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Pénzdíjas 
fotópályázat 

Békéscsabáról
A Csabai Mérleg szerkesztô-
sége és Békéscsaba önkor-
mányzata százezer forintos
összdíjazású fotópályázatot
hirdet tematikai megkötés
nélkül. 

Egyetlen tartalmi feltétel,
hogy az alkotások a város
életét mutassák be az itte-
ni emberek mindennapjain
vagy ünnepein keresztül. 

A mûveket pártatlan zsûri bí-
rálja el. 

Egyéb feltételek:

– amatôr és profi fotósok
egyaránt pályázhatnak,

– alkotónként maximum 3
db jpg formátumú fotó ne-
vezhetô; a képeket nagy
felbontásban várjuk, hogy
a késôbbiekben kiállítha-
tók legyenek,

– az anyagot CD-n vagy
pendrive-on a következô
címen lehet leadni hétköz-
nap 9 és 16 óra között:
Csabai Mérleg szerkesztô-
sége, Békéscsaba, Sza-
badság tér 1–3., I. emelet.

A kép(ek) mellé csatolt do-
kumentumban kérjük fel-
tüntetni a következôket:
a szerzô neve, életkora, is-
kolája vagy foglalkozása,
e- mail címe, postacíme, te-
lefonszáma, a kép készíté-
sének helye. 

A pályázat eredményét vár-
hatóan idén áprilisban hir-
detjük ki. A pályázó a képek
beküldésével elfogadja a ki-
írás feltételeit, valamint nyi-
latkozik, hogy a munkák sa-
ját felvételei és más személy
szerzôi jogát nem sértik.

Beérkezési határidô:
2010. március 25. 

A Csabai Mérleg 
szerkesztôsége

Ünnepélyes keretek kö-
zött, a városháza dísz-

termében írták alá a csatorna-
hálózat bôvítésére vonatkozó
kivitelezôi szerzôdést február
ötödikén. Ez azt jelenti, hogy
küszöbön áll Békéscsaba ed-
digi legnagyobb, közel tizen-
nyolcmilliárdos beruházása,
amelyhez mintegy tizenötmil-
liárd forint uniós támogatást
kapott a város.

Mint arról beszámoltunk, a
csatornázás kivitelezôi munkáit
három szakaszra osztották, a
legkedvezôbb ajánlatot mind-
három megépítésére a Sade
Magyarország Mélyépítô Kft.
tette. A céggel kötendô szerzô-
dés aláírásán megjelent Kling
István, a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium államtitká-
ra, Kele Sándor Zsolt, a Sade
ügyvezetô igazgatója, Vantara
Gyula polgármester, Sztankó
Ilona, a Projekt Végrehajtó
Szervezet vezetôje, és sokan
azok közül, akik munkájukkal,
döntéseikkel hozzájárultak a
program elôkészítéséhez.

A boldogabbnak gondolt
országokban és települése-
ken magától értetôdô, hogy
az ember összhangban él a
természettel, nekünk azon-
ban sokat kellett és kell küz-
denünk ezért a harmóniáért.
Ha nem tennénk semmit,
gyermekeink és unokáink
nem jutnának tiszta ivóvízhez,
és a város szennyvizének kö-
zel fele továbbra is közvetle-
nül szennyezné a környeze-
tet. A ma és a jövô nemzedé-
kének egyaránt fontos ez a

ciklusokon átívelô program,
amelyért köszönet illeti a ben-
ne részt vevôket – mondta
Vantara Gyula. Kling István a
nagypolitika felett állónak ne-
vezte a programot, és közöl-
te, hogy hazánkban az elmúlt
nyolc évben mintegy hétszáz-
ezer lakást kötöttek rá a csa-
tornahálózatra. Békéscsabán
most huszonegyezer lakos
szennyvízelvezetése oldódik
meg, a szennyvíztisztító telep
megépítése pedig mintegy
hetvennégyezer embert érint.

Kele Sándor Zsolt beszélt ar-
ról, hogy a csatornázás nagy
felfordulással jár, de hangsú-
lyozta, hogy a Sade igyekszik
a leggyorsabb, legtisztább és
legjobb munkát végezni vá-
rosunkban.

Az aláírási ceremónia utáni
fogadáson Molnár László or-
szággyûlési képviselô mon-
dott pohárköszöntôt. Említést
tett arról, hogy rövidesen ideér
a vasútfejlesztés, amelynek
munkálatai a csatornázással
egy idôben zajlanak majd.
Megjegyezte, hogy a szenny-
vízberuházáson tudomása
szerint helyiek is dolgozhat-
nak, remélhetôleg minél töb-
ben, hiszen ez az óriási munka
alapos helyismeretet igényel.

A csatornahálózat bôvíté-
se tehát tavasszal indul, a
szennyvíztisztító telep fejlesz-
tését pedig a közbeszerzési
eljárás befejeztével, a tervek
szerint idén nyáron kezdik. A
projekt teljes befejezése 2013
elsô felében várható.

M. E.

A Csabai Mérleg 
szerkesztôsége elköltözött. 

Új címünk:
Szabadság tér 1–3. 1. em. 

Telefon: 66/527-490 

E-mail:
csabai.merleg@
bekescsaba.hu

Rövidesen újra
kempingezhetünk

Pósteleken
Alig néhány éve a hétvégi ki-
rándulások, családi piknikek
kedvelt célpontja volt Póste-
lek, aztán elvadult, és mintha
tetszhalottá vált volna a vidék.
Hosszú szünet után tavasztól
– a város kezdeményezô szán-
dékának köszönhetôen – Pós-
telek újra visszanyeri régi, ren-
dezett formáját.

Az önkormányzat bérbe
adta a területet a Köviép Kft.-
nek annak fejében, hogy a tár-
saság vállalja a kemping, az
autósmozi és a parkerdô ren-
dezését, felújítását, további fej-
lesztését, illetve üzemeltetését.

Nemzetközi kapcsolatok
Szlovénia és Finnország

nagykövetei látogattak vá-
rosunkba két egymást követô
napon. Február 12-én Darja
Bavdaž Kuret asszony, a Szlo-
vén Köztársaság rendkívüli és
meghatalmazott nagykövete
érkezett a megyeszékhelyre,
akit Vantara Gyula fogadott a
városházán. Rövid tanácsko-
zásuk keretében a polgár-
mester Békéscsaba és térsé-
ge rendkívüli adottságairól, a
megújuló energiaforrások fel-
használásában rejlô lehetôsé-

gekrôl tájékoztatta a nagykö-
vet asszonyt – külön hangsú-
lyozva a  munkahelyteremtô
szándékú és befektetôbarát
városvezetési alapelveket és
ennek eredményeit. 

Megbeszélésükön jelen
volt Ksenija Škrilec, a szlovén
nagykövetség gazdasági ta-
nácsosa is. Darja Bavdaž Ku-
ret részt vett azon az elsô íz-
ben megrendezett magyar–
szlovén gazdasági fórumon
és üzletember-találkozón is,

Iskola, erkölcs, tudás
D r. Hoffmann Rózsa, a

KDNP országgyûlési
kép viselôje, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem docense,
oktatáspolitikus volt a vendé-
ge nemrégiben a békéscsa-
bai Savio Szent Domonkos
Katolikus Általános Iskola és
Óvodának. Iskola, erkölcs, tu-
dás címû elôadásában a ke-
reszténydemokraták oktatás-
politikájáról, az iskolarend-
szer megújításának program-
járól és annak öt fô prioritásá-
ról beszélt – hatalmas érdek-
lôdés mellett.

Nemcsak az egyházi isko-
lák képviselôi, de állami és ön-
kormányzati oktatási-nevelési
intézmények pedagógusai,
igazgatói, helyi oktatáspoliti-
kusok és érdeklôdô szülôk is
kíváncsiak voltak a képviselô
asszony elôadására, melyet a
Barankovics István Alapítvány
támogatott. Hoffmann Rózsa
sajtótájékoztatón ismertette a
KDNP munkacsoportja által
kidolgozott, az oktatási rend-
szer megújítására irányuló
program alapelveit, célját. 

Február 12. és 18. közt ren-
dezték meg Békéscsabán –
öt helyszínen tíz közösség
részvételével – a Csabai Far-
sang rendezvénysorozatot,
mely tulajdonképpen már egy
héttel korábban sajtótájékoz-
tatóval kezdôdött a Váradi lo-
vasfarmon, ahol Mátéfi Eszter
vezetôedzô, Bohus Bea má-
sodedzô, Szabó Károly egye-

sületi elnök, Mózes-Rácz Eme-
se és Szekeres Klára, a Bé-
késcsabai Elôre NKSE kézi-
labdásai, Herczeg Tamás ta-
nácsnok, valamint a házigaz-
da Váradi Zoltán vettek részt.
Február 13-án – a Korzó tér he-
lyett – a város öt pontján ele-
venítették fel a disznóvágás
és a farsang hagyományait.

Csabai télûzô, 
tavaszváró sokadalom
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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, Várhegyi
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: 66/527-490. 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 
március 11-én jelenik meg.

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. 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

Nemzetközi kapcsolatok
amelynek célja a részt vevô
szlovén és magyar vállalatok
kapcsolatainak bôvítése,
Szlovénia és Békés megye
gazdasági lehetôségeinek
bemutatása volt.  

A szlovén nagykövet láto-
gatását a Finn Köztársaság
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövetének vizitje követte
február 13-án. Jari Pekka Ola-
vi Vilén a Békéscsabai Ma-
gyar–Finn Baráti Társaság
meghívására érkezett váro -
s unkba, a Csaba Centerben
megrendezett finn nap alkal-
mából. A baráti kör tagjai fon-
tos feladatként kezelik a fiatal
korosztály bevonását a ma-
gyar–finn kapcsolatok elmé-
lyítésébe, ennek érdekében
még tavaly decemberben hir-
dették meg a „Milyenek a fin-
nek?” címû vetélkedôt és rajz-
pályázatot. A Finnországgal

kapcsolatos elméleti vetélke-
dôn középiskolás csapatok
vettek részt, a rajzokat és pla-
kátokat pedig elsôsorban ál-
talános iskolások készítették.
Az alkotásokat januárban
zsûrizték, az eredményhirde-
tésre pedig a finn napon került
sor. A legjobbnak ítélt rajzok
készítôinek és a középiskolás
vetélkedô nyertes csapatai-

nak így Vantara Gyula polgár-
mester mellett maga a finn
nagykövet gratulált. Jari Vilén
köszöntô beszédében hang-
súlyozta, hogy a finn–magyar
barátság mindig is különleges
volt mindkét fél számára, s mi-
vel még nem járt Békés me-
gyében, örömmel fogadta el a
baráti kör meghívását. 

K. K. P.
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
módosítja településrendezési tervét.

Az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló
LXXVIII. tv. (továbbiakban: ÉTV) 9. § (2) bekezdés a)
pontjában elôírtak alapján ezúton biztosítja az érintett
természetes személyek, jogi személyek és jogi sze-
mélyiség nélküli szervezetek számára az elôzetes vé-
leményalkotási lehetôséget. 

1. A módosítási eljárásba bevont terület

Az Északi-ipartelepen található Víztároló utca terve-
zett 16,00 m-es szabályozási szélességének megha-
gyásával az eredeti nyomvonal módosítása.

2. A módosítás indoka

A településrendezési eszközök 2008. március hó-
napban történt közgyûlési elfogadása óta jelen mó-
dosítással felmerült fejlesztési elképzelés beillesztése
a településrendezési eszközökbe. 

3. A módosítás célja

Az egyes szabályozási elemek pontosítása, illetve a
korszerû városfejlesztési szándékok megvalósítása
következtében felmerült új szabályozási elem átveze-
tése.

4. A módosítás várható hatása

A településrendezési eszközök módosításával Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város a fejlesztési igényekhez
igazodóan jobban tudja biztosítani a meglévô öveze-
tek területfelhasználásait, továbbá egy élhetôbb, min-
denki számára elfogadhatóbb, vonzóbb életfeltétele-
ket biztosító város kialakítására nyílik lehetôség.
Ennek megfelelôen egy jól alkalmazható, aktualizált,
hatályos jogszabályi háttérre épülô településrendezé-
si terv jön létre, amely biztosíthatja a kialakult telepü-
léskarakter hosszú távú megôrzését. Áttekinthetôbb
szerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építésügyi
szabályzat megalkotására kerülhet sor.

Kérjük a tisztelt lakosságot és minden érintett, az elô-
zetes véleményalkotásra felkért szervezetet, hogy az
1. pontban felsorolt módosítással kapcsolatos, a vá-
rosfejlesztési és városrendezési szempontok szerint
megalapozható és támogatható javaslatukat, véle-
ményüket legkésôbb 2010. március 19-ig juttassák el
a polgármesteri hivatal városépítészeti csoportjához
(Békéscsaba, Szent István tér 7.).

Békéscsaba, 2010. február 18.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Városépítészeti Csoport

Az ifiházban 
kampányolhatnak

A legutóbbi közgyûlés dönté-
se alapján az országgyûlési
képviselôjelöltek választási
kampánya során a jelöltet állí-
tó szervezetek, valamint a
független jelöltek választási
fordulónként egy-egy alka-
lommal ingyenesen vehetik
igénybe a Békéscsabai Kultu-
rális Központ Derkovits sori
épületének (ifiház) nagyter-
mét. Az ezzel kapcsolatos
igényeket a helyi választási
iroda vezetôjénél kell jelezni.

A kampány kapcsán Ben-
kóné Dudás Piroska kérte a
jegyzô asszonyt, hívja fel a fi-
gyelmet arra, hogy az oktatási
intézményekben nem folytat-
ható pártpolitikai tevékenység
és propaganda. Dr. Szvercsák
Szilvia jegyzô szerint az intéz-
ményvezetôk dolga, hogy erre
odafigyeljenek. Kiss Tibor hoz-
zátette: valóban nincs helye a
politikai rendezvényeknek az
iskolákban, ezért is furcsállot-
ta, amikor a jelenlegi minisz-
terelnök egyik rendezvényére
általános iskolásokat vezé-
nyeltek ki.

Mikóczy Erika

A kormány megoldhatatlan
feladat elé állította az egész-
ségügyet, a Réthy Pál kórház
idén mintegy hatszázmilliós
veszteséggel számol. A legna-
gyobb dilemma, hogy a nehéz
helyzet ellenére is szeretnék
megtartani a betegellátás jó
színvonalát, ehhez azonban
rendkívül áldozatkész munká-

ra van szükség. Köszönet illet
minden dolgozót a takarító-
nôktôl a fôigazgatóig, amiért
munkájuk eredményeként
még jól mûködik a kórház – fo-
galmazott dr. Ferenczi Attila a
közgyûlésen az intézmény be-
számolójához kapcsolódva.

Mezei Zsolt megjegyezte,
hogy amíg tartott, stabilizálta a

helyzetet a vizitdíj. Bokros Má-
tyás úgy vélte, a hiány kezelé-
sére válságstábot kellene ösz-
szehívni.

Vantara Gyula szerint vi-
szont a város csak „tûzoltásra”
vállalkozhat, a fô problémát
nem tudja megoldani. Takács
Péter az átköltöztetett szülé-
szet épületérôl érdeklôdött. 

Dr. Becsei László fôigazga-
tó elmondta, hogy a korábbi-
nál jóval kevesebb fekvô- és a
járóbeteget láthatnak el, pedig
ezt a visszalépést a kórház
nem engedheti meg magának.
A szülészet épülete most üres,
a hasznosítására tanulmány
készül.

Mikóczy

Aképviselô-testület a va-
gyoni, közbeszerzési

ügyek, pályázatok napirendi
blokkjában nyilvános ülésen
tárgyalt a pósteleki csatorná-
zásáról, illetve a városi csator-
nafejlesztés mérnöki munkái-
nak elvégzésével kapcsolat-
ban is döntést hozott. Déle-
lôtt a többség megszavazta,
hogy Pósteleken a szennyvíz-
csatorna-hálózat kiépítéséhez
anyagi segítséget nyújtanak.
A munkálatok kivitelezéséhez
maximum bruttó 9,5 millió fo-
rinttal járul hozzá a város.

Minderrôl huszonhárom igen,
három nem és két tartózko-
dás mellett döntöttek a köz -
gyûlés tagjai.

A város szennyvíztisztítá-
sának és csatornázásának
projektjéhez a mérnöki fela-
datok ellátására nyílt közbe-
szerzési eljárással választot-
ták ki a nyertest. A hat jelölt
közül a budapesti székhelyû
OKG Konzorcium lett a befu-
tó, akik  nettó 260 millió forin-
tért vállalták ajánlatukban a
munka elvégzését. 

Vándor

Sporttámogatás
a jövô

érdekében
Az idei költségvetésben
230 millió forint – a tavalyi-
nál 20 millióval kevesebb –
áll rendelkezésre sporttá-
mogatásra, egyes kiemelt
sportszervezetek azonban
– a korábbi határozatok-
nak megfelelôen – a múlt
évinél több pénzre számít-
hatnak. 

A szakbizottság által
felosztható keret nagy-
mértékben csökkent,
ezért januárban több kép-
viselô jelezte, azt tartaná
korrektnek, ha az elvo-
 ná sok valamennyi sport-
e gyesületet, tehát a „vé-
detteket” is érintenék. En-
nek szellemében februári
ülésén a Békéscsaba 1912
Elôre SE, a Békéscsabai
Elôre NKSE utánpótlása,
valamint a Békéscsabai
Röplabda SE idei támoga-
tását öt-öt százalékkal
csökkentette a testület. 

A döntéssel – bár a ta-
valyi szintet nem éri el –
négymillió forinttal nô a
szakbizottság hatásköré-
ben felosztható keret. Kiss
Tibor bizottsági elnök sze-
rint így azoknak is több jut-
hat, akik nem igazán szá-
míthatnak a szponzorok
támogatására.

m. e.

Egyre kézzelfoghatóbbá
válik a válság, a munka-

nélküliség okozta elszegé-
nyedés Békéscsabán – ez de-
rült ki azokból az adatokból,
amelyeket a szociálpolitikai
osztály terjesztett a legutóbbi
közgyûlés elé.

Míg tavalyelôtt mintegy
8100, a múlt évben közel
9900 békéscsabai ember ré-
szesült szociális ellátásban.
Lehetôségeihez mérten szá-
mos területen – közfoglalkoz-
tatás, lakásfenntartási támo-
gatás, szociális lakások,
adósságkezelési szolgálta-
tás, tûzifaakció, szociális ét-
keztetés, különbözô támoga-
tások, segélyek – próbálja
könnyíteni a rászorulók min-
dennapi életét az önkormány-

zat. Átmeneti segélyekre pél-
dául tavalyelôtt 35, a múlt év-
ben 45 milliót fordítottak. Ápo-
lási díjra és járulékaira 2008-
ban közel 121, egy évvel ké-
sôbb 134 millió forintot költöt-
tek. Nehezíti a helyzetet, hogy
az eddigi kilencven százalék-
kal szemben 2010-tôl csak
hetvenöt százalékos állami tá-
mogatás jár ez utóbbira. Aki
létfenntartását, testi épségét
vagy életét veszélyeztetô
rendkívüli élethelyzetbe kerül,
a családsegítô központtól
kaphat krízistámogatást.

Új elem, hogy mostantól a
város több mint hatezer het-
ven éven felüli lakosa szemét-
szállítási díjának egyharma-
dát is átvállalja a testület.

M. E.

A szennyvízprojekt
mérnöke

Segítik 
a rászorulókat

Megtartanák a kórházi 
betegellátás színvonalát
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SZÜLETÉSEK
Dr. B. Kis Attila és Bereczki Ildikó leánya Bella Dóra, Zsilák Péter Pál
és Bugani Valentina fia Márk Péter, Osgyán Béla és Nyári Lilian fia
Martin, Gábor László és Kaskanyi Edit Renáta fia László, Szôke Lajos
és Nagy Szilvia leánya Hanna Barbara (Köröstarcsa), Tóth Sándor és
Szabó Anikó leánya Zselyke (Köröstarcsa).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Éli könyve (amerikai akció) 16 év
Villámtolvaj – Percy Jackson és az olimposziak (szinkr. kanadai–amerikai
fantasy) 12 év
Valentin-nap (szinkronizált am. romantikus vígjáték) 12 év
Farkasember (angol–amerikai horror) 18 év
Szinglik éjszakája (magyar romantikus vígjáték) 12 év
Woodstock a kertemben (amerikai zenés vígjáték) 16 év

Viharsziget (amerikai thriller) 16 év
Alice Csodaországban (szinkr. amerikai családi) BA
Egek ura (amerikai dráma) 12 év
Villámtolvaj – Percy Jackson és az olimposziak (szinkr. kanadai–amerikai
fantasy) 12 év
Éli könyve (amerikai akció) 16 év
Szinglik éjszakája (magyar romantikus vígj.) 12 év
Varga Katalin balladája (szinkr. román–angol thriller) 16 év
A végtelen kék (magyar dokumentum) KN  – csak 5-én!

DÍSZBEMUTATÓ – A végtelen kék, 2010. március 5. 19.00
Vendégeink:Major Gyula (rendezô), Szarvas Mátyás (sportoló)

Február 25. – március 3.

Március 4–10.

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
– Lencsési Közösségi Ház –

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

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
– IFIHÁZ –

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

Programajánló 
2010. február 25. – 2010. március 10.

Február 27–28. (szombat–vasárnap) 10.00–18.00 óráig – ifiház, nagyterem:
BÚTORVÁSÁR

Március 1. (hétfô) 9.00–12.00 óráig – ifiház, nagyterem: 
VEGyES IPARCIKK VÁSÁR

Március 3. (szerda) 18.00 óra – ifiház: 
Magyarok Világszövetségének rendezvénye

Március 5. (péntek) 21.00 óra – Casino: EL RITMO PARTy

Március 6. (szombat) 20.00 óra – ifiház: GUZSALyAS TÁNCHÁZ

KIÁLLÍTÁSOK:
Munkácsy Mihály Emlékház idôszaki kiállítása:

„Új utakon Munkácsy nyomában – Munkácsy-díjas mûvészek bemutatója”
NAGy JUDIT GOBELINTERVEZô IPARMûVÉSZ KAMARAKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetô: 2010. március 20-ig

Munkácsy születésnapjára: 
CSONTVÁRy KOSZTKA TIVADAR KAMARAKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetô: 2010. március 6-ig

IFIHÁZ, ART CAFFÉ GALÉRIA idôszaki kiállítása:
KIÁLLÍTÁS HLÁSZNyIK GyÖRGy GRAFIKÁIBÓL ÉS 
A KÖZÖSSÉG MISSZIÓ ALKOTÁSAIBÓL
Megnyitó: február 26.(péntek) 11.00 óra. Megtekinthetô: március 11-ig

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

JÖÖÖN!!!

SCHERZO-AMATÔR MUSICAL SZÍNPADOK ORSZÁGOS FESZTIVÁLJA
Békéscsaba - 2010. március 12–14., ifiház

…vigyázz, kész, BÉKÉSCSABAI TAVASZI FESZTIVÁL!
2010. március 15.- 2010. április 4.

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

ISMERETTERJESZTÔ ELÔADÁS:
Március 1-jén, hétfôn 14.30 órakor Haniczné Szalai Katalin családgon-

dozó elôadása „Idôs emberek a családban” címmel.

Március 1-jén, hétfôn 17 órakor Kocziszki János kertészmérnök elôadása
„Idôszerû teendôk a gyümölcsös- és szôlôskertekben” címmel. 

Március 8-án, hétfôn 14.30 órakor író-olvasó találkozó – vendégünk: Péter
Erika költô.

KIRÁNDULÁS:
Március 15-én, hétfôn a természetjáró kör ünnepi kastélytúrája Kondoros

határába (Geiszt, Csákó, Kiscsákó). Indulás 9.00 órakor a buszpályaud-
varról.

TANFOLYAM:
Intimtorna-tanfolyam indul március 3-án, szerdán 18 órakor. A képzés

10 órás, a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 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
8-án, hétfôn 8 órakor. A képzések 24 órásak, 12 foglalkozásból állnak,
melyek hétfôi napokon 8-tól 10 óráig tartanak. Részvételi díj: 8500 Ft/fô.
Jelentkezni március 4-ig lehet személyesen a közösségi házban a részvé-
teli díj befizetésével.

KISKÖZÖSSÉGEK, EGYESÜLETEK ÖSSZEJÖVETELEI:
Kertbarát kör – március 1-jén, hétfôn 17-tôl 19 óráig         
Nyugdíjasklub – hetente hétfôi napokon 14-tôl 17 óráig
Ifjúsági horgászklub – minden héten, kedden 16-tól 17 óráig
Lakótelepi Tömegsport Egyesület

– fogadóórák keddi napokon 17-tôl 19 óráig
Márvány Fotómûhely – minden héten, kedden 18-tól 20 óráig 
Csipkeverô klub – március 17-én, szerdán 15-tôl 18 óráig                                                                                                             
Meditációs klub – minden héten, csütörtökön 18-tól 20 óráig
Reménysugár klub – március 5-én, pénteken 17-tôl 20 óráig
Jógaklub – minden héten, pénteken 18-tól 20 óráig

Vantara Gyula a Fidesz–KDNP országgyûlésiképviselô-
jelöltje Békés megye egyes számú választókerületé-

ben, Békéscsabán.
Vantara Gyula ötvenhat éves, nôs, két felnôtt fia van. Egye-

temi tanulmányai után, 1979-ben építômérnökként helyez-
kedett el a Békéscsabai Közúti Igazgatóságnál, ahol 2005-ig
dolgozott. Mûszaki ellenôrként kezdett, késôbb a szakmai
ranglétrát végigjárva igazgatóhelyettes, majd ügyvezetô igaz-
gató lett. Büszke arra, hogy 2006-tól   a békéscsabai polgárok
bizalmának köszönhetôen szülôvárosa polgármestere lehet. 

Mint azt Vantara Gyula képviselôjelöltként elmondta, ösz-
szefogásra van szükség ahhoz, hogy a város és a megye
helyzete javuljon. A mai nehéz gazdasági helyzetben kiemelt
feladatának tartja a munkahelyek megôrzését és új munka-
helyek teremtését, a mezôgazdaságból élôk képviseletét és
ezzel összefüggésben a csabai feldolgozóipar újjáélesztését.
Európában általános elvárás, hogy a településekrôl harminc
percen belül elérhetô legyen egy autópálya. Ettôl nagyon
messze vagyunk, ezért a megközelíthetôség javítása szintén
a jelölt legfontosabb céljai között szerepel. m. e.

A Fidesz csabai jelöltje

Békéscsaba a már jól ismert és közkedvelt
szlovák népi „podsztyenás” házzal jelenik
meg a budapesti Utazás 2010 kiállításon
(március 4. és 7. között). Programjai és látni-
valói népszerûsítésére a város ebben az év-
ben a Békéscsabai Turisztikai Egyesület tag-
jaival összefogva a helyi szolgáltatásokat, kí-
nálatot összefogó programcsomagokat je-
lentet meg. Emellett természetesen lesznek a
kiállításon a megyeszékhelyet és környékét bemutató kiadványok is,
amelyeket az idén egy DVD-n összefoglalva mutatnak be az érdeklô-
dôknek.

A szervezôk igazi vendégváró programokkal készülnek a budapesti
rendezvényre. Az attrakciók a kolbász témakörére épülnek: lesz inter-
aktív kolbászgyúrás a standon és a színpadon a Kolbász Klub Egye-
sület tagjaival, kóstolók, játszóház és a hagyományosnak számító kol-
bászárverés az idén már Rákóczi Ferenc rádiós mûsorvezetô köz-
remûködésével.  

A város standjánál érdeklôdô kedves látogatók között egy nyere-
ményjáték keretében a Békéscsabai Turisztikai Egyesület tagjainak fel-
ajánlásaiból békéscsabai hosszú hétvégék kerülnek kisorsolásra.

A kampány nem kerülte el a
csabai közgyûlést sem. A feb-
ruári ülésen a szokásosnál
többször minôsítették a kép-
viselôk a kormány vagy a vá-
rosvezetés lépéseit, a díszte-
remben pedig három ország -
gyûlési képviselôjelölt is meg-
jelent: Vantara Gyula polgár-
mester, Molnár László, Békés-
csaba jelenlegi parlamenti
kép viselôje és a közönség so-
raiban ott volt Szabóné Koczi-
ha Tünde.

Délután néhány alkalom-
mal még Mesterházy Attila is
„belopózott” a közgyûlésbe –
persze nem a maga fizikai va-
lójában, hanem miniszterel-
nök-jelöltként mondott beszé-
de kapcsán. Tóth Károlymeg-
jegyezte, hogy a politikusok-
nak „lent is és fent is” jobban
meg kellene gondolniuk, mit
mondanak vagy hogy milyen

szerzôdéseket kötnek. Dr. Fá-
bián Ágnes tanácsnok a csa-
bai orvosok nevében tiltako-
zott Mesterházy kijelentése el-
len, amelyben kétségbe von-
ja az orvosok pártpolitikától
mentes elkötelezettségét, Kö-
les István pedig a pedagógu-
sok nevében tette ugyanezt. 

Mikóczy

Húsz igen és öt tartózkodás
mellett döntöttek a képviselôk
a „Tematikus turisztikai prog-
ramok szervezése a Körösök
völgyében” címû pályázaton
való részvételrôl. Ez a napi-
rendi pont már kisebb vitákat
váltott ki. A város önkormány-
zata a Közép-békési Terület-
fejlesztési Önkormányzati Tár-

sulás által a magyar–román
határon átnyúló együtt mûkö-
dési programra benyújtott pá-
lyázathoz a 2010. évi költség-
vetésben az általános tartalék-
ból biztosítja az önerôt – maxi-
mum hatszázezer forintot –,
amennyiben a bírálóbizottság
a projekttervet jóváhagyja. 

Vándor Andrea

Békéscsabán a Csaba
Ügyeleti Kft. látja el az or-

vosi ügyeletet, ennek módját
öt éve a köztük, valamint a
Békéscsaba és Térsége Több-
célú Kistérségi Társulás kö-
zött megkötött feladatellátási
szerzôdés szabályozza. A
megállapodás módosítását
legutóbbi ülésén fogadta el a
testület. 

A kistérségi társulás több
mint hatmillió forint értékben
adott át eszközöket és egy au-
tót az ügyeletnek, amelyhez
Békéscsabán kívül Telekge-
rendás, Kétsoprony és Csa-

baszabadi betegei tartoznak.
A kft. eszközpótlásra évente
ötszázezer forintot kap, tevé-
kenységét az OEP a lakos-
ságszám figyelembevételével,
fejenként negyven forinttal tá-
mogatja, a települések ehhez
további ötven forintot tesznek
hozzá. A közgyûlésen Mezei
Zsolt felvetette, hogy ha az
ügyeletes orvost például Két-
sopronyba hívják, akkor a
csabai beteghez csak késôbb
ér oda. Javasolta, hogy növel-
je a város a támogatást, le-
gyen akár két ügyeletes or-
vos, hogy ne álljon elô ilyen

helyzet. Pap János úgy vélte,
a kft. egy vállalkozás, akkor
érdemes plusz pénzt adni

számukra, ha az nem a cég
mérlegét gyarapítja, hanem
az orvosokhoz kerül. Dr. Fe-
renczi Attila rávilágított, hogy
1996 óta a háziorvosok adnak
ügyeletet a városban, ôk szer-
vezôdtek kft.-be. A társada-
lombiztosítás az ügyeleti
rendszerben sem emelte a tá-
mogatásokat, az orvosok díja-
zása méltatlanul alacsony.

A közgyûlés végül Békés-
csaba vonatkozásában lako-
sonként további tíz forintot
szavazott meg az ügyelet tá-
mogatására.

M. E.

Zárt ajtók mögött 
Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyûlése februári munkáját
is zárt ajtók mögött kezdte meg. A zárt ülésen fellebbezéseket,
méltányossági ügyeket, gyógyszertámogatás iránti kérelmeket
bíráltak el a képviselôk, továbbá döntöttek a „Békéscsaba Tûzvé-
delméért” kitüntetés 2010. évi adományozásáról, megválasztot-
ták a szavazatszámláló bizottsági tagokat az áprilisi ország gyûlé-
si választásokra. Bírósági ülnököket is választottak február 18-án.

Támogatás az orvosi ügyeletnek

Anyilvános ülésen elsô-
ként a 2009. évi költség-

vetési rendeletét módosította
a megyeszékhely képviselô-
testülete. A településszerke-
zeti tervet 26 igennel és egy
tartózkodással, a helyi építési
szabályzatról szóló önkor-
mányzati rendeletet pedig 25
igennel és három tartózko-
dással fogadta el a testület.

A településrendezési esz-
közöket Szente Béla javaslatá-
ra két részletben szavazták
meg. Az Árpád Gyógy- és
Strandfürdô energetikai fej-
lesztését szintén pályázattal
képzelik el. Ez utóbbi napiren-
di pontnál 21-en igennel sza-
vaztak, négyen tartózkodtak.
Így a fürdô gázfogyasztásá-
nak mintegy hetven százaléka

megtakarítható lesz. A megyei
jogú város önkormányzata
a projekt megvalósításához
szükséges pályázati saját
erôt, a több mint 128 millió fo-
rintot a fejlesztési hitelbôl biz-
tosítja. Kamattámogatást is
megítélt a képviselô-testület.
Az iparosított technológiával
épült lakóépületek energia-
megtakarítást eredményezô
korszerûsítését, felújítását
ösztönzik. A határozati javas-
latot három részletben sza-
vazták meg. A kamattámoga-
tás a Csabai Üzemeltetô és
Szolgáltató Kft. (CSÜSZ) üze-
meltetésében lévô három tár-
sasházat érinti: a Gábor Áron
13–15., a Tolnai 1–3. és a Vé-
csey 6–12. alatti ingatlanokat.  

v. a. 

Békéscsaba az Utazás 2010 kiállításon 

Rendeletmódosítások,
kamattámogatás

Az orvosok nevében

Önerô a pályázathoz
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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

Rövidesen újra 
kempingezhetünk Pósteleken
A területen a beruházó a vá-
rossal közösen építi ki a Gerla
és Póstelek közötti vízvezeté-
ket, ehhez a vízjogi létesítési
engedély megérkezett. Amint
az idôjárás engedi, a munká-
kat is elkezdik, a cég intenzív
munkájának eredményeként
azonban már most is tapasz-
talhatnak változásokat az arra
járók. Az autósmozi melletti
területen füves focipályák kia-
lakítása folyik, ezeket a nyár
közepén vehetik birtokukba a
labda szerelmesei. A kemping
területét megtisztították, amint
lehet, megkezdik a felújításo-
kat, hogy a létesítmény április
végére, május elejére meg-
nyithassa kapuit. Az autósmo-
ziban a vetítôvászon elôtti te-
rületen egy állandó színpadot
állítanak fel, amely számos
más rendezvény lebonyolítá-
sát teszi lehetôvé. A parkerdô-

ben ismét kirándulhatunk
majd a régi sétányon, lesznek
tûzrakóhelyek, padok és ter-
mészetesen szemeteskukák,
de tervezik a bejáratnál levô
büfé megnyitását is. 

A Wenckheim-kastélyrom
környezetét rendbe teszik,
megtisztítják a vadhajtások-

tól, susnyótól, hogy akadály-
mentesen körbejárhassuk.
Mindez a természet értékei-
nek megóvásával történik, a
társaság ezeknek a munkák-
nak az irányítását, a szakmai
háttér biztosítását az ismert
természetvédôre, Szelekovszky
Lászlóra bízta.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Márciusban nyit a biopiac
Rövidesen, két hónap téli

szünet után ismét minô-
sített biotermelôk és jófajta
békési portékák várják szom-
baton délelôttönként a régi és
új vásárlókat, érdeklôdôket a
Körösök Völgye Látogatóköz-
pont biopiacán – tájékoztatta
lapunkat Czank Dóra központ-
vezetô.

A Széchenyi ligetben tavaly
márciusban nyílt meg a bio-
piac, ahol fôként a Békési Bio-
kultúra Egyesület tagjai – va-
lamennyien a Biokontroll Hun-

gária Nonprofit Kft. tanúsítvá-
nyával – árulták azokat a zöld-
ségeket, gyümölcsöket, mag-
vakat, fûszernövényeket, ame-
lyeket otthon, a háztáji kiskert-
ben megtermeltek. Mint azt

Czank Dórától megtudtuk, a
gazdáktól nem kértek hely-
pénzt, ezzel támogatva, hogy
a biotermékek a környezet ká-
rosítása nélkül kerültek a piac-
ra. A termelôk nem használtak
mûtrágyát, szintetikusan elô-
állított növényvédô szereket, a
kártevôk ellen vetésforgóval
és természetes permetezô-
szerekkel (például csalánlé)
védekeztek. A múlt évben
kapható volt a piacon például
krumpli, répa, alma, körte,
brokkoli, csicseriborsó, lapos-

borsó, csicsóka, szeder, eper
és sok más vegyszermentes
zöldség, gyümölcs.

Tavaly a Homo Faber Ala-
pítvány egy norvég civil alap-
tól támogatást nyert helyi piac

létesítésére, ennek köszönhe-
tôen szeptemberben több he-
lyi termékekkel bôvült a vá-
laszték. Száfián Gerencsér
Szilvia jóvoltából a békési por-
tékák, a megyében készült
élelmiszerek és kézmûves ter-
mékek egyre népszerûbbek
lettek a vásárlók körében. A
piac látogatói rendszeresen
találkozhattak a Körös-körrel
is, amely a bizalomra, önkén-
tességre és a kölcsönös se-
gítségnyújtásra, áruk és szol-
gáltatások cseréjére épülô
kezdeményezést honosított
meg Békéscsabán.

Március hatodikán – a láto-
gatóközpont újrahasznosított
papírról szóló kéthetes prog-
ramjába ékelôdve – ismét
megnyitja kapuit a biopiac,
ahol helyi sajtkészítôk vonul-
tatják fel különleges ízeiket,
és mellette megrendezik a
házi kenyerek versenyét is.
Ettôl kezdve minden szomba-
ton kilenctôl délig kínálják
portékáikat a gazdák, akik ha
kell, szívesen adnak tanácsot
az érdeklôdôknek például a
fák megmetszésével vagy a
vegyszermentes zöldség- és
gyümölcstermesztéssel kap-
csolatban.

Mikóczy Erika

Tûzifa a rászorulóknak
Vantara Gyula egymillió forintot ajánlott fel saját keretébôl a vá-
rosunkban élô rászoruló családoknak tüzelô vásárlására feb-
ruár elején. A helyi családsegítô központ a rászorultság alap-
ján hatvankilenc családot jelölt ki, ôk nyolc-nyolc mázsa fához
jutottak így. A kiszállítást a tûzoltóság és a Tüzép munkatársai
ingyen megoldották. 

Hagyomány 
és turizmus 

ABékéscsabai Kulturális
Központ („leánykori ne-

vén” az ifiház) a Tourinform-
irodával karöltve nemrégiben
rendezte meg „Hagyomány
és turizmus” címû turisztikai
konferenciáját a Szlovák Kul-
túra Házában.

Szente Béla, a kulturális
központ igazgatója elmondta,
hogy a konferenciát a csabai
farsanghoz kapcsolódóan
hívták életre, s azóta tradicio-
nálissá vált. Az idén a nyolca-
dik csabai farsangot üljük, ám
278 éve farsangolunk Csa-
bán. Az elôadók sorában el-
sôként Frankó Pál, a Békés
Megye Falusi Turizmusáért
Egyesület elnöke szólt a falu-
si turizmusban rejlô lehetôsé-
gekrôl. Mint elmondta, ma
már csak komplex szolgálta-
tással versenyezhetnek a ma-
gánszállásadók, a falusi ven-
déglátók: kulturális és egyéb
speciális programokat is kell
kínálni a vendégeknek a szál-
lás mellé. A környezet termé-
szeti adottságai, a helyi gaszt-
ronómiai hagyományok, a
megye, a régió „zászlóshajó-
ként” szolgáló fesztiváljai adta
lehetôségek összefogással
jól kiaknázhatók. 

A konferencián szóba ke-
rült a rossz törvényi szabályo-
zás: a jelen lévô lovas farmok
képviselôi, Váradi Zoltán, Csi-
ernyik János is elmondták,
hogy Békéscsabán és kör-
nyékén nem lehet falusituriz-
mus-fejlesztésre pályázni. A
továbbiakban Gulyás Péter, a
Dél-alföldi Regionális Marke-
ting Igazgatóság igazgatója a
„2010 a fesztiválok éve” cím-
mel tartott elôadást, dr. Budai
Zoltán (Budai és Barta Ta-
nácsadó Kft.) a turizmus ak-
tuális kérdéseirôl szólt, Ando
György, a Munkácsy múzeum
igazgatóhelyettese a Szlovák
Tájházat és annak turizmus-
ban betöltött szerepét mutat-
ta be. A tájház megtekintésé-
re is mód volt.

Vándor Andrea

A szabadság mértéke
A munkavállalót minden nap-
tári évben rendes szabadság
illeti meg, amely alap- és pót-
szabadságból áll. Az alapsza-
badság mértéke 20 munka-
nap, és az életkor emelkedé-
sével ez is növekszik a követ-
kezôk szerint: 25. életévtôl 21;
28. életévtôl 22; 31. életévtôl
23; 33. életévtôl 24; 35. élet-
évtôl 25; 37. életévtôl 26; 39.
életévtôl 27; 40. életévtôl 28;
43. életévtôl 29; 45. életévtôl
felfelé pedig 30 munkanap jár.
Ezek az értékek a kötelezô
minimumok, felfelé el lehet
térni tôlük, lefelé nem.

A törvény szerint bizonyos
munkavállalóknak kötelezô
pótszabadságot biztosítani. A
fiatal munkavállalónak (18.
életéve betöltésének évéig)
évenként öt munkanap pót-
szabadság jár, vak munkavál-
lalónak vagy a föld alatt állan-
dó jelleggel dolgozó, illetve
az ionizáló sugárzásnak kitett
munkahelyen naponta lega-
lább három órát eltöltô mun-
kavállalónak ugyanennyi. A
gyermeke nevelésében na-
gyobb szerepet vállaló mun-
kavállalót (vagy a gyermekét
egyedül nevelô szülôt) éven-
ként egy gyermeke után 2,
két gyermeke után 4, kettônél
több gyermeke után össze-
sen 7 munkanap pótszabad-

ság illeti meg; a gyermeket 16
éves koráig lehet itt figyelem-
be venni. Kollektív szerzôdés
vagy munkaszerzôdés egyéb
pótszabadságokat is megál-
lapíthat.

Ha a munkavállaló munka-
viszonya év közben kezdô-
dött, részére a szabadság
arányos része jár, töredéknap
esetén a fél napot elérô tö-
 re dék egész munkanapnak
számít.

Alapvetôen munkavégzés
esetén jár szabadság, azon-
ban törvényben meghatáro-
zott esetekben a munkavi-
szony szünetelésének idôtar-
tamára is számítani kell azt –
mintha dolgozna a munkavál-
laló – , és ki is kell adni a ké-
sôbbiekben. Ezek az esetek a
következôk: 1. a keresôképte-
lenséget okozó betegség (be-
tegszabadság, táppénz) tar-
tama; 2. a szülési szabadság
tartama (terhességi-gyermek-
ágyi segély folyósítása); 3. a
gyed, illetve gyes elsô éve; 4.
a 30 napot meg nem haladó
fizetés nélküli szabadság tar-
tama; 5. a tartalékos katonai
szolgálat ideje; 6. minden
olyan egyéb, munkában nem
töltött idô, amelyre a munka-
vállaló távolléti díj-, illetve át-
lagkereset-fizetésben része-
sül (pl. felmentési idô).

Dr. Kálmán Viktor

K ínai bérlôje nemrégiben
visszaadott két önkor-

mányzati tulajdonban lévô üz-
lethelyiséget, melyeknek áru-
készletét – új kínai alsó- és fel-
sôruházatot – közgyûlési dön-
tés alapján kétmillió forintért
megvásárolta a város. Nem
volt ez rossz üzlet, annál is in-
kább, mivel a végrehajtó ere-
detileg mintegy nyolcmillió fo-
rintra értékelte a készletet. Ed-
dig összesen hatszáz család

részesült az adományból, de
a családgondozók – többnyi-
re keddenként – folytatják a
ruhaosztást.

Békéscsaba polgármeste-
re elmondta: nagy öröm,
hogy ismét segíteni tudtak a
városban élô rászorulókon,
majd megerôsítette, hogy az
önkormányzat továbbra is ki-
emelt célként kezeli a hátrá-
nyos helyzetben élôk segíté-
sét, támogatását.

Munkajog mindenkinek 
11. rész

Rászorulók kapták meg 
két kínai bolt árukészletét

Angol-, 
németnyelv-
oktatás. 

30/546-4819. 
ZENTAI.

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
Infóvonal: 66/52-00-72 

www.perfekt.hu

Minden, ami tudás: Perfekt

Tavaszi tanfolyamaink:

– termékdíjügyintézô (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!



5CSA BAI MÉR LEG Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlése az alábbi közoktatási intézmények 

magasabb vezetôi (intézményvezetôi)
állására pályázati felhívást ír ki:

– Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda (Békéscsaba, Kölcsey u.
15. sz.) – óvodavezetô;  

– Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (Békéscsaba, Haán
Lajos u. 2–4. sz.) – iskolaigazgató;                

– Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollé-
gium (Békéscsaba, Kazinczy u. 7. sz.) – iskolaigazgató;  

– Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola
(Békéscsaba, Gábor köz 1. sz.) – iskolaigazgató;

– Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szakkö-
zépiskola (Békéscsaba, Irányi u. 3–5. sz.) – iskolaigazgató;

– Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium (Békéscsaba, Gyulai út 53–57. sz.) – iskolaigazgató.

A magasabb vezetôi beosztások 2010. augusztus 1. napjá-
tól tölthetôk be.

A pályázatok benyújtási határideje: 2010. március 31. napja. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. június 30. napja.
A pályázat benyújtási helye: Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsa-
ba Szent István tér 7. 
A pályázati kiírás teljes szövege a www.bekescsaba.hu hon-
lapon, valamint a www.kszk.gov.hu honlapon olvasható.

Tájékoztató a mozgóurnás szavazásról

Tisztelt választópolgárok!
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 61. § (3)

bekezdése értelmében a mozgásában gátolt választópolgár
ún. mozgóurnás szavazást kérhet.

A mozgóurnát a szavazást megelôzôen a választópolgár
kizárólag írásban kérheti a helyi választási iroda vezetôjétôl
(Békéscsabán az írásbeli igényeket a Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17. fszt. 7. szám alatti irodába kell eljuttatni), a sza-
vazás napján pedig az illetékes szavazatszámláló bizottság-
tól. Mozgóurnát más személy részére senki nem igényelhet,
nincs lehetôség szóbeli vagy telefonos igénylésre sem.

Kérjük, hogy a szavazás napján történô igényléseknél le-
gyenek arra figyelemmel, hogy a szavazás 19.00 óráig tart,
ezért korábban jelezzék a szavazatszámláló bizottságnál, ha
mozgóurnával kívánnak szavazni.

A választópolgár kizárólag saját szavazókörének illeté-
kességi területére kérhet mozgóurnát. Kivételt jelentenek e
rendelkezés alól az ún. igazolással szavazó választópolgárok
(vagyis akik határidôig lakóhelyük választási irodáján jelezték,
hogy nem a lakóhelyük szerint illetékes szavazókörben kí-
vánnak szavazni). Az igazolással rendelkezô választópolgár
bármely békéscsabai lakcímre kérheti, hogy a számára kije-
lölt 29. számú szavazókör (2. Sz. Általános Iskola) szavazat-
számláló bizottsági tagjai vigyék ki a mozgóurnát.

Felhívjuk a jelöltek és jelöltet állító szervezetek figyelmét,
hogy a 6/2008. (II. 25.) OVB-állásfoglalás értelmében sérti a
választás tisztaságának alapelvét, ha a mozgóurnás szava-
zásra bárki felhívást tesz közzé, közremûködôi szolgáltatást,
közvetítôi tevékenységet kínál vagy a szavazás megszervezé-
se érekében bármely más módon mozgósító tevékenységet
fejt ki, illetôleg ha valaki más részére – annak tudta és bele-
 e gyezése nélkül – igényel mozgóurnát.

Helyi választási iroda

Békéscsabán is megjelentek az „álfideszesek”
Lakossági bejelentések szerint több békéscsabai körzetben is
megjelentek azok az önkéntes aktivisták, akik a Fidesz nevében
gyûjtenek kopogtatócédulát. A félreértések elkerülése miatt fel-
hívnánk a figyelmüket arra, hogy az ajánlószelvényeket csak
névre szóló, illetve megbízólevéllel és kitûzôvel rendelkezô ak-
tivistáknak adják oda, esetleg személyesen is bevihetik a Sza-
badság tér 1–3. szám alatt található irodába hétköznap 9 és 18
óra között, hétvégén pedig 9 és 12 óra közötti idôpontban.
Figyelmességüket és megértésüket elôre is köszönjük.

Vantara Gyula választókerületi elnök

FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlése által adományozható 

„Békéscsaba Egészségügyéért” 
kitüntetés javaslattételére

Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos le í rá-
sát Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének a helyi ki-
tüntetésekrôl szóló 20/2005. (VII. 14.) önk. rendelete szabá-
lyozza (továbbiakban: rendelet).

A rendelet szerint: a kitüntetés Békéscsaba városában lega-
lább tíz éve dolgozó, az egészségügy területén magas szín-
vonalú szakmai munkát végzô személyeknek és közössé-
geknek adományozható. A kitüntetés odaítélésének további
feltétele a szakmai, emberi feddhetetlenség.
Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható, amit július 1.
napján, a Semmelweis-nap alkalmával kell átadni.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
– Békéscsaba város önkormányzati képviselôi,
– a közgyûlés egészségügyi ügyekkel foglalkozó bizottsága;
– a városi egészségügy területén mûködô intézmények és

azok közösségei;
– a szakmai és érdek-képviseleti szervek;
– a civil szervezetek;
– a kisebbségi önkormányzatok.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait,
– az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alko-

tás részletes ismertetését, méltatását.

A javaslatokat 2010. március 31-ig kell beküldeni Békés-
csaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpo-
litikai Osztályára (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.) A ki-
tüntetés odítélésérôl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlése dönt.

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
2010-ben is lehetôséget biztosít arra, hogy a nyá-
ri gyermekfoglalkoztatást biztosító TÁBOROK, KÖ-
ZÖSSÉGI ALKALMAK KÍNÁLATA egy közös kiad-
ványban jelenjen meg.
Kérjük, hogy azok a szervezetek, vállalkozók, intézmények,
amelyek helyben vagy a város környékére a csabai gyerme-
kek számára szerveznek programot és szeretnék azt e ki-
adványban térítésmentesen megjelentetni, 

március 10-ig keressék meg 
e-mailben vagy telefonon Ujj Évát, 

a Diáktanya munkatársát a következô 
elérhetôségek valamelyikén: 

info@diaktanya.hu, 06-30/938-3729, 66/326-053.

Kazinczy-verseny 
a Munkácsy-emlékházban

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Oktatási, Közmûvelôdési és Sportosztálya, valamint a Jankay
Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Diákotthon közös
szervezésében február 5-én rendezték meg a „Kazinczy” Szép
Magyar Beszéd városi versenyt. Az idén is a Munkácsy-em-
lékház látta vendégül a versenyzôket, ahol az általános isko-
lák 5–6. és 7–8. évfolyamos tanulói mérték össze olvasási
készségüket. 

A rendezvényt Varga Csilla pedagógus énekes-gitáros össze-
állítása nyitotta meg, majd Szente Béla, a Békéscsabai Kultu-
rális Központ igazgatója, önkormányzati képviselô köszöntô
szavai után kezdetét vette a megmérettetés.

A népes közönség és a zsûri tagjai – Fekete Gabriella, a Bé-
kés Megyei Tudásház és Könyvtár munkatársa, Farkasné Csa-
tó Katalin középiskolai magyartanár és Józsa Mihály elô -
a dómûvész – elôször a szabadon választott szöveget hallhat-
ták a tanulóktól, majd rövid „uzsonnaszünet” után a kötelezô
szövegek felolvasásával folytatódott a verseny. 

Ebben az évben is a Péchy Blanka Alapítvány küldte a kötele-
zô mûveket a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár közvetíté-
sével: az 5–6. évfolyamban Wass Albert A Vág völgye címû,
míg a 7–8. évfolyamban Szakonyi Károly Vallomás címû érte-
kezését kellett felolvasni. 

A zsûri véleménye szerint a tanulók ebben az évben szintén
alaposan felkészültek. Örömmel tapasztalták, hogy a fiatalok
közül még ilyen sokan tartják fontosnak a szép magyar be-
szédet.

A rendezvény zárásaként minden tanuló oklevelet vehetett át,
valamint az 1–3. helyezettek könyvjutalomban részesültek. 

A verseny az alábbi eredményekkel zárult. 
5–6. osztály:

1. helyezett: Major Gyula – 2. Sz. Általános Iskola 
(felkészítô: Pallagi Györgyné) 

2. helyezett: Sánta Adrienn – Petôfi Utcai Általános Iskola
(felkészítô: Váradi Zsuzsanna) 

3. helyezett: Haskó Márk – 10. Sz. Általános Iskola
(felkészítô: Szabóné Ambrus Erzsébet)

7–8. osztály:

1. helyezett: Belvon Laura – József Attila Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
(felkészítô: Vágvölgyiné Mácsanszki Eleonóra)

2. helyezett: Rudolf Csilla – Erzsébethelyi Általános Iskola
(felkészítô: Koszecz Györgyi)

3. helyezett: Lehoczki Dóra – 2. Sz. Általános Iskola 
(felkészítô: Pallagi Györgyné)

Városunkat a területi versenyen a 2009/2010-es tanévben Bel-
von Laura képviseli majd.

Az ifjúsági garzonházban történô elhelyezés célja a késôbbi
saját tulajdonú lakás megvásárlásához szükséges anyagi
háttér megteremtésének biztosítása a fiatalok Békéscsabán
való letelepedése érdekében.
A Dózsa György úti ifjúsági garzonház kétszintes, a garzonla-
kások átlagos alapterülete 31 m2, mely a következô helyiségek-
bôl áll: egy szoba, elôszoba, konyha, fürdôszoba (WC-vel).

Pályázati feltételek:
Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyeré-
sére azok a 40 év alatti házaspárok/élettársak nyújthatják be
pályázatukat, akik:
– rendelkeznek az elôtakarékosság vállalásához és a saját tu-

lajdonú lakás késôbbi megszerzéséhez szükséges anyagi hát-
térrel, keresô tevékenységgel;

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

– vállalják a bérleti szerzôdés megkötése elôtt a 70 000 Ft/lakó-
egység óvadék megfizetését;

– a szülôktôl vagy valamely közeli hozzátartozótól származó be-
fogadó nyilatkozattal rendelkeznek.

A lakóegységek bérbeadása nem szociális rászorultság
alapján történik. A pályázat elbírálásánál elônyben része-
sülnek azok a házaspárok, akik:
– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és tény-

legesen a bejelentett lakásban laknak;
– a felsôfokú (egyetemi vagy fôiskolai) végzettségûek;
– a készpénzzel, lakás-elôtakarékossággal vagy építési telekkel

rendelkezôk.

Nem jogosultak ifjúsági garzonházi elhelyezésre, illetve a pá-
lyázaton való részvételre azok a házaspárok/élettársak, akik:
– a pályázat benyújtását megelôzôen 5 éven belül vagy a pá-

lyázat elbírálásának idôpontjában lakóházzal, lakással rendel-
keztek, illetve saját tulajdonukban lévô lakásban vagy fôbérlô-
ként önkormányzati tulajdonú bérlakásban laknak.

Egyéb fontos tudnivalók:
– a bérleti szerzôdés határozott idôre – 1 évre – szólhat, amely a

bérleti szerzôdésben foglaltak teljesítése esetén kérelemre
meghosszabbítható úgy, hogy a bérlô (házaspár/élettárs) a
beköltözéstôl számított maximum 51 hónapig lakhat az ingat-
lanban;

– a lakóegységre kötött bérleti szerzôdés 51 hónap után sem-
milyen indokkal nem hosszabbítható meg;

– az ifjúsági garzonházban lévô lakóegységre vonatkozó bérle-
ti jogviszony fennállása esetén a bérlô lakbére 5342 Ft lakó-
egységenként, mely összeg évente – a szerzôdések megújí-
tásakor – felülvizsgálatra kerül;

– az önkormányzat tulajdonában lévô ifjúsági garzonház lakó-
egységébe a bérlô (házaspár/élettárs) a szerzôdés megköté-
se után született gyermek kivételével más személyt nem fo-
gadhat be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2010. március 17. 12.00 óra.
(A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)

A pályázat benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály (Békés-
csaba, Szabadság tér 11–17. fszt. 21-es iroda).
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány is itt
igényelhetô.

A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu honlapról is le-
tölthetô.

A határidôre beérkezett pályázatok elbírálásának idôpontja:
2010. május.

A pályázókat az elbírálás eredményérôl írásban értesítjük. 
A nyertesekkel közöljük a szerzôdéskötés idôpontját, valamint 
– a lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötésének,
– az óvadék befizetésének határidejét és módját.

Bôvebb felvilágosítás Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán kérhetô (telefon-
szám: 452-252/4022-es mellék).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévô Békéscsaba, Dózsa György út 7.
szám alatti ifjúsági garzonház I. emelet 16. szám alatti lakóegységében történô elhelyezésre

A Közös Pont teaház szeretettel meghív minden kedves 
érdeklôdôt március 1-jén, hétfôn 18 órakor kezdôdô programjára 
a Szü-Net internetkávézóba
Téma: AZ ÉLETKORHOZ KÖTÖTT VÉDÔOLTÁSOK 
Meghívott vendégünk: Vágréti György oltásmegtagadó
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FELHÍVÁS
Az idén júniusban megnyíló Békéscsabai Sportmúzeumba
városunk sporttörténelmével (neves sportolóival, edzôivel,
spotvezetôivel, rangos sporteseményeivel, emlékezetes
sporttörténéseivel stb.) kapcsolatos sportrelikviák, emlék-
tárgyak, fényképek, sajtóanyagok, dokumentumok stb. fel-
ajánlását kéri a lakosoktól Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata.
A felajánlott emléktárgyak gyûjtôhelye Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közmûvelôdési
és Sportosztálya Sportcsoportja (Békéscsaba, Szent István
tér 7., 33–34. sz. iroda).
Érdeklôdni, további információkhoz jutni munkaidôben sze-
mélyesen vagy a 66/523-832-es telefonon, illetve a szigeti@
bekescsaba.hu email-címen lehet.

Egészséges Létvágy 
Az Egészséges Létvágy Munkacsoport az egészségtudatos
életvitel kialakítását segítô programot indít elhízásban,
evészavarban érintetteknek, valamint azoknak, akik egész-
ségesebben szeretnének élni. Komplex programjukban bel-
gyógyász, dietetikus, pszichológus, rögtönzô színész, Pilates-
edzô, pszichodráma vezetô és mentálhigiénés szakember se-
gíti a jelentkezôket. 

A program részleteirôl március 10-én, szerdán 18 óra-
kor a Réthy Pál kórház régi épületének elsô emeleti kista-
nácstermében tartanak tájékoztatót, amelyre minden ér-
deklôdôt szeretettel várnak. 

További információ a www.letvagy.hu honlapon olvasható.

A pályázat célja:
a békéscsabai állampolgárok és mûvelôdô közösségeik kultu-
rális tevékenységének támogatása.

A pályázók köre:
– egyéni pályázók (alkotó-, elôadómûvészek);
– egyesületek, alapítványok, szervezetek;
– rendezvényszervezôk;
– egyházak, gyülekezetek;
– Békéscsabán mûködô közmûvelôdési intézmények.

Kategóriák:
A) kategória: az alábbi területeken végzett egyéni vagy csopor-

tos mûvészeti tevékenység, mûvészeti alkotások
létrehozása és/vagy bemutatása, a szükséges fel-
tételek megteremtése:
1. irodalom;
2. színházmûvészet;
3. zenemûvészet;
4. tánc- és mozgásmûvészet;
5. képzômûvészet;
6. fotómûvészet, film- és videómûvészet.

B) kategória: 
1) közmûvelôdési rendezvények szervezése;
2) közmûvelôdési, mûvészeti táborok szervezése.

A pályázati keretösszeg: 5 500 000 Ft.

Egy pályázaton igényelhetô támogatás maximális összege:
80 000 Ft.

A támogatás elnyerésének módja és feltételei:
• Támogatást kaphatnak a közmûvelôdési és mûvészeti szak-

területek pályázói, kizárólagosan a 2010. március 1. és 2011.
február 28. között megvalósuló kulturális céljaikra.

• Egy pályázó 2 kategóriában élhet a pályázati lehetôséggel,
egy kategóriában 2 pályázat benyújtására van mód. 

• Azonos programmal csak egy kategóriában lehet pályázni. 
• Kérjük, a borítékra írják rá a választott kategóriát!

Nem kerül támogatásra:
– egészségügyi, szociális témájú program;
– nyereségorientált rendezvény; 
– a 2008-ban és 2009-ben nyert támogatással el nem számolt

pályázó.

A pályázat elbírálásánál elsôbbséget élveznek:
– a békéscsabai lakosságnak szóló programok;
– a már mûködô alkotók, kulturális közösségek;
– a nagyobb érdeklôdésre számot tartó, mûvészeti és közmûve-

lôdési igényeket magas színvonalon kiszolgáló kulturális ren-
dezvények, programok.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. április 1.

A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta Közgyûlésének Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sport-
bizottsága bírálja el. A döntésrôl a pályázók írásban értesítést
kapnak. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázathoz 
pályázati ûrlapot szükséges kitölteni! 

Az illetékes szakbizottság a benyújtott pályázatokat csak hibát-
lanul és hiánytalanul kitöltött pályázati ûrlap és egyéb kiegészí-
tô információk (program leírása, költségvetés-tervezet stb.)
alapján tudja értékelni!

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Oktatási, Közmûvelôdési és Sportosztály, Közmûvelôdési Cso-
port (Szamosvári Anita), 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

További információ kérhetô a 66/452-252/2512-es telefonszá-
mon, illetve a szamosvari@bekescsaba.hu e-mail címen. 

Pályázati ûrlapok a fenti címen is igényelhetôk, illetve letölthe-
tôk a www.bekescsaba.hu weboldalról.

HIRDETMÉNY
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérsé-
gi Társulás Társulási Tanácsa a 99/2009. (XII. 21.) sz. KTT ha-
tározatával úgy döntött, hogy a Békéscsabai Kistérségi
„Életfa” Idôsek Otthona beolvad a Békéscsabai Kistérségi
és Gyermekjóléti Családsegítô Központba, amely az átve-
vô és jogutód szerv. A jogutód köteles ellátni valamennyi köz-
feladatát az Életfa intézménynek, továbbá a vagyoni jogok és
kötelezettségek, tartozások, valamint munkajogi kapcsolatok
tekintetében is ô a jogutód.  
A beolvadás idôpontja: 2010. március 31.  

Vantara Gyula, a TT elnöke

Lisztérzékenyek Békés Megyei Közhasznú Egyesülete
5600 Békéscsaba, Harang u. 2.

Elnök: Hrabovszky György • e-mail: proximalis@gmail.com, 
egyesulet@gluten-free.hu • www.gluten-free.hu

PROGRAM:
Március 6-án, szombaton 15 órától:

Az egyesület közgyûlése a Réthy Pál kórház ebédlôjében
Április 18-án, vasárnap:

Kirándulás Budapestre, a Táplálék Allergia Centrumba

INGYENES FELNÔTTKÉPZÉSEK 
a Békéscsabai Kulturális Központban

A képzéseket a „Program a közmûvelôdési intézményrendszer felnôtt-
képzési kapacitásának bôvítésére Békéscsabán, Battonyán és Sarkadon”
projekt keretében szervezzük.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

KOMPETENCIA- ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTÔ TRÉNING 
Jelentkezhetnek: érettségivel nem rendelkezô munkanélkü-
liek, gyesrôl, gyedrôl munkába visszatérni szándékozók.

Idôtartam: 30 óra, március 4-e és április 1-je között, csütörtö-
ki napokon 8–14 óráig.

Helyszín: Békéscsabai Kulturális Központ (ifjúsági ház), Derko-
vits sor 1.

A tréning témája: kommunikáció, együttmûködés, konflik-
tuskezelés, problémamegoldás, tanulás.

LÉPÉSEK PROGRAM
Jelentkezhetnek: sérült emberek.
Idôtartam: 60 óra, március 1–3., 16–18.
Helyszín: a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
székhelye (5600 Békéscsaba, Kölcsey u. 27.).

Témák: az Európai Unió fogyatékosügyi politikája; szociális jo-
gok; oktatási jogok; harmadik generációs jogok (betegjogok,
fogyatékos embereket érintô speciális jogok); foglalkoztatás,
avagy a munkavállalók jogai; érdekérvényesítés.

A Lépések program megvalósításában partnerünk a Mozgás-
korlátozottak Békés Megyei Egyesülete.

A részvétel ingyenes!

A fenti képzésekrôl és a késôbb induló lehetôségekrôl infor-
máció kérhetô: Hamar Csaba felnôttképzési vezetôtôl (csaba.
hamar@ifihaz.hu); Ruzsa Alexandra felnôttképzési tanácsadótól 
(ruzsaalexandra@ifihaz.hu); a Békéscsabai Kulturális Központtól 
(ifjúsági ház). Felnôttképzési nyilvántartási szám: 00367-2008

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1. Tel.: 66/449-222 
www.ifihaz.hu/felnottkepzes

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyûlése Közmûvelôdési,

Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

a 2010. évi ifjúsági feladatok ellátására

A pályázat célja:
a Békéscsaba városában mûködô gyermek- és ifjúsági kö-
zösségek tevékenységének segítése, azok erôsítése érdeké-
ben a fiatalok kezdeményezésére és/vagy aktív szerepválla-
lásával megvalósuló egyszeri vagy folyamatos programok,
események, rendezvények támogatása, amelyek lehetôséget
adnak a fiatalok kreativitásának kifejezésére, illetve a telepü-
léseken felmerülô igények szerinti közösségi programok meg-
valósítására.

Pályázati keretösszeg: 1 500 000 Ft.

A pályázat megvalósulásának határideje:
2010. március 1. – 2011. február 28.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 26.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. április 30.

Pályázati témakörök:

A) kategória 

Keretösszeg: 500 000 Ft.

Pályázók köre: Békéscsabán mûködô általános iskolai, kö-
zépiskolai és kollégiumi diákönkormányzatok.

Támogatható tevékenység: tanítási órán kívül esô szabad-
 i dôs tevékenységekre (közösségfejlesztô programok, prog-
ramsorozatok, képzések megvalósítása, diákrendezvények),
iskolaújság, iskolarádió mûködésére.

Az elbírálásnál elônyben részesülnek a következô tevé-
kenységek:
– képzés;
– szervezetfejlesztés;
– érdekképviselet.

B) kategória 

Keretösszeg: 1 000 000 Ft.

Pályázók köre: Békéscsaba Megyei Jogú Város területén
mû ködô általános iskolák felsô tagozatos diákjaiból és kö-
zépiskolás fiatalokból álló gyermek- és ifjúsági szervezetek, if-
júsági korosztállyal foglalkozó önszervezôdô közösségek, ci-
vil szervezetek, intézmények. 

Támogatható tevékenység: a gyermek- és ifjúsági korosztály
önmegvalósítását biztosító, a közösséghez tartozás élményét
erôsítô – tanítási idôn kívüli (hétvégi, szabadidôs, szünidei
stb.) – gyermek- és ifjúsági programok, képzések, rendez-
vénysorozatok megvalósítása az általános iskolák felsô tago-
zatos diákjai és a középiskolás korosztály számára.

Az elbírálásnál elônyben részesülnek a következô szem-
pontok:
– a programok megvalósításában a fiatalok aktív szerepet ját-

szanak;
– a pályázat benyújtói öntevékeny, önszervezôdô ifjúsági kö-

zösségek.

A pályázathoz pályázati ûrlapot kell kitölteni, mely Békés-
csaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási,
Közmûvelôdési és Sportosztályán (Békéscsaba, Szent István
tér 7.) igényelhetô, illetve a www.bekescsaba.hu honlapról le-
tölthetô.

A közmûvelôdési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság csak a
hiánytalanul kitöltött és a kiegészítô információkat tartalmazó
pályázatokat tudja értékelni. Nem támogatható azon pályázók
kérelme, amelyek az elôzô évben kapott összeggel nem szá-
moltak el.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Oktatási, Közmûvelôdési és Sportosztály
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatás kérhetôHudák
Regina ifjúsági referenstôl telefonon a 66/452-252/2513 mel-
léken vagy a hudak@bekescsaba.hu email címen.  

Amennyiben a pályázó a támogatási szerzôdést a támoga-
tásról szóló értesítésben megjelölt határidôn belül nem
köti meg, úgy elveszíti támogatási jogosultságát.

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.

Sarusi Tenkén
A Magyar Írószövetség s a Tenkei Mûvelôdési és Honis-
mereti Kör szeretettel hívja Önt és érdeklôdô barátait Dél-
Biharba, a Fekete-Körös partján fekvô Tenkére (r. Tinca), a Re-
formátus Mûvelôdési Központba Sarusi Mihály József Attila-
díjas író, Táncsics-díjas újságíró 2010. február 25-én, csü-
törtökön este 6 órakor kezdôdô könyvbemutatójára, ame-
lyet a MASZRE (Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzôk és Ki-
adók Reprográfiai Egyesülete) támogatásával rendezünk.

Az esten a Pinceszer (Széphalom Könyvmûhely, Budapest)
és a Hiábahaza (Vár Ucca Mûhely Kiadó, Veszprém) címû kö-
tetekkel ismerkedhetnek meg az irodalombarátok és beszél-
gethetnek a szerzôvel V. Szabó János közremûködésével.

Az eseményen föllép a szilágysomlyói Szederinda citera e      -
 gyüttes (vezetôi: Gáspár Attila és Széman Rózsa).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének Közmûvelôdési, 

Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

a 2010. évi közmûvelôdési és mûvészeti céltámogatás elnyerésére.
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VASUTASBÚCSÚZTATÓ
A szemérmetlenül magas
végkielégítések a vasúttársa-
ságnál is rendszeresek voltak,
de valahogyan mégsem vál-
tott ki akkora közérdeklôdést,
mint a BKV kilapátolása. Lap-
értesülések szerint a MÁV volt
pályavasúti fôigazgatója, egy-
ben általános üzletági vezér-
 i gazgató-helyettese különféle
jogcímeken több mint 120 mil-
liót, a volt forgalmi igazgató
117 milliót, egy másik munka-
társ menedzserszerzôdéssel
100 millió körül, a humánpoli-
tikai vezérhelyettes 67 milliót
vihetett haza. A felsoroltak kö-
zül két vezetô csak úgy jutott a
pénzhez, hogy korkedvezmé-
nyes öregségi nyugdíjba en-
gedték. Ugyanis, ha elérték
volna a nyugdíjkorhatárt, ak-
kor egyetlen forintot sem kel-
lett volna fizetni nekik.

10% KORRUPCIÓS

VESZTESÉG
A Kopint-Tárki kutatása szerint
a közbeszerzések területe, il-
letve az ingatlanvagyon külön-
külön is jelentôs kockázatot
hordoznak magukban. A kor-
rupciós veszélyt tovább növe-
li, hogy a MÁV-csoport legtöbb
tevékenységének nincsen ver-
senytársa, illetve költségbázi-

sát regulátor sem ellenôrzi. A
közbeszerzési korrupció mér-
tékének a Közép-Európában
becsülhetô árfelhajtó hatása
10-20 százalék. E veszélyt to-
vább növeli, számszerûsíthe-
tôségét viszont csökkenti a
MÁV-csoport szállítóival törté-
nô kényszerfinanszírozás, a

gyakran 360 napos fizetési ha-
táridôk alkalmazása. Az egy-
 é ves finanszírozás beárazása,
illetve az esetenkénti azonnali
fizetés így önmagában mint-
egy 20 százalékos kockázati
felárral növelt árat épít a rend-
szerbe. A korrupciós veszte-
séget az anyagjellegû ráfordí-

tások 10 százalékával becsül-
te a kutatás, ami a 2007-ben
legkevesebb 11 milliárd forint.
A Reformszövetség szakértôi
anyagának alkotója, Antal Dá-
niel tavaly áprilisban a Magyar
Nemzetnek a 40 ezres villany-
körtecserével kapcsolatban
úgy nyilatkozott: nem hinné,
hogy bárki felfogadna olyan
karbantartót a saját lakása fel-
újításához, aki ilyen árakon
dolgozik. Csakhogy a MÁV ki-
szervezései, részleges privati-
zációi folytán számos olyan
helyzet jött létre, amikor nem a

piaci verseny döntött a beszál-
lító kiválasztásánál, hanem ma-
gánérdek.

KÉTES

INGATLANBIZNISZ
Az Állami Számvevôszék
(ÁSZ) nyugtalanítónak találta
a MÁV ingatlanvagyonának
kezelését. Az ÁSZ szerint az
ingatlanok és a felépítmények
tulajdonjoga rendezetlen, az
áttekinthetetlen ingatlanva-
gyont korlátozások terhelik,
az ingatlangazdálkodást gya-

kori koncepció- és vezetôvál-
tás jellemzi. Egy korábbi cikk
készítése során azt tapasztal-
tuk, hogy a MÁV-nak nincs át-
tekinthetô vagyonleltára, és
csak a földhivatali nyilvántar-
tásból lehet biztosan megtud-
ni, hogy egy-egy kérdéses te-
rület a cég tulajdona-e vagy
csak használja.

„GANZ EGAL”
Tavaly decemberben a Die
Presse újra foglalkozott a MÁV
Cargo 2008-as eladása körüli
rejtéllyel. Az osztrák újság be-
számolt arról, hogy a bécsi
parlament ülésén Gerald
Grosz, a Szövetség Ausztria
Jövôjéért párt képviselôje arról
kérdezte a közlekedési minisz-
tert, miként választotta ki a
Geuronet Bt. lobbicéget az
Osztrák Szövetségi Vasút te-
herfuvarozási leányvállalata, az
RCA. A  válasz az volt, hogy
meghallgatás történt, amit
több alkalmas jelölt részvételé-
vel tartottak. A sikeres közben-
járásért és a bt. az árfolyam-in-
gadozás miatt végül csaknem
hatmillió eurós sikerdíjat szám-
lázhatott. Azt már a Die Presse
tette hozzá, hogy a képviselô
kérdése valószínûleg arra irá-
nyult, hogy a Geuroneten ke-
resztül kenôpénzeket fizettek
ki Magyarországon, és nem ki-
zárt, hogy pártkasszákba is ju-
tott belôle. A Geuronet a lap
megkeresésére nem adott fel-
világosítást a szerzôdés tartal-
máról.

HT-ÖSSZEÁLLÍTÁS

ANemzeti Színház Zrt. az
Oktatási és Kulturális 

Minisztérium támogatásából
üzemeltetett színház. Szél Fe-
lícia, az OKM sajtóirodájának
munkatársa lapunknak el-
mondta: a Nemzeti Színház
Zrt. a minisztériumtól 2009-
ben 1,7 millió forint, a 2010.
évben pedig elôreláthatóan
1,45 millió forint támogatás-
ban részesül. Ahhoz azon-
ban, hogy a támogatást meg-
kapja, a színháznak a követ-
kezô évre üzleti tervet kell be-
nyújtania elfogadásra legké-
sôbb folyó év január 31-ig. 
– A társaság a felügyelôbi-
zottsága által elfogadásra ja-
vasolt üzleti tervet, 2010. feb-
ruár 2-án küldte be a minisz-
tériumba, így azt még nem fo-
gadták el. Az elfogadás után a
szerzôdést, a jogszabályban

elôírt feltételek megléte ese-
tén, soron kívül megkötik – je-
lentette ki Szél. Lapunk utá-
najárt, hogy a Nemzeti Szín-
ház miért adta le késve az üz-
leti tervét. Hegedûs Judit, a
színház gazdasági igazgatója

elmondta: a Nemzeti Színház
Zrt. 2010-es üzleti tervének el-
készítéséhez csak az OKM-tôl
kapott, a 2010-es támogatási
összegre vonatkozó hivatalos
értesítést követôen tudtak ne-
kikezdeni. – Az elkészített üz-
leti tervet január 29-én tár-
gyalta és fogadta el a Nemze-
ti Színház Zrt. felügyelôbizott-
sága. Errôl az OKM-et az azt
követô elsô munkanapon,
február 1-jén értesítettük is.
Adminisztrációs okok miatt a
terv csak február 2-án került

papíron a minisztérium elé –
mondta Hegedûs Judit, majd
azt is hozzátette: a támogatás
megérkezéséig a színház mû -
ködésének biztosítása érde-
kében, február elején, az
OKM hozzájárulásával hitelt
vettek fel. Információink sze-
rint ez 150 millió forint. Azt
azonban nem sikerült meg-
tudnunk, hogy a néhány na-
pos adminisztrációs csúszás
miatt miért van szükség ilyen
tetemes hitel felvételére.

U.J.

Pázmány Péter pozsonyi
nyughelye egy zárt sír-

kamra, két méterre a föld
alatt. A korabeli leírások sze-
rint a koporsón nincs felirat,
belül nincs mellkereszt. 

– Knauz Nándor pozsonyi
káplán és történész pontos le-
írása alapján tudtuk azonosíta-
ni a sírt – meséli Halkó József
atya, a feltárás koordinátora. –
Pázmány Péter végakarata
szerint egyszerû szertartás ke-
retében, fekete, négyszögletû
sapkában, fekete talárral te-
mették el Pozsonyban, a
Szent Márton-dóm szentélyé-
ben, a fôoltár elôtt, az általa
mélyen tisztelt Alamizsnás
Szent János mauzóleuma kö-
zelében.  A bíboros ott akart
nyugodni, ahol prédikált,
imádkozott, misézett, lakott és
mûködött. A sírokat a legna-
gyobb méltósággal kezeljük, a
tetemek ott maradnak, ahol
vannak. A feltárás befejeztével
tudjuk csak megmondani,
hogy a közönség számára lá-

togatható lesz-e. Az biztos,
hogy Pázmány Péter sírhelyét
pontosan kijelöljük, hogy lát-
ható legyen a zarándokok és
hívôk számára.

SZ.GY.

Adminisztrációs csúszás miatt adósodnak el

Hitelbôl fizet a Nemzeti Színház
Anyagi gondokkal küszködik a Nemzeti Színház Zrt. Az in-
tézmény még nem kapta meg az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztériumtól az éves támogatást. Információink szerint a
produkciókban szereplô mûvészek közül emiatt sokan kés-
ve vagy egyáltalán nem kapták meg tiszteletdíjukat. A szín-
ház a támogatás megérkezéséig banki hitelhez folyamodik. 

Idén kevesebb 
állami támogatást

kap a nemzet 
színháza

Megtalálták Pázmány sírját
Megtalálták Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros, a
17. századi magyar katolikus hitélet vezéralakja sírját.
A múlt év végén kezdôdött az ásatás, amely a mai napig is
folyamatban van. Nagy valószínûséggel a kripta körül to-
vábbi sírok rejlenek. 

Pázmány Péter szobra a po-
zsonyi Szent Márton-székes-
egyházban
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Egy tanulmány 11 milliárdra becsüli a vasúttársaság korrupciós veszteségét

Hol és mennyi pénz szivárog el a MÁV-ból?
Az arcátlanul magas végkielégítések mellett ezer csatornán tûnik el a pénz a MÁV fene-
ketlen bugyraiban. A nyugdíj elôtt távozó vezetôk százmilliós végkielégítése mellett az
olyan cégek sem jártak rosszul, akik például egy izzócseréért 40 ezer forintot számláz-
hattak. S hogy mennyi csontváz van még a szekrényben, az valószínûleg csak a válasz-
tások után derült ki, mert a jelenlegi kormánypártok nem érdekeltek a tisztánlátásban.

MÁV-ügyekben a jelenlegi kormánypártok nem érdekeltek a tisztánlátásban
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A Nemzeti Színház büféjé-
ben Bodrogi Gyula lapunk-
nak elmesélte: sohasem
gondolt a holnappal, sôt,
egyszer még Törôcsik Mari
párizsis zsemléjét is föld-
höz vágta, a legnagyobb
szegénység közepette.

– Több mint ötven éve van a
pályán. Mindig sokat dolgo-
zott, miközben lusta ember-
nek vallja magát.

– Ami a színpadot illeti, öt-
venkilenc éve állok rajta, hi-
szen néptáncosként is fellép-
tem anno a SZOT táncegyüt-
tesében. A munkához sosem
voltam lusta, de a gyakorlás-
hoz, edzéshez nagyon. Az
elsô munkakönyvem 1951-
bôl származik. Nem számol-
gatom az éveket, nincs is rá
idôm, mert dolgozom. Nem
foglalkozom a korral.

– Felmerült a neve, amikor
a Mikroszkópba kerestek igaz-
gatót. Elvállalta volna?

– Húsz évig direktorkod-
tam. Ma már nem az építke-
zésrôl szól ez a szakma, ha-
nem a pályázatokról. Bárki
pályázhat bármire. Ez rettene-
tes! És sosincs felelôs…

– Ismerôseimtôl kérdez-
tem, mi jut eszükbe Bodrogi
Gyuláról, és a legtöbbször
Linda apukáját, a Süsüt és a
Csôrmestert említették.

– Érdekes, hogy mindig
volt olyan szerepem, amit
azonosítottak a személyem-

mel. De ezt sose bántam, ez
egy nagyon nagy dolog! Volt,
amikor beszélgettem az ut-
cán, és egy kislány odajött, és
azt mondta: „Te vagy Süsü!”.
Így is címeztek nekem levelet:
„Kedves Süsü bácsi…!” Egy-
szer zoknit kértem a boltban,
mire az eladó hölgy felnézett,
és megkérdezte: „Maga szí-
nész?” Életemben elôször a
rádióból ismertek fel.

– Nem szerepelt sokat a
bulvársajtóban, pedig mindig
gyönyörû nôk vették körül!

– A széprôl szívesen me-
sélnék, de nem lehet, mert a
mai sajtó alpári lett a magán-
életi témák tekintetében. Sok-
szor többet tudnak rólam,
mint én magamról. 

– Sosem állt valamelyik po-
litikai párt mellé?

– A régi rendszerben nem
volt rá szükségem, nem vol-
tam párttag. Ma meg nevetek
az egészen, mert röhejes. Az
életem során végigéltem né-
hány fordulatot. Most csend-

ben várom a politika megvál-
tozását.

– Törôcsik Mari mesélte
egyszer: önök olyan szegé-
nyek voltak, hogy még párizsi-
ra sem mindig telt. 

– Egyszer, amikor volt öt fo-
rintunk, vettünk néhány zsem-
lét, felvágtuk, tettünk rá pári-
zsit. Aztán összevesztünk, én
levágtam a földre, azzal el volt
intézve az evés kérdése. Iga-
zából nem ez volt a fontos, fia-
talok voltunk és szerelmesek!

BODNÁR ERIKA

Akecskeméti Katona Jó-
zsef Színház operettpá-

lyázatot hirdetett az egyik leg-
ismertebb és legnépszerûbb
magyar színpadi mûfaj meg-
ú jításáért. – Az elmúlt években
nem vagy csak nagyon kevés
operett született. Ugyanakkor
ez egy nagyon népszerû mû -
faj, ráadásul hungarikum –
magyarázta Cseke Péter, a te-
átrum igazgatója. – Arra gon-
doltunk, hogy nagyszerû írók,
zeneszerzôk vannak, fogjunk

hát össze, hogy egy új ma-
gyar operett születhessen –
tette hozzá a direktor, aki sze-
rint a mûfaj megkerülhetetlen.
– Egy vidéki színháznak min-
dent játszania kell, hogy min-
denki találjon az ízlésének
megfelelô elôadást. Termé-
szetesen mi is játszunk ope-
rettet, ami mindig népszerû –
mondta Cseke Péter, aki
hangsúlyozta: a hagyományt
ôrizni kell. – Magyarországon
nagyszerû operettszínészek

voltak és vannak. Talán sze-
rénytelenség nélkül állítha-
tom, hogy értünk ehhez a
könnyednek tûnô, de nehéz
mûfajhoz. Az operettet az tud-
ja jól mûvelni, aki magas szin-
ten tud táncolni, énekelni, van
humora és erôs a személyisé-
ge. Emellett természetesen jó
színésznek is kell lennie! 

A pályázaton új, eddig még
be nem mutatott, kortárs szer-
zôk által írt operettjátékokkal
lehet részt venni, az elsô for-
duló határideje április 15. Mos-
tanáig egy szerzô jelentkezett
a lehetôségre. – Nem az a lé-
nyeg, hogy minél többen je-
lentkezzenek, hanem hogy új
operett születhessen – mond-
ta Cseke Péter.

SZD

Beiktatták a Mikroszkóp Színpad új direk-
torát, Verebes Istvánt. Sas Józsefet, a Mik-

roszkóp Színpad korábbi igazgatóját tavaly jú-
niusban adócsalás miatt a Fôvárosi Ítélôtábla
jogerôsen egy év, két évre felfüggesztett bör-
tönbüntetésre és 300 ezer forint pénz-mellék-
büntetésre ítélte. Sas ekkor távozott az intéz-
mény élérôl. A színházat üzemeltetô kft.-ben
49 százalékos tulajdonrésszel azonban a fô-
város mellett ô is tulajdonos maradt. 

Horváth Csaba egykori fôpolgármester-he-
lyettes elmondása szerint korábban tárgyalt
Sas Józseffel, aki arról biztosította, hogy ameny-
nyiben megtalálják az utódját, ô egyforintos
jelképes összegért lemond a tulajdonrészérôl.
Sas meglepôdött, amikor lapunk arról érdek-
lôdött: az új direktor beiktatása után jutott-e tu-

lajdonrészhez Verebes István is. A korábbi
igazgató azt mondta: ô csupán a direktori szé-
ket adta át Verebesnek. 

– Mit lehet ezen félreérteni? Csak egyféle-
képpen lehet lemondani a tulajdonrészrôl. A
másik tulajdonos, a fôváros javára – mondta
Sas József. 

Horváth Csaba korábbi fôpolgármester-he-
lyettes lapunknak megerôsítette: úgy tudja, a
fôváros nem kíván tulajdonosi jogokat adni
Verebes Istvánnak. 

GB

A nemzet színésze nem számolja az éveket

Bodrogi: Sosincs felelôs!

Bodrogi Gyula: A széprôl szívesen mesélnék, de nem lehet, mert a mai sajtó alpári lett

Kié lett a Mikroszkóp tulajdonjoga? 

Verebes a Sas-fészekben

Sas Józsefet 
Verebes István váltja
a direktori székben
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Értünk a könnyednek tûnô, nehéz mûfajhoz

Cseke Péter: Az operett
igazi hungarikum

Az operettdalokat még az is kívülrôl fújja, aki sosem látott
ilyen elôadást. Sokan leszólják a mûfajt, ám az a színház
teltházra számíthat, amely operettet állít a színpadra. Így
gondolja ezt Cseke Péter is, ezért operettpályázatot hirde-
tett. Ahogy a kecskeméti színidirektor mondja: ez magyar
mûfaj, figyeljünk hát oda rá!

Cseke Péter: Összefogással megszülethet egy új magyar operett
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Járosi Márton lapunknak el-
mondta: a drága energia-

szolgáltatást sok más világ-
piaci tényezô mellett a rossz
hazai energiapolitika okozza. 

– Magyarországon a villa-
mosenergia-igény nem nôtt,
sôt, sajnos az elmúlt években

inkább csökkent. Gyakorlati-
lag nem épült új erômû. Ezzel
szemben, a liberalizációs po-

 li tika eredményeként, több
mint ötven áramkereskedô lé-
pett a piacra. Ezeknek a ke-

reskedôknek a hasznát, az
infrastruktúráját, a személyze-
tét mind ki kell fizetni, pedig
rájuk igazából nem lenne
szükség. Ôk csak egy politi-
kai eszme következményei!

Járosi látja a megoldást is.
 – Ma a Magyar Villamos Mû -
vek (MVM) nincs kint a kisfo-
gyasztók piacán. Csak nagy-
ban kereskedik, ô adja az
energiát azoknak a kisebb
áramszolgáltatóknak, akik az-
tán továbbadják a fogyasz-
tóknak. Nekem régi javasla-
tom, hogy a nemzeti villamos
társaság is jelenjen meg a fo-
gyasztói piacon. Erre vannak
törekvések az MVM részérôl
is. A paksi atomerômû tulaj-
donosaként is olcsón tudna
villamos energiát szolgáltatni.
Úgy gondolom, nem hatalmi
szóval, de okos politizálással
lehet a kialakult helyzetet job-
bá tenni!

HT

– Régen, ha nem fogyott el
100 ezer darab a lemezem-
bôl, az bukásnak számított.
Ma már a netrôl töltik le az al-

bumokat a fiatalok, örülök, ha
pár ezer lemezt eladok. Sze-
rintem régóta nem hiteles mi-
nôsítés, hogy ki az aranyle-
mezes – mondta Balázs Fecó.
 – Egy zenész népszerûségét
a koncertekre eladott jegyek
és CD-k összessége adja. Az
igazi siker az, ha több gene-
ráció is énekli a dalaimat! Eh-
hez azonban kell a média, el-
sôsorban a rádiók! 

A Magyar Hanglemezkia-
dók Szövetsége (Mahasz) sze-

rint a hanghordozók eladását
és a jegyeladást nem lehet
összehasonlítani. – Mind a
kettô a népszerûséget mutat-

ja, de mégsem lehet össze-
vetni. Az is sikeres tud lenni,
aki gyakran jár show-mûsor-
ba rovart enni – magyarázta
Jeszenszky Zsolt. – Azért csök-
ken folyamatosan az aranyle-
mez határszáma, mert az
adott piaci helyzethez kell al-
kalmazkodni, és most már az
is nagy dolog, ha valaki ötez-
ret el tud adni egy-egy ko-
rongból – tette hozzá a Ma-
hasz munkatársa. 

SZD

Albínó bivaly született a Hor-
tobágyon. A pigmenthiányos
állatot a Hortobágyi Nonprofit
Kft. dolgozói Hópihének ne-
vezték el. 

– Ritka jelenségrôl van szó,
nekünk is összesen egy idô-
sebb fedeztetô bikánk van,
amely hasonlóan albínó –
mondja Kaltenecker Endre te-

nyésztésvezetô. – Még nem tu-
dom, hogy mi lesz a sorsa. Ar-
ról is volt szó, hogy eladjuk a
szegedi állatkertnek, de az is
lehet, hogy nálunk nô majd fel.
Az állatot az anyja gondozza, a
társai kezdetben idegenkedtek
tôle, valószínûleg azt gondol-
hatták, hogy kutya, de mára
már megszokták. GB

Horváth Éva szeret utazni.
Utazásai alkalmával elô-

szeretettel gyûjt értékes tár-
gyakat, amelyeket aztán ott-
honában ôriz. Tavaly Indiában
járt, ahol beszerzett egy Siva
istennôt ábrázoló szobrot.

– Régi álmom volt eljutni
Indiába, és látni a Tadj Mahalt.
Ez tavaly végre beteljesült –
lelkendezett Éva. – Amikor
kint jártam, vettem egy auten-
tikus Siva-faszobrot. Siva a
pusztítás és újjászületés szim-

bóluma. Egyelôre a fürdôszo-
bámban tartom, ahol a pára
megvédi a repedezéstôl. A
nappaliban pedig egy óriási,
Baliról származó kagyló áll,
amibe vizet tettem, és kaktu-
szokat ültettem. Csak olyan
tárgyakat teszek ki az ottho-
nomban, amelyeket érde-
mesnek tartok rá. Nem ve-
szek meg valamit csak azért,
mert egy egzotikus országból
származik!

GY. ZS.

– Bár az életem természetes
velejárója a média, nem sze-
retek mondvacsinált dolgok
miatt szerepelni – magyarázta
Wiki, aki több szexi magazin
címlapját végigjárta már.

– Bár sokszor megkerestek,
a nyuszis magazint eddig kö-
vetkezetesen visszautasítot-
tam. Igaz, már szinte mindent
megmutattam, ám az mégis
egy határ átlépése lenne – véli
az énekesnô, aki még mindig
az iskolapadot koptatja. – Júni-
usban megszerzem a bölcsész
diplomámat, magyar-kommu-
nikáció szakon. Érdekel a mé-
dia világa. Írni nem szeretek,

beszélni viszont annál inkább,
és a háttérben is jól érezném
magam. Meg tudnék tervezni
egy új szépség- vagy divatma-
gazint – vallott terveirôl Wiki, aki
a partira nem kolléganôjével,
Andival, hanem a családjával
érkezett. – Anyukámat és az
unokahúgomat hoztam ma-
gammal – mondta az énekes-
nô, aki extravagáns ruhájában
egy szerelmes hercegnôre em-
lékeztetett. – Van szerelem az
életemben, de nem szoktunk
együtt megjelenni nyilvános
eseményeken, mert a párom
nem szeret szerepelni!

BODNÁR ERIKA Hópihét kutyának nézték a társai

A pigmenthiányos
állatot gondozói

nevezték el
Hópihének 

Ma már elég ötezer eladott példány is

Balázs Fecó: Értelmetlen
aranylemez

Egykor rangot jelentett aranylemezes elôadónak lenni, ám a
letöltések korában már nem biztos, hogy az eladott hanghor-
dozók mutatják a népszerûséget. Balázs Fecó legalábbis úgy
látja: egyre kisebb az aranylemez rangja, hiszen ma már elég
ötezer eladott példány a csillogó koronghoz. Ma az igazi si-
kert a teltházas koncertek és a médiaszereplések jelentik. 

Balázs Fecó: Örülök, ha pár ezer lemezt eladok
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Horváth Éva 
fürdôszobájában lakik Siva

Éva régóta látni akarta a Tadj Mahalt

Wiki divatlapot indítana
Nem vetkôzik a nyuszis magazinnak Fresh Wiki. A Story öt-
csillagos díjátadó gálájára a családjával érkezô lány egy-
általán nem bánja, hogy újabban kevesebbet szerepel a la-
pokban. Legszívesebben egy új lapot tervezne. 

Wiki 
magyar-
kommunikáció 
szakon tanul

Járosi Márton: Okos politikára van szükség

Olcsóbb áramot a piacra!
Van megoldás olcsóbb energiaszolgáltatásra – derült ki az Energiapolitika 2000 Társulat
sajtótájékoztatóján. Járosi Márton, a társaság elnöke elôadást tartott a mai energiapoliti-
ka helyreállításáról, arról, hogy kátyúzás helyett új utakat kell építeni ezen a területen. 

A villamosenergia-igény nem nôtt, sôt az elmúlt években inkább csökkent
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Harcsa Veronika látszólag
pihenôt tart. A Quartettel
ugyan nem lép fel, de így is
rengeteg elfoglaltsága van:
karitatív sajtótájékoztatóra
rohan, vagy épp vacsorát
fôz a zenésztársainak. Azt
mondja: az élete olyan, mint
egy mozaik.

– Milyen volt az elsô találkozá-
sa a zenével?

– A szüleim beírattak zon-
gorázni, néptáncoltam, ké-
sôbb szaxofonoztam is, ami-
kor lázadó korszakomat él-
tem. Gimiben rockegyüttest
alapítottunk, ahol négy ak-
kordnál többre nem volt szük-
ség, és az se volt baj, ha ha-
mis. Ilyen élménye sok em-
bernek van akkor is, ha nem
zenei pályára készül. A szü-
leim szerették volna biztosíta-
ni a lányuk jövôjét, ezért egy
igazi reálszakmát szántak ne-
kem, rendes munkahelyet, ki-
számítható tervekkel. Ki örül
annak, ha a gyereke bejelenti:
éneklésbôl akar megélni? Be-
iratkoztam a Mûszaki Egye-
tem informatika szakára. Ren-
des kislány voltam, tanultam.

– Végül mégis zenei karriert
futott be, jó kritikákat kap, fia-
tal és szép. Tökéletes minden,
vagy van, ami kiborítja?

– Persze. Aki alkotással
foglalkozik, az tudja, hogy ez-
zel együtt jár a kétség. Az
ôszinteségre és az egyedi-
ségre törekszem, ez pedig ál-
landó önkontrollt igényel. 

– Elképzelhetô, hogy vala-
mikor visszatér az informati-
 ká hoz?

– Nem, az informatikához
nem térek vissza. Ha már

nem zenélek, akkor is min-
denképp kulturális területen
fogok dolgozni. És persze
egyszer szeretnék majd csa-
ládot! Vágyakozó, tervezgetô
alkat vagyok, az életem olyan,
mint egy mozaik. Mindennap
más. Egy barátomtól kaptam
egy régi piros filctollat, amivel
a naptáramban elôre pihenô-
napokat jelölök ki magam-

nak. A pihenô idôszakban jó-
gázom, de szeretek fôzni is. A
minap a zenekarom ötödik
születésnapját egy vegava-
csival ünnepeltük meg, amit
én készítettem.

– Tyúkanyó vagy vezér a
fiúk között?

– Inkább terelgetem ôket,
mint a tyúkanyó.

B.E.

– 2012-ben adják át az új Fra-
di-stadiont. Ennek apropóján
gondoltuk, hogy egy szeren-
csés hallgatónknak névre szó-
ló belépôt intézünk, amely éle-
te végéig érvényes. Ezért hir-

dettünk egy versenyt, amely-
ben arra kértük a hallgatókat,
hogy írjanak egy dalt az új
stadionhoz – árulta el a játék
részleteit Sebestyén Balázs. –
Örömmel vettem Balázsék

megkeresését, sôt növeltem
is a tétet, vagyis a nyertes az
új aréna megépüléséig a régi
Fradi-stadionba is kap belé-
pôt – mondta Berki Krisztián,
az FTC Zrt. vezérigazgatója,
aki hangsúlyozta, hogy a já-
ték során nem egy új Fradi-
himnuszt kell írni, csupán egy
szurkolói dalról van szó, amely
által az emberek újra kedvet
kaphatnak a magyar focihoz,
és persze a Fradit élteti.

HT

A Tornyai János Múzeum ré-
gészei páratlan ezüstleletre
bukkantak a Hódmezôvásár-
helyi szántóföldön. Lakossági
bejelentés érkezett, hogy
amatôr kincskeresôk fémde-
tektorral római kori érméket
gyûjtenek. Ezután kapcsolód-
tak be a kutatásba a régé-
szek, akik 67 darab ezüstér-
mét találtak. – Elôször tisztíta-

ni, restaurálni kellett ôket. Ezt
követôen nyilvántartásba vet-
tük, fotóztuk az érméket, majd
a tudományos feldolgozás
következett – tudtuk meg a
részleteket Csányi Viktor ré-
gésztôl. – Minden egyes ér-
mén szerepel a kibocsátó
neve, pontos titulusa, a kibo-
csátás helye és szerencsés
esetben a pontos év is. 1534–

1594 között készültek a Né-
met-római Császárság terüle-
tén, mindössze egy volt köz-
tük erdélyi eredetû, melyet
1593-ban vertek Báthory Zsig-
mond erdélyi fejedelem ural-
kodása idején Az érmék kö-
zött vannak uralkodó által ki-
bocsátott császári, választó-
fejedelmi, valamint egyházi és
városi veretek is. SZ.GY.

A rany sakál példányok,
népi nyelven nádifarka-

sok lepték el Dél-Baranyát és
Dél-Somogy megyét. Sôt már
Bács-Kiskun megye déli ré-
szén is láttak példányokat. A
XX. század elején, az 1920-as,
1930-as években a sakálok ki-
pusztultak egész Magyaror-
szág területérôl. Az 1990-es
évek közepén Horvátország-
ban tûntek fel, a Dráva vidé-
kén. A nádifarkasok elszaporo-
dásában a klímaváltozásnak is
fontos szerepe van: az állat
kedveli a szubmediterrán ég-
hajlatot, amelyre egyre jobban
hasonlít a felmelegedô konti-
nentális vidék. Az állatok álta-
lában 15 kilósak, de a dél-ba-
ranyai Baksán 25 kilogrammos
példányt is találtak a vadászok.
Az éjszakánként 10-15 fôs fal-
kában portyázó sakálcsapatok
Baksa környékén a vadállo-
mány 30 százalékát elpusztí-
tották. HT

Sakálveszély a Dráva mentén

Ezüstérmék a szántóföldön

Szurkolói dalt írhatnak a rádióhallgatók az új stadionhoz

Balázsék és az örökös
Fradi-bérlet

A Class Fm Morning Show-jának hármasa, Sebestyén Ba-
lázs, Rákóczi Ferenc és Vadon Jani már többször bizonyí-
totta, hogy szeret és tud örömet okozni és segíteni az em-
bereken. Most azt találták ki a rádiósok, hogy örökös Fra-
di-belépôhöz juttatnak egy szerencsés hallgatót. Mindezt
egy Fradi szurkolói dalért cserébe.

Vadon Jani, Rákóczi Ferenc és Sebestyén Balázs a Class Fm stúdiójában

A régészek 67 darab ezüstérmét találtak
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Informatikusnak szánták a szülei

Pirossal jelölöm 
a pihenônapokat
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Újra portyáznak a nádifarkasok
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Hitelügyintézés
CSABACREDIT KFT. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 16–18.)
Lakásvásárlási hitel és szabad felhasználású hitel A-tól Z-ig!

BAR-LISTA és végrehajtás nem akadály!

Eladó ingatlanokat keresünk ügyfeleink számára!
Ingyenes regisztráció!

Idôpontegyeztetés: 06-20/773-6519

Csabai télûzô, tavaszváró sokadalom
A Szlovák Kultúra Házában a
Csabai Kolbászklub, a Békési
Úti Közösségi Házakban a
Csaba Néptáncegyüttes, a
Lencsési Közösségi Házban a
kertbarát kör, a nyugdíjasklub
és a természetjáró kör, a Mes-
ter Klubban a Fényes és Tér-
sége Egyesület és a Lencsési

Kosárlabda Klub, Mezôme-
gyeren pedig az Arany János
Mûvelôdési Ház közösségei. 

Az ifiházban délután ha-
gyományôrzô farsangot ren-
dezett a Csabai Szlovákok
Szervezete, amelyen részt
vettek a XIX. Nemzetiségi Ve-
zetôk Országos Találkozója
résztvevôi is. A Kádár Ferenc

gyûjtésébôl származó fotóki-
állítást Ando György, a szlo-
vák önkormányzat elnöke nyi-
totta meg Dedinszky Gyula Vi-
dám Csaba címû mûvébôl idé-
zett anekdotákat is felidézve.
A disznóvágás hagyományai
felelevenítéséhez szintén De-
dinszkyt hívta segítségül az el-
nök: a Tevan Kiadó jóvoltából
1998-ban napvilágot látott, rit-
kaságnak számító „A csabai
kolbász” címû mûvébôl hall-
hattunk részleteket. A népi élet
pillanatait megörökítô Gasztro-
fotó címû tárlat megnyitóján az
alkotó édesapja, id. Kádár Fe-
renc tárogatón játszott, a tizen-
öt éves Csaba Pávakör éne-
kelt, majd a Szarvasi Servius
Színház vidám egyfelvonáso-
sa került színre. Este a Zenész-
fals(h)ang PANKKK-Ráció el-
nevezésû zenei tehetségkuta-
tó verseny legjobbjaié volt a vi-

lágot jelentô deszka. Közben a
Lencsési Közösségi Házban a
Pásztor utcai óvoda pedagó-
gusainak fergeteges apáca -
s how-ja és maszkabál kápráz-
tatta el a vendégeket. A vágás-
ra szánt sertést dr. Ferenczi At-
tila képviselô ajánlotta fel, a
talpalávalót pedig a Melody ze-
nekar húzta. A Békési úton a
Ludas és a Berbécs zenekarral
táncházazhattunk, a Fiumében
pedig civil bált rendeztek. Lap-
zárta után az ifiházban a Holló
Színház vezetôjeként, a L’art
pour l’art Társulat és a GM49
együttes egykori tagjaként, il-
letve számos Monty Python
adaptációból ismert Galla Mik-
lós önálló esttel lépett fel feb-
ruár 15-én, 16-án a Munkácsy-
emlékházbeli „Asszonyfar-
sanggal”. A farsang a 18-i tor-
kos csütörtökkel zárult. 

Vándor Andrea

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL* December közepén, amikor
már nagyon kemény éjsza-
kai fagyok voltak, az állo-
másról került egy kutyus a
menhelyre. Szemmel látha-
tóan anyakutya volt, valahol
kicsinyei lehettek.

Az állatvédôk nem hagy-
hatták magukra a kölykö-
ket, hiszen fagyhalálra vol-
tak ítélve. Hogy a vasúton rájuk találjanak, pórázon visz-
szavitték a nagyon barátságos anyucit, és hagyták, hogy
vezesse ôket. És csodák csodája – a vonatok között, a sí-
neken keresztül egyenesen egy falevelekbôl „kialakított”
fészekhez vette az irányt, ahol öt kis fekete gombóc ku-
porgott, akik csodával határos módon mind éltek.

Azonnal odafeküdt hozzájuk, megszoptatta ôket, majd
együtt valamennyien bekerültek a menhelyre. A picik ak-
kor 2-3 hetesek lehettek, és nagyon szívósak! Azóta két
hónap telt el. Anyuka és kicsinyei mind jó gazdikra várnak.
A csabai állatmenhely a Kétegyházi út 30. sz. alatt talál-

ható, tel.: 06-30/322-2776, honlap: www.csabaiallatvedok.
hu, e-mail: csabaiallatvedok@freemail.hu. 
Adószám: 18383128-1-04.

GAZDIKERESÔ

Társasházi képviselôk fóruma
Fejlesztésekrôl és járdaépítésrôl beszélgettek

Hagyományteremtô szán-
dékkal látta vendégül

Kiss Tibor, a 8. számú válasz-
tókerület önkormányzati kép-
viselôje körzete társasházi
képviselôit a Szlovák étterem-
ben. Félévente szeretné meg-
ismételni a találkozót, hogy
„elsô kézbôl” értesülhessen a
lakóközösségek problémáiról
és segítsen racionálisabban
felhasználni a meglévô forrá-
sokat.

Kiss Tibor eddig is napi kap-
csolatban állt a közös képvise-
lôk többségével, s javaslataikat
figyelembe véve történtek meg
a felújítások, beruházások. A
fórumot – ahol Opauszki Zoltán
kabinetvezetô a csabai nagy
fejlesztésekrôl s a jelenleg futó
hetven pályázat közül a jelen-
tôsebbekrôl szólt – megtisztel-
te jelenlétével Benedek László,
a Békéscsabai Lakásszövetke-
zet ügyvezetô igazgatója is. 

A képviselôk felvetették a
Körös Szálló ügyét, a sétálóut-
cán uralkodó kerékpáros és
motoros közlekedés anomá-
liáit, az Andrássy úton élôk

nyugalmát zavaró rendezvé-
nyek hanghatásait, az elsza-
porodó vandalizmust. A fórum
hallgatósága örömmel fogad-
ta a vasútállomás tervezett fel-
újítását és az ehhez kapcsoló-

dó közlekedési infrastrukturá-
lis fejlesztéseket. Kiss Tibor a
körzetében megvalósult több
mint ötvenmillió forintos fej-
lesztésekrôl és a járdafelújítási

programról beszélt. Utóbbira
az elôzô ciklusban mindössze
84 millió forint állt rendelkezés-
re a jelenlegi évi 200 millió fo-
rintos kerettel szemben.

V. A.

Azt hiszem, nyugodtan le-
írhatom, hogy nagyon

hiányzott már Molnár Ferenc.
Utoljára 1996-ban volt itt a
Doktor úrral, az Üvegcipôt pe-
dig, amivel most érkezett
Csabára az Újvidéki Színház,
még nem látta a helyi közön-
ség. Az elôadás a szerb kultú-
ra hónapjának vége felé volt
kellemes élmény. Hogy mi-
lyen szépen beszélnek ma-
gyarul az újvidéki színészek
és milyen jól értik a molnári
színházat, szinte hihetetlen.
Az meg egyenesen meglepô,
hogy a szerb Radoslav Milen-
kovic, a rendezô mennyire érti
a magyar Molnárt! 

A dolog azonban nem ilyen
egyszerûen lefutott színházi al-
kalom. Figyelve, hallgatva, él-
vezve a daradot, Molnár re-
mekmívû dialógusait, jelenet-
izgalmait, pontosságát és böl-
csességét, hamar elôretolak-
szik a kérdés: vajon miért szól-
ták le annak idején másod- sôt
harmadrendû vígjátékká az
Üvegcipôt, melyben Molnár
szokatlan nyíltsággal rajzolja
fel a huszadik század húszas
éveinek társadalmi miliôjét?
Szaga van ennek a miliônek:
szegényszaga, meg pacsuli-
szaga is, függôen attól, hogy
miféle emberek lépnek a szín-
re a józsefvárosi panzióban.

Maga a történet lehet na-
gyon is hétköznapi: az is. Le-

het nagyon is meseszerû, hi-
szen az „üvegcipô” Hamupi-
pôkéjét látjuk: az is mese-
szerû. De lehet (és az is) a va-
lóságból kiemelt valóságos
dráma, amin lehet szánakozni
is, elrévedezni a balsors mel-
lékútjairól, és elromantikázni a
boldogsághoz vezetô utak kü-
lönösségein, hiszen a kis cse-
lédlány, Irma ilyen úton talál rá
Sipos úrra, a bútorrajzoló
öreglegényre, az ô pilótájára
és centercsatárára, akiért min-
denre képes. Hogy a végén
persze kerek a happy end, az
csak természetes. De olyan
üde, légies, sérthetetlen, hogy
még a sok szomorú becste-
lenség sem tud úrrá lenni rajta.
Mert az ilyen találkozás, ahogy
a kis cseléd áradozza: „Kike-
let, szép tiszta szerelem”.

Három színészé volt az
elôadás, Crnkovity Gabrielláé
(Irma), Jankovics Andreáé
(Adél) és Giricz Attiláé (Sipos
Lajos bútorrajzoló).  Mellettük
ott volt Sirmer Zoltán Császár
Palija is, és az egész, igen
nagy számú szereplôgárda,
az Újvidéki Színház magyar
társulata.

Betekintés volt-e vagy kite-
kintés az újvidéki Üvegcipô?
Ez is, az is, miközben igazoló-
dik a kézenfekvô tétel: a kul-
túra, a mûvészet határtalan.
De hát miért is ne lenne az?

Sass Ervin

Kikelet, 
szép tiszta szerelem

Kis Béla 
ÉTE-érdemérmet

kapott
Az Építéstudományi Egyesü-
let megyei szervezetén belül
évek óta folyamatosan vég-
zett magas szintû szakmai és
szervezômunkájának elisme-
réseként Kis Béla, a városépí-
tészeti csoport munkatársa
február 4-én ünnepélyes ke-
retek között vehette át az
egyesület érdemérmét.

Az Építéstudományi Egye-
sület – illetve jogelôdje – 1949.
február 2-án jött létre. Elnök-
ségében országosan ismert
és elismert szakemberek te-
vékenykednek, akik mind a ki-
vitelezésben, mind a tudo-
mány területén már bizonyí-
tottak. A szervezet – mely több
szakosztályból és regionális
egységbôl áll – országos szin-
ten nyomon követi és segíti az
építôiparban ténykedôk min-
dennapi munkásságát. Orszá-
gos terjesztésû szakmai lapok
és éves szinten több, komo-
lyan jegyzett rendezvény ad
lehetôséget a tudományos és
szakmai információcserére,
kapcsolattartásra. 

Az Építéstudományi Egye-
sület komoly hagyományai
közé tartozik többek között a
szakma kiemelkedô egyéni-
ségeinek díjazása, elismeré-
se. Az 1983-ban alapított díj
odaítélésére évenként kerül
sor. Idén hatan kapták meg, öt
budapesti és Kis Béla szemé-
lyében egy vidéki szakember.

A békéscsabai Kistabán 
Gyermek Néptánccsoport
új mûsorához 10–14 éves lányok jelentkezését várja.

A próbák helye és idôpontja: ifiház, Békéscsaba,
kedd és csütörtök: 16–18 óráig.

Érdeklôdni: 06-30/607-3046, 06-30/510-7900.

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.

Csontváry Kosztka Tivadar
kamarakiállítását március
6-ig tekinthetik meg a
Munkácsy-emlékházban:
keddtôl péntekig 8–16
óráig, szombaton és va-
sárnap 10–16-ig, hétfôn
pedig bejelentkezés alap-
ján (telefon: 66/442-080).

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

Minden szombaton karaokeparti.
Kéthetente (csütörtökön) élô blues zene.

3 éves az Elefánt Sörözô Blues Club
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Február 26-án 18.00 órától:
Farsangi jelmezes borkóstoló 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

Február 28-án:
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar
koncertje a Jókai Színházban

Március 1-jén 18 órától:
A Körösparti Vasutas Koncert 
Fúvószenekar évadnyitó hang-
versenye a Jókai Színházban

Március 1–7-ig:
Az iparmûvészeti szakközépiskolák
bemutatkozása a Jankay-
galériában

Március 1–11-ig:
Az „újrapapír” világnapja – kiállítás 
a papírról a Körösök Völgye 
Látogatóközpontban

Március 5-én:
A Corneliu Tutu Band koncertje 
a Meseházban

Március 5–19-ig:
Textilkiállítás a Munkácsy múzeumban

Március 6-án:
Apáról fiúra – családi hagyományôrzô
programsorozat a Meseházban

Március 6–28-ig:
XXXII. Városi gyermekrajz-kiállítás 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

Március 6. – április 18.:
Rippl-Rónai József kiállítás 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

Március 8-án 19.00 órától:
„A komolyzene és a színház kapcso-
lata” – zenés est Vozár Márton Krisz-
tián közremûködésével a színházban

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!

PROGRAMAJÁNLÓEgy vadászpilóta
vallomásai

„Hetvenkilenc nap harcké-
szültségben… – A Jugo-
szlávia elleni NATO-
hadmûveletek magyar vo-
natkozásai” címmel tartott
elôadást nemrégiben a bé-
kési származású, jelenleg
Békéscsabán élô Tóth
György nyugállományú
MiG-29-es vadászpilóta.
Az eredetileg tavaly no -
v em berre tervezett, de ak-
kor betegsége miatt elma-
radt elôadást pótolta a
FEK-ben az elôadó, aki a
KIT Makett Klub meghívá-
sának tett eleget.

A klubtagok szeretettel
és érdeklôdve fogadták az
érdekfeszítô elôadást. Mint
azt megtudhattuk, Tóth
György 1999-ben a magyar
légtérben vett részt a jugo-
szláviai hadmûveletekben a
világszínvonalú MiG-29-es
vadászgépekkel. A magyar
honvédség 1993-ban 28
darabot vett ezekbôl a gé-
pekbôl, s az elôadó ’93-tól
2004-ig repült velük, míg
elôtte, 1989-tôl a MiG-21-es
elfogó vadászrepülôkön tel-
jesített szolgálatot Kecske-
méten. Az elôadás céljáról
elmondta: az nem más,
mint tájékoztatni az érdeklô-
dôket, a magyar adófizetô-
ket azokról a nem titkos in-
formációkról, amelyek nem
jelentek meg a médiában.

V. A.

Ezer évek telnek el, és
ugyanazok a szörnyûsé-

gek. Tömegsírok, még töme-
gebb sírok, csonttömegek.
Élô, érzô emberek maradvá-
nyai. Mellettük bronztôrök,
vaskardok,  rozsdás lôfegyve-
rek. Ahogy az idôk múlnak, és
képeznek új és új rétegeket a
szörnyûségben. A színházi
szomszédolás szlovén hó-
napjának díszbemutatóján
Drago Jancar Hallstatt címû
darabjának elôadását látta a
csabai nagyérdemû Merô
Béla rendezésében. Nem so-
kat tépelôdik az író, megírja,
mit gondol Hallstattról, a
szörnyûségek vaskori törté-
netérôl, amikor a kelták pusz-
tultak, és a gyôztesek (szkí-
ták, dákok?) kérlelhetetlensé-
ge egekig kiáltott. Aztán min-
den összezavarodik, a tárna
és a leletek döbbenetes válto-
zásai kérdések özönét zúdít-
ják a szereplôkre. Kik ôk? Ki
ez a Habilis professzor? Mit
keresnek? Mit akarnak bizo-
nyítani?

Az elôadás tele van hatá-
sos színpadi ötletekkel, hely-
zetmagyarázatokkal, amikor
minden visszájára fordul, ami-
kor a kutatótárnába bever a
vihar egy padbérlô hajlékta-
lant, aki idônként megvilágo-
sul, és kérdez. Mert tudni sze-
retné, mit keres egy ócska,
huszadik századi bakancs
meg sisak a kelta fejedelem
lovának csontjai között. Hogy
érthetôbben alakuljon a törté-

net, Drago Jancar idônként
beiktat egy-egy „képzeletdi-
menziós” igazmondást (vagy
valami hasonlót), habár a va-
lóság nehezen világosul. Ha-
csak az nem, hogy ezer évek
telnek el, és ugyanazok a
szörnyûségek. Élô, érzô em-
berek maradványai. Tömeg-
sírok. Hogy a képmutatás mit

sem változik, hogy emberek
olykor „lemennek kutyába” és
elveszítik önmagukat; hogy
csontokon taposunk, élünk,
szerelmeskedünk, miközben
nincs fék a nyelveken, obsz-
cén kötôszavak röpködnek a
tárna mélyén, és... Egyszer
csak ott vagyunk egy park-
ban, a hajléktalan birodalmá-
ban, és abszurdba hajló dia-
lógusok kezdik elölrôl a
szörnyûségek történetét.

A rendezô, Merô Béla külö-
nösen a darab második ré-
szében ellenállhatatlan, vi-
gyáz a túlzásokra, de egy pil-
lanatig sem unalmas-konzer-
vatív. Jancsik Ferenc Habilis
professzora a hallstatti titok-
zatos idô nagy manipulátora,
kellôen képmutató és élveteg;
a régésznôk: Komáromi Anett
(Anastazija), Vigh Zsuzsanna
(Nela) és Tarsoly Krisztina
(Jula) az emberi, asszonyi
szürkeség csillagai, Czitor At-
tila (Honza, a hajléktalan)
szintén a második részben
jön fel, és azonosul a szere-
pével.

A kérdés, hogy mit rejt a
múlt és mit a jelen, csak rész-
ben kap válaszokat. Jancar
arra számít, hogy hozzátesz-
szük a saját véleményün-
 ket is.

*
A díszbemutató elôtt, a

kora esti órákban nyitották
meg a szlovén kultúra hónap-
jának eseménysorozatát a Vi-
gadó Galérián. A szlovén
mûvészek vendégszereplését
Darja Bavdaz Kuret, a Szlovén
Köztársaság nagykövete és
Domokos László, Békés Me-
gye Önkormányzatának elnö-
ke méltatta, és ajánlotta a csa-
baiak figyelmébe a Joze Plec-
nik szlovén építész munkás-
ságát bemutató fotókiállítást.
Sokan voltak Drago Jancar
író közönségtalálkozóján, a
házigazda Merô Béla volt.

Sass Ervin

Hallstatt, a titokzatos idô

Négyéves a Frankó irodalmi est
Negyedik évadjába lépett

a Frankó Attila által meg-
álmodott Békéscsabai Irodal-
mi Estek rendezvénysorozat.
Akkor – négy éve – harminc lá-
togatója volt az irodalmi est-
nek, most azonban zsúfolásig
megtelt a Phaedra Közéleti
Központ földszinti nagyterme:
több mint százhatvanöten vol-
tak kíváncsiak a helyi alkotók
irodalmi mûveire.

A jubileumi esten elsôként
a rendezvény mottójául szol-
gáló Magyarnak lenni címû
Frankó Attila-írás hangzott el,
majd Domokos Lászlónak, a
megyei közgyûlés elnökének
és dr. Ferenczi Attila békés-
csabai önkormányzati képvi-
selônek, háziorvosnak, vala-
mint dr. Balázs Tibornak, a
Magyar Írószövetség tagjá-
nak, kiadóvezetônek a kö-

szöntôleveleit olvasták fel. 
Józsa Mihály elôadómûvész,
Tarsoly Krisztina színmûvész-
nô és Komlósi Kata elôadásá-
ban Poliák Judit, Pelle Ferenc,
Pacsika László, Huszár Endre,
Zelenyánszki Andrea, Szabó
Katalin Zsófia, Hetényi György,
dr. Sarkadi István, Péter Erika,
Martin Gábor békéscsabai fo-
tómûvész és Áchim Pál hu-
moros írásaiból hallhattunk

szemelvényeket. Az esten Kes-
jár Katinka jeleskedett a mû -
sor vezetésben. 

A tombola természetesen
ezúttal sem maradt el, s az At-
tilától megszokott szívélyes
vendéglátás sem. 

A születésnapi irodalmi es-
ten dr. Ignácz Mihály és az
Amigos Latinos zenekar mû -
ködött közre. 

Vándor Andrea

Magyar ecsettel
Fotókiállítás nyílt a Magyar–

Lengyel  Baráti Kulturális
Egyesület és Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzata
közremûködésével a testvér-
város, Tarnowskie Góry pati-
nás múzeumában. A tárlat
megvalósulását Krzykows ka
Zofiamúzeumigazgató meghí-
vása tette lehetôvé.

A megnyitó elôtti napon a
békéscsabaiakat hivatalában,
szívélyes légkörû  megbeszé-
lésen fogadta a város polgár-
mestere, Czech Arkadiusz.

A szép hazai tájakat bemu-
tató, tetszéssel fogadott hat-
vankét fotográfiát azok alko-
tója, Grin Igor állította össze.
A fotográfust és a vendégeket
az intézmény igazgatóhelyet-
tese, Kiszel Beata köszöntöt-
te, akinek a tárlat színvonalas
megrendezése is köszönhe-
tô. Ezt követôen Leszkó Mal-
gorzata, Békéscsaba Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzatá-
nak elnöke méltatta a szerzôt
és alkotásait. A megnyitót
megtisztelte jelenlétével a pol-
gármester is, de jelen volt Tar-
nowskie Góry kulturális és
mûvészeti életének több jele-
se, egyebek mellett Blaszczak
Miroslaw, a kulturális központ
igazgatója és Lubos Werner
jeles festômûvész is, akinek
májusban nyílik tárlata Békés-
csabán.

A tárlat február végéig te-
kinthetô meg lengyel testvér-
városunk múzeumában. 

Leszkó Malgorzata

A BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI 
GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTÔ KÖZPONT
(Békéscsaba, Szabadság tér 9., telefon: 66/523-849) 

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

Olyan tulajdonosok jelentkezését várjuk, 
akik számlaképesek!

Iskola, erkölcs, tudás
A szakpolitikus szólt az ezer-
é ves magyar iskola tekintélye
visszaállításának szükséges-
ségérôl. A magyar iskola 996-
os Szent Márton-hegyi meg-
nyitása óta az embernevelést
tûzte maga elé célul. Sikeres
volt, és kivívta Európa és a vi-
lág elismerését. A rendszer-
változtatás után megerôsödött
az az oktatásirányítási filozófia,
amely szolgáltatásnak tekinti
az iskolai mûködést, és a hu-
mán szférától idegen közgaz-
dasági, minôségirányítási, mé-
rési-értékelési-elszámoltatási
mechanizmusokat kényszerít
rá. E felfogás szerint mindig a
szolgáltatást igénybe vevôk-
nek (a gyereknek és a szülô-
nek, illetôleg a fogyasztói tár-
sadalmat megtestesítô multi-
nacionális cégeknek) van iga-
zuk, minden tevékenységet az
ô elvárásaikhoz kell igazítani, a
partneri elégedettséget min-
denáron szolgálni – engedve a
könnyebb ellenállásnak, az
igénytelenségnek. 

Az eredménytelenségek so-
kasága jellemzi a mai oktatási
rendszert, mely már legna-
gyobb nemzeti kincsünket, a
szellemi értékeink fennmara-
dását veszélyezteti. Azt is hoz-
zátette az elôadó: az elmúlt
nyolc év pedagóguspolitikájá-
val az a legnagyobb baj, hogy
hatalmi arroganciával kény-
szerítették a pedagógusokat
számos elhibázott döntés vég-
rehajtására. Ezért az oktatás
megreformálása az óvodától
az egyetemig elengedhetet-
len, s ennek végrehajtásához
Hoffmann Rózsa a választók
bizalmát kérte. V. A.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

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

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

a +36 30 577 87 59-es telefonszámon!
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Nyitottság, modern szép-
ség, multifunkcionalitás

négy emeleten és 6200 négy-
zetméteren – nagyjából így
összegezhetnénk a legfonto-
sabbakat az Agóra kapcsán,
amelynek 3D-s terveit a közel-
múltban tekinthették meg az
érdeklôdôk egy bemutató ke-
retében.

A létesítmény tervezésénél
az akadálymentesség és az
energiatakarékosság is ko-
moly szempontként szerepelt,
ennek jegyében az épület elô-
terében és a belsô terekben is
gondoltak a fogyatékkal élôk-
re, a különféle energetikai
megoldások pedig egy gaz-
daságosan mûködtethetô, ta-
karékossági szempontból
akár fejleszthetô épület be-
nyomását keltik. Modern kiállí-
tóhelyeket, hangversenyter-
met és multifunkciós termet
alakítanak ki, emellett civil in-
kubációs szint, felnôttoktatás-
ra alkalmas termek és tanács-
adói szolgáltatások is helyet
kapnak az épületben. 

Ahogy arról már korábban
is beszámoltunk, az idén negy-

venéves ifjúsági ház helyére
épülhet meg jövô nyárra az a
közösségi központ, amelynek
megvalósítására 1,7 milliárd
forintos vissza nem térítendô
támogatást nyert városunk
Agóra-pályázata, melyet a Tár-
sadalmi Infrastruktúra Opera-
tív Program keretében nyújtot-
tak be. A beruházás összkölt-

sége 1,951 milliárd forint,
amelybôl a város 249 milliós
önerôvel járul hozzá az intéz-
mény megvalósításához. 

Szente Béla, a Békéscsabai
Kulturális Központ igazgatója

bízik abban, hogy az emberek
egy-két év múlva egy kicsit
több idôvel és biztosabb pénz-
ügyi háttérrel rendelkeznek
majd, így vélhetôen igényes
környezetben, hasznosan él-
hetnek szabadidôs lehetôsé-
geikkel az Agóra épületében.
A mûködés kapcsán – a pá-
lyázati feltételeknek megfele-

lôen – tizenkét évre elôre meg-
határozták az intézmény fôbb
tevékenységeit, így a terve-
zésnél már ezen szemponto-
kat is figyelembe vették.

Kárász-Kiss Péter

Amikor teltházas egy hang-
verseny, más lesz a han-

gulata, ha pedig a közönség
lelkes és fogékony a szépre,
akkor szinte biztosan olyan
igazi örömzenélésben lesz ré-
sze, mint a Filharmónia feb-
ruári kamarakoncertjén.

Különbözô stíluskorszakok-
ból válogatta mûsorát Vámosi-
Nagy Zsuzsa és Csáki András.
Viszonylag kevés az eredeti-
leg is fuvola-gitár párosra írt
zenemû, így kamaraestjükön
túlnyomórészt átiratok hang-
zottak el. A válogatás külön ér-
deme, hogy csak olyan mûve-
ket írtak át, amelyek ebben
a formában sem veszítettek
semmit eredeti értékükbôl, sôt
néhány olyan ismert opus ese-
tében, mint BachE-dúr partitá-
jának Preludiuma vagy Mozart
C-dúr szonátája, eddig talán
nem meghallott szépségeket
is felfedezhettünk.

Mindkét elôadómûvész
több nemzetközi verseny díja-
zottja és Fischer Annie-ösz-
töndíjas, 2009-ben pedig el-
nyerték a Prima Primissima
Alapítvány Junior Prima díját.
Sikerük titka hangszerük mes-
terfokú ismeretén túl az igé-
nyesség, az egymásra figye-
lés és az arányérzék az együtt
muzsikálásban.

Vámosi-Nagy Zsuzsa fuvo-
lahangja minden regiszterben
bársonyos, zörejmentes. Kife-
jezôereje meggyôzött Fauré
szelíd, kicsit szomorkás Pa-
va ne-jában éppúgy, mint Bar-
tók egészséges életerôtôl duz-
zadó Román népi táncaiban.
Az elôadott Clark-szólódarab-
ban pedig – amellett, hogy
bemutatta hangszertechniká-
jának egész fegyvertárát – já-
tékos volt és szellemes.  

Csáki András gitárhangja
sokszínû. A Telemann szoná-
tában csembalóként szólt, a
mozarti dallamívek alatt zon-
gorát hallhattunk, Castelnuo-
vo-Tedesco darabjában spa-
nyolosan vérbô gitárhangot.
Érzékeny kísérô, illetve ma-
gával ragadó szólista volt
mindig az est folyamán, asze-
rint, ahogy szerepe éppen kí-
vánta.

A barokktól a XX. század
közepéig terjedô idôszak ze-
nei termésébôl válogatott vál-
tozatos mûsor befejezése-
ként a népszerû argentin
szerzô, A. Piazzolla A tangó
története ciklus három darab-
jának tapsolhatott a közön-
ség – így ünnepelve a két fia-
tal mûvészt és a remek, han-
gulatos koncertet.

Farkas Pál

A sorsfonók
elképzelték 
a jövô arcát

A harmatcsepp olyan, mint
egy törékeny, tiszta kristály.
Ha az emberek megóvnák a
világ apró harmatcseppjeit,
akkor a jövôbeli Földnek
nem lenne vastag füstsálja –
mondta Harmatcsepp címû
álarcáról Köböl Lilla, a Szent-
Györgyi diákja az „A jövô arca”
álarckészítô alkotópályázatra
készülve.

A Sorsfonó Önismereti
Egyesület februárban az evan-
gélikus gimnázium kollégiu-
mában, a Szent-Györgyi Al -
bert középiskola kollégiumá-
ban és a c.Enter AlternAtívA If-
júsági Mûhelyben tartott alko-
tónapokat, amelyeken a részt-
vevôk minden segítséget és
kelléket megkaptak ahhoz,
hogy minél érzékletesebben
mutassák be, hogyan képze-
lik el a jövô arcát. A Szathmári
Kornélia vezette egyesület el-
mélyülést kívánó, különbözô
mûvészetterápiás eszközök
alkalmazásával segített a ti-
zenéveseknek a pozitív jövô-
kép kialakításában, megerô-
sítésében. A fiatalok haikut ír-
tak, különleges maszkot ké-
szítettek, és írásba foglalták,
hogyan képzelik el a jövôt, mi-
lyen felnôttek szeretnének
lenni. Az alkotásokból – ame-
lyeket Tarsoly Kriszta szín mû -
vész, Szathmári Mariann pszi-
chológus, Herczeg Tamás ta-
nácsnok és Novák Attila peda-
gógus zsûrizett – lapzártánk
után nyílt kiállítás a Csaba
Center földszintjén. A jövô ar-
cai címû tárlat március 6-áig
tekinthetô meg.

Mikóczy

Agóra 3D-ben
Virtuálisan már bejárták a kulturális központot

A P R Ó H I R D E T É S
IN GAT LAN

Horgásztó-tulajdonrész (Borosgyán IV.)
550 000 Ft-ért eladó! Tel.: 70/5060-666. 

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

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

60 m2-es iroda kiadó a Lázár utca elején.
Tel.: 30/445-4463.    

SZOLGÁLTATÁS
Szakdolgozat kötését soron kívül válla-

lom. Telefon: 66/447-501, 20/7700-494.
Elôzze meg a penészedést otthonában!

Végleges, vegyszermentes megoldás:
www.cstklima.hu/paramentesites. Tel.:
20/937-6511.

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.

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.

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

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

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
Matematikából korrepetálás felsô tago-

zatosoknak, tel.: 66/635-458.
Matematika-, fizika-, kémia-magánórák

mindenkinek. Tel.: 66/640-837.
Ingyenes angol-, németórák. Telefon:

20/563-3964.
Általános iskolásoknak korrepetálás

Jaminában. Tel.: 20/975-4487.
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.

Dalolva emlékeztek
Valastyán Jánosra, a bé-

késcsabai származású
pedagógusra, publicistára, ze-
neszerzôre és karvezetôre
emlékezett február második
hetében az evangélikus egy-
ház Luther utcai gyülekezeti
termében négy békéscsabai
énekkar, a Cabianska Ruzicka,
a Chopin, valamint az evangé-
likus és a református kórus.

A rendezvényen Ocsovszki
Ildikómesélt Valastyán János-
ról, mûvésznevén Dolinskyról.

A szlovák kultúra ápolásának
jelentôs személyisége Békés-
csabán született. Édesapja ko-
rán meghalt, gyermekkorában
nôvérével és édesanyjával,
Belicza Zsófiával szegény sor-
ban éltek. Késôbb Aradon ta-
nítónak tanult, itt vált éltetô ele-
mévé a zene, a dal. Már fiata-
lon a mai Szlovákia területére
költözött, zeneszerzôként és
gyûjtôként bôvítette a szlovák
kórusirodalmat, de nem feled-
kezett meg szülôföldjérôl sem.

Túrócszentmártonban élt és
dolgozott a leghosszabb
ideig, 1965-ben bekövetkezett
halála után ott és Pozsonyban
utcát neveztek el róla.

A hagyományteremtô szán-
dékkal megrendezett találko-
zón a kórusok Dolinsky mun-
kásságából énekeltek néhány
mûvet és az általa feldolgo-
zott csabai népdalokból ta-
nultak meg egy csokorra valót
Ocsovszki Ildikó vezetésével.

M. E.

A Dél-alföldi Regionális Mun-
kaügyi Központ „A Békés me-
gyei foglalkoztatási paktum
fenntartása” címû projekt ke-
retében elsô alkalommal szer-
vezett megyei szintû projekt-
vásárt a Békés Megyei Tudás-
ház és Könyvtárban február
elején.

A 2008. április 1-jén meg-
kezdett program keretében
a paktumban szereplô több
mint százhetven partner segít-
ségével biztosítottak lehetôsé-
get az érdeklôdôknek arra,
hogy megismerhessék a már
benyújtott, esetleg megvalósí-
tási szakaszban lévô vagy ép-
pen befejezett projekteket, de
a megvalósító szervek bemu-

tatkozására is nyílt lehetôség.
A rendezvényen partnerkere-
sési lehetôségekkel is élhet-
tek a résztvevôk, emellett a vá-
sár keretében zajló szakmai
fórumon további pályázati le-
hetôségeket ismerhettek meg
elôadásokon vagy a szakér-
tôkkel folytatott konzultáción
keresztül. Dr. Nagy Ágnes, a
Dél-alföldi Regionális Munka-
ügyi Központ fôigazgatója
kérdésünkre elmondta: – Az
elsô projektvásár nem várt ér-
deklôdés mellett zajlott, tehát
mindenképpen folytatjuk a
kezdeményezést. Igyekszünk
helyi, kirendeltségi szintre ki-
vinni a programot.  

Kárász-Kiss Péter

Jótékonysági hangverseny
A fôvárosi Szent István-bazili-
kában szervezett jótékonysá-
gi hangversenyt a Békés Me-
gyei Önkormányzat. A ren-
dezvény bevételét a megyé-
ben élô, állami gondozásban
lévô gyermekek ellátásához
ajánlották fel. A „Szeretlek,
Békés megye!” címû prog-
ramsorozat második állomá-

saként megrendezett február
7-i koncert karitatív céljaihoz
neves politikusok is csatla-
koztak: a fôvédnök Tarlós Ist-
ván, a Fidesz–KDNP fôvárosi
frakciójának vezetôje, a ren-
dezvény védnökei pedig Har-
rach Péter, az Országgyûlés
elnöke, valamint Domokos
Lászlómegyei elnök voltak.

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.

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

HIRDESSEN 
LAPUNKBAN!

Junior Prima díjasok 
a Vigadóban

Projektvásár
A Jókai színészei február ki-
lencedikén Egressy Zoltán
Sóska, sült krumpli címû elô-
adását vitték színre a fôvárosi
Új Színházban, és ugyanott
tartották a Bárka folyóirat est-
jét, amelyen díszvendégként

Csoóri Sándor is mesélt ver-
sekrôl, irodalomról, életrôl. A
Jókai Színház az elôadások
bevételét a Békés Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi
Központ lakói számára aján-
lotta fel.

Szomszédolt a színház
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Április 19., vasárnap
Ma Cuzcóba, az egykori

inka fôvárosba utaztunk.
Megálltunk az inka romváros-
nál, Raqchinél, majd Anda-
hu aylillas falu templomába
tértünk be, ahol szép festmé-
nyeket láthattunk. Az épület
állítólag vályogból készült.
Mellette kis múzeum hátbor-
zongató látnivalókkal: meglé-
kelt és nyújtott koponyák-
kal. Reggel borotválkozásnál
megvágtam az állam, a vér-
zés azonban nem állt el, csö-
pögött, hála a trombózist gát-
ló gyógyszereknek. Tapasz-
szal kellett leragasztani. Az éj-
szakát Cuzcóban töltöttük.

Április 20., hétfô
A mai napra esett a min-

denki által nagyon várt,
lenyûgözô látványosság, a
Machupicchu megtekintése.
Panorámás vonatba ültünk,
ahol ellátást is kaptunk –
kávé, edami és parasztsajt,
sütemény és valamilyen is-
meretlen innivaló. Nemcsak a
nagy ablakokon, de az átlát-
szó üvegtetôn keresztül is
gyönyörködhettünk a változó
tájban. A vonatból kiszállva
busszal mentünk a rommezô
400 méterrel feljebb található
bejáratáig – szédítô kanyarok,
feneketlen mélység, korlát
nélküli út. A növényzet is vál-
tozó, dzsungellel is találkoz-
tunk. Úgy két órát lehetett
mászkálni a romok között,
sajnos a lábam állapota kriti-
kus lett, nem tudtam fel- és le-
menni a lépcsôkön, egyes he-
lyeken társaim támogattak,
belém karoltak. Visszafelé a
vonaton ismét volt ellátás, de
szerényebb: szendvics és

üdítô. Ruhabemutatót is tar-
tottak, amelyekbôl lehetett vá-
sárolni, de elôbb beöltözött
maskara ijesztgetett álarcban.
Cuzcóba visszatérôben, a he-
gyi szerpentinrôl lenézve lát-
tuk a völgyben a gyönyörûen
kivilágított várost.

Április 21., kedd
Reggeli után a szent he-

lyekre mentünk. Pisac falu-
ban különleges élményt nyúj-
tó indián piacot láttunk, majd
újabb romok következtek.
Tambo Machay, egy forrás
fölé emelt inka kultikus épít-
mény, Puka Pukara, a vörös
erôd, az óriási kövekbôl épült
Sacsayhuamán citadella Cuz-
co felett. Innen hátulról látha-

tó az óriási, fehér, széttárt
karú Krisztus-szobor. Ebéd
után a fôtér és a katedrális
megtekintése (tele van mû -
kincsekkel: cédrusból fara-
gott fôoltár arany- és ezüstle-
mez borítással), aztán séta a
tagtemplomokban, gyönyörû
képek. Láttuk a napisten
templomának maradványait
is. Este hatkor végeztünk,
már besötétedett. Sétáltunk a
domonkos rendi templom ke-
rengôjén. Az egykori inka bi-
rodalom fôvárosa nemcsak
az ôslakók emlékét ôrzi, de
tele van a spanyol gyarmati
korból származó hangulatos
épületekkel.

(Folytatjuk)
Dr. Budur Lajos

Peru, az inkák öröksége (4. rész)

A Békéscsabai Központi 
Szakképzô Iskola és Kollégium

pályázatot hirdet:
• kollégiumvezetô (magasabb vezetô) beosztás,
• tagiskola-igazgató (magasabb vezetô) beosztás,
• mûszaki tanár munkakör betöltésére.

A pályázatokkal kapcsolatos bôvebb kiírás 
a www.kszk.gov.hu, illetve 
a www.bekszi.hu oldalakon tekinthetô meg.

Máday,
a múlt ôrzôje

A Munkácsy Mihály Múzeum-
ban látványos kiállítás állít
emléket az 1848–49-es ma-
gyarországi forradalom és
szabadságharc dicsôséges
tavaszi hadjáratának. A relik-
viák és emlékek érdekes, ér-
tékes gyûjteményét többek
között Máday Norbert, a Ma-
gyar Wing Tsun Egyesület el-
nöke , kelet-európai fôinstruk-
tor segített összeállítani, aki
a szabadságharc témájában
több szakkönyv és tanulmány
írója is. A neves harcmûvész
városunkban tartott szeminá-
riumot, ahol nem csak a kü-
lönleges technikákat oktatta
és vizsgáztatott. A két foglal-
kozás között tanítványait he-
lyettesével, Széll Gábor mes-
terrel végigvezette a kiállítá-
son. Bizony, tátott szájjal hall-
gatták szakszerû magyaráza-
tát, s még a múzeum munka-
társának is tudott újdonságot
mondani.

Csabai állatvédôk egyesülete. Az állatvédelemre hazánkban
1890 után fordult a figyelem – néhány lelkes természetbúvár
agitálása révén alakították meg az Országos Állatvédô Egye-
sületet. Békéscsabán egy fiatal, ambiciózus ügyvéd, dr. Tarján
Tibor és Kökényesi Gyula állatorvos 1910. február 3-án össze-
ült a városházán, hogy errôl a kérdésrôl komolyan tárgyaljanak
és megalakítsák az országos állatvédôk csabai fiókját. Habár
kevesen voltak, mégis megalakult az egyesület.

Elhunyt egy nagy idôk tanúja. Ismét kevesebb eggyel azok
száma, akik a ‘48-as szabadságharcot hôsiesen végigküzdöt-
ték. Február 9-én hunyt el Csabán a köztisztelt Omazta család
egyik ritka jellemû nesztora: rováci Omazta Gusztáv honvéd
százados, hites ügyvéd, utóbb nyugalmazott postamester éle-
te 88. évében. A megboldogultat nagy rokonsága és Csaba
polgársága gyászolja.

Kenyérgyár Csabán. A hónap végén érdekes és hasznos
iparteleppel lett gazdagabb Csaba, Nádai József ismert pék-
mester ugyanis gyári üzemmé rendezte be mûhelyét. Villany-
motorral hajtott dagasztógépet állított be, amely a legtisztább
és legízletesebb tésztát tudja elôállítani, s a géppel a gyár száz-
nál is több kenyeret tud elôállítani egyetlen éjszaka. A gyár tisz-
tasága mintaszerû, a pékeknek külön fürdôszobát alakítottak
ki. A munka megkezdése elôtt a munkásoknak mindig köte-
lességük megfürödni.

Csabai prímás mint nyertes nótaszerzô. A legifjabb prímás,
Purcsi Pepi ismét szaporította eggyel szép dalai számát. A „Ci-
gányzenészek Lapja” által meghirdetett országos népdalpá-
lyázaton az 1246 versenyzô közül a második díjat, a kis arany-
érmet nyerte el . A kis Pepi hét (7) gyönyörû és teljesen erede-
tei nótával vett részt a pályázaton. Gécs Béla

KRÓNIKA – SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT

Egy ír és egy német intéz-
ménnyel közösen játék -

gyûjtemény létrehozását terve-
zi a Békéscsabai Központi
Szakképzô Iskola és Kollé-
gium Zwack tagiskolája. A Co-
menius iskolai együttmûködé-

sek keretében, uniós támoga-
tással megvalósuló projekt in-
dító találkozójára a közelmúlt-
ban került sor városunkban.

A nyitó rendezvényen a há-
rom intézmény pedagógusai
ültek össze, hogy egyeztes-
sék, ütemezzék a feladatokat.
Mint azt Marton József, a BéK-
SZI fôigazgatója elmondta, a
Tanulva játszani – játszva ta-
nulni címû projekt célja a ta-
nulói motiváció erôsítése oly
módon, hogy minél több játé-
kot és játékos tevékenységet

építsenek be az oktatás folya-
matába. A csabai iskola ma-
gyar népi játékokat gyûjt ösz-
sze és mutat be a másik két
nemzet diákjainak, akik szin-
tén saját játékaikat hozzák kö-
zelebb a résztvevôkhöz. 

A tanárok és diákok talál-
kozóin a három nemzet kép-
viselôi így könnyedén megis-
merhetik egymás szokásait. A
közös munka és játék össze-
hoz, segíti a nemzetek közöt-
ti kommunikációt, egymás el-
fogadását, a különbözô kultú-
rák megismerését. A program
során illusztrált könyv és a
gyakorlatban jól hasznosítha-
tó játékgyûjtemény készül a
játékok történetének, szabá-
lyainak leírásával.

M. E.

Tanulva játszani – 
játszva tanulni

Rendészeti 
bemutató 
diákoknak

Tájékoztató elôadásra invi-
tálta a Békés Megyei

Rendôr-fôkapitányság a Szent-
Györgyi Albert gimnázium ta-
nulóit – az iskola felkérése
alapján.
Albert István rendôr had-

nagy, sajtóreferens a kezde-
ményezésrôl elmondta: an-
nak célja nem más, mint hogy
a rendészeti képzés kereté-
ben oktatott fiatalok ne csak
az iskola padjaiban, az okta-
tási intézmény falai között ta-
lálkozzanak a rendôrség elô-
adóival, a rendôri munkával,
hanem egy speciálisabb,
gyakorlatias bemutató kereté-
ben kapjanak hû képet a rend
ôreinek tevékenységérôl. 

A „rendhagyó órának” a
Békés Megyei Rendôr-fôkapi-
tányság II. emeleti elôadóter-
me adott otthont, ahol dr. Kis
Péter alezredes, bûnügyi igaz-
gató ismertette a Békés Me-
gyei Rendôr-fôkapitányság
felépítését, feladatait, szakte-
rületeit és a megyében mûkö-
dô nyolc rendôrkapitányság
tevékenységét. Albert István a
fôkapitányság felépítésérôl
beszélt, majd Machlik András
a robotzsarurendszert mutat-
ta be a diákoknak. Természe-
tesen az érdeklôdôk kérdé-
seire is válaszoltak a szakem-
berek.

V. A.

ATudományos Ismeretter-
jesztô Társulat Körösök

Vidéke Egyesület sajtótájé-
koztató keretében mutatta be
a közelmúltban a „Képzett
egyén, mûvelt közösség” és
az „Építô közösségek” nyer-
tes projektjeit Damjanich ut-
cai székházában.

A még tavaly szeptember
elsején kezdôdött és 2011.
február 28-áig tartó projektrôl
dr. Jároli József, a kiemelten
közhasznú szervezet elnöke
elmondta, hogy az két rész-
bôl áll. A „B” komponens ke-
retében a TIT hagyományos
programelemének, a tehet-
séggondozásnak az erôsíté-
sét és megújítását célozták
meg az oktatási és közmûve-
lôdési intézményekkel szoro-
san együttmûködve, az „A”
komponensen belül pedig
180 órás akkreditált képzést
indítanak március elsejétôl
„Kulturális projektciklus me-
nedzsment” címmel az okta-
tási és kulturális intézmények,
önkormányzati és társadalmi
szervezetek munkatársainak.
A résztvevôk számára ingye-
nes képzés célja a humán
erôforrás fejlesztése és ké-
pessé tétele a strukturális ala-

pokból tervezett fejlesztések
fogadására, megvalósítására.
A célkitûzések közt szerepel
még a kulturális szakemberek
szemléletének megújítása, a
stratégiai gondolkodásmód
elsajátítása, gazdálkodási és
menedzser típusú ismereteik
bôvítése, a közmûvelôdési in-

tézmények felnôttképzési ta-
pasztalataira alapozott akkre-
ditált képzési tematika kidol-
gozása, tananyagfejlesztés,
ezeknek az át- és továbbkép-
zések rendszerébe történô
beillesztése. A projekt nyitó
konferenciáján Pelle Tamásné

projektmenedzsertôl megtud-
tuk, hogy egyesületük össze-
sen több mint 78 millió forintot
nyert el az Európai Unió és a
magyar állam által nyújtott tá-
mogatásból, s a szakembe-
rek akkreditált, tanúsítványt
adó képzését a Szent István
Egyetem gazdasági karával

karöltve valósítják meg. Mind-
errôl dr. Borzán Anita dékán
tartott elôadást. Tizenkét in-
tézménnyel – köztük hét bé-
késcsabaival – állnak kapcso-
latban a projekt megvalósítá-
sa során.

Vándor Andrea

Képzett egyén, mûvelt 
közösség
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