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Március 15.
Nemzeti ünnepünk
városi programja
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata
tisztelettel és szeretettel
meghívja a város minden
polgárát az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezendô városi
ünnepségre.
10.00 Térzene a Korzó téren a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar közremûködésével
10.40 Ünnepi felvonulás a Balassi Táncegyüttes, a Tabán Táncegyüttes, a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar, a József Attila Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény kis huszárai, valamint a Kentaur Lovas Egylet részvételével
a Szabadság tértôl
11.00 Ünnepélyes zászlófelvonás katonai tiszteletadással a városháza elôtt
11.20 Városi ünnepség a Kossuth téren
A közremûködô néptánccsoportok táncbemutatója
Ünnepi beszédet mond Vantara Gyula, Békéscsaba polgármestere
„Békéscsabáért”, „Békéscsaba Kultúrájáért”, „Békéscsaba Sportjáért” kitüntetettek bemutatása,
köszöntése
„A magyarok istenére…” – zenés, táncos, irodalmi mûsor
Koszorúzás a Kossuth-szobornál
Ünnepi játszóház a Kossuth téren egész délelôtt: gyékénylovacska, kard, gyöngykokárda, zászlók és huszárcsákó készítése, koszorúkötés, lovaglás.
Kádár Ferkó Fotószínháza – fényképezkedés huszár- és betyárruhában
15.00 Petôfi Sándor mellszobrának avatási ünnepsége Mezômegyeren, a Március 15. téren

A kommunista diktatúra
áldozataira emlékeztek
Február 25-én országszerte a kommunizmus áldozataira
emlékeztek – Békéscsabán is ünnepélyes keretek között
idézték fel a XX. század történelmének e sötét idôszakát. A
Szabadság téren megtartott ünnepségen a Kemény Gábor
Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola diákjai adták
elô megemlékezô mûsorukat, ezt megelôzôen Kiss Tibor
önkormányzati képviselô, Békéscsaba Megye Jogú Város
Polgármesteri Hivala Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és
Sportbizottsága elnöke mondta el ünnepi beszédét, melyet
az alábbiakban teljes terjedelmében közlünk.

Békéscsaba
az Utazás 2010
kiállításon
Az idén 33. alkalommal nyitotta meg kapuit Budapesten a
legnagyobb belföldi idegenforgalmi vásár, az Utazás
2010 kiállítás. Békéscsaba a
Csabai Kolbászfesztivál már
jól ismert és közkedvelt szlovák népi „podsztyenás” házával és a csabai vastagkolbászból álló kerítéssel jelent
meg a budapesti vásáron. A
város nagyon büszke erre a
rendevényre, hiszen a Csabai
Kolbászfesztivál a magyarországi fesztiválok közül egyedüliként kapta meg a kiváló minôsítésû gasztronómiai
fesztivál címet.
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Méretre szabott minõség
Egyedi méretben, rövid határidõvel bútorlapok szabászata

Minden, ami a bútorához kell:
Egy új, gyökértelen társadalmi
osztály veszi rendre kezébe a
világ irányítását mindenütt,
egy osztály, melynek nincsenek tradíciói és ezért ellene
van minden tradíciónak. Egy
osztály, melynek nincsen múltja és nincs hite, melynek nincsenek erkölcsi értékei sem,
és ezért üldözi a múltat, kineveti a hitet és gúnyt ûz minden
erkölcsi értékbôl” – írja Wass
Albert.
Kedves fiatalok! Tisztelt
hölgyeim és uraim!

A Magyar Köztársaság Országgyûlésének 2000. június
13-án elfogadott határozata
értelmében a középfokú oktatási intézményekben minden
év február 25-én tartják meg a
kommunizmus áldozatainak
emléknapját annak emlékére,

hogy Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt fôtitkárát
1947-ben ezen a napon jogellenesen letartóztatták és a
Szovjetunióba hurcolták.
1997 novemberében jelent
meg „A kommunizmus fekete
könyve”, ami azonnal hatalmas vitát váltott ki mind történészi, mind politikai körökben. A könyv adatai szerint a
kommunizmus számlájára világszerte mintegy százmillió
áldozat írható. Magyarországon a becsült áldozatok száma közel félmillió, és ezek
„csak” a halálos áldozatok!
„Az emberi világ igazi férgei
az Átok-sorokról indulnak el,
s csak egyetlen céljuk van,
hogy Isten világának minden
talpalatnyi darabkáját pokollá
változtassák át ezen a földön.
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– bútor ajtófrontok, munkalapok, szerelvények,
kiegészítõk kereskedelme

– Szaktanácsadás, bútorlapok méretre szabása,
ABS-é
élzárása, munkalapok konfekcionálása.

Bútorgyártás lakosságnak, közületeknek.
Étkezõgarnitúrák.

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

Részletes programunk a 6. oldalon olvasható
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Sajtótájékoztatók

CSABAI MÉRLEG

MSZP: Jobb
a sürgôsségi ellátás
agy elônye volt a legutóbbi közgyûlésnek,
hogy a polgármester, eddigi
gyakorlatát megváltoztatva,
most legalább szót adott a
képviselôknek. Az viszont nem
pozitív irány, hogy saját kommentekkel illette a felszólalókat
– kezdte az MSZP tájékoztatóját Baji Lajos.
Az MSZP városi elnöke elmondta, hogy a csatornázáshoz sikerült mérnököt választani. A dolog furcsasága, hogy
legutóbb azért nem tudtak
nyertest hirdetni, mert csak
egy pályázó maradt, ugyanis a
mostani gyôztes akkor nem
adott be hiánypótlást. Tóth Károly beszélt arról, hogy országgyûlési képviselôként –
Molnár Lászlóval együtt – egy
kivétellel minden olyan feladatnak meg tudtak felelni, amelyben az önkormányzat a segítségüket kérte. Ilyen volt például a csatornázás programja,
amelynél – a városvezetés korábbi nyilatkozatai ellenére – a
várakozáson felüli lett a támogatási arány, és az Agóra-program, amelyre szintén megvan a
forrás. Hozzátette: már csak
azt kell tudni, valóban annyiba
kerül-e a beruházás, amennyirôl a pályázat szólt, nehogy
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úgy járjon a város, mint a kalandparkkal. A klasszikus szemészeti ellátás nem maradt
meg Csabán, de a szakrendelés igen. A képviselô hangsúlyozta, hogy évente három-ötszázmilliós fejlesztést hajt végre a kórház az önkormányzat
támogatásával, stroke osztályt
alakítottak ki, és nagyot lépett
elôre a sürgôsségi osztály. A
fürjesi összekötôút még nem
készült el, mint mondta, az ehhez szükséges tulajdonrendezésben nem volt együttmûködô a polgármester.
Tóth Károly a lezárult
PSZÁF-vizsgálattal kapcsolatban továbbra is tartotta magát
ahhoz, hogy a Priv Invest olyan
tevékenységet folytatott, amire
nem volt engedélye. Meglátása szerint a felügyelet megkérdezte az önkormányzatot, végzett-e ilyen munkát a cég, s
mivel a város nemet mondott,
nem vizsgálódtak tovább.
– Nagyra becsülöm a PSZÁFot, de érdemes lenne megnézni, ha nem folytatott olyan tevékenységet a Priv Invest, mint
amit a szerzôdésben vállalt,
akkor vajon miért kapott harmincöt százalékos sikerdíjat?
– tette fel a kérdést a képviselô.
m. e.

Galisz Géza székfoglalója

Szilvásy Ferenc megüresedett
képviselôi helyére Galisz Gézát jelölte az MSZP képviselôcsoportja. A régi-új képviselô
– aki új stílust szándékozik
meghonosítani a közgyûlésben – januárban tett esküt, rövid székfoglalóját azonban
csak februárban mondta el.
– A múlt közgyûlésen tett
esküm után méltó tisztelettel,

SZERVIZ

kicsit megilletôdötten foglaltam el ismét egy széket Békéscsaba képviselô-testületében. Szülôvárosom „közös
asztalához” ülve sohasem felejtem nagytiszteletû elôdeim
hitvallását: „Asztalunkhoz leülhet bátran az, aki képes
még tenni rá valamit. Érkezzen bárhonnan, küldje ôt bárki, ha az asztal terítékét gazdagítja, tegye boldogan, tisztességgel, jó szándékkal!” Így
szeretnék én is tenni szeretett városom, Békéscsaba közös ügyeiért; tisztességgel,
hozzáértéssel, jó szándékkal!
Köszönöm, hogy tehetem
mindezt addig, amíg városunk polgárai lehetôvé teszik
számomra – mondta Galisz
Géza.
e.

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

Panasonic
SZÓRAKOZTATÓELEKTRONIKAI TERMÉKEK GARANCIÁLIS SZERVIZELÉSE
MINDEN TÍPUSÚ TV, VIDEÓ, DVD, KAMERA GARANCIÁN TÚLI JAVÍTÁSA
RÖVID HATÁRIDÔVEL

Csabai Mérleg ingyenes városi lap, Békéscsaba. Felelôs szerkesztõ:
Fehér József. Nyomdai elõkészítés: Várhegyiné Szántó Anikó, Várhegyi
János. Felelõs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt., Kozma János
cégvezetõ. Szerkesztõség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 1–3.
I. em. Telefon: 66/527-490. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu. Terjesztésért felel: Bartyik
István, telefon: 70/317-8206.

Dr. Ferenczi: Javítjuk a közérzetet
Csatlakozunk a dr. Fábián Ágnes tanácsnok által a közgyûlésen elmondottakhoz,
miszerint az MSZP orvosokat
megbélyegzô politikája kárt
okoz, bizalmatlanságot szül –
kezdte dr. Ferenczi Attila a Fidesz közgyûlés utáni tájékoztatóját.
A képviselô hangsúlyozta:
az orvosok az esküjükhöz
méltón teszik a dolgukat, szemükben nincs jobb- vagy baloldali beteg, csak beteg van.
Hanó Miklós alpolgármesterrel beszéltek a Réthy Pál kórház beszámolójáról, amelybôl
egyértelmûen kiderül, hogy
az intézmény – rajta kívülálló
okok miatt – mintegy öt-hatszázmilliós veszteséggel néz
szembe ebben az évben. Kiemelték, hogy a betegellátást

továbbra is magas színvonalon kívánja biztosítani a kórház, ezért felvállalhatatlan
bármiféle visszalépés. Dr. Ferenczi Attila szerint átgondolandó, hogy 2003-ban 320
milliárd forintból oldotta meg
feladatait az egészségügy,
2008-ban 325 milliárdból, miközben a BKV hét évvel eze-

lôtt 200 milliárdból, két éve
pedig 325 milliárdból gazdálkodhatott. Mint mondta, az új
kormány egyik alapvetô feladata lesz az egészségügy finanszírozásának átrendezése. A kórház mûködtetése az
OEP feladata, a város a fenntartást, a felújítást, gépek,
mûszerek beszerzését segíti,
de az alapproblémát nem
tudja megoldani.
Dr. Ferenczi Attila és Hanó
Miklós több olyan döntésrôl
beszélt, amely javíthatja a város lakóinak közérzetét. Ezek
közé tartozik, hogy fogszabályozással bôvül Csabán az
egészségügyi szolgáltatások
köre, és hogy 170-rôl 204-re
nô a bölcsôdei férôhelyek
száma. Pósteleken közös
megvalósításban rövidesen

lesz ivóvíz és csatorna, újra
birtokunkba vehetjük a gyönyörû parkerdôt, az autósmozit és a kempinget. Szintén
elôremutató az Árpád fürdô
energetikai fejlesztése, amelynek eredményeként például
az eddig gázzal fûtött medencéknél termálenergiát használnak majd. A mintegy százharmincmilliós önerôt igénylô
beruházás három év alatt térül meg, az így elérhetô megtakarítás teszi lehetôvé, hogy
továbbra is megfizethetô áron
nyújtson magas szintû szolgáltatásokat a fürdô. Emellett
közel félmilliárdos beruházással, a csatornázási programhoz igazítva fejlesztik az ivóvízhálózatot, ami szintén családok százait érinti.
Mikóczy Erika

Vantara: A vállalkozókat is támogatjuk
ékéscsaba városvezetése fontosnak tartja a kiszámíthatóságot, ezt tartottuk
szem elôtt a vállalkozásfejlesztési programban is. Eszerint a mikro- és kisvállalkozások 2013-ig minden évben
számíthatnak a munkahelyteremtést és technológiai fejlesztést szolgáló önkormányzati támogatásra – mondta
Vantara Gyula közgyûlés utáni tájékoztatóján. Mint ismert,
2008-ban tízmillió, 2009-ben
ötvenmillió forintot fordított a
város erre a célra, ebben az
évben pedig negyvenötmilliós keret áll rendelkezésre.
Ha plusz egy munkahelyet te-
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remt a vállalkozó, az alkalmazott bérének járulékait fizetik a
célelôirányzatból, maximum
hatszázezer forintig. A beruházások és eszközbeszerzések esetében a nettó bekerülési érték ötven százalékát
kaphatja meg a pályázó, legfeljebb egymillió forintig.
A polgármester beszámolt
arról, hogy pályázatot nyújtanak be az Árpád fürdô energetikai fejlesztésére. A termálenergia hasznosításával szeretnék csökkenteni a gázfogyasztást, emellett saját ivóvízbázis létrehozását és más
technológiai fejlesztéseket terveznek. A beruházás mintegy

kettôszázhatvanmillióba kerül, ennek körülbelül a fele lesz
az önerô. A fejlesztésekkel
évente közel negyvenkétmilliós megtakarítás érhetô el.
Vantara Gyula kiemelten fontosnak nevezte a csatornázással párhuzamosan induló ivóvízhálózat-felújítási programot,
amelynek során több mint huszonhárom kilométernyi vezetéket cserélnek ki, és kettôezer-háromszázötven bekötést
hajtanak végre. Mint mondta,
az elmúlt húsz évben nem volt
tervszerûen karbantartva a hálózat, ezért az elavult vezetékekbôl a víz harminc-negyven
százaléka szivárog el. Az öt-

Száz év testvérek közt
békéscsabai Kiss Istvánnét köszöntötte századik
születésnapja alkalmából a
megyei jogú város vezetôsége
nemrégiben jaminai otthonában, a Máriássy utcában.
Ilonka néninek három gyermeke született – közülük már
csak Pál fia él, aki annak idején az Elôre elôdjében, a
VTSK-ban focizott. A most
százéves hölgy a hajdani kötöttárugyárban dolgozott 56
éves koráig, ahonnan 1966ban ment nyugdíjba. Az ünnepelt nem ismeretlen számunkra, volt alkalmunk megismerni
ôt két évvel ezelôtt, amikor a
100. születésnapját ünneplô
nôvérét, Mária nénit, Knapcsik
Bélánét köszöntöttük. Testvére akkor csak „tinédzsernek”
szólította a nála két esztendôvel fiatalabb húgát. A testvérpár ma is együtt él, ellátják ma-
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Telefon:

66/322-214, 30/395-2035.
Békéscsaba, Szent István tér 20.
www.egyhazitemetkezes.hu

Lapunk legközelebbi száma
március 25-én jelenik meg.

gukat, és jó egészségnek örvendenek. Reméljük, ez még
nagyon sokáig így marad.
Egyébként négyen vannak
nôvérek: testvéreik, Seres Jánosné, Judit 88 esztendôs,
Knapcsik Istvánné, Zsuzsa pedig 85 éves.
Vantara Gyula polgármester
ezúttal sem jött üres kézzel: a
századik születésnapra gyö-

nyörû virágkosárral, finom tortával és a kormány oklevelével
kedveskedett Csernók Éva
protokoll- és szervezési referens, valamint Botyánszki Mária sajtóreferens társaságában.
A polgármesteri hivatal dolgozói Mária nénirôl sem feledkeztek meg: színpompás virágcsokorral kedveskedtek neki.
Vándor Andrea

százmilliós felújítási programot
teljes egészében saját forrásból fedezi az önkormányzat.
Befejezôdött a PSZÁF-vizsgálat annak ügyében, hogy
végez-e engedély hiányában
befektetési szolgáltatást és kiegészítô tevékenységet a város kötvényeit kezelô Priv Invest. A határozat szerint a
vizsgálatot intézkedés alkalmazása nélkül zárták le. Ez a
sokadik olyan téma, amit a
szocialisták vetettek fel, és
amirôl bebizonyosodott, hogy
blöff, semmilyen tartalom
sincs mögötte – mondta végezetül Vantara Gyula.
M. E.

Hódismereti
program
az OBI-ban
Az OBI Hungary és a WWF
Magyarország szervezésében
az OBI áruházban folytatódott
az általános iskolások részére
rendezett országos hódismereti programsorozat. Mintegy
száz gyermek vett részt a hódórákon, ahol megismerkedhettek a hódok életmódjával
és hódismereti totót tölthettek
ki. A helyes válaszokat visszaküldôk között sorsolás dönti
el, melyik csoport vehet részt
egy természetvédelmi osztálykiránduláson.
V. A.

ELADÓ INGATLANOK
Családi ház a fôiskola környékén, 148 m2
Ár: 31,8 M Ft
Családi ház a fôiskola környékén, 195 m2
Ár: 34,99 M Ft
3 szobás lakás a Kazinczy úton, 68 m2
Ár: 8,89 M Ft
Családi ház, téglaépítésû, a belvárosban
Ár: 17,5 M Ft
Családi ház és mûhely az elkerülô út mellett
Ár: 10 M Ft
Családi ház nagycsaládosoknak a III. ker.-ben
Ár: 19 M Ft
3 szobás téglalakás a belvárosban, 76 m2
Ár: 11,99 M Ft
Családi ház üzleti lehetôséggel Jaminában
Ár: 23 M Ft
Családi ház Gyulaváriban
Ár: 12 M Ft
Családi ház Szabadkígyóson, nagy telekkel
Ár: 4,2 M Ft
Ikerházlakás Telekgerendáson
Ár: 8 M Ft

ÉRDEKLÔDNI:
06-70/778-2352, 06-70/318-5017

Város
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75 éves a polgárvédelem

Felújítják
a szlovák iskolát
iemelt fejlesztéssé minôsítették a békéscsabai szlovák iskola fejlesztését, felújítását, így közel százmillió forintból szépülhet meg a Szlovák
Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium 60 éves,
Peter Jilemnicky utcai épülete.
A várható fejlesztésrôl az intézmény igazgatónôjét, Pecsenya Editet kérdeztük, aki
megerôsítette a hírt. Érdeklôdésünkre elmondta, hogy Stefan Dano, a Szlovák Köztársaság Békéscsabán tevékenykedô fôkonzulja Budapesten
tárgyalásokat folytatott az ügyben. Az iskola jelenleg a szerzôdéskötésre, az aláírásra vár.
A százmillió forintos támogatás a beruházás összköltségének kilencven százalékát teszi
ki, és az épület külsô felújításának költségeit fedezi. Az intézmény új homlokzatot kap,
megtörténik a külsô homlokzatfelújítás, hôszigetelés, és a
lapos tetôt is újraburkolják. A
megszépült iskola így küllemében is megfelel majd az európai uniós normáknak.
Az eredeti tervek, elképzelések között szerepelt az udvar
akadálymentesítése is, a pályázati anyag, a Dél-alföldi
Operatív Program (DAOP) ezt
is tartalmazta. Az igazgató aszszony azonban úgy fogalmazott: még nem ismerik a pontos kritériumokat.
V. A.
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A magyar légoltalom, a polgári védelem megalakulásának
75. évfordulója alkalmából a
klímaváltozást, a terrorizmust,
az elszegényedést, a migrációt, az etnikai problémákat, a
túlnépesedést, a természeti
és civilizációs katasztrófákat
nevezte századunk megoldandó biztonsági kihívásainak

dr. Takács Árpád polgári védelmi alezredes, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
vezetôje a polgári védelem világnapja alakalmából rendezett ünnepi állománygyûlésen, a városházán.
A honi légoltalom 1935-ben
alakult, 1963-ban a polgári védelem, s a katasztrófavédelmi

igazgatóságok 2000-ben jöttek létre. Domokos László megyei közgyûlési elnöktôl, Vantara Gyula polgármestertôl és
dr. Takács Árpádtól elismeréseket vehetett át Wertheim
Albert ny. honvéd ezredes, Tímár Béla ny. alezredes, Priskin
János, a megyei vöröskereszt
volt vezetôje, Gyarmati Sándor, a megyei polgárôr szövetség elnöke, Éliás György, a
megyei védelmi bizottság titkára, Gyuri István, a Harruckern iskola vezetôhelyettese,
Lipták István ny. alezredes,
Tárnok László volt törzsparancsnok, Tuba László, a Körös Volán Rt. munkatársa, Simocskó András, a MÁV Békéscsabai Állomásfônöksége
volt törzsparancsnoka, Jenei
Imre ny. ezredes és dr. Szalay
Tibor ny. ezredes.
Vándor

A kirekesztés ellen
Civil Szervezetek Szövetsége és a battonyai
Esélyek Háza szervezésében
– a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni európai
év kapcsán – a közelmúltban
zajlott konferencia Békéscsabán, a civilek házában.
Gyakori, hogy a hiánnyal,
fogyatékossággal vagy nehéz
körülmények között élô em-
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berek beletörôdnek sorsukba. Nem tudják, hogyan érvényesíthetik jogaikat, mit tehetnek azért, hogy egyenlô esélyekkel férjenek hozzá a mindennapi dolgokhoz, és ne legyenek kirekesztve a munkaerôpiacon sem.
Mint azt Szabó Tiborné, a
szövetség elnöke elmondta,
a konferenciára elsôsorban

olyan szervezeteket, szakembereket hívtak meg, akik segítenek a fogyatékkal élôk jogainak érvényesítésében.
Emellett segítenek tudatosítani az „épek társadalmában” is, mire van szükség ahhoz, hogy egy sérült ember
ugyanúgy boldogulhasson,
mint bárki más.
M. E.

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉSEK

Hardi Attila és Bóné Andrea Edit leánya Ajsa, Tolnai Ferenc és Szabó
Tünde leánya Lara, Biró Zoltán és Pardi Gabriella leánya Hanna Gréta, Ribár Tamás és Kovács Krisztina leánya Zita, Kis Sándor és Csicsely Éva leánya Réka Éva, Mezei Csaba és Ozsváth Judit leánya
Manda, Zétényi Balázs és Sesztakova Szvetlána fia Iván, Szôke Richárd és Béres Anita fia Richárd (Köröstarcsa), Hárosi Jenô és Farkas Csilla fia Áron, Szôke Zoltán és Török Katalin fia Richárd József,
Nagy János és Jakab Diána fia Marcell Noel, Gazsó András és Sipaki Katalin fia András (Kondoros), Tóth Ferenc Norbert és Ács Mária leánya Izabella (Medgyesbodzás).

HALÁLESETEK

Visszapillantás a télre. A Petôfi Utcai Általános Iskola udvarán jégpálya várta a korcsolyázni vágyókat

Botyánszki Pál (1937, Mezôberény), Csicsely Györgyné Gyôri Eszter
(1926, Mezôberény).

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT

A kommunista diktatúra
áldozataira emlékeztek
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL *

Úgy dolgoznak, akár a termeszhangyák. Megfúrják a társadalmi rendszer alatt az erkölcsi fundamentumot, kirágják belôle az erôt, míg annyira
meggyöngül, hogy a legkisebb szél is ledöntheti” – írja
Wass Albert „Átoksori kísértetek” címû könyvében.
Ma az áldozatokra emlékezünk elsôsorban, de szó kell
hogy essék a hóhérokról is. A
mi átoksori kísérteteinkrôl.
Ôk azok, akik a gulágra
küldték embertelen körülmények között elpusztulni honfitársainkat. Ôk azok, akik a
recski haláltáborba küldték
mindazokat, akik egy elnyomó, igazságtalan rendszer ellen küzdöttek. Ôk azok, akik
ÁVH-s pribékekként embereket kínoztak, agyonvertek, és
jeltelen sírokba temettek. Ôk
azok, akik üldözték az egyházakat, és milyen furcsa, ôk
azok is, akik egymásban sem
bíztak meg, és csak a véletlenen múlott néha, hogy ki volt a
hóhér és ki az áldozat.
Azt gondoltuk, hogy a rendszerváltással örökre megszabadulunk tôlük, hogy helyreáll
a világ rendje. Vajon ez történt?
Elgondolkodunk-e azon,
hogy milyen is ma Magyarország erkölcsi fundamentuma?
Mi az érték a mai Magyarországon? Büszkék vagyunk-e
tradícióinkra, kultúránkra, több
mint ezeréves történelmünkre?
Van-e még egyáltalán fundamentum? Maradt-e olyan
alap, amire, fiatal barátaim, fel
tudtok építeni egy új világot
magatoknak? Van-e hitünk?
Hiszünk-e Istenben, magunkban, embertársainkban, vagy
mára már eljutottunk oda,
hogy egyetlen istennek, a harácsolás istenének hódolunk?
Remélem, sôt hiszem, hogy
nem így van. Hiszem, hogy
van remény, ami meggyôzô-

désem szerint a mai fiatalokban él tovább: a romlatlan, magában hinni tudó, szilárd erkölcsi érzékkel bíró, nemzetükre
büszke fiatalokban. Apaként,
nagyapaként és tanárként sem
hihetek mást.
Emlékezni jöttünk, de tudunk-e kegyelettel emlékezni
ma? Tudunk-e áldozataink emléknapján ôszintén fejet hajtani
meghurcolt, megalázott nagyapáink, dédapáink elôtt? Igen,
kedves fiatal barátaim, mert
otthon, a családi asztal mellett,
az iskolában, baráti társaságokban ezekben a napokban
szó kell essen azokról, akiknek
életére törtek egy ördögi eszme képviselôi. Emlékeznünk
kell, és ami még fontosabb: le
kell vonnunk a tanulságokat,
meg kell értenünk, hogy a múlt
ismerete, megismerése nélkül
a jelenünk is ingatag, a jövônk
pedig kilátástalan lesz.
Az elmúlt korszakban úgy
tûnt, de ma is az az érzésünk,
hogy még az Isten is elfordult
tôlünk, levette segítô kezét
nemzetünkrôl, magunkra maradtunk. Persze ez nem igaz.
Mint ahogyan Wass Albert írja:
„A látszat csal, Isten ma is a
régi, te hagytad ôt el, te, s a többiek, s amíg vissza nem zarándokoltok hozzá, és a múlt hibáit
le nem törlitek, magyar földön
nem lesz új Magyarország. Gaz
és szemét nem teremt nemzetet, s a gyûlöletet nem mossa le
semmi, csak az összetartó,
igaz szeretet.”
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KIÁLLÍTÁS:
Március 14-én, vasárnap 15 órakor VIII. „Csak tiszta forrásból…” címmel a
Kárpát-medencében élô és alkotó magyar fotósok számára kiírt pályázat kiállításának megnyitója és díjátadó ünnepsége. Köszöntôt mond dr. Ferenczi
Attila, a József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat vezetôje. A díjakat átadja Takács Péter, a közösségi ház vezetôje. Ünnepi mûsort ad a Kemény Gábor Szakközépiskola Gitárklubja. A tárlat megtekinthetô április 12ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
KIRÁNDULÁS:
Március 15-én, hétfôn a természetjáró kör ünnepi kastélytúrája Kondoros határában (Geiszt, Csákó, Kiscsákó). Indulás 9.00 órakor a buszpályaudvarról.
BEMUTATÓ:
Március 16-án, kedden 15 órakor gyümölcsfa- és szôlômetszési bemutató.
Vezetik: Kocziszki János és dr. Sicz György kertészmérnökök. Találkozás
14.30 órakor a közösségi ház mögötti parkolóban.
ISMERETTERJESZTÔ ELÔADÁS:
Március 18-án, csütörtökön 10 órakor dr. Fodor Irén gyermekpszichiáter elôadása „Aktuális nevelési problémák kisgyermekkorban” címmel.
Március 22-én, hétfôn 14.30 órakor Komáromi István, az Andrássy Gyula
Gimnázium igazgatójának vetítéssel egybekötött elôadása „Strassburg – Párizs – Brüsszel, utazások az unióban” címmel.
TORNÁK:
Nyugdíjastorna: minden kedden 8.15–9.15 óráig. Vezeti: Abonyiné Cseke Éva
gyógytornász-testnevelô.
Baba-mama torna: minden kedden 9.30–11.30 óráig.
Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek: minden kedden és csütörtökön 14–15 óráig.
Szülésre felkészítô torna (a várandósság 32. hetétôl ajánlott): minden kedden 16 órakor.
Kismamatorna (a várandósság 20. hetétôl): minden kedden 17 órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
Alakformáló torna: minden héten kedden és csütörtökön 18.30–19.30 óráig.
Vezeti Kvasz Edit aerobikoktató.

3

XV. SCHERZO Amatôr Musical Színpadok Fesztiválja
és III. Musical Szóló és Duett Énekes Verseny

2010. március 12–14.
Ebben az évben ismét Békéscsaba ad otthont az ország egyetlen musicalszínjátszók számára
rendezett versenyének. Közel 10 csapat és 50 szólista mutatkozik be a három nap alatt a neves
mûvészekbôl, szakemberekbôl álló zsûri elôtt, musical-elôadásaival, show-mûsoraival, dalaival.
A rendezvény nyilvános és ingyenes!

Március 11–17.
Viharsziget (amerikai thriller) 16 év
Alice Csodaországban (szinkr. amerikai családi) 12 év
Egek ura (amerikai víg.) 12 év
Sárkányvadászok (szinkr. fr.–német–luxemb. animációs) 12 év
Akvárium (angol dráma) 16 év
Varga Katalin balladája (szinkr. román–angol thriller) 16 év
Szinglik éjszakája (magyar rom. vígj.) 12 év
Március 18–24.
Viharsziget (amerikai thriller) 16 év
Alice Csodaországban (szinkr. amerikai családi) 12 év
Egek ura (amerikai víg.) 12 év
Igazából apa (magyar romantikus vígjáték) 12 év
Bibliothéque Pascal (német–magyar filmdráma) 16 év
Szinglik éjszakája (magyar rom. vígj.) 12 év

MÁRCIUS 12., PÉNTEK
17.00–17.30 A fesztivál megnyitója
19.00 SÁTORALJAÚJHELYI KOSSUTH LAJOS MÛVELÔDÉSI HÁZ AMATÔR DIÁK SZÍNJÁTSZÓKÖRE
Hotel Mentol – musical
Musical Szóló és Duett Énekes Verseny a Casinóban
20.30–21.00 ECSED SINGERS (Nagyecsed)
Retróbuli – musical- és dalösszeállítás
21.00–22.00 Musical Szóló és Duett Énekes Verseny
a Casinóban
MÁRCIUS 13., SZOMBAT
9.30–10.30 BERZE NAGY JÁNOS GIMNÁZIUM,
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
(Gyöngyös)
Kômûves Kelemen – rockballada
10.30–12.00 Musical Szóló és Duett Énekes Verseny
a Casinóban
12.00–12.30 GÉZENGÚZOK (Göd)
Repül a sajt…2010 – musical
13.00–14.00 Musical Szóló és Duett Énekes Verseny
a Casinóban

16.30–17.30 HANG-SZÍN MUSICAL ÉS SZÍNITANODA
(Nyíregyháza)
Musicalek szárnyán – musical- és dalösszeállítás
17.30–20.00 Musical Szóló és Duett Énekes Verseny
a Casinóban
20.00–21.00 CSABAI SZÍNISTÚDIÓ (Békéscsaba)
Zenés színház az egész világ – musical- és dalösszeállítás
21.00 A Pesti Magyar Színiakadémia és a Színitanház
Fiatal Színházmûvészeti Szakközépiskola
bemutatkozó elôadásai
MÁRCIUS 14., VASÁRNAP
9.30–11.00 ROMANO TEATRO KULTURÁLIS
EGYESÜLET (Miskolc)
Kleopátra Rock Musical – rock musical
11.00–13.00 Musical Szóló és Duett Énekes Verseny
a Casinóban
13.00–14.15 MÁGNES SZÍNHÁZ ( Budapest)
Valahol Európában – musical
14.15–15.30 Musical Szóló és Duett Énekes Verseny
a Casinóban

14.00–15.15 4-DANCE CLUB TÁNC- ÉS MUSICAL
STÚDIÓ (Miskolc)
István, a király – rockopera

15.30–16.00 CSABAI SZÍNISTÚDIÓ (Békéscsaba)
Jézus Krisztus Szupersztár – rockopera (kivonat)

15.15–16.30 Musical Szóló és Duett Énekes Verseny
a Casinóban

18.00 EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJKIOSZTÓ

17.00–18.00 GÁLAMÛSOR
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CSABAI MÉRLEG

Útfelújítás 135 millióból
zeptemberre felújítják az
Ipari utat és a Berzsenyi
utcát. A 135 milliós beruházás
65%-os uniós támogatottság mellett valósulhat meg,
amelynek keretében 88 millió
forintot ítélt városunknak a

S

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (DARFT).
Az Északi-ipartelep gyûjtôútja összesen 1555 folyóméteren, az elsôsorban lakossági
használatú Berzsenyi utca pedig 1651 folyóméteren, 4-4,5

méteres szélességben újulhat
meg – ismertette a részleteket
Csiaki Tamás, a városüzemeltetési osztály vezetôje, projektmenedzser. Hozzátette, hogy a
felújítás az ipartelepen nemrég
létesült kereskedelmi egységek és a Berzsenyi utcában található mentôállomás esetében is komoly elônyt jelenthet.
Hanó Miklós alpolgármester
ehhez kapcsolódóan kiemelte
az ipartelepen épülô ipari csarnok jelentôségét is, majd leszögezte, hogy a szóban forgó beruházás mellett hét utca
felújítása van küszöbön, ezek
támogatottsága 50%-os, s a
kivitelezést össze kell hangolni a közelgô csatornaberuhá-

zás munkálataival. Veress József országgyûlési képviselô
(MSZP), a DARFT társelnöke
létfontosságúnak nevezte a
közlekedési infrastruktúra fejlesztését, amelynek érdekében a tanács idôarányosan
elôre hozott fejlesztési elôirányzatokkal igyekszik kielégíteni a régióban megjelenô széles körû felújítási igényeket. Az
Ipari út és a Berzsenyi utca felújítása kapcsán már tavaly
novemberben lebonyolították
a kivitelezéshez kapcsolódó
közbeszerzési eljárást. A munkálatok tavasszal kezdôdhetnek meg, s a felújítás befejezése szeptember végére várható.
Kárász-Kiss

Utazás 2010 kiállítás
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL *

Emellett azonban más értékekre és nevezetességekre is
igyekezett felhívni a város a figyelmet. Aki kíváncsi volt a
jövô háromdimenziós technológiájára, az az Utazás 2010 kiállítás békéscsabai standján
saját szemével tesztelhette az
iPONT fejlesztéseit, az innovációs díjnyertes, szemüveg nélküli háromdimenziós tv-tartalmakat és megoldásokat.
Programjai és látnivalói népszerûsítésére a város ebben az

csaba a témaévhez kapcsolódva az idén is megjelentetett
egy rendezvénynaptárt, amely
egész évben sokféle programot ígér a csabaiaknak és a
megyeszékhelyre érkezô turistáknak egyaránt. A márciusban induló Békéscsabai Tavaszi Fesztivál rangos események sorát vonultatja fel majd
egy hónapon keresztül. A június végén kezdôdô Városházi Esték elôadásai felejthetetlen élményt ígérnek a látogatóknak. A Munkácsy-emlékház

Munkajog mindenkinek 12. rész
A szabadság kiadása
A szabadság kiadásának idôpontját alapvetôen a munkáltató határozza meg, a munkavállaló az alapszabadságnak
csak egynegyedével rendelkezik. A munkavállalónak szabadságigényét legalább 15
nappal korábban be kell jelentenie, kivételes esetben ez
a határidô mellôzhetô.
A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.
Kivételes esetekben (fontos
gazdasági érdek vagy egyéb
súlyos ok) a szabadság maximum egynegyedét a következô év március 31-ig (kollektív
szerzôdés esetén június 30ig) át lehet vinni; a munkavállaló betegsége vagy a szemé-

lyét érintô más elháríthatatlan akadály esetén (pl. gyed,
gyes) az akadályoztatás megszûnésétôl számított harminc
napon belül kell kiadni.
A munkáltatónak a szabadság kiadási idôpontját
legalább egy hónappal elôre
közölnie kell, és ezt csak
rendkívül indokolt esetben
változtathatja meg, ekkor is
meg kell térítenie a munkavállalónak ezzel összefüggésben felmerült kárát, illetve
költségeit. Ez utóbbi szabály
vonatkozik a szabadság megszakítására is (pl. nyaralás félbeszakítása, utazási költségek megtérítése stb.).
A munkaviszony megszûnésekor, ha a munkavállaló a

szabadságot nem kapta meg,
azt pénzben kell megváltani.
Erre a munkaviszony fennállása alatt nincs lehetôség,
vagyis szabadság helyett
pénzt ilyenkor nem lehet adni.
Betegszabadság a munkavállalót a betegsége miatti keresôképtelenség idejére illeti
meg, naptári évenként 15 munkanapra. A betegszabadság
idôtartamára a fizetés 70 százaléka jár, melyet a munkáltató
térít. Év közben kezdôdô munkaviszony esetén a betegszabadság idôarányos része jár.
Az igénybe nem vett rész – a
rendes szabadsággal ellentétben – nem vihetô át a következô évre. A betegszabadság pihenônapokra nem jár.

Ha a munkavállaló az adott
naptári évben többször vagy
hosszabb ideig volt beteg, és
kimerítette a betegszabadságot, akkor táppénzre lesz jogosult, melyet már nem a
munkáltatónak, hanem a társadalombiztosításnak kell fizetnie. A táppénz pihenônapokra is jár, legfeljebb egy
évig a munkaviszony fennállása alatt, azt követôen pedig
legfeljebb 30 napig. A mértéke legalább kétévi biztosítási
idô esetében a jövedelem
naptári napi átlagának 60 százaléka, ennél rövidebb biztosítási idô esetén vagy a fekvôbeteg-gyógyintézeti ellátás
tartama alatt 50 százaléka.
Dr. Kálmán Viktor
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Van kiút, van remény is

Szakértelem és tisztesség
r. Szabó Terézia a Civil
Mozgalom békéscsabai
országgyûlési képviselôjelöltje. A Réthy Pál kórház intenzív
osztályának fôorvosa hisz az
összefogás erejében, a szakértelmen és tisztességen alapuló politizálásban.
– Azt gondolom, senkinek
sem kell bizonygatni: az ország kritikus állapotban van.
A gazdaság hanyatlása mellett az emberek érzékelik: morális válságot élünk át. Mármár nem tudható, ki és mi a
jó, ki mond igazat és ki nem,
mikor haladunk elôre, mikor
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járunk körbe-körbe, s mikor
csúszunk lefelé. Nap mint nap
látom az emberek reményte-

lenségét, az apátiát, a közönyt vagy éppen a kétségbeesést, látom, amint ide-oda
sodródnak. Hová vezet ez?
Nem elég vágyakozni a
szebb jövôre – gyermekeink
boldogsága, a magunk lelki
békéje érdekében cselekedni
kell, mégpedig összefogással!
Szorítsuk vissza a mindent
behálózó korrupciót! Vezessék az országot erényes, kiváló emberek, akik értik a dolgukat, szolgálják népüket,
nem pedig gyengítik az országot! Munkálkodjunk a társadalmi békén, szüntessük

meg az ellentétek szítását,
mert ez ássa alá az emberek
összefogásának erejét. A többi a szakemberek dolga. Fent
s lent egyaránt, mindenki végezze a munkáját színvonalasan, becsülettel. Én magam
ezért indulok a választáson.
Orvosként gyógyítok, de minden további áldozatra is kész
vagyok mindannyiunkért. Kérek mindenkit, jöjjön el szavazni, és ha egyetért célkitûzéseinkkel, támogassa a Civil
Mozgalmat!
(http://www.adverinvest.hu/
szabote)

Mi a megoldásokat keressük
Lehet Más a Politika nevû párt a terméketlen
jobb-bal oldali vita helyett az
értékek szintézisét kínálja:
fontosnak tartja az igazságosságot, fontosnak a közösséget és a kulturális önazonosságot, de a kirekesztô közösségfelfogást elutasítja. Fontosnak tartja az egyéni szabadságjogokat, de az egyén
önmagára hagyását tarthatatlannak. A fenntarthatósághoz
nélkülözhetetlen a sokszínû-

A

ség, a kölcsönös tanulás, és a
különbözôségek közötti párbeszédben kialakított egység.
Legfontosabb teendôk az
LMP szerint: zöld fordulat a
gazdaságban, a rendszerváltáskor elvesztett munkahelyek visszaszerzése. Zöld fordulat a vidékfejlesztésben:
minôségi vidéki élet, minôséget termelô, sokaknak munkát adó mezôgazdaság. Zöld
fordulat a környezetpolitikában, hogy egészségben le-

hessen élni. Esélyteremtés; a
cigányság társadalmi integrációja. A korrupció megállítása, a demokrácia megújítása
a polgárok aktív részvételével. Hatékony állami oktatás,
egészségügy, közbiztonság,
közigazgatás,
közlekedés
megteremtése.
*
Az LMP jelöltje, Gál István Elek
15 éve a Mezôgép (Linamar)
gyártás-elôkészítô programozója, felesége angolt tanít, lá-

nyaik egyetemisták. Gál István Elek közéleti tapasztalatait független önkormányzati
képviselôként szerezte Eleken. Ô is, mint sok ezren mások az LMP-ben, azért küzd,
hogy átalakítsa a politikát úgy,
hogy a demokrácia az emberek többségének az elégedettségére mûködjön.
Támogassa ajánlásával az
LMP jelöltjét!
(galistvanelek@gmail.com,
tel.: 20/580-5902)

évben a Békéscsabai Turisztikai Egyesület tagjaival összefogva a helyi szolgáltatásokat,
kínálatot összefogó programcsomagokat jelentetett meg.
Emellett természetesen voltak
a kiállításon a megyeszékhelyet és környékét bemutató kiadványok is, melyekben a térség látnivalóit, nevezetességeit
mutatták be az érdeklôdôknek.
A szervezôk igazi vendégváró programokkal készültek a
budapesti rendezvényre. Az
attrakciók a kolbász témakörére épültek: volt interaktív kolbászgyúrás a standon a Kolbász Klub Egyesület tagjaival,
csabai kolbász, illetve csabagyöngye borok kóstoltatása,
Kádár Ferenc régi városfotói,
Farkas Gábor népi kerámiái,
kvízjáték értékes nyereményekért, játszóház Ujj Évával és a
hagyományosnak számító kolbászárverés az idén már Rákóczi Ferenc rádiós mûsorvezetô
közremûködésével.
2010 a fesztiválok éve, s a
Magyar Turizmus Zrt. kampányával összhangban Békés-

és a Munkácsy múzeum az
idén is különleges programokkal fogadja az érdeklôdôket.
A város standjánál a látogatók megismerkedhettek még
az Árpád fürdô és a város lovasklubjainak ajánlataival, de a
többi kulturális és szórakoztató
eseményrôl is kaptak tájékoztatást, s mindemellett a Békéscsabai Turisztikai Egyesület
tagjainak felajánlásaiból egy
nyereményjáték keretében békéscsabai hosszú hétvégéket
sorsoltak ki. Az Utazás 2010 kiállításon, az „A” pavilonban a
békéscsabai önkormányzat és
a Tourinform-iroda munkatársai készséggel álltak az érdeklôdôk rendelkezésére.
Támogatók:
Árpád Gyógy- és Strandfürdô, Békéscsabai Kolbászgyártó Kft., Csabahús Kft., Csabai Kolbász Klub
Egyesület, Csabai Rendezvényszervezés Kft., Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája, Expoteam Kft., Fiume Hotel és Étterem,
Garzon-Fenyves Hotel és Étterem,
iPONT, Kisvendéglô a Hargitához,
Munkácsy-emlékház, Munkácsy
Mihály Múzeum, Szlovák Kultúra
Háza.

Tavaszi tanfolyamaink:
• munkavédelmi technikus
• társadalombiztosítási és bérügyi szakelôadó
• bérügyintézô
• társadalombiztosítási ügyintézô
• pénzügyi-számviteli ügyintézô
• mérlegképes könyvelô
• adótanácsadó
• bérügyintézô
• ékszerbecsüs (új!)
• valutapénztáros
• termékdíj-ügyintézô (1 modul), saját vizsgajoggal

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
Kedvezményes képzéseinket keresse megyei oldalainkon!

www.perfekt.hu. Infovonal: (66) 52 00 72

Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

CSABAI MÉRLEG
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A választási bizottság elnökének megválasztása

A választási bizottság elnökhelyettesének megválasztása

A hatáskör átruházása a választási bizottság elnökére

A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság 1/2010. (II. 19.) számú HATÁROZATA

A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság 2/2010. (II. 19.) számú HATÁROZATA

A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság 3/2010. (II. 19.) számú HATÁROZATA

A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: választási bizottság) Gojdárné dr. Balázs
Katalint választja meg a választási bizottság elnökének.
Jelen határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölô szervezet, illetôleg az ügyben érintett jogi személy – jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen
– fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz kell címezni, de a határozatot hozó választási bizottságnál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) kell benyújtani úgy, hogy az a
jelen határozat meghozatalától számított három naptári napon belül megérkezzen.
INDOKOLÁS
Békés Megye Képviselô-testülete 2010. február hó 19. napján tartott ülésén választotta meg a választási bizottság tagjait és póttagjait. A tagok és
póttagok a megyei közgyûlés elnöke elôtt megválasztásukat követôen esküt tettek.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 28. §
(2) bekezdése értelmében a választási bizottság – tagjai megválasztását
és eskütételét követôen – alakuló ülést tart. Az alakuló ülésen a választott
tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét.
Mindezek alapján a választási bizottság alakuló ülésén a rendelkezô részben foglaltaknak megfelelôen döntött.
A választási bizottság hatáskörét a Ve. 28. § (2) bekezdése biztosítja.
A választási bizottság határozatát a Ve. 29/B §-a alapján hozta. A választási bizottság a fellebbezés lehetôségét a Ve. 79. §-a alapján biztosította.

A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: választási bizottság) Pusztai Istvánnét választja meg a választási bizottság elnökhelyettesének.
Jelen határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölô szervezet, illetôleg az ügyben érintett jogi személy – jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen
– fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz kell címezni, de a határozatot hozó választási bizottságnál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) kell benyújtani úgy, hogy az a
jelen határozat meghozatalától számított három naptári napon belül megérkezzen.
INDOKOLÁS
Békés Megye Képviselô-testülete 2010. február hó 19. napján tartott ülésén választotta meg a választási bizottság tagjait és póttagjait. A tagok és
póttagok a megyei közgyûlés elnöke elôtt megválasztásukat követôen esküt tettek.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 28. §
(2) bekezdése értelmében a választási bizottság – tagjai megválasztását
és eskütételét követôen – alakuló ülést tart. Az alakuló ülésen a választott
tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét.
Mindezek alapján a választási bizottság alakuló ülésén a rendelkezô részben foglaltaknak megfelelôen döntött.
A választási bizottság hatáskörét a Ve. 28. § (2) bekezdése biztosítja.
A választási bizottság határozatát a Ve. 29/B §-a alapján hozta. A választási bizottság a fellebbezés lehetôségét a Ve. 79. §-a alapján biztosította.

A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: választási bizottság) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 77. § (3) bekezdésében meghatározott hatáskörét
átruházza Gojdárné dr. Balázs Katalinra, a választási bizottság elnökére.
Jelen határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölô szervezet, illetôleg az ügyben érintett jogi személy – jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen – fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz kell címezni, de a határozatot hozó választási bizottságnál (5600
Békéscsaba, Szent István tér 7.) kell benyújtani úgy, hogy az a jelen határozat meghozatalától számított három naptári napon belül megérkezzen.
INDOKOLÁS
A Ve. 77. § (3) bekezdése értelmében ha a választási bizottság megítélése
szerint a kifogás elbírálására nem az a választási bizottság jogosult, amelyhez azt benyújtották, a választási bizottság az ügyet – legkésôbb a beérkezését követô napon – átteszi az annak elbírálására jogosult választási bizottsághoz, amely köteles az ügyben eljárni.
A Ve. 77. § (4) bekezdése szerint a választási bizottság a Ve. 77. § (3) bekezdése szerinti hatáskörét a bizottság elnökére átruházhatja.
Tekintettel a fenti jogszabályi rendelkezésekre, valamint a gyors és jogszabálynak megfelelô eljárás követelményére, a választási bizottság a rendelkezô részben foglaltaknak megfelelôen döntött.
A választási bizottság hatáskörét a Ve. 77. § (4) bekezdése biztosítja.
A választási bizottság határozatát a Ve. 29/B §-a alapján hozta. A választási bizottság a fellebbezés lehetôségét a Ve. 79. §-a alapján biztosította.

Békéscsaba, 2010. február 19.

Békéscsaba, 2010. február 19.

Békéscsaba, 2010. február 19.

Gojdárné dr. Balázs Katalin elnök
Közzétéve: – a választási bizottság hirdetôtábláján (a személyes adatok kivételével),
– a választási bizottság honlapján (a személyes adatok kivételével),
– a Csabai Mérlegben (a személyes adatok kivételével).

Gojdárné dr. Balázs Katalin elnök
Közzétéve: – a választási bizottság hirdetôtábláján (a személyes adatok kivételével),
– a választási bizottság honlapján (a személyes adatok kivételével),
– a Csabai Mérlegben (a személyes adatok kivételével).

Gojdárné dr. Balázs Katalin elnök
Közzétéve: – a választási bizottság hirdetôtábláján,
– a választási bizottság honlapján,
– a Csabai Mérlegben.

Szavazókör kijelölése külképviseleti szavazatok megszámolására

Szabóné Kocziha Tünde egyéni országgyûlési képviselôjelölt nyilvántartásba vétele

A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
4/2010. (II. 19.) számú HATÁROZATA

A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
5/2010. (II. 19.) számú HATÁROZATA

A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: választási
bizottság) a külképviseleti szavazatok megszámolására a békéscsabai 55. számú szavazókört (volt ÁFÉSZ-bolt, Békéscsaba, Fürjes tanya 557.) jelöli ki.
Jelen határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölô szervezet, illetôleg az ügyben érintett jogi személy – jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen – fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz kell címezni, de a határozatot
hozó választási bizottságnál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) kell benyújtani úgy, hogy az a jelen határozat
meghozatalától számított három naptári napon belül megérkezzen.

A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: választási
bizottság) Szabóné Kocziha Tündét, a Jobbik Magyarországért Mozgalom párt jelöltjeként a Békés megye 1. számú országgyûlési egyéni választókerületben az országgyûlési képviselôk 2010. évi általános választásán egyéni
országgyûlési képviselôjelöltként nyilvántartásba veszi.
Jelen határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölô szervezet, illetôleg az ügyben érintett jogi személy – jogszabálysértésre hivatkozással – fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz kell címezni, de a határozatot hozó választási bizottságnál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) kell benyújtani úgy, hogy az a jelen határozat meghozatalától számított három naptári napon belül megérkezzen.

INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 97/A § (1) bekezdése értelmében az országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság elnöke a külképviseleti szavazólapokat tartalmazó szállítóborítékokat és az azok számát rögzítô jegyzôkönyv egy példányát az országgyûlési egyéni választókerület székhelyén lévô, az országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság által kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottsága elnökének adja át.
A fentiek alapján a választási bizottság a rendelkezô részben foglaltaknak megfelelôen döntött.
A választási bizottság hatáskörét a Ve. 97/A § (1) bekezdése biztosítja.
A választási bizottság határozatát a Ve. 29/B §-a alapján hozta. A választási bizottság a fellebbezés lehetôségét a
Ve. 79. §-a alapján biztosította.

INDOKOLÁS
Szabóné Kocziha Tünde 2010. február hó 17. napján kérte a 2010. évi országgyûlési képviselô-választáson a Békés
megye 1. számú egyéni választókerületben egyéni képviselôjelöltként történô nyilvántartásba vételét a Jobbik Magyarországért Mozgalom párt jelöltjeként. A kérelemmel egyidejûleg igazolás ellenében 1001 db ajánlószelvényt adott át.
A választási bizottság az ajánlószelvényeket ellenôrizte. Az átvett ajánlószelvények közül 23 formai hiba miatt, 11
db egyéb okból nem fogadható el, 967 db elfogadható.
A választási bizottság megállapította, hogy Szabóné Kocziha Tünde rendelkezik választójoggal, megfelel a törvényes feltételeknek, és a törvényben elôírt nyilatkozatokat megtette. A Jobbik Magyarországért Mozgalom pártot mint
jelölô szervezetet az Országos Választási Bizottság 71/2010. OVB-határozatával nyilvántartásba vette.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 46. § (3) bekezdése értelmében jelöltet ajánlani a szavazást megelôzô 23. napig, vagyis 2010. március hó 19. napjáig lehet. Az országgyûlési képviselôk választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 5. § (2) bekezdése értelmében az egyéni választókerületben a jelöléshez
hétszázötven választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges. Ve. 51. § (3) bekezdése alapján jelöltet csak az 51. § (1) bekezdése szerint bejelentett és az 55. § szerint nyilvántartásba vett szervezet állíthat. Az illetékes választási bizottság a Ve. 55. § (2) bekezdése értelmében a törvényes feltételeknek megfelelô jelöltet a bejelentést követô három napon belül nyilvántartásba veszi.
Mindezek alapján a választási bizottság a rendelkezô részben foglaltaknak megfelelôen döntött.
A választási bizottság hatáskörét a Ve. 90/A § (2) bek. a) pontja biztosítja.
A választási bizottság határozatát a Ve. 29/B §-a alapján hozta. A választási bizottság a fellebbezés lehetôségét a
Ve. 79. §-a alapján biztosította.

Békéscsaba, 2010. február 19.

Gojdárné dr. Balázs Katalin elnök
Közzétéve: – a választási bizottság hirdetôtábláján,
– a választási bizottság honlapján,
– a Csabai Mérlegben.

K. I. kifogása a Jobbik Magyarországért Mozgalom párt
ajánlószelvény-gyûjtési gyakorlatával kapcsolatban
A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
6/2010. (II. 19.) számú HATÁROZATA
A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: választási
bizottság) K. I. elektronikus levélben beküldött kifogását, amelyben a Jobbik Magyarországért Mozgalom párt ajánlószelvény-gyûjtési gyakorlatát sérelmezte, érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
Jelen határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölô szervezet, illetôleg az ügyben érintett jogi személy – jogszabálysértésre hivatkozással – fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz kell címezni, de a határozatot hozó választási bizottságnál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) kell benyújtani úgy, hogy az a jelen határozat meghozatalától számított három naptári napon belül megérkezzen.
INDOKOLÁS
K. I. elektronikus levélben jelezte, hogy véleménye szerint a Jobbik Magyarországért Mozgalom párt választási csalásra készül. Kifogásában megjelölte, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
48. § (2) bek. a) pontjával ellentétesen a Jobbik Magyarországért Mozgalom párt munkahelyeken gyûjt ajánlószelvényt. Bizonyítékul megjelölte a Jobbik Magyarországért Mozgalom párt internetes oldalát, ahol tételesen felsorolták a békéscsabai ajánlószelvény-gyûjtô helyeket.
A Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetôleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással bárki benyújthat. A Ve. 77. § (5) bekezdése szerint, ha a kifogás elkésett vagy nem tartalmazza a Ve. 77. § (2) bek. a)–c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. A Ve. 77. § (2) bek. a)–c) pontja értelmében a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha lakcímétôl (székhelyétôl) eltér – postai értesítési címét.
K. I. elektronikus formában benyújtott kifogásában nem jelölte meg lakcímét, ezért a választási bizottság a rendelkezô részben foglaltaknak megfelelôen döntött.
A választási bizottság hatáskörét a Ve. 90/A § (2) bek. c) pontja biztosítja.
A választási bizottság határozatát a Ve. 29/B §-a alapján hozta. A választási bizottság a fellebbezés lehetôségét a
Ve. 79. §-a alapján biztosította.
Békéscsaba, 2010. február 19.

Gojdárné dr. Balázs Katalin elnök
Errôl értesül: – K. I. (elektronikus levélben),
– a Jobbik Magyarországért Mozgalom párt (elektronikus levélben és postai úton).
Közzétéve: – a választási bizottság hirdetôtábláján (a személyes adatok kivételével),
– a választási bizottság honlapján (a személyes adatok kivételével),
– a Csabai Mérlegben (a személyes adatok kivételével).

Tisztelt választópolgárok!
Tájékoztatjuk önöket, hogy az európai parlamenti képviselôk 2009. évi választását követôen több békéscsabai szavazókör címe megváltozott, továbbá egyes területek lakói újonnan létrehozott szavazókörök illetékességi területéhez kerültek. Az ajánlószelvényekkel együtt februárban kipostázott
értesítések minden esetben az új szavazókörök megnevezését és címét tartalmazzák.
Felhívjuk a figyelmet, hogy minden választópolgár csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le
szavazatát, ezért kérjük, figyelmesen olvassák el az értesítést, és az ott megjelölt címet keressék fel,
ha élni kívánnak választójogukkal.
A szavazókörök beosztását megtalálják a www.bekescsaba.hu oldalon a Választások 2010 menüpont
alatt.
Helyi választási iroda

Békéscsaba, 2010. február 19.

Gojdárné dr. Balázs Katalin elnök
Errôl értesül: – Szabóné Kocziha Tünde (elektronikus levélben és postai úton),
– a Jobbik Magyarországért Mozgalom párt (postai úton).
Közzétéve: – a választási bizottság hirdetôtábláján (a személyes adatok kivételével),
– a választási bizottság honlapján (a személyes adatok kivételével),
– a Csabai Mérlegben (a személyes adatok kivételével).

Molnár László egyéni országgyûlési képviselôjelölt nyilvántartásba vétele
A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
7/2010. (II. 26.) számú HATÁROZATA
A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: választási
bizottság) Molnár Lászlót a Magyar Szocialista Párt jelöltjeként a Békés megye 1. számú országgyûlési egyéni választókerületben az országgyûlési képviselôk 2010. évi általános választásán egyéni országgyûlési képviselôjelöltként nyilvántartásba veszi.
Jelen határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölô szervezet, illetôleg az ügyben érintett jogi személy – jogszabálysértésre hivatkozással – fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz kell címezni, de a határozatot hozó választási bizottságnál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) kell benyújtani úgy, hogy az a jelen határozat meghozatalától számított három naptári napon belül megérkezzen.
INDOKOLÁS
A Magyar Szocialista Párt meghatalmazottja 2010. február hó 24. napján kérte Molnár Lászlónak a 2010. évi országgyûlési képviselô-választáson a Békés megye 1. számú egyéni választókerületben egyéni képviselôjelöltként
történô nyilvántartásba vételét a Magyar Szocialista Párt jelöltjeként. A kérelemmel egyidejûleg igazolás ellenében
900 db ajánlószelvényt adott át.
A választási bizottság az ajánlószelvényeket ellenôrizte. Az átvett ajánlószelvények közül 1 db formai hiba miatt, 19
db egyéb okból nem fogadható el, 880 db elfogadható.
A választási bizottság megállapította, hogy Molnár László rendelkezik választójoggal, megfelel a törvényes feltételeknek, és a törvényben elôírt nyilatkozatokat megtette. Magyar Szocialista Pártot mint jelölô szervezetet az Országos Választási Bizottság 22/2010. OVB-határozatával nyilvántartásba vette.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 46. § (3) bekezdése értelmében jelöltet ajánlani a szavazást megelôzô 23. napig, vagyis 2010. március hó 19. napjáig lehet. Az országgyûlési képviselôk választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 5. § (2) bekezdése értelmében az egyéni választókerületben a jelöléshez
hétszázötven választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges. Ve. 51. § (3) bekezdése alapján jelöltet csak az 51. § (1) bekezdése szerint bejelentett és az 55. § szerint nyilvántartásba vett szervezet állíthat. Az illetékes választási bizottság a Ve. 55. § (2) bekezdése értelmében a törvényes feltételeknek megfelelô jelöltet a bejelentést követô három napon belül nyilvántartásba veszi.
Mindezek alapján a választási bizottság a rendelkezô részben foglaltaknak megfelelôen döntött.
A választási bizottság hatáskörét a Ve. 90/A § (2) bek. a) pontja biztosítja.
A választási bizottság határozatát a Ve. 29/B §-a alapján hozta. A választási bizottság a fellebbezés lehetôségét a
Ve. 79. §-a alapján biztosította.
Békéscsaba, 2010. február 26.

Gojdárné dr. Balázs Katalin elnök
Errôl értesül: – Molnár László (elektronikus levélben és postai úton),
– a Magyar Szocialista Párt (elektronikus levélben és postai úton).
Közzétéve: – a választási bizottság hirdetôtábláján (a személyes adatok kivételével);
– a választási bizottság honlapján (a személyes adatok kivételével);
– a Csabai Mérlegben (a személyes adatok kivételével).
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Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

CSABAI MÉRLEG

TAVASZI FESZTIVÁL
Békéscsaba–Békés • 2010. március 15-tôl április 8-ig
Idén nyolcadik alkalommal kerül sor a megye egyik legrangosabb mûvészeti eseménysorozatára, a Békéscsabai Tavaszi Fesztiválra, melynek fôszervezôje a megyeszékhelyen a Békéscsabai
Kulturális Központ, Békésen pedig a Békés Városi Kulturális Központ. A programban ebben az évben is az összmûvészeti jelleg dominál.
Békéscsabán és Békésen huszonöt napon keresztül tart a fesztivál, az együttmûködô szervezetek, helyszínek közremûködésével számos magas mûvészi színvonalú eseményre kerül sor.

Békéscsabai programok
PROGRAMELÔZETES
Március 12–14.: XV. SCHERZO Amatôr Musical Színpadok Fesztiválja és III. Musical Szóló és Duett Énekes Verseny
(Békéscsabai Kulturális Központ)

Március 25. (csütörtök)
19.00

Március 15. (hétfô)
17.00

17.20

18.00

21.00

A Békéscsabai Tavaszi Fesztivál
megnyitója.
Köszöntô beszédet mond:
Herczeg Tamás,
a Békéscsabai Tavaszi Fesztivál
igazgatója
A fesztivált megnyitja:
Vantara Gyula,
Békéscsaba Megyei Jogú Város
polgármestere

Március 25–26. (csütörtök, péntek)
A Csík zenekar húsz éve meghatározó szereplôje Magyarország népzenei életének. Rengeteg koncert, táncház és jó
néhány sikeres zenei album tette népszerûvé nemcsak a zenekart, de a magyar népzenét is – hazánkban és külföldön
egyaránt. Az eltelt két évtized alatt több rangos zenei díjjal
jutalmazták a kecskeméti formációt. Munkájuk legnagyobb
elismerése a Fonogram-díj, melyet 2007 év elején érdemeltek ki legutóbbi, azóta aranylemezként számon tartott „Senki nem ért semmit” címû albumukért világzene kategóriában.
A zenekar 1992-ben a Kiváló Mûvészeti Együttes díját kapta.
A Sydneyben rendezett 2000. évi nyári olimpiai játékok kulturális rendezvényein több más neves elôadómûvésszel
együtt képviselték hazánkat és a magyar népzenét. A zenekar immáron több mint húsz éve tart rendszeresen magyar
táncházakat. Házigazdaként neves népmûvészeket, zenészeket fogadnak itt, de tehetséges fiatal szólisták, táncosok
és táncházi zenekarok számára is fellépési lehetôséget biztosítanak. A zenekar koncertmûsorában elsôsorban magyarországi és erdélyi magyar népdalok, illetve táncmuzsikák hallhatók, de román táncdallamok is szerepelnek repertoárjukban.

„Zenés színház az egész világ” – vándorkiállítás
Békés megyei képzômûvészek alkotásaiból.
A kiállítás 2010. március 18-áig tekinthetô meg
A Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar és a Gyulai Erkel
Ferenc Vegyeskar közös ünnepi koncertje Erkel Ferenc
születésének 200. évfordulója alkalmából
Helyszín: Békéscsabai Kulturális Központ
A belépés díjtalan
Czakó Gábor azonos címû mûve alapján: Disznójáték
Közremûködik: a Féling Színház
Helyszín: Mezômegyer, Arany János Mûvelôdési Ház
A belépés díjtalan

Március 16. (kedd)
19.00

Az Ismerôs Arcok zenekar koncertje
Helyszín: Békéscsabai Kulturális Központ
Jegyár: 1400 Ft

21.00

19.00
19.00
20.10
21.40
23.00

(Második) Csabai Bluesház – különös gitárok éjszakája
young Bluesers
Borsodi Blue
Babos Project Special
Tátrai Tibor & a Magyar Atom
Helyszín: Békéscsabai Kulturális Központ
Jegyárak: 2400 Ft (elôvételben), 2800 Ft (a helyszínen)

Március 22. (hétfô)
18.00

Az Ismerôs Arcok magyar nemzeti rockzenekar 1999. október 23-án
alakult meg az Udvari Bolondok és a $texas együttes tagjaiból. Az
elsô idôkben rythm’n’bluest játszottak. Egy erdélyi út következményeként változott meg a szövegviláguk és témaválasztásuk, mely
nagyrészt a magyar emberek és a nemzet sorsával, a trianoni döntés
igazságtalanságával foglalkozik. Zenéjükben a népi elemek, népdalfeldolgozások mellett elôfordulnak hard rock, heavy metal stílusú
alkotások, illetve Éberálom címû lemezükön több szám is erôsen
dzsesszes beütésû. Az együttesre nagy hatással van a magyar népzene mellett az irodalom is.

18.00

19.00

19.00

Március 19. (péntek)

17.00

19.00

A „Békéscsaba arcai – városunk múltja és jövôje” kiállítás
megnyitója a Csaba Center aulájában. A megnyitón fellép
a Balassi Táncegyüttes. A kiállítás 2010. április 25-éig
tekinthetô meg a Jankay-galériában
Helyszín: Csaba Center – Jankay-galéria
„Vendégünk a szomszéd régió, vendégünk Kalocsa” –
bemutatkozik a Kalocsa Art
Helyszín: Békéscsabai Kulturális Központ
– Art Caffé Galéria
A Csík zenekar koncertje (kapunyitás: 18 órakor)

A Vertigo Szlovák Színház bemutatja: a „Szerencsehatos”
címû vígjátékot Neil Simon „Furcsa pár” címû színpadi
mûve alapján
Helyszín: Békéscsabai Kulturális Központ
Jegyárak: 400 Ft (felnôtt), 200 Ft (diák)
„Kortárs magyar írók” sorozat. Vendég: Tóth Krisztina költô
Helyszín: Békés Megyei Jókai Színház Stúdiója
A belépés díjtalan
Chopin-koncert a lengyel–magyar barátság napja,
valamint a Chopin-év alkalmából Hegedûs Endre zongoramûvész elôadásában
Helyszín: a városháza díszterme
Jegyár: 1200 Ft
A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar koncertje
Helyszín: Phaedra Közéleti Központ
A belépés díjtalan

Március 24. (szerda)
11.30

19.30

Timpani Company – a Filharmónia hangversenye
Helyszín: Békéscsabai Kulturális Központ
Jegyár: 500 Ft (a helyszínen), elôzetes jegyigénylés
a Filharmónia irodájában
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenye
a Filharmónia szervezésében
Helyszín: Békés Megyei Jókai Színház
Jegyár: 1500 Ft

RÉSZLETES INFORMÁCIÓ ÉS JEGYÉRTÉKESÍTÉS:
Békéscsabai Kulturális Központ (ifjúsági ház) (Békéscsaba, Derkovits sor 1., tel.: 66/449-222 ; e-mail: fesztival@ifihaz.hu)
Tourinform-iroda (Békéscsaba, Szt. István tér 9., tel.: 66/441-261, e-mail: bekescsaba@tourinform.hu)
Filharmónia Kht. (Békéscsaba, Andrássy út 24–28., tel.: 66/442-120, e-mail: filharmonia@globonet.hu)
Diáktanya (Békéscsaba, Kinizsi u. 20., tel.: 66/326-053, e-mail: info@diaktanya.hu)

FIat

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk Békéscsaba város lakosságát, hogy
a Lián Kertészeti Kft. az EDF – DÉMÁSZ Zrt.
megbízásából érintésvédelmi gallyazást végez
a város belterületén és a zártkerti övezetben.
A munka tervezett idôpontja 2010. március 1–31.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
A keletkezett nyesedéket elszállítjuk.
A Lián csapata

Kisnemesi Otthonok 9. Országos Találkozója
Helyszín: Munkácsy-emlékház

Március 26. (péntek)
20.30

gépjármûvek javítása
ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK
GyÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
Minden, ami ÜVEGEZÉS

16.00

19.00

Bereczky Kossack Katalin kerámiakiállítása
Megnyitja: Csuta György festômûvész
Helyszín: a Munkácsy-emlékház
Quimby Teátrum két felvonásban
Helyszín: Békéscsabai Kulturális Központ
Jegyárak: sorszámozott helyre szóló jegy 3000 Ft, érkezési
sorrend alapján elfoglalható helyre szóló jegy 2000 Ft

Március 29. (hétfô)
18.00

Kosztolányi–Esterházy–Dés zenés irodalmi est
Vendégeink: Esterházy Péter és Dés László
Közremûködik: Kara Tünde színmûvész
Házigazda: dr. Elek Tibor irodalomtörténész
Helyszín: Békés Megyei Jókai Színház – Vigadó
A belépés díjtalan

8.30

Szimfonikus zenekar – testközelbôl
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenye
a Filharmónia szervezésében
Helyszín: Békéscsabai Kulturális Központ
Jegyár: 400 Ft (a helyszínen), elôzetes jegyigénylés
a Filharmónia irodájában

Március 31. (szerda)

Március 31. – április 3.
Mûvészeti Olimpia
A Mûvészeti Olimpia a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0001
kódszámú, „Építô közösségek a békéscsabai ifjúsági
házban” címû projekt keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg
Helyszín: Békéscsabai Kulturális Központ

Április 7. (szerda)
18.00

Tizenöt éves az Elôretolt Helyôrség szépirodalmi páholy
Házigazda: dr. Elek Tibor irodalomtörténész
Helyszín: Békés Megyei Jókai Színház Stúdiója
A belépés díjtalan

18.00

Nemzeti Filmklub: a Mindszenty bíboros élete címû Koltai
Gábor-film vetítése
Helyszín: Békéscsabai Kulturális Központ
A belépés díjtalan
Örömtánc” – Müller Péter elôadása
Helyszín: Phaedra Közéleti Központ
Jegyár: 2000 Ft (elôvételben a Center Moziban, a Diáktanyán, a békéscsabai és gyulai Tourinform-irodában)

Április 8. (csütörtök)

18.00

KÍSÉRÔ PROGRAM
Március 6-tól április 18-ig
Rippl-Rónai József kiállítása a Munkácsy Mihály
Múzeumban

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Békés Város
Önkormányzata, PANKKK-Program A Nemzeti Kortárs Könnyûzenei Kultúráért, NKA – Nemzeti Kulturális Alap, Hungarian Jazz Federation, Juventus rádió, Békés Megyei Hírlap, Csaba Tv.

Hocz és Medvegy Kft.
Békés csaba, Kazin czy u. 31/B
Tel./fax: 442-380 • Mo bil: 06-30/600-1900

Mindenfajta keleti-nyugati
személygépkocsi és haszonjármû

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR
javítása, forgalmazása, cseréje
Olajcse re, kisebb javítások
Békéscsaba, Mogyoró u. 7.

Polykarbonát • Épü let la katos mun kák

(Dobozi út–Eiffel-toronytól jobbra 50 m-re)

(a Vídia-udvarban)

Telefon: 06-66/430-589, 06-30/2282-447
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 7.30–17.30 óráig

Békéscsaba, Szerdahelyi út 20.

Jazz-est: a Tóth Ádám Trió, a Bágyi Quartett és a Balázs
Elemér Group játszik
Helyszín: Békéscsabai Kulturális Központ
A belépés díjtalan

Március 27. (szombat)

Táncház vendég népzenekarral és közönségtalálkozó
A program alatt Tiffán Zsolt villányi borosgazda csík borait
kínálja
Helyszín: Békéscsabai Kulturális Központ
Jegyárak: 2200 Ft (elôvételben), 2500 Ft (a helyszínen)

Március 20. (szombat)

14.00

Szigligeti Ede Mama címû darabjának elôadása a Csabai
Színistúdió közremûködésével
Helyszín: Munkácsy-emlékház
A belépés díjtalan
Török Ádám & a Mini
Helyszín: Elefánt Sörözô
A belépés díjtalan

Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
garanciával. Ingyenes árajánlat
és csomagolódobozok biztosítása.
Raktározási lehetõség rövid idõre is.
MSZ EN ISO 9001:2001
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A világon egyedülálló kutatóközpont épül Szegeden

Tóth Miklós a magas villanyszámla miatt találta fel

Lézerre magyar!

Hazai siker a napcellás tetôcserép

zást – egyetlen újonnan csatlakozó országban sem található ugyanis ilyen jellegû berendezés.
És mit tud majd a szuperlézer? Segítségével sehol más-

Fotó: Helyi Téma

– A központ megépítése után
5-10 évig egyedülálló lesz a
világon – mondta Szabó Gábor akadémikus, a Szegedi
Tudományegyetem profeszszora, az ELI projektfelelôse.

nak idején azt mondta: az élet
megértéséhez alapvetôen az
szükséges, hogy megértsük
az elektronok viselkedését.
Valószínû, hogy a komplex
biomolekulák bonyolult mûködését nagyon sok esetben
elektronfolyamatok elôzik meg
– magyarázta Szabó Gábor a
lézer jelentôségének elméleti
hátterét.
Ami pedig ebbôl a laikusok
számára is látható lesz: az Öt-

Szabó Gábor: Az ELI az orvosi diagnosztikában és a terápiában is segíthet
Lesznek olyan kísérletek,
amelyeket egy darabig csak
Szegeden lehet elvégezni.
Az ELI azért szerepel az EU
kiemelt projektjei között,
mert az unió tudományos
versenyképességben bizonyos területeken ismét magához akarja ragadni a kezdeményezést. A 200 millió
eurós, mintegy 55 milliárd forintba kerülô tudományos
vállalkozásnak pedig még ez
évben el kell indulnia, sôt,
méretéhez képest szinte irreálisan rövid határidô alatt,
2015-re be is kell fejezôdnie –
tájékoztat a fizikusprofesszor.
Az EU történelmet ír azzal,
hogy nem egy régi tagországban valósít meg nagy volumenû tudományos beruhá-

hol nem megvalósítható lézerfizikai kutatások válnak elvégezhetôvé, eddig meg nem
válaszolt kérdésekre kaphatnak magyarázatokat a szakemberek. Emellett fontos alkalmazási területként a kémia
vagy az élettudományok területén dolgozóknak is hasznos
segítség lesz, használhatják
majd az orvosi diagnosztikában vagy a rákterápiában is,
alap- és alkalmazott kutatásokra egyaránt.
Egyedülállóan nagy teljesítményû, úgynevezett attoszekundumos (10 a tizennyolcadikon szekundumos) lézer fog
mûködni az ELI-ben – ez az
idôtartam az elektronok mozgásának az idôtartományába
esik. Szent-Györgyi Albert an-

halomban megépítendô ELI
szíve, fô része egy tornacsarnok méretû – mintegy kétezer
négyzetméter területû –, többszintes, nagy terem lesz.
Egy ilyen beruházás széles
körben érvényesítheti kedvezô hatásait – a technikai intelligencia javulásától a kultúráig. A létesítmény mûködtetéséhez ugyanis 150–200 diplomásra és még egyszer enynyi kiszolgáló személyzetre
lesz szükség, nem beszélve
azon külföldi kutatókról, akik
az ELI-vel szeretnének kutatást végezni. A szuperlézerrel
Szegeden valóban egy darabka igazi világszínvonal fog
megjelenni – összegezte a kilátásokat Szabó Gábor.
HT

Felesége állandóan panaszkodott a magas villanyszámla miatt, Tóth Miklós
erre válaszként feltalálta a
napcellás tetôcserepet. A
találmány azóta világsiker
lett, a Géniusz Európa kiállításon 20 ország 310 terméke közül nyerte el a fôdíjat.

– A táblák gyárilag összeépített cellákból állnak. A cserepek felhelyezése nagyon egyszerû, összekapcsolhatók
mind a négy irányban mechanikusan és elektronikusan is,
ezáltal könnyen cserélhetôk is.
Minden tetôtípushoz, bármilyen formában, méretben, színben gyártható, még mûemléki
környezetbe is beilleszthetô –
sorolja az újításokat Tóth Miklós. – A cserép szerkezeti kialakításának és az alkalmazott
alapanyagoknak köszönhetôen a szórt fénynek akár
nyolcvan százalékát is hasznosítja, így télen, kis fénymennyiségnél is képes nagy
energiát termelni. A jégveréssel szemben ellenálló, mert
nem tartalmaz üveget – folytatja büszkén tovább a feltaláló.
Egy átlagos családi ház
üzemeltetéséhez
300-500
cserép kell, a beruházás 6-8
éven belül térül meg. A cserepek élettartama 25-30 év.
Négy cserép elegendô egy

Fotó: Helyi Téma

Csehország, Románia és Magyarország – szegedi helyszínnel – adhat otthont az ELI (Extreme Light Infrastructure)
vagy egyszerûen csak „szuperlézer” elnevezésû, az Európai Unió által támogatott lézeres kutatóközpontnak. A projekt megvalósítása már az idén elindul.

Tóth Miklós találmánya 6-7 éven belül megtérülhet az üzemeltetônek
számítógép, nyolc cserép pedig egy hûtô mûködtetéséhez. Tóth Miklós a gyártási jogot nem kívánja eladni, maga
vette kézbe az elôállítást. A
családi vállalkozásból felesége és lánya is kiveszi részét. – A tervek szerint évi egy-

Fizetôs tanfolyamra kötelezhetik a lovasokat

Iskolapadba küldenék a Lázár fivéreket

M

években a M3 vonalán is látható volt. Arra, hogy hová
tûntek a magyar kocsik, a BKV
sajtóosztálya annyit felelt:
ezek a kocsik a zárójelentés
szerint „nem értek meg a soro-

zatgyártásra”. Prototípusként
nem váltak be, ezért nem kerültek forgalomba. A szerelvény tavaly augusztus óta már
a BKV szentendrei múzeumában látható.
U.J.

Fotó: Helyi Téma

Várni kell a fehér metró visszatérésére
ég mindig váratnak magukra a fôvárosi 2-es
metró vonalán az új Alstom
metrókocsik. Igaz, a BKV korábbra ígérte; most úgy néz
ki, márciusig mindenképpen,
de inkább áprilisig még várni
kell a jármûvek forgalomba állására. A Nemzeti Közlekedési Hatóság ugyanis további
1500 kilométer próbafutást
rendelt el, mielôtt kiadná a
végleges típusengedélyt.
Sok évvel ezelôtt már közlekedett fehér metró fôvárosunk
alagútjaiban, melyek aztán eltûntek a közvélemény szeme
elôl. Lapunk felkereste a BKV
Zrt.-t, hogy megtudja, mi lett a
retrómetróval. A társaság elmondta: a szóban forgó metrókocsi magyar gyártmány
volt, amely 1988. február 22én kapta meg az engedélyt a
próbafutásokra, és az 1990-es

millió darabot fogunk legyártani; már több országból van
konkrét megrendelésünk. Az
árak teljesítménytôl függôen
16 000–25 000 forint körül lesznek darabonként, de lehetôség lesz részletfizetésre is.
SZOBOTKA GYÖNGYVÉR

Új törvényi szabályozást vezetett be az Önkormányzati Minisztérium (ÖM) a lovas turisztikai szolgáltatásokat végzô
vendéglátók számára. Az új szabály értelmében minden
olyan lovas szolgáltató, aki lóra ülteti vendégét, köteles
egy kétszázötvenezer forintos OKJ-s szakképesítést szerezni. Kivétel nincs, még Overdose edzôjének vagy a Lázár
fivéreknek is be kell ülniük az iskolapadba.

z ÖM szerint szabályozni kell, hogy ki és hogyan végezhet lovas szolgáltatást hazánkban, felmentésre kevés az esély. – Ha a lovas
szolgáltató a vendéget lovagoltatja, akkor kötelezô legalább egy olyan személyt foglalkoztatnia, aki rendelkezik
lovastúra-vezetô képesítéssel. A jogszabály három évet
biztosított a képesítési követelmények teljesítéséhez. Ez a

A

határidô 2012. január 20-án
telik le, ezért idô elôtti a felmentés kérdésével foglalkozni – kaptuk a választ dr. Kovács Miklós turisztikai szakállamtitkártól.
Overdose trénere, Ribánszky Sándor óvatosan fogalmaz, szerinte nem árt felfrissíteni a tudást. – Ha lehetôségem lenne elvégezni még egy
lovastanfolyamot, megtenném. Sosem árt frissíteni a

Ribánszky Sándor
és Lázár Vilmos is
iskolapadba ülhet

már megszerzett tudást, fôleg
az egészségügyi kérdéseket.
Sajnos több olyan lovardát,
tanyát ismerek, ahol rossz körülmények között tartanak lovakat – mondta Ribánszky. A
törvény alól a lovassportban
elért kiemelkedô eredményekkel rendelkezôk sem kivételek.
Lázár Vilmos tizenháromszoros fogathajtóbajnok elégedetlen az új szabállyal: – A
törvény értelmében két év
múlva bezárhatunk. Ezzel a
lépéssel nem oldják meg a lovas szolgáltatások színvonalának problémáját, hanem ellehetetlenítenek sok sportolót, lovas szakembert, és magukra haragították a szakmát!
B.E.
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A pártelnök veszélyesnek tartja a Jobbik megerôsödését

Csurka István: Sztálinnak is becsületére válna!
Az elmúlt 8 év arra késztette Csurka Istvánt, hogy újragondolja pártja, a MIÉP helyét a magyar politikában. A pártelnök
úgy érzi, segíteniük kell a Fidesznek, mert az ország bajait
csak egy erôs jobbközép kormány tudja orvosolni. A pártelnök a legnagyobb veszélynek a Jobbik megerôsödését látja.

Csurka István:
a Jobbik elôdjével
2006-ban szerencsétlen
szövetséget kötöttünk

Következetes számonkérésre van szükség

Lukács Laci: Nem állok ki
a szélsôségek mellett!

Pataky Attila: Legyen vége
a nemzetrontásnak!

A tavalyi évben végigdübörögte az országot a
Tankcsapda 20 éves jubileumi koncertsorozata. Volt azonban olyan kritikus, aki az együttes és az énekes, Lukács Laci elfáradásáról
beszélt, sôt azt is rebesgették, hogy a szélsôjobboldali politika zászlaja alá kíván beállni. A
frontember lapunknak adott interjújában elmondta: nem érdeklik a pocskondiázások.

Akinek a hangját meghallgatják, az szólaljon is fel –
fogalmazta meg markáns
véleményét Pataky Attila, az
Edda frontembere, aki arról
mesélt lapunknak: bízik az
áprilisi változásban.

– A magyar zenei életben sokan nem rejtik véka
alá a politikai hovatartozásukat. Ön nem állt ki
eddig nyíltan egyik oldal mellett sem. Miért?
– Mindenkinek azt kéne csinálnia, amihez
ért. A zenész zenéljen, a politológusok pedig
foglalkozzanak a politikával. Ez egy tudomány, amihez nem érthet mindenki. Nem hiszem, hogy nekem, nekünk bele kéne ütni az
orrunkat a napi szinten zajló, szánalmas politikai életbe! Az ezzel kapcsolatos véleményünket egyébként is mindenki megismerheti
a dalszövegeinkbôl.
– Érték olyan vádak is, hogy burkoltan a szélsôjobboldal mellé ált.
– Az a baj, hogy a mai világban mindenki leírhat mindent. Ez az internet egyik hátulütôje.

F

A Tankcsapda frontemberét nem érdeklik a
pocskondiázások
Így rólam is állíthattak olyat, hogy szélsôséges
vagyok. Aki kicsit is ismer engem vagy a dalainkat, az tudja, hogy nem állok ki semmilyen
szélsôség mellett. Nem teszünk különbséget
ember és ember, rajongó és rajongó között!
U.J.

Veszélyes hulladék a lejárt vakcina

Fotó: Helyi Téma

Nem lehet tudni pontosan,
mennyi vakcina maradt a
patikákban és a vásárlóknál. Azt azonban fontos tudni, hogy veszélyes hulladéknak minôsül a lejárt szavatosságú ellenanyag.

Folyton arra akarták rávenni, hogy az Edda ne politizáljon
csak tudatosan megyek fel a
színpadra, minél tudatosabban akarom megkomponálni
az egész koncertet. Az idei
évet is már egy hagyomány-

nak számító évindító bulival
kezdjük, ami a fôváros XVI.
kerületében lesz. Nyomjuk a
rock and roll-t!
GYÖRÖSI ZSÓFIA

– Veszélyes hulladéknak minôsül, így a gyógyszertárakban
található
lakossági
gyógyszerhulladék-gyûjtôbe
helyezhetô a lejárt szavatossági idejû oltóanyag – tudtuk
meg az ÁNTSZ Országos
Tisztifôorvosi Hivatal Kommunikációs Fôosztályától. Az
Omninvest Kft. által legyártott,
mintegy kétmillió fiola vakcina
közül körülbelül hatszázezer
került ki a betegekhez. – A
H1N1 elleni vakcina élettartama egy év, de korábbi, H5N1
vírus ellen kitenyésztett oltó-

anyagoknál bebizonyosodott,
hogy akár két évig is megôrzik a minôségüket – mondta
el lapunknak Németh Zsolt,
az Omninvest Kft. sajtóreferense. – A fennmaradó, csaknem másfél millió oltószert az
Omninvest tárolja, és még
vizsgálják a szavatossági idô
meghosszabbításának lehetôségét – magyarázta Németh.
A megmaradt vakcinákat elad-

A H1N1
elleni
vakcina
élettartama
egy év

nák, ha volna rá érdeklôdô, de
egy újabb járvány esetén a
magyar egészségügy elsôbbséget élvez, akár az eladásra
bocsátandó fiolákra is. Ami viszont valóban használhatatlanná válik, azt az Omninvest
megsemmisíti, bár azt a sajtóreferens nem tudta megmondani, hol, mikor és milyen körülmények között teszik ezt.
HT

Fotó: archív

enntartom magamnak a
változásra és a változtatásra való jogot, mindkettôvel
élek – árulta el lapunknak Pataky Attila. – Remélem, hogy
változok és változtatok is. Abban bízom, hogy a nagy hazugságok és a nemzetrontás
nemsokára megáll. Az igazi
változást pedig az utánam
jövô generációktól várom. De
nekem a reményem nem a
választásokban van, hanem a
jó Istenben, meg magamban.
Egészen biztos, hogy egy
jobb érzelmû kormány jön,
jobb szándékú cselekedetekkel. Nagyon remélem, hogy
következetes számonkérés is
lesz. Nem kívánok én vért és
szomorúságot senkinek, semmilyen formában, de a törvények mindenkire egyformán
vonatkozzanak.
Engem folyton arra akartak
rávenni, hogy az Edda ne politizáljon. De akkor mit csináljon? Ha nem kényszerítenének rá, ha lenne egy bizonyos
szintû köz- és létbiztonság,
akkor valószínûleg kevesebbet foglalkoznék vele.
A zenész ne politizáljon?
De hiszen a fiam meg az unokám jövôjérôl van szó! – háborog Pataky, aki még mindig
a rockot tartja élete mozgatórugójának.
– Harminc évvel ezelôtt az
ember meg akart mutatni magából valamit, elképesztô volt
bennünk a bizonyítási vágy,
talán erôsebb is, mint a többiekben. Ma ugyanezt teszem,

– Mégsem kíván kiszállni a
politikából, hiszen a MIÉP is
indul a választáson.
– Természetesen, hiszen
továbbra is képviselni szeretnénk a nemzeti érdekeket. Segíteni szeretnénk a Fidesznek,
hogy elérje a 2/3-os többséget és alkotmányt módosíthasson, vagyis rendszert váltson. Ennek az összes többi induló párt – akár nyíltan, akár titokban – az ellensége. Az
MSZP, az SZDSZ, a Jobbik, a
Lehet Más a Politika – ki-

egy üdítô cserkészcsapat
volt. A mostani Jobbik komoly
veszély, mert nem fedi fel a
kártyáit, tele van bolsevikkal,
felelôtlenséggel és hazugsággal. Az elmúlt nyolc évben az
MSZP leleplezôdött, mert elárulta a parasztságot, a munkásokat, a nyugdíjasokat, mindenkitôl csak elvett. A baloldali jelszavakkal tehát semmiképpen nem tudja megközelíteni a volt választóit, ezért kitalálta, hogy szélsôjobbról kerüli meg a Fideszt, és létrehoz
egy olyan pártot, amit ôk irányítanak. A hatalomért minden eszmét a sutba dobnak. Ez Joszif Visszarionovics
Sztálinnak is a becsületére
válna!
SZD

Fotó: Helyi Téma

Fotó: Helyi Téma

– Változott az évek folyamán a
viszonya az aktuálpolitikához?
– Már nem tud heves érzelmeket kiváltani belôlem a
napi politika. Mindennapossá
vált a hülyeség, az aljasság,
a képtelenség a mindennapokban.

mondva vagy kimondatlanul –
a változás ellen dolgozik.
– Milyen a viszonyuk a Jobbikkal?
– Ôk nagy veszélyt jelentenek. A Jobbik a titkosszolgálat, az MSZP és az SZDSZ
csodafegyvere. A Jobbik egy
többféle titkosszolgálat által
támogatott, teljesen erkölcstelen társaság, amely olyan
propagandával akar élre törni, amely valóban alkalmas a
közhangulat megzavarására.
A Jobbik elôdjével 2006-ban
szerencsétlen szövetséget
kötöttünk, és akkor is meggyôzôdhettünk arról, hogy
mennyire szavahihetetlenek.
De az a párt, az az összetétel,
az a vezetés Morvai Krisztinához és Vona Gáborhoz mérten
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Darth Vader magyar hangját a kínai piacon is felismerik
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A humorista nem szereti a beszélô gépeket

Hollósi pókerre cserélte a tetriszt Hadházi: A térkép jobb, mint a GPS!

att sokat kellett dohányoznom, ami nem okozott nehézséget. Késôbb öblögettem,
hogy visszajöjjön a hangom.
Egyszer a kínai piacon egy
árus azt mondta: „Tevagyadartveder!” Nem értettem, azt
hittem, kínaiul beszél, aztán a
szomszéd árus megmagyarázta, hogy felismerte a hangomat. Ôk magyarul nézték a
Csillagok háborúját!
– Tetriszezik még?
– Már nem, de más számítógépes játékokat játszom
reggeltôl estig. A kedvencem
a póker, texas holdemet ját-

szom. Összegyûjtöm az egycenteseket, amit aztán azonnal el is veszítek, és újabb napokig gyûjtök egy ötcentes
tétre.
– Szeret jókat enni. Fôzni
is tud?
– Mostanában nincs jó étvágyam, de ez egyáltalán
nem zavar a hízásban. Régen
tudtam fôzni, gyerekkoromban meg kellett tanulnom.
Ami fontos: tollas állatot sosem eszem! A csirkénél még
a gilisztát is szívesebben enném meg.
BODNÁR ERIKA

Ünnepi koncertre készül a Ghymes együttes

Szarka: Félni tanítanak bennünket!
– Mit takar a Szerelmes szabadság kifejezés?
– Azt hisszük, a szabadság
messze van. Magasan repül
a bizonytalanság, a veszély,
az ígérgetés drága világában,
ahol nagy a sírás. A fiatal élet
meri csak visszahívni a szerelmes szabadságot, mert a legnagyobb bátorság ahhoz kell,
hogy a magunkévá tegyük.
1848. március idusán mi,
magyarok ezt megtettük. Ritka pillanat volt, szavak nem,

csak az ének tudja felidézni
igazán.
– Tehát a bátorság különösen fontos.
– Arra mindenkinek szüksége van, fôleg most, amikor
félni tanítanak bennünket.
Legalábbis itt, a Felvidéken
errôl szól a politika. De ahogy
érzékelem, az anyaországban
sincs jó hangulat. Az egész
Kárpát-medencében szkepticizmus uralkodik, ezért fontos, hogy példaként tekint-

sünk az 1848-as bátrakra, akik
uralni tudták a félelmet. Akkor
is rossz volt a helyzet, vesztek
a nemzeti értékek. A bátorság
vette ôket rá arra, hogy cselekedjenek.
– Ezzel arra akar utalni,
hogy most is forradalmi hangulat van?
– Nem hiszem, hogy az utcára vonulás bármire is megoldás lenne. Az elmúlt években
sokan megpróbálták, de nem
tudom, mit lehetne így megoldani. Csak az önmagunkban
való forradalomnak van értelme, annak, hogy megtesszük
a saját feladatainkat.
SZD

Fotó: Helyi Téma

Lengyel Tamás egy kakaó
mellett elmesélte, hogy
gyakran hasonlítják Leonardo DiCaprióhoz, de ez ôt
egyáltalán nem zavarja.

– Dr. Zólyom Ivánt alakította a
Jóban Rosszban-ban. Nem
tér vissza?
– Másfél évig voltam a sorozatban, ennyi épp elég volt,
most még nem mondtam le
az álmaimról. Egy szappanoperával beköltözöl a nézôk
nappalijába, bélyeg kerül rád,
és attól kezdve erôfeszítés,
hogy lemosd ezt magadról.
– Hasonlították már valaha
valakihez?
– Elôfordult. Leggyakrabban Leonardo DiCaprióhoz és
James Deanhez. De ettôl mindig az az érzésem támad,
hogy nem kíváncsiak rám.
Igazából nem zavar. Annak
jobban örülnék, ha a játékomat hasonlítanák, mondjuk
Javier Bardemhez.
– Nem próbál meg a nyomdokaikba lépni?
– Hiú ábránd azt gondolni,
hogy az ember külföldön labdába rúghat kétezer másik jelentkezô mellett, akiknek ráadásul még akcentusuk sincs.

Hadházi: A GPS ne beszéljen, csak mutassa az utat!

Szabadnak születtünk, de néha bátorság kell ahhoz, hogy ezt
meg is tudjuk élni – vallja Szarka Tamás. A Ghymes együttes
március 15-én Szerelmes szabadság címmel ad koncerteket.

Lengyel Tamás: Külföldön csak
dokkmunkás lehetnék!

nem, nem is nagyon szeretem, ha beszél hozzám a GPS.
Az jó, ha bejelöli a gép, hogy
hová megyek, de ne beszéljen. Nem szeretem a sokat beszélô gépeket sem!
GYÖRÖSI ZSÓFIA

Fotó: Helyi Téma

Darth Vader miatt sokat kellett dohányoznia

– Az a legjobb, hogy lehetek
megélhetési humorista. Kipróbáltam szinte mindent, de állítom: nincs ennél jobb – magyarázza Hadházi. – Nevetnek
rajtam, mosolyognak rám az
emberek. Ahhoz, hogy mindenhová eljussak, ahová hívnak, rengeteget kell utaznom.
Van ugyan GPS-em, de a térkép jobb. Meg tudom határozni, hogy hol vagyok, ismerem
az útburkolati jeleket, úgyhogy
nem okozott gondot soha a
tájékozódás – mesélte el lapunknak a stand up comedy
veteránja, aki vallja: a humor
mindenekelôtt! – Semmit nem
szabad komolyan venni, és
ezt én a koromnál fogva meg
is tehetem. Ennek ellenére azt
nem szeretném, ha a GPS-em
viccesen szólna hozzám. Egy
ismerôsömnek van egy ilyen
programja, és megôrül tôle.

A kelletlen vicceskedés kellemetlen tud lenni, amikor nagyon figyelsz, hogy el ne
szúrd. Itt most jobbra, most
ott balra, és akkor jön, hogy
„Tezsvíír, mit csinálsz, jáááj!”
Nekem szerencsére nincs ilye-

Fotó: Helyi Téma

– A Kisváros nagy népszerûséget hozott, aztán a Tûzvonalban is rendôrberkekben
játszódott. Vonzódik a mundérhoz?
– Váratlanul jött az ismertség. Ráadásul nem könnyû
egy trehány, rendetlen embernek eljátszani egy rendôrt,
ami egy igen pedáns szakma!
Nem tudom elképzelni, hogy
mindennap rendet tartsak
például az íróasztalomon.
Gyerekkoromban szívesen
lettem volna nyomozó, ott
nem kell egyenruhában lenni,
csak úgy leselkedni, izgalmas
feladatnak tûnt! A Tûzvonalban után pedig tiszteletbeli
rendôrré is avattak.
– Voltak nagyon ismert
szinkronszerepei, például Darth
Vader, de Hagrid is az ön
hangján szólalt meg a Harry
Potterben.
– Nem olvastam a Harry
Pottert, a kollégák viszont
odavannak érte, fôleg akinek
nagyobb gyereke van. Hagrid
nagyon jó fej. Darth Vader mi-

Debrecenben él Hadházi
László, de mivel a munkája
sokszor Budapestre, illetve
az ország különbözô pontjaira szólítja, sok idôt tölt az
autójában. Ennek ellenére
nem hisz a GPS-nek, inkább
a térképet olvassa.

Fotó: Helyi Téma

Imád pókerezni Hollósi Frigyes, de csak amióta nem
tetriszezik. Darth Vader magyar hangját a kínai piacon
is felismerik, és tiszteletbeli
rendôrré is avatták. A humora a régi, de az étvágya
már nem az igazi. Fôleg, ha
csirkehúsról van szó.

Nem tervezi a visszatérést a Jóban Rosszban-ba
Persze, nagyon szeretném kipróbálni a nemzetközi filmszínészek kiváltságos helyzetét,

de azt gyanítom, hogy leginkább dokkmunkást vagy bevándorlót alakíthatnék. B.E.

Szarka: Az egész Kárpát-medencében szkepticizmus uralkodik
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Van, aki bosszút áll a tisztességes útra lépett lányokon

Sikeres volt a prostik átképzése
A Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesülete öt
évvel ezelôtt indított elôször átképzési programot a legôsibb mesterséget ûzô lányoknak, amelyet európai uniós
pénzbôl finanszíroztak. A tanfolyamra jelentkezôk közül
egy híján mindenkinek sikerült társadalom által elfogadott
munkahelyen elhelyezkednie. Múltjuk azonban folyamatosan kísért. Volt, akit egy többéves, interneten megtalált hirdetése miatt rúgtak ki a bankból, ahol már diplomásként
dolgozott.

z elsô, prostituáltaknak
meghirdetett átképzési
program 2004–2006 között
zajlott, és igazi sikertörténetnek mondható. – 15 szexmunkás jelentkezett a marketingtanfolyamra, ebbôl 14-en sikeres vizsgát tettek, és már
egyikük sem dolgozik prostiként – tájékoztatott Földi Ágnes, a Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesületének elnöke. – A második
program egy OKJ-s, számító-

A

gépes tanfolyam volt, amely
nem feltétlenül az elhelyezkedést szolgálta, de úgy gondoltuk, hogy manapság senki
sem lehet komputeres analfabéta. Ennek ellenére az itt
végzettek közül is sokan váltottak életmódot annak köszönhetôen, hogy hónapokon keresztül iskolába jártak,
rendszer került az életükbe, és
ez lendületet, erôt adott nekik
– magyarázta Földi Ágnes, elismerve, hogy nem könnyû

kikerülni a szex világából. Az
egyesület a mai napig segít
tanfolyamokat, képzéseket találni a hozzájuk forduló nôknek, az átképzettekkel pedig
tartják a kapcsolatot. – Osztálytalálkozókat szervezünk
nekik, és abban is segítünk,
hogy fedôsztorikat találjunk ki,
mit is csináltak az elmúlt 5-8
évben. A társadalom még
mindig prûd, nem beszélhetnek a múltjukról egy állásinterjún. Volt egy lány, aki fôiskolára járt, mellette dolgozott szexmunkásként. A diploma megszerzése után egy bankban
helyezkedett el. Évekkel késôbb egy volt kuncsaftja megtalálta egy régi hirdetését a neten. Mikor a lány nemet mondott, a férfi bosszúból elküldte
a hirdetést és a képeket a fônökének. Azonnal kirúgták.

Forgács Péter kigyógyult a Lyme-kórból
Két évvel ezelôtt egy kullancscsípés nyomán Lyme-kórral
fertôzôdött meg Forgács Péter – számolt be lapunk elsôként a szomorú hírrôl. Lebénult a fél arca, mégis játszott,
egyetlen elôadást sem hagyott ki. Ma már boldogan jelentheti ki: meggyógyult!

– Nagyon meg akartam gyógyulni, és sikerült – örvendezett a színmûvész. – Egy da-

rabig maradt még egy kis
egyensúlyzavar, de mára már
jól vagyok. Azt mondják az orvosok, mázlim volt.
A színész jelenleg a Gyôri
Nemzeti Színházban játszik
és rendez, rengeteget szinkronizál, és forgat a Barátok
köztben. Nemsokára pedig
újra összeáll a legendás színészzenekar, melynek egykor
ô is tagja volt. – Valami nagyon nagy bulit akarunk csinálni. Talán nyáron már lesz

belôle valami. Sasi, Dunai,
Gesztesi, Makrai és én. Sajnos
Bubik István és Sipos András
már nem lehet velünk.
A mûvész szabadidejében
szívesen hódol a gasztronómiának. Ha nem lenne a színészet, konyhamûvészettel foglalkozna. – Biztos találnék örömet egy étteremben. Ha nyernék a lottón, nyitnék egyet.
Régebben már annyira megálmodtam, hogy a nevét is kitaláltam: Lecsózda.
SZ.GY.

SZD

A reklám nem sértheti a gyerekek lelki, szellemi fejlôdését

lehet érvényes, amely szerint
a reklám nem sértheti a gyerekek lelki, szellemi fejlôdését. Azonban ebben az esetben leginkább a szülôknek
kell odafigyelni, mi kerül gyermekük kezébe.
U.J.

A múmiakéz nem minden gyereknek tetszik

Fotó: Helyi Téma

tunk többek között múmiaébresztô sírkövet és meglepetés
múmiát. Kathy Attila fogyasztóvédô elmondta: nincs arra
vonatkozó szabályozás, hogy
mit adhatnak cégek ajándékba. – Ilyen esetben maximum
a reklámtörvény azon része

A színmûvész legszívesebben egy lecsózdát nyitna

Lola a barnát szereti,
mégis a szôkét választotta
A férfiak már nem kislánynak
tekintik, hanem vonzó nôként
néznek rá. Lola a szemünk
elôtt vált kislányból szexis
hölggyé. – Ideje volt felnônöm, de ettôl még megmaradt a laza vonalam, a tûsarkas és a tornacipôs lány is
én vagyok – mondta az énekesnô. Lolának mostanában
nincs szerelem az életében.
Néhány barátja szerint túl igényes. – Egyszerûen csak nem
találtam meg az igazit, nem
találkoztam vele, vagy nem
vettem észre. Nem vagyok a
mostani lánytípus, nem nyomulok. Akiért törtetni kell, azt
inkább vigyék. Egy vagány,
de udvarias fiút szeretnék. A
barna hajú, barna szemû az
ideálom, ám mégis az utóbbi
két barátom szôke és kék szemû volt.
Az énekesnô szabadidejében szívesen mozizik a barátaival, s bár a romantikus filmeket szereti, megnézi a Disney-meséket és az akciófilmeket is. Szeptembertôl pedig szeretne újra iskolába járni. – Eddig az éneklés kötötte
le minden idômet, de most
megpróbálok idôt szakítani a
tanulásra is. Az idegenforgalom és a vendéglátás vonz!
SZ. GY.

Fotó: Helyi Téma

udás Csilla, a McDonald’s Magyarország
Kft. kommunikációs menedzsere lapunknak elmondta:
valamennyi játékuk 3 éves
kortól adható. – A Happy
Meal promóciók évente több
alkalommal is rajzfilmsorozattal vagy mozifilmmel, illetve
ezek hôseivel kapcsolatosak
– kezdte Dudás. – A gyerekek
a filmeket, sorozatokat és
szereplôiket megnézhetik tvben vagy moziban, és hôseikhez hozzájuthatnak a gyerekmenüben. Ezek az együttmûködések európai vagy globális szintûek, ami egyben azt is
jelenti, hogy a helyi piacoknak nincs módjuk változtatni
a programon. Az új promócióban Scooby-Doo és Egyiptom került elôtérbe. A múmia
keze valóban nem olyan játék, mely a legkisebbek kedvence lehet, többek között
ezért is biztosítjuk országszerte minden héten a kétféle
játékból való választás lehetôségét – jelentette ki a menedzser. Ennek ellenére egyik
olvasónk elpanaszolta, hogy
amikor négyéves kislányának
Happy Meal menüt kért, nem
volt választási lehetôsége:
egy dobozt kapott a hamburger mellé, amelynek tartalma
egy felhúzható csontvázkéz
volt. – A lányom nagyon megijedt – mondta a felháborodott
édesapa. Utánanéztünk, hogy
milyen választék lett volna a
kommunikációs menedzser
által említett készletbôl. Talál-

D

Válasszon csontvázkezet
vagy meglepetés múmiát!

Fotó: Helyi Téma

A McDonald’s gyorsétteremlánc gyerekmenüjében az
óvatlan szülôk gyermekei rémisztô ajándékot találhattak.
A Scooby-Doo címû rajzfilm
ihlette mû „csontvázkéz” egy
felnôtt számára is sokkoló
látvány. Lapunk utánajárt,
hogyan kerülhet a horror játék egy hároméves kortól adható gyerekmenübe?

Lola szexi hölgy lett

Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

CSABAI MÉRLEG
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének 9/2010. (II. 22.) önk. rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II. 29.) önk. rendelet módosításáról
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II. 29) önk. rendelet
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:”

2. §
A rendelet 2. § (1) bekezdésének g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„g) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély,
a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj,
a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi
járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élô, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi
nyugdíját –, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az idôskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történô
alkalmazásáról szóló 1408/7l/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi
szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;”

3. §
A rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) Aktív korúak ellátása
ba) rendszeres szociális segély
bb) rendelkezésre állási támogatás”

4. §
A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbi g) és h) pontokkal egészül ki:
„g)Válságkompenzációs támogatás
h) Krízistámogatás”

5. §
A rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:
„f) A szemétszállítási díj támogatása”

6. §
A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A jegyzô elsô fokon dönt:
a) az idôskorúak járadékáról,
b) az aktív korúak ellátásáról ,
c) az ápolási díj – az Szt. 43/B § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – megállapításáról,
d) a közgyógyellátásra való jogosultságról,
e) az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról.”

7. §
A rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontja az alábbi ae) ponttal egészül ki:
„ae) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelôzô hónapban folyósított ellátás igazolószelvényét vagy a kifizetô
szerv igazolását”.

8. §
A rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbi e) és f) pontokkal egészül ki:

gyógyellátás megállapítása, folyósítása, kifizetése és ellenôrzése során
az Szt., a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III. 27.) korm.-rendelet, valamint e rendelet szabályait együttesen kell alkalmazni.”

A rendelet 19. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Átmeneti segély és a krízistámogatás iránti kérelemhez – a vagyoni,
jövedelmi viszonyok igazolása mellett – csatolni kell minden olyan
okiratot (kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, kikapcsolásértesítô
stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartását veszélyeztetô rendkívüli élethelyzetet.”

(2) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdô napján
a) egészségkárosodott személynek minôsül, vagy
b) az 55. életévét betöltötte, vagy

10. §
A rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az idôskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása, a lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj, az átmeneti segély, a temetési segély és a köz-

16. §
A rendelet alábbi 19/A §-sal egészül ki:
„Krízistámogatás
(1) A Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítô Központ krízistámogatást nyújthat annak a rászoruló személynek vagy családnak, aki létfenntartását, testi épségét, életét fenyegetô rendkívüli élethelyzetbe kerül.

c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban
élô gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül külön jogszabály szerinti gyermekgondozási támogatásban,
gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben –,
és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben
[Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani, rendszeres szociális
segélyre jogosult.

(2) A kérelmezô krízistámogatásra akkor jogosult, ha az egy fôre jutó havi
jövedelem nem haladja meg:

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon kívül az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság idôtartama alatt
rendszeres szociális segélyre jogosult, ha

c) gyermekét egyedül nevelô személy esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 130%-át.

a) legalább 30%-os mértékû egészségkárosodást szenvedett, amit az
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértôi Intézetnek az
egészségkárosodás minôsítését tartalmazó érvényes és hatályos
szakhatósági állásfoglalással vagy szakvéleménnyel igazol, vagy
b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza vagy kizárja, és errôl szakorvosi véleményt csatol, vagy
c) gyermeket vár, és ezt terhesgondozási könyvvel igazolja, vagy
d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekét egyedül neveli, vagy
e) amennyiben közcélú foglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért
nem létesített, mert a munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12 hónapon belül legalább két alkalommal „nem alkalmas” minôsítést
kapott.
(4) A (3) bekezdésben felsorolt jogosultak esetében az Szt. 37/C §-ának
és 37/D §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) Ha a (3) bekezdés szerinti feltételek már nem állnak fenn, vagy az aktív korúak ellátására jogosult személy az egészségi állapotának javulása miatt közcélú munkában való részvételének biztosítását kéri, és
az állapotváltozást szakorvosi, foglalkozás-egészségügyi vagy háziorvosi véleménnyel igazolja, a feltétel megszûnését és ennek igazolását követô hónap elsô napjától az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti
együttmûködési kötelezettséget kell elôírni. A feltétel megszûnésének hónapjára – amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll – rendszeres szociális segély jár.
(6) Az aktív korúak ellátására jogosult, egészségkárosodottnak nem minôsülô személy (továbbiakban: rendszeres szociális segélyben részesülô személy) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttmûködésre köteles a közgyûlés által kijelölt szervvel.

a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 115%-át;
b) egyedül élô személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át;

(3) E rendeletben szabályozott ellátások megállapítása során létfenntartást veszélyeztetô rendkívüli élethelyzet különösen:
a) a kérelmezô vagy a kérelmezôvel közös háztartásban élô közeli
hozzátartozók valamelyikének hirtelen fellépô és kórházi ápolást
igénylô betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel
járó balesete,
b) kérelmezôvel közös háztartásban élô közeli hozzátartozó halála,
c) a kérelmezô vagy a kérelmezôvel közös háztartásban élô közeli
hozzátartozók valamelyikének a munkáltató rendes felmondása által bekövetkezett munkanélkülisége, a munkahely elvesztését követô 30 napon belül,
d) lakhatást biztosító épületet elpusztító vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár (pl. tûz, szél-, ill. hóvihar, belvíz, más
idôjárási károsító hatás stb.), illetve meghibásodás (pl. csôtörés,
gázrobbanás, elektromos meghibásodás stb.),
e) a lakáshasználat jogának tényleges elvesztése, hajléktalanná válás,
f) bûncselekmény vagy szabálysértés (pl. rablás, lopás, betörés stb.)
következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztetô élethelyzet,
g) beiskolázás miatti jelentkezô többletkiadás,
h) adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás (áram, víz, gáz)
újra üzembe helyezésének anyagi terhe,
i) krónikus betegség miatt bekövetkezett gyógyintézeti kezelés (kórházi, szanatóriumi ápolás),
j) gyógyászati segédeszközök beszerzése,
k) közgyógyellátásra nem jogosult személy folyamatos (három hónapnál hosszabb idôtartamú), 8000 Ft értéket meghaladó gyógyszerszükséglete.

(7) A közgyûlés által együttmûködésre kijelölt szerv: a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítô Központ (a továbbiakban:
gyermekjóléti és családsegítô központ).

(4) Az egy fôre jutó jövedelem és a rendkívüli élethelyzet igazolásán túl a
támogatás további feltétele a kérelmezô lakásán készült 6 hónapnál
nem régebbi környezettanulmány, valamint az aktuális bevételek indokolt felhasználásának igazolása.”

(8) A rendszeres szociális segélyben részesülô személy az együttmûködés keretében:

17. §

a) a gyermekjóléti és családsegítô központnál az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozat jogerôre emelkedésétôl számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát,
b) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítô programról,
c) teljesíti a beilleszkedést segítô programban foglaltakat, köteles a
gyermekjóléti és családsegítô központtal kapcsolatot tartani, az általuk elôírt idôpontban megjelenni,
d) az Szt.-ben elôírt kötelezettségeinek eleget tesz.
(9) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülô személy az
együttmûködési kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okát köteles haladéktalanul, de legkésôbb 3 munkanapon belül bejelenteni a gyermekjóléti és családsegítô központ felé.
Az akadályoztatás okát a bejelentéssel egyidejûleg, de legkésôbb 5
munkanapon belül köteles hitelt érdemlô módon igazolni.”

12. §
A rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

13. §

(8) Az e rendelet által szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben a
hatósággal való elektronikus kapcsolattartás nem lehetséges.”

15. §

„Aktív korúak ellátása
(1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit, az ellátás öszszegét az Szt. 33-37/G §-ai állapítják meg. Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – kivéve a
rendszeres szociális segélyben részesülô személy –, az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresôként történô nyilvántartásba
vételét, és teljesíti az elhelyezkedés érdekében megkötött álláskeresési megállapodásban foglaltakat, illetve közfoglalkoztatásban vesz
részt.

9. §
„(7) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásban részesülô a jogosultság feltételeit érintô tények, körülmények megváltozásáról 15
napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.

„(4) Átmeneti segélyként alkalmanként család esetén legfeljebb 6000 Ft,
egyedülálló személy esetén legfeljebb 4000 Ft állapítható meg.”

A rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

f) az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértôi Intézet érvényes és
hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét.”

A rendelet 4. §-a az alábbi (7) és (8) bekezdésekkel egészül ki:

A rendelet 18. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

11. §

„(2) Az Szt. 43/B § (1) bekezdésében meghatározott személyek részére
ápolási díj állapítható meg, amennyiben családjában az egy fôre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedülálló személy és gyermekét egyedül nevelô személy esetén annak 150%-át.”

„e) a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsabai Kirendeltség és Szolgáltató Központ igazolását,

14. §

A rendelet 17. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Szt. 42. §-ában foglaltakon kívül nem jogosult a hozzátartozó az
ápolási díjra, ha:
a) a családban vagy az ápolásra szoruló személlyel közös háztartásban van más hozzátartozó, aki az ápolási feladat ellátását biztosítani tudja,
b) a családban van olyan ápolásra alkalmas személy, aki rendszeres
pénzellátásban részesül, vagy keresô tevékenységet folytat és
munkaideje – az otthon történô munkavégzés kivételével – a napi
4 órát nem haladja meg,
c) az ápolás és gondozás házi segítségnyújtás keretében megoldható.”

A rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell a temetéssel kapcsolatos számlák és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. A temetési segély iránti kérelmet legkésôbb az errôl szóló temetési számla
kiállításának napjától számított 90 napon belül kell benyújtani.”

18. §
A rendelet 25/B § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A szemétszállítási díj átvállalására és támogatására irányuló kérelemhez csatolni kell a szolgáltató (Tappe Hulladékgazdálkodási,
Köztisztasági és Szolgáltató Kft. vagy Békéscsabai Lakásszövetkezet vagy Csabai Üzemeltetô és Szolgáltató Kft.) igazolását a szemétszállítási díj összegérôl és arról, hogy a kérelmezônek az igazolás kiadásának idôpontjában nem áll fenn tartozása.”

19. §
A rendelet 25/B § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A szemétszállítási díj átvállalása és támogatása a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától határozatlan idôre szól. Kifizetése a szolgáltatónak kéthavonta – külön megállapodás alapján – átutalással
történik.”

20. §
A rendelet 25/B § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Lakásfenntartási támogatás, szemétszállítási díj átvállalása, valamint
szemétszállítási díj támogatása együtt nem adható, kivéve a 25/A §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetet. A 25/A § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezô esetén lakásfenntartási támogatás és szemétszállítási díj átvállalása vagy lakásfenntartási támogatás és szemétszállítási díj támogatása együtt nyújtható.”

21. §
Ez a rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követôen benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.
Vantara Gyula sk.
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia sk.
jegyzô
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Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

Közérdekû közlemény
az óvodába történô jelentkezésrôl
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala értesíti az érintett szülôket, hogy a 2010/2011-es
nevelési évben az óvodai ellátást igénylô gyermekek nyilvántartásba vétele a Körösök Völgye Natúrpark Látogatóközpontban (Széchenyi liget), illetve Mezômegyeren és Gerlán az óvodában történik.
A jelentkezés ideje:
2010. április 19. (hétfô)
2010. április 20. (kedd)
2010. április 21. (szerda)

8.00–18.00 óra
8.00–18.00 óra
8.00–12.00 óra

CSABAI MÉRLEG

Pénzdíjas fotópályázat Békéscsabáról
A Csabai Mérleg szerkesztôsége és Békéscsaba önkormányzata százezer forintos összdíjazású fotópályázatot hirdet tematikai megkötés nélkül.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlése által adományozható

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

kitüntetés javaslattételére

A mûveket pártatlan zsûri bírálja el.
Egyéb feltételek:
– amatôr és profi fotósok egyaránt pályázhatnak,
– alkotónként maximum 3 db jpg formátumú fotó nevezhetô
(a képeket nagy felbontásban várjuk, hogy a késôbbiekben
kiállíthatók legyenek),

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán lakó kisgyermek, aki 3. életévét 2010. december
31. napjáig betölti. A közoktatásról szóló törvény értelmében
köteles óvodába beíratni gyermekét a szülô abban az évben,
amelyben a gyermek az 5. életévét betölti.

– az anyagot CD-n vagy pendrive-on a következô címen lehet
leadni hétköznap 9 és 16 óra között: Csabai Mérleg szerkesztôsége, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 1–3., I. emelet.

Amennyiben a szülô a fenti idôpontban nem él az óvodába jelentkezés lehetôségével, úgy választási lehetôsége az adott
évre vonatkozóan a szabad férôhellyel rendelkezô óvodákra
korlátozódik.

A kép(ek) mellé csatolt dokumentumban kérjük feltüntetni a következôket: a szerzô neve, életkora, iskolája vagy foglalkozása, e-mail címe, postacíme, telefonszáma, a kép készítésének helye.

Az óvodai felvétel rendje, az óvodai körzetbeosztás, az óvodákról szóló ismertetô a város honlapján (www.bekescsaba.hu), valamint az óvodákban megtalálható.
A jelentkezéshez a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
lakcímigazoló igazolványa, valamint a szülô (gondviselô)
személyi igazolványa, lakcímigazoló igazolványa szükséges.

TAVASZI
MÉREGTELENÍTÉS

Tisztelt
csabaiak!

Március 17-én,
szerdán 18 órakor
DR. BUKI MÁRIA
belgyógyász szakorvos,
homeopátiás orvos
TART ELÔADÁST

Napjainkban is mûködik az
INGYENESEN HÍVHATÓ
ZÖLDSZÁM, amelynek célja a hivatal és a városlakók
közötti közvetlenebb kapcsolat kialakítása.
A 06-80/922-008-as szám
hívásakor üzenetrögzítô
kapcsol be. Maximum két
percben bárki elmondhatja
a város mûködésével, fejlesztésével, mindennapjainkkal kapcsolatos észrevételét, véleményét.
Amennyiben a telefonáló
meghagyja nevét, címét,
telefonszámát, az önkormányzat illetékesei válaszolnak az általa felvetett
kérdésre, problémára.

a tavaszi méregtelenítés
szükségességérôl, szervezetünkre gyakorolt hatásáról és arról, hogy milyen az ideális tisztítókúra.
A kóstolóval egybekötött
elôadásra a Zöldbambusz
Vegetáriánus Étterem és
Reformboltban (Andrássy
út 51., fsz. 21.) kerül sor.
További információ
a www.letvagy.hu
honlapon olvasható.

XXXI. Frankó Fesztivál
2010. március 13. (szombat) 15.00 óra
Csaba Center, aula
Fôvédnök: Vantara Gyula, Békéscsaba Megyei Jogú Város
polgármestere
Mûsorvezetô: Viva Ben és Kesjár Katinka

VÉRADÁS:
Március 13. (9.00–14.00) Csaba Center, aula
Minden véradó ajándékot kap!
Program: Rita bohóc gyerekmûsora, Salamon László bûvész,
Komlósi Kata musical, Fit Dance Center, üzletember-találkozó,
The High Spirits, SP, Rami, Cozombolis, Dirty Slippers, Groovehouse, Zöldövezet
A rendezvény ingyenes!

Vízfesztivál
z ENSZ döntése szerint
március 22. a Földön
mindenhol a víz világnapja.
Ennek a kiemelt napnak az a
célja, hogy felhívja a figyelmet
a víz jelentôségére és értékére, ráirányítsa a figyelmet arra,
hogy minden ember felelôssége annak védelme és az éltetô víz tisztaságának megôrzése. Ez a cél mozgat minden
vízzel foglalkozó szervezetet,
legyen az közüzemi vízszolgáltató vagy az élôvizeket felügyelô intézmény.
A közös cél érdekében a
világnap megünneplésére
összefogtak a megye legnagyobb „vizes” szervezetei.
Ebben az évben a vízfesztivált

A

a Békés Megyei Vízmûvek Zrt.
a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal közösen, a Békés Megyei
Hírlap és a Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület társrendezésében szervezi meg.
A Vízfesztivál 2010 egy
komplett program, amely három fô részbôl áll. A szervezôk négy pályázatot hirdetnek
a víz témájában.
A pályázatok eredményhirdetésére és értékelésére, illetve a díjak átadására a víz világnapi rendezvényen, március 21-én kerül sor. A program része az is, hogy megválasztják a víz Békés megyei
nagykövetét.

FELHÍVÁS

A pályázat eredményét várhatóan idén áprilisban hirdetjük ki.
A pályázó a képek beküldésével elfogadja a kiírás feltételeit,
és nyilatkozik, hogy a munkák saját felvételei és más személy
szerzôi jogát nem sértik.
Beadási-beérkezési határidô: 2010. március 25.
A Csabai Mérleg szerkesztôsége

Rajzpályázat
A Békéscsabai Kulturális Központ – Békési Úti Közösségi Házak
RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET Békés megyei alsó tagozatos általános iskolás diákok részére Meseházban jártunk…
címmel.
Téma: Schéner Mihály a Meseházban található gyûjteményes
kiállításának gyermeki szemszögbôl történô bemutatása, a kiállított mûalkotások gyermekek által történô „újraértelmezése”,
a meseházi mesehôsök elképzelt kalandjainak megörökítése.
Egy gyermek legfeljebb kettô (bármilyen technikával készült, maximum A/3-as méretû, paszpartuval ellátott) munkával pályázhat.
A pályamû hátoldalán tüntessék fel a pályázó nevét, életkorát,
iskoláját, a felkészítô tanár nevét és azt, hogy milyen technikával készült az alkotás.
Bôvebb felvilágosítás: a 66/326-370-es telefonszámon.

P Á LY Á Z A T
a Békéscsabai Kulturális Központ MAGASABB
VEZETÔI (intézményvezetôi) ÁLLÁSÁRA
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése
a Békéscsabai Kulturális Központ (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.) közmûvelôdési intézmény magasabb vezetôi (intézményvezetôi) állására pályázatot ír ki.
A pályázati kiírás teljes szövege 2010. március 16-ától a
www.kszk.gov.hu honlapon, valamint a www.bekescsaba.hu
honlapon olvasható.
A pályázatok benyújtási határideje: 2010. április 29. napja.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. május 28. napja.
A pályázatot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).
A magasabb vezetôi beosztás 2010. július 1. napjától tölthetô be.

„Békéscsaba Egészségügyéért”
Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének a helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. (VII. 14.) önk. rendelete szabályozza (továbbiakban: rendelet).
A rendelet szerint: a kitüntetés Békéscsaba városában legalább tíz éve dolgozó, az egészségügy területén magas színvonalú szakmai munkát végzô személyeknek és közösségeknek 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 alkotás részletes ismertetését, méltatását.
A javaslatokat 2010. március 31-ig kell beküldeni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályára (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.) A kitüntetés odítélésérôl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése dönt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a „Békéscsabai tehetségekért” címû
önkormányzati támogatásra
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot ír
ki a békéscsabai állandó lakhelyû, felsôoktatási intézmények
nappali tagozatán aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezô hallgatók, tehetséges diákok – tanulmányokhoz
kapcsolódó – külföldi képzésének, tanulmányútjá-

nak támogatására.
A pályázat teljes szövege és a jelentkezési ûrlap letölthetô
a www.bekescsaba.hu honlapról.
Beadási határidô: 2010. április 20.
A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közmûvelôdési és Sportosztály (Békéscsaba, Szt. István tér 7.).

Vízmûsök harmadik világtalálkozója
A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium 2010. április
17-én rendezi meg a soron következô világtalálkozót. A
szervezôk 9 és 13 óra között a világ minden részérôl várják valamennyi egykori és jelenlegi diákjukat, kiemelt partnereiket a
rendezvényre. A tervezett programból: iskolabemutató,
csúcstechnika a Deák utcában, kollégiumlátogatás, Vízmû
Casino. A rendezvény fôszponzora a Békéscsabai Vásárhelyi Pál Alapítvány. A fôszponzor a támogatók személyi jövedelemadóiból felajánlott 1%-ok forintjaival is hozzájárul a világtalálkozó kiadásaihoz. A találkozóval kapcsolatos új információk folyamatosan felkerülnek a Vízmû honlapjára
(www.vizmu.net).

„Mûemléksorsok nyomában”

Kisnemesi Otthonok 9. Országos Találkozója
2002 óta minden évben március utolsó napjaiban rendezzük meg a találkozót a százötven éves, klasszicista Steiner–
Omaszta-kúriában mûködô
Munkácsy Mihály Emlékházban. Az elsô napon hagyományosan elôadások hangzanak
el a hazai és a határon túli mûemlékek mai helyzetérôl, hasznosításukról, az épített örökséghez kapcsolódó életmódról. Nyolc év alatt ötvennégy
elôadást hallgattunk meg.
Minden alkalommal bemutatunk a térségünkben lévô
mûemlékeinkbôl, és gasztronómiai kalandozásokat is te-

szünk nemzetiségeink ételés italkülönlegességei körében. Eddig tizenkilenc település harminckét mûemlékét, kilenc múzeumát és tizenkilenc
éttermét látogattuk meg.
Az idén március 25–26-án
lesz a találkozó. Csütörtök
délután Gergely Zsolt, a MÁG
mûszaki igazgatója jó példákat sorol fel a gondnokság
tevékenységébôl, Fertôdrôl,
Edelényrôl. Egresi János, a
Kastélyok és Kúriák Egyesület
tagja kastélyok itthoni és külföldi hasznosításairól vetít,
dr. Virág Zsolt, a Magyar Kastélylexikon szerkesztô-írója pe-

dig a tizedik – Békés megyérôl szóló – kötetét mutatja be.
Dr. Halmágyi Pál, a József Attila Múzeum igazgatója Makó
és környékének kastélyairól,
templomairól tart elôadást,
Széphegyi László a Kulturális
Örökségvédelmi Hivataltól
Tótkomlós mûemlékeirôl, Kis
Béla építész pedig Békéscsaba néhány nevezetes épületének helyzetérôl számol be.
Este egy különleges mûsorral szolgálunk: Szigligeti
Ede Mama címû darabjának
elôadását a Csabai Színistúdió mutatja be. Nem marad el
a szokásos csabai kolbász és

az alföldi borok kóstolója sem
a pincében.
Pénteken kirándulunk. Tótkomlós, Óföldeák: Návay-kastély és erôdtemplom, Makó:
József Attila Múzeum, a városháza és a megyeháza, Kiszombor: Rónay-kúria lesz az
útvonalunk – ez utóbbi helyen
pedig meg is ebédelünk.
Szállást és étkezést foglalunk. Szeretettel várjuk az érdeklôdôket!
Elérhetôségeink: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 5. Tel.: 66/
442-080, e-mail: munkacsyhaz
@mail.globonet.hu.
Mészáros Zsuzsa

Helyi érték

CSABAI MÉRLEG

Öt híján száz
szépkorúak jubileumi köszöntésérôl szóló 255/
2008. (X. 21.) kormányrendelet értelmében az idén már
nemcsak a századik életévüket betöltô szépkorúak, hanem a 95. életévüket betöltôk
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és a 96–99 évesek, vagyis az
1915-ben, illetôleg az 1911 és
1914 között született szépkorúak is részesülnek juttatásban, illetve köszöntik ôket. E
rendelet értelmében köszöntötték nemrégiben Békéscsa-

Rendôrségi
tájékoztató

bán Gajdács Andrásné Ilonka
nénit 95. születésnapja alkalmából Lencsési úti otthonában. A megyei jogú város nevében dr. Szvercsák Szilvia
jegyzô és Köles István alpolgármester, valamint Csernók
Éva, a városháza protokoll- és
szervezési referense tették
tiszteletüket Ilonka néninél, aki
boldogan mesélt népes családjáról. A meghitt ünnepség
során mindvégig csörgött a telefon: a családtagok tolmácsolták jókívánságaikat. Ezt
tette a város vezetése is, jó
egészséget, hosszú életet kívántak Ilonka néninek, akit
csak az bánt, hogy 13 éve
egyedül él. A vendégek a kormány oklevelét is átnyújtották,
s a város nevében tortával is
V. A.
kedveskedtek.

Drogokról másképp
endhagyó drogprevenciós kezdeményezéseket
bemutató konferencián vehettek részt Békéscsabán kortárssegítôk, pedagógusok, védônôk, diákok és a téma iránt
érdeklôdôk a közelmúltban.
Ahogy Zsótér Mária mentálhigiénés szakember, a Patent
Diákiroda vezetôje megnyitó
beszédében fogalmazott: – A
drogok kapcsán ma már nem

R

elég kijelentenünk, hogy „ne”!
Meg kell mondanunk azt is,
hogy mit helyette! Ennek jegyében a résztvevôk megismerhették a „Blues mint védôoltás” címû kezdeményezést,
amelynek keretében a Csabai
Csípôs Blues Club és az Elefánt Sörözô szervezésében
középiskolások számára tartanak rendhagyó ének- és osztályfônöki órákat népszerû ze-

nészek és drogszakértôk. Bemutatkozott az Élményszínház
és a c.ENTER AlternAtívA Ifjúsági Mûhely is. A Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány szervezésében megrendezett konferenciát Köles István alpolgármester nyitotta
meg, az elôadások pedig telt
ház mellett zajlottak a Center
Moziban.
K. K. P.

Valaki mindig hiányozni fog. Valaki mindig hiányzik. Fontos, hogy a közemlékezésnek (szóban, iratban, újságokban, folyóiratokban, könyvekben) haláluk után is részei.
Köztudott, kik voltak, mit cselekedtek a városi közösség, a
tágabb környezet, gyakorta a magyar társadalom javára.
Dedinszky Gyula evangélikus
lelkész, helytörténész, néprajzkutató (Dunagálos [BácsBodrog megye], 1905. március 24. – Békéscsaba, 1994.
május 22.).
A felvidékrôl származó
családban hat generáción át,
kétszáz évre visszamenôleg
volt evangélikus lelkész. Békéscsabán érettségizett 1923ban. Tanulmányait a pécsi
egyetem soproni teológiai fakultásán folytatta. Tanára volt
Pröhle Károly és Deák János.
1927-ben egy évet a helsinki
egyetem teológiai szakán töltött. Lelkésszé szentelése után
Kiskôrösön a kétnyelvû (magyar–szlovák) gyülekezet segédlelkésze volt. Egy év múlva fél évet Ipolyvecen, majd
újabb fél évet Szarvason szol-

gált. 1931-ben Kiskôrösön lelkésszé választották. 1942-ben
Békéscsabán folytatta lelkészi
szolgálatát. A bányai egyházkerület lelkészi fôjegyzônek,
valamint országos aljegyzônek választotta. 1948 után
minden egyházi tisztségétôl
megfosztották azzal az indokkal, hogy zavarja az egyház és
az állam közötti jó viszony kialakulását – fél évre a gyülekezeti munkától is eltiltották. Háttérbe szorított lelkészként
szolgálhatott nyugdíjazásáig,
1972-ig. A mellôzés éveiben
helytörténeti és néprajzi kutatásokba kezdett. Dolgozott
könyvtárakban, levéltárakban,
beszéltette idôs híveit, figyelemmel kísérte életüket, szokásaikat. (Folytatjuk)
Csobai László

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!

GAZDIKERESÔ
Még egyéves sincs, de rövidke életében már megjárta
a poklok poklát Zéró, a fiatal
kan kutyus. Egy fához kötve
találták a Lencsési út mögötti, lakatlan területen, mellette egy papírra írva a következõ szöveg: „Akinek kell,
elviheti, Zénó a neve.”
Szerencsére véletlenül éppen arra járt egy állatbarát, aki
kijuttatta a menhelyre a nagyon rossz állapotban lévô kutyust. Hamar kiderült, hogy a soványság a legkisebb baja:
testét mindenütt sebek borították, súlyos bõrbetegségben
szenvedett, szeme váladékozott. Mindezt az alultápláltság,
az elhanyagoltság, a rossz tartási körülmények okozták.
Eddig semmi jóban nem volt része, de a gondos orvosi ellátásnak, a kezeléseknek köszönhetõen Zéró rendbe
jött, felkészült az örökbefogadásra. A fizikai javuláson túl
lelkileg is megerõsödött, megismerte a simogató kezeket,
az emberi szeretetet, gondoskodást. Eleven, kedves, hízelgõ, hosszú lábú kölyök, más kutyákkal, cicákkal is barátságos. Már csak egy biztonságos otthon, egy szeretõ
család hiányzik neki. Várja a jó gazdit!
A csabi állatmenhely a Kétegyházi út 30. sz. alatt található,
tel.: 30/322-2776, honlap: www.csabaiallatvedok.hu ,e-mail:
csabaiallatvedok@freemail.hu. Adószám: 18383128-1-04.

Tizenkétmilliót nyertek
Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium sikeresen vett részt a TÁMOP-3-1.509/A-2 pályázaton. A döntés
nyomán az iskola a maximálisan elnyerhetô tizenkétmillió
forintos támogatáshoz jutott.
Az intézmény a továbbképzésben részt vevôk létszámát
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tekintve is élt a maximális lehetôséggel, így az összegbôl
három pedagógus továbbtanulását tudja lehetôvé tenni.
Az elnyert összeg a pedagógiai kultúra korszerûsítését
szolgáló pedagógusképzésekben való részvétel költségeit 100%-ban fedezi.

A százéves templom patrónusa

BékéscsaBai életrajzok

Dedinszky Gyula (1. rész)

A Békéscsabai Rendôrkapitányság rendôrei azt tapasztalták: a városban több szülô
úgy szállítja kisgyermekeit kerékpárral, hogy ôket a kerékpár mögé kapcsolt vontatmányban, úgynevezett kerékpár-utánfutóban helyezi el.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kerékpárhoz rögzített vontatmányban gyermeket szállítani tilos és balesetveszélyes, továbbá szabálysértési feljelentést von maga
után!
Elszaporodtak azon jogsértések is, amikor a kerékpározók kerékpáron ülve hajtanak át a kijelölt gyalogátkelôhelyen, ezért a gépkocsivezetônek rövidebb ideje marad
az észlelésükre, a balesetek
elkerülésére.
A kijelölt gyalogátkelôhelyen csak a gyalogosnak van
elsôbbsége, a zebrán átkerékpározni tilos, közlekedni
csak a gyalogosközlekedésre
vonatkozó szabályok szerint,
a kerékpárról leszállva és azt
tolva lehet.
Kérjük a lakosságot, fokozott figyelmet fordítsanak
arra, hogy a közúti közlekedésben csak a kerékpár kötelezô tartozékainak meglétével
lehet részt venni. A balesetek
megelôzése érdekében ügyeljenek a láthatóságra!
Albert István
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Idén ünnepli felszentelésének századik évfordulóját a
Páduai Szent Antal plébániatemplom. E jeles évfordulón bemutatjuk a templomot építtetô hívô közösséget, és szót ejtünk a jubiláló
épületrôl is.
atolikus templomainkat
az építtetô a Szentháromság, Szûz Mária vagy valamelyik szent oltalmába ajánlja.
A templom titulusa, patrónusa
nevét kapja a plébánia hívô közössége is. A belvárosi római
katolikus egyházközségnek
kezdetben két patrónusa is
volt. Az elsô az ôsi kifejezés
szerinti Mindszent vagy Mindenszentek. (A Mindenszentek
közösségébe az egyház tanítá-

K

sa szerint azok a meghalt hívek
tartoznak, akik már az égbe jutottak, de az egyház nem avatta ôket szentté. Bálint Sándor
könyve, az Ünnepi kalendárium megemlíti, hogy a magyar egyház történetének ezer
esztendejében százhetvenhat
templomot szenteltek Mindenszentek tiszteletére. Több településnév ma is ôrzi ennek emlékét.) A második patrónus Páduai Szent Antal. Az ô neve szerepel az 1769–1770-ben épített
elsô templom alapkövének
szövegében, a Mindenszentek
cím már elmaradt. A mai plébániatemplom védôszentje is Páduai Szent Antal.
A patrónusok választásában nem ritka a hasonló eset.
Az elsô csabai plébános, Budinszky György abból a helységbôl származott, ahol a Mindenszentek volt a templom
névadója (a Trencsén megyei
Puchov), ô ezt a középkorba visszanyúló hagyományt
élesztette fel új parókiáján.
A védôszentek ünnepén
tartotta az egyházközség a
templom búcsúját, Békéscsabán Mindenszentekkor (november 1-jén), amikor hálát
adtak az Istennek a szentek

közbenjárásáért, és elmélyült
bûnbánatot tartottak. A templombúcsú a családok, a helységbôl elszármazottak találkozási alkalma is volt, ezért a lelki
program mellett a templomon
kívüli, profán szórakozás is helyet kapott az ünnepléskor.
Másnap halottak napja következett, aminek kegyeletét zavarta az elôzô délutáni vidám
együttlét, ezért a középkort követôen számos magyarországi
templomban, így Békéscsabán is új patrónust választottak, akiknek ünnepe nem zavarta a halottakra való emlékezést. Az ôsi búcsú és a halottak
napja csabai speciális jellegére még az 1950-es években is
emlékeztetett az, hogy Mindenszentek estéjén – ami a halottak estéje – tömegek jelentek meg a szentmisén.
Az elsô templom báró Harruckern Ferencnek, az egyházközség kegyurának vezetésével és segítségével épült 1769ben. Felesége Dirling Antónia
volt, akinek a keresztneve az
Antal férfinév nôi változata. Az
ô tiszteletére adták a báróné
védôszentje, Páduai Szent Antal nevét a templomnak és az
egyházközségnek.

Páduai Szent Antal XIII. században kezdôdô tisztelete
elôtt Remete Szent Antal kultusza volt ismert az egyházban,
aki 251–356 között élt. Egyiptomi remeteként a „Nagy” jelzôt kapta. Gazdag földbirtokos
családból származott. Szülei
halála után minden vagyonát
szétosztotta a szegények között, Jézus szavaira hivatkozva:
„Add el, amid van, oszd szét a
szegények között és gyere, kövess engem.” A pusztába vonult, egyedül élt 105 éves koráig. Rengeteg tanítványa volt,
akik részben a remeteségben és a fokozatosan kialakuló szerzetességben követték.
(A történeti Magyarországon
templomok és oltárok emlékeztetnek rá.) Életrajzírói különösen hangsúlyozzák a szegények iránti szeretetét. Templomunk védôszentje, Páduai
Szent Antal az ô tiszteletére
vette fel a keresztségben eredetileg kapott Ferdinánd helyett az Antal szerzetesi nevet.
A csabai templom építésekor
az ôsi Remete Szent Antal név
már alig volt ismert a hívek körében, számukra az Antal név
már a Páduait jelentette.
Bielek Gábor–Jároli József

Hitelügyintézés

ELEFÁNT SÖRÖZÔ

CSABACREDIT KFT. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 16–18.)

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

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

Minden szombaton karaokeparti.

Kéthetente (csütörtökön)
élô blues zene.
3 éves az Elefánt Sörözô Blues Club
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A kultúra összeköt

CSABAI MÉRLEG

A szlovákság magyar központja
Békešská Čaba

Obec sa spomína už v 14.
stor. Čabu na začiatku 18.
stor. znovuosídlili slovenskí
evanjelici, ktorí pochádzali
z jedenástich stolíc, hlavne
z Novohradu, Hontu a Gemera. Znovuvýstavba bola
organizovaná zásluhou zemepána Jána Juraja Harruckerna. Vďaka slobodnému
vyznávania viery a oslobodenia od daní na niekoľko rokov
sa Čaba stala migračnou cieľovou stanicou slovenských
evanjelikov. Čaba v druhej
polovici 18. stor. už bola nielen najobývanejšou osadou
stolice, ale významné postavenie dosiahla aj v celoštátnom meradle. Už v roku
1745 tu postavili prvý evanjelický kostol z tehál. V oblasti
hospodárstva význam chovu

dobytka od konca 18. stor.
postupne klesal, do popredia
sa čoraz viac dostávalo obrábanie pôdy. V roku 1787
mala obec 9680 obyvateľov,
do roku 1847 sa počet jej
obyvateľov
zdvojnásobil
a prekročil 22–tisíc osôb.
Nový evanjelický Veľký kostol bol vysvätený v roku
1824. V roku 1848 sa z Békešskej Čaby stalo mesto,
ktoré malo svoje zastupiteľstvo, avšak po porážke národnooslobodzovacieho boja ho
opäť degradovali na poľnohospodárske mesto. V druhej polovici 19. stor. sa Čaba
stala železničným úzlom. Békešská Čaba na prelome 19.
a 20. stor. nadobudla významné postavenie v priemyselnom, obchodnom a finančnom živote župy.

Békéscsaba
A település elsô írásos emléke a 14. századból való. Csaba szlovák evangélikusokkal
történô újranépesítése a 18.
század elején kezdôdött, akik
tizenegy vármegyébôl – fôként Nógrádból, Hontból és
Gömörbôl – érkeztek. Az újratelepítés Harruckern János
György, az új földesúr fellépésével vált intenzívvé és szervezetté. A vallásgyakorlás szabadságának köszönhetôen a
település az evangélikus szlovákság migrációs célpontjává
vált. Csaba a 18. század második felében már nemcsak a
vármegye legnépesebb települése volt, de országos viszonylatban is jelentôsnek
számított. 1745-ben már evangélikus kistemplomot is építettek. A korábban nagy szerepet

játszó állattartás jelentôsége a
18. század végétôl fokozatosan csökkent, s mindinkább
elôtérbe került a szántóföldi
mûvelés. 1787-ben a település
lakossága 9680 fô volt, 1847ig viszont számuk több mint
kétszeresére nôtt – meghaladva a 22 ezret. Az evangélikus
nagytemplom alapjait 1807ben rakták le, felszentelésére
pedig 1824-ben került sor.
1848-ban Békéscsaba városi
rangot kapott, képviselô-testülettel rendelkezett, a szabadságharc bukása után azonban
újra mezôvárossá minôsítették. A 19. század második felében vasúti csomóponttá vált.
A település a 19–20. század
fordulójára vezetô szerepet
kapott a megye ipari, kereskedelmi, valamint pénzügyi életében.

PROGRAMAJÁNLÓ
Március 13-án 17 órától
Családi táncház a Balassi Bálint
Magyar Mûvészetek Házában
Március 13–14-én
Országos vívóbajnokság
a sportcsarnokban
Március 15-én
Nemzeti ünnep a Mezômegyeri
Arany János Mûvelôdési Házban
Március 17-ig
Csontváry-Kosztka Tivadar kamarakiállítása a Munkácsy-emlékházban
Március 18. – május 17.
Patay László Munkácsy-díjas
festômûvész emlékkiállítása
a Munkácsy-emlékházban

Március 19-án
Nógrádi Csilla képzômûvész
bemutatkozó kiállítása a Gerlai
Mûvelôdési Központban
Erdélyi festékes szôttesek kiállítása
a Csaba Centerban
Március 20-án 15 órától
„Lételemünk a víz” – felolvasó
meseszínház és játszóház a Békés
Megyei Napsugár Bábszínházban
Március 21-én
Íjászverseny a sportcsarnokban
Március 23-án
„Kalandra fel!” – a pécsi GRIMASK
Bábszínház elôadása a Vasutas
Mûvelôdési Házban

Március 23-án 17 órától
Március 19-én
Tzumo Trio – koncert a Meseházban Nôk a trónon – elôadás a TIT-ben
A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

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 országos rendezvényekre, (Interticket, Ticket Express, Ticket Pro és Ticketportal jegyek); ingyenes prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, rendezvényekrôl. • Megvásárolhatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék,
hátizsákok, tollak, tollkészletek, kitûzôk, kulcstartók, sapkák, noteszek), Munkácsy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák, Magyar Turizmus Kártya,
térképek, képeslapok, útikönyvek.

Ünnep, nemzetiségi vezetôk találkozója
Fašiangy
ČOS usporiadala v sobotu
v Dome mládeže tradičné fašiangy so starými zvykmi a tradíciami dolnozemských Slovákov (páračky), na ktorých sa
zúčastnili aj účastníci XIX.
stretnutia celoštátnych vedúcich národnostných menšín.
Predseda Slovenskej menšinovej samosprávy Juraj Ando
otvoril výstavu fotografií zo
zbierky Kádara Ferenca ml.
Fotografie z tradičnej zabíjačky spestril vtipmi z knihy
Veselá Čaba Júliusa Dedins-

kého. Vypočuli sme si aj
úryvky zo vzácneho vydania
diela Čabianska klobása
(vydavatel’stvo Tevan 1998).
Výstavu gastrofotografií osviežil hrou na tárogató otec autora snímok Kádar Ferenc st.
Zaspieval aj Páví krúžok, ktorý oslavuje 15. výročie svojho
vzniku, a potom si diváci pozreli veselohru – jednoaktovku
v podaní divadla Servinus zo
Sarvaša. Večer patrilo javisko víl’azom sút’aže Hl’adáme
hudobné talenty – Zenész
fals(h)ang PANKKK – Ráció.

Farsang
Az ifiházban nemrégiben hagyományôrzô farsangot rendezett a Csabai Szlovákok Szervezete, melyen részt vettek a
XIX. Nemzetiségi Vezetôk Országos Találkozójának résztvevôi is. A Kádár Ferenc gyûjtésébôl származó fotókiállítást Ando
György, a szlovák önkormányzat elnöke nyitotta meg Dedinszky Gyula Vidám Csaba
címû mûvébôl idézett anekdoták társaságában. A disznóvágás hagyományai felelevenítéséhez szintén Dedinszkyt hívta

segítségül. A Tevan Kiadó jóvoltából 1998-ban napvilágot
látott, ritkaságnak számító, „A
csabai kolbász” címû mûvébôl
hallhattunk részleteket. A népi élet pillanatait megörökítô,
Gasztrofotó címû tárlat megnyitóján az alkotó édesapja, id. Kádár Ferenc mûködött közre tárogatón a 15 éves Csaba Pávakör közremûködésével, majd a
Szarvasi Servinus Színház vidám egyfelvonásosa került
színre. Este Zenészfals(h)ang
PANKKK-Ráció elnevezésû zenei tehetségkutató verseny volt.

Eperjes a kistemplomban
z észhez és a szívhez
egyaránt szóltak Eperjes
Károly szavai az evangélikus
kistemplomban február 15-én.
A sajátos gondolatrendszer
középpontjában az embernek

A

Istenhez való viszonya áll. A
mûvész szerint a helyes magyar identitásnak és az ember
erkölcsiségének a család, a
haza és az egység (szeretet) is

alapértékei, mégis, ha az ember ezeknek az értékeknek
bármelyikét Isten fölé helyezi,
szükségképpen erôre kap az
egoizmus, melynek nyomán
az ideológiákból „izmusok”
születnek, az önmagába hanyatló ember öntörvények rabja lesz, és az önimádat mámorában – önmagát is becsapva
– meggyôzôdése lesz: mindent szabad, ami neki érdekében áll. Jelesül: azt hiszi, hatalmában áll szabadon dönteni
az élet kezdetérôl, a születésrôl (abortusszal) és eutanázia
által az élet végének idejérôl.
Eperjes Károly szerint az
emberben az agy és a szív, tehát az értelem és az érzelem
harmóniában van. Mindazonáltal az ismeretek továbbadása, a tanítás két komponensbôl áll: agytevékenységbôl
(oktatásból) és szívadomány-

ból (nevelésbôl). A két komponensnek egymással harmóniában kell lennie, mert
annak hiányában a személyiség méltósága sérülni fog.
Az elôadó szerint a személyiség gazdagabb „értékhordozó”, mint az egyéniség. A
személyiségnek létközege a
közösség, melyet odaadással
szolgál és formál, számára az
alfa és az ómega (a kezdet és
a vég): Isten. Az egyéniség
azonban jószerével nem közösségben, hanem tömegben
érzi jól magát, abból meríti
erejét ahhoz, hogy önmagába
visszahullva elérje végcélját:
sztár önmagát. Eperjes Károly
szerint korunk egyik tévelygése, hogy „világunk sztárokban
gondolkodik, és szentek helyett sztárokat istenít”.
Az elôadó az egyház és a
politika viszonyával kapcso-

latban kifejtette: a politika nem
más, mint a civil élettel való törôdés, ennélfogva az egyház
morális létén keresztül, világos értékrend megfogalmazásával része a politika világának. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy a pártpolitikai küzdelmekben az egyház közvetlenül részt vehet. Azaz – az ô
szavával – az egyház „direkt
módon sohasem politizálhat”.
Eperjes Károly elôadását
néhány szívéhez közel álló
verssel zárta. A mély átéléssel
elmondott költemények, miként az est egészének gondolati gazdagsága, egy olyan tehetséggel áldott személyiség
bensô világának tiszta fényét
villantotta fel, aki létidejében
„mindent az Isten dicsôségére, az ember javára és a lelkek
üdvéért” igyekszik tenni.
Szemenyei Sándor

Bérletes filharmóniai hangverseny
MEGVÁLTOZOTT IDÔPONTBAN
2010. március 24-én, szerdán este fél 8-tól
a Jókai Színházban ad koncertet

a Békés Megyei
Szimfonikus Zenekar

Mûsor:
E. Grieg: Peer Gynt I. szvit
P. I. Csajkovszkij: Rómeó és Júlia – nyitányfantázia
A. Arutjunjan: Trombitaverseny
š Szláv táncok op. 46 No. 1,2,8,3,7
A. Dvorák:

Trombitán közremûködik: Boldoczki Gábor. Vezényel: Gál Tamás

Egy hely, ahol az ügyfél érdekei vannak elôtérben…
pályázatírás
állami támogatások
független
biztosítási ügyintézés
kárügyintézés

teljes körû
hitelügyintézés
nyugdíjprogramok
megtakarítások
vállalati megoldások

További szolgáltatásainkért és bôvebb információért tekintse meg honlapunkat:

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

www.diamondpenzugyek.hu
Tel.: +36 70/420-9669

A Csabai Farsang résztvevôi népviseletben

Tarka kavalkád
Új hagyomány alapköveit rakta le a Kéri-Szlávik Judit Mariett vezette diákönkormányzat,
amikor elhatározták, hogy az
idei tanévben megünneplik
a farsangot. Tarka kavalkád,
kreatív gondolatok, szívbôl
jövô jókedv – ez jellemezte azt
a délutánt, amikor kollégiumunk diákjai társastánc-formációval megnyitották egy hagyomány kapuit. Múlt és jelen,

valóság és fantázia keveredett
az eredetien megjelenített képekben. A zene beszôtte pantomim Chaplin világába vezetett vissza, de volt paródia, szerepjátékok és még sok minden
más. Vascsuk Gertrúd és Kovács Istvánné nevelôtanárok
vezetésével diákjaink megtanulhatták a túrófánk készítésének fortélyait.
Ananené Mária nevelôtanár

Mûvészet

CSABAI MÉRLEG

Nemzeti Filharmonikusok
A Filharmónia idei hangversenyévadában ismét lehetôségünk nyílott olyan zenekart hallanunk itt, Békéscsabán, amelyet méltán sorolnak nemcsak Magyarország, hanem a világ
élvonalbeli együttesei közé. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertezett a megyeszékhelyen, és fô-zeneigazgatójuk, a kétszeres Kossuth-díjas Kocsis Zoltán vezényletével
Haydn, Mozart és Brahms egy-egy mûvét tûzte mûsorára.
„London” jelzôt viselô
D-dúr szimfónia, e kései
opus, tiszteletadás Mozart emléke elôtt, akinek halála mélyen érintette Haydnt. E megrendültséget tükrözi az elsô tételt bevezetô Adagio gyászzenéje, és a hódolatot az idézetként ható mozarti jellegû tematika. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar elôadását a stíluskorszak mélyreható ismeretébôl fakadó tökéletes arányok jellemezték.
A hangverseny második
mûsorszámának szólistájaként Berkes Kálmán klarinétmûvész Mozart A-dúr koncertjét játszotta, ezt, a szerzô
„legelegánsabb” versenymûveként is emlegetett, érett
kompozíciót, melyben a látszólag derûs felszín alatt –
mint Mozart oly sok remekmûvében – tragikus történések zajlanak. Berkes Kálmán meglehetôsen objektív
interpretációjából az eleganciát nem hiányolhattuk, a zenekari kíséretben a zene eddig
észrevétlen szépségei is feltárultak, de az elôadás egésze a
mélységben zajló dráma érzékeltetésével ezúttal adósunk
maradt.

A

Szünet után Brahms III.
szimfóniája szólalt meg, mely
nemcsak megformálásában,
de gondolatiságában is különbözik a német romantikus
mester korábbi mûveitôl. A
Brahmsra jellemzô melankolikus hangvétel helyett Beethoven Eroica szimfóniájához hasonlítható hôsi drámát hallhattunk. Azt már sokszor tapasztalhattuk: Kocsis Zoltán elképzelése a mûrôl szokványosnak egyáltalán nem nevezhetô, helyenként akár meghökkentô is lehet, de ez alkalommal is, mint legtöbbször, meggyôzô. A felfogást lehet akár
vitatni is, a kivitelezés tökéletességét soha, és ebben
ugyanolyan szerepet játszik a
karmester személyisége, mint
a zenekar muzsikusainak kifogástalan teljesítménye. Az
egyes hangszercsoportok kifejezô hangja, az ihletett szólók mind részesei annak a magával ragadó, szuggesztív
erônek, melynek hatása alól
nem vonhatjuk ki magunkat.
Brahms e drámájában a hôs
kivívja a gyôzelmet, a zárótétel
a tomboló küzdelem utáni ütemekben már a megbékélést
Farkas Pál
hirdeti.

A Békés Megyei
IBSEN Nonprofit Kft.
Kulturális Irodája
2010. március 26-án
rendezi meg az

„Illyés Gyula”
V. Nemzeti
vers- és prózamondó
VERSENYT
Békéscsabán,
a Munkácsy-emlékházban.
2010. március 17-éig
lehet jelentkezni.

Sportbál a lakótelepen
A Lencsési Közösségi Házban
tartott sportbálon a békéscsabai Lakótelepi SE ügyvezetô
elnöke, Lovas István ünnepi
szavakkal köszönte meg a segítséget, amelyet a város önkormányzata és a támogatók,
szponzorok nyújtottak mûködésükhöz. Mint elmondta, sikeres évet zártak, s eközben
megôrizték mûködôképességüket. Jelentôs eredményeket
értek el: junior, kadett Európabajnoki címeket, felnôtt világ-

bajnoki címet szereztek. Legeredményesebb férfi versenyzôjük, a tavalyi light-contact világbajnok, Szabó László lett.
Az egyesület a „József Attila Lakótelepi Tömegsport
Egyesület kiemelt támogatója”
díszes plakettel köszönte meg
Tímár Ella és dr. Ferenczi Attila
képviselôknek, hogy éveken
át önzetlenül támogatták a lakótelepi sportot. A jó hangulatú rendezvényt hajnalig tartó
táncmulatság követte.

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

ISKOLARENDSZERÛ (nappali, levelezô, egyéni tanrend) KÉPZÉS
Nyílt napok:
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.
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

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!

ár az elsô jelenetben ott
van a kérdés: vad volt-e
Trenk, avagy csak báró? Naiv
széplélek, aki a képmutató
korban is azt hiszi, hogy mindenki jó? Hogy vad-e, azt
csak a legendák tudják, és
máris érthetô, hogy élveteg
hölgyek százai vágyakoztak
utána, közöttük elsô helyen
Mária Terézia regina, aki soha
nem éri be azzal, amit kap.
Tény, hogy kétszáz és egynéhány évvel az események
után egy horvát szerzôhármas: Mujicic, Senker és Skrabe írt belôle egy különleges
színpadi mûvet, és mi sem
természetesebb, mint hogy
színre is került a Jókai Színházban a horvát kultúra hónapjának díszelôadásaként.
Nem könnyû darab, ha belegondolunk! Az elôadás megszervezése sem az, ha csak
egy pillanatra lelassulna a gépezet, kiadós fáradtság lenne
úrrá a játékon. Soós Péter, a
rendezô kikerüli ezt, és Trenk
kalandos történetét igyekszik
változatosan, érdekesen tálalni. Közben egyre inkább kiderül, hogy a kétszáz év távolában megesett (vagy meg nem
esett) bonyodalom nagyon is
mai lehetne: a lényeg mit sem
változott, az ember olyan, mint
volt, szeret hatalmaskodni, szeret bajba keverni másokat, és
különösen szereti az élvezeteket, a szerelmit helyezve elsô
helyre. Így aztán nem kelt külö-

M

Az elsô idei Bárka

zokásos sokszínûségét
nyújtja olvasóinak a Bárka
friss, 2010/1-es száma. A lapszám egy Csoóri Sándort köszöntô blokkal indul. A 80. születésnapját nemrég ünnepelt
költô verseit – melyek közül az
egyik kézírásos formában szerepel a folyóiratban – Tóth Erzsébet és a békéscsabai Banner Zoltán hozzá írott költeményei, továbbá Görömbei András, Soltész Márton és Ekler
Andrea róla szóló tanulmányai
követik. A Szépirodalom rovatban olyan, a magyar irodalom
élvonalához tartozó szerzôk
szerepelnek, mint például Tóth
Krisztina, Tolnai Ottó, Grendel
Lajos vagy a friss Bárka-díjas Csehy Zoltán. Megyénket
Becsy András, Sopotnik Zoltán,
valamint Szabó László képvi-

S

Oktatás, pedagógia, szociális szolgáltatások:
• Szociális segítô
• Pedagógiai asszisztens
• Gyermekgondozó-nevelô
• Gyógypedagógiai asszisztens
Mûvészet, közmûvelôdés, kommunikáció:
• Intézményi kommunikátor
• Újságíró II

Trenk, avagy a vad báró

Groschl atya
csodaszere
Megjelent Paál Tamás Groschl
atya csodaszere címû, kétnyelvû (magyar és német) kis
könyvecskéje. A kiadvány
megjelenését anyagilag támogatta Békés Megye Képvisel-testülete Mûvelôdési, Oktatási és Sportbizottsága, dr.
Steven G. Kaáti professzor, dr.
Köteles Lajos, Sarkad Város
Önkormányzata, Bagyinszki
Zoltán, Botyánszky György, dr.
Béla Csaba prof. (USA) és a
Kolorprint Kft. A fordítás dr. Ilylyés Józsefné Kernweiss Edda
munkája.
A kiadványról érdeklôdni
Bagyinszki Zoltánnál, Gyula
Város Önkormányzata Kulturális Osztálya kulturális tanácsnokánál lehet a 0670/455-6023-as telefonszámon. A mû a megyei könyvtárban is olvasható.

Új lehetôség
a társkeresésben!
Gyors,
fényképes,
diszkrét
Telefon:
06-20/809-7825
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seli versekkel, az orosházi
származású Lövei Zsolt pedig
elbeszéléssel. Beszédes István, Tolnai Ottó versei, Drago
Jancar esszéje mellett a Mûhely rovat írásai is kapcsolódnak a Jókai Színház szerb–
szlovén–horvát hónapjaihoz:
Fekete J. József és Toldi Éva a
vajdasági magyar, Orcsik Roland a délszláv irodalomba kalauzolja el az olvasókat. A száz
éve született, Kossuth-díjas
Kohán György festészetérôl
Ibos Éva, grafikai hagyatékáról
Gyarmati Gabriella értekezik. A
rovatot Szilágyi András tanulmánya zárja Békéscsaba jeles
festôje, a tavaly százéves Jakuba János mûvészetérôl. Zalán Tibor a Jókai Színház két
bemutatója kapcsán Dobó Katához mint színészhez való ellentmondásos viszonyáról, valamint az Aska és a farkas színpadra állításának nehézségeirôl szól a Színház szekcióban.
A folyóirat Kritika rovatában
Ekler Andrea, Csáji Attila, Bajtai
András kötete és a Telep-antológia mellett a megyénkbôl
elszármazott Krasznahorkai
László új könyvérôl, Az utolsó
farkasról is olvashatunk egy ismertetést.

nös meglepetést, hogy Mária
Teréziának megtetszik a vadnak híresztelt báró, és felrendeli szolgálattételre a bécsi udvarba…
Trenk azonban mit sem
sejt ebbôl, csicskásával az
emberek bûnein kesereg, és
inkább kétszáz év múlva, a
huszadik században élne,
hátha akkorra már jobb lesz
minden; a közönség pedig
hasznos leckét kap abból,
hogy miért is olyan még a világ, amilyen… A szolgálatra
felrendelt báró, a „civilben”
pandúr ezredes (!) lerongyolódott, csalódott, sánta lábú
lovagként érkezik meg Bécsbe, a legendabeli regina baldachinos ágyába. S miközben köteleken lógnak a színen a Trenk utazását megkeserítô szexmániás hölgyek,
az olykor túlzottan felerôsített hangzavarból kihámozhatjuk: mégsem biztos, hogy

mindent tudunk arról, milyen
az ember. Hiszékeny-e, mint
Trenk, a korántsem vad báró,
ravaszdi-e, mint a csicskása,
élveteg-e, mint Mária Terézia,
gonosz-e, mint a szebb halálnemeket kitaláló pozsegai hóhér vagy a gátlástalan inkvizítor, netán a kancellár Bécsben, aki bárkirôl bármilyen
életrajzot, múltat szállít, ha a
helyzet úgy kívánja. Nem lehet félvállról venni a szerepeket, nincs is erre példa. Pindroch Csaba a báró szerepében igazolja, hogy jó választás volt vendégül hívni, Csomós Lajos csicskása sokarcú
gazember, Kara Tünde ellentmondást nem tûrô paródia
Mária Teréziáról, Bartus Gyula
a hûség megjátszott kancellárja. A népes szereplôgárda
pedig tette a dolgát – tánc,
ének, volt minden, ami szükséges.
Sass Ervin

APRÓ H IRD ETÉS
INGATLAN
Békéscsabán, a Lencsésin garázs eladó. 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
Csempézést, parkettafektetést, festést,
lakásátalakítást vállalunk. Tel.: 30/2733191.
Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készítés, -javítás részletfizetéssel is. Nyílászárók javítása. Telefon: 454-171, 70/2126776.
Automata mosógépek, háztartási gépek
javítása. Tel.: 30/304-4622, 66/454-561.
Festés, mázolás, tapétázás, homlokzatfestés. Marik István, Békéscsaba, Tavasz
u. 83., tel.: 30/275-7263.
Könyvelés egyéni és társas vállalkozóknak, teljes körû ügyintézéssel. Telefon: 20/567-6521.
Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenzô
szerelése. Tel.: 30/233-4550. Utánfutókölcsönzés! Békéscsaba, Dobos István
u. 20. Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

Nonstop duguláselhárítás kedvezõ áron,
bontás nélkül, garanciával Békéscsabán.
Telefon: 20/935-8173, Péter József.
Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt.
Tel.: 20/921-2521 és 20/944-6986.
Szobafestést, mázolást, tapétázást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hõszigetelést, nemesvakolatok készítését vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6.
Tel.: 436-226, 30/481-8071.
Iroda, lépcsôház takarítását vállalom,
számlaképesen. Tel.: 30/290-8726.

OKTATÁS
Kineziológus-szakképzés indul Békéscsabán. Hári Anikó, tel.: 30/546-6912;
Gazsó István, tel.: 30/488-6028. Okt.
eng.: 00303-2009, www.kineziológia.hu.
Matematikából korrepetálás felsô tagozatosoknak, 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, nyelvvizsgázóknak! Tel.: 30/345-9237.
Játékos angolnyelv-oktatás óvodásoknak, kisiskolásoknak! Tel.: 30/527-7078.
Matematikából korrepetálás, telefon:
66/73-73-73.

KÖZLEMÉNY
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése pályázati felhívást írt ki többek között a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium; Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és
Kollégium; Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola; Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szakközépiskola; Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közoktatási intézmények magasabb vezetôi (intézményvezetôi)
állására.
Az Oktatási és Kulturális Közlöny 6. számában az állások betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség – a Közlönykiadó
hibájából – helytelenül jelent meg. A helyesbítés 2010. március hónapban várható ugyanott.
A megfelelô tartalmú pályázati kiírás teljes szövege a www.kszk.gov.hu
honlapon, valamint a www.bekescsaba.hu honlapon olvasható.

HIRDETÉSFELVÉTEL
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
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Kaleidoszkóp

integy százötven vendéggel együtt ünnepelte
ötödik születésnapját a közelmúltban a gitárklub a Kemény
Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola tornatermében. Lustyik István hívó szavára nemcsak a jelenlegi, hanem a korábbi tagok közül is
többen eljöttek a rendezvényre, ami nagyon jó hangulatban
zajlott. Aki nem volt ott, legközelebb március 14-én, vasárnap tizenöt órától találkozhat a
gitárklub tagjaival a Lencsési
Közösségi Házban, ahol a forradalom és szabadságharc ünnepén zenélnek.

M

CSABAI MÉRLEG

Ötéves a gitárklub

Bokros Lajos bemutatta az MDF programját
ékéscsabán kezdte hivatalos országjáró körútját
Bokros Lajos, a Magyar Demokrata Fórum miniszterelnök-jelöltje. A vidéki politikai
kultúra magasabb színvonala
miatt mindig élmény a fôvároson kívül politizálni – kezdte
programismertetôjét Bokros
Lajos, aki rögtön hozzátette,
hogy ennek jegyében pártja
programja teljesen illeszkedik
az ésszerû és tisztességes
politika követelményeihez.
A „Munka és méltóság”
címû program két alappillére
az oktatási és adóreform,
amely hosszú távon olyan
helyzetbe hozhatja a vállalkozásokat, melynek következtében önerôbôl lesznek képesek a munkahelyteremtésre. A
részleteket illetôen Bokros Lajos leszögezte: az adóreform,
a terhek csökkentése a kis- és
középvállalkozásokat hozhatja kedvezôbb helyzetbe a mul-

mmár tizenötödik alkalommal rendezték meg nemrégiben Európa legnagyobb
WTF taekwondo nemzetközi
gyerekversenyét a németországi Sindelfingenben. A viadalon természetesen képviseltette magát a Békéscsabai
Lakótelepi SE is, szám szerint
tíz versenyzônk állt rajthoz.
A sportesemény rangját mi
sem jelzi jobban, mint az a
tény, hogy több mint húsz ország mintegy négyszáz fiatalja mérte itt össze tudását. Tavaly még csak ízlelgették a
csabaiak a nemzetközi mezônyt, idén azonban tíz indulóból nyolc éremmel térhettek
haza, és Kacsán Dávid személyében akadt egy címvédônk is. Dávid az elsô, bolgár
ellenfelét tizenhat ponttal és
technikai KO-val gyôzte le,
majd a döntôben – bomba
formáját megôrizve – 6:1-re
verte a csehek kiválóságát.
Kiemelkedô volt Práth Bence
és Hankó Miklós is. Bence három meccsen elért eredménye a bronzhoz, míg Miklós
négy meccse az ezüsthöz vezetett. A csapat felkészítôi
Szedoglavits Alajos és Hugyecz Róbert voltak.

I

Munka és méltóság
B

Taekwondo
sikerek
Németországban

tikhoz képest, de önmagában
nem elég a munkahelyteremtéshez. A megfelelô területen
rendelkezésre álló, jobb minôségû, megalapozottabb szakértelemmel rendelkezô munkaerôre is komoly szükség
van. – Egyre több szakképzô
intézményt zárnak be, miközben sorra létesülnek a vitatható színvonalon mûködô felsôoktatási intézmények, folyamatosan növelve a diplomás
munkanélküliek tartalékseregét. Vissza kell állítanunk a
kétkezi munka becsületét! –
fogalmazott a miniszterelnökjelölt. Külön kitért a kisebbségek – ezen belül a többszörösen hátrányos helyzetbôl induló roma fiatalok – kérdésére,
amellyel kapcsolatban kiemelte, hogy mindenki számára
meg kell teremteni a megfelelô színvonalú szakképzés és a
méltóságteljes munkavégzés
lehetôségét. A március 1-jén

tartott sajtótájékoztatón a párt
hét megyei jelöltje közül hárman mutatkoztak be: Balázs
Péterné, aki Békéscsabán méretteti meg magát, Muszka Kálmánné, a 6. számú választókerület jelöltje és dr. Nagy Béla
szabad demokrata politikus,
aki a 7. számú választókerületben jelölt. A jelöltek külön
hangsúlyozták, hogy Békés
megyében remekül megvalósult a két párt, vagyis az MDF
és az SZDSZ együttmûködése. A kérdésre, hogy milyen eredményt várnak áprilisban, Bokros Lajos kijelentette:
egyértelmûen konstruktív ellenzéki szerepre készülnek, s
mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az átrendezôdô poiltikai palettán egy olyan
erôt képviselhessenek, amely
minden szükséges esetben
görbe tükröt tarthat az éppen
kormányzók munkája elé.
Kárász- Kiss Péter

VISSZA NEM TÉRÍTENDÔ TÁMOGATÁSRA
az építészeti értékek helyi védelméhez

8. § (2) „A támogatást igényelheti magánszemély
és nem gazdálkodó szervezet, intézmény,
akinek (amelynek) az épület, építmény tulajdonában, használatában vagy kezelésében van.”
Támogatás adható: védelemre érdemes, felújításra, korszerûsítésre szoruló épületre, építményre vagy annak részére, olyan épületre, építményre vagy környezeti érték megóvására, amely a város védett területére esik, és felújítását az építésügyi hatóság elrendelte vagy mûszakilag indokoltnak tartja. Azonos ingatlan 3 éven belül ismételten nem részesülhet támogatásban.
Támogatás az egyes épületek esetében az
alábbiakra nyújtható:
a) lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épületek esetében a védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát ôrzô építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó fôhomlokzatra és az
oldalkert felôli homlokzat felújítására;
b) lakás céljára szolgáló, szabadon álló épületek
esetében a védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát ôrzô építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó, közterületrôl látható
homlokzatok felújítására;
c) közösségi épületek esetében (pl. kereskedelmi,
szolgáltatóépület stb.) védelemre érdemes, a
város hagyományos arculatát ôrzô építészeti,
népi építészeti jegyeket hordozó homlokzatok
felújítására, a belsô terek rehabilitációt igénylô,
„eredeti” állapotot tükrözô (belsôépítészeti terv
alapján történô) helyreállítására.
Az önkormányzat költségvetésébôl részesülô intézmények felújítási igényeinek fedezetére az
éves pénzügyi keretük szolgál.

Ezüstérmesek:
Gyebnár Trixi, Hankó Miklós
Bronzérmesek:
Szivák Kira, Beraczka Tamás,
Práth Bence, Práth Balázs
Ötödikek lettek:
Szivák Milán, Pavlik Donát

KÖZLEMÉNY

PÁLYÁZAT
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlése
22/1992. (VII. 9.) szám alatt rendeletet alkotott az
építészeti értékek helyi védelmérôl. A rendelet
8. §-a intézkedik a fenntartás támogatásáról.

Aranyérmesek:
Hankó Viktória, Kacsán Dávid

Az egyházak a kisebbségi, érdekegyeztetô és külkapcsolati bizottsághoz nyújthatnak be e tárgyú
homlokzatfelújítási és korszerûsítési pályázatot.
A pályázat tartalmi követelményei
– a pályázó adatai (név, lakcím, telefonszám), a védendô épület címe, leírása, mûszaki adatai (alapterület, lakásszám stb.), a meglévô állapot fotói;
– az ingatlan 90 napnál nem régebbi tulajdoni lapját csatolni kell;
– az elôirányzott költségeket be kell bemutatni (kivitelezési ajánlat vagy tervezôi becslés);
– fel kell tüntetni a saját erôforrást, valamint az igényelt támogatás összegét,
– a követô évre áthúzódó megvalósítások költségeit meg kell bontani és a pályázatban jelezni kell;
– amennyiben a felújítás építési engedélyhez kötött, úgy az errôl szóló határozat egy másolati
példányát, illetôleg ha az engedélyezési eljárás
folyamatban van, akkor egy errôl szóló építési
hatósági igazolást kell a pályázathoz mellékelve
csatolni.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010.
május 3. (hétfô) 12.00.
A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Városépítészeti Csoportjánál kell benyújtani (5600 Békéscsaba, Szent
István tér 7.). A pályázatokat Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja
el és dönt a támogatás mértékérôl. A döntés elsôsorban mûszaki és városképi indokoltság alapján
történik.
A bizottság döntésérôl az érdekeltek 2010. május 31-ig (hétfô) kapnak értesítést.
További információ Kis Béla városrendezônél
személyesen vagy a 66/452-252/3081-es telefonszámon kapható.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Városépítészeti Csoportja

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a hatályos településrendezési
eszközeit az alábbi helyen
módosította, s ennek megfelelôen szabályozási és
rendezési terveket készíttetett a következô területre:

– a Gyulai út északi oldalán, a volt repülôtér városhoz közelebb esô területén létrehozandó gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató központ forgalomtechnikai szempontból
egyszerûbb megközelítésének megteremtése felüljáró létesítésével.
Az épített környezet alakításáról és védelmérôl megalkotott LXXVIII. tv. 9. § (6) bekezdése értelmében a felsorolt terveket a helyben szokásos módon lakossági tájékoztatás céljából közszemlére kell tenni.
Az elkészült tervek 2010.
március 16-tól 2010. április 16-ig az ügyfélfogadási
idôpontokban megtekinthetôk a polgármesteri hivatal városépítészeti csoportjánál (Békéscsaba, Szent
István tér 7., középsô díszudvar).
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
Városépítészeti Csoportja

BékéscsaBa anno...

Száztizenöt éves
a csabai telefon

Bell, a skót származású amerikai fiziológus 1876-ben szabadalmaztatta az elsô használható vezetékes távbeszélôt. A telefon azután világszerte az emberiség egyik fontos
eszközévé fejlôdött. Majd két
évtized múltával, 1895-ben –
száztizenöt éve – eljutott Békéscsabára is.
Nem köztudott, hogy a régmúltban Csaba távbeszélôügyben országosan elôkelô
helyen állt: elsôk között volt
a telefonállomást létesítôk
között. 1893-ban Maczák L.
György bírósága idejében
többször tárgyalta a közgyûlés
Fábry Sándor vármegyei alispán kezdeményezését, a távbeszélô-állomás létesítését.
1894 februárjában a nagyváradi posta távirda-igazgatósága Balla Pál mérnök terve
alapján megkezdte a hálózat
építését. A Darvas Sándor és
Weigner Károly távirdai fôtisztek által irányított munkát egy
esztendôn át végezte 60–200
ember. A hálózat kiépítésének
költsége 65 ezer forintra rúgott, amit a vármegye és a magán-elôfizetôk adtak össze.

Az elsô csabai telefonállomás száztizenöt éve, 1895.
február 23-án nyílt meg a postahivatalban, amely akkoriban
a mai Andrássy út 12. alatt, a
Thaisz Gyula ügyvéd építtette
házban mûködött. A telefonállomást Tallián Béla fôispán rövid beszéddel nyitotta meg.
Békéscsabán elsôként kilencen vezettették be a telefont. Az 1-es hívószámot a fôszolgabírói hivatal kapta, ezután sorrendben következtek:
a községháza (2-es), a Nádor
Szálló (3-as), Ketter, a Fiume
bérlôje (4-es), Lôvy Albert fakereskedô (5-ös), a Rosenthal malom (6-os), Szihelszky,
a Corvina Nyomda tulajdono-

sa (7-es), gróf Wenckheim Frigyes (8-as), dr. Sailer Vilmos
ügyvéd (9-es).
Pár hónap múlva huszonöt, majd negyvenöt elôfizetôje lett a csabai távbeszélôközpontnak. A kezdeti években a
Békés Megyei Törvényhatósági Telefon százharminc elôfizetôjével sorrendben a harmadik volt az országban.
Gécs Béla

Az idôben elkezdett kezeléssel elkerülhetô a tragédia!
Az elmúlt idôben sokat hallhattunk a jemeni sebész feltalálóról, dr. Khaled Nashwanról; ôt és találmányát – a számos rangos nemzetközi kitüntetés hatására – hazai és nemzetközi szintû érdeklôdés kíséri. Eddig több mint 25 nemzetközi
aranyérmet nyert, 2006-ban ô lett Magyarországon az év feltalálója, találmányáért megkapta a lovagi rangot, és szeptemberben elnyerte az ENSZ
nagydíját. Nem véletlenül, hiszen találmánya egy
olyan kórt kezel, mely ma már népbetegségnek
számít, vagyis az érszûkületrôl van szó.
Az érszûkület sok esetben tragédiához vezethet, konkrétan az amputációhoz, ha a súlyos végsô stádiumig eljut. Hazánkban évente ötezer lábat
amputálnak, nemzetközi szinten pedig közel egymillió végtagot távolítanak el. Az érszûkület nem
csak az erek szûkületét, hanem a mozgás, az optimizmus, a remény és a kedélyállapot szûkületét
is jelenti. Hiszen e betegség képes megingatni az
ember mozgását, keresôképességét és a nyugalmát, tehát egy alattomos dologról van szó. Rengetegen esnek áldozatul az érszûkületbôl adódó
szövôdményeknek, tudniillik sokan ízületi vagy
egyéb betegségnek tulajdonítják az érszûkület tüneteit, így évek múlnak el úgy, hogy a betegség
észrevétlenül egyre rosszabb lesz, egyesek azonban csak akkor kezdenek el vele foglalkozni, amikor már késô, és csak keveset lehet tenni ellene.
Észrevehetô, hogy az érszûkületrôl szóló médiabeli felvilágosítás egyre több betegnek adott
támpontot, egyre többen fedezhetik fel az eddig
más betegségnek vagy állapotnak tulajdonított tünetek hátterét. Ezért úgy gondoljuk, hogy szükséges idôrôl idôre tájékoztatást adni a kezelési lehetôségekrôl. Nagy örömöt jelentett az érszûkületet
kezelô Nashwan-ParasoundPlus eljárás bevezetése minden megyeszékhelyen, ezáltal elérhetôvé
vált már Békéscsabán is. Azóta egyre többen újra
élvezhették állapotuk javulásának örömét. Ezzel a
találmánnyal egy új és igen hatékony lehetôség kínálkozott az érszûkület konzervatív (azaz nem
mûtéti eljárású) terápiájában és megelôzésében –
fájdalommentesen.

Tudományosan igazolták, hogy a betegek többségénél jelentôs javulást eredményez a kezelés
Elengedhetetlenül fontos idôben felfedezni az
érszûkület tüneteit, és minél hamarabb szakemberhez fordulni, de még fontosabb a megelôzés.
Figyelmeztetô jelek lehetnek, ha nyugalomban
vagy terhelésre mással nem magyarázható végtagi fájdalom jelentkezik, ha olyan tünetek jelentkeznek, mint pl. a járástávolság csökkenése, sápadt-hideg végtag, a végtag(ok) zsibbadtsága,
férfiaknál szexuális zavarok, fejfájás, fülzúgás,
szédülés és fáradékonyság. Az érszûkület kialakulásában kockázati tényezôt jelent a dohányzás,
a cukorbetegség, a magas vérzsír- és koleszterinszint, a magas vérnyomás és a családi halmozódás (örökletes). Emellett szerepet játszik még az
idôs életkor, az elhízás, a mozgásszegény életmód
és a stressz, ezeknél a megelôzés nagy jelentôséggel bír.
Kezelésekkel kapcsolatos felvilágosítás: interneten: www.medhungary.com vagy telefonon:
06-70/210-1513, 06-30/265-9360, 06-20/3276835, 06-72/551-714.

