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

A rasztafrizurás fiúk a 3D-s
monitornál cövekeltek le, és
csak miután konstatálták,
hogy ehhez még szemüveg
sem kell, akkor néztek körül,
hogy hol is vannak. Egy nagy
élettapasztalattal rendelkezô
asszonyságot Kádár Ferenc
képei és az illatozó kolbászok
vonzottak oda. Meg is jegyez-
te, hogy „Micsoda jó szagú
hely ez a Békéscsaba!”. Az-
tán, amikor a város prospek-
tusaival a hóna alatt elment,
kicsit behúzta a nyakát, olyan

élethûnek tûntek a monitorból
látszólag kipotyogó dobozok. 

Békéscsaba március elsô
hétvégéjén tizedik alkalom-
mal volt jelen Budapesten az
Utazás kiállításon, ahol nagy
sikere volt a podsztyenás ház
méteres kolbászokból álló ke-
rítésének, a prospektusoknak
és a csabai iPont világújdon-
ságának, a speciális szem-
ü veg nélkül három dimenzió-
ban nézhetô monitornak. A ki-
állítás nemzetközi és hazai
kavalkádjában mindenki a

maga módján próbálta felhív-
ni a figyelmet turisztikai kíná-
latára. A békéscsabai stand
külsôségeivel és a több ér-
zékszervre is ható program-
jaival (kolbászgyúrás, kósto-
lás stb.) a nézelôdôk minden
rétegébôl vonzotta az érdek-
lôdôket. A jövô útjának felvil-
lantása a 3D-s monitorral pe-
dig még azokat is odacsalo-
gatta, akik egyébként tájunk-
ra sem jöttek volna. 

A szakmai napon Vantara
Gyula a podsztyenás ház
elôtt, egy szépen terített asz-
talnál fogadta a vendégeket,
köztük Ranjit Rae indiai nagy-
követet, Alex J. Brooking
ausztrál nagykövetet, Daria
Bavdaz Kuret szlovén nagykö-
vet asszonyt és Varga Zoltán
önkormányzati minisztert. A
polgármester az érdeklôdôk
elôtt nemcsak azt vázolta fel,
hogy milyen gasztronómiai és
kulturális rendezvényeink van-
nak, hanem arról is beszá-
molt, milyen befektetési lehe-
tôségekkel találkozhat, aki
ilyen céllal keresi fel a várost. 

Feltámadás 
elôtt

Idén ünnepli felszentelésé-
nek századik évfordulóját a

katolikus plébániatemplom.
Az egyházi év kiemelkedô
idôszaka itt is a húsvéti ün-
nepkör, Jézus kínszenvedése
és feltámadása eseményei-
nek felidézése.

A húsvétot megelôzô negy-
vennapos nagyböjt hamvazó-
szerdán kezdôdik; a régi öre-
gek zsír nélkül fôzött ételeket
fogyasztottak ebben az idô-
szakban. Péntekenként ke-
resztúti ájtatosságot tartanak.
A mai templom keresztútját
1926-ban Orbán Antal ipar -
mûvészeti tanár készítette, a
Szarvasi úti temetôben pedig
1894-ben épült fel a kálvária.
Itt nagypénteken végzik a hí-
vek a keresztutat. 

A virágvasárnapi barka-
szenteléssel kezdôdik a
nagyhét. Nagycsütörtökön az
oltáriszentség megalapításá-
ra emlékezik az egyház. A
nagypénteki „csonkamisén”
a hívek hódolattal járulnak a
kereszt elé. 

H ideggel és kabátszag-
gató széllel köszöntött

ránk március idusa, mégis na-
gyon sokan jöttek emlékezni
a Szent István térre, a Kos-
suth térre és késôbb Mezô-
megyerre az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc
évfordulóján.

Délelôtt nagy taps fogadta
a városháza elé érkezô dísz-
menetet, amelynek élén a Jó-
zsef Attila iskola diákjai me-
ne teltek színpompás huszár-
e gyenruhában. Ôket a Balas-
si táncosai követték a Körös-
parti Vasutas Fúvószenekar-
ral, majd a Csaba Nemzetisé-
gi Néptáncegyüttes, a Tabán

Táncegyüttes tagjai és a Ken-
taur Lovas Egyesület lovas
huszárjai vonultak fel. A vá-
rosházától az ünnepélyes
zászlófelvonás után a Kos-
suth térre ment át a tömeg,
ahol a nagyközönség elôtt
köszöntötték a Békéscsabá-
ért kitüntetésben részesült
Palotai Károlyt, a Békéscsaba
Sportjáért kitüntetéssel jutal-
mazott Bökfi Jánost és a Bé-
késcsabai Elôre NKSE NB I-
es nôi csapatát, valamint a
Békéscsaba Kultúrájáért díj-
jal elismert Tomanek Gábort,
majd Vantara Gyulamondta el
ünnepi beszédét.
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T izenkettedik alkalommal
rendezte meg a Békés

Megyei Népmûvészeti Egye-
sület, a Hagyományok Háza
és a Népmûvészeti Egyesüle-
tek Szövetsége az Országos
Textiles Konferenciát, vala-
mint a hozzá kapcsolódó pá-
lyázati kiállításokat Békéscsa-
ba több helyszínén március
elsô hétvégéjén.

A „Születéstôl a gyermek-
szobáig” és az „Erdélyi festé-
kes szôttes” pályázatokra kö-
zel ezerkétszáz alkotás érke-
zett Magyarország szinte min-
den pontjáról, valamint a Vaj-
daságból és Erdélybôl. A
zsûri a beérkezett mûvek
mintegy kétharmadát javasol-
ta kiállításra.

Hagyományápoló 
textilesek konferenciája
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Aszépkorúak sorában ez-
úttal Gacs Jánost kö-

szöntötte Köles István alpol-
gármester és Kiss Gyula al-
jegyzô az ünnepelt Trefort ut-
cai otthonában.

Gyönyörû virágcsokorral,
tortával, a kormány oklevelé-
vel és Vantara Gyula polgár-
mester köszöntô soraival ér-
keztek a 95. születésnapra a
nem mindennapi vendégek.
Gacs János 1915. március 6-

án, Battonyán született (saját
bevallása szerint ugyan már-
cius 5-én, de 6-ára anyaköny-
vezték…). Földmûves szülôk
gyermekeként látta meg a
napvilágot. Eredeti szakmája
kômûves volt, majd a háború-
ban szerzett vállsérülése után
pénzügyi tanulmányokat vég-
zett. Feleségével, Máriával a
napokban ünneplik 70. há-
zassági évfordulójukat. János
bácsi egyetlen fiúgyermekük,

az 1986-ban elhunyt, város-
szerte közismert orvos, dr.
Gacs János családjával, me-
nyével és két unokájával él.
Az ötvenes évek eleje óta vá-
rosunk lakója. Az akkori me-
gyei tanács pénzügyi osztá-
lyán, majd késôbb az illeték-
hivatalban dolgozott, ahon-
nan 1975-ben ment nyugdíj-
ba. Nyugdíjasként kertészke-
déssel tölti napjait.

V. A.

Gacs Jánost köszöntötték

Március idusán

FOLYTATÁS A 3. OLDALON*

Csillagos ötös az ESZI-nek
Szociális intézményeinkben
természetes módon egyre nô-
nek a gondozottak elvárásai,
és belsô igényként megfogal-
mazódott az is, hogy minél ha-
tékonyabban nyújtsunk egyre
magasabb színvonalú szolgál-
tatást. A hosszadalmas, nagy
odafigyelést kívánó munká-
nak meglett az eredménye –
mondta Mészáros Ágnes, a Bé-
késcsabai Kistérségi Egyesí-
tett Szociális Intézmény (ESZI)
vezetôje azon az Ady Endre
utcai otthonban tartott ünnep-
ségen, amelyen megkapták
az ISO 9001:2009 minôség-
biztosítási tanúsítványt.
Vantara Gyula polgármes-

ter, a kistérségi társulás elnö-
ke köszöntôjében elismerés-
sel szólt a szociális ágazat
dolgozóiról, akik bebizonyí-
tották, hogy a nehézségek el-
lenére javíthatók a munkakö-
rülmények, és nagymérték-
ben növelhetô a szolgáltatást

igénybe vevôk elégedettsé-
ge. Dr. Hajnal Miklós Pál, a fel-
készülést segítô AdWare Q1
Fejlesztô és Tanácsadó Kft.
ügyvezetôje megjegyezte,
hogy az intézményben nem
végcél, hanem egy közbülsô
állomás volt a tanúsítvány
megszerzése. Egy új korszak
kezdetét jelenti, hogy a Bé-
késcsabai Kistérségi ESZI –
az országban egyedülálló
módon – elkezdte az európai
minôségmodell felépítését.

– A tanúsítványon nincs
osztályzat, de ha lehetne, csil-
lagos ötöst írnánk rá a pro-
fesszionális ellátásért, a bé-
kés, nyugodt légkörért és a
valódi odafigyelésért, ami fel-
becsülhetetlen hatással van
az idôsek életminôségére –
tette hozzá Tiber Ildikó, az el-
lenôrzést és értékelést végzô
Bureau Veritas Magyarország
Kft. marketingvezetôje.

M. E.
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Csa bai Mér leg in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lôs szer kesz tõ:
Fe hér Jó zsef. Nyom dai elõ ké szí tés: Várhegyiné Szántó Anikó, Várhegyi
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István, telefon: 70/317-8206. 

Lapunk legközelebbi száma 
április 8-án jelenik meg.

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

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

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

JELENTKEZÉS A SZLOVÁK ÓVODÁBA

A SZLOVÁK GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA,
ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM

értesíti a kedves szülôket, hogy a 2010/2011-es nevelési évben az óvodai el-
látást igénylô gyermekek nyilvántartásba vétele az alábbi helyszínen történik:
Békéscsaba, Jilemnicky u. 1. (a kórház mentôbejáratával szemben)

A JELENTKEZÉS IDEJE:
2010. április 19. (hétfô) 8.00–18.00 óra
2010. április 20. (kedd) 8.00–18.00 óra
2010. április 21. (szerda) 8.00–12.00 óra

A jelentkezéshez a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímigazoló iga-
zolványa, valamint a szülô (gondviselô) személyi igazolványa, lakcímigazolvá-
nya szükséges.

Óvodánk szeretettel várja a szülôket és a gyermekeket, hogy megismerked-
hessenek intézményünk óvodapedagógusaival, az óvodában folyó nyelvi
programmal, a nevelômunkával és körülményeinkkel.

A nyílt nap programja: 8.00–10.00  betekintés a csoportok életébe
10.00–10.30  az óvoda bemutatása
10.30–12.00  program az udvaron

A szlovák óvoda a férôhelyek függvényében Békéscsaba egész te-
rületérôl várja az óvodába jelentkezôket.

Érdeklôdni lehet a 66/453-530-as telefonszámon.

NYÍLT NAPOK: 2010. április 7., 8., 9. 8.00–12.00 óra

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala a hatályos településrendezési eszközeit az
alábbi helyen módosította, ennek megfelelôen szabályozási és rende-
zési tervet készíttetett a következô területre:

övezeti besorolás módosítása az 1493/8 hrsz.-ú területre K-KZ (kü-
lönleges közlekedési) övezetrôl VK (központi vegyes) övezetre.

Az épített környezet alakításáról és védelmérôl megalkotott 1997. évi
LXXVIII. tv. 9. § (6) bekezdése értelmében a tervet a helyben szokásos
módon lakossági tájékoztatás céljából közszemlére kell tenni. 

Az elkészült terv 2010. március 25-tôl április 25-ig ügyfélfogadási idô-
ben megtekinthetôk Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Városépítészeti Csoportjánál (Békéscsaba, Szent I. tér 7., kö-
zépsô díszudvar).

Városépítészeti csoport

A kistérségi társulás vezetése
kézhez vette a nyertes pályá-
zatról szóló értesítést, így Bé-
késcsaba mellett további há-
rom települését (Újkígyóst,
Kétsopronyt és Csabaszaba-
dit) érintô, a közösségi közle-
kedés feltételeit nagyban javí-
tó beruházást valósíthat meg. 

Az említett négy tagtelepü-
lésen autóbusz-megállóhe-
lyek újulnak meg fedett várók
elhelyezésével, a peronszige-
tek és az öblök aszfaltburko-

latainak felújításával. Békés-
csabán tíz, Újkígyóson tizen-
hét, Kétsopronyban három,
Csabaszabadiban pedig egy
buszöböl újul meg a projekt
megvalósulása során. 

A Dél-alföldi Regionális Fej-
lesztési Ügynökség által meg-
ítélt támogatás 121 225 000 Ft,
amely 85%-os támogatási in-
tenzitásnak felel meg. A fenn-
maradó költségeket az érintett
önkormányza t ok vállalják a
beruházások arányában.

Az ifiházban nemrégiben em-
lékesttel tisztelgett a Trianon
Társaság a kommunizmus ál-
dozatainak emléke elôtt. A
dr. Dóró János szerkesztette
mûsort Tomanek Gábor, Szô-
ke Pál, Mészáros Mihály szín -
mûvészek adták elô.

A kommunizmusnak száz-
milliónál is több áldozata volt
– minderrôl a mûsorban idé-
zett dokumentumok is tanús-
kodtak. Az ünnepi esemé-
nyen Patrubány Miklós, a Ma-
gyarok Világszövetségének
(MVSZ) elnöke is elmondta
Trianonnal kapcsolatos gon-
dolatait. A kötetlen beszélge-
tésen részt vett Rácz Sándor
‘56-os forradalmár, az MVSZ
tiszteletbeli elnöke és prof. dr.
Papp Lajos szívsebész, szív-
gyógyító, a Kárpát Haza
Nemzetôrség fôparancsnoka.
A moderátor Tomanek Gábor
volt. A szervezôk kiállították a
Székelyudvarhelyen élô fafa-

ragó mûvész, Kovács Attila ti-
zennégy dombormûvét és azt
a látványtervet, amely a Bé-
késcsabán közös akarattal el-
helyezendô, az 1848–49-es
magyar forradalom és sza-
badságharc összes áldozatá-
nak emléket állítana. Az est
háziasszonyának szerepét
Barcs Anikó töltötte be.

V. A.

Fedett várók, öblök, 
peronszigetek

A kommunizmus áldozatai

Könyvvizsgálói
pályázatot írnak ki
Az önkormányzat könyvvizs-
gálói feladatait a 301/2009.
(V. 14.) közgyûlési határozat-
ban foglaltak szerint a Krizsán
és Társai Kft. látja el. Mivel a
céggel kötött határozott idejû
megbízási szerzôdés június
hó 30-án lejár, a helyi önkor-
mányzatokról szóló törvény-
ben foglaltaknak megfelelôen
– 24 egyhangú szavazattal –
új pályázat kiírása mellett dön-
töttek a képviselôk a követke-
zô könyvvizsgáló kiválasztása
érdekében. Ezt követôen a le-
járt idejû határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentést is el-
fogadták 21 igen szavazattal,
három tartózkodás mellett.

v. a.

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Köz gyûlése hárommillió forint
visszatérítendô, kamatmen-
tes támogatást biztosított  a
Civil Szervezetek Szövetsége
TÁ MOP 1.4.1-07/1-2008-0107
számú pályázati programjához
a projekt elindításához szük-
séges minimális, de kötelezô
tevékenységek megvalósítá-
sára a civil likviditási alapból.

Eredetileg 2008. augusztus
31. és 2010. március 31. kö-
zött kellett volna megvalósul-
nia a szóban forgó, „Esélyte-
remtô munkapiaci szolgáltatá-
sok Békés megyében” címû
programnak, a határidôt azon-
ban július 31-éig meghosz-
szabbították, így a záróbeszá-

moló elkészítésének határide-
je augusztus 31-ére módosult.
A támogatás folyósítására a hi-
ánytalanul dokumentált záró-
elszámolást követôen kerülhet
sor, s ennek várható idôpontja
szeptember 30-a. A szövetség
képviselôje ezért azzal a ké-
réssel fordult a közgyûléshez,
hogy szeptember 30-ig hosz-
szabbítsák meg a 601/2009.
(IX. 24.) közgyûlési határozat-
ban megítélt hárommillió forint
támogatási összeg visszafize-
tési határidejét. A képviselôk a
márciusi közgyûlésen 23 igen-
lô voks és egy tartózkodás
mellett elfogadták a határozati
javaslatot, így teljesíthetô a ci-
vilek kérése.

Vándor Andrea

Mezei Zsolt képviselô kér-
dést intézett a polgár-

mesterhez; azt tudakolta meg,
hogy a Körös Hotellel kapcso-
latban tett vállalásait mennyire
sikerült teljesítenie.
Vantara Gyula tájékoztatá-

sa szerint a Körös Hotel a ko-
rábbi vegyes területi besoro-
lásból különleges területi be-
sorolásba került. Az övezeti
átsorolás megteremtette an-
nak az elvi lehetôségét, hogy
a Szent István tér revitalizá-
ciója kapcsán megszûnô par-
kolók helyett majd ezen a te-
rületen alakítsanak ki parko-
lót. A revitalizáció közérdekû
cél, ezért ha nem sikerülne
megegyezni az ingatlan tulaj-
donosával a terület adásvéte-
lérôl, az önkormányzat kisajá-
títást kezdeményezhet. A Kö-
rös Hotel területének meg-

szerzésére tehát megtörtén-
tek az elsô lépések, a végle-
ges rendezés már csak idô
kérdése, valamint a szüksé-
ges hatósági eljárások és a
beruházás megvalósításának
függvénye. e.

Döntöttek 
a parkolóházról

A márciusi közgyûlésen ki-
sebb fennakadást, illetve
hosszabb szünetet okozott
egy helyben kiosztott elôter-
jesztés. A parkolóház építé-
sé hez kapcsolódó anyag tu-
lajdonképpen telekvásárlás-
ról szólt.
Dr. Kiss Gyula aljegyzô el-

mondta: az utolsó pillanatban
értesültek róla, hogy az Élés-
ker Kft.-nél tulajdonosváltás
történt, a belvárosi revitalizá-
ciós pályázat beadási határ-
i deje miatt azonban sürget az
idô. Ez a határidô április 30-a,
s addig már nem lesz köz -
gyûlés, pedig a tavaly októbe-
ri testületi döntéshez képest
megváltoztak a feltételek. Me-
zei Zsolt (MSZP) szóvá tette,
hogy a bizottságoknak nem
volt lehetôségük megtárgyal-
ni az elôterjesztést. Vantara
Gyula polgármester a bizott-
sági ülésekre negyedórás
szünetet szánt, ami közel egy-
órásra húzódott. Ferenczi Atti-
la a szünet után bejelentette,
hogy a két bizottság együttes
ülésén a városfejlesztési bi-
zottság négy támogató és két
tartózkodó voks mellett ho-
zott döntést, míg a gazdasági
bizottságnak két igen és két
tartózkodás mellett nem sike-
rült döntenie. Végül a határo-
zati javaslatot tizennyolc igen,
egy nem és öt tartózkodás
mellett elfogadták.

Vándor

Szinte csak és kizárólag az
a két közbeszerzési eljá-

rással kapcsolatos napirend
eredményezett – a megszo-
kottnál is jóval higgadtabb –
vitát a márciusi közgyûlésen,
amelyek a 2. Sz. Általános Is-
kola komplex felújítása és a
Jaminai Közösségi Ház bôví-
tése kapcsán merültek fel. Ez
utóbbinál az elôzetes költség-
tervezés hibája okozta a prob-
lémát, a közbeszerzési eljárás
során ugyanis kiderült: a ter-
vezett bôvítésre elkülönített
összegbôl egy vállalkozó sem
végzi el a munkát, így végül –
kisebb vitát követôen – csak-
nem 9,5 milliós többletforrás
biztosítása mellett a testü let ki-

hirdette a legkedvezôbb aján-
latot tett nyertes kivitelezôt is.

A 2. Sz. Általános Iskola
komplex felújítása kapcsán
Vámos József (SZDSZ) képvi-
selô aggályosnak tartotta az
egyik pályázó kizárását a köz-
beszerzési eljárásból. Az aján-
latokat bíráló kilencfôs bizott-
ság döntésének értelmében a
szóban forgó cég „kirívóan
aránytalan kötelezettségválla-
lást tartalmazó” ajánlata miatt
esett ki az eljárásból, így a
testület végül a cég kizárásá-
val választott kivitelezôt. A
nyertes békéscsabai vállalat
497 milliós ajánlati áron végzi
el az intézmény felújítását.

K. K. P. 

Hárommillió a civileknek

Különösebb vita nélkül,
olajozottan folyt a munka

a békéscsabai képviselô-testü-
let legutóbbi ülésén. Az elsô
napirendi pontok között tár-
gyalták az általános iskolák
elsô évfolyamán indítható 
osztályok engedélyezésének
ügyét. Az elfogadott határozat
értelmében szeptembertôl 22
osztályban összesen 485 gyer-
mek kezdheti meg iskolai ta-
nulmányait a város által fenn-
tartott tíz alapfokú oktatási in-
tézmény valamelyikében. A je-
lentkezôk száma tizenhárom-

mal nôtt az elôzô tanévhez ké-
pest, miközben jelentôsen
mérséklôdött a belváros irá-
nyába történô iskolaválasztási
kedv a jaminai szülôk körében.
Ennek megfelelôen az Erzsé-
bethelyi Általános Iskola indítja
a legtöbb, szám szerint négy
elsô osztályt, de nagy a túlje-
lentkezés a 2. Sz. Általános Is-
kolába is. Ez utóbbi intézmény
– a jelentkezôk száma alapján
– kérelmezte három elsô osz-
tály indítását, de ezt a kérést az
épületkihasználtság mértéke
miatt végül elutasította a testü-

let, így csak két osztály indul-
hat. Az osztályok számára vo-
natkozó közgyûlési határozatot
követôen az egyes intézmé-
nyek igazgatói döntenek a fel-
vételrôl, errôl április 2-áig írás-
ban értesítik a szülôket. A beis-
kolázási folyamat utolsó lépése
maga a beiratkozás, amelyre a
döntések lezárulta után, április
29–30-án kerülhet sor. A nem
békéscsabai lakóhellyel ren-
delkezô tanulók felvételi eljárá-
sa május 11-tôl zajlik – termé-
szetesen a szabad férôhelyek
függvényében. k. k. p.

Gregor László az ügyrendi bizottságban
Aranyi Tímea, az ügyrendi és ellenôrzési bizottság külsô tag-
ja lemondott, helyére a szocialisták Gregor Lászlót jelölték.
A bizottság új kültagja a március 18-i közgyûlésen tett esküt.

Lépések a Körös Hotelért Irány a suli

A legkedvezôbb ajánlat
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Varga Anita és Gábriel Zsolt, Lenti Vivien és Bábosik Tamás, Szilágyi
Éva Mária és Bertók Sándor József.

SZÜLETÉSEK
Laczó Péter és dr. Bárány Katalin Emese leánya Fruzsina Mira, Hidvé-
gi László és Szécsényi Andrea leánya Martina Nóra és fia Marcell Lász-
ló, Nagy Attila és Szöllôsi Anikó leánya Georgina, Gábor György és
Suskó Erzsébet fia György, Ungor Attila Imre és Haraszti Judit leánya
Lana Trixi, Kôszegi László és Lipták- Galló Julianna leánya Fruzsina, Tí-
már Tamás és Beinschródt Szilvia fia Levente (Mezôberény), Hidvégi
Zsolt és Balázs Mariann leánya Viktória Réka (Békés), Danczik István
és Mihálik Andrea fia Dominik István (Újkígyós), Pribojszki János és
Ilyés Erika leánya Médea (Békés), Sallai László és Pesztránszki Mag-
dolna fia Ádám (Dévaványa), Csicsely György és Bencsik Mária leánya
Gréta (Kondoros), Bozsányi Jenô és Simon Éva fia Rúben, Botta- Du-
kát Tibor János és Orczifalvi Éva leánya Petra, Káli Attila és Bartolák Il-
dikó fia Zétény, Baji Tamás és Bagó Márta leánya Fruzsina (Békés), Mu-
csi Gábor és Stibán Krisztina leánya Milla Krisztina (Mezôberény).

HALÁLESETEK
Svecz Andrásné Bánszki Julianna (1950), Hoffmann Béláné Várhal-
mi Ilona (1943, Mezôberény), Komlódi Imre (1926, Köröstarcsa).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Így neveld a sárkányodat (szinkr. amerikai animációs) BA
Szökôhév (amerikai romantikus vígjáték) 12 év
Alice Csodaországban (szinkr. amerikai családi) 12 év
Elveszett személyek körzete (belga–holl.–magyar–német–fr. dráma) 12 év
Igazából apa (magyar romantikus vígjáték) 12 év
Bibliothéque Pascal (német–magyar filmdráma) 16 év

Exférj újratöltve (szinkr. amerikai vígjáték) 12
Így neveld a sárkányodat (szinkr. amerikai animációs) BA
Alice Csodaországban (szinkr. amerikai családi) 12 év
Czukor Show (magyar játékfilm) 16 év
Tapsvihar (dán dráma) 12 év
Igazából apa (magyar romantikus vígjáték) 12 év

DÍSZBEMUTATÓ – Bibliothéque Pascal – 2010. március 26. 18.30
Vendégeink: Hajdu Szabolcs (rendezô), Nagy András (operatôr), Pataki

Ági (producer), Kovács Gábor (producer) 

Március 25–31.

Április 1–7.

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
– Lencsési Közösségi Ház –

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

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
– IFIHÁZ –

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

Március 26. (csütörtök) 18.00 ifjúsági ház, nagyterem
„Adjátok vissza a hegyeimet!” – Koltai Gábor filmjének vetítése

Március 26. (csütörtök) 20.00 ifjúsági ház, Kaszinó
Budapest Acoustic Band koncert (Belépôjegy: 500 Ft)

Március 26–27. (csütörtök–péntek) Munkácsy-emlékház
„Múzeumsorsok nyomában…”    
Kisnemesi Otthonok VII. Országos Találkozója   

Március 27. (péntek) 20.00 Békési Úti Közösségi Házak
A Békési Úti Közösségi Házak jazzklubjának rendezésében
Grencsó Bio Kollektív (A belépés díjtalan!)
(A program a PANKKK támogatásával valósul meg!)

Március 27. (péntek) ifjúsági ház, nagyterem
(elsô) Csabai Bluesház a Csabai Csípôs Blues Club rendezésében   
(„Dohányzásmentes rendezvény!”)
19.00 Kuss Tücsök
20.15 Pribojszki Mátyás & Ripoff Rakolnikov
21.20 Póka Egon Experidence. Vendég: Tóth János Rudolf
23.00 Takáts Tamás Blues Band 
Mûsorvezetô: a Csabai Csípôs Blues Club tiszteletbeli tagja: Benkô Zsolt
(Belépôjegyek: elôvételben 1200 Ft, helyszínen 1500 Ft)

Március 28. (szombat) ifjúsági ház, Kaszinó – Jazz-szombat
21.00 Zenél a Trió inFúzió
22.30 Zenél Balázs Elemér és a Ha-Us Group 
(A belépés ingyenes!)

Március 30. (hétfô) 9.00 ifjúsági ház, nagyterem
A Filharmónia Kht. hangversenye
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenye      
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

„Nem árt egy kis art”
M Û VÉ S Z E T I   O L I M P I A
Békéscsaba, 2010. április 1–3.

IFIHÁZ

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

KIÁLLÍTÁS:
VIII. „Csak tiszta forrásból…” címmel a Kárpát-medencében élô és alkotó

magyar fotósok számára kiírt pályázat zsûrizett anyagából összeállított
kiállítás tekinthetô meg április 12-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig a kö-
zösségi ház nagytermében.

15 ÉVES A KÖZÖSSÉGI HÁZ KERTBARÁT KÖRE:
Március 27-én, szombaton 10 órakor: a rendezvényt megnyitja Takács
Péter, a közösségi ház vezetôje, köszöntôt mond Kutyej Pál, Békéscsaba
Város Külkapcsolatok, Érdekegyeztetô és Kisebbségi Bizottságának el-
nöke. Visszatekintés az elmúlt 15 évre: Sztanek István alapító elnök és dr.
Sicz György elnök. Baráthné Bátai Beatrix, a Kertészek és Kertbarátok Or-
szágos Szövetsége fôtitkárának elôadása A kertbarát mozgalom jelene és
jövôje címmel. Szelekovszky László nyugalmazott fôtanácsos vetítéssel
egybekötött elôadása Békés megye természetvédelmi értékei címmel.

KIRÁNDULÁS:
Április 5-én, hétfôn a természetjáró kör húsvéti gyalogtúrája Szabadkí-

gyósra, a kastélyhoz, a jaminai bányatavak mentén. Indulás 10.00 órakor
az Orosházi út–Fiumei utca sarkától.                             

METSZÉSI BEMUTATÓ:
Április 6-án, kedden 15 órakor ôszibarack-metszési bemutató. Vezeti:
dr. Sicz György kertészmérnök. Találkozás 14.30 órakor a közösségi ház
mögötti parkolóban.

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 csü-

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

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

tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
Alakformáló torna: minden héten kedden és csütörtökön 18.30– 19.30

óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobikoktató.

Március idusán ‘48-ra emlékeztünk
– Ma egy reményteli kezdetrôl,
a magyar történelem egyik
legfelemelôbb pillanatáról em-
lékezünk meg, amikor az idea-
lizmus gyôzedelmeskedett a
mindig lehúzó kishitûséggel
szemben. 1848 üzenet a jelen-
nek, hogy amennyiben túl-
lé pünk a mindennapi ciniz-
mu son, a „soha nem változik
semmi” attitûdön, a gyávasá-
gon, a kisebbrendûségi érzé-
sen, akkor mi, magyar embe-
rek ki tudjuk fordítani a sarkai-
ból a világot… Összefogással
sikerre vihetjük a kitûzött célo-
kat, hisz felelôsséggel tarto-
zunk elôdeink hagyatékáért,
örökösei vagyunk a márciusi
ifjaknak, a szabadság, egyen-
lôség, testvériség eszméinek –
fogalmazott a polgármester.

Vantara Gyula beszédét
követôen „A magyarok iste-

nére!...” címû zenés, táncos,
irodalmi mûsort láthattuk Jó-
zsa Mihály szerkesztésében,
Mlinár Pál koreográfiájával. A
Kossuth téri program koszo-
rúzással zárult. 

Délután, talán még cuda-
rabb szélben, a mezômegye-
ri Március 15-e téren gyûlt
össze a városrész apraja-
nagyja Petôfi Sándor mell-
szobrának, Mészáros Attila al-

kotásának az avatásán. A Me-
zôberényi Ifjúsági Fúvószene-
kar zenéje és a Mezômegyeri
Asszonykórus dalai után Hri-
csovinyi Tamás önkormány-
zati képviselô osztotta meg
gondolatait az ünnepelôk-
kel. Mint mondta, 1848-ban a
nemzeti függetlenség és a
polgári haladás volt a tét, ma
pedig a magyar nemzet fenn-
maradása, amelyhez szüksé-
günk van a márciusi ifjak által
is áhított békére, szabadság-
ra és egyetértésre.

Petôfi mellszobrát Vantara
Gyula polgármester leplezte
le, majd Szigeti Antal plébános
és a korábban Csabán, jelen-
leg Maglódon szolgáló Né-
meth Mihály evangélikus lel-
kész áldotta meg. Az ünnepet
Megyeren a Tóth Balázs ve-
zette Arany Színjátszókör mû -
sora zárta. M. E.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Agazdasági helyzet rom-
lása a rendôrségi szám-

adatokban is nyomon követ-
hetô, megszaporodtak a sze-
mély elleni, a gazdasági és a
vagyon elleni bûncselekmé-
nyek – derült ki abból a rend-
ôrségi beszámolóból, ami a
legutóbbi közgyûlésen került
a képviselôk elé. 
Dr. Gyurosovics Józsefme-

gyei és dr. Hajdú Antal városi
fôkapitány személyesen jelent
meg a képviselô-testület elôtt,
hogy beszámoljon a múlt év-
rôl és válaszoljon a felmerülô
kérdésekre. Dr. Hajdú Antal el-
mondta, hogy 2009-ben tör-
tént egy emberölés, nôtt a tes-
ti sértések száma, több volt a
garázdaság. Ahogy fogalma-
zott: szinte mindent lopnak
Békéscsabán, az emberek
pedig nem elég óvatosak. Kí-
nálja magát a pulton vagy asz-

talon felejtett mobiltelefon, az
autó ülésén hagyott laptop,
pénztárca, és a Dobozi úton

elôfordult, hogy a nyitott ajtón
mentek be a házba a betörôk.
A kapitányság a látható rend-
ôrség fenntartására töreke-
dett, gyakrabban járôröztek,
például posztos rendôrök és
kutyás rendôrök járták a bel-
városi éjszakát. A baleseti
helyzet kedvezôbben alakult,

mint a korábbi években, és jó
kapcsolatot tartottak fenn a
közterület-felügyelôkkel, me-
zôôrökkel, polgárôrökkel, civil
biztonsági szolgálatokkal. 

Több képviselô beszélt ar-
ról, hogy az éjszakai hangos-
kodókkal valamit kezdeni kell,
talán megoldás lehet egy
egész városra kiterjesztett, át-
gondolt csendrendelet. Galisz
Géza szerint egy város éle-
té hez hozzátartozik a kultu-
rált szórakozás, a nyüzsgés.
Szente Béla elpanaszolta,
hogy a Dobozi út környékén
betakarításkor utánfutóval
lopják a terményt. Takács Pé-
ter felvetette, hogy korábban
mûködött egy közbiztonsági
kerekasztal, jó lenne újból fel-
éleszteni. Herczeg Tamás egy
olyan közbiztonsági fórum
megszervezését javasolta,
ahol a lakosság kéréseit, pa-

naszait hallgatnák meg a
rendôrség képviselôi. Hanó
Miklós elmondta, hogy a Bar-
tók Béla úti telezöldes keresz-
tezôdésbôl csúcsidôben ne-
héz kikerülni, és megjegyezte,
hogy a Gyulai úton gyakran
száguldoznak a motorosok és
„koptatják” a kerekeket.

Dr. Hajdú Antal nyitott volt
az ötletekre, a figyelemfelhívó
gondolatokra. Kérte, hogy az
utánfutóknak próbálják felírni a
rendszámát, vagy legalább an-
nak egy töredékét az érintettek.
Az éjszakai rendzavarók kap-
csán pedig elmesélte, hogy ha
a járôrök ilyenkor ittas, han-
goskodó fiatallal találkoznak,
ellenôrzik, ô pedig ír a szülôk-
nek, hogy tudják, mikor és hol
találkoztak gyermekeikkel a
rend ôrei. Eddig nem kellett
kétszer ugyanannak írnia.

Mikóczy Erika

Beszámolt a rendôrség 
A kapitány nyitott volt az ötletekre, figyelemfelhívó gondolatokra Nem rendelet erejû cse-

lekvési terv, hanem a vá-
ros tanyavilágát érintô problé-
mákat és feladatokat feltáró,
az Európai Unió vidékfejleszté-
si koncepciójához igazodó
komp lex fejlesztési vázlat elké-
szítése volt a cél – fogalmazott
Szente Béla önkormányzati
képviselô a legutóbbi köz gyû -
lésen a városatyák elé kerülô
„Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros tanyavilágának felzárkózta-
tási programja” kapcsán.

Mivel a tanyákat érintô dön-
tések rendszerint célirányosan
egy területre koncentrálva szü-
letnek, így az ott élô mintegy
kétezer lakos nem rendelkezik
elegendô információval a kör-
nyezetüket érintô elképzelé-
sekrôl, azok megvalósításának
lehetôségérôl. Eközben a vég-
rehajtó szervezeti egységek
– kistérségi, önkormányzati
vagy akár hivatali szinten is – a
saját részfeladataikra koncent-
rálva sokszor egyáltalán nem,
vagy csak szövevényes infor-
mációs csatornákon keresztül
ismerik meg a tanyavilágban
élôk mindennapjai és más
szervezetek munkája kapcsán
felmerülô problémákat. A fel-
zárkóztatási program ezeket

az önmagukban futó elképze-
léseket hivatott egy komplex
közigazgatási, közbiztonsági,
gazdaságélénkítési, infrastruk-
turális és közösségi területeket
is érintô fejlesztési tervvé for-
málni. A testület teljes egyetér-
tésben fogadta el a fejlesztési
koncepció kidolgozására vo-
natkozó javaslatot, amelyet –
Takács Péter képviselô javasla-
ta nyomán – ez év végére egy
konkrét részfeladatokat meg-
határozó, négyéves felzárkóz-
tatási ütemterv követ majd. Az
ülésen felszólaló minden kép-
viselô megköszönte Szente
Béla munkáját a majdani cse-
lekvési terv alapját képezô fel-
zárkóztatási program kidolgo-
zásáért. Kárász-Kiss

A tanyavilág fejlesztése
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ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

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

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

(a Ví dia-ud var ban)

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

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

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

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

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

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

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

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

MSZ EN ISO 9001:2001

FIAT
gépjármûvek javítása

Kolbászillat és 3D

Világújdonság az iPONT-tól

Az iPONT Consulting Kft. egy
békéscsabai fejlesztési köz-
ponttal és budapesti székhely-
lyel rendelkezô cég, amely
2003-as megalakulása óta int-
ranet-, internet-alkalmazások,
e-business rendszerek fejlesz-
tésével, valamint az ezekhez
kapcsolódó szolgáltatásokkal
foglalkozik. Mint azt Korcsok
Zoltán ügyvezetô igazgatótól
megtudtuk, az iPONT olyan
technológiával rukkolt elô,
amely az egész világon meg-

változtathatja mindazt, amit a
háromdimenziós technológiá-
ról tudtunk. 

– A háromdimenziós meg-
jelenítés és a térbeli élmény el-
érése eddig valamilyen korlát
miatt nem válhatott tökéletes-
sé, gondoljunk például a kizá-
rólag erre a célra készült
szemüveggel nézhetô televí-
ziós vagy mozis kísérletekre,
hologramokra. 3D Studio üz-
letágunk létrehozta a szabad
szemmel is háromdimenzió-
ban látható, valós térbeli él-
ményt nyújtó megjelenítést. A
háromdimenziós térérzetet
egy speciális hardver és egy
speciális szoftver segítségével
állítjuk elô. A fény útjának elté-
rítésével a monitor a bal és a
jobb szem részére más-más
képet sugároz, ezáltal az
agyunk háromdimenziós ké-

pet állít elô. A háromdimenziós
hatás és a kivételes 3D mély-
ség az egyedien átalakított
LCD monitoron akár több né-
zôpontból is tökéletesen érzé-
kelhetô egyidejûleg, bár a mo-
nitor nem foglal el nagyobb
helyet, mint egy hagyomá-
nyos LCD képernyô. A szem-
ü veg nélküli 3D egy nagyon új,
innovatív technológia, amely
példátlan minôségi és nézôi
kényelemmel képes valóság -
hû élményt teremteni.
– Mely területeken haszno-

sítható ez a technológia?
– Felhasználási lehetôsége

rendkívül sokrétû. Elsôdleges
célunk, hogy a reklám és a
marketing terén még az idén
elterjedjen, hiszen tizenötször
hatékonyabb ez a megjelení-
tés, mint a hagyományos, két-
dimenziós. Ezenkívül mind az

orvostudományban, az ipar-
ban, az építészetben, az ott-
honi szórakoztatásban, mind
pedig az oktatásban szeret-
nénk hasznosítani ezt a tech-
nológiát.
– Elnyerték az elsô Innová-

ciós TechShow nagydíját. Mit
jelent önöknek ez az elisme-
rés, és magyar cégként vajon
milyen lehetôségeik vannak a
piacon?

– Az innovációs díjjal cé-
günk jelentôs inkubációs szol-
gáltatást nyert, amellyel 2010-
ben még több nemzetközi kiál-
lításon, konferencián vehetünk
részt, még szélesebb közön-
ség számára tehetjük feledhe-
tetlenné a látványt. A világ még
csak most kezdi felismerni a
3D-ben rejlô lehetôségeket,
ezzel még csak néhány cég
foglalkozik. m. e.

Dr. Budai Zoltán, a város tu-
risztikai stratégiájának készí-
tôje beszélt egy olyan látoga-
tóközpontról, amely a kolbász
népszerûségére építene: a
kolbász történetének megis-
merésétôl a készítés forté-
lyain keresztül a vásárlásig
mindenre volna lehetôség
benne egész éven át. Hang-
súlyozta, hogy Békéscsaba a
hazai szlovákság központja, a
turizmus szempontjából eb-
ben és a Munkácsy-emlékek
megismertetésében is van
még kiaknáznivaló.

A kolbászkerítés „léceit” a
zárás elôtt Rákóczi Ferenc

közremûködésével árverez-
ték volna el, egy, a rendôr-
ségre érkezô bombafenyege-
tés miatt azonban ki kellett
üríteni a kiállításnak is helyet
adó Hungexpo területét, a vá-
sár bezárt. A kerítés legna-
gyobb része hazakerült, a
negyvenkilenc darab méteres
kolbászt a polgármester a
csabai bentlakásos szociális
intézményeknek ajánlotta fel.

Az Utazás kiállítás az idén a
gazdasági nehézségek miatt a
megszokottnál szûkebb kere-
tek között zajlott. Ahogy Van-
tara Gyula fogalmazott, ennek
ellenére most is meg kellett
mutatnunk értékeinket, hiszen

nem lesz ez mindig így. Bé-
késcsabán jelenleg mintegy
háromszázan foglalkoznak tu-
rizmussal, nekik és mindnyá-

junknak fontos, hogy minél
többen jöjjenek el hozzánk, ha
megtehetik, és ismerjék meg
városunkat. Mikóczy 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL* A tanulmányi szerzôdés
A tanulmányi szerzôdés meg-
kötése eredetileg a munkálta-
tó szakemberszükségletének
biztosítását szolgálta, a tör-
vé nyi indoka ma is ez. Ennek
érdekében a munkáltató vál-
lalja, hogy a tanulmányok
alatt támogatást nyújt, a mun-
kavállaló pedig arra kötelezi
magát, hogy a tanulmányo-
kat folytatja, és a képzettség
megszerzése után bizonyos
ideig ott marad a munkálta-
tó nál, munkaviszonyát fenn-
tartja. Természetesen a mun-
kavállaló is kezdeményezheti
a szerzôdés megkötését, ha
ez mindkettejüknek érdeké-
ben áll.

Fontos, hogy nem köthetô
tanulmányi szerzôdés, ha a
tanulmányok elvégzésére a
munkáltató kötelezte a mun-
kavállalót, pl. a munkakör
képzettségi követelményei
emelkednek és ezért beisko-
lázásra van szükség.

A tanulmányi szerzôdést
írásba kell foglalni, benne
meg kell határozni a támoga-
tás formáját és mértékét, to-
vábbá azt, hogy a munkavál-
laló – a tanulmányok befeje-
zését követôen – a munkálta-
tónál mennyi ideig köteles to-
vább dolgozni. Ez az idôtar-
tam öt évnél hosszabb nem
lehet. Ha a munkáltató a tá-
mogatást nem biztosítja vagy
egyéb lényeges szerzôdés-
szegést követ el, a munkavál-
laló mentesül a kötelezettsé-
gei alól.

Ha a munkavállaló nem
megfelelô eredménnyel foly-
tatja a tanulmányokat vagy
azt követôen a meghatározott
idôtartamot nem tölti le, eset-
leg egyéb módon megszegi a
szerzôdést, vissza kell fizetnie
a támogatást.

Iskolai rendszerû képzés
esetén a munkáltató tanulmá-
nyi szerzôdés nélkül is köte-
les a tanulmányok folytatásá-
hoz szükséges szabadidôt
biztosítani, ennek mértékét az
oktatási intézmény által kibo-
csátott igazolásnak megfele-
lôen kell megállapítani (kon-
zultációk, gyakorlati órák be-
osztása stb.). Ezen túl a mun-
káltató vizsgánként – ha egy
napon több vizsga is van, ak-
kor vizsgatárgyanként – négy
munkanap szabadidôt köte-
les biztosítani (a vizsganapot
is beleértve). Vizsgának az
oktatási intézmény által meg-
határozott számonkérés mi-
nôsül. A diplomamunka (szak-
és évfolyamdolgozat) elkészí-
téséhez tíz munkanap sza-
badidô jár. Ezekre a napokra
azonban csak akkor fizetendô
díjazás, ha errôl a felek meg-
állapodnak vagy tanulmányi
szerzôdést kötnek.

Nem iskolai rendszerû
képzés esetén a munkaválla-
lónak tanulmányi munkaidô-
kedvezmény csak abban az
esetben jár, ha azt külön sza-
bály elrendeli vagy így álla-
podnak meg a tanulmányi
szerzôdésben.

Dr. Kálmán Viktor

Munkajog mindenkinek (13.)

Az országban hatan vehet-
ték át ebben az évben az

Építéstudományi Egyesület
(ÉTE) érdemérmét, köztük
egyedüli vidékiként Kis Béla, a
polgármesteri hivatal város-
é pítészeti csoportjának mun-
katársa, akinek megyei szin-
ten végzett, kiemelkedô szak-
mai és szervezô munkáját ju-
talmazták a kitüntetéssel.

– Az építészetben legin-
kább a régmúlt emlékei von-
zottak és vonzanak, ha me-
gyek valahová, ezt figyelem.
Az ezzel kapcsolatos tudás el-
sajátítása iránti vágy vezérelt
akkor is, amikor jelentkeztem

Debrecenbe, az egyesület
szervezésében indult fôiskolai
képzésre, ahol 1987-ben vé-
geztem. Ettôl kezdve az építé-
szethez kötôdik szinte min-
den tevékenységem. Egy
ideig a DÉLÉP-nél dolgoztam,
onnan mentem az akkori ta-
nácsházára, majd a megye-
házán készítettem területren-
dezési terveket. 1991-ben
visszakerültem a városhoz,
azóta a városépítészeti cso-
port munkatársa vagyok, és a
feladataim közé tartozik pél-
dául a helyi építészeti értékek
védelme. Jó érzés látni, ami-
kor a hagyományos építésze-
ti értékeket hordozó, mûem-
lék jellegû házak megújulnak,
illetve visszakapják eredeti
köntösüket. Szakmailag pró-
bálok megfelelni a minden-
napok elvárásainak, ha tehe-
tem, olvasok, kutatok, szakfo-
lyóiratokban publikálok, elô-
a dást tartok, és most fejeztem

be a mûemlékvédelmi szak-
mérnöki képzést a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetemen – mondta
Kis Béla. 

A szakember a kilencve-
nes évek közepén lett tagja az
Építéstudományi Egyesület-
nek, amelynek nyolc régiós
szervezete közül a Békés me-
gyei az egyik legaktívabb.
2004-ben a megyei vezetô-
ségbe került, ahol azóta is el-
látja az ott jelentkezô felada-
tokat. Az egyesület tevékeny-
sége több szálon fut, a terve-
zéstôl a kivitelezésen át a fej-
lesztésekig az egész építôipa-
ri skálát felöleli. Az ÉTE kap-
csolatban áll a helyi építész-
kamarával, a mérnökkamará-
val, a Mûszaki és Természet-
tudományi Egyesületek Szö-
vetségével és a csabai város-
védôkkel, ahol szintén ott ta-
láljuk Kis Bélát.

M. E. 

Az OKG Konzorcium nyert
A mérnöki feladatok ellátására legutóbb novemberben írt ki
közbeszerzési eljárást a közgyûlés. A kiírásra határidôig hatan
nyújtottak be pályázatot, ebbôl kettô érvénytelennek bizonyult.
A nyertes ajánlattevô – nettó kettôszázhatvanmilliós árral – a
budapesti OKG Konzorcium lett.

Békéscsaba Megye Jogú 
Város Önkormányzata 

az alábbi helyszíneken és 
idôpontokban 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
hirdet. 

A lakossági fórum témája: 
a hamarosan megkezdôdô
csatornázási munkálatok. 

A lakossági fórumon 
részt vesz Vantara Gyula 

polgármester is.

Március 29., 16.30: 
Fényes, Fatornyos kocsma

Március 29., 18.00: 
Arany János Középiskolai Tehetség-
gondozó Kollégium (Lencsési út 136.)

Március 31., 16.30:
Mezômegyer, Arany János 
Mûvelôdési Ház (Kossuth L. u. 1.)

Március 31., 18.00: 
Savio Szent Domonkos Katolikus 
Általános Iskola (Szarvasi út 31.)

Április 1., 16.30: 
Gerla, Általános Iskola (Csabai u. 1.)

Április 1., 18.00:
„Esély” Pedagógiai Központ 
(Vandháti út 3.)

Április 6., 16.30 és 18.00:
Jamina, Erzsébethelyi Általános 
Iskola (Madách u. 2.)

TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA

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

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

HIRDETÉSFELVÉTEL

Építés, tudomány

Tavaszi tanfolyamaink:

• munkavédelmi technikus (indul: április 2.)

• társadalombiztosítási és bérügyi szakelôadó (03. 24.)

• bérügyintézô (03. 24.)

• társadalombiztosítási ügyintézô (03. 24.)

• pénzügyi-számviteli ügyintézô (04. 28.)

• mérlegképes könyvelô (03. 23.)

• adótanácsadó

• ékszerbecsüs (új!)

• valutapénztáros 

• társasházkezelô és ingatlanközvetítô

• termékdíj-ügyintézô (1 modul), saját vizsgajoggal

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

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

8. § (2) „A támogatást igényelheti magánszemély
és nem gazdálkodó szervezet, intézmény,
akinek (amelynek) az épület, építmény tu-
lajdonában, használatában vagy kezelésé-
ben van.”

Támogatás adható: védelemre érdemes, felújí-
tásra, korszerûsítésre szoruló épületre, építmény-
re vagy annak részére, olyan épületre, építmény-
re vagy környezeti érték megóvására, amely a vá-
ros védett területére esik, és felújítását az építés-
ü gyi hatóság elrendelte vagy mûszakilag indo-
koltnak tartja. Azonos ingatlan 3 éven belül ismé-
telten nem részesülhet támogatásban.

Támogatás az egyes épületek esetében az
alábbiakra nyújtható:
a) lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épüle-

tek esetében a védelemre érdemes, a város ha-
gyományos arculatát ôrzô építészeti, népi épí-
tészeti jegyeket hordozó fôhomlokzatra és az
oldalkert felôli homlokzat felújítására;

b) lakás céljára szolgáló, szabadon álló épületek
esetében a védelemre érdemes, a város ha-
gyományos arculatát ôrzô építészeti, népi épí-
tészeti 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 in-
tézmények felújítási igényeinek fedezetére az
éves pénzügyi keretük szolgál.

Az egyházak a kisebbségi, érdekegyeztetô és kül-
kapcsolati bizottsághoz nyújthatnak be e tárgyú
homlokzatfelújítási és korszerûsítési pályázatot.

A pályázat tartalmi követelményei
– a pályázó adatai (név, lakcím, telefonszám), a vé-

dendô épület címe, leírása, mûszaki adatai (alap-
terület, lakásszám stb.), a meglévô állapot fotói;

– az ingatlan 90 napnál nem régebbi tulajdoni lap-
ját csatolni kell;

– az elôirányzott költségeket be kell bemutatni (ki-
vitelezési ajánlat vagy tervezôi becslés);

– fel kell tüntetni a saját erôforrást, valamint az igé-
nyelt támogatás összegét;

– a követô évre áthúzódó megvalósítások költsé-
geit meg kell bontani és a pályázatban jelezni kell;

– amennyiben a felújítás építési engedélyhez kö-
tött, 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 Cso-
portjánál kell benyújtani (5600 Békéscsaba, Szent
István tér 7.). A pályázatokat Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési, Üze-
meltetési és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja
el és dönt a támogatás mértékérôl. A döntés elsô-
sorban mûszaki és városképi indokoltság alapján
történik. 

A bizottság döntésérôl az érdekeltek 2010. má-
jus 31-ig (hétfô) kapnak értesítést.

További információ Kis Béla városrendezônél
személyesen vagy a 66/452-252/3081-es telefon-
számon kapható.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatala Városépítészeti Csoportja

PÁLYÁZAT 
VISSZA NEM TÉRÍTENDÔ TÁMOGATÁSRA
az építészeti értékek helyi védelméhez

FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlése által adományozható 

„Békéscsaba Egészségügyéért” 
kitüntetés javaslattételére

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

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

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

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

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

tás részletes ismertetését, méltatását.

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

HIRDETMÉNY
Békéscsaba Megyei Jogú Város

Önkormányzata 
ÁRVERÉSEN KÍVÁNJA 

ÉRTÉKESÍTENI
a következô ingatlanait

Békéscsaba, Berényi út 1.
szám alatt található 2 db 

üzlethelyiséget

HELYRAJZI SZÁMOK: 
1.) 4334/A/1 hrsz.-ú 1 db üzlet-

helyiség
2.) 4334/A/2 hrsz.-ú 1 db üzlet-

helyiség

TERÜLET: 
1.) 114 m2

2.)   40 m2

A 4334/A/1 HRSZ.-Ú ÜZLETHELYISÉG

KIKIÁLTÁSI ÁRA: 
bruttó 8 200 000 Ft

A 4334/A/2 HRSZ.-Ú ÜZLETHELYISÉG

KIKIÁLTÁSI ÁRA:
bruttó 3 600 000 Ft

A hirdetés részletes szövege a
város internetes honlapján meg-
tekinthetô az információk/aján-
lati felhívások menüpont alatt.

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOKAT TESZI KÖZZÉ:

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
Helyi mikro- és kisvállalkozások technológia-
fejlesztése a termelô, szolgáltató szektorban 2010/1

1.1 A pályázat célja: a növekedési potenciállal rendelkezô helyi mik-
ro- és kisvállalkozások jövedelemtermelô képességének növelé-
se technológiai korszerûsítésen keresztül

1.2 A támogatás formája: vissza nem térítendô

1.3 A támogatás mértéke: az elszámolható költségek 50%-a, de ma-
ximum 1 millió Ft

1.4 A támogatási összeg: 200 000–1 000 000 Ft

1.5 A kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások, egyéni
vállalkozók + 1 munkahely, munkahelyteremtés támogatása Bé-
késcsabán 2010/1

2.1 A pályázat célja: vállalkozásonként + 1 új munkahely létrehozá-
sa, a helyi mikro- és kisvállalkozások versenyképességének nö-
velése Békéscsaba Megyei Jogú Város területén 

2.2 A támogatás formája: vissza nem térítendô járuléktámogatás

2.3 A támogatási összeg: 300 000–600 000 Ft

2.4 A kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások, egyéni
vállalkozók, nonprofit szervezetek

2.5 A támogatás csökkent és megváltozott munkaképességû em-
berek foglalkoztatására is kiterjed

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázati anyag kizárólag magyar nyelven, a Békéscsaba város
honlapján megjelenô pályázati dokumentáció szerinti változatlan for-
mátumban nyújtható be. A pályázatot két példányban, valamint to-
vábbi egy elektronikus példányban, zárt csomagolásban, ajánlott kül-
deményként kell beküldeni a dokumentációban szereplô címre. A ké-
relmet hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az elôírt doku-
mentumok csatolásával kell benyújtani. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat tartalmi elemeinek változtatá-
sára a benyújtást követôen nincs lehetôség. 
Beadási határidô: 2010. április 16.

INFORMÁCIÓ
További információ Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Stratégiai-fejlesztési Osztálya munkatársától kérhetô az 523-
869-es telefonszámon, valamint a Vállalkozói Centrum Kft.-tôl a 442-
720-as telefonszámon, illetve a bic@bvc.hu e-mail címen. A teljes pá-
lyázati dokumentáció letölthetô a város internetes oldaláról (www.
bekescsaba.hu/hírek/pályázati hírek).

A KÖZÖS PONT TEAHÁZ 
március 29-én, 

hétfôn 18 órakor 
kezdôdô programja 

a Szü-Net 
internetkávézóban:

Sziám, a mosoly országa,
avagy ami az utazási 

katalógusokban nem látható.

Meghívott vendég: 
Zahoránné Érsek Gabriella 
thai masszázs SPA-terapeuta

A POLGÁROK BÉKÉSCSABÁÉRT EGYESÜLET
tisztelettel meghívja önt Gudor Botond történész 
A magyarok lemészárlása (magyar holokauszt) 
Erdélyben 1849-ben (Kinek akarnak szobrot állítani Gyulán?)
címû elôadására.
Idôpont: 2010. március 26. (péntek) 17.00 óra
Helyszín: az ifjúsági ház nagyterme 

FELHÍVÁS!
Kérjük azokat 
a virágkertészeket, kereskedôket, 
akik szívesen részt vennének 
az április 24-én a Korzó téren rendezendô 

ANYÁK NAPI VIRÁGVÁSÁRON, 
jelezzék szándékukat a 30/938-3729-es telefonszámon vagy az
info@diaktanya.hu címre küldött levéllel. Az érdeklôdôknek Ujj Éva,
a szervezéssel megbízott munkatárs ad részletes felvilágosítást.
Az árusok számára ingyenes a részvétel.
A rendezvényt Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata meg-
bízásából a Békéscsaba Kulturális Központ valósítja meg.

XXXII. Városi Gyermekrajz-kiállítás
A megnyitó idôpontja: 2010. április 24. 11.00 óra

Helye: Munkácsy Mihály Múzeum
A kiállítás megtekinthetô: 2010. április 24. – május 16.

TÉMÁJA:
– szabadon választott;
– választható: Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából

a zeneszerzô mûveinek képi ábrázolása.
Beküldési határidô: 2010. április 9. 14.00 óra.
A pályamunkákat a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságán kell le-
adni (Békéscsaba, Gyulai út 1.). 

NEVEZÉSI FELTÉTELEK:
A kiállításon szívesen látjuk a legkülönbözôbb technikával készült al-
kotásokat (rajz, festmény, tûzzománc, kerámia, textil, plasztika, szá-
mítógépes grafika, animáció stb.). 
A 6–10 és a 11–14 éves korosztály alkotásait elôzetes válogatást kö-
vetôen, korcsoportonként külön kérjük beküldeni! 
Egy tanuló maximum 3 pályamûvel vehet részt!
Az elkészített alkotások mérete íves anyagnál nagyobb ne legyen!
Kérjük, a rajzokat ne keretezzék kartonnal, sem más anyaggal, és ne
ragasszák fel más anyagra!
Címkézés helyett minden munka hátoldalán szerepeljen a mû
címe, az alkotó neve, életkora, az iskola, valamint a rajztanár neve. 

Az alkotások a kiállítás lebontását követô héten átvehetôk. 
A visszaszállításról a beküldôk gondoskodnak. 

További információ: Nagy Éva, tel.: 66/323-377, 
e-mail: nagy.eva@bmmi.hu.

HIRDETMÉNY 
az ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA TÖRTÉNÔ BEÍRATÁSRÓL

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az
érintett szülôket, hogy a 2010/2011-es tanévre az általános iskolai be-
íratás idôpontja:

2010. április 29–30.
Az általános iskolák levélben értesítik a szülôket a felvételrôl és a be-
iratkozás részleteirôl. 
A 2010/2011-es tanévre történô beiskolázás ütemterve megtalálható
a www.bekescsaba.hu honlapon, illetve az óvodákban és az általános
iskolákban.
Kérjük, hogy a beíratáskor az alábbi okmányokat szíveskedjenek
magukkal hozni:

– a szülô személyi igazolványa;
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
– a gyermek tb-kártyája;
– az óvoda, a nevelési tanácsadó vagy a tanulási képességet

vizsgáló és rehabilitációs bizottság iskolaérettséget igazoló
szakvéleménye.

HIRDETMÉNY
az ÓVODÁBA TÖRTÉNÔ JELENTKEZÉSRÔL

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az
érintett szülôket, hogy a 2010/2011-es nevelési évben az óvodai ellá-
tást igénylô gyermekek nyilvántartásba vétele a Körösök Völgye
Natúrpark Látogatóközpontban (Széchenyi liget), illetve Mezôme-
gyeren és Gerlán az óvodában történik.

A jelentkezés ideje:
2010. április 19. (hétfô) 8.00–18.00 óra
2010. április 20. (kedd) 8.00–18.00 óra
2010. április 21. (szerda) 8.00–12.00 óra

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán
lakó kisgyermek, aki a 3. életévét 2010. december 31. napjáig betöl-
ti. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdés
értelmében köteles óvodába beíratni gyermekét a szülô abban az év-
ben, amelyben az 5. életévét betölti. Amennyiben a szülô a fenti idô-
pontban nem él az óvodába jelentkezés lehetôségével, úgy választá-
si lehetôsége az adott évre vonatkozóan a szabad férôhellyel rendel-
kezô óvodákra korlátozódik.

A választott óvoda felvételi kötelezettsége elsôsorban a körze-
tében lakó gyermekekre terjed ki.
A jelentkezés elôtti idôszakban az óvodák szeretettel várják a szülô-
ket és gyermekeket, hogy megismerkedhessenek az óvodapeda-
gógusokkal, az óvodában folyó nevelômunkával, az épülettel. Az
óvodai felvétel rendje, az óvodai körzetbeosztás, az óvodákról szóló
ismertetô a város honlapján (a www.bekescsaba.hu címen), valamint
az óvodákban megtalálható.

A jelentkezéshez a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím-
i gazoló igazolványa, valamint a szülô (gondviselô) személyi igazol-
ványa, lakcímigazoló igazolványa szükséges.

Jelentkezéskor a választott óvoda iránti igény regisztrálása, ösz-
szegyûjtése történik. Az összesített létszám ismeretében a fenntar-
tó határoz az egyes óvodákban indítható csoportok számáról. Ezt kö-
vetôen, a férôhelyek ismeretében az óvoda vezetôje határozatot hoz
a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról (más óvodába való irá-
nyításáról), melyrôl a jelentkezést követô közgyûlési döntés után 8 na-
pon belül értesíti a szülôket.

MEGHÍVÓ
A Békéscsabai Víziközmû Társulat soron következô küldöttgyûlé-
sét 2010. március 25-én 14 órai kezdettel tartjuk.
Az ülés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala, Békéscsaba, Szent István tér 7. I. em. 130. (III. sz. tárgyaló).
Napirendi pontok
1. Tájékoztató a szennyvíz-csatornázási program elôrehaladásáról

Elôadó: Vantara Gyula polgármester
2. Beszámoló a társulat 2009. évi munkájáról

Elôadó:Mácsai Sándor ib-elnök
3. Beszámoló az ellenôrzô bizottság 2009. évi munkájáról

Elôadó: Bihariné Kádár Erzsébet eb-elnök
4. A társulat 2009. évi mérlegének elfogadása

Elôadó: Somogyi Zsuzsanna, a KÖVITE Plusz Kft. munkatársa 
és Bihariné Kádár Erzsébet eb-elnök

5. A társulat 2010. évi tervének megvitatása, elfogadása
Elôadó:Mácsai Sándor ib-elnök

6. A Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségének 
tevékenysége
Elôadó: dr. Puskás János, a KÖVITE igazgatója

7. Bejelentések
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Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Közgyûlésének Egészségügyi, Szociális 
és Lakásügyi Bizottsága
PÁLYÁZATOT HIRDET a szociális célú 
segítô tevékenységek 2010. évi 
támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: az állampolgárok és közös-
ségek tevékenységének támogatása.
Pályázhat: minden Békéscsabán mûködô kö-
zösség, csoport, egyesület, alapítvány, intéz-
mény, egyén. Egy szervezet, közösség csak
egy pályázatot nyújthat be!

Az alábbi témakörökben kérhetô támogatás:
1.) a szociális területen végzett tevékenysé-

gek;
2.) szociálisan hátrányos helyzetû rétegek,

csoportok számára szervezendô rendez-
vények, akciók.

A támogatás elnyerésének módja és felté -
t elei:
1.) a pályázat elnyerésénél elsôbbséget él-

veznek a városi közösségek;
2.) a pályázó fogalmazza meg a tervezett te-

vékenység célját, megvalósításának mód-
ját, részletes költségvetését;

3.) a támogatás segélyezéshez nem vehetô
igénybe.

A pályázathoz pályázati ûrlapot szükséges kitölteni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

Elbírálás: 2010. május 19.

A pályázatokat az egészségügyi, szociális és lakás-
ügyi bizottság bírálja el. A döntésrôl a pályázók írás-
ban értesítést kapnak.

A bizottság a pályázatot a hibátlanul és hiánytalanul
kitöltött adatlap és kiegészítô információk alapján
tudja érdemben elbírálni.

A 2010. évi támogatás felhasználásáról 2011. már-
cius 31-ig kell elszámolni.

Egy évre automatikusan kizárnak az egészség-
ü gyi, szociális és lakásügyi bizottság által meg-
hirdetésre kerülô pályázati lehetôségbôl minden
olyan pályázót, aki nem a támogatási szerzôdés-
ben meghatározott célra használja fel az elnyert
összeget, pénzügyi elszámolása hiányos, illetve
késve érkezik vagy nem számol el. 

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztálya
(5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.).

Pályázati ûrlapok Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Szociálpolitikai
Osztályán kérhetôk. 

A Békéscsaba Fiatalokat 
Támogató Egyesület célja:
– olyan programokat biztosítani

a fiataloknak, amelyek segít-
ségével lekötjük a felesleges
energiájukat;

– segítjük egyéb problémáik
megoldását;

– a sporton keresztül segíteni
szeretnénk a társadalomba
történô beilleszkedésüket.

A foglalkozásokat 
kéthetente pénteken tartjuk.

Egyéb információ: 
Óvári Attila, 

06-30/436-7464.

A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottság 8/2010.
(III. 11.) számú határozata

A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Vá-
lasztókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban:
választási bizottság) dr. Szabó Teréziát a Civil Moz-
galom jelöltjeként a Békés megye 1. számú or-
szággyûlési egyéni választókerületben az or-
szággyûlési képviselôk 2010. évi általános választá-
sán egyéni országgyûlési képviselôjelöltként nyil-
vántartásba veszi.

Jelen határozat ellen bármely választópolgár, jelölt,
jelölô szervezet, illetôleg az ügyben érintett jogi sze-
mély – jogszabálysértésre hivatkozással – fellebbe-
zést nyújthat be. A fellebbezést a Békés Megyei Te-
rületi Választási Bizottsághoz kell címezni, de a ha-
tározatot hozó választási bizottságnál (5600 Békés-
csaba, Szent István tér 7.) kell benyújtani úgy, hogy
az a jelen határozat meghozatalától számított három
naptári napon belül megérkezzen.

Indokolás
Dr. Szabó Terézia 2010. március hó 9. napján kérte a
2010. évi országgyûlési képviselô-választáson a Bé-
kés megye 1. számú egyéni választókerületben
egyéni képviselôjelöltként történô nyilvántartásba
vételét a Civil Mozgalom jelöltjeként. A kérelemmel
egyidejûleg igazolás ellenében 950 db ajánlószel-
vényt adott át.

A választási bizottság az ajánlószelvényeket ellen-
ô rizte. Az átvett ajánlószelvények közül 7 db formai
hiba miatt, 19 db egyéb okból nem fogadható el, 924
db elfogadható.

A választási bizottság megállapította, hogy dr. Szabó
Terézia rendelkezik választójoggal, megfelel a törvé-
nyes feltételeknek, és a törvényben elôírt nyilatkozato-
kat megtette. A Civil Mozgalom nevû szervezetet mint
jelölô szervezetet az Országos Választási Bizottság
21/2010. 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 or-
szággyûlési 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) bekezdé-
se értelmében a törvényes feltételeknek megfelelô
jelöltet a bejelentést követô három napon belül nyil-
vántartásba veszi.

Mindezek alapján a választási bizottság a rendelke-
zô 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. március 11.
Gojdárné dr. Balázs Katalin 

elnök

Errôl értesül:
– dr. Szabó Terézia (rövid úton, személyes átvétellel),
– a Civil Mozgalom (elektronikus levélben és postai

úton).

Közzétéve:
– a választási bizottság hirdetôtábláján (a személyes

adatok kivételével)
– a választási bizottság honlapján (a személyes ada-

tok kivételével),
– a Csabai Mérlegben (a személyes adatok kivételével).

A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottság 9/2010.
(III. 11.) számú határozata

A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Vá-
lasztókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban:
választási bizottság) Vantara Gyulát a Fidesz – Ma-
gyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata
Néppárt közös jelöltjeként a Békés megye 1. számú
országgyûlési egyéni választókerületben az or-
szággyûlési képviselôk 2010. évi általános választá-
sán egyéni országgyûlési képviselôjelöltként nyil-
vántartásba veszi.

Jelen határozat ellen bármely választópolgár, jelölt,
jelölô szervezet, illetôleg az ügyben érintett jogi sze-
mély – jogszabálysértésre hivatkozással – fellebbe-
zést nyújthat be. A fellebbezést a Békés Megyei Te-
rületi Választási Bizottsághoz kell címezni, de a ha-
tározatot hozó választási bizottságnál (5600 Békés-
csaba, Szent István tér 7.) kell benyújtani úgy, hogy
az a jelen határozat meghozatalától számított három
naptári napon belül megérkezzen.

Indokolás
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Keresz-
ténydemokrata Néppárt képviselôje 2010. március
hó 9. napján kérte Vantara Gyulának a 2010. évi or-
szággyûlési képviselô-választáson a Békés megye 1.
számú egyéni választókerületben egyéni képviselô-
jelöltként történô nyilvántartásba vételét a Fidesz –
Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokra-
ta Néppárt közös jelöltjeként. A kérelemmel egy i de -
jûleg igazolás ellenében 1500 db ajánlószelvényt
adott át.
A választási bizottság az ajánlószelvényeket ellen-
ô rizte. Az átvett ajánlószelvények közül 16 db formai
hiba miatt, 14 db egyéb okból nem fogadható el,
1470 db elfogadható.

A választási bizottság megállapította, hogy Vantara
Gyula rendelkezik választójoggal, megfelel a törvé-
nyes feltételeknek, és a törvényben elôírt nyilatkoza-
tokat megtette. A Fidesz – Magyar Polgári Szövetsé-
get mint jelölô szervezetet az Országos Választási Bi-
zottság 73/2010. OVB határozatával, a Keresztény-
demokrata Néppártot mint jelölô szervezetet az Or-

szágos Választási Bizottság 84/2010. OVB határoza-
tával 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 or-
szággyûlési 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) bekezdé-
se értelmében a törvényes feltételeknek megfelelô
jelöltet a bejelentést követô három napon belül nyil-
vántartásba veszi.
Mindezek alapján a választási bizottság a rendelke-
zô 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. március 11.

Gojdárné dr. Balázs Katalin 
elnök

Errôl értesül:
– Vantara Gyula (elektronikus levélben és postai

úton),
– a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (elektronikus

levélben és postai úton),
– a Kereszténydemokrata Néppárt (elektronikus le-

vélben és postai úton).

Közzétéve:
– a választási bizottság hirdetôtábláján (a személyes

adatok kivételével),
– a választási bizottság honlapján (a személyes ada-

tok kivételével),
– a Csabai Mérlegben (a személyes adatok kivételével).

A rendezvény célja: a helyi vállalkozások szá-
mára információk nyújtása Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város fejlesztési elképzeléseirôl, in-
duló projektjeirôl, valamint hasznos informá-
ciók szolgáltatása a közbeszerzési eljáráso-
kon való sikeres szerepléshez. 
A rendezvény helyszíne: Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal, díszterem
A rendezvény ideje: 2010. április 14. 16.00 óra
Program:
16.00  Köszöntôt mond: 

Vantara Gyula polgármester
• Az aktuális projektek, a fejlesztési el-

képzelések ismertetése

• Közbeszerzési szabályok, eljárásrend bemu-
tatása 

• Jogszabályi háttér 
• Közbeszerzési dokumentáció tartalma
• Közbeszerzési terv
• Tapasztalatok, tipikus hibák, javaslatok  
• Egyéb, a vállalkozásokat támogató programok

ismertetése
17.00 Kérdések-válaszok

A rendezvény díjtalan. Kérjük, részvételi szándékát
legkésôbb 2010. április 9-ig a bertak@bekescsaba.
hu e-mail címre vagy az 523-869-as telefonszámra
visszajelezni szíveskedjen.

Húsvéti 
„svédasztal” 
Békéscsabán

Évrôl évre rangos sport-
e semény házigazdája vá-

rosunk. Az utóbbi esztendôk-
ben a 2004-es nôi kézilabda
Európa-bajnokság mellett
több válogatott találkozónak
adott otthont a megyeszék-
hely. Tavaly a magyar férfi 
kézilabda-válogatott csapott
össze a görög együttessel, ez
év húsvétján pedig a nôi csa-
patunk játszik a svédekkel.

A Magyarország–Svédor-
szág nôi kézilabda Európa-
bajnoki selejtezô mérkôzés
több szempontból is érdekes-
nek tûnik. Egyrészt azért,
mert a magyar válogatott kis-
padján a csabai Elôre NKSE
vezetôedzôje, Mátéfi Eszter ül
majd, másrészt mert várha-
tóan több csabai játékos is
szerepet kap a válogatottban.
Érdekes amiatt is, mert a své-
dek éppen a békéscsabai
csoport tagjai voltak a 2004-
es Eb-n, s mert évrôl évre
egyre jobbak, erôsebbek –
velük állunk harcban a cso-
portelsôségért, egyben a to-
vábbjutásért.

Az Eb-részvétel szempont-
jából rendkívül fontos csabai
mérkôzésre április 4-én – hús-
vét vasárnapján – 12.35 óra-
kor kerül sor a városi sport-
csarnokban. (A két együttes
egyébként elôtte három nap-
pal Svédországban méri ösz-
sze erejét.) 

Belépôket elôvételben már-
cius 18-ától a békéscsabai
Tourinform-irodában (Szent
István tér 9.) lehet kapni 2300
és 1850 Ft-os árakon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének Kisebbségi,
Érdekegyeztetô és Külkapcsolati (KÉK) Bizottsága

PÁLYÁZATOT HIRDET a Békéscsabán mûködô
egyházak ingatlanainak felújítására 

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLHETNEK:
– azok az egyházi közösségek, amelyek tulajdonában vagy kezelé-

sében egyházi ingatlanok vannak;
– akik városképi szempontból védelemre érdemes épület felújítását,

illetve idegenforgalmi látványosságot nyújtható belsô tér „eredeti”
állapotára való visszaállítását, megôrzését tervezik.

Az igényelt támogatás összege mellett kérjük megjelölni a saját erô-
bôl elvégzendô munka értékét.
Pályázati keretösszeg összesen 2 700 000 Ft.
A pályázati ûrlapok letölthetôk a http://bekescsaba.hu honlapról (az
információk/civilinformációk menüpont alatt).
A pályázat benyújtási határideje: 2010. április 19.
Elszámolási határidô: 2011. március 31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének Kisebbségi,
Érdekegyeztetô és Külkapcsolati (KÉK) Bizottsága

PÁLYÁZATOT HIRDET a Békéscsaba közigazgatási
területén tevékenykedô önszervezôdô közösségek
pénzügyi támogatására.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése elisme-
ri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a városban élô vagy dol-
gozó polgárok önszervezôdô közösségei végeznek az önkormányzati
feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a tele-
pülés fejlesztése, szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók tá-
mogatása, a kultúra, a hagyományok ápolása, a lakosság mûvelôdé-
se, oktatása, egészségvédelme, sportolása, az esélyegyenlôség meg-
teremtése érdekében.
Pályázhat minden civil szervezet, amely tevékenységét a város-
ban fejti ki, a lakosságot közvetlenül érintô programot valósít meg,
és eleget tett a 2009. évi elszámolás kötelezettségének. (Nem minô-
sül civil szervezetnek politikai párt és helyi szervezete, szakszervezet,
munkástanács, biztosítótársaság.) 
A pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:
A: Civil szervezetek – pályázható összeg 2 610 000 Ft
B: Nemzetiségi szervezetek – pályázható összeg 1 440 000 Ft
C: Nyugdíjasszervezetek – pályázható összeg 1 080 000 Ft

A pályázathoz pályázati adatlapot kell kitölteni! Szervezetenként
egy pályázat nyújtható be.
A pályázatok benyújtási határideje: 2010. április 19.
A bizottság a pályázatokat a hibátlanul és hiánytalanul kitöltött adat-
lap és kiegészítô információ alapján tudja értékelni. A 2010. évi támo-
gatás felhasználásáról 2011. március 31-ig kell elszámolni, számlával,
egyszerûsített számla, hitelesített kivonat másolatával. 
A KÉK-bizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy megfelelô pá-
lyázat hiányában nem osztja ki a pályázati keretösszeg egészét.

A pályázatot az alábbi címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének Kisebbségi, 
Érdekegyeztetô és Külkapcsolati (KÉK) Bizottsága, 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
A pályázati ûrlapok letölthetôk a http://bekescsaba.hu honlapról
(az információk/civilinformációk menüpont alatt).

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

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

Olyan tulajdonosok jelentkezését várjuk, 
akik számlaképesek!
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DR. SZABÓ TERÉZIA 
egyéni országgyûlési képviselôjelölt nyilvántartásba vétele

VANTARA GYULA 
egyéni országgyûlési képviselôjelölt nyilvántartásba vétele

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ezúton tisztelettel meghívja önt a
„Békéscsabai beruházások – Békéscsabai kivitelezôk”

címû szakmai tájékoztatóra.
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– Meg kell kérni a polgárokat,
hogy menjenek el szavazni?

– Meg. Én 2002-ben nem
voltam választani, csak egy
vállalkozó voltam, nem ismer-
tem egy fideszest sem. Úgy
gondoltam, hogy minden
rendben van, mint ahogy
most is azt gondolják sokan.
Azt láttam, hogy a Fidesz 8%-
kal vezet, felültem a felesé-
gemmel a repülôre, és elutaz-
tam. Pedig akkor sem voltam
kisebb Fidesz-szavazó, mint
most. Ugyanúgy szerettem a
hazám.

– Nyugtasson meg, most
ugye elmegy…

– Azóta olyan lelkiismeret-
furdalásom van, amit azóta
sem tudok feldolgozni. És
azon dolgozom inam szakad-
táig, hogy legalább ezt az egy
dolgot jóvátegyem. Mi már
kétszer is vesztettünk úgy vá-
lasztásokat, hogy negyven-
ötvenezer szavazattal marad-
tunk le, az azt jelenti, hogy
minden szavazókörben, 4-5
embernek kellett volna még
ott lenni, és a Fidesz megnye-
ri a választásokat. Menjünk el
az emberekhez, kérjük meg
ôket, hogy most nem lehet
bohóckodni, mindenki hívja

haza a gyerekét, most nem le-
het otthon maradni, nem lehet
kimenni a földekre. Minden
voks, minden szavazat fontos.
Kétszer a Fideszre kell sza-
vazni. A jelöltet is és a pártot is
támogassák, mert abból lesz
igazi változás. Ahhoz, hogy
kétharmad legyen, mindenki-
nek ott kell lenni az urnáknál!

– A felmérések szerint a
Jobbik legyôzheti az MSZP-t.
Sokáig a Fidesz nem beszélt a
Jobbikról…

– Nem tartozom a Fidesz
mûanyag katonái közé. Ha a
Fidesznek létezik radikális ol-
dala, akkor én radikális jobbol-
dali ember vagyok. Mindig
büszkén vállaltam a hitemet, az
igazmondásomat. Errôl az út-
ról nem is szeretnék letérni,
mégis megtaláltam a helyem a
Fideszben. Csak az MSZP örül
annak, hogy van a Jobbik,
ahogy mi is örülnénk annak, ha
lenne még egy szocialista párt.
Aminek a szocialisták örülnek,
annak én nem tudok örülni. 

– A Jobbikban vannak olyan
küldött emberek, akik a szo-
cialisták érdekeit szolgálják?

– Számtalan fájdalom van
bennem a Jobbikkal kapcso-
latban. Zsarolásra készülnek.

Azt szeretnék, hogy Morvai
Krisztina köztársasági elnök 
legyen. Én ismerem Morvai
Krisztinát, és nem akarom,

hogy ô ebben az országban
köztársasági elnök legyen.
Több szempont miatt sem. Az
ô férje, Baló György, bevallot-

tan liberális szellemû ember. Az
SZDSZ-t támogatta. Szíve joga,
de 10 évig együtt éltek. Morvai
annak idején az SZDSZ esély-

egyenlôségi miniszterjelöltje
volt. Leállósávból az elôzôsáv-
ba? Nagyon veszélyes! 

HT

Csurka István, a MIÉP elnö-
ke szerint a Jobbik veszé-
lyes, hazug párt, amelyet a
titkosszolgálatok irányíta-
nak. A politikus azt állítja:
nem véletlen, hogy a szélsô-
ségesek nem Demszky Gá-
bor kétes ügyeivel, hanem a
jobbközép erô besározásá-
val vannak elfoglalva.

– Ön azt állítja, hogy az MSZP te-
het a Jobbik megerôsödésérôl?

– Igen, meg az SZDSZ,
mert ôk irányítják a média 90
százalékát. A napi sajtóban
mindennap megjelenik az a
hír a Jobbikról, hogy egyre
nagyobb, egyre erôsebb. Ez
egy nagyon ravasz sajtótá-
mogatás. Amikor az ôszödi
beszéd elhangzott és elkezd-
ték ezt a padláslesöprô poli-
ti kát, a nadrágszíj-összehú-
zást, nyilvánvaló volt, hogy ez
elégedetlenséget fog kiválta-
ni és a nemzeti radikalizmus
meg fog erôsödni.

– Akkor a Jobbik szimpati-
zánsai miért szidják minden
fórumon a kormányt? 

– Legyünk tárgyilagosak:
nem szidják. Meg-megemlítik

a bajokat, de soha nem fog-
lal koznak például Demszky
ügyeivel, a lényegbevágó pa-
namákkal, amiket az MSZP és
az SZDSZ, valamint a holdud-
varuk követ el. Ráadásul min-
dig egyenlôségjelet tesznek
Gyurcsány és Orbán vagy Baj-
nai és Orbán közé. Ravasz
taktika, ezt valószínûleg nem
is ezek a fiatalemberek, nem
Vonáék találják ki. Titkosszol-
gálatok állnak mögöttük, ab-
ban reménykedve, hogy mi-
nél kisebb lesz a következô
kormány mozgástere.

– Önben van csalódottság?
A közvélemény ugyanis ugyan-
oda pozicionálja a Jobbikot,
mint egykor a MIÉP-et, viszont
a két párt támogatottságát ösz-
sze sem lehet hasonlítani.

– Nincs. A Jobbik rengeteg
elemet vett át, részeket a
MIÉP programjából, zanzásít-
va. Nem is értik talán. Mi azt
mondtuk: se nem jobb, se
nem bal, keresztény és ma-
gyar. A Jobbiknál mind a ket-
tôvel baj van, ezért ezt az üze-
netet nem is vették át! 

SZD

Idén áprilistól megváltozik a
gyermekgondozási támo-

gatások rendszere. A gazda-
sági válság a gyes, a gyed és
a családi pótlék szabályozá-
sát sem hagyta érintetlenül. 

A gyermekgondozási díj,
azaz a gyed és a gyermekágyi
segély jogosultságának felté-
tele volt eddig is, hogy az
édesanya huzamosabb ideje
rendelkezzen munkaviszony-
nyal, ezáltal biztosítással. Ed-
dig a jogosultság megszerzé-
séhez 180 nap kellett, most ez
365 napra nô. A gyermekgon-
dozási segély, vagyis a gyes
folyósítási idôtartama három
évrôl kettôre csökken. A há-
rom vagy több gyermeket ne-
velô szülôk által igényelhetô
gyermeknevelési támogatás a
legkisebb gyermek 2. életévé-
nek betöltésétôl lesz igénybe
vehetô. Az intézkedések azok-
ra a gyermekekre vonatkoz-
nak, akik 2010. április 30-át kö-
vetôen születnek.

A családi pótlékra való jo-
gosultság korhatára is csök-
kenni fog. Korábban a gyerek
23 éves koráig járt a pótlék, a
késôbbiekben a közoktatási
intézményben tanuló fiatalok
után a családi pótlék annak a
tanévnek az utolsó napjáig jár
majd, amelyben a gyermek a
20. életévét betölti.

HT A gyedhez most már egy év munkaviszony kell

Csökkentik a gyestInterjú Csurka István MIÉP-elnökkel 2. rész

Miért nem foglalkozik 
a Jobbik Demszky ügyeivel?

Csurka: Nyilvánvaló volt, hogy a nemzeti radikalizmus meg
fog erôsödni
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A jobboldal megosztása egyedül az MSZP érdeke

Kubatov Gábor: Mindenkinek ott kell lenni az urnáknál!
Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója szerint mindenki-
nek kötelessége elmenni választani. A kampányfônök sze-
rint érdemes kétszer a Fideszre szavazni, még a radikális
jobboldali érzelmû embereknek is. A pártigazgató hozzá-
tette: a jobboldal megosztása egyedül az MSZP érdeke.

Kubatov: Nem tartozom a Fidesz mûanyag katonái közé
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Alkotmányos és nemzetbizton-
sági szempontból is aggályos-
nak tartják a szakemberek a
Mesterházy Ernôhöz hasonló
„civilek” befolyását a fôváros,
az önkormányzatok és ily mó-
don a magyar állam ügyeibe.
A BKV-ügyek kulcsfigurájaként
emlegetett „külsôsrôl”, Hatva-
ni Szabó Jánosról pedig még
csak nem is hallott a fôváros
vezetése. Legalábbis ezt állítja
Nyári Krisztián, a városháza
kommunikációs igazgatója.

Szerettük volna megtudni, hogyan
lehetséges és milyen következ-

ményekkel jár az, ha egy választott,
közjogi méltóság hatalmat és hatás-
kört ruház egy civil személyre. Üzle-
ti és államtitkok birtokába juthatnak
ugyanis azok a tanácsadók, akiket
a választott tisztségviselôk maguk
mellé vesznek. Ez pedig erkölcsi és
nemzetbiztonsági aggályokat is fel-
vethet. Elôször Nyári Krisztiánt, a fô-
városi kabinet kommunikációs igaz-
gatóját kérdeztük a nagyhatalmú ta-
nácsadókról. 

– Mesterházy Ernônek szabályos
szerzôdése volt, Hatvani Szabó Já-
nosról három hete hallottam elôször
– mondta a fôváros kommunikációs
igazgatója, aki aztán dr. György Ist-
vánhoz, a BKV ügyeit vizsgáló bi-
zottság elnökéhez irányított minket.
Neki adták át az iratokat. – Hatvani
Szabó János nevével még nem ta-
lálkoztam az áttekintett szerzôdések
között – mondta lapunknak György

István. – Mesterházy szerzôdésén az
aláírás Demszky Gáboré és Szilvásy
Györgyé, valamint egy mellékleten
Mesterházy Ernô szignója is szere-
pel – mondta a bizottság elnöke. La-
punk az alkotmányjogászt faggat-
ta, hogy kiderüljön: alkotmányjogi
szempontból mit is jelenthet egy
ilyen megbízás. 

– Minden ilyen esetben olyan
szerzôdést kell kötni, ami az állami
és üzleti titkok miatt titoktartásra kö-
telez – magyarázta Cservák Csaba
alkotmányjogász. – Ezeknek a sze-
mélyeknek csak javaslattételre lehet
hatáskörük, döntéshozásra nem,
mert ha döntéshozói minôségben
lépnek fel, az már alkotmányos ag-
gályokat vet fel – magyarázta la-
punknak a szakember. 

Simicskó István, a nemzetbizton-
sági bizottság elnöke szerint nem-
zetbiztonsági szempontból is aggá-
lyos lehet egy ilyen megbízás. – Min-
den ilyen, tanácsadói pozíció betöl-
tése elôtt „C” típusú nemzetbizton-
sági ellenôrzésnek kell alávetni a
megbízandó személyt – magyarázta
a nemzetbiztonsági bizottság elnö-
ke. – Nem tudom, hogy a most ref-
lektorfénybe került  személyeket vizs-
gálták-e ily módon, de a problémát
fel kellett volna ismerni. A felelôsség
mindenképpen a megbízó politikust
terheli, illetve minôsíti. Egy ilyen eset
büntetôjogi felelôsségre vonást je-
lenthet a megbízóra nézve, mert
nemzetbiztonsági aggályokat vethet
föl, hogy az általuk megbízott civil ta-
nácsadó visszaélt helyzetével. 

BODNÁR ERIKA

Kossuth-díjas lett Lovasi András.
A Kispál és a Borz, illetve a Kis-
csillag zenekar frontembere a ze-
nei életben nyújtott kulturális te-
vékenységéért kapta az elisme-
rést.  Elôször jutalmaztak rockze-
nészt Kossuth-díjjal. Az énekes-
zenészt meglepetésként érte a hír. 

– Nagy meglepetéssel és örömmel
értesültem arról, hogy nemzeti ünne-
pünkön, március 15-én Kossuth-díjat
kapok. Mivel ez a magyar mûvészek
számára adható legmagasabb álla-
mi kitüntetés, óriási megtiszteltetés
ért, hiszen egy olyan mûfaj képvise-
lôjeként vehetem át viszonylag fiata-
lon ezt a díjat, amely a mai napig
giccsadót fizet a termékei után. Kö-
szönettel tartozom kollégáimnak, ze-
nészbarátaimnak, de elsôsorban a
Kispál és a Borz volt és mai tagságá-
nak. Ez a díj természetesen az övék
is, hiszen mindig velük, közösség-
ben dolgoztam. Köszönöm a többi-
eknek, a Kiscsillag zenekarnak, a
Csík zenekarnak, a Budapest bár-
nak, a Véletlen zenekarnak, akiktôl
szintén nagyon sokat tanultam, és
kaptam. Szüleimnek, családomnak.
Köszönöm a rengeteg gratulációt,
amit ismerôseimtôl, és ismeretlenek-
tôl is kaptam. Köszönöm magamnak
az öltönyt, amit ez alkalomból vet-
tem. Remélem, nem fognak sokkal
többen magázni. Nos, sajnos azt
sem, és tényleg csak remélem, hogy
rászolgáltam erre a díjra a dalaim-
mal. Majd az idô eldönti. Minden-
e setre nagy tisztesség ez. Köszö-
nöm, hogy elolvasták. Megyek pró-
bálni – szólt Lovasi András lapunk-
nak eljuttatott közleménye.

HT

– Apu személyes dolgai közül mind
a négyen választottunk valamit, én
ezt a kistáskát, amiben minden úgy
van, ahogy hagyta. Még egy ragta-

pasz is van benne; apa mindig segí-
tett, ha elvágtuk a kezünket – mutat-
ta Böbe a pénztárcát. – A vallásos-
ság, az Isten-hit adott erôt neki, és
azt mondta, hogy a bosszúságokból
is mindig tanult. A hite miatt kellett
eljönnie az operettszínházból is:
visszaadott ugyanis egy szerepet.
Zeuszt kellett volna játszania, aki
Szûz Mária szeretôje volt. Ô ezt nem
tudta összeegyeztetni a vallásával.
1953–54 környékén ezt különösen
nem vették jó néven – emlékezett Bi-
licsi Kati, a színész másik leánya.
Nôvére azt is elmesélte, mikor a csa-
lád Svájcba indult. – Hallottuk a szót:
disszidálás, de nem értettük, ezért
megkérdeztük aput. Ô ennyit mon-
dott: „Tudjátok, van a Turay Ida, meg
a Dissz Ida.” Mi meg nem kérdez-
tünk többet. Hegyeshalomig men-
tünk vonattal. Anyu szólt, hogy vi-
gyünk játékot, könyvet meg lepedôt.
Az volt a terv, hogy utóbbit a határ-
nál, a hóban magunkra terítjük. Eny-

nyire naivan indultunk el. Hozzáte-
szem, apu csak kottákat pakolt a bô-
röndjébe, semmi ruhát. Ráadásul
nagyon nehezen vette rá magát,

1957. februárban indultunk el. El is
kaptak minket, szinte azonnal. Elô-
ször a gyôri fogdába vittek minket,
azután vasárnap, a déli órákban lát-

ványosan hoztak fel minket Pestre,
hogy mindenki lássa a Rákóczi úton,
hogy Bilicsi Tivadart szállítják.

SZD

Nemzetbiztonságilag aggályos civil befolyás 

Hatvani Szabó Jánosról
nem hallottak a városházán

Lepedôbe tekerték volna magukat a hóban

Bilicsi Tivadart a hite miatt rúgták ki
Az egyik legnépszerûbb színész volt 1925-tôl 1981-ben bekövetkezett
haláláig Bilicsi Tivadar. Televíziós mûsorokból az egész ország ismer-
te négy lányát is, és csodálta Évikét, akivel együtt adták elô az Apu, hod
med be címû dalt. A Bilicsi lányok közül már csak három él, egyikük
Svájcban. 

Bilicsi Tivadar

Bilicsi Katalin és Bilicsi Erzsébet
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Öltönyt vett Lovasi András

Kossuth-díjas kiscsillag

Elôször jutalmaztak rockzenészt Kossuth-díjjal
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– Öt és fél éve húzódik ez a
vita – válaszolta kérdésünkre
Marcinkó Ferenc, a Tokaji
Borvidék Hegyközségi Taná-
csának az elnöke. – Meglepe-
tésként ért bennünket ez a
fordulat, hiszen eddig az EU
tisztségviselôi arról biztosítot-

tak minket, ha nincs meg-
e gyezés a szlovák és a ma-
gyar fél között a Tokaj névrôl,
akkor nem használhatják. Rá-
adásul az unió márciusban
egyszer már elutasította a ké-
résüket. Eddig Tokajska és
hasonló, szlovák csengésû

nevet tüntettek fel a palacko-
kon, ez azonban az elôbbi
döntés következtében meg-
változott. (Fotónkon jól látha-
tó, hogy a múlt héten vásárolt
palackon Tokaj felirat szere-
pel – a szerk.) Tokaj egy törté-
nelmi borvidék, amelybôl Tria-
non után két és fél községha-
tárnyi terület került át a ha-
tár túloldalára. Ezt felmérve,
2003-ban még 330 hektárról
volt szó, mint ami a történelmi
borvidék része. Mára ott tar-
tunk, hogy a szlovák fél 900
hektárnál is nagyobb területet
akar a tokaji borvidék körébe
vonni! Itthon hatezer hektár a

tájegységhez tartozó termô-
te rület.

– Nem kell aggódniuk a
magyarországi borászoknak,
hiszen Szlovákiában is kel-
lôen szabályozott a Tokaji elô-
állításának menete – nyug-
tat ná a kedélyeket Simon
Zsolt korábbi szlovák agrár-
miniszter. – Az uniónak az az
érdeke, hogy a Tokajit egysé-
ges márkanévként kezelje,
mert így könnyebb az érdek-
érvényesítés – szögezte le.
A hegyközség elnöke azon-
ban másként látja: – Tudomá-
som szerint nem létezik nyil-
vántartás a határon túli tokaji
szôlôtermô területekrôl, és
származási igazolás sincs
Szlovákiában. Ilyen feltételek
mellett pedig nem beszélhe-
tünk szigorú elôírásokról – ál-
lítja Marcinkó.

Simon Zsolt a jelenlegi
szlovák kormányt bírálva elis-
merte: hiába járták ki az EU-
nál a Tokaj szó használatának
lehetôségét, e megnevezés
nem létezik a szlovák jog-
rendszerben. Tehát miközben
Szlovákia egy nyilvánvalóan
magyar márkanév megszer-
zésén mesterkedik, megfe-
ledkezik saját nyelvtörvényé-
rôl. – Az európai uniós nor-
mák mindig magasabb ren -
dûek, mint a nemzeti jogsza-
bályok, ezért ebben az eset-
ben a Tokaj megnevezés nem
sérti a nyelvtörvényt – véle-
ke dett Simon, akinek nyilván
el kerülte a figyelmét, hogy
nyelvhasználatra vonatkozó
uniós norma nem létezik.

HT

A világörökség részévé nyil-
vánított tokaji borvidék jö-
vôje kerülhet veszélybe az-
zal, ha megépül a Szerencs-
re tervezett hôerômû – ér-
velnek a helyi borászok. 

AHujber Ottó szocialista
nagyvállalkozó által ter-

vezett erômû megépítéséhez
az állami Magyar Fejlesztési
Banktól kaphat hitelt. Varga Ist-
vánminiszter írta alá azt a leve-
let, amelyben az egyik képvi-
selônek tájékoztatást ad, hogy
a hitelt jóváhagyta az erômû
megépítése érdekében. 

A Tokaj-Hegyalja Fejlôdé-
séért Szövetség az Oktatási
Minisztérium vezetôjéhez, Hil-
ler Istvánhoz fordult. Hiller tár-
cavezetôként egyben a Világ-
örökség Magyar Nemzeti Bi-
zottság vezetôje is, és mivel a
borászok szerint a szerencsi
erômû megépítésével a világ-
örökség státusz is veszélybe
kerülhet, tôle várnak segítsé-
get. – Intézkedjen Varga Ist-
ván nemzeti fejlesztési és gaz-
dasági miniszter felé, hogy a
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. a
beruházóval kötött szerzôdést
azonnali hatállyal bontsa fel,

és annak tartalmát hozzák
nyilvánosságra! – szó lí tották
fel Hillert a tokajiak nyílt levél-
ben. A Szerencsen tervezett
szalmatüzelésû erômû meg -
építése ellen évek óta harcol-
nak a tokaji borászok, attól fél-
ve, hogy az tönkreteszi a törté-
nelmi borvidéket. – Turisztikai
szempontból visszaeshet a
térség népszerûsége, az erô -
mû létesítésével pedig tovább
növekedhet a kamionforga-
lom is – mondott rögtön két ér-
vet az erômû ellen Marcinkó

Ferenc, a Tokaji Borvidék
Hegyközségi Tanácsának el-
nöke. 

A borászok lapunkhoz eljut-
tatott közleményükben felhív-
ják a figyelmet arra, hogy a kor-
mány 1985 óta nem alkotta
meg a világörökségi értékek
védelmét biztosító törvényt, és
2002 óta, amikor a tokaj-hegy-
aljai történelmi borvidék világ-
ö rökségi címet kapott, nem
gondoskodott annak megfelelô,
nemzeti szintû jogi védelmérôl.

GOMBÁS BÁLINT

– Az aura megmutatja, hogy
két ember mennyire illik egy-
máshoz, harmóniában tud-
nak- e élni, vagy jobb, ha az
elsô fellángolás után elválnak,
mert összeférhetetlen energiá-
val rendelkeznek – magyaráz-
za Horváth Zoltán auralátó, aki
15 éves korában kezdte érzé-
kelni a képességét, amely azó-

ta sokat fejlôdött. Észlelni tudja
a pár tagjaiban zajló mentális
folyamatokat, diszharmóniát, il-
letve harmóniát. Ez alapján
meg tudja mondani, hogy egy
pár összetartozik-e, aurájuk
kiegészül-e egymás által. Tóth
Róbert matematikus is Zoltán
közremûködésével találta meg
a szerelmet. Kettejük agyából

pattant ki az aurát elemzô társ-
keresô szolgáltatás. Ma már
rendelkezésükre áll egy olyan
mûszer, amely lefényképezi az
energiamezôt, így mindenki
számára láthatóvá válik. Ezt az
aurafotót ez elemzô vélemé-
nyezi, és az információkat fel-
tölti a számítógépre. A Tóth Ró-
bert által megalkotott, Horváth
Zoltán tudásán alapuló prog-
ram pedig százalékos arány-
ban megmutatja, hogy a kivá-
lasztott partnerrel milyen minô-
ségi kapcsolatot lehet megélni. 

SZ. GY.

– Mindig érdekes, ha új part-
nert kap az ember. Revi re-
mek színész, nagyon szeretem
– méltatta kollégáját Halász
Ju dit, aki civilben három fiú
nagymamája. Fia családjával
együtt sokáig külföldön élt, de
egy éve hazaköltöztek. – Vég-
re nem kell a fél világot átutaz-
ni, hogy láthassam ôket! Részt
tudok venni a hétköznapjaik-
ban, és – örömömre – gyakran
van rám szükség. Az unoká-
imnak, a köztük lévô korkü-
lönbség miatt – a kicsi 2, a kö-
zépsô 4 és a nagy 5 éves –
másképp és mást kell mesélni,
és persze mindegyik egyszer-
re akar mindent – mondja a
boldog nagymama, akinek a

dalaiért az unokák is rajonga-
nak. – Fôleg lefekvéskor kerül
elô egy-egy dal. Egyik lemeze-
men feldolgoztuk József Attila
Altatóját, de ha azt éneklem
nekik, nem mondhatom, hogy
„Aludj el szépen kis Balázs”,
mert tiltakoznak: miért éppen
Balázs, amikor ôket nem úgy
hívják. Ezért átköltöttem, és
úgy éneklem nekik: aludj el
szépen, kisbabám! – árult el
egy-egy otthoni kulisszatitkot
a színésznô, akit az unokái a
keresztnevén szólítanak. 

– Nem tudtam elérni, hogy
nagymamának hívjanak! Ná-
lunk a férjem Jancsi, én pedig
Jutka vagyok a gyerekeknek. 

SZ.GY.

Van, aki egész életében a nagy Ô-t keresi, és nem érti, hogy
kapcsolatai miért futnak folyton zátonyra. Horváth Zoltán
meg tudja mondani, hogy a kiszemelt partner kudarcot
hoz, vagy ô maga az igazi. 

Az aura megmutatja, hogy két ember mennyire illik egymáshoz

A borászok nem akarnak erômûvet
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A Hujber Ottó szocialista nagyvállalkozó által tervezett
erômû megépítéséhez az állami Magyar Fejlesztési Bank-
tól kaphat hitelt
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Végre szóba állhat Reviczky Gáborral

„Az unokáimnak Jutka vagyok!”
A Vígszínház Hegedûs a háztetôn címû elôadásában Revicz-
ky Gábor játssza Tevjét, feleségét, Goldét pedig Halász Judit
alakítja. Noha a két mûvész 25 éve dolgozik ugyanannál a
színháznál, a színpadon még egy mondatot sem váltottak
egymással. Az énekesnôt családi kulisszatitkokról faggattuk.

Halász Judit: Revi remek színész, nagyon szeretem

Nincs többé zsákbamacska, itt az aurarandi!
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A szlovák nyelvtörvény nem vonatkozik az ellopható márkanevekre 

Hogyan írják tótul azt, hogy Tokaj?
Újabb fejezet kezdôdött a Tokaji eredetvédett márkanév
használata körül kialakult államközi vitában: az Európai Bi-
zottság elektronikus nyilvántartásában ugyanis pár hete a
szlovák borvidék magyar írásmóddal, már Tokaj néven sze-
repel (Vinohradnícka oblasť Tokaj). Ez nyilván összefüg-
gésben van azzal, hogy északi szomszédunk úgy tartja:
egy, a területén fekvô, 900 hektáros felvidéki körzet része
a tokaji borvidéknek.

Az uniónak az az érdeke, hogy a Tokajit egységes márkanévként kezelje
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– Fiatal, csinos, tehetséges,
népszerû közönségfilmekben
játszott, és mégsem lett sztár.
Ez önön múlt?

– Tényleg nem lettem, de
nem zavar. Nem csak rajtam
múlt, hogy így alakult. Amikor
volt a Kontroll, meg a Moszkva
tér, nem kerestek az újságírók.
Az utcán ennek ellenére felis-
mertek, hogy én vagyok a „Ma-
cilány”. Örülök, hogy nem kel-
lett megküzdenem a sztár-
ság buktatóival, és megmarad-
hat tam színésznônek. Amióta
megszületett a lányom, több
laptól is megkerestek, ami na-
gyon meglepô, de jólesik.

– Pár hónap alatt végezte el
a középiskola utolsó két évét,
hogy minél hamarabb elkezd-
hesse a színmûvészeti fôisko-
lát. Sikerült, jöttek a szerepek,
az elismerések, mégis tovább-
képzi magát. Maximalista vagy
örökmozgó?

– Azt mondják, 1000 fokon
égek, de én ezt nem érzem.

Sôt, inkább bizonyos dolgok-
ban lustának gondolom ma-
gam. Nekem fontos, hogy szí-
nésznôként a maximumot
nyújtsam. Ha a nézôk, nem
kevés pénzért, jegyet válta-
nak a színházba, akkor köte-
lességem helytállni prózában
és énekben is. Az énekmeste-
remtôl tanultam meg, hogy ez
a szakma örök tanulás. Trení-
roznom kell a hangomat, mint
a sportolónak a testét.

– Apósától, Garas Dezsôtôl
is kapott tanácsokat?

– Vele másról szoktunk be-
szélgetni, színházzal kapcso-
latban inkább anekdoták ke-
rülnek elô. Gyönyörû szakmai
és emberi történetei vannak,
mindig iszom a szavait. El sem
hiszem, hogy Garas Dezsô az
apósom! Nem túl sokat „szak-
mázunk”, de sokat vagyunk
együtt, fôleg Emma születése
óta, mert sokszor a nagyszü-
lôk vigyáznak a kicsire.

SZABÓ DÓRA

– Több ismert embert is fel-
kértek egy reklámplakát elké-
szítésére. Az enyémen a szép-
séges unokahúgom, Dóra pó-
zol – lelkendezett Zita. – So-
kan kérdezték: miért nem én
szerepelek a plakáton? A vá-

lasz egyszerû: akkor nem tud-
tam volna fotózni. Régóta ér-
dekel a kamera másik oldala,
és szívesen kaptam lencse-
végre Dórát. 

Zita lapunknak azt is elárul-
ta: ismertségének rengeteg

pozitívuma van. – Egyszer be-
mentem a postára, húztam
egy sorszámot, és elkezdtem
kivárni a soromat. Ekkor az
egyik ügyintézô odahívott,
mintha régi ismerôsök len-
nénk, így elintézhettem az

ügyemet soron kívül. Az em-
berek nagyon kedvesek ve-
lem, soha nem szólnak be
bántóan. Azt a szeretetet,
amit az emberektôl kapok,
igyekszem visszaadni. Senkit
nem küldök el, ha odajön
hozzám. Az is elôfordult, hogy
egy lány e-mail   ben hajfestési
tanácsokat kért tôlem. Neki is
válaszoltam, mivel ô megtisz-
telt engem a bizalmával. 

U.J.

Április végén érkezik Ákos
negyedik gyermeke. A

nép szerû énekesnek és felesé-
gének viszonylag sokáig sike-
rült titokban tartani, hogy ismét
beköszön hozzájuk a gólya. A
11 esztendôs Marci, a 8 éves
Anna és az 5 esztendôs Kata
már nagyon várja a kistestvért.

– Nagyon boldogok va-
gyunk! Mindig nagy családról

álmodtunk, és nagyon várjuk a
negyedik gyerekünket is – árul-
ta el az énekes, aki arra a kér-
désre, hogy kisfiút vagy kis-
lányt hord-e felesége a szíve
alatt, nem tudott válaszolni,
ugyanis ezt csak a születés pil-
lanatában szeretnék megtudni.
Ákos most is, mint elôzô három
gyermekénél, párja mellett lesz
a szülôszobában. HT

Külföldre utazna, de nincs
pénze szállásra? Az egyik

legolcsóbb megoldás az úgy-
nevezett couchsurfing, ami
azt jelenti, hogy az ember re-
gisztrál egy közösségi oldalra,
és máris keresgélhet a fekvô-
helyek után. Ennek persze az
a feltétele, hogy viszonzás-
ként magunk is fogadunk ven-
dégeket a kanapénkon. A
nagy utazó hírében álló Szabó
Gyôzôt kérdeztük arról, hogy
vállalná-e a kalandot.

– Rengeteget utazom, a
múlt héten például Olaszor-
szágban voltam – árulta el la-
punknak a színész. – Ha akad
3-4 nap szabadidôm, akkor

mindig elmegyek valahová.
Szeretek kiruccanni: ha úgy
tartja kedvem, akkor egy nap-
ra kiugrom Prágába. De az
egzotikus helyeket is nagyon
kedvelem, voltam már Thai-
földön és Kínában is. Legkö-
zelebb Izlandot szeretném
megmutatni a barátaimnak. A
cuochsurfinget ismerem, de
nem szeretném, ha idegenek
aludnának nálam. A lakáso-
mat sem adom ki szívesen.
Inkább szállodába vagy hos-
telbe megyek, de Ghánában
például egy családnál éltem,
egy Naomi nevû, nagyon ked-
ves, 120 kilós hölgynél.

GYÖRÖSI ZSÓFIA

Balla Esztert nem zavarja, hogy nem lett sztár

El sem hiszi, hogy Garas Dezsô az apósa
Sapkába, sálba burkolózva lép be a budai kávézóba, még-
is mindenki ránéz. Van, akinek ô a Mackólány a Kontroll
címû filmbôl, van, aki színpadon, tévében látta. És van, aki
csak azért pillant rá, mert harmóniát sugároz. Balla Eszter,
miközben leül, elmeséli, hogy kislányának most jön a foga,
ezért otthon maradt apukájával. Az ifjú színésznô gyerme-
ke nem mellesleg Garas Dezsô unokája.

Azt mondják, 1000 fokon égek, de én ezt nem érzem

Feleségével lesz 
a szülôszobán Ákos

Mindig nagy családról álmodott

Naominál aludt Szabó Gyôzô A modellel kivételeznek a postán

Debreczeni Zita unokahúgát kapta lencsevégre
A képeken Zita 
unokahúga, 
Dóra pózol

Egy plakátkiállításon találkoztunk Debreczeni Zitával, ahol rendhagyó módon nem a róla,
hanem az általa készített fotóit mutatta meg lapunknak. A képeken Zita unokahúga, Dóra
pózol. A modell lapunknak többek között azt is elmondta: az ismertségnek szerencsére
csak a pozitívumait tapasztalta meg. 

Ha akad 3-4 nap 
szabadideje, akkor mindig
elmegy valahová
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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!

Ahelyi szlovákság népi
építészetére a fûrészelt

díszítésû elôtornácos, úgyne-
vezett „podsztyenás” lakóhá-
zak a jellemzôk. A Békéscsa-
bai Szlovák Tájház népi klasz-
szicizáló stílusjegyeket magán
viselô lakóház, melyet a 19.
század 60-as éveiben építet-
tek. Az elô- és oldaltornácos
épületben megrendezett kiállí-
tás a 19. század második felé-
ben itt élt szlovák módos gaz-
dák lakáskultúráját mutatja be.
Téglaburkolatú oldaltornácról,

gangról léphetünk be a ház
pitvarába, melyet az ún. „ci-
gányfal” választ ketté. Belül ta-
lálható a nyitott kéményû ké-
ményalja, mely a híres csabai
kolbász tárolóhelyéül is szol-
gált. A pitvarból balra nyílik a
tisztaszoba, mely mívesen fa-
ragott-festett bútoraival kelti
életre a csabai házak legar-
chaikusabb berendezését. A
pitvartól jobbra található a ház
folyamatosan lakott helyisége,
a hátsó vagy lakószoba, mely
a családi élet igazi színtere

volt. Az innen nyíló kicsiny he-
lyiség – kiskamra – a háztartá-
si eszközök tárolására szol-
gált. Szintén az oldaltornácról
nyílik a ház udvari végében
álló, tágas helyiség, a nagy-
kamra. A tájházban található
kiállítást 1972-ben rendezte be
a Munkácsy Mihály Múzeum
igazgatója, Tábori György és
Mazán Mátyás helytörténész.
2001 óta a tájház tulajdonosa
és mûködtetôje Békéscsaba
Megyei Jogú Város Szlovák
Önkormányzata.

Obytné domy čabianskych
Slovákov charakterizuje pred-
ná pavlač tzv „podstena“. Bu-
dova Čabianského slovenské-
ho oblastného domu v ľudovo-
klasicizujúcom štýle bola pos-
tavená v 60.  rokoch 19. stor. V
dome - s prednou a bočnou
pavlačou - zariadená výstava
predstavuje bytovú kultúru ča-

bianskych slovenských veľko-
gazdov z druhej polovice 19.
stor. Pavlač je dláždená tehla-
mi, odtiaľto dá sa vojsť do „pit-
vora”. Takzvaný cigánsky mú-
rik oddeľuje pitvor od vnútor-
nej miestnosti s otvoreným ko-
mínom, kde skladovalii známu
čabiansku klobásu. Z „pitvora”
naľavo sa otvárajú dvere do

čistej izby („chyže”), ktorá us-
poriadaním vyrezávaných a
maľovaných kusov nábytkov
oživuje najarchaickejšie zaria-
denie izieb čabianskych do-
mov. Z „pitvora” napravo sa ot-
vára zadná izba, jej zariadenie
je menej farebné, pretože tu
sa odohrával skutočný rodinný
život. z tejto izby môžeme
vstúpiť do menšej komory, kto-
rá slúžila na uskladňovanie
nástrojov používaných v do-
mácnosti. Takisto z bočnej
pavlače sa môžeme dostať do
veľkej komory. Oblastný dom
bol zariadený v roku 1972 zás-
luhou bývalého riaditeľa Mú-
zea Mihálya Munkácsyho Ju-
raja Táboriho a miestneho his-
torika Mateja Mazána. Od ro -
ku 2001 je majitelom a  pre-
vádzkovatelom oblastného
domu Slovenská samospráva
Békešskej Čaby.

Békéscsabai Szlovák Tájház

Cabiansky Slovenský Oblastný Dom

Közös 
szálakon 

Pillanatok alatt népes nézô-
közönség gyûlt össze már-
cius elsején a Csaba Center
színpadánál, ahol trencséni
és csabai középiskolás lá-
nyok tartottak divatbemutatót
saját tervezésû, különleges
ruhákból. Röviddel ezután a
Jankay-galériára lehetett vol-
na kitenni a megtelt táblát,
olyan sokan voltak kíváncsiak
a Trencsén Mûvészeti Közép-
iskola, valamint a Szent-Györ-
gyi Albert Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium Kö-
zös szálakon címû kiállításá-
nak megnyitójára.

Mint azt Stefan Dano fô-
konzul a megnyitón elmond-
ta, a két intézmény kapcsola-
ta a kilencvenes évek elejére
nyúlik vissza. Azóta szakmai
találkozók, közös rendezvé-
nyek sora teszi élôvé az
együttmûködést. Az utóbbi
idôben emellett Trencsénben
és Bükkszentkereszten tartot-
tak táborokat, hogy tanulja-
nak a másiktól, és együtt al-
kossanak a két intézmény di-
ákjai. Ôsszel Martinban, most
pedig Békéscsabán állították
ki azokat a ruhákat, amelyek
a tanulók ötletei nyomán a
népi kultúra díszítômotívumait
örökítik át a huszonegyedik
századba.

A Jankay-galériában már-
cius hatodikáig tartott nyitva a
tárlat – aki elmulasztotta, az
március végéig a Szlovák Kul-
túra Házában tekintheti meg,
milyenek a trencséni és csa-
bai közös szálak.

M. E.

Ökoszociális nemzetgazda-
ságban gondolkodunk, ami
annyit jelent, hogy az ember-
hez méltó környezet, az em-
berhez méltó élet és a nemzet
érdekében szeretnénk a gaz-
daságot korlátok közé szoríta-
ni. A legmesszebbmenôkig a
magyar vállalkozók, gazdák,
munkavállalók érdekeit kíván-
juk képviselni – mondta Sza-
bóné Koc ziha Tünde, a Jobbik

Magyarországért Mozgalom
békéscsabai országgyûlési
képviselôjelöltje egy lakossági
fórum elôtt a közelmúltban.

Dr. Lenhardt Balázs gazda-
sági kabinetvezetô szerint a
Jobbik az elsô és talán az
egyetlen párt, amely kézzel-
foghatóan mutatta meg prog-
ramját, míg az MSZP csak
összeollózott valamit, az MDF-
nek pedig kivonatai vannak.

Szabóné Kocziha Tünde hang-
súlyozta: az elmúlt húsz évben
szinte minden állami vagyon a
privatizáció áldozatául esett. A
Jobbiknak feltett szándéka
visszavenni és állami kézben
tartani az elherdált nemzeti va-
gyont és a stratégiai ágazato-
kat. A képviselôjelölt megje-
gyezte, hogy a Jobbik prog-
ramjában szerepel az állama-
dósság újratárgyalása.

P rvého marca za niekoľko
okamihov sa zhrnul počet-

ný dav okolo javiska v Csaba
Center, kde mali stredoškoláčky
z Trenčína a Čaby módnu preh-
liadku svojich neobyčajných
kreácií. Onedlho potom mohli
vyvesiť tabuľu „Vypredané” v
Galérii Jankayho, toľkí totiž boli
zvedaví na vernisáž spoločnej
výstavy Strednej umeleckej
školy v Trenčíne a Gymnázia,
strednej odbornej školy a kolé-
gia Alberta Szent-Györgyiho s
názvom „Spoločné nite”.  Ako to
na vernisáži uviedol generálny
konzul Slovenskej republiky
Štefan Daňo, vzťahy týchto
dvoch inštitúcií siahajú do zači-
atku deväťdesiatych rokov. 

Odvtedy táto spolupráca 
je plodnou vďaka odborným

stretnutiam a spoločným po-
dujatiam. V poslednej dobe
pritom mali spoločné plenéry
na Patrovci pri Trenčíne a v
Bükkszentkereszte, aby sa
študenti dvoch škôl navzájom
učili a tvorili spolu. Výstava,
ktorá teraz poputovala do
Čaby bola na jeseň minulého
roku prístupná verejnosti v
Martine. Obsahuje odevy s oz-
dobnými motívmi tradičnej ľu-
dovej kultúry, adaptovanými
na 21. storočie, navrhli ich
sami študenti. 

Expozícia bola v Galérii
Jankayho prístupná do 6. mar-
ca, avšak kto má záujem, do
konca marca si v priestoroch
Domu slovenskej kultúry
môže pozrieť, aké sú spoloč-
né nite Trenčína a Čaby. 

Spolocné nite

választás 2010   •   választás 2010   •   választás 2010

Jobbik: nincs érinthetetlen 

Új elnök a kereszténydemokratáknál
Sztankó Jánost választotta

elnökévé a Keresztényde-
mokrata Párt Békéscsabai
Szervezete  taggyûlése a me-
gyei elnök és az országos vá-
lasztmány képviselôje jelen-
létében. Az új elnök Vadász

Csabától vette át a posztot, aki
a helyi szervezet létrejöttében
és eddigi tevékenységében
szerzett érdemeket. 

A magyar Parlament rend-
szerváltó pártja, a KDNP 2006-
ban pártszövetséget kötött a

Fidesszel, a két párt képviselôi
közös listán indulnak a válasz-
tásokon. A kereszténydemok-
raták arra törekszenek, hogy a
keresztény értékrenddel össz-
hangban lévô válaszokat talál-
janak a társadalmi élet kérdé-
seire. Meggyôzôdéssel vallják,
hogy lehetséges becsületes,
keresztény szellemû közéleti
és politikai tevékenység. 

A kereszténydemokraták a
Fidesszel szövetségben külde-
tésként élik meg, hogy tegye-
nek a szükséges  változtatáso-
kért, ami az ország felemelke-
déséhez kell vezessen.

Itt az idô, itt az alkalom,
hogy a választók bátrak legye-
nek, tegyenek egy próbát, ad-
janak lehetôséget a szükséges
változtatások véghezviteléhez,

amit megszolgál a kormányt
alakító, mert ha nem jól élne
lehetôségével, valószínûleg
egyhamar nem kap újra ilyet.

Lehet bármilyen becsületes
civil kezdeményezés, lehet
más politikát, több elemében
elôre mutatót vagy valós meg-
oldások nélkül az érzelmekre
hatót hirdetni, de ezeket meg-
felelô politikai hatalom nélkül
nem lehet érvényre juttatni.

A kereszténydemokraták
mindenben igyekeznek hozzá-
járulni ahhoz, hogy a szüksé-
ges változások megtörténjenek
az ország irányításában, ami-
nek helyi záloga, hogy Vantara
Gyula, a Fidesz–KDNP közös
jelöltje a helyi választók jelen-
tôs többségének szavazatával
kerüljön be az új Parlamentbe.

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

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

Az Elefánt vendége március 25-én, 
a tavaszi fesztivál keretén belül

Török Ádám és a mini.

Feltámadás elôtt
Az idôs asszonyok közül so-
kan ma is fekete kendôben
jönnek ekkor a templomba.
Nagypéntektôl nagyszombat
estéig áll a szent sír. 1876–
1929 között úrkoporsó volt,
ma a Jézus szíve oltár aszta-
lában kialakított barlangban
van. A sírra az utóbbi évekig
díszes tartóban kihelyezték az
oltáriszentséget, amely elôtt a
hívek felváltva imádkoztak.
Nagyszombaton este tûz- és
vízszentelés, ünnepi szentmi-
se, ahol újra megszólalnak
a nagycsütörtökön elnémult
harangok és az orgona. Ezt
követi a feltámadási körme-
net, amit 1990 óta újra az ut-

cán tartanak. Húsvét vasár-
napját, Jézus feltámadásának
ünnepét 1897-ig a templom-
kertben elhelyezett mozsár-
á gyúk elsütésével ünnepelték
elôdeink.

Jároli József 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Zöldfordulat LMP módra
A Lehet Más a Politika (LMP)
elôadással egybekötött be-
mutatkozó estet tartott az ifi-
ház kaszinójában nemrégi-
ben, ahol az LMP gazdasági
programja, a zöldfordulat volt
a téma. Minderrôl Jávor Bene-
dek biológus, az országos lis-
ta második embere szólt. A
családias hangulatról a házi-
gazda, Gál István Elek békés-
csabai jelölt gondoskodott.

Magyarországot gazdasá-
gi-pénzügyi, társadalmi és kör-
nyezeti válság sújtja. A zöldfor-
dulat abból indul ki, hogy a
problémákat összetett módon
kell kezelni. Az energiapolitika
újragondolása mellett az ener-
giahatékonyság növelésével, a
megújuló energiaforrások fel-
használásával ellensúlyozhat-
juk az orosz gáztól való függé-
sünket – hangsúlyozta az elô-

a dó. Az így felszabaduló tôkét
a munkahelyeket teremtô kis-
és középvállalkozásoknak kiírt
energetikai programokra le-
hetne fordítani. A mezôgazda-
ságban a földtámogatási rend-
szer átalakítása, a termôföld-
tulajdonlás szigorítása, a föld-
moratórium meghosszabbítá-
sa, valamint új földtörvény je-
lenthetné a kiutat.

V. A.
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Március 25-én
Tojásdíszítô délután népmûvész 
vezetésével a Gerlai Általános
Mûvelôdési Központban

Március 26-án
Horváth Elek és tanítványai – 
koncert a Meseházban

Március 26. – június 30.
Tingatinga – festmények 
Tanzániából. Kiállítás a Munkácsy
Mihály Múzeumban

Március 26–28.
Bor- és grillfesztivál – húsvéti 
kolbász-, sonka- és tojásvásár 
az Andrássy úton

Március 27-én 14.30-tól
Húsvéti játszóház a Diáktanyán

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

Március 8. – április 25.
Városfejlesztési kiállítás 
a Jankay-galériában

Március 18. – május 17.
Patay László Munkácsy-díjas 
festô mûvész emlékkiállítása 
a Munkácsy-emlékházban

Április 3-án
Apáról fiúra – családi hagyományôrzô
programsorozat a Meseházban

Április 7-én 17 órától
Szeverényi Mihály festômûvész 
kiállításának megnyitója a Békés-
csabai Kulturális Központban

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

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

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

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

PROGRAMAJÁNLÓHagyományôrzô textilesek
A pályamunkákból a Munká-
csy Mihály Múzeumban, illet-
ve a Csaba Center földszint-
jén nyílt tárlat. A tervezôk és
kivitelezôk száma meghalad-
ta a négyszázat, közülük a
legjobbakat március ötödikén
jutalmazták a Phaedra Köz-
é leti Központban. A népes
vendégsereget itt a Hétpró-
bás Néptánciskola növendé-
keinek mûsora, valamint Far-
kas Zoltán, a megyei önkor-
mányzat alelnöke köszöntöt-
te. Ezután dr. Balogh Balázs,
az MTA Néprajzi Intézeté-
nek igazgatója beszélt a ha-
gyományápoló közösségek
fontosságáról, majd negyven

pályázó népmûvész vehetett
át díjakat. A csabaiak közül
elsô díjas lett Sutyinszki Enikô,
Tóth Károlyné, és kiemelt elsô
díjat kapott a Tóthné Kiss Szil-
via vezette Lencsési Csipke-

klub, valamint a Rozmaring
szakkör dr. Illés Károlyné irá-
nyításával (a klub és a szak-
kör vezetôjét külön is jutal-
mazták). 

Mikóczy

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Rippl-Rónai a Munkácsyban

Segélykoncert a gyermekekért

A festô egykori, a kaposvári
Róma-hegyen álló otthonából
kialakított emlékmúzeumból

érkezett hozzánk Rippl-Rónai
negyvenhat alkotása a So-
mogy Megyei Múzeumok
Igazgatóságának közre mû -
kö désével. Minderrôl Farkas
Zoltán megyei közgyûlési al-
elnök, dr. Szatmári Imre mú-
zeumigazgató és Horváth Já-
nos Milánmûvészettörténész,
Rippl-Rónai-szakértô szóltak
a közelmúltban sajtótájékoz-
tató keretében a festô mûvei-
bôl nyílt kiállítás kapcsán.

Az április 18-áig látható tár-
lat keresztmetszetet ad az
életmûrôl – bepillantást en-

gedve Rippl-Rónai négy fes-
tôi periódusába: a párizsi,
azaz „fekete” és az elsô ka-
posvári, azaz „enteriôr képek”
idôszakába, ízelítôt kínálva a
második kaposvári korszak-
ból, a mûvész által csak „ku-
koricás”-nak nevezett stílus-
ban festett alkotásokból, s vé-
gül a „pasztell arcképek” idô-
szakából. Kései „pasztell arc-
képei” között a Zorka-ciklus
Fekete kesztyûs nô címû port-
réja is látható Csabán, a Mun-
kácsy múzeumban. 

Vándor Andrea

A Békés megyei zenekarok
és énekesek színe-java lépett
fel ingyen március 7-én, va-
sárnap Békéscsabán, a vá-
rosi sportcsarnokban. Össze-
sen tizenegy csapat. A fôszer-
vezô Romvári György nyug-
dí jas mérnök-tanár volt, aki
csak azt sajnálta, hogy nem
vándoroltak ki többen a haiti
és a békéscsabai rászoruló
gyermekek megsegítése cél-
jából lebonyolított rendez-
vényre. A létesítményt térítés-
mentesen rendelkezésre bo-
csátott önkormányzat nevé-

ben Köles István alpolgár-
mester köszöntötte a nézôkö-
zönséget.

Az elsô hívó szóra igent
mondott mûvészek között ott
volt a magyar Natalia Oreiro,
a Lagzi Lajcsi által felkarolt
Rea és Hevesi Tamás szintén
zenész, Békéscsabán élô
bátyja, Hevesi Imi is. A kon-
cert végén fellépett idôsebb
Hevesi elmondta, hogy az
öccsével együtt továbbra
sem hagynak fel a karitatív
cselekedetekkel.

D. L.
Köles Eliza is ingyen lépett fel

Fotó: Dányi László

Tábor 
Nagyszalontán

AFidesz–KDNP–Vállalko-
zók Pártja frakció képvi-

selôi, valamint Bokros Mátyás
képviselô úr nagylelkû hozzá-
járulásukkal lehetôvé tették,
hogy a Békéscsabai 2. Sz. Ál-
talános Iskola egyhetes nyári
tábort szervezzen Böjte Csa-
ba árvaházainak azon lakói
számára, akiknek semmilyen
hozzátartozójuk nincs. A tá-
bor Nagyszalontán lesz, a
Szent Antal Gyermekotthon-
ban 2010. június második fe-
lében – változatos program-
mal. Terveink szerint magyar
történelem és magyar iroda-
lom tanítása, bevezetés a fo-
tózás rejtelmeibe, néptánc-
és zeneoktatás, kézmûveske-
dés, sport, ügyességi játékok,
versenyek teszik élménnyé a
hetet. 

Iskolánk célja, hogy erôsít-
se a határon túli szórványtele-
püléseken élô magyar lakos-
ság anyaországhoz tartozá-
sát, az árva, félárva gyerekek
sorsának jobbítását. Ehhez
kaptunk most segítséget az
említett képviselôktôl. Remél-
jük, együttes erôfeszítésünk
eredményes lesz. Nyár végén
beszámolunk a tábor ered-
ményeirôl.

Szeleczki Erzsébet, 
az iskola igazgatója

Boszorkányszél
A fenti címen jelentek meg
Paál Tamás író Békéscsabán
született szatirikus novellái.
Az írások – amelyeket irodal-
mi folyóiratokban már olvas-
hattunk – az egész magyar
történelem társadalmi visz-
szásságait bemutatják, de a
mai kor férfi-nôi kapcsolatá-
nak nehézségeit is az olvasók
elé tárják humoros formában.
A szerzô ezzel akarja segíteni
egy-egy megoldhatatlannak
tûnô vagy annak érzett hely-
zet elviselését.

A könyv megvásárolható a
Denticulus Bt. Erkel Sándor
Könyvesházában, Békéscsa-
bán, e-mail cím: denticulus@
t-on line.hu, telefon: 30/262-
4845. A kötet ára 1250 Ft.  

TÓTH INGATLAN
BÉKÉSCSABA, MEDNYÁNSZKY U. 2. 1/8.

(Korzó irodaház)

Mobil: 06-30/391-9051, 06-30/391-7323. Tel./fax: 66/549-620
E-mail: tothingatlanbekescsaba@gmail.com 

Web: www.tothprodukcio.hu 

GARÁZS
Békéscsabán, a Tulipán utcá-
ban garázs kiadó.

Békéscsabán, az Andrássy
úton garázs eladó.

Békéscsabán, a Réti panzió
mögött garázs kiadó.

HÁZ
Csorváson régi építésû, elô-
kertes családi ház 1100 m2-es
kerttel eladó. Irányár: 2 M Ft.

Békésen vályogtéglás, 3 szo-
bás ház eladó (melléképület
pincével, garázzsal). Irányár:
10,2 M Ft.

Újkígyóson 400 négyszögöles
telken lévô, összkomfortos
családi ház eladó. Békéscsabai
csere is szóba jöhet. 

Köröstarcsán hétvégi ház el-
adó. Irányár: 850 ezer Ft.

Békéscsabán, a Kastélyszô-
lôkben, a Mester utcában új
építésû családi ház eladó.
Irányár: 24 M Ft.

Békéscsabán, a Széchenyi liget
mellett, az épülô wellnesspan-
zióval szemben 130 m2-es la-
kóépület 400 m2-es telken ela-
dó. Irányár: 27 M Ft.

Békéscsabán, a  Bánát utcá-
ban családi ház eladó. Irány-
ár: 7 M Ft.

Fényesen felújításra szoruló
ház eladó. Irányár: 6 M Ft.

Békéscsabán kertes ház eladó.

Telekgerendáson családi ház
fûtött garázzsal eladó. Irány-
ár: 8,5 M Ft.

Fényesen családi ház eladó.
Irányár: 25 M Ft.

TELEK
Fényesen 100 m2-es építési
telek áron alul eladó. Irányár:
1 M Ft. 

IRODA
Békéscsabán két belvárosi, 17
m2-es iroda hosszú távra kiadó.

Békéscsabán, a Lázár utca
elején 60 m2-es iroda kiadó.

LAKÁS
Békésen téglás, 59 m2-es la-
kás eladó (2 szoba + saját
pince, erkély, új fürdôszoba).
Irányár: 7,6 M Ft.

Békéscsabán, az Andrássy
úton, a Csaba Center mellett
nappali + 3 félszobás lakás
eladó kedvezményes áron.
Lift van. Irányár: 16,5 M Ft.

Békéscsabán, a belvárosban 3
szobás, amerikai konyhás,
nappalis, étkezôs, 87 m2-es,
panorámás lakás eladó.

Békéscsabán Kazinczy-ltp.-i, 3
szobás, téglablokkos,  3. eme-
leti, egyedi gázfûtéses lakás el-
adó. Irányár: 11,5 M Ft.

Békéscsabán, a Pásztor utcá-
ban 59 nm-es, kétszobás, ét-
kezôs, 1 emeleti, felújított la-
kás eladó.

ALBÉRLET
Békéscsabán, a Haán Lajos
téren kétszobás, étkezôs al-
bérlet kiadó.

– AJÁNLATUNKBÓL  –

Csak tiszta forrásból
Megkapó fekete-fehér fo-

tók. Az egyiken fejken-
dôs néni bandukol a téli esté-
ben, a másikon sírkövek ren-
getege, aztán egy újabb, ahol
madarak rebbennek szét,
ködbe vész az út, nagyapó
mosolyog, gyönyörû lányok
várnak valamire vagy dió szü-
letik – egy-egy képbe zárt kü-
lön világ, és most mindez
együtt látható a Lencsési Kö-
zösségi Ház nagytermében.

Mint azt Takács Péter, a kö-
zösségi ház vezetôje március
14-én, a Csak tiszta forrásból
címû kiállítás teltházas meg-
nyitóján és eredményhirdeté-
sén elmondta, nyolcadik alka-
lommal írtak ki fotópályázatot
a Kárpát-medencében élô
magyarok számára. A Már-
vány Fotómûhellyel és a Jó-
zsef Attila-lakótelepi részön-
kormányzattal közös pályá-
zatra kilencvenkét alkotó kül-
dött be közel háromszáz fo-
tót, amelyeket Kincses Károly

fotómuzeológus, valamint Vá-
radi Zoltán és Martin Gábor
fotómûvész zsûrizett. Dönté-
sük alapján az elsô díjat Be se
József, a másodikat Kiss Imre,
a harmadikat Szabó Béla
és Kéméndy József kapta. 
Különdíjas lett Baloghné dr.
Kovács Matild és Tóth Jenô
Ti bor.

A március 15-i ünnepség-
gel egybekötött eredményhir-
detésen dr. Ferenczi Attila em-
lékezett 1848-ra, arra „a ke-
gyelmi pillanatra, amikor a
szabadság eszméje egy test-
té és lélekké olvasztotta a
nemzetet”, a jövôbe vetett hit
és az egymás iránti bizalom
fûzte össze a magyarságot. A
program a Kemény Gábor
Szakközépiskola Gitárklubjá-
nak emlékezetes mûsorával
zárult, de a fekete-fehér fotók
április 12-éig még megtekint-
hetôk a Lencsési Közösségi
Házban.

M. E.

Ingyenes ételosztás
Vantara Gyula, Békéscsaba Megyei Jogú Város polgár-

mestere adományozóktól összegyûjtött forrásból – a Bé-
késcsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítô Központ
közvetítésével – ismételten segít a nehéz anyagi helyzetben élô
családoknak, s ezzel igyekszik némileg enyhíteni az elhúzódó
tél okozta nehézségeket. 

A Szabadság tér 11–17. szám alatti irodaház udvarán, a csa-
ládsegítônél április 3-án 11 óra és 12.30 óra között, valamint
április 4-én 11 óra és 12.30 óra között 500–500 adag egytálé telt
osztanak ki, melyet a családok ételhordóban hazavihetnek.    

A családokat a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és
Családsegítô Központ értesítette ki. 

Csereiné Árgyelán Anna igazgató
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Angol-, németnyelv-oktatás. 20/933-6828. ZENTAI.

– Hogyan lesz valakibôl or-
go naépítô, zongorajavító és
- hangoló?

– Édesapám hegedûs volt,
a bátyám kántorkodott, olyan-
kor mellette ültem az orgo-
na padon. Kisgyermekként
mondtam a szüleimnek, hogy
hallom a denevérek hangját,
ekkor beírattak a csabai zene-
iskolába, ahol mintegy tíz évig
tanultam zongorázni dr. Czir-
ják Zoltánnénál. Amikor érett-
ségi után felvettek a keszthelyi
agrártudományi egyetem ag-
rárkémikus szakára, nagyon
boldog voltam, de néhány hó-
nap után már tudtam, hogy
mást szeretnék kezdeni az
életemmel: jelentkeztem az
Aquincum orgonaépítô üzem-
be. Mire szakmunkás lettem,
tudtam, hogy választanom
kell: az orgonaépítés kemény
fizikai munka, mellette mûvé-
szi fokon orgonálni nem lehet.
Felmértem a lehetôségeket,
aztán elszegôdtem segédnek

Bordács István gyömrôi mes-
terhez, hogy tovább képez-
zem magam.

–Tehát orgonaépítônek ta-
nultál. A zongorajavítás azért
nem ugyanaz a szakma, vagy
tévedek?

– Legalább harminc éve já-
rok a Heigli és Fia nagy múltú
budapesti mûhelyébe azért,
hogy elsajátítsam ezt a na-
gyon sokrétû mesterséget, hi-
szen az ember egy személy-
ben asztalos és mûszerész is,
fával, filccel dolgozik, fonott
húrt készít…

– …és hangol. Ma már ezt a
legtöbben géppel teszik, míg
te hagyományos módon.

– A gép pontosan hangol,
az ember ízléssel – a zongora
helyét, a terem akusztikáját fi-
gyelembe véve. Amikor Paulik
Pali bácsi új munkatársaként
elôször hallottam egy általa
hangolt hangszer csodálatos,
nemes hangzását, minden ál-
mom az lett, hogy én is képes
legyek egyszer ilyen minôsé-
get teremteni. Rengeteget se-
gített, olyan szakmai titkokra
tanított, amelyeket csak a sa-
ját gyermekének árul el az
ember. Hálás vagyok neki,
akárcsak annak a lehetôség-
nek, amit a Békés-Tarhosi Ze-
nei Napok rendezvénysorozat
jelent nekem mindig: elvárják
az igényességet, és biztosít-
ják a munkafeltételeket.

– Hallom, meseoperát írsz.
Hol tartasz a munkában?

– Egy kevés, gondoktól
mentes szabadidô kellene,
hogy befejezzem és végsô
formába öntsem, hiszen tulaj-
donképpen már csak néhány
átvezetô rész hiányzik. Egyéb-
ként némi segítséggel a címe
is megvan már: „A lány, aki
megálmodta a tengert”.

Farkas Pál

Muzsikusok arcképcsarnoka

A hangszerész
Nagy Gyula orgonaépítô és zongorahangoló

Mi, elôadómûvészek többnyire csak olyankor gondolunk
azokra, akik gondoskodnak munkaeszközünkrôl, a hang-
szerrôl, és biztosítják, hogy ez híven szolgálhassa mûvé-
szi szándékaink megvalósítását, amikor éppen nem ezt ta-
pasztaljuk. A billentyûsök rémálma, ha koncert közben le-
ragad egy billentyû, elhangolódik egy-két húr vagy nyiko-
rog a pedál.

Jól forgatható, elegánsan
tördelt kis albumot adott ki

a Jankay Tibor Mûvészeti Köz-
alapítvány közadakozással
Moskál Tibor grafikusmûvész-
nek a 80. születésnapjára,
ajándékul. Nem volt könnyû
feladat a válogatás: több száz
lapból kellett kiválasztania
Nógrádi Csillának és Tôkés
Gyulának hatvannyolcat, hogy
reprezentálják Moskál linó-
leum- és rézmetszeteit, lavíro-
zott tusrajzait, virágképeit, ex-
libriseit és portréit.

Nem véletlen, hogy a nyitó-
oldal elôtt az Ady elôfutárának
számító, 19. századi Komjáthy
Jenô versrészletét választotta
Moskál Tibor, ezt a nagy vers-

mondatot: „Én látok; ti is lás-
satok!” A kötet hatvannyolc
grafikája a bizonyíték: a mû -
vész valóban látja és nem
csak nézi a világot.

A kis album bevezetô linó-
leummetszetei és rézkarcai
Moskál Tibor legértékesebb
alkotásai. A virágai muzsikál-
nak, énekelnek: a Dália, a Ró-
zsa, az ex-librisek antik állatai
és jelenetei a sokoldalúságá-
ról szólnak, a két rajzos portré
a kis album végén mintha
ôrizné mindezeket.

Aki átlapozza, nézegeti a
hatvannyolc grafikát, nyilván
egy kiállításon is szívesen lát-
ná azokat. Lesz is ilyen: a Jan-
kay-galériában 2010. decem-

ber 10-én nyílik. Addig a kis al-
bum pótolja az élményeket. (A
nyomdai kivitel a békéscsabai
Sirályka Nyomdát dicséri, ritka
szép munka, újszerû tipográ-
fia.) Sass Ervin

Moskál Tibor kis albuma

Sokat tudott Békéscsaba
múltjáról, népérôl, nyelvérôl,
az ott élôk szokásairól. Szá-
mos kézirat, publikáció és
könyv ôrzi munkásságát. A
Magyar Néprajzi Társaság
1981-ben az önkéntes nép-
rajzgyûjtôk legmagasabb ki-
tüntetésével, a Sebestyén
Gyula-emlékéremmel ismerte
el munkásságát. Tudományos
munkáját az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetem (Teológiai

Akadémia) díszdoktori cím-
mel, Békéscsaba önkormány-
zata „Békéscsaba Városért”
kitüntetéssel ismerte el. 

Mûvei: Békéscsaba nyelvi
és vallási képének alakulása;  A
Békéscsabát újraalapító tele-
pesek származási helye a hely-
ségnevekbôl képzett családne-
vek alapján; Stark Adolf békés-
csabai szôlônemesítô; A Bé-
késcsabán szolgált evangéli-
kus lelkészek, segédlelkészek,

vallástanárok és hitoktatók
életrajzai 1718–1985-ig; Szól a
harang: Néprajzi tanulmányok;
A szlovák betû útja Békéscsa-
bán: Cesta slovenskej litery na
Cabe; Békéscsabai családne-
vek a 18. században: Békésca-
bianske priezviska v 18. storo-
ci; Biblia néprajza; Írások Bé-
késcsaba történetébôl, népraj-
zából; Csabai tájszótár: Cab-
janskí nárecoví slovnik…

Csobai László

Valaki mindig hiányozni fog. Valaki mindig hiányzik. Fontos, hogy a közemlékezésnek
(szóban, iratban, újságokban, folyóiratokban, könyvekben) haláluk után is részei. Köztu-
dott, kik voltak, mit cselekedtek a városi közösség, a tágabb környezet, gyakorta a ma-
gyar társadalom javára. 

BékéscsaBai életrajzok

Dedinszky Gyula (2. rész)

Lakat a szívemen
Egyedülálló kezdeménye-

zést indított útjára Bagi
Tamás békéscsabai fiatalem-
ber: a Halászcsárdában – ha-
gyományteremtô szándékkal
– „lakatbulit” szervezett a 30–
40 éves korosztály számára. 

Mint azt a szervezôtôl meg-
tudtuk, a cél a „lakatpárosítás”
volt. Az ismerkedni vágyó fér-
fiak egy kulcsot kaptak, míg a
bátor hölgyek nyakában egy
lakat lógott, s ha a kulcs bele-
illett a lakatba, létre is jött a „le-

lakatolás”. De félre a tréfával!
Gyakran hallom baráti köröm-
ben, hogy nincs egy hely Bé-
késcsabán, ahová egy magá-
nyos ember elmehetne mond-
juk szombaton este ismerked-
ni, szórakozni. Nos, ez a prob-
léma, úgy tûnik, megoldódni
látszik, hiszen már az elsô ösz-
szejövetelen negyvenketten
voltak, ami páros szám… A
hangulatról disc-jockey gon-
doskodott, Hlásznyik Attila pe-
dig bábelôadással készült.

A résztvevôk izgalommal
várják a következô összejöve-
telt, és – Bagi Tamás jóvoltából
– talán nem is kell áprilisig, a
következô lakatbuliig várniuk,
ugyanis tombola is volt a „Pá-
rosítsd a lakatokat!” elneve-
zésû partin, s akiket Fortuna a
kegyeibe fogadott, azok egy
újabb, kétszemélyes randi le-
hetôségét nyerték meg a Cen-
ter mozi, a Jókai cukrászda, a
Mozart kávézó és a Munkácsy-
emlékház jóvoltából. Vadi

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

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

Új lehetôség
a társkeresésben!

Gyors, 
fényképes,
diszkrét

Telefon: 
06-20/809-7825

A P R Ó H I R D E T É S
IN GAT LAN

Újkígyóson családi ház albérletbe kia-
dó. Tel.: 20/224-0701.

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS
Ablakcsere falbontás nélkül. Telefon:

30/372-1160.
Faajtók, ablakok készítése. Tel.: 30/372-

1160.
Takarítást, vasalást vállalok heti 4-6 órá-

ban vagy eltartási szerzôdést kötnék.
Tel.: 30/25-35-902.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OKTATÁS
JAMINÁBAN általános iskolásoknak
korrepetálás. Tel.: 20/975-4487.

Angolnyelv-oktatás kezdôknek, nyelv-
vizsgázóknak! Tel.: 30/345-9237.

Játékos angolnyelv-oktatás óvodások-
nak, kisiskolásoknak! Tel.: 30/527-7078.

Matematikából korrepetálás, telefon:
66/73-73-73.

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

Jazzkoncertek
Március 26-án, pénteken 20 órától:
JAZZ ELEK TRIÓ
Helyszín: Békési út 24. 
Zenélnek: Bánfi Miklós zongora, 
Horváth Elek nagybôgô, Ugró Béla dob
Vendégénekesnô: Pocsai Mónika

Április 12-én, hétfôn 18 órától: 
a Sárik Péter Nagy János
zongoraduó estje
Helyszín: a Bartók Béla zeneiskola
Bartók terme

A belépés ingyenes!

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

BAR-LISTA és végrehajtás nem akadály!

Eladó ingatlanokat keresünk ügyfeleink számára!
Ingyenes regisztráció!

Idôpontegyeztetés: 06-20/773-6519

  

MOLNÁR LÁSZLÓ
BÉKÉSCSABA egyéni országgyûlési 
képviselôjelöltje  

Öntôl függ, hogy mi lesz a  jövôben 
Békéscsabán  Az „ej ráérünk arra még” 
felfogás marad, vagy még továbblépünk. 
Ön DÖNT!  Vantara  vagy MOLNÁR? Ez a 
kérdés, ki  az aki többet tett a városért, 
Ô vagy ÉN? Kit tart felkészültebbnek és  
szimpatikusabbnak, errôl kell döntenie.            

Választási fórumok:
Helye  Ideje 
Helyôrségi Mûvelôdési Ház   2010. 03.16. 17.00 óra
Békési úti Közösségi Ház 2010. 03.19. 17.00 óra 
Lencsési Közösségi Ház  2010. 03.22. 17.00 óra
Arany János Mûvelôdési Ház Mezômegyer 2010. 03.23. 17.00 óra 
Helyôrségi Mûvelôdési Ház 2010. 03.26. 17.00 óra
Lencsési Közösségi Ház  2010. 03.29. 17.00 óra
Gerla Általános Iskola és Közösségi Ház 2010. 03.30. 17.00 óra
Tégla Közösségi Ház Jamina 2010. 03.31. 17.00 óra 
Jaminai Nyudíjas Ház - Orosházi út 102. 2010. 04.07. 17.00 óra
10. számú számú Általános Iskola - Kazinczy u. 2010. 04.08. 17.00 óra   

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           

KÉREM JÖJJÖN EL SZAVAZNI, 
MERT A DEMOKRÁCIA A TÉT!

  

  

           

Választási fórumok:
Helye   Ideje 

Helyőrségi Művelődési Ház  2010. 03.26.  17.00 óra

Lencsési Közösségi Ház   2010. 03.29.  17.00 óra

Gerla Általános Iskola és Közösségi Ház  2010. 03.30.  17.00 óra

Tégla Közösségi Ház Jamina  2010. 03.31.  17.00 óra 

Jaminai Nyudíjas Ház - Orosházi út 102.  2010. 04.07.  17.00 óra

10. számú számú Általános Iskola - Kazinczy u.  2010. 04.08.  17.00 óra
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– A városvezetôk döntése
alapján és a tervek szerint jú-
niusban megnyílik egy egye-
dülálló sporttörténeti gyûjte-
mény – tudtuk meg Szigeti
Csabától, az oktatási, köz -
mû  velôdési és sportosztály
sportcsoportja vezetôjétôl, aki
azt is elárulta, hogy a kiállító-
helyet ideiglenesen a városi
sportcsarnokban alakítják ki.
– Már évekkel ezelôtt elkezdô-
dött a gyûjtés a sporttörténeti
gyûjteménybe, s több ismert
csabai kötôdésû sportem-
ber, így Ónodi Henrietta, Gedó
György, Palotai Károly olim-
piai bajnokok, Ancsinné Lauri-

nyecz Katalin, a város egyik
elsô világbajnoka tett felaján-
lást. Az az elképzelésünk,
hogy a végleges helyszín ki-
a la kításáig idôszakosan és ak-

tuálisan változó témájú lesz a
kiállítás. Most a csabai olim-
piai bajnokokról áll rendelke-
zésünkre a legtöbb anyag, így
a megnyitáskor is „A békés-
csabai sportolók az olimpiá-
kon” témakör kerül elôtérbe.
Az is biztos, hogy a 2012-es
év mindenképpen az akkor

százesztendôs csabai Elôré-
rôl is kell, hogy szóljon. A vá-
rosvezetés felkért egy ötfôs
szakmai stábot a tárlat létre-
hozására, ez a csapat sorra
keresi fel a helyi kötôdésû
olimpiai résztvevôket, illetve
az elhunytak családtagjait. Je-
lenleg harmincöt békéscsabai
olimpikonról tudunk…

A gyûjteménybe városunk
sporttörténelmével, neves
sportolóival, edzôivel, sportve-
zetôivel, rangos sportesemé-
nyeivel, emlékezetes sporttör-
ténéseivel kapcsolatos relik-
viák, emléktárgyak, fényké-
pek, sajtóanyagok, dokumen-
tumok felajánlását kérik a la-
kosságtól a szervezôk. A hiva-
tal sportcsoportjánál lehet ér-
deklôdni (Szent István tér 7.,
33–34. sz. iroda), de felvilágo-
sítást adnak a 66/523-832-es
telefonszámon és a szigeti@
bekescsaba.hu email címen is.

V. A.

Sporttörténeti gyûjteményMellszobor
Andrássynak 

Névadójuknak, gróf And-
rássy Gyulának állított

mellszobrot avattak az And-
rássy gimnázium növendékei
és dolgozói, s egyben az
1848–49-es forradalom és
szabadságharcra emlékeztek.

A szobor Mészáros Attila
szobrászmûvész alkotása, s
az Andrássy (volt Rózsa Fe-
renc) gimnázium udvarán lelt
otthonra két tiszafa társasá-

gában. Az avató ünnepségen
Hermann Róbert történész, az
MTA doktora mondott ünnepi
beszédet, hangsúlyozva And-
rássy emberi nagyságát. A
szobrot Köles István, Békés-
csaba alpolgármestere és Ko-
máromi István, az intézmény
igazgatója leplezték le. Az ün-
nepséget megtisztelte jelenlé-
tével Kiss Tibor képviselô is.
Sajnos Andrássy Gyula déd-
u nokája, Odescalchi Pál nem
vállalhatta a hosszú utazást
Békéscsabára. Az ünnepsé-
gen az iskolai diákjai és ének-
kara adott mûsort.

Vándor

Vágvölgyi Gábor az elnök
ABékéscsaba Városi Nyug-

díjas Egyesület a közel-
múltban tartotta köz gyû lését,
amelyen a korábbi alelnö-
köt, Vágvölgyi Gábort válasz-
tották elnökké a november-
ben elhunyt Szilvásy Ferenc
helyé re.

Az egyesület 1992 márciu-
sában alakult, taglétszáma a
múlt évben mintegy három-

száz fô volt. Évente visszatérô
rendezvényeik közé tartozik
többek közt a farsangi bál, a
nônap, a majális, az anyák
napja, az augusztus huszadi-
kai ünnepség, a békés-dánfo-
ki egészségnap, az idôsek vi-
lágnapja, a vers- és próza-
mondó verseny, a pávakör.
Dózsa György úti székházuk
a téli idôszakban naponta dél-

után kettôtôl hatig, nyári idô-
szakban (április 5-étôl) déltôl
hatig tart nyitva. A betérôk be-
szélgethetnek, biliárdozhat-
nak, kártyázhatnak, kedd dél-
utánonként pedig egészség-
megôrzô torna, csütörtökön-
ként életmódklub és minden
második szombaton nosztal-
giatáncest várja az érdeklô-
dôket. m. e.

Számtalanszor felmerült
egy csabai „sportmúzeum”
létrehozásának a gondola-
ta, hiszen az évek során oly
sok értékes sportrelikvia ju-
tott az önkormányzat birto-
kába, hogy most már való-
ban lenne mit megmutatni.

A Békéscsabai Városvédô és
Városszépítô Egyesület már-
cius 12-én tartotta éves ren-
des közgyûlését. A köz gyûlés
levezetôje Hankó András alel-
nök volt, akinek megnyitó
szavai után dr. Simon Mihály
egyesületi elnök értékelte az
elmúlt év munkáját – hangsú-
lyozva, hogy megvalósult a
kitûzött éves munkaterv, a
rendezvények látogatottak
voltak. Dr. Kollár Lászlóné, az
ellenôrzô bizottság elnöke
beszámolójában szabálysze -
rûnek minôsítette az egyesü-
let tevékenységét.

A Békéscsabai Városvédô
és Városszépítô Egyesület
1985. június 27-én, mint civil
szervezet, Békéscsabán az el-
sôk között alakult meg. A ne-
gyedszázados múltú csabai
városvédôk a jubileumi évben
is gazdag éves munkatervet

állítottak össze – többek között
változatos programokkal foly-
tatják az évek óta sikeres „Vá-
rosvédô Esték” sorozatot is.

A kezdetektôl hagyomá-
nyosan megemlékeztek a vá-
ros egykori jeles személyisé-
geirôl – az idén Stark Adolf
szôlônemesítô, Bereczki Máté
pomológus, id. Tessedik Sá-
muel evangélikus lelkész tisz-
teletére rendeznek emlék-
ü lést, s a római katolikus
templom felépítésének 100.
évfordulóján emléktáblát avat-
nak. A programjukban kiemel-
ten szerepel a környezetvé-
delem és várostörténeti vetél-
kedô szervezése.

Az alakulás évfordulóján
ünnepi közgyûlést tartanak,
s felelevenítik az egyesület
negyedszázados munkálko-
dá sát.

Gécs Béla  

Több mint száznyolcvanan
vettek részt a Békéscsabai
Városi Nyugdíjas Egyesület
közelmúltban zajlott nônapi
ünnepségén a Dózsa György
úti székházban. A rendezvé-
nyen Pap István alelnök tár-
sa ságában Vágvölgyi Gábor,
az egyesület új elnöke mon-
dott beszédet a nôk társada-

lomban és családban betöl-
tött szerepérôl. Ezt követôen
a férfiak mûsorral, verssel,
énekkel, citerazenével és vi-
rággal lepték meg a jelen lévô
mintegy százötven hölgyet,
majd vacsorával és tánccal
folytatódott az emlékezetes
nônap.

e.

Nônapi mûsor
a nyugdíjasoknak

Ritka gyôztesek
Kurta Klári elsô díjat, Valjon Zsófimásodik díjat
kapott a Ritka és Veleszületett Rendellenes-
séggel Élôk Országos Szövetsége által kiírt al-
kotópályázaton. A díjakat Budapesten, a Ma-
gyar Mezôgazdasági Múzeumban, a ritka be-
tegségek világnapján vehették át a Williams-
szindrómás csabai lányok.

Klári húszéves, Jaminában él családjával,
öccse, Bence általános iskolás, ikertestvére,
László egyetemista. Klári napközben a Degré
utcában, a Békés Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Központban készít különbözô
ajándéktárgyakat Krizsán Jánosné, Pigler Ju-
dit vagy Szabó Imre Attiláné irányítása mellett.
Kedvenc kikapcsolódása a lovaglás. A ver-
senyre a „ritka mosolyok házát” készítette el,
amit egy tavaszi koszorúval díszített. Valjon
Zsófi tizenhét éves, számos vizsgálattal és 
fejlesztéssel a háta mögött – ma a BéKSZI
Zwack tagiskolájában tanul. A pályázatra
gyöngyfûzéseket küldött be. Zsófi nyaranta
rendszeresen részt vesz a békéscsabai nép -

mûvészeti táborban, szabadidejében szívesen
gyöngyözik, legújabb kedvenc idôtöltése pe-
dig az üvegfestés. Nôvére, Ágnes sokat segít
neki ötletekkel, módszerek átadásával.

M. E.

A városvédôk 
25. jubileumi éve

A Békéscsabai Tavaszi Feszti-
vál nyitórendezvényén, már-
cius tizenötödikén az ifiház-
ban az Erkel Ferenc jubileumi
év alkalmából közös hangver-
senyt adott a csabai Bartók
Béla és a gyulai Erkel Ferenc
Vegyeskar. 

A mûsorban kórusrészle-
tek, átiratok hangzottak el a
Bánk bán, a Hunyadi László,
a Dózsa György és a Branko-
vics György címû operákból.
Felcsendült a kétszáz éve
született zeneszerzô Buzgó
kebellel címû imája, amelyet
a gyulai belvárosi katolikus

templom centenáriumára al-
kotott, és a Szózat is, amely-
nek Erkel által komponált vál-

tozata kevésbé ismert. A mû -
sorban közremûködtek a Ba-
lassi Táncegyüttes tagjai.

Bartók és Erkel közösen
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