági ötletek kidolgozá-
sa, valamint kreatív, szórakoz-
tató programok szervezése.
A döntés értelmében január
15-én a Szegya, január 29-én
este a belvár diákjai várták a
szórakozni vágyókat. Mindkét
alkalommal 150-150 fiatal bu-
lizott megfelelô körülmények
közt kortársaival.

V. A.
A mezôberényi születésû Orlai
Petrics Soma életmûvének öt
remekmûvével gazdagodott a
Békés Megyei Munkácsy Mi-
hály Múzeum képzômûvészeti
gyûjteménye. Az intézmény az
Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium, valamint a Békés Megyei
Önkormányzat támogatásával
vásárolhatta meg az öt portrét,
kiegészítve ezzel a már meglé-
vô Orlai-kollekciót. A családi
portrésorozat egészen eddig
az Orlai család rokonainál volt
– a mûvész keresztkomájának,

Nagy József körösladányi ügy-
védnek Bécsben élô déduno-
kájánál találtak rájuk. A festmé-
nyeket Mezôberényben, a fes-
tôrôl elnevezett helytörténeti
gyûjtemény épületében vehet-
te át dr. Szatmári Imre megyei
múzeumigazgató. A már új ké-
pekkel kiegészülô gyûjteményi
anyag elôször február 3-án tá-
rult a nagyközönség elé a mú-
zeum zöld szalonjában össze-
állított impozáns kiállítás kere-
tében. 

K. K. P.

Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönjük, amit a városun-

kért tett munkatársaival együtt.
Sok ismerôsöm örömmel ve-
szi a járdaépítést, buszvárót
stb. Önnek és munkatársai-
nak további sikereket és jó
egészséget kívánunk:

Hajdú Lajos,
Életfa nyugdíjasház 

Tisztelt Szerkesztôség!
Kéréssel fordulok önök-

höz. Hogyha van rá mód, e
pár sort szíveskedjenek közzé-
tenni a Csabai Mérlegben:

Hálás köszönetünket fejez-
zük ki Takács Péter képviselô
úrnak azért a figyelmessé-
gért, amit a PATEX nyugdíjas-
klub iránt tanúsított az elmúlt
év folyamán. Munkájához to-
vábbi sok sikert és jó egész-
séget kíván:
A PATEX nyugdíjasklub tagjai

nevében Sovány Lajosné

OLVASÓI 
LEVELEK

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.

AKCIÓS AJÁNLATOK SZÉLES KÍNÁLATÁVAL ÉS MÁR NYÁRI ELÔFOGLALÁSI
ÁRAKKAL VÁRJUK MINDEN KEDVES RÉGI ÉS ÚJ UTASUNKAT.

FELHÍVÁS
A Csabai Mérleg szer-
kesz tôsége a tavaszi 
ország gyûlési választá-
sokra az ingyenes, köz-
szolgálati jellegû szerep-
 lé si lehetôség biztosítá-
sán túl – szabályozott mó-
don, korlátozott terjede-
lemben – fizetett hirde-
tést is fogad. 

Bôvebb információ: 
06 30 326 86 30

Kivilágított jégpálya várja a
korcsolyázni vágyókat a Petô-
fi Utcai Általános Iskola udva-
rán naponta délután kettô és
este hét óra között. 

A pályát a dolgozók az el-
múlt néhány napban együtte-
sen hozták létre. Naponta
többször locsolták, így vált al-

kalmassá a korcsolyázásra.
(Reméljük, lapzártánk után a
tél örömei még egy ideig
megmaradnak a fiataloknak.)

Az esetleges balesetekért
az iskola nem vállal felelôssé-
get, ezért a jégpályát minden-
ki saját felelôsségére használ-
hatja.

Jégpálya a Petôfi Utcai 
Általános Iskola udvarán

Tû- és óvszer-automata

Bírságolás, pénzbehajtás

Orlai-portrégyûjtemény
került a Munkácsyba
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Február 11-én 21 órától
Hároméves az Elefánt Sörözô!

Február 12-én 10 órától
„Hagyomány és turizmus” 
– turisztikai konferencia 
a Szlovák Kultúra Házában

Február 12–14-ig
Nemzetiségi vezetôk országos 
találkozója a Vasutas Mûvelôdési
Házban

Február 12–18-ig
Csabai Farsang Békéscsaba 
több pontján 

Február 13-án
Nemzetek konyhája: Olaszország
ízei a Panoráma Wellness Hotelban

Február 13-án 15 órától
Játszóház – farsangolás a Békés
Megyei Napsugár Bábszínházban

Február 13-án 19 órától
X. Civil bál a Fiume Hotel 
nagytermében

Február 14-én
Kulturális kiruccanás 
a Diáktanyával

Február 15-én 19 órától
Galla Miklós önálló estje a Békés-
csabai Kulturális Központban

Február 19-ig
Anna Pauli és a MOME textiles 
növendékeinek tárlata a Békés-
csabai Kulturális Központban

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

Február 20-án 19 órától
Farsangi mulatság a Panoráma
Wellness Hotelben

Február 20-án
Soffi, Fade Out, Praxis koncertek a
Békéscsabai Kulturális Központban

Február 21-ig
A Magyar Természettudományi 
Múzeum kiállítása a Körösök Völgye
Látogatóközpontban

Február 22. – március 17.
Csontváry-Kosztka Tivadar kamara-
kiállítása a Békéscsabai Kulturális
Központ Munkácsy-emlékházában

Február 28-ig
„Ilyen tavasz csak egy volt életem-
ben” – kiállítássorozat az 1849-es
tavaszi hadjárat emlékére 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

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!

PROGRAMAJÁNLÓ

Párosítsd a lakatodat!
Ismerkedési est Békéscsabán
a 30-40 éves korosztálynak 

Február 27-én PÁRATLAN
BULI

Információ és jelentkezés:
www.lakatbuli.hu 

KATTINTS ÉS GYERE!

Bánszki Ildikó
ÍRÁSSZAKÉRTÔ

megbízást vállal.

Telefon:
06-30/582-3668

Testület 
a hatékonyabb 
közoktatásért

A Békés Megyei Tudásház és
Könyvtárban tartotta alakuló
ülését nemrégiben a Dél-alföl-
di Közoktatási Döntés-elôké-
szítô és Javaslattevô Testület.
A könyvtár több mint 480 mil-
lió forint pályázati pénzt nyert
közoktatás-fejlesztést támo-
gató hálózat kiépítésére a ré-
gióban. 

A TÁMOP-3.2.2-08/A/2-
2008-0003 projekt keretében
a közoktatás szereplôit szer-
vezik hálózatba a hatéko-
nyabb oktatási rendszer re-
ményében. Az újonnan ala-
kult testület stratégiai döntés-
elôkészítô és folyamatkoordi-
náló szerepet tölt be. Felada-
ta, hogy olyan szakmai javas-
latokat tegyen, amelyek meg-
felelô súllyal biztosítják a me-
gyei, térségi szintû közoktatá-
si problémák kezelését. 

Az alakulóülésen megvá-
lasztották a tisztségviselôket:
az elnök Farkas Zoltán, a Bé-
kés Megyei Önkormányzat al-
elnöke, a titkár pedig Bércze-
si Mónika, a projekt munka-
társa lett.

Svéd mesehôsök a Vigadóban
Valami varázslatos kis szo-

babelsô dereng a színpa-
don, ha nem tévedünk, ez
Pettson, az öreg halász lakása
valahol északon, egy svédor-
szági táj kellôs közepén. Van
ebben a szobabelsôben sok
minden: függönyök, szekré-
nyek, forgó képek a szomszé-
dokról, macskafészek, egy
szék, egy rádió, amibôl szép-
séges zene szól, mindig olyan,
hogy hangulatban illeszkedjen
a színen játszódó jelenethez.

Amikor aztán elalszanak a
Vigadóban a nagy csillárok és
felfénylenek a színpadra irá-
nyuló reflektorok, kiderül,

hogy nemcsak Pettson van a
színen, hanem magányának
megosztója, Findus, a cirmos
macska is. Ôk ketten a sze-
replôi a történetnek, melyet a
Napsugár Bábszínház válasz-
tott új bemutatójának, miután
Sven Nordqvist meseregé-
nyének néhány epizódját Má-
tyás Zoltán bábszínpadra írta.

Milyen ember az öreg ha-
lász Pettson? Mindenesetre
vicces figura, szeret kalandoz-
ni, kirándulni, de legfôképpen
elmesélni egy-egy régi törté-
netet, amit kedves barátjával, a
cirmosok legmókásabbjával
átélt. Elôször is kosárból készí-

tenek óceánjáró hajót, és elin-
dulnak Amerikába, aztán egy
nagy kirándulás és éjszakai sá-
torozás következik, mely balul
is végzôdhetne, mert a cirmo-
sok legmókásabbja elkóborol.
De aztán semmi baj, egymás-
ra találnak némi mesés segít-
séggel, hogy hazainduljanak
végre, és ott folytassák kalan-
dozásokkal teli életüket, ahol a
bábelôadás elkezdôdött.

Alig egy óra, amit velük
tölthetünk, mindenképpen jó-
kedvû óra, hiszen a rendezô,
Veres András gondoskodik
arról, hogy az elôadás kis né-
zôi jól szórakozzanak, sokat
nevessenek, és megszeres-
sék Sven Nordqvist mesehô-
seit, akik most éppen Békés-
csabára jöttek a napsugara -
s ok jóvoltából. A bábszíné-
szek: Szôts Orsi, Czipott Gá-
bor és Balázs Csongor han-
gulatos, alkalmanként bravú-
ros játékkal ajándékozták meg
vendégeiket, akik sokáig tap-
soltak a végén.

Egyszer volt, hol nem volt:
Pettsont és Findust igazából
megszerettük.

Sass Ervin         

AMagyar Szín-Játékos
Szövetség idén hetedik

alkalommal rendezte meg
Farsangi rögtönzések elneve-
zésû improvizációs fesztivál-
ját, amely Békéscsabán a Fé-
ling Színház szervezésében,
a Csaba Honvéd Kulturális
Egyesület támogatásával ja-
nuár 24-én zajlott a helyôrsé-
gi klubban.

Az improvizációs feladatok
megoldására épülô fesztivál-
ra nyolc nyírségi, egy vajda-
sági (Péterréve) és egy helyi
csoport érkezett. A program

„dottore játékvezetôje” Nagy
András László, a Magyar Szín-
Játékos Szövetség elnöke
volt, a zsûriben pedig Hegedû
Bite Beáta, Borsi Vince, Peté-
nyi-Skorka Balázs és Józsa
Mihály foglaltak helyet. Stein-
wender József tájékoztatása
szerint a házigazda félingesek
szomorúan vették tudomásul,
hogy a város és a megye ha-
sonló közösségeit hidegen
hagyta a rendezvény, pedig
számos alkalommal hívták fel
rá a figyelmet közvetlenül és a
médián keresztül. 

Hogy mibôl is maradtak ki
a helyiek, azt talán jól tükrö-
zik a résztvevôk gondolatai.
Ahogy a nyíregyházi Demar-
csek Zsuzsanna fogalmazott:
igazán nagyon jól éreztük ma-
gunkat, szívesen veszünk
részt minden hasonló hangu-
latú és  lelkületû együttes já-
tékban, együttgondolkodás-
ban. A vajdasági színjátszó-
kör vezetôje, Kulcsár Bosnyák
Mária sokatmondó üzenete
pedig a következô: Nem talá-
lok hozzá szavakat. Nincs is
rá szó. e.

Rejtett kincseink
A Békés Megyei IBSEN Non-
profit Kft. Kulturális Irodája a
„Barangolások Norvégiában”
címû programsorozat idei
elsô rendezvényét „Rejtett kin-
cseink – a Szépmûvészeti Mú-
zeum századfordulós skandi-
náv festményei” címmel ren-
dezte meg a megyei tudásház
és könyvtárban. Dr. Matits Fe-
renc mûvészettörténész a bu-
dapesti Szépmûvészeti Múze-
umban lévô XIX. századi és
századfordulós skandináv fest-
ményekrôl tartott diafilmes
elô adása valódi kuriózumként
hatott. V. A. 

Magyarország brit szemmel

Magyarország brit szemmel címmel Simon Metcalfe képzô -
mûvésznek, a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Isko-
la és Diákotthon angol anyanyelvû tanárának alkotásaiból nyílt
kiállítás január 22-én a Jankay Gyûjtemény és Kortárs Galériá-
ban. A tárlatot február 8-áig tekinthettük meg.

Bolmányi-kiállítás a Jankayban

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

A P R Ó H I R D E T É S
IN GAT LAN

Békéscsabán, a Lencsésin garázs ela-
dó. Érd.: 30/98-55-798.

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

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

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.

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

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

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

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

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, telefon:

66/73-73-73.

EGYÉB
Reloop RPX-150 sub hangfalpár (200 W,

8 Ohm) eladó. Ár: 50 000 Ft. Érdeklôd-
ni: 30/243-3938. 

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.

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. 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.

– Muzsikus családból szárma-
zom: nagyapám kitûnô brá-
csás volt. Apám egy ideig kla-
rinétosként kereste a kenye-
ret, amíg egy tüdôvérzés rá
nem bírta arra, hogy hang-
szert váltson. Hegedûs lett,
akárcsak három a fivéreim kö-
zül, a negyedik nagybôgôs,
akárcsak én. Azt akarták,
hogy én is cigányzenész le-
gyek, mint ôk, de én mást sze-
rettem volna. Nem a mûfajjal
volt bajom, csak tanulni akar-
tam, képezni magam, fejlôdni,
továbblépni. Most már tudom,
hogy a Gondviselô fogta ak-
kor is a kezemet, mint egész
életemben mindig. Manapság
sajnos úgy tûnik, a mûfaj, me-
lyet családom mûvelt, halálra
van ítélve.

–Tehát tanultál?
– Igen, két évig Békésen

csellót és gitárt, de meghalt a
tanárom, és így kerültem
1956-ban Csabára, a zeneis-
kolába. Tizenhárom évesen
már az akkor Sárhelyi Jenô ve-
zette szimfonikus zenekarban
bôgôztem, egyébként 2009-ig
folyamatosan tagja voltam en-
nek az együttesnek. Fôiskola

után alakítottunk néhányan
egy kis csapatot, és a ven-
déglátásban zenéltünk, itthon
és külföldön. Közben tovább
képeztem magam, három
éven keresztül Pestre jártam
Pege Aladárhoz jazzbôgôt ta-
nulni. Idôközben a többiek

majdnem mind külföldön ra-
gadtak, de én nem akartam
elmenni, ahhoz túlságosan is
szeretem a hazámat.

– Legutóbb éppen egy jazz-
trió tagjaként hallottalak a szín-
padon, JAZZELEK az együttes
neve. Utalás ez a nevedre?

– Véletlen a szójáték. A tör-
ténet pedig csak annyi, hogy

régi barátaimmal, Bánfi Miklós
zongoristával és Ugró Béla
ütôssel együtt zenélünk, és
régi szerelmünknek, a jazznek
hódolunk. Ôk mindketten Szol-
nokon élnek, onnan járnak le
Csabára próbálni. Gyakran be-
társul hozzánk Pocsaji Mónika
jazzénekes is. Nemrég egy
CD-nk is megjelent.

– Nagybôgôt és gitárt taní-
tasz a Bartókban. Kollégaként
nem lehetett nem észrevenni,
hogy nem csak a hangszerre
tanítod a tanítványaidat!

– Elôször köszönni és a
szakma iránti alázatra tanítok.
Régebben sokat gondolkod-
tam azon, hol a helyem a vi-
lágban, ma már tudom. Min-
dig büszkén vállaltam cigány
mivoltomat, és arra tettem fel
az életemet, hogy a rám bízott
tehetséges gyerekekbôl, le-
gyenek romák vagy magya-
rok, nemcsak jó muzsikust,
hanem embert neveljek. Sze-
retem ôket, de szigorú vagyok
hozzájuk, szorosan fogom a
gyeplôt. Büszke vagyok rá, ha
megállják a helyüket, bárhová
sodorja is ôket az élet. 

Farkas Pál

Muzsikusok arcképcsarnoka

A nagybôgôs
Kultúránk finom 
szövedéke összeköt

Köles István szerint ma a si-
lány minôségû, lélekromboló
mûsorok, az igénytelenség
közvetítésével „plázatudatú”
embereket „gyártanak”, mi-
közben nemzeti kultúránk ér-
tékeit sokszor alig ismerik a
fiatalok. Pedig kultúránk fi-
nom szövedéke összeköt
bennünket a Cickom-cickom-
tól Bartókig, Ady Endréig vagy
Németh Lászlóig. Tárgyi és
szellemi értékeink, a költé-
szet, az irodalom és a zene is-
merete, csodálatos nyelvünk
mûvelése kellene, hogy át-
i tasson mindnyájunkat, hogy
tudjuk, hová tartozunk.

A magyar kultúra ünnepe
kapcsán Békéscsabán egy-
hetes rendezvénysorozat irá-
nyította a figyelmet a valódi ér-
tékekre. A Békés Banda nép-

zenei mûhelyében a mesterek
és tanítványaik mutatkoztak
be, a Ludas zenekar táncház-
ba várta a vendégeket. 

Az érdeklôdôk betekintést
nyerhet tek Lonovics László
fes tô  mû vész mûtermébe, Elek
Tibor válogatásai nyomán pe-
dig a Fiatal Színházmûvészeti
Szakközépiskola tanulói, vala-
mint a Csabai Színistúdiósok
verskommandója szavalt egy

egész napon át. Mezômegye-
ren fellépett Józsa Mihály
elôadómûvész, a megyeri
asszonykórus, a helyi színját-

szókör, itt és a Lencsési Kö-
zösségi Házban is kiállítás
nyílt a Márvány Fotómûhely
tagjainak képeibôl. Megko-
szorúzták Stark Adolf emlékfá-
ját, majd a Lencsési adott ott-
hont a Bereczki Máté gyü-
mölcsnemesítô, pomológus
és Stark Adolf szôlônemesítô
tiszteletére rendezett emlék-
 ü lésnek. Ezen a héten az em-
lékház vendége volt Nagy Ju-
dit Munkácsy-díjas ipar mû -
vész, a volt ifiházban pedig
nemzeti filmklub zajlott, és ki-
állítást rendeztek az evangéli-
kus gimnázium, valamint a
Szent-Györgyi ügyes textil mû -
vesei. 

Január 22-én ünnepeltük a
magyar kultúra napját, Köl-
csey Ferenc ezen a napon
tisztázta le, fejezte be a Him-
nuszt. Békéscsabán ugyan-
e zen a napon kezdôdött a
Himnusz zeneszerzôjének, Er-
kel Ferencnek (1810–1893) az
emlékéve egy mûveibôl ké-
szült válogatással. 

Mikóczy Erika

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Kellékek a boldogító igenhez
Alegtöbb kislány ábrándo-

zik arról, milyen lesz, ha
felnô, megtalálja élete párját,
és egy csodaszép napon, gyö-
nyörû esküvôi ruhában mond-
hatja ki a boldogító igent. Ami-
kor azonban elérkezik a nagy
nap, az lesz a kérdés, mi le-
gyen a menü, és persze milyen
legyen az a tökéletes ruha.

A Körös-Trade Kereskedel-
mi és Kiállításszervezô Kft.
Csaba Centerben megrende-
zett esküvôi kiállítása meg-
mutatott szinte mindent, ami-
vel emlékezetessé varázsol-
hatjuk a különleges pillanatot.
Éttermek, cukrászok, kozme-
tikusok, virágosok, rendez-

vényszervezôk vonultatták fel
kínálatukat, de jöttek zené-
szek, fényképészek, és impo-
záns meghívókból is válogat-
hattak az érdeklôdôk. A Bé-
kés Megyei Hírlap az idén is
kereste az elmúlt év álompár-
ját, a résztvevôk fotóira több
mint két hétig várták a szava-
zatokat. A verseny gyôztese,
Tímárné Nagy Vera és férje,
Nándor, a kiállításon vehették
át díjukat. A legnagyobb ér-
deklôdés persze azokat a di-
vatbemutatókat övezte, ahol
szebbnél szebb mennyasszo-
nyi ruhákban vonultak fel a
hölgyek és elegáns öltönyök-
ben az urak. Mint azt Nóvé

Zoltán, a Körös-Trade ügyve-
zetôje elmondta, igyekeztek
bemutatni a rendkívül bô esz-
köztárat. M. E.

TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA

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

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

HIRDETÉSFELVÉTEL

Környezetbarát mosószerek:

Mosódió: 2500 Ft/500 g

Mosószóda: 1500 Ft/4 kg

Fehérítô és folttisztító só: 

1050 Ft/500 g

Próbacsomag: 1225 Ft

(100 g mosódió, 500 g mosószóda,

250 g fehérítô só)

Rendelés: info@bekesiportekak.hu

70/415-7850, 66/636-031

www.bekesiportekak.hu

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség a Szabadság téri 
irodájában gyûjti a kopogtatócédulákat. 

Az iroda nyitvatartási ideje: mindennap 14-tôl 18 óráig.

2010. február 28-án, vasárnap 
este fél 8-tól ad koncertet

a Nemzeti 

Filharmonikus Zenekar

a Jókai Színházban.
Mûsor:

J. Haydn: D-dúr szimfónia No. 104
W. A. Mozart: A-dúr klarinétverseny K 622
J. Brahms: III. szimfónia (F-dúr) op. 90 

Közremûködik: Berkes Kálmán – klarinét. Vezényel: Kocsis Zoltán

Jegyek – korlátozott számban – még kaphatók a Filharmónia irodájában.
(Andrássy út 24–28. – „U” alakú ház)

Horváth Elek nagybôgôs

INDULÓ
NYELVTANFOLYAMAINK:

Februárban induló beszédcentrikus és
nyelvvizsgára felkészítô kurzusaink:

•Angol újrakezdô 50 óra: febr. 16.
•Angol közép-, felsôfok 180 óra: febr. 23
•Angol, német gazdasági 60 óra: márc. 3.
•Német kezdô 50 óra: febr. 22.
•Német középfok 180 óra: febr. 15.
•Román kezdô 50 óra: febr. 16. 
•Olasz újrakezdô 50 óra: márc. 2.
•Orosz kezdô 50 óra: febr. 15.
•Francia kezdô 50 óra: febr. 17.
•Spanyol kezdô 50 óra: febr. 24.

A tanfolyamok idôtartama 3–6 hó!

Csaba-College
Békéscsaba, Luther u. 10.

Tel.: 66/445-802
Tan. szám.:04-0031-06 
Akkr. lajstr.: 0286

Már 14 000
Ft/hó-tól!
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BékéscsaBa anno...

A belváros régi, átépült utcája

Téli hangulatú  belvárosi
utcakép az 1970-es évek

közepérôl, amikor még a Be-
loiannisz nevet viselte. Ma
Haán utca – a lenti képen lát-
ható arculattal. Régesrégen
alacsony, vertfalú, nádfedeles
házak álltak a névtelen földes
utcában. Nevet 1851-ben, Mi-
lyó Mihály bíró idején kapott.
Ez volt Csaba 69 utcájának
egyike, amely a Bakos nevet

viselte. Ki volt ô? Nem tudjuk.
A telekkönyvi lap szerint Ba-
kos Jakab volt az utca elsô
házának lakója. Itt lakott
Hrdlicska Mihály, Csaba elsô
fiakkerese, és háza volt Vilim
neves tanító leszármazottai-
nak is. A Bakos utcanév 159
éven át létezett, majd 1910-
ben nevezték el Haán Lajos
evangélikus lelkészrôl, Csaba
történetírójáról. Az idôben
kezdtek az utcán igazán tég-
lafalú házak épülni, kikövez-
ték, akácfákat ültettek, me-
lyek megnôttek – a látképe
hasonló lett a fenti, Juhász
Máytás készítette fotón látott-
hoz. A névtábla 1952-ben Be-
loianniszra cserélôdött. Ez
idôben az utca lakói közt él-
tek ismert orvosaink: Szamek
Oszkár és Gottlieb János is.
Késôbb, a nagy városrende-
zési építkezésekkor az utca
régi házai is ledôltek. 1990-
tôl ismét Haán Lajos nevét vi-
seli.

Gécs Béla 

ABékés megyei önkor-
mányzat három, pekingi

olimpiát is megjárt Békés me-
gyei sportolót támogat egy-
egy millió forinttal. Domokos
László, a megyei közgyûlés
elnöke a közelmúltban sajtó-
tájékoztatón szólt a támoga-
tás céljáról, ami nem más,
mint hogy a megye segítse a
sportolók felkészülését a
2012-es londoni olimpiára.

A gazdasági válság és a
csökkenô támogatások miatt
veszélybe került sportolóink
felkészülése, így a megyei
közgyûlés még tavaly, dec em-
beri 18-án egyhangúlag dön-
tött arról, hogy támogatja a vá-
logatott sportolókat. Most há-
rommillió forintot osztottak
szét – szerzôdés aláírásával
megerôsítve az együttmûkö-
dést – három sportoló között

egyenlô arányban. Emellett a
megyei önkormányzat 2010-
es költségvetésébôl tartalék
keretet különített el, melyre a
további olimpiai kerettagságot
kivívó sportolók pályázhatnak
az úgynevezett „nyitott sza-
bad kártyás” rendszeren ke-
resztül. Az olimpikonok támo-
gatási szerzôdésének ünne-
pélyes januári aláírásán Böc-
  zögô Dorina tornász  (Békés-
csabai Torna Club) és Kiss
Gergely szabadfogású birkó-

zó (Orosházi Spartacus Birkó-
zó Club) vett részt a megye-
házán és látta el kézjegyével
ünnepélyes keretek közt a do-
kumentumot. A diszkoszvetô
békéscsabai Máté Gábor je-
lenleg külföldön tartózkodik,
így köszönôlevelet írt az alá-
 í rás ünnepi alkalmára. 

Vándor Andrea

Csabai olimpikonokat is
támogat a megye

Üléseztek 
a harcmûvészek

Békéscsabán, a Lencsési
Közösségi Házban tartot-

ta meg nemrégiben éves
közgyûlését a Békés Megyei
Harcmûvész Szövetség.

Az írásban elôre kiküldött
beszámolót Gregor László el-
nök szóban egészítette ki. A
megyei szövetség klubjai több
országos bajnokságnak adtak
otthont 2009-ben, s a résztve-
vôk elégedetten távozhattak: a
lebonyolítás minden esetben
jó színvonalú volt. Sikeresen
rendeztek meg számos szak-
mai jellegû szemináriumot, s a
tavaly 25 éves megyei szövet-
ség jubileumi budogálája is
méltón reprezentálta munká-
jukat – fôként a különbözô
irányzatok és klubok összefo-
gásának köszönhetôen.

Számos nemzetközi verse-
nyen, világ- és Európa-bajnok-
ságon szereztek érmeket a Bé-
kés megyei sportolók – ezek
közül is kiemelkedik Szabó
László kick-box light-contact
felnôtt világbajnoki címe. 

Munkácsy (1844–1900) és
Csontváry (1853–1919)

nemcsak honfitársak, de kor-
társak is voltak. Mindketten
késôn és rövid ideig folytat-
tak festészeti tanulmányokat,
akadtak közös iskoláik, s
szûkre szabott életük során
grandiózus mûveket alkottak.
Mûvészetük a 19. század szí-
nes, változó világának két pó-
lusát képviseli. Munkácsy rea-
lizmusa kora társadalmi igaz-
ságtartalmait feszegeti a fes-
tészet hagyományos ábrázo-
lásmódjaival, míg Csontváry
szimbolisztikus festészete az
emberi-kozmikus lét egyete-
mes kérdéseire keresi a vá-
laszt a modern törekvések
szellemében. Így aztán fan-
tasztikus találkozásnak lehe-
tünk szemtanúi, amikor Mun-
kácsy zsengéi közé helyez-
zük Csontváry korai képeit.  

Az anyag – a Mandulavi-
rágzás (Olaszországi táj)
1901-bôl, A Keleti pályaudvar
éjjel és a Keresztre feszített
Krisztus (Passiótöredék) 1902-

 bôl – a miskolci Herman Ottó
Múzeumból érkezik. Öt Csont-
 váryt ôriznek ott, amelyek
1977-ben kerültek a múzeum
birtokába – sok más értékes
képpel együtt – Petró Sándor
sportorvos, lelkes mûgyûjtô
hagyatékából. Ennél több
Csontváry-kép csak a Nem-
zeti Galériában, illetve Pécsen
található. 

A csabai és a miskolci mú-
zeum jó kapcsolatokat ápol, a
Szinyei-Merse-képeket is ôk

kölcsönözték a békéscsabai
tárlathoz, és múzeumpedagó-
giai programot is szerveztünk
már együtt iskolásoknak. A két
város kapcsolata régebbi ke-
letû: a gyermek Munkácsy
Miskolcon élt, ott veszítette el
szüleit – ott is nyugszanak a
Mindszenti temetôben –, majd
onnan hozta ide, új lakhelyére
Miskát anyai nagybátyja, Reök
István. Most pedig Csontváry
Kosztka Tivadar képei érkez-
nek ezen az útvonalon. 

A kamarakiállítást 2010.
február 20-tól március 6-ig te-
kintheti meg az érdeklôdô kö-
zönség a Munkácsy-emlék-
házban. Február 20-án, szom-
baton 11 órakor Born Gergely
nyitja meg a programot
Csontváryról szóló elôadá-
sá val.

Mészáros Zsuzsa

Csak két hétig: Csontváry
Kosztka Tivadar festményei

A Csabai Mérleg szerkesztôsége
hamarosan elköltözik. 

Új címünk:
Szabadság tér 1–3. 1. emelet 

E-mail: 
csabai.merleg@bekescsaba.hu

Minden év február 20-án, a mester születésnapján kama-
rakiállítással ünneplünk a Munkácsy-emlékházban, s álta-
lában a kortársak mûvei közül vagy Munkácsy itt még nem
látott alkotásaiból mutatunk be. Így láthatta a közönség
Szamossy Elek, Vidovszky Béla, Rippl-Rónai József, Paál
László képeit, Munkácsy grafikáit, a Búsuló betyárt vagy az
Ásító inas változatait, 2008-ban Szinyei-Merse Pál, tavaly
pedig Lotz Károly festményeit. Az idén Csontváry Kosztka
Tivadar mûvészetébôl szeretnénk ízelítôt nyújtani.

Az 1830–39 közötti évtizedben
427 pár kötötte össze életét. A
nagymérvû növekedés nem
a beköltözéssel, hanem az
1831-es kolerajárvánnyal füg-
gött össze. A járványt túlélô
családtagok életében sokszor
nem lehetett a gyászévet meg-
tartani: a gyermekeknek kellett
az új szülô, a termôföldön a
dolgozó kéz. 1831-ben 65 es-
küvô volt, kétszerese az évi át-
lagnak, és 1832-ben is 57. Ez
is több a megszokottnál. 

1850-tôl 1909-ig több ténye-
zô hatására folyamatosan nö-
vekszik az esketések száma. A
természetes lélekszám-növe-
kedés, a Sáros megyébôl, Ga-
líciából beköltözôk, a vasút és
a katonaság, az itt letelepülô
iparos és értelmiségi családok
mind elôsegítették a számbeli
növekedést. Számos szegény
sorsú pár itt tudott házasságot
kötni, miután anyagilag meg-
e rôsödtek.

Az elsô világháború évtize -
d ében drasztikusan csökkent
a házasságkötések száma, a
húszas évektôl 1959-ig azon-
ban 800 fölé emelkedett. A há-
ború utáni évek kiugró növe-
kedése természetes jelenség
a népmozgalomban, meg le-
pô azonban a háborús, 1940–
49-es évtizedben az egyhá-
zi házasságkötések számá-
nak nagymérvû növekedése,
szemben az elsô világhábo-
rú évtizedének zuhanásszerû
csökkenésével. Nem kevésbé
meglepô az 1950–1959-es év-
tized, amikor összesen 987
pár esküdött a plébániatemp-
lomban – sem addig, sem az-
után nem volt ilyen számú
egyházi esküvô itt. A Rákosi-
korszak durva ateista propa-
gandája és vallásüldözése el-
leni tiltakozás szorosabbra
fûzte a hívek között az egy-
házhoz tartozás kötelékeit. (A
magyar–szlovák lakosságcse-
re során idetelepített katolikus

magyar családok is tovább
erôsítették a hitéletet.)

Az 1956-os forradalmat kö-
vetô megtorlás, a finomabb
eszközökkel dolgozó egyház-
üldözés, a társadalmi ünnep-
ségek szorgalmazása a mun-
kahelyeken az egyházi házas-
ságkötések látványos vissza-
 e sését eredményezték. (Békés
megyében az egyházi kötések
hosszú évekre 10% körül sta-
bilizálódtak.) Békéscsabán
szombaton nem eskették meg
a tanácsházán azokat, akik
egyházi házasságot is akartak
kötni. A polgári esküvô után ti-
los volt templomba vonulni há-
zasságkötésre stb.

A rendszerváltás után, az
1990-es években a házasság-
kötések száma nem emelke-
dett lényegesen. 1750 és 1999
között összesen 12 762 pár kö-
tött egyházi házasságot a csa-
bai templomban.

Bielek Gábor–
Jároli József 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

A százéves templom
A házasságkötések számának alakulása

Házasságkötések 1750–1999.


	CsM2010_3szam_1-6oldal
	CsM2010_3szam_7-10oldal_helyitema
	CsM2010_3szam_11-14oldal

