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Az egykor Európa legna-
gyobb falujának tartott

Békéscsabának ezer arca van
– errôl gyôz meg bennünket
az a kiállítás is, melyet Békés-
csaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata hívott életre
„Békéscsaba arcai” címmel.
A tárlat a Jankay-galériában
április 25-éig tekinthetô meg.

A kiállítás a legmodernebb,
szemüveg nélkül élvezhetô
3D-s technológiával jeleníti
meg a város múltját, jelenét,
jövôjét. A vitrinekbôl a Békés
Megyei Múzeumok Igazgató-
sága jóvoltából a 18. és 19.
század fordulójának tárgyi
emlékei köszönnek ránk, óri-
ásposztereken elevenednek
meg a megyeszékhely egy-
kori és mai jellegzetes épüle-
tei, a 3D-s monitorokon pedig
már a jövôt: a nagy projektek,
beruházások látványterveit
csodálhatjuk. Vantara Gyula
polgármester az ünnepélyes
megnyitón elmondta: mindez
hûen példázza, hogy Békés-
csaba jó úton jár, a fejlôdés

útjára lépett. A látványtervek
szerint tovább szépül a belvá-
ros, az ifiház helyén felépül az
új Agóra kulturális központ,
kiépül a teljes szennyvízháló-

zat, modernizálódik a szenny-
víztelep, megújul a vasútállo-
más és a buszpályaudvar –
utóbbi beruházás munkálatai
már a húsvét utáni héten el-
kezdôdnek. Belterületi utakat,
járdákat is felújítanak a béké-
si megyeszékhelyen, s a két
keréken közlekedôk sem ma-

radnak ki, hisz bôvül a kerék-
párút-hálózat. Pósteleket is
hamarosan újra birtokukba
vehetik a természet szerelme-
sei, a családok, a kirándulók. 

A kiállítás megnyitóján tap-
solhattunk a Balassi Tánc-
e gyüttes táncosainak, akik
Mlinár Pál mûvészeti vezeté-
sével léptek fel. A „Békéscsa-
ba arcai” terveit a Munkácsy
Mihály Múzeum munkatársai
készítették, a kurátor Andó
György múzeumigazgató-he-

lyettes, a kivitelezô az A-team
volt, történészként Kocsor Já-
nos vette ki részét a munkála-
tokból, a 3D-s technikát pedig
az iPont Consulting Kft. bizto-
sította. Prohászka Béla mes-
terszakács, olimpikon a kuli-
náris élvezetekrôl gondosko-
dott: a fogadáson olyan jel-
legzetes csabai finomságok-
kal kedveskedett, melyek
méltán öregbítik tovább vá-
rosunk hírnevét. A csabai Ár-
pád pálinkában érlelt aszalt
szilva libamájparféval, a kol-
bászfalatok, a diós kecske-
sajt praliné hagymacsírával, a
mályvádi vadragu házi sztra-
pacskával, a jércecopfok kan-
dírozott gyümölcsökkel és ku-
koricapolentával, a Csaba-
gyöngye csokihordóban pa-
lackozva, a mákos guba –
mind-mind remek ötletekkel
szolgáltak a háziasszonyok-
nak. A kolbász mellett termé-
szetesen a mi borunk, az „év
elsô bora”, a Csabagyöngye
is ott volt az asztalon. 

Vándor Andrea

A város a fejlôdés útjára lépett
Békéscsaba arcai 3D-ben

A 2010-es országgyûlési választással kapcsolatos felhívá-
saink a 5–6. oldalon olvashatók

Parlamenti választás
2010. április 11., vasárnap

Az 1769–1770 között épült
elsô barokk templom patró-
nusául – az építtetô földesúr,
Harruckern Ferenc báró fele-
sége, Dirling Antónia tisztele-
tére – Páduai Szent Antalt vá-
lasztotta a közösség.

A mai napig az egész kato-
likus világban népszerû szent
a portugáliai Lisszabon szü-
lötte. Az 1195-ben született
gyermeket elôkelô családja
Ferdinánd névre keresztelte.
Tizenöt éves korában Ágos-
ton-rendi szerzetes lett, s Re-
mete Szent Antal iránti tiszte-
letbôl felvette az Antal nevet.
A koldulásból élô, az egy-
szerû emberek között prédi-
káló ferences barátok mûkö-
dését megismerve hozzájuk
csatlakozott. Marokkóban hit-
hirdetô lett, betegsége miatt
azonban vissza kellett térnie
hazájába. Hajóját a tengeri vi-
har Itália partjaihoz sodorta,
ahol új hazát talált.

1222-ben pappá szentel-
ték, és az azt követô ünnep-
ségen elöljárói utasítására ô
volt az ünnepi szónok. A fel -
tûnôen csendes, ifjú szerze-
tespap meglepte hallgatóit ki-
váló szónoki képességével.
Elöljárói nagyszerû szónoki
tehetségét látva vándorprédi-
kátori feladatokkal bízták
meg, nagy hatású beszédeit
hatalmas tömegek hallgatták.
Legendájában megemlítik,
hogy amikor egyszer nem
akarták meghallgatni, a ha-
laknak prédikált a vízparton.
(Ezt a jelenetet templomunk
egyik seccója is megörökíti.)
Prédikációi eredményesek
voltak, a világi hatalmakkal
törvényeket hozatott a szegé-
nyek javára, családokat békí-
tett ki, bûnösök tömegeit
gyóntatta, az akkori cégéres
gonosztevôk közül sokat jó
útra térített. 
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A százéves templom névadója  

A víz világnapján
A közelmúltban hamisítatlan
családi vasárnap tanúi lehet-
tünk a Széchenyi ligetben a víz
világnapja jegyében a Békés
Megyei Vízmûvek Zrt., a Kö-
rös-vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság, a Kö-
rösök Völgye Natúrpark Egye-
sület jóvoltából. Pályázatokat
is meghirdettek rajz, óriáspla-
kát, prezentáció kategóriában,
de volt dalverseny is. 

Öregbítik a jó hírnevünket
Március 15-én, a városháza
dísztermében ünnepélyes
keretek között vehették át
kitüntetéseiket Békéscsaba
idei díjazottjai, Palotai Károly,
Bökfi János, a Békéscsabai
Elôre NKSE NB I-es nôi csa-
pata és Tomanek Gábor.

A Kutyejné Ablonczy Katalin
vezette Calandrella Kamara-
kórus ünnepi dalcsokra után
Vantara Gyula polgármester

köszöntötte a kitüntetetteket,
akik a saját területükön kima-
gasló teljesítményt nyújtottak
és nyújtanak, ezzel öregbítve
városunk hírnevét is. A Bé-
késcsabáért kitüntetést az
idén Palotai Károlynak ítélte
oda a közgyûlés. 

Palotai Károly 1950-ben a
Békéscsabai Elôre játékosa-
ként kezdte labdarúgó pálya-
futását, öt évig erôsítette az ak-
kori NB II-es csabai csapatot,

majd Gyôrbe igazolt. A gyô-
riek Palotai vezetésével ma-
gyar bajnokok és háromszo-
ros kupagyôztesek lettek. Ô
volt a csapatkapitánya, szelle-
mi vezére a Tokióban, 1964-
ben olimpiai bajnoki címet
nyert magyar válogatottnak.
Já tékvezetôi pályafutása 1967-
ben kezdôdött, az évek során
számos nemzetközi találko-
zón mûködött vezetô bíróként. 
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Csa bai Mér leg in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lôs szer kesz tõ:
Fe hér Jó zsef. Nyom dai elõ ké szí tés:Várhegyiné Szántó Anikó, Várhegyi
János. Fe le lõs ki adó: Bé kés csa ba Va gyon ke ze lõ Zrt., Koz ma Já nos
cég ve ze tõ. Szerkesz tõ ség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság tér 1–3.
I. em. Te lefon: 66/527-490. Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban.
E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu. Terjesztésért felel: Bartyik
István, telefon: 70/317-8206. 

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

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

TETÔ HELYETT MONDD :  

BRAMAC TETÕRENDSZER
GENERÁCIÓK ÉPÍTHETNEK RÁ

Ha elege van a tetõjavítgatásokból, vagy gyerekeinek, unokáinak szeretne új
lakóteret kialakítani, keresse a Bramac tetõrendszereket!

Akár hagyományos, akár divatos formákat, színeket keres, vagy nagyon is
racionális, jó döntést szeretne hozni, és azt szeretné, hogy unokáinak se legyen
gondja a tetõvel, válassza a Bramac-ot!
Most egyedülálló Tetõfedési díj kedvezménnyel várjuk 
– több tízezer forintot is megtakaríthat.

További információk a www.bramac.hu oldalon.

Program a tanyán élôkért
Békéscsaba számára fon-

tos a mintegy kétezer ta-
nyán élô lakosa, az ô helyze-
tük javítását célozza meg a ta-
nyavilág négyéves felzárkóz-
tató programja – kezdte köz -
gyûlés utáni tájékoztatóját
Vantara Gyula. 

A program hat elembôl áll,
az önkormányzati és közigaz-
gatási rész kiterjed az állattar-
tási rendelettôl a tanyaössze-
í ráson át a dûlônevekig szá-
mos területre. A fenntartható-
sági elem a környezetátalakí-
tásról, tanyafejlesztésrôl, az
infrastrukturális rész pedig az

utak, járdák, energia, víz, köz-
világítás biztosításáról szól. A
népjóléti és közösségi prog-
ram a tanyagondnoki szolgá-
lat, az egészségügyi és szo-
ciális ellátások kiterjesztését
fejti ki, a közbiztonságról szó-
ló rész pedig kitér a rendvé-
delmi szervek fokozott jelenlé-
tére, valamint a segélyhívó és
jelzôrendszer általánossá té-
telére. A gazdaságfejlesztési
elem azt vázolja fel, hogy pél-
dául a mezôgazdaság fejlesz-
tésében vagy a tanyasi turiz-
musban milyen lehetôségek
rejlenek. A polgármester hoz-

zátette, hogy tavaly húsz, az
idén tizenhárommillió forintot
fordít a város a tanyasi utak ja-
vítására.

A rendôrségi beszámoló
kapcsán Vantara Gyula kifejtet-
te, hogy együttgondolkodás
jellemzi a város és a rendôrség
kapcsolatát. Békéscsaba nem
tartozik a bûnügyileg fertôzött
települések közé, a felderíté-
sek aránya jó, viszont a kiemelt
helyeken kamerarendszer ki-
é pítését tervezik. Beszélt arról
is, hogy a Békéscsabai Almás-
kerti Ipari Parkban egy telekel-
adás kapcsán bôvítést tervez

egy elektronikai cikkekkel fog-
lalkozó cég, amely a jelenlegi
37 fôs létszámát 58-ra bôvíti.

– Április végén kezdôdik és
jövô ôszre fejezôdik be a ket-
tes iskola komplex felújítása.
Az oktatást ez idô alatt a tízes
iskolában és a Lázár utcában
oldjuk meg. Megújul és bôvül
a Jaminai Közösségi Ház is,
a kivitelezôk pedig mindkét
esetben békéscsabaiak, az
iskola felújítását az LBL Fôvál-
lalkozó és Szállítási Kft., a kö-
zösségi házét a Bólem Építô-
i pari Kft. nyerte el – mondta a
polgármester. M. E.

Baji: Nem kezdeményeztünk vitát
Mivel a legutóbbi köz gyû lés a
kampány idejére esett, és
nem szerettük volna, hogy a
város ügyei a kampány részét
képezzék, csak szövegszerû
módosító indítványokat tet-
tünk, és nem kezdeményez-
tünk vitát – kezdte Baji Lajos
az MSZP tájékoztatóját.

A képviselô elmondta,
hogy a Békés Megyei Víz mû -
vek Zrt. elismerte az önkor-
mányzatok igényét a könyvei-
ben szereplô vagyonelemek-
re, és ajánlatot tett ezek át-
a dására. Békéscsaba az el-
számolás és a vagyonkimuta-
tás megismerése után tér
vissza a kérdésre. Baji Lajos
szerint a döntésnél figyelem-
be kell venni, hogy a víz mû -

vek egy gazdasági társaság,
a vagyonhoz részvények, a
részvényekhez pedig szava-
zati jog társul, így arról is tár-
gyalni kell, hogyan változnak
a szavazati arányok a va-
gyonelemek átadásával. 

A képviselô beszámolt ar-
ról, hogy megújul a kettes is-

kola és bôvül a Jaminai Kö-
zösségi Ház. Megjegyezte,
hogy drágább ajánlat érkezett,
mint a rendelkezésre álló ösz-
szeg, ki kellett pótolni a pénzt,
de hasonló alultervezés több
területen is felmerült, a kaland-
park nyertes pályázatát ezért
kellett visszamondani. 

A közgyûlésen kapta meg a
testület azt az elôterjesztést,
amelyben szó volt a belváros
revitalizációjához kapcsolódó
parkolóház egyik építtetô tár-
saságának a tulajdonosváltá-
sáról. Baji Lajos hangsúlyozta:
a külsô vállalkozói tôke bevo-
nása hasznos, de elôrelátóbb
tervezésre lett volna szükség
ahhoz, hogy idôben értesülje-
nek a változásról, és ne kelljen

gyors döntést hozni a pályáza-
ti határidô lejárta miatt. Meg-
említette, hogy jó az együtt mû -
ködés a közterület-felügyelôk,
a mezôôrök, a polgárôrök és a
rendôrség között, a rendôrka-
pitány meghallgatta és akcep-
tálta a képviselôk által tolmá-
csolt lakossági kéréseket.

Molnár László elmondta,
hogy az elmúlt idôszakban a
sajtóban nem kapott lehetôsé-
get arra, hogy évente beszá-
moljon országgyûlési képvi-
se lôi tevékenységérôl. Most
készített egy összefoglalót,
amelyben részletesen felsorol-
ta a városba érkezô támogatá-
sokat, és tájékoztatta a köz -
gyûlést is eddigi munkájáról.

Mikóczy Erika

Egy nyugodt közgyûlés
Bár a kampány közepén tar-
tottuk a legutóbbi közgyûlést,
az mégis nyugodt hangnem-
ben zajlott, és több olyan
döntés született, amely elôse-
gíti Békéscsaba fejlôdését –
mondta dr. Ferenczi Attila a Fi-
desz tájékoztatóján. 

A képviselô szerint ezek
egyike volt a kórház többlet-
kapacitás-igénye. Lehetôség
nyílt arra, hogy a többletfinan-
szírozást igénylô kapacitások-
ról egyszerûsített eljárásban
döntsenek, a kórház erre pá-
lyázik. Két éve beszereztek
egy nagy energiájú lökéshul-
lám készüléket, amit az OEP
azóta sem fogadott be. Erre a
sorsra jutott az a kezdemé-
nyezés is, amelynek kereté-
ben egy izotópos szívvizsgála-
tot terheléses, szívultrahangos
vizsgálattal váltottak ki, ami
gyorsabb és kisebb megter-
helést jelent a betegnek. 

Dr. Ferenczi Attila ezúton
mondott köszönetet Boriszov-
né dr. Malkócs Piroska házi-
gyermekorvosnak, aki har-
minckilenc évi áldozatos mun-
ka után vonul nyugdíjba. He-
lyére dr. Viberál Zsuzsanna ér-
kezik, aki gyermekkardioló-
giai feladatokat is ellát a kór-
ház gyermekosztályán.

A képviselô és Hanó Miklós
beszéltek arról, hogy a kol-
bászfesztiválokon elôfordul-
tak villamosenergiakapacitás-
problémák, ezért a város há-
romévi támogatást elôlegez
meg egy trafóállomás kiépíté-

sére. Megemlítették a kettes
iskola felújítását és a Jaminai
Közösségi Ház bôvítését,
amelyekkel komoly lakossági
szükségleteket kielégítô, rég-
óta halasztott fejlesztések va-
lósulnak meg.

Hanó Miklós elôremutató-
nak nevezte a tanyaprogra-
mot, kiemelte, hogy az egyik

leglényegesebb elem az infra-
struktúra fejlesztése, a megkö-
zelíthetôség. Mint mondta, az
ott élôk egy része kényszerbôl
költözött ki, mások ezt az élet-
formát választották, de ahhoz,
hogy boldoguljanak, vissza
kell hozni a mezôgazdaság jö-
vedelemtermelô képességét.
Az alpolgármester fontosnak
tartja a közbiztonság javítását,
a kint élô idôs emberek folya-
matos segítését, a környezet-
gazdálkodást és a mezôgaz-
daság szerkezetátalakítását.
Mint mondta, lehetôség sze-
rint a tanyán élôknek is meg
kell adni mindent, ami a város
más pontjain élôk számára ter-
mészetes. m. e.

Felújítják a sürgôsségi osztályt
Uniós forrásból, egy csak-

nem 512 millió forintos
beruházás keretében újítják
fel a békéscsabai Réthy Pál
kórház sürgôsségi osztályát,
amelynek mûszer- és eszköz-
ellátottsága is jelentôsen javul
a fejlesztésnek köszönhetô -
en. A Társadalmi Infrastruktú-
ra Operatív Program kereté-
ben benyújtott városi pályáza-
tot még 2009 decemberében
bírálták el pozitívan, a támo-
gatási szerzôdés ünnepélyes
aláírására pedig március 29-
én került sor. 

A várhatóan 2011 nyarán
befejezôdô projekt összetett,
több területre vonatkozó fej-
lesztési irányvonalat határoz
meg, amelynek részeként az
építési feladatok mellett szé-
les körû eszközbeszerzés, va-
lamint az osztály infokommu-

nikációs rendszerének meg-
ú jítása is megvalósulhat. A
mûtôi blokk és a traumatoló-
giai kezelôk felújításával pár-
huzamosan egy új, a röntgen-
állomáshoz tartozó váróter-
met is kialakítanak a fôporta
és több parkoló akadálymen-

tesítése mellett. Az osztály
csaknem minden részlegé-
nek elhasználódott eszközeit
lecserélik, így egy új CT-ké-
szülék és egy digitális rönt-
genállomás beszerzése is a
fejlesztés része.

Kárász-Kiss 
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Nagy Terézia és Tóth Csaba, Bojtos Annamária és Jakab István, Ra-
vasz Margit és Váróczy László.

SZÜLETÉSEK
Dr. Fekete Lajos és Csizmadia Nóra Erzsébet leánya Rebeka, Su-
sánszky Pál és dr. Papp Zsuzsanna leánya Zóra, Bacsa Lajos és Dut-
kon Anikó fia Dávid, Bondár László és Pusztai Erika fia Dávid, Kiss Já-
nos és Vidó Nelli Ágnes leánya Panna, Sós János és Balog Adrienn
fia János (Tarhos), Szlancsik Árpád és Hrabovszki Mária leánya Luca
(Kamut), Bozsó Zoltán és Pallér Zsuzsanna leánya Leona (Szabadkí-
gyós).

HALÁLESETEK
Zuba Jánosné Hrabovszki Irén (1953), Adamik Györgyné Verner Irén
(1919), Zolnai György (1940, Mezôberény), Boldis Mihály (1926, Me-
zôberény), Kurucsó János Mihály (1958, Köröstarcsa), Petrovszki
György (1959, Kondoros), Félegyházi-Török János (1940, Kondoros),
Budai Istvánné Hegedûs Judit (1943, Mezôberény), Litoni Pálné Za -
c haridesz Teréz (1923, Mezôberény).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Párterápia (szinkr. amerikai akció-vígjáték) 12 év
Exférj újratöltve (szinkr. amerikai vígjáték) 12 év
Így neveld a sárkányodat (szinkr. amerikai animációs) 12 év
Agora (spanyol–máltai történelmi dráma) 12 év
Mások vagyunk (német romantikus dráma) 16 év
Czukor Show (magyar játékfilm) 16 év

A titánok harca (szinkr. angol–amerikai ) 12 év
Párterápia (szinkr. amerikai akció-vígjáték) 12 év
Exférj újratöltve (szinkr. amerikai vígjáték) 12 év
Így neveld a sárkányodat (szinkr. amerikai animációs) 12 év
Coco Chanel és Igor Stravinsky 
– Egy titkos szerelem története (francia rom. dráma) 16 év
Nem félünk a farkastól? (cseh dráma) 12 év

Április 8–14.

Április 15–21.

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

Április 8., csütörtök, 18.00: Nemzeti filmklub a nagyteremben: 
Horthy a kormányzó címû film vetítése. A belépés díjtalan

Április 9., péntek: 
Választás 2010 – a Jobbik választási kampányprogramja

Április 10., szombat, 20.00, Casino: Dirty Slippers-koncert 
Vendég Kontor Tamás

Április 13., kedd, 8.00: Cipôvásár

Április 14., szerda, 8.30: Városi Ifjúsági Parlament

Április 17–18., szombat–vasárnap, 10.00: Bútorvásár

Jön, jön, jön 

EGY VILÁGSZTÁR BÉKÉSCSABÁN –
THE IRISH DANCE EXPERIENCE 

Békéscsabán április 29-én 19.00 órai kezdéssal az ifiházban
Belépôjegyek 4500 Ft-ért válthatók

Május 7-én pénteken: Dr. Csernus Imre elôadása 
A belépôjegyek április 1-tôl megvásárolhatók 2500 Ft-ért

KÖLTÉSZET NAPI MEGEMLÉKEZÉS:
Április 12-én, hétfôn 14.30 órakor „Annak, aki szeret” címmel Pálfy Mar-
git színmûvésznô irodalmi összeállítása. A mûsort követôen koszorúzás-
ra kerül sor József Attila Lencsési úti szobránál.

KIÁLLÍTÁS:
Április 16-án, pénteken a Hegedûs Zsolt békéscsabai alkotó festményei-

bôl összeállított kiállítás megnyitója. A tárlatot Farkas László nívódíjas
szobrászmûvész nyitja meg. Megtekinthetô május 5-ig, hétköznapokon
8-tól 18 óráig.

ISMERETTERJESZTÔ ELÔADÁSOK:
Április 19-én, hétfôn 14.30 órakor dr. Cserei Pál környezetvédelmi szak-

értô elôadása „Békéscsaba környezeti állapota” címmel.
Április 21-én, szerdán 18 órakor Kanalas Éva énekesnô vetítéssel egy-

bekötött elôadása „Ôsi hangok Ázsia szívébôl” címmel. 
Április 22-én, csütörtökön 10 órakor dr. Fodor Irén gyermekpszichiáter

elôadása „A kiegyensúlyozott lelki fejlôdés fontossága kisgyermekkor-
ban” címmel. 

KIRÁNDULÁS:
Április 25-én, vasárnap a természetjáró kör gyöngyvirágtúrája a dobozi

Maksári erdôben. Indulás 8.40 órakor a buszpályaudvarról.  

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.

Öregbítik a jó hírnevünket
Emellett három olimpián és
három világbajnokságon ka-
pott szerepet. A hetvenes évek
végén, nyolcvanas évek elején
a világ egyik legtöbbet foglal-
koztatott játékvezetôje volt.

Békéscsaba Sportjáért ki-
tüntetést kapott Bökfi János és
a nôi kézilabdacsapat. Bökfi
János 1977-ben lett a Békés-
csabai Elôre Spartacus SC
súlyemelô szakosztályának
versenyzôje. Harmincéves pá-
lyafutása során tizenkét évig
volt a magyar súlyemelô-válo-
gatott tagja, hosszú esztendô-
kön át a csapat kapitánya.
Több mint hatvanszoros válo-
gatott, legjelentôsebb sikere a
szöuli olimpián elért negyedik
helyezése. Számos világ- és
Európa-bajnokságon szere-
pelt s szerzett értékes helyezé-
seket. Sportpályafutása be-
fe jezése után a szeniorok kö-
zött is indult, Európa-bajnok,
világcsúcstartó volt. 1993-tól
edzôs ködik, azóta a csabai
súlyemelô-egyesület vezetô-
 e dzôje, eddigi legsikeresebb
versenyzôje Ondos Adél. Bé-
késcsabai Elôre NKSE NB I-es
nôi csapatának története 1973-
ban indult, amikor a helyi kö-
töttárugyár csapatát átvette a

Békéscsabai Elôre Spartacus
SC. Elsô alkalommal 1980-ban
jutottak fel az élvonalba, 1982-
ben ezüstérmesek lettek, ezzel
jogot szereztek az IHF-Kupá-
ban való szereplésre, ott a leg-

jobb négy csapat közé jutot-
tak. A kilencvenes években
újabb sikercsapata volt Csabá-
nak, a lányok harmadikok let-
tek. 1997 és 2001 között az él-
vonal középmezônyéhez tar-
toztak, de 2004-ben kiestek.
2006 óta a Békéscsaba 1912
Elôre Kft. egyik egyesületeként
mûködik a csapat, amely a
szisztematikus munkának kö-
szönhetôen 2008-ban a nyol-
cadik helyre lépett elôre, 2009-
ben pedig a negyedik helyet
szerezte meg, amellyel hu-
szonhét év után újra kivívta a
nemzetközi szereplés jogát.

A csapat vezetôedzôjét, Máté-
fi Esztert 2009 nyarán szövet-
ségi kapitánnyá nevezték ki, és
több játékos is meghívást ka-
pott a válogatottba. 

Békéscsaba Kultúrájáért ki-
tüntetésben részesült Toma-
nek Gábor színmûvész, elô -
a dó mûvész, aki 1982-ben szer-
 zôdött Békéscsabára, és szá-
mos fôszerepet játszott. Kollé-
gáival ô indította el a rendha-
gyó irodalomórákat a város-
ban, majd az ország más tele-
pülésein. 1998-ban a megye
megbízta a Tájszínház létreho-
zásával és vezetésével. Szá-
mos sikeres elôadást állított
színpadra, munkájának kö-
szönhetôen valósult meg több
nagysikerû est és történelmi
emlékmûsor. A színmûvész ál-
tal szerkesztett történelmi-iro-
dalmi összeállításokat 2009-
ben CD-n is rögzítették A ma-
gyar szabadság szentjei cím-
mel, ez a világ számos ma-
gyarlakta településére eljutott.
A melbourni rádió fôszerkesz-
tôje a következô gondolattal
ajánlotta az anyagot a hallga-
tók figyelmébe: köszönjük a
békéscsabai mûvészeknek a
magyarság nevében ezt a
gyönyörû lemezt.

Mikóczy Erika

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

ABékés Megyei Baleset-
megelôzési Bizottság az

idén 15. alkalommal hirdette
meg a megye valamennyi ál-
talános iskolájában és óvodá-
jában a „Közlekedésbizton-
ság gyermekszemmel” elne-
vezésû rajzpályázatát. A pá-
lyamûveket három kategóriá-
ban (óvodás, alsó tagozatos,
felsô tagozatos) várták a terü-
letileg illetékes rendôrkapi-
tányságok. A kiírás szerint a
pályázat témája a helyes és
helytelen közlekedés, a bal-
e seteket elôidézô veszély-
helyzetek, a legfôbb baleseti
okok, a balesetek elkerülésé-
nek lehetôségei voltak. Mint
megtudtuk, az idén százhat-

vankilenc oktatási intézmény-
bôl összesen több mint négy-
ezer pályamû érkezett. A leg-
jobb alkotásokból március 8-
án a Munkácsy Mihály Mú-
zeum Clio termében nyílt tár-
lat, melyet Ando György, a
múzeum igazgatóhelyettese
nyitott meg. A gyerekeket, a
szülôket, a pedagógusokat
dr. Hajdú Antal városi kapi-
tány, a helyi baleset-megelô-
zési bizottság elnöke üdvö-
zölte, s a díjakat is ô adta át a
kis alkotóknak. Az óvodások
közül Mucsi Fanni, az alsó-
soknál Andrási Norbert, a fel-
sôsöknél pedig Vichnál Krisz-
tina lett az elsô.

V. A.

„Állati” témahét 
a Lencsési oviban

Békéscsaba a múlt évben
114 millió forint támoga-

tást nyert a kompetenciaalapú
fejlesztésre öt intézményében,
a Kemény Gábor szakközépis-
kolában, a Szabó Pál téri, a 2-
es és a Jankay iskolában, va-
lamint a Lencsési óvoda két
feladatellátási helyén. Az isko-
lák 25–25, az óvodák 7–7 mil-
lió forintot kaptak erre a célra. 

A Lencsési óvoda március
26-án tartotta a pályázatban
vállalt témahét projektzáró
eseményét. Mint azt Dancsó-
né Kasznár Mária óvodavezetô
elmondta, a székhelyóvodá-
ban az egzotikus állatokról,
míg a telephelyóvodában a
költözô madarak visszatérésé-
rôl szólt minden egy héten át.
A csoportok más-más állat ne-
vét vették fel, a kicsik behoz-
hatták megmutatni veszélyte-
len kedvenceiket, és a témá-
ban több területen is igazi ovis
mûalkotások születtek. Ez volt
a játékok, foglalkozások ve-
zérfonala, errôl szóltak a me-
sék, és naponta kalandos fel-
fedezéseket tehettek, új állato-
kat ismerhettek meg a gyere-
kek az óvónôk és a szüleik se-
gítségével. A mûsor zárása-
ként igazi családi program ke-
rekedett. M. E.

Közlekedésbiztonság
gyermekszemmel

Közös lépések
ABékéscsabai Kulturális

Központ Battonya és Sar-
kad önkormányzatával konzor-
ciumi partnerségben dolgozta
ki és ülteti át a gyakorlatba
a közmûvelôdési intézmény-
rendszer felnôttképzési kapa-
citásának bôvítésére irányuló
uniós projektet. Ennek kere-
té ben a Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei Egyesületével
közösen valósult meg a Lé-
pé sek program elsô üteme,
amelynek során egy hatvan-
ó rás képzésen több mint 40
résztvevô szerzett ismereteket

az unió fogyatékosügyi politi-
kájáról, a szociális, oktatási és
egészségügyi jogokról, a mun-
kavállalók jogairól és az érdek-
érvényesítésrôl. A hallgatók a
közelmúltban sikeres vizsgát
tettek, a tanúsítványokat Szen-
te Béla, a központ igazgatója
és Czeglédiné Kovács Ágnes,
a mozgáskorlátozottak elnöke
adta át március 25-én az egye-
sület Kölcsey utcai székhe-
lyén. A projektben szerepel
még egy sarkadi, valamint egy
csabai képzés, és készült egy
kiadvány is, amely megkönnyí-

ti a sérült emberek eligazodá-
sát a jog útvesztôiben.

m. e.

Ülésezett 
a Békés Megyei
Mérnöki Kamara
A Békés Megyei Mérnöki
Kamara március huszon-
ötödikén a megyeháza ta-
nácskozótermében tartot-
ta éves taggyûlését. A
délután folyamán dr. Cse-
rei Pál elnök beszélt a ka-
mara múlt évi tevékenysé-
gérôl és ez évi feladatai-
ról, megtárgyalták és elfo-
gadták a költségvetést,
valamint a felügyelôbi-
zottság beszámolóját.
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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

Tavaszi tanfolyamaink:

Elindult, és még lehet csatlakozni:

• munkavédelmi technikus

• mérlegképes könyvelô

• társadalombiztosítási és bérügyi szakelôadó (04. 21.)

• bérügyintézô (04. 21.)

• társadalombiztosítási ügyintézô

• pénzügyi-számviteli ügyintézô (04. 28.)

• 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

Munkajog mindenkinek 
14. rész

A munka díjazása
A munkavállalónak a munka-
szerzôdésben személyi alap-
bérként meghatározott mun-
kabér jár, és az egyenlô értékû
munka díjazásának meghatá-
rozása során az egyenlô bá-
násmód követelményét meg
kell tartani. A munkabér lehet
idôbér, teljesítménybér vagy a
kettô kombinációja is, leggya-
koribb a havi- és az órabér. Tel-
jesítménybér esetén a teljesít-
ménykövetelményt a munkál-
tató elôzetes, objektív méré-
sen és számításon alapuló el-
járás alapján köteles kialakíta-
ni, hogy ne kerülhessen sor ir-
reálisan magas követelmé-
nyek meghatározására. Sze-
mélyi alapbérként, illetve telje-
sítménybérként legalább a mi-
nimálbér jár (ez idén 73 500
Ft/hó, illetve 423 Ft/óra), rész-
munkaidô esetén ennek ará-
nyosan csökkentett része. A
legalább középfokú iskolai
végzettséget, illetôleg közép-
fokú szakképzettséget igénylô
munkakörben foglalkoztatott
munkavállalónak ennél maga-
sabb, ún. garantált bérmini-
mum jár, ez 89 500 Ft/hó vagy
515 Ft/óra.

Éjszakai munkavégzés ese-
tén – egy mûszakos munka-
rendben is – a munkavállalót
15%-os bérpótlék illeti meg.
Több mûszakos munkaidô-be-
osztásban már mûszakpótlék
jár, ami délutáni mûszaknál
15%, éjszakainál 30%. Ha a
több mûszakos beosztás egy-

ben megszakítás nélküli mun-
karendet is jelent (általában
három mûszak esetén), az
elôbbi pótlékok 20%-ra, illetve
40%-ra emelkednek.

Rendkívüli munkavégzés
esetén (tipikusan „túlóra”)
50%-os bérpótlék jár akkor, ha
munkanapon történik a túlórá-
zás. Meg lehet állapodni ab-
ban is, hogy ellenértékként
pótlék helyett szabadidô jár
(„lecsúsztatás”), ami nem lehet
kevesebb a végzett munka
idôtartamánál. Munkaidôkeret
alkalmazásakor „túlórapótlék”
csak akkor jön szóba, ha a
munkaidôkeretre elôírt óraszá-
mot túllépte a munkavállaló.
Ha a munkaidô-beosztás sze-
rinti pihenônapon kell munkát
végezni, akkor a pótlék mérté-
ke már 100% százalék. Lehet
ilyenkor is 50%-os pótlékot fi-
zetni, de akkor a munkavállaló-
nak másik pihenônapot is kap-
nia kell a ledolgozott helyett.

A rendkívüli munkavégzés
ellenértékeként – a rendes
munkabéren felül – átalány is
megállapítható, ez fôleg akkor
jön szóba, ha nehéz mérni a
túlórák mértékét.

Készenlét esetén a szemé-
lyi alapbér 20%-ának, ügyelet
esetén a személyi alapbér 40
százalékának megfelelô mun-
kabér jár, ha nincs munkavég-
zés. Ha van, akkor a rendkívüli
munkavégzés idôtartamának
díjazására a fent leírt pótlék-
szabályok vonatkoznak.

Dr. Kálmán Viktor

Tésztahídépítô vízmûsök
Gyôrött rendezték meg az or-
szágos tésztahídépítô ver-
senyt, melyet a vízmûs fiúk –
az egyetemi csapatokat is fel-
vonultató mezônyt maguk
mögé utasítva – 220 kg-os tö-
rési értékkel nyertek meg.

A bajnok Untouchable
2010 híd építôi: Kovács Attila
(csapatkapitány), Házi Milán,

Pelyva László. A Royal nevû
vízmûs lánycsapat tésztaszer-
kezete 115 kg-os terhelésnél
roskadt össze. Ezzel az Erdei
Lívia, Fodor Brigitta, Krizsán
Szabina alkotta csabai együt-
tes a 4. helyen végzett.

Novák Zoltán tanár, 
hídmérnök, Vásárhelyi Pál

Szakközépiskola

Vállalkozói 
fórum

AKISOSZ Békés Megyei
Szervezete és a Békés-

csabai Ipartestület vállalkozói
fórumot rendezett Békéscsa-
bán, az IPOSZ székházában
Vantara Gyula polgármester
fôvédnökségével. A fórumra
meghívták Babák Mihályt,
Szarvas polgármesterét és
Opauszki Zoltán kabinetfônö-
köt. Mint azt Dudás Istvántól,
a KISOSZ megyei elnökétôl
és Lukoviczky Györgytôl, a
Békéscsabai Ipartestület el-
nökétôl megtudtuk, a fórumot
azért hoztak létre, hogy közös
megoldásokat keressenek.

A víz világnapján
A víz megyei nagykövetének
megválasztásával pedig már a
következô évre gondoltak a
szervezôk: a nagykövet a hiva-
talos eseményeken hívhatja fel
a figyelmet vizeink védelmére,
ám a voksolás gyôztese csak
április 22-én, a Föld világnap-
ján veheti át megbízatását. A

megnyitón dr. Csák Gyula, a
Békés Megyei Vízmûvek Zrt.
vezérigazgatója elmondta: a
fesztivál célja, hogy a gyerekek
minél fiatalabb korban megis-
merjék a víz értékét, s késôbb
gondosan bánjanak vele. Van-
tara Gyula polgármester, a Kö-
rösök Völgye Natúrpark Egye-
sület elnöke az ivó- és termé-

szetes vizekkel kapcsolatos fe-
lelôsségrôl szólt. A gyerekek
vízcseppgyûjtô vetélkedôn ve-
hettek részt tizenkét állomá-
son: várta ôket a laboratóriumi
kísérletezés, a csatornaillem-
tan, a kismérnökképzés, az ár-
vízi védekezés, a korongozás,
a szárazföldi búvárbemutató
és a kajakozás az Élôvíz-csa-
tornán. Délután Hevesi Imre és
a Zûrzavar zenekar szórakoz-
tatta a legfiatalabb nagyér-
demût. Imi egyébként a dal-
verseny zsûrielnöke is volt. A II.
Vízfesztivál tombolasorsolás-
sal zárult.

V. Andrea

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Elsô helyezettek
Rajzpályázat: Mócz Vivien (óvodás), Szentiványi Izabella
(kisiskolás), Szabó Kata (felsô tagozat).
Óriásplakát: Furák Emese (óvodás), Zsuzsa Dóra (kisisko-
lás), Molnárné Rocskár Brigitta (felnôtt kategória).
Prezentáció: Papp Petra.

Nyáron megújul a buszpályaudvar
Többek között a peronok

térburkolatának cseréjé-
re, új elválasztó korlátok tele-
pítésére, az aluljárókból a pe-
ronokra vezetô lépcsô felújí-
tá sára és az aluljáróban lé -
vô falburkolat cseréjére is sor
kerül annak a közel 295 mil-
liós beruházásnak a kereté-
ben, amely augusztusra újjá-
varázsolja a békéscsabai
au tóbusz-pályaudvart és kör-
nyékét.

A modern, kulturált utazási
feltételeket vadonatúj ifjúsági
váró és valós idejû utastájé-
koztató-rendszer kialakításá-
val, a peronokon elhelyezett
új padokkal, hulladéktárolók-
kal, illetve a pályaudvaron ta-
lálható két mellékhelyiség fel-

újításával fogják biztosítani. A
környezetbarát közlekedés
elterjedését szolgálják az
újonnan létesülô kerékpártá-
rolók, amelyek hatékony se-
gítséget nyújtanak a városon
belül biciklit használó lakos-
ságnak. 

Felfrissítik az állomás kör-
nyékének növényzetét is. A
beruházó – az önkormányzat
– a helyi autóbusz-közleke-
dést sem hagyta figyelmen kí-
vül, hiszen sor kerül a Temetô
sori helyi buszmegálló burko-
latának cseréjére, illetve új,
nagyobb méretû váró telepíté-
sére. A fejlesztés a „Közössé-
gi közlekedés fejlesztése Bé-
késcsabán” elnevezésû pro-
jekt (DAOP) keretében valósul
meg, amelynek uniós és álla-
mi forrásán felüli önerejét –
mintegy 29 millió forintot – az
önkormányzat és a Körös Vo-
lán Zrt. 50–50%-os arányban
biztosítja. Vantara Gyula pol-
gármester példaértékûnek ne-
vezte a város és a Körös Volán

együttmûködését a fejlesztés
elôkészítése és bonyolítása
kapcsán. – Ez a beruházás is
része annak a folyamatnak,
amelynek köszönhetôen egy-
re többen érezhetjük, hogy
Békéscsaba jó úton halad –
fogalmazott a város elsô em-
bere. Hozzátette, hogy a már
megkezdett, befejezett vagy
éppen elôkészítés alatt álló
nagyberuházások – így a bel-
városi rekonstrukció, az Ago-
ra- és a szennyvízprojekt –
egyre élhetôbbé teszik vá-
ros unkat. Az autóbusz-pálya-
udvar felújítása már március-
ban megkezdôdik, és a tervek
szerint augusztusra fejezôd-
nek be a munkálatok.

Kárász-Kiss Péter 

Fórumsorozat a csatornázásról
L akossági fórumsorozat

indult a küszöbönálló
csatornázással kapcsolatban.
Március 29. és április 6. között
hét helyszínen Vantara Gyula
polgármester, Sztankó Ilona, a
Projekt Végrehajtó Szervezet
(Project Implementation Unit
– PIU) vezetôje, Gyömbér Mi-
hály, a kivitelezô SADE Ma-
gyarország Kft. projektvezetô-
je és Mácsai Sándor, a Békés-
csabai Víziközmû Társulat el-
nöke tájékoztatta a város la-
kóit a beruházásról.

A fórumsorozat Fényesen
indult, és az Arany János kol-
légiumban folytatódott, ahol
Tímár Ella képviselô köszön-

tötte a megjelenteket, majd
Vantara Gyula foglalta össze a
legfontosabb tudnivalókat. A
polgármester elmondta, hogy
az Európai Bizottság múlt év
áprilisában hagyta jóvá Bé-
késcsaba szennyvíztisztításá-
nak és szennyvízcsatorna-há-
lózatának fejlesztését, amely a
felszíni és a felszín alatti vize-
ink védelmét szolgálja. A tá-
mogatási arány a 17 milliár-
dos beruházásnál 85 százalé-
kos, a fennmaradó 15 száza-
lékot részben a város fedezi a
kötvényekbôl, részben a vízi-
közmû-társulat tagjainak (a
város lakóinak) befizetéseibôl
tevôdik össze, az utóbbi mint-

egy 1,2 milliárd forintot jelent.
A beruházás magában foglal-
ja a 3,5 milliárdos szennyvíz-
tisztító-telep megépítését is.
Vantara Gyula beszámolt a
házi bekötések technikai fel-
tételeirôl, amelyrôl lapunk egy
késôbbi számában olvashat-
nak majd. Elmondta még,
hogy a vízmû kedvezmények-
kel ösztönzi a gyors rákötése-
ket, és hogy háztartásonként
kell majd szerzôdést kötni, de
a város szeretné ésszerûsíte-
ni, lerövidíteni a folyamatot. 

Gyömbér Mihály hozzátet-
te, hogy a csatornázás folya-
mán 134 kilométer gerincve-
zeték, 27 kilométer nyomóve-

zeték, 31 új átemelô épül, 34
átemelôt újítanak fel, és mint-
egy 9000 házi bekötés lesz.
Az érintettek a konkrét kivite-
lezés elôtt tíz nappal részletes
ismertetôt kapnak, amelyben
szerepel többek közt, hogy az
adott helyen mikor kezdôdik
és mikor fejezôdik be a mun-
ka, és az is, hogy ki a felelôs,
kit lehet felhívni, ha valami-
lyen kérdésük van. 

A beruházás óriási felfor-
dulással jár majd, a polgár-
mester és a szakemberek
ezért a következô három dol-
got kérik Békéscsaba lakóitól:
türelem, türelem és még több
türelem. M. E.

ABékéscsabai Víziközmû
Társulat megtartott köz -

gyû lésén Vantara Gyula pol-
gármester a megyeszékhely
legnagyobb beruházásáról, a
szennyvízprojektrôl szólt, mely
végre kulturált körülményeket
teremt – az alapfeladat megol-
dásán túl csökkenti a talajvíz
szintjét, növeli az ingatlanok ér-
tékét, javítja az életminôséget.

A csatornázási program tel-
jes költsége nettó 17,5 milliárd
forint (ezen belül az új tisztító-
telep négymilliárd). A projekt
ütemezésérôl március 29. és
április 6. közt lakossági fóru-
mokon is beszámol a városve-
zetés – különös tekintettel az
érintett városrészek és utcák

hamarosan kezdôdô csator-
názási munkálatainak üteme-
zésére. Mácsai Sándortól, a
társulat elnökétôl megtudtuk,
hogy az érintettek négy éve fi-
zetik a hozzájárulást, melynek
összege már meghaladja a
700 millió forintot. (Összesen
1,3 milliárd forintnyi befizetést
kell teljesítenie a lakosság-
nak.) Az ülésen ott volt Domo-
kos László, a Vízgazdálkodási
Társulatok Országos Szövet-
sége elnöke is, aki az érdekvé-
delmi tevékenységrôl szólt. A
lakosság információt kérhet az
ingyenesen hívható, 80/922-
010-es zöldszámon vagy a
szennyviz@bekescsaba.hu 
e-mail címen. V. A.

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

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 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 
Békéscsabán 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).

Pályázati felhívás

A Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 5600
Békéscsaba, Gyulai út 53–57. a következô határozott idôre szóló 

tAnárI álláShelyeKet hIrdetI meG 
a 2010/2011. tanévre:

Szak Pályázati feltétel elônyt jelent az elbírálásnál
Nyomdaipari mérnök Fôiskola, nyomdaipari szak Nyomdaipari gépmesteri gyakorlat 

Spanyol–angol szakos tanár Egyetem, spanyol–angol szak

Egészségügyi szakoktató Fôiskola, egészségügyi szakoktató Egyetem, egészségügyi szaktanár

Angol szakos tanár Egyetem, angol szak

Rajz–vizuális kultúra szakos tanár Egyetem, rajz–vizuális kultúra szak Grafikai vagy öltözéktervezôi vagy 

tûzzománcozottdísztárgy-készítôi 

területen szerzett tapasztalat

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. április 16.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. május 14.

A pályázatok benyújtásának módja: Tálas Csaba igazgató részére postai úton,

vagy elektronikusan a tcs@bcs-szgyaisk.hu e-mail címen. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése

PÁLYÁZATOT HIRDET 
könyvvizsgálói feladatok ellátására

A feladatra eredményesen azok a könyvvizsgálók pályázhatnak,
akik megfelelnek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény (a továbbiakban: Ötv.) 92/B §-ában foglalt feltételeknek. 

A könyvvizsgáló feladatai:
• az Ötv. 92/A–D §-ában foglalt feladatok ellátása,
• az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában

foglalt feladat ellátása,
• az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kö-

telezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.
rendelet 46. §-ában foglaltak végrehajtása, valamint

• eseti megbízással más gazdasági kihatású elôterjesztések véle-
ményezése.

A pályázat kötelezô tartalma:
• éves munkaprogram-tervezet a könyvvizsgálói feladatok ellátására,
• a választott könyvvizsgálati módszerek ismertetése.

A pályázat mellékletei:
• a pályázó könyvvizsgáló szakmai önéletrajza, gazdasági társaság

pályázata esetén a szervezet bemutatása, a könyvvizsgálói tevé-
kenységet ténylegesen végzô személy(ek) megjelölése és szak-
mai tevékenységük részletes ismertetése,

• a könyvvizsgálói bejegyzést igazoló dokumentum(ok) hiteles má-
solata,

• nyilatkozatot arról, hogy az Ötv. 92/B § (2) bekezdésében elôírt ki-
záró ok nem áll fenn.

A pályázat kizárólag postai úton, zárt borítékban nyújtha-
tó be az alábbi módon címezve:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
„KÖNYVVIZSGÁLÓI PÁLYÁZAT”

A pályázat benyújtásának határideje: 
A pályázati kiírás megjelenésétôl számított 30 nap.

Elbírálás várható határideje:
A pályázat benyújtási határidejét követô soros közgyûlés idôpontja.

A könyvvizsgáló foglalkoztatása – a közgyûlés döntését követôen –
megbízási szerzôdéssel 2010. július hó 1. napjától 2011. június hó
30. napjáig történik. 

Díjazás:megegyezés alapján. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
fesztiválszínpad igénybevételére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dél-alföldi
Operatív Program keretén belül DAOP-2.1.1/C-2008-0009 azono-
sítójú, „Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvé-
nyek infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázatán elnyert
összegbôl egy fesztiválszínpadot szerzett be. 

A fesztiválszínpadot kizárólag Békéscsaba közigazgatási területén
megtartásra kerülô turisztikai, kulturális, sport- és egyéb szabad-
i dôs rendezvények szervezéséhez, Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyûlésének Közmûvelôdési, Ifjúsági, Okta-
tási és Sportbizottsága döntése alapján, félévente összesen leg-
feljebb 20 rendezvénynapon bérletidíj-mentesen igénybe lehet
venni.

A pályázóknak a naptári év második felére vonatkozó, 2010. július
1. – december 31. közötti igényeket 2010. április 30-ig beérke-
zôen kell a polgármesteri hivatal oktatási, közmûvelôdési és
sportosztályára írásban eljuttatni. 

A döntés várható ideje: 2010. május 19.

A kérelemben meg kell jelölni:
a rendezvény nevét, szervezôjét, a rendezvény célját, rö-
vid leírását, a résztvevôk tervezett számát, a rendezvény
látogatásának feltételeit (ingyenes vagy belépôdíj ellené-
ben látogatható).

A közmûvelôdési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság kedvezô
elbírálása esetén a használatbavétel során az igénylô a bérle-
ti díj alól mentesül; a szállítás, felállítás, bontás költsége az
igénybe vevôt terheli.

Bôvebb információ kérhetô a polgármesteri hivatal oktatási,
közmûvelôdési és sportosztályán Varga Tamás közmûvelôdési
csoportvezetôtôl: tel.: 66/523-830, e-mail: vargat@bekescsaba.hu.

A fesztiválszínpad használati szabályzata letölthetô a www.
bekescsaba.hu honlapon.

HIRDETMÉNY

Értesítem a Békéscsabai Nimród Vadásztársaság földtulaj-
donosi közösségének azon tagjait, akik a 04-953810-1-4-1
sz. vadászterületen vadászható területtel rendelkeznek és a
közgyûlésre érvényes képviseleti megbízással rendelkeznek,
hogy a soron következô

KÖZGYÛLÉSÜNKET 
2010. árpilis 22-én 19 órakor tartjuk.

A közgyûlés helye: Békéscsaba, Bajza u. 11. sz.

A közgyûlés napirendi pontjai
1. Pénzügyi beszámoló
(elôadó: SAJ-TEAM Bt. Könyvelôiroda)

2. Határozathozatal a fel nem vett haszonbérleti díj
hasznosításáról
(elôadó:Hrabovszki János földtulajdonosi 

közös képviselô)

A vadászterületen belül 30 ha-ral nem rendelkezô földtulajdo-
nosoknak közös képviselôrôl kell gondoskodniuk. A 30 ha-ral
vagy annál nagyobb földterülettel rendelkezôk saját jogon nyi-
latkoznak. 

Azon 30 ha-nál kevesebb földtulajdonnal rendelkezôk, vala-
mint azon 30 ha-nál nagyobb földtulajdonnal rendelkezô föld-
tulajdonosok nevében, akik a határozathozatalban nem vettek
részt és képviseletükrôl nem gondoskodtak, az érintett va-
dászterület fekvése szerinti település jegyzôje teszi meg a tu-
lajdonos törvényes képviselôjeként a szükséges nyilatkozatot.

A földtulajdonosok közgyûlése akkor határozatképes, ha a
nettó vadászterület ha tulajdonosi részvételi aránya eléri
a 30%-ot. Amennyiben a tagok nem jelennek meg a határo-
zathozatalhoz szükséges számban, úgy a mûködési szabály-
zatunk értelmében 2010. április 22-én 20.00 órára újabb
közgyûlést hívok össze azonos napirendi pontokkal. 

Hrabovszki János közös képviselô

HIRDETMÉNY
A földtulajdonosok közös kép-
viselôje ezúton értesíti a föld-
tulajdonosokat, hogy a békés-
csabai NIMRÓD Vadásztársa-
ság területére a 2009. évi ha-
szonbérleti díjat, mely bruttó
80 Ft/ha, 2010. március 18-
tól április 22-ig fizeti.
A fizetés kedden és csütörtö-
kön, 15–17 óra között Békés-
csabán, a Bajza utca 11.
szám alatt történik.
A fizetés feltétele:
– a földtulajdont igazoló 

okmány;
– személyi igazolvány;
– adókártya.
Az okmányok hiányában a
kifizetés nem eszközölhetô!
Azon földtulajdonosok, akik
az elmúlt egy–öt év haszon-
bérleti díját nem vették fel, azt
egy összegben felvehetik.

Hrabovszki János 
közös képviselô 

Csernus Imre
tart elôadást 

a Békéscsabai 
Kulturális Központban 

2010. május 7-én 
(pénteken) 19 órától. 

Az elôadás témája: „Nô”.

Jegyár: 2500 Ft 
(április 1-jétôl kapható 

az ifiházban és 
a Tourinform-irodában). 
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A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
10/2010. (III. 22.) számú

HATÁROZATA
A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továb-
biakban: Választási Bizottság) Gál István Eleket, a Lehet Más a Politika jelöltjeként a Békés me-
gye 1. számú országgyûlési egyéni választókerületben az országgyûlési képviselôk 2010. évi ál-
talános választásán egyéni országgyûlési képviselôjelöltként nyilvántartásba veszi.

Jelen határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölô szervezet, illetôleg az ügyben érintett
jogi személy – jogszabálysértésre hivatkozással – fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Bé-
kés Megyei Területi Választási Bizottsághoz kell címezni, de a határozatot hozó Választási Bi-
zottságnál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) kell benyújtani úgy, hogy az a jelen határozat
meghozatalától számított három naptári napon belül megérkezzen.

INDOKOLÁS
Gál István Elek, a Lehet Más a Politika meghatalmazottja 2010. március hó 19. napján kérte a
2010. évi országgyûlési képviselô-választáson a Békés megye 1. számú egyéni választókerü-
letben egyéni képviselôjelöltként történô nyilvántartásba vételét a Lehet Más a Politika jelöltje-
ként.

A Választási Bizottság a kérelemmel együtt leadott 914 ajánlószelvényt leellenôrizte. Az átvett
ajánlószelvények közül 10 db formai hibában szenved, 20 db egyéb okból nem elfogadható, 884
db elfogadható.

A Választási Bizottság megállapította, hogy Gál István Elek rendelkezik választójoggal, megfe-
lel a törvényes feltételeknek, és a törvényben elôírt nyilatkozatokat megtette. A Lehet Más a Po-
litika nevû szervezetet, mint jelölô szervezetet az Országos Választási Bizottság 80/2010. OVB
határozatával nyilvántartásba vette.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 46. § (3) bekezdése ér-
telmében jelöltet ajánlani a szavazást megelôzô 23. napig, vagyis 2010. március hó 19. napjáig
lehet. Az országgyûlési képviselôk választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 5. § (2) bekez-
dése 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 il-
letékes választási bizottság a Ve. 55. § (2) bekezdése értelmében a törvényes feltételeknek meg-
felelô jelöltet a bejelentést követô három napon belül nyilvántartásba veszi.

Mindezek alapján a Választási Bizottság a rendelkezô részben foglaltaknak megfelelôen döntött.

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 90/A. § (2) bek. a) pontja biztosítja.

A Választási Bizottság határozatát a Ve. 29/B. §-a alapján hozta. A Választási Bizottság a felleb-
bezés lehetôségét a Ve. 79. §-a alapján biztosította.

Békéscsaba, 2010. március 22.

Gojdárné dr. Balázs Katalin
elnök

Errôl értesül:
Gál István Elek (elektronikus levélben és postai úton)
Lehet Más a Politika (elektronikus levélben és postai úton)

Közzétéve:
a Választási Bizottság hirdetôtábláján (személyes adatok kivételével)
a Választási Bizottság honlapján (személyes adatok kivételével)
a Csabai Mérlegben (személyes adatok kivételével)

Tárgy: 

GÁL ISTVÁN ELEK 
egyéni országgyûlési képviselôjelölt nyilvántartásba vétele

A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
11/2010. (III. 26.) számú

HATÁROZATA
A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: Vá-
lasztási Bizottság) a Békés megye 1. számú egyéni választókerület szavazólapja adattartalmát a melléklet
szerint, az alábbi tartalommal elfogadja:
Gál István Elek LMP Lehet Más a Politika
Molnár László MSZP Magyar Szocialista Párt
Dr. Szabó Terézia CM Civil Mozgalom
Szabóné Kocziha Tünde Jobbik Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt
Vantara Gyula FIDESZ – KDNP FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Jelen határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölô szervezet, illetôleg az ügyben érintett jogi személy
– jogszabálysértésre hivatkozással – fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Békés Megyei Területi Vá-
lasztási Bizottsághoz kell címezni, de a határozatot hozó Választási Bizottságnál (5600 Békéscsaba, Szent
István tér 7.) kell benyújtani úgy, hogy az a jelen határozat meghozatalát követô naptári nap 16 órájáig meg-
érkezzen.

INDOKOLÁS
A Választási Bizottság az 5/2010. (II. 19.) számú határozatával Szabóné Kocziha Tündét a Jobbik Magya-
rországért Mozgalom – Párt, 7/2010. (II. 26.) számú határozatával Molnár Lászlót a Magyar Szocialista Párt,
8/2010. (III. 11.) számú határozatával Dr. Szabó Teréziát a Civil Mozgalom, 9/2010. (III. 11.) számú határoza-
tával Vantara Gyulát a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt, 10/2010. (III.
22.) számú határozatával Gál István Eleket a Lehet Más a Politika jelöltjét Békés megye 1. számú egyéni or-
szággyûlési választókerületében egyéni országgyûlési képviselôjelöltként nyilvántartásba vette. A nyilván-
tartásba vételrôl szóló határozatok ellen jogorvoslatot nem nyújtottak be.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 96. § (1) bekezdése értelmében az or-
szággyûlési képviselôk választásán külön szavazólap szolgál az egyéni választókerületi jelöltre történô sza-
vazáshoz. A Ve. 96. § (2) bekezdése szerint az egyéni választókerület szavazólapja ábécé sorrendben tar-
talmazza a jelöltek hivatalosan használt családi és utónevét, valamint a jelölô szervezetek nevét. A Ve. 96. §
(4) bekezdése értelmében valamennyi szavazólapon a jelölô szervezet kérésére fel kell tüntetni annak rövi-
dítését, jelképének, illetôleg jelvényének fekete-fehér színû lenyomatát. A Ve. 96. § (5) bekezdése szerint kö-
zös jelölt állítása esetén valamennyi jelölô szervezet nevét fel kell tüntetni a szavazólapon.

A melléklet szerint a szavazólap adattartama a jogszabályi feltételeknek megfelel, ezért a Választási Bizott-
ság a rendelkezô részben foglaltak szerint döntött.
A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 90/A. § (2) bek. b) 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. A fellebbezésre nyitva álló
határidôt a Ve. 80. § (3) bekezdése állapítja meg.
Békéscsaba, 2010. március 26.

Gojdárné dr. Balázs Katalin
elnök

Errôl értesül:
Gál István Elek (elektronikus levélben és postai úton)
Lehet Más a Politika (elektronikus levélben és postai úton)
Molnár László (elektronikus levélben és postai úton)
Magyar Szocialista Párt (elektronikus levélben és postai úton)
Dr. Szabó Terézia (személyes átvétellel)
Civil Mozgalom (elektronikus levélben és postai úton)
Szabóné Kocziha Tünde (elektronikus levélben és postai úton)
Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt (elektronikus levélben és postai úton)
Vantara Gyula (elektronikus levélben és postai úton)
FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség (elektronikus levélben és postai úton)
Kereszténydemokrata Néppárt (elektronikus levélben és postai úton)

Közzétéve:
a Választási Bizottság hirdetôtábláján
a Választási Bizottság honlapján
a Csabai Mérlegben

A SZAVAZÁS IDEJE
Az elsô forduló napja: 2010. április 11. (vasárnap).
A második forduló napja: 2010. április 25. (vasár-
nap). Második forduló megtartására csak akkor ke-
rül sor, ha az elsô forduló nem lesz érvényes és ered-
ményes. Szavazni a szavazás napján reggel 6.00
órától 19.00 óráig lehet. 19.00 órakor a szavazat-
számláló bizottság elnöke lezárja a szavazóhelyisé-
get, ezt követôen már csak azok szavazhatnak, akik
a helyiségben vagy annak elôterében tartózkodnak.

A KAMPÁNYCSEND
A választást megelôzô nap 0.00 órától a szavazás befeje-
zéséig választási kampányt folytatni tilos (kampánycsend).
A kampánycsend megsértésének minôsül a választópol-
gárok választói akaratának befolyásolása, így különösen:
a választópolgárok számára a kampánytevékenységet
folytatók által ingyenesen juttatott szolgáltatás, pártjelvé-
nyek, zászlók, pártszimbólumok, a jelölô szervezet nevét
tartalmazó tárgyak osztogatása, választási plakát elhelye-
zése, a választói akarat befolyásolására alkalmas informá-
ciók szolgáltatása elektronikus vagy más úton.

A SZAVAZÓKÖRÖK
Minden választópolgár csak a számára kijelölt szavazó-
körben adhatja le szavazatát. Az ajánlószelvényekkel
együtt kipostázott értesítôn feltüntetésre került a választó-
polgár szavazókörének pontos címe. Kérjük, figyelmesen
olvassák el az értesítést, aki ugyanis nem a számára kije-
lölt szavazókört keresi fel, azt a szavazatszámláló bizott-
ság visszautasítja. A Békéscsabán igazolással szavazó vá-

lasztópolgárok az erre kijelölt 29. számú szavazókörben
(2. Sz. Általános Iskola) adhatják le szavazatukat. A sza-
vazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójoguk
gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.

A VÁLASZTÓPOLGÁR AZONOSÍTÁSA
A szavazást megelôzôen a választópolgárt a szavazat-
számláló bizottság azonosítja. A választópolgárnak ehhez
az alábbi okmányokat kell bemutatnia:

a) lakcím igazolására is alkalmas személyazonosító
igazolvány (olyan régi típusú személyazonosító
igazolvány, amely érvényes lakcímbejegyzést is
tartalmaz) vagy

b) lakcímigazolvány és
• személyazonosító igazolvány;
• útlevél;
• 2001. január 1-jét követôen kiállított (kártya

formátumú) vezetôi engedély.
Felhívjuk a válaszpolgárok figyelmét, hogy az okmányok
a választópolgárok azonosítására kizárólag akkor alkal-
masak, ha azok érvényesek (érvényességi idejük nem járt
le, olvasható bejegyzést tartalmaznak). Amennyiben a vá-
lasztópolgár felhívásra sem mutat be érvényes okmányo-
kat, a szavazatszámláló bizottság visszautasítja a válasz-
tójoga gyakorlásától.

A SZAVAZÁS
A választópolgár azonosítását követôen a szavazatszám-
láló bizottság lebélyegzi a szavazólapokat és átadja a vá-
lasztópolgárnak. Ennek megtörténtét a választópolgár a
névjegyzékben saját kezû aláírásával igazolja. Szavazni

kizárólag személyesen lehet. A szavazáshoz – titkossá-
gának biztosítása érdekében – szavazófülke áll rendelke-
zésre, de annak használata nem kötelezô. Aki nem tud ol-
vasni, testi fogyatékossága van, vagy egyéb ok akadá-
lyozza a szavazásban, más választópolgár – ennek hiá-
nyában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együt-
tes – segítségét igénybe veheti. Érvényesen szavazni a je-
lölt, illetôleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tol-
lal írt két, egymással metszô vonallal lehet. Ha a választó-
polgár a szavazólap kitöltését elrontotta, és ezt annak az
urnába helyezése elôtt jelzi, a bizottság kérésre egy alka-
lommal kicseréli azt. A szavazólapot az urnába kell dobni.
A szavazólaphoz kapott boríték használata nem kötelezô.

A MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS
A mozgásában gátolt választópolgár a szavazást megelô-
zôen a Helyi Választási Irodánál, a szavazás napján pedig
az illetékes szavazatszámláló bizottságnál írásban jelez-
heti igényét mozgóurnás szavazásra. A választópolgár ki-
zárólag saját szavazókörének illetékességi területére kér-
het mozgóurnát.
Kivételt jelentenek e rendelkezés alól az ún. igazolással
szavazó választópolgárok (vagyis akik határidôig lakó-
helyük választási irodáján jelezték, hogy nem a lakóhely ük
szerint illetékes szavazókörben kívánnak szavazni). Az
igazolással rendelkezô választópolgár bármely békés-
csabai lakcímre kérheti, hogy a számára kijelölt 29. számú
szavazókör (2. Sz. Általános Iskola) szavazatszámláló bi-
zottsági tagjai vigyék ki a mozgóurnát.

Dr. Szvercsák Szilvia
a Helyi Választási Iroda vezetôje

Tárgy: 

Az egyéni választókerület szavazólapja adattartalmának
jóváhagyása

Tisztelt Választópolgárok!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az országgyûlési képviselôk választásával

kapcsolatos legfontosabb gyakorlati tudnivalókról.
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– Túlságosan sokan gondol-
ják azt, hogy a választásokat
a Fidesz már megnyerte –
mondta a Blikknek adott inter-
júban Orbán Viktor, majd hoz-
zátette: – Lefutott meccs
nincs: ha nem vesszük komo-
lyan a választás tétjét, akkor a
végén még meglepôdünk.
Már jártam így egyszer, 2002-
ben. Akkor mindenki azt gon-
dolta, hogy a jobboldali kor-
mány jól végezte a munkáját,
a felmérések szerint pedig
minden rendben volt, így az-
tán sokan nem mentek el sza-
vazni. Most észnél kell len-
nünk, és mindenkinek el kell
mondanunk: minden szava-
zat számít!

Családbarát adózás
A Fidesz elnöke úgy értékelte
a helyzetet, hogy a magyar
társadalom dühös és kétség-
beesett. Tôle pedig azt várják,

hogy higgadtan, ígérgetések
nélkül mutasson kiutat a vál-
ságból. – Ezt a politikát ma
csak a Fidesz képes megva-
lósítani. Rendezetlen, szét-
e sett, szélsôséges, az erô-
szakba hajló, durva erôk nem
ké pesek sikeresen kormá-
nyoz ni.

Az adócsökkentésrôl szól-
va Orbán elmondta, hogy a
személyi jövedelemadót egy-
szerûsíteni kívánják, a vállal-
kozói adóterheket pedig
csökkenteni. Kiszámítható,
munka- és családbarát adó-
rendszerre van szükség.

Kevesebb honatyával,
otthonról

Kétharmad esetén a parla-
menti és önkormányzati kép-
viselôk létszáma a felére
csökkenhet – mondta a Fi-
desz miniszterelnök-jelöltje,
aki otthonából kíván kormá-

nyozni, nem költözik a Béla
király úti rezidenciába. – Jól
vagyok én otthon, a házam-
ban! – mondta. A családon
belüli politikai nézetekrôl in-
ternetes csevegôknek elárul-
ta, hogy a családjában sincs
„pártszakadás”, jól tartja ma-
gát. A Jobbikról szólva úgy
vélekedett, hogy egy rende-
zetlen, botrányokkal teli párt-
ra nem szabad rábízni az or-
szágot. – Persze sok olyan fia-
tal van, aki lelkes, és megúju-
lásra, újrakezdésre vágyik. De
könnyen úgy járhatnak, hogy
a Jobbik ellopja az álmaikat.
Ezt meg kell egyenesen mon-
dani nekik a családon belül is! 

Arra a felvetésre, miszerint
felesége, Lévai Anikó szigorú
asszony hírében áll, Orbán
ezt válaszolta: – Szigorú? In-
kább csak rendet tart. Öt gye-
rek és egy állandóan úton
levô férj mellett ez nem kis do-
log. Nálam szó szerint érten-
dô: fele-ség – összegezte 24
év házasság tapasztalatait. A
kérdésre, miszerint ad-e csa-
jozási tippeket Gáspár fiának
ez volt a válasz: – Próbálnék,
de elzárkózik.

HT-ÖSSZEÁLLÍTÁS

– Az országgyûlési képviselôk
javadalmazásáról szóló tör-
vény szerint, ha a képvise-
lô megbízatása az Ország -
gyûlés mûködésének befeje-
zésével szûnik meg, akkor a

volt képviselô – újraválasztá-
sának esetét kivéve – további
hat hónapon keresztül jogo-
sult az alapdíja és a pótdíja
megbízatása megszûnését
megelôzô hathavi átlagának

megfelelô összegre – tájékoz-
tatott az Országgyûlés sajtó-
i rodája. A jogszabály rögzíti
azt is, hogy az erre az idôre
folyósított díjazás idôtartama
is munkaviszonyban töltött

idônek számít; és ezt az ösz-
szeget – ha a képviselô kéri –
egy összegben kell kifizetni. A
kérésünkre megküldött ada-
tok szerint a képviselôi alapdíj
jelenleg 231 900 forint, ehhez
jön a pótdíj, ami az alapdíj mi-
nimum 70 százaléka. A pótdí-
jat azonban jelentôsen befo-
lyásolja, hogy az adott képvi-
selô választókerülete milyen
messze van Budapesttôl. Ha
ez a távolság például megha-
ladja a 300 kilométert, akkor a
pótdíj már 175 százaléka az
alapdíjnak. 

Vagyis ha egy, a fôvárostól
200 kilométerre élô képviselô
kitöltötte mandátumát, tehát
a márciusi utolsó ülésnapig
dolgozott az Országgyûlés-
ben, akkor jár neki a juttatás.
A havi alapdíja 231 900 forint,
a neki járó pótdíj a kilométer
tekintetében az alapdíj 145
százaléka, azaz 336 255 fo-
rint. Mindezt vagy hathavi
bontásban kapja, vagy pedig
egy összegben kérheti, ami
minimum 3 408 930 forint.
Egy nyugdíjas átlagpolgár
havi minimál nyugdíja 87 785
forint. Ez 38 hónap alatt, tehát
több mint három év alatt éri el
a hárommillió fölötti összeget.
Vagyis egy átlagnyugdíjas
több mint háromévi nyugdíját
kaphatja meg egy leköszönô
vidéki képviselô. 

HT

– Ma már nem lehet megolda-
ni, hogy ha valaki reggel elindul
tömegközlekedéssel a fôvá-
rosba, még ugyanazon a na-
pon haza is tudjon érni –
mondja Máté Pál körösnagy-
harsányi polgármester. – Az
odaúthoz még van megfelelô
csatlakozás, de a visszaút
problémás, mióta Berettyóújfa-
luból sem busszal, sem vonat-
tal nem lehet eljutni a falunkba! 

Hasonló helyzetben van Bi-
harugra is. – Szûklátókörûség-
re vall, hogy a kormány meg-
szüntette az itteni szárnyvona-

lat – véli Vígh Ilona, Biharug-
ra polgármestere. – 2011-ben
ugyanis Románia schengeni
övezethez történô csatlakozá-
sa miatt megszûnik a hagyo-
mányos határellenôrzés a tér-
ségben, ez pedig jó alkalmat
adna arra, hogy végre meg-
é pülhessen a Gyomaendrôd–
Nagyvárad vasútvonal. A mi
településünk történelmi szem-
pontból Nagyvárad agglome-
rációjába tartozik, de jelenleg
csak autóval tudjuk megköze-
líteni a várost.

GB

Budapest távolabb került 
Körösnagyharsánytól

Ellehetetlenít a vasútbezárás

Üresen marad a Béla király úti kormányfôi rezidencia 

Átfogó és törvényes elszámoltatást ígér Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint le kell zárni a múltat, és meg kell szün-
tetni annak lehetôségét, hogy bûnelkövetôk a mentelmi jog
mögé bújhassanak. Mint mondta, ha erôs felhatalmazást
kapnak a választóktól, csökkenni fog a minisztériumok
száma, és átláthatóbb viszonyokat teremtenek a közigaz-
gatásban: olcsóbb államot alakítanak ki. Az olvasókkal
folytatott internetes csevegés közben a pártelnök jobban
megnyílt: elárulta, Gáspár fia nem kér az atyai tanácsokból
– már ami a nôügyeket illeti.

Orbán Viktor, Lévai Anikó
és gyermekeik

Jelentôsen megnehezítette a közlekedést több vasúti mel-
lékvonal megszüntetése. A megszûnt szárnyvonalakat
nem mindenhol sikerült kiváltani megfelelô távolsági busz-
közlekedéssel. Körösnagyharsányt például teljesen elvág-
ták a külvilágtól. 

Sok helyen nem sikerült buszokkal kiváltani

Egy kisnyugdíjas hároméves nyugdíja a bánatpénz

Sokba kerülnek a bukott képviselôk
Nem kell aggódniuk azoknak a képviselôknek, akiknek a tavaszi választások után távoz-
niuk kell az Országgyûlésbôl. A törvény szerint ugyanis még hat hónapig fennáll a jogvi-
szonyuk, tehát fizetést is kapnak. Egy képviselô mandátuma lejárta után minimum 370
ezer forint körüli összeget kap majd havonta.

Nem lesz kenyérgondjuk a távozó képviselôknek
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M iután 2007. december
20-án az osztrák, szlo-

vén és szlovák határon
megszûnt az útlevél- és vám-
ellenôrzés, 1100 kilométeren
feleslegessé váltak a határát-
kelôk épületei, és a térségben
a határôrök, vámosok sok
egyéb ingatlana. Ezek eladá-
sából, hasznosításából több
százmilliárd forintos bevételre
számított a kormány, bár ér-
tékbecslés soha nem készült.
Akkor az állam tulajdonosi jo-
gait a Kincstári Vagyoni Igaz-
gatóság gyakorolta, de 2008-
tól beolvasztották a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelô Zrt.-
be (MNV) – az Állami Szám-
vevôszék szerint vagyonleltár
nélkül. A kisebb átkelôhelyek
ingatlanait ingyen megkap-
hatták az érintett önkormány-
zatok – ha kérték. A köze-
pes objektumok a határôrség
hozományát gazdagították,
amikor tizenegy nappal ké-
sôbb beolvasztották a rendôr-
ségbe. Az országos parancs-
nokságának helyet adó bu-

dai, ôsfás, kastélyos ingatla-
ne gyüttest az MNV próbálja
eladni.

A 48 nagyobb határátkelô
a VPOP-nál maradt, de csak
2008 szeptemberéig, amikor

úgy döntöttek: visszaveszik az
MNV kezelésébe, és felhatal-
mazták a vagyonkezelô vezér-

igazgatóját, hogy az egykori
átkelôk útként használt részei-
nek üzemeltetésére szerzôd-
jön az állami útkezelôkkel. A
jóval értékesebb ingatlanokról
máig sincs döntés. Igaz, a va-
gyonkezelôknek másfél év is
kevés volt például a hegyes-
halmi átkelô átvételére. De ott
még istenes állapotban ma-
radtak az épületek, legfeljebb
a megmaradt autópálya-szû -
kítés lepheti meg a szervezet-
tebb viszonyokhoz szokott
autósokat. A 12 éve négymilli-
árdért kiépített rajkai komple-
xum viszont botrányos álla-
potban van: csak a bejáratot

ôrzô lakat ép, a zsiványok a ki-
tört ablakokon is ki tudták lop-
ni, amit akartak, a többit pedig
összetörték. A 100 férôhelyes,
de lezárt kamionparkoló las-
san illegális szemétlerakóvá
válik. Az önkormányzat átven-
né az átkelôt, de a polgármes-

ter szerint kérelmüket válasz-
ra sem méltatta a vagyonke-
zelô. Rédicsen kiböjtölték: pár
hete végre tárgyalhatnak az
épületekrôl, amelyeknek elôt-
te két évig zavartalanul romol-
hatott az állaguk.

Az ingatlanok hasznosítá-
sát rendezetlen jogi viszo-
nyok is hátráltatják. Vannak,
amelyeknél a Belügyminiszté-
rium szerepel kezelôként,
noha ilyen intézmény már jó
néhány éve nincs. Több ob-
jektumnak pedig nincs hely-
rajzi száma, vagyis az ingat-
lan-nyilvántartás szerint nem
is léteznek. HELYI TÉMA

Szerkesztôségünk különös
hirdetésre bukkant egy

használt autókkal foglalkozó
honlapon. A feladó azt ígéri:
szlovák rendszámú autónkat

Magyarországon nem kell re-
gisztráltatni, maradhat a rend-
szám, legálisan. 

– Én elintézem a szlovákiai
lakcímkártyát a kinti lakásom-

ra, mert ez elég ahhoz, hogy
maradhasson a rendszám –
magyarázza a hirdetést fel-
a dó férfi. – Így nem kell több
mint egymillió forintos adót fi-
zetni az alig másfél millió ér-
tékû autóra. Havonta megyek
a csekkekért, amit aztán át-
a dok a tulajdonosnak, vagy
akár Magyarországról is fizet-
het, átutalással. Így hatvanez-
res biztosítással megússza a
vevô – mondta az eladó, aki
szerint teljesen járható ez az
út, mert bár nem autókeres-
kedô, már adott így el kocsit,
ami azóta is fut a magyar uta-
kon. A szlovákiai lakcímkártya
révén pedig a magyar ható-
ság nem köthet bele a rend-
számba. A férfi elmesélte, is-
merôsi körében többen is így
oldották meg a külföldi autó-
vásárlást. 

HT

– Éppen a Karádi-estemrôl, vi-
dékrôl érkeztem a forgatásra,
és miután nem volt sok idônk,
mondtam, hogy ne szedjük
szét teljesen a hajam. Egy ki-
csit változtattunk rajta, de lé-
nyegében „karádis” maradt –
meséli nevetve Zsóka frizurája
történetét, majd azt is elárulta,
hogy miért szeret a színpadon

is középpontban lenni. – Miu-
tán nem jártam színmûvészeti
egyetemre, sokkal nehezebb a
helyzetem. Úgy gondolom,
hogy elôször meg kell mutat-
nom, mit tudok, aztán talán
észreveszik, hogy „Jé, érde-
mes ezzel a lánnyal foglalkoz-
ni!”, és így jönnek majd a lehe-
tôségek. HT

Az idén 140. születésnapját
ünneplô Budavári Siklón kez-
detben négy krajcárba került
egy másodosztályú jegy, ami
nagyon hamar népszerû lett
az utazóközönség körében.
Olyannyira, hogy további vo-
nalakat is terveztek. Mára már
csak turisták használják az
1984–86 között újraépített
közlekedési eszközt. Informá-
cióink szerint a BKV egyetlen
nyereséges üzeme a Budavá-
ri Sikló, ami évente 600 ezer
és egymillió közti utast szállít
a Clark Ádám tér és a budai
Vár között. A közlekedési esz-
közt szinte kizárólag csak tu-
risták használják, így a jegyár
szabadon emelhetô. Jelenleg
egy felnôtt jegy 840 forint-
ba kerül, de csak egy irány-
ban. A Margit és Gellért nevû
két kocsi egyenként 24 utast
tud szállítani két irányban,
mindennap 7.30-tól 22 óráig.
Nagy forgalomban folyamato-
san üzemel a sikló, kevesebb
érdeklôdô esetén pedig 10
percenként indítják a kocsi-

kat. A BKV sajtóosztályát kér-
deztük: igaz-e, hogy a sikló
az egyedül nyereséges közle-
kedési útvonala, ám lapunk
kérdésére szûkszavú választ

adtak. Eszerint az éves ered-
ményt késôbb, a BKV összes
ágazatát együttvéve értéke-
lik majd. 

HT

Egyedül a sikló nyereséges? 

Ma már csak a turisták használják

Sokan ma is a szlovák rendszám mögé bújnak

Trükközések a regisztrációs adó ellen
A kormány az olcsóbb, külföldi autók behozatalát szerette
volna visszaszorítani a regisztrációs adó bevezetésével. Ez
többnyire sikerült is, azonban az utakon még így is renge-
teg, szomszédos országbeli rendszámmal futó autót látni. 

A hirdetésben szereplô,
szlovák rendszámú Peugeot
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Kapócs Zsóka a lehetôségek elé megy
Idén a 40-es, 50-es évek 

frizurája a divat

Igazi dívához illô módon vonult végig a vörös szônyegen
az Igazából apa címû film gáláján Kapócs Zsóka, aki a
vásznon egy butuska, szôke nôt alakít, szexis, sokat muta-
tó ruhában. A szépségkirálynôbôl lett színésznô a divat te-
rén is otthon van, és tudja: idén a 40-es évek végi, 50-es
évek eleji frizura a trendi. 

Zsóka a divat terén
is otthon van

Sosem becsültették fel az óriási ingatlanvagyon értékét

Ebek harmincadján a határátkelôk
Hûtlen kezelést emleget Rajka polgármestere, és feljelentést fontolgat az egykori határ-
átkelô gyors pusztulása miatt. Számos egykori határôrségi ingatlan jutott ebek harmin-
cadjára, miközben az elmúlt két és negyed év alatt több kezelôjük is volt. 
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Csak a bejáratot ôrzô lakat maradt épen

Illegális szemétlerakóvá váltak az elhagyott átkelôk
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– Eltelt már annyi idô a Class
Fm elindulása óta, hogy ob-
jektív véleményt tudjunk for-
málni a rádióról?

– Szerintem nem, de már
két hivatalos mérésen túl va-
gyunk, és mindkettô azt bizo-
nyította, hogy a kereskedelmi
rádiók versenyében az elsô
helyen állunk, minden idôsáv-
ban. Az esti idôsáv nekem kü-
lönösen izgalmas, mert akkor
van az én mûsorom. Cirka 15
év után ültem vissza a mikro-
fon mögé, és kíváncsi voltam,
hogy milyen eredményeket
tudok felmutatni. A felmérés
szerint szépeket, még ha ez
nagyképûnek is tûnik az én
számból.

– A betelefonálók gyakran
igen komoly témákat vitatnak
meg önnel, személyes törté-
netek vannak, míg 15 évvel ez-
elôtt a mûsor inkább a poé-
nokról szólt. Minek köszönhe-

tô, hogy ekkora bizalma lett a
hallgatóknál?

– Ki kellett érdemelnem,
meg kellett, hogy ismerjenek.
Mindig igyekeztem egyenes
úton, tisztességesen haladni.
Az egyenes irányú mozgás
lassabb ugyan, de mindig hit-
tem benne, hogy kifizetôdô.
Többek között ezt kaptam a
szüleimtôl.

– Most azokkal beszél a la-
káshitelükrôl, akikkel 15 évvel
korábban a szerelmi csalódá-
saikról.

– Pontosan. Olyan megha-
tó, amikor valaki felhív, hogy
„15 éve az Apukám világában
beszélgettünk, és most a fele-
ségemmel hallgatunk, és me-

séljük a gyereknek, hogy ki ez
a bácsi a rádióban”. Nemrégi-
ben adtak át kitüntetéseket,
elismeréseket fantasztikus
embereknek, mûvészeknek.
Azon gondolkodtam, hogy
van-e olyan plecsni, ami ér
annyit, mint amikor egy ide-
gen belevon a családi életé-
be. Szerintem nincs.

– Mennyire mutatnak pon-
tos képet ezek a beszélgeté-
sek az emberek hangulatáról?

– Pontosan tudom, hogy
milyen a hangulatuk, ezért csi-
nálom a mûsort, hogy ne
olyan legyen. Hogy értsék
meg – és ez nem demagógia
– , hogy egy kicsit fordítani kell
magunkon mentálisan. Érzé-

keny ember vagyok, itt élek,
pontosan éreztem, hogy mi-
lyen ma Magyarországon a
közhangulat. És ha nekem
megadatott az, hogy mikrofon
mögé ülhetek, akkor köteles-
ségem, hogy megpróbáljak
segíteni. A legelsô mûsoromat
úgy kezdtem, hogy elmond-
tam: tudom, hogy milyen so-
kan vagyunk féltérden ebben
az országban. Szeretném, ha
megpróbálnánk ebbôl felállni.

– Mit ért azon, hogy fél-
tér den?

– Megrogyva, szellemileg,
fizikailag, anyagilag, minden-
hogyan. Ha elhisszük, ha be-
letörôdünk, akkor vége min -
dennek. Nem kell nagy dol-
gokkal kezdeni. Van egy
mondás: „Próbáld meg elérni
a csillagokat. Lehet, hogy
nem sikerül, de a trutyiból
már kivetted a kezed!” 

HELYI TÉMA

Dobson Tibor, a Fôvárosi
Tûzoltó-parancsnokság

fôosztályvezetôje lapunknak
elmondta: a kísérleti képzést
Erdélyi István tûzoltó ôrnagy
által készített tanulmány alap-
ján, a fôvárosi Vakok Általá-
nos Iskolájával közösen dol-
gozták ki. – Öt lánglovag vett
részt a 30 órás képzésben. A
módszer sikerességéhez öt-
vözni kell a vakok iskolája tré-
nereinek szakértelmét a kép-
zésben részt vevô tûzoltók ké-
pességeivel, és kemény tré-

ningekkel, amelyeken elsajá-
títják a technikákat. A képzés
ezután folyamatos lesz – ma-
gyarázta Dobson. A fôosztály-
vezetô úgy gondolja, a mód-
szer segíthetett volna a ko-
rábban történt, tragikus kime-
netelû tûzoltóbaleseteknél.
– A miskolci paneltûznél,
amelyben egy édesanya és
két gyermeke, illetve a buda-
pesti mûegyetemen történt
esetnél, ahol három tûzoltó
vesztette életét, segítettek vol-
na az ilyen irányú tapasztala-

tok. Hiszen mindkét esetben
a rossz látási viszonyok ve-
zettek a tragédiához! A ma-
gyar ötlet után már kilenc eu-

rópai ország is érdeklôdött.
Természetesen szívesen oszt-
juk meg velük is tapasztalata-
inkat, tudásunkat. HT

Nôkrôl szóló, titkokat ígé-
rô könyv jelent meg a

könyvpiacon. A kiadó nem
kevesebbet ígér, minthogy a
nôi nemrôl szóló páratlan
mértékû tudást tárja elénk, a
férfiak tapasztalatai alapján.
A mû nem hazudik, valóban
minden benne van, amit a fér-
fiak évezredek során megta-
nultak a nôkrôl: csupa üres
lap, vagyis semmi, és minden
– amit valaki képes önmagá-
nak megfogalmazni, és leírni
a naplószerû, tiszta lapokra.
Csernus Imre szerint a bol-
dogságba sok energiát kell
fektetni.

–  A pasik látszólag tényleg
semmit sem tudnak a nôkrôl,

csak sztereotípiákat hajtogat-
nak – mondta Csernus dok-
tor. – Kényelmes megoldás le-
het mindig azzal takarózni,
hogy bonyolultak, meg hogy
minden nô csalfa. Ez azon-
ban csak annyira elég, hogy
felmentsem magam a cselek-
vés alól, mert minek tegyek
valamibe energiát, ami úgyis
rossz? 

Éberséggel, odafigyelés-
sel megismerhetô a másik, de
ebbe energiát kell fektetni,
csak így érhetô el a boldog-
ság – magyarázta Csernus,
aki arra a kérdésre, hogy ô
maga mit írna ebbe a könyv-
be, nem válaszolt. 

HT

Németh Niki a bôröndjeit
pakolta, amikor utolér-

tük. Nemzetközi megmérette-
tésre készül, az Alpok–Adria
szépe szlovéniai döntôjére. 

– Az elmúlt napokban sokat
edzettem, de mivel kipihentnek
kell lennem, ezért iskolába sem
mentem – magyarázta a lány.
– A versenyen mindenki bemu-
tatja a hazáját. Idegenforgalmi
középiskolába járok, ezért úgy
döntöttem: Budapestrôl fogok
beszélni. Fôleg arról, hogy mi-

ért érdemes ide elutazni – ma-
gyarázta Niki, aki jelenleg vidé-
ken él, de gyakran jár a fôvá-
rosban. – Szeretnék majd Pest-
re költözni, de még fiatal va-
gyok. A verseny után két nap-
pal töltöm be a 17. évem – árul-
ta el a szépségkirálynô. – Na-
gyon jó korban vagyok a ver-
senyzéshez, de most egy kicsit
izgulok, mert ez lesz az elsô al-
kalom, amikor felnôtt nôk kö-
zött kell helytállnom – magya-
rázta Niki. HT

Németh Niki Szlovéniában
népszerûsíti Budapestet

Németh Niki még csak 16 éves, de már több szépségver-
senyt nyert. Az Alpok–Adria gyôzteseként ô utazik Ljublja-
nába, hogy hazánkat képviselje. Niki nem a világbékét, ha-
nem Budapestet szeretné népszerûsíteni.

Nekünk ô 
a legszebb 
az Alpoktól 
az Adriáig

Csiszár Jenô feladatának érzi, hogy javítson az emberek
hangulatán. Ezért ült újra mikrofon mögé. Az egykori mé-
dia-fenegyerek az egyenes útban, a munkában és a pozitív
gondolkodásban hisz.

Mindig igyekeztem egyenes úton, tisztességesen haladni

„Pontosan éreztem, hogy milyen ma 
Magyarországon a közhangulat!”

Csernus Imre a nôi lélek titokzatosságáról írt

Üres lapokból áll az új könyv

Éberséggel, odafigyeléssel megismerhetô a másik
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Maguktól 
is kell 
kijutniuk 
a füstbôl
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Európai szintû érdeklôdésre tart számot az a program,
melyben a vakoktól tanulnak sötétben tájékozódni a tûzol-
tók. Ha a lánglovagoknak semmilyen más technikai segít-
ség nem áll rendelkezésükre, az érzékszerveikre támasz-
kodva kijuthatnak a füsttel teli helyekrôl.

Életet menthet a speciális kiképzés

Vakoktól tanulnak a tûzoltók
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Wahorn András továbbgon-
dolta lapunkban bemutatott,
korábbi ötletét. Szeretné
megfilmesíteni nagyszabá-
sú tervét, amiben Cadilla-
c en száguldozna a Mezô-
szemeréhez közeli, egykori
légibázis, Mezôkövesd re-
pülôterének kifutópályáján.
Az autóban szállítana negy-
ven matyó népviseletbe öl-
tözött hölgyet is. Ehhez már
talált is néhány jelentkezôt. 

A szürreális filmben egyéb-
ként a tervek szerint Komár

László énekelné majd az Or-
szágutak csillaga címû búcsú-
dalt, Farkas Bertalan leleplez-
né a róla készült szobrot, mi-
közben Bessenyei Péter mû -
repülô egy csillagot vonszol-
na maga után az égen. Az
egész eseményt Gyôzike in-
dítja majd egy startpisztollyal,
és mindezt a Hungária együt-
tes felügyeli. A mûvész tervei-
hez szeretné megnyerni a Ta-
xidermia rendezôjét. 

– Pálfi György rendezôvel
beszélgettünk a számára is
tetszetôs ötletrôl. Kedvelem
ôt, mert hozzám hasonlóan

nagyon szókimondó, és nem
kenyere a képmutatás – me-
sélte Wahorn, aki a mezôsze-
merei bûnüldözésbôl is kive-
szi mostanában a részét. – Ko-
moly érdemeket szereztem a
rend helyreállításában a fa-
lumban, Mezôszemerén. Sze-
reztem egy autót a polgárôr-
ségnek, ezentúl autóval üldö-
zik a bûnt a községben –
mondta lapunknak Wahorn,
aki továbbra is várja nagy-
lelkû mecénások jelentkezé-
sét nagyszabású terveinek
megvalósításához.

HELYI TÉMA

K i voltam akadva, amikor
kitalálták, hogy jelentkez-

nek a színmûvészetibe – me-
sélte lapunknak Papadimitriu
Athina. – Aztán valahogy túl
lettem rajta, és most már örü-
lök, mert csodálatos élmény
velük dolgozni: belenézek a
szemükbe, mint egy kolléga-
nô, és közben belül röhögök. 

Mindkét Trokán lány a szín-
ház világában nôtt fel, ahol
édesapjukat – Trokán Pétert –
vagy édesanyjukat nézték a
kulisszák mögül.  – Az volt az
álmom, hogy én is a színpad-
ra lépek egyszer – meséli Tro-
kán Anna. – Ma már a legjobb
kritikusom a testvérem, Nóri.
Anyu az elején egy kicsit elfo-
gult volt, de már ô is letisztult.
Apu meg olyan, hogy meg-
néz, majd két szóban elmond-
ja, hogy mit lát, én meg meg-
próbálom megérteni. Néha
dacból azt mondom: akkor
sem. Aztán rájövök, hogy iga-
zuk van, és hallgatni kell rájuk.
Ki kell használni, hogy van itt
két olyan ember, akik már
megjárták a hadak útját!

HT

Mostanában megkoptak
a színházi dolgaim,

mert rengeteg más dolgot csi-
nálok: jártam a TV2 Média-
a kadémiájára, fôiskolára, kö-
zönségtalálkozókat, jótékony-
sági esteket szervezek, és ter-
mészetesen ott van a sorozat
is – árulta el lapunknak a szí-
nésznô. – Sokszor fontos,
hogy minél rövidebb idô alatt
odaérjek valahová, ilyenkor
nem biztos, hogy a tömeg-
közlekedés a legjobb válasz-
tás. Szekszárdon tanultam
meg vezetni, de Budapesten
is tudok biztonságosan köz-
le kedni. Levezetek Tamásiba
is, ahonnan származom, de
Bécsbe is simán kimegyek,
nem okoz gondot. Tempera-
mentumos sofôr vagyok, ám
ha vészhelyzet adódik, hig-
gadtan megoldom. Ha dugó-
ban vagyok, nem húzom fel
magam, fölösleges ideges-
kedni. Ilyenkor szöveget vagy
dalokat tanulok. Stopposokat
nem nagyon veszek fel, csak

ismerôsöket, de volt már rá
példa, hogy megsajnáltam
valakit a zuhogó esôben.

HTSzaúd-Arábia koronaherce-
ge, Elthon John zenész, a

rapper 50 Cent és a labdarú-
gókirály, Cristiano Ronaldo is
odavan a luxusautókért. Gará-
zsukban kocsik tucatjai állnak,
de van egy kedvenc, amelyet
valamennyi sztárnál megtalá-
lunk: a Rolls-Royce. Az álom-
kocsi berendezése minden
igényt kielégít, és amikor a
csillagok elhelyezkednek a
kényelmes ülésen, kinyitják a
bárszekrényt, majd pohár után
nyúlnak, ajkai kristály termé-

kekbôl fogyaszthatják italu-
kat. – Egy jóindulatú, magyar
származású úriember ajánlott
minket az autógyárnak, akik
megkerestek – mesélte Katzer
Zoltán, a poharakat gyártó
cég vezérigazgatója. – Bízunk
benne, hogy hosszan tartó
lesz az együttmûködésünk,
jelenleg is folyamatosan kap-
juk a megbízást a termék szál-
lítására. Ajka lakossága és cé-
günk is örül, hogy a Rolls-
Royce beszállítói lehetünk!

HT

Kivette a részét a mezôszemerei bûnüldözésbôl is

Wahorn csajainak Komár énekelne

Ronaldo is magyar
pohárból iszik

Ajkáról kerül a törékeny luxus a Rollsokba

Matyó lányokat vinne el egy körre Cadillacjén
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A Trokán lányok színpadra léptek

Athina és Anna együtt énekelt
Együtt lépett színpadra Papadimitriu Athina és lánya, Trokán Anna. A színésznô vallja: bol-
dog, hogy mindkét nagylánya követi ôt a pályán, pedig amikor megtudta, hogy Anna és
Nóra is a színmûvészetire jelentkezett, féltette ôket. Ma már Trokán Anna a Budapesti Ka-
maraszínházban, Trokán Nóra pedig a kecskeméti Katona József Színházban játszik.

Anya és lánya: Papadimitriu
Athina és Trokán Anna
együtt a színpadon Fo
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Brózik Klári temperamentumos sofôr
A Jóban Rosszban címû sorozat medikája, Brózik Klára, tud és szeret is vezetni. Fontos
számára, hogy mindenhová pontosan odaérjen, ezért általában az autót választja a vá-
rosban busz helyett. De nem okoz gondot neki egy hosszabb utazás sem. 

Klári temperamentumos
sofôr
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Eredményesen mûködött
rendje papképzô munkájá-
ban is, nagy tudású tanára és
nevelôje lett a szerzetespap-
ságra készülôknek. Az ô ne-
véhez fûzôdik az elsô feren-
ces fôiskola megalapítása is.
Hatalmas tudása elismerése-
ként IX. Gergely pápa „a
Szentírás szekrénye” meg-
tisztelô jelzôvel illette, 1946-
ban pedig az egyház „egy-
háztanító” címmel ékesítette.
Páduai melléknevét azért
kapta, mert 1227-tôl Páduá-
ban élt és folytatta áldásos
szolgálatát. Fiatalon, 36 éves
korában, 1231-ben hívta ma-
gához Teremtôje. Már halála
után tíz hónappal szentté
avatták. Egész életében nagy
figyelmet fordított a szegé-

nyek gyámolítására. Halála
után világi követôi perselye-
ket állítottak fel a templomo-
kon kívül, amelyekbe adomá-
nyokat gyûjtöttek a rászoru-
lóknak. Azóta az egész vilá-
gon elterjedt tiszteletéhez
hozzátartozik a templomok-
ban felállított szobra alatt a

Szent Antal-persely, amely-
ben a szegények segítésére
szánt pénzadományt helyezik
el a hívek, és a plébánia azt
erre a célra fordítja. Szobrai
ferences szerzetesként ábrá-
zolják, liliommal, a lelki tiszta-
ság jelképével, balján könyv-
vel, mert tudós volt. Jobb ke-
zében a kisded Jézust tartja,
mert gyermekded lélekkel
szerette Jézusát. (Bálint Sán-
dor, a legnagyobb magyar
vallásos néprajzkutató Ünne-
pi kalendárium címû könyvé-
ben a történelmi Magyaror-
szágon száznégy Páduai
Szent Antal tiszteletére épült
templomot és kápolnát sorol
fel.) A békéscsabai plébánia-
templomban a fôoltáron áll
impozáns homokkôszobra, a
bejáratnál, a fôhajó elôteré-

ben, fali konzolon festett gipsz-
szobra, amely elôtt mindig
friss virág pompázik. Érkezés-
kor és távozáskor a hívek kö-
zül ma is sokan megérintik a
szent lábát szeretetük és tisz-
teletük jeléül, hiszen ma is
egyik legnépszerûbb segítô
szentünk.

Páduai Szent Antal példája
a szegények iránti szociális
szeretet gyakorlását is segí-
tette egyházközségünkben.
Katolikus családjaink egykor
jobbágyként, majd földes
gazdaként szorgalmas mun-
kával biztosították a napi be-
tevôt, s ha olyan embertár-
sukkal találkoztak, aki nélkü-
lözött vagy a templom ajtajá-
ban koldult, jó szívvel segí-
tet ték.
Bielek Gábor–Jároli József

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL* Hogy Ponti tényleg egy talált
kutya volt-e, vagy eredeti
gazdája adta be a menhely-
re, sosem fog kiderülni. A
kutyusnak már mindegy, hi-
szen fél éve a menhely lakó-
ja. Fiatal – most úgy másfél
éves lehet –, emberrel és
más állatokkal barátságos, közepes testû pointer keverék
kan. Egyetlen szépséghibája van: hiányzik a jobb szeme.
Ki tudja, mi történt vele. A volt gazdája biztosan tudja, mert
nem valószínû, hogy így született, sokkal inkább egy sé-
rülés következménye a hiányzó szem.

Ez Pontinak már nem okoz problémát, és egy szeretô
gazdának sem lehet visszatartó erô, fôleg nem, ha valaki
egy sokat szenvedett kutyuson szeretne segíteni örökbe-
fogadással.

Várja az új, a jó gazdit!
A csabai állatmenhely a Kétegyházi út 30. sz. alatt talál-

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

GAZDIKERESÔ

Engel Iván zongoramûvész, a
zeneakadémia tanára (Békés-
csaba, 1899. október 6. – Ba-
sel, Svájc, 1985. december
16.) zenei tehetségére Nagy-
váradon Beleznay püspök,
karmester figyelt fel, majd Tho-
mán Istvánnál végezte zenei
tanulmányait. Már a Thomán-
mesteriskola növendékeinek
hangversenyén fel tû nést kel-
tett Beethoven-, Brahms-,
Liszt- és Dohnányi-mûvek elô-
adásával. Kodály Zoltán és
Weiner Leó tanítványaként a
Budapesti Zeneakadémián ta-
nult zeneszerzést. Elsô önálló
hangversenye 1921-ben volt
a zeneakadémián. 1925-ben
meghívták a kairói zeneiskola
tanárának. Itt két évet töltött,
majd évekig Berlinben élt.
1926 nyarát Békéscsabán töl-

tötte, innen indult németorszá-
gi és olaszországi turnéra. Ké-
sôbb visszatért Kairóba. 1945
után a Budapesti Zenemûvé-
szeti Fôiskola tanára volt. 1947
decemberében meghívták Pá-
rizsba, az európai hangver-
senyrendezôk találkozójára.
1956-tól Svájcban élt. Részt
vett Békéscsaba – az Aurora
Zenei, Irodalmi és Kép-
zômûvészeti Kör – életében.
Több fellépése volt a békés-
csabai Vigadóban.
Irodalom: Békéscsabai hi-

vatásos mûvészek hangver-
senye a Vigadóban; A csabai
zenede növendékétôl a kairói
konzervatórium tanáráig: Be-
szélgetés Engel Ivánnal; Bé-
késcsaba: Történelmi és kul-
turális monográfia.

Csobai László

BékéscsaBai életrajzok

Huszonöt éve halt meg 
Engel Iván zongoramûvész
Valaki mindig hiányozni fog. Valaki mindig hiányzik. Fon-
tos, hogy a közemlékezésnek (szóban, iratban, újságok-
ban, folyóiratokban, könyvekben) haláluk után is részei.
Köztudott, kik voltak, mit cselekedtek a városi közösség, a
tágabb környezet, gyakorta a magyar társadalom javára. 

„Vakbuszjárat”, kis utazás
AVakok és Gyengénlátók

Békés Megyei Egyesüle-
tének szervezésében rendha-
gyó program keretében sze-
rezhettek tanulságos tapasz-
talatokat a megye több tele-
pülésének döntéshozói, köz-
hivatalok vezetôi és újságírók
a március 25-i, csabai „vak-
buszjáraton”.

Az úgynevezett érzékenyítô
program lényege az volt, hogy
konkrét tapasztalatokat közve-
títsen az épek társadalma és a
látási fogyatékkal élôk min-
dennapjai között. Ezt a célt el-
érték a szervezôk, hiszen szin-
te minden köztisztviselôt, poli-
tikust igen érzékenyen érintett,
amikor bekötött szemmel pró-
báltak megoldani olyan hét-
köznapi szituációkat, mint egy

rövid séta az utcán, átkelés a
zebrán vagy éppen egy kis
utazás a helyi buszjáraton. A
bátrabbak a hivatali ügyinté-
zés kihívásaival is szembesül-
hettek, persze továbbra is a
szemük használata nélkül. A
Békés Megyei Önkormányzat

által támogatott programnak
köszönhetôen minden részt-
vevô a saját bôrén tapasztal-
hatta meg a vak és gyengén
látó emberek hétköznapi ne-
hézségeinek és kiszolgálta-
tottságának érzését.

Kárász-Kiss

Színek és ízek Hajósról
Különös élmény visszatér-

ni abba a városba, ahol a
diákévek szép idôszaka telt.
Egykori életünk feledhetetlen
díszletei, az épületek, fák, ár-
nyas ligetek között felderen-
genek emlékeink, és lelkünk
boldog táncba kezd az ábrán-
dozás édes mámorában.

Ez az érzés ébredhet Kiss
Ernô festômûvész szívében
is, amikor festményeivel Bé-
késcsabára érkezik. Az egy-
kori Vandháti úti kollégium és
a Rózsa Ferenc Gimnázium
voltak diákkorának erkölcsi-
szellemi mûhelyei, ahogy Mo-
kos József örökbecsû festôis-
kolája is, ahol életre szóló út-
ravalót kapott emberségbôl
és festészetbôl.

Békéscsabáról a szegedi
fôiskolára, majd a Kalocsától
húsz kilométerre fekvô Hajós-

ra vezetett életútja. Ahogy írja:
„A Jóisten egy gyönyörû pin-
ceszer mellé vezette sorso-
mat. Több mint harminc éve
festem a hajósi pincék csodá-
latos világát különbözô nap-
szakokban és évszakokban.”
Már jól ismeri a pincefalu ut-
cáinak minden zegzugát, a ha-
jósi ember örömét s bánatát.

A nyugdíjas lét nem érlel
mélabút Kiss Ernô lelkében –
életkedve s derûje megma-
radt. Tudja: még sok köze van
a világhoz, amelyben él. Azó-
ta, hogy unokája, Anna-Lilla
megszületett, élete fénylôbb
értelmet kapott: gyakrabban
tûnnek fel alkotásain csecse-
môk és boldog lelkû anyák
bájos arcai. Életkedvének tük-
re: harminc év után, az akva-
rell mestereként olajjal kezd
festeni.

Kiss Ernô bármennyire is
szerelmese a hajósi pincevi-
lágnak, életét s festészetét
nem zárja el abba. Még ma is
tanít, alkotótáborokat szervez,
kulturális rendezvényekre jár,
és számos kiállításon tárja kö-
zönség elé akvarelljeinek szép-
séges kincseit. Március 19-
étôl, a Békéscsabai Tavaszi
Fesztivál programjaként a Bé-
késcsabai Kulturális Központ-
ban (az ifjúsági házban) láthat-
juk újfent képeit. A Kalocsa Art
festômûvészeivel szervezett
csoportos kiállításon – festmé-
nyeivel és jó szívvel kínált (sa-
ját) borával – hajósi színeket s
ízeket hozott Békéscsabára.
Abba a városba, ahol festé-
szetének bölcsôje ringott, és
ahová visszatérni mindig bol-
dog lélekkel szokott. 

Szemenyei Sándor

Tizenöt éves 
a Lencsési 

Kertbarát Kör
Másfél évtizede alakult meg a
Lencsési lakótelep környéki
kiskerttulajdonosokból a Len-
csési Közösségi Ház Kertba-
rát Köre. A hôskorra és az ala-
pítókra emlékeztek ebbôl az
alkalomból március utolsó
szombatján.

A megjelenteket Takács
Péter a ház vezetôje köszön-
tötte, majd Kutyej Pál evangé-
likus lelkész, a város külkap-
csolat ok, érdekegyeztetô és
kisebbségvédelmi bizottsá-
gának elnöke nyitotta meg az
elôadásokkal tarkított meg-
emlékezést. Az alapító elnök,
Sztanek István és a jelenlegi
elnök, dr. Sicz György ker-
tészmérnök emlékeztek az el-
múlt tizenöt évre, felelevenítve
az érdekesebb elôadásokat,
kirándulásokat, faültetéseket.
Akkor tizenhét alapító taggal
alakult meg a kör, ma már
több mint negyven tagjuk
van. Baráthné Bátai Beatrix, a
Kertészek és Kertbarátok Or-
szágos Szövetségének fôtit-
kára a kertbarátmozgalom
je lenérôl és jövôjérôl tartott
elôadást, majd Szelekovszky
László nyugalmazott fôtaná-
csos Békés megye termé-
szetvédelmi értékeirôl szóló,
vetítéssel egybekötött elôa dá-
sával ért véget a jubileumi
összejövetel. 

Vándor Andrea

É letében elôször tüntették
ki március 11-én, a sza-

bad sajtó napja alkalmából
Budapesten az elmúlt év vé-
gén Békéscsabáról elköltö-
zött Cseh Évát, a Magyar Rá-
dió volt Békés megyei tudósí-
tóját, aki elsôsorban a Króni-
ka címû mûsornak dolgozott

1986 és 2006 között. Kos-
suth-díjas tánc mû vész lányá-
hoz, Bozsik Yvette-hez közel,
Érdre költözött a kitüntetett,
s a diósdi rádiómúzeumnak
adományozta Derkovits sori
stúdiója felszerelését.

D. L.
Fotó: Dányi László

Kitüntették Cseh Évát

A százéves templom névadója

Hitel-
ügyintézés
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



Savgyilkos oxigénterápia, 
zsírfaló Vacustyler…

12 A kultúra összeköt CSA BAI MÉR LEG

Április 8-án 18.00 órától
Müller Péter elôadása a Phaedrában

Április 9-én 18.30-tól
A román kultúra hava a színházban

Április 10-én 17 órától
Családi táncház a Balassiban

Április 12-én 18.00 órától
Sárik Péter–Nagy János zongora-
duó koncertje a zeneiskolában

Április 12-én 17.00 órától
Hazai tájakon sorozat a TIT-ben 

Április 13-án
Irodalmi est a Phaedrában

Április 16-án 18.00 órától
Szent-György havi borkóstoló a Kö-
rösök Völgye Látogatóközpontban
Április 17-én 17.00 órától
Deák Bill Blues Band a Téglában

Április 17-én a Jókai Színházban
Egyszer volt, hol nem volt… 
Szervezô: a Napsugár Bábszínház 

Április 18-án
Mûemléki világnap a Munkácsy-
emlékházban

Április 19-én
A Talamba ütôegyüttes a színházban

Április 20-án 17.00 órától
Francia királyi szeretôk a trón 
szolgálatában – elôadás a TIT-ben

Április 21-én a Meseházban
Városi népdaléneklési verseny 

Április 19–29. 10.00 és 14.00 órakor
A Napsugár Bábszínház bérletes
elôadásai az Ibsen Palotában

Április 20–25.
Hüllôkiállítás a látogatóközpontban

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

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

Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés; belépôjegyek árusítása helyi és országos ren-
dezvényekre, (Interticket, Ticket Express, Ticket Pro és Ticketportal jegyek); ingyenes
prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, rendezvényekrôl. • Meg-
vásárolhatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék, hátizsákok, tollak, tollkész-
letek, kitûzôk, kulcstartók, sapkák, noteszek), Munkácsy-könyvek, könyvjelzôk, képes-
lapok, telefonkártyák, Magyar Turizmus Kártya, térképek, képeslapok, útikönyvek.

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

PROGRAMAJÁNLÓ

Savgyilkos oxigénterápia, 
zsírfaló Vacustyler…
Savasodás, lúgosítás, narancsbôr, fogyás,
méregtelenítés, oxigénionok. E bonyolult s
most tavasszal aktuális téma rejtelmeibe
merülhetünk a High Care nyílt napjain, áp-
rilis 16-án és 17-én.

Itt a tavasz, jön a nyár, s bizony, a hölgyek leg-
többje azt tapasztalja: nem jön rá a tavalyi für-
dôruha. Ráadásul megjelenik a hosszú téli
es ték, disznótorok „áldása”, a nem kívánt na-
rancsbôr és a súlyfelesleg. Mindez átok a hölgyek számára, s igen ne-
héz tôle megszabadulni. Ebben segít a Békéscsabán már tizenhat esz-
tendeje sikerrel alkalmazott High Care Medicall Wellness német tech-
nológia. A számos méregtelenítô, zsírlebontó kezelés közül a képzett
cellulitterapeuták és a számítógépes analízis segítenek összeállítani a
személyre szabott kombinált kúrát. A legújabb savasodásgátló oxi-
génterápia a bôrlégzéssel felszívódó oxigénionok révén meggyor-
sítja a fogyókúrát. Kihagyhatatlan a Vacustyler, melynek használata
nemcsak karcsú és feszes lábakat eredményez, hanem az egészség
megôrzését is segíti. A legmakacsabb zsírpárnák eltávolításában lát-
ványos sikert érhetünk el ultrahangos elektrolipolízissel vagy me-
zoterápiával. 

A nyílt nap évek óta népszerû a vendégek körében, hiszen ilyenkor ked-
vezményes akció várja a résztvevôket. Ingyenes állapotfelmérés kér-
hetô, és egyes kezelések térítés nélkül kipróbálhatók elôzetes telefo-
nos bejelentkezés alapján. A bérletvásárlóknak 15% bónusz
kedvezmény jár, és egy pluszkezelés az ajándék.

Az üzlet üdülésicsekk-
elfogadóhely.

A High Care Medical Wellness ke-
zelések orvosilag bizonyítottan ha-
tékony eljárások. 

Vándor Andrea

Jubilejný kalendár
Nedávno uzrelo svetlo

sveta obľúbené čítanie
čabianskych Slovákov, Čabi-
ansky kalendár.

Ročenku začal vydávať
v roku 1920 Ľudovít Žigmund
Szeberényi, neskôr boli jej re-
daktormi Michal Francisci
a Michal Rohály. 

Počas niekoľkých desaťro-
čí kalendár nemohol chýbať
z políc čabianskych a dolno-
zemských Slovákov, mal po-
četných čitateľov aj v  kruhu
Slovákov vo Vojvodine a Ru-
munsku.  Po výmene obyva-
teľstva prestal vychádzať,
jeho redaktori, ako aj veľká

časť čitateľov sa presídlili na
Slovensko.  

Po spoločenskom prevrate
začali ho vydávať v rámci Ča-
bianskej organizácie Slová-
kov, ročenka na rok 2010 je už
dvadsiatym v rade kalendárov
od znovuvydávania. Najnov-
šie číslo nedávno predstavili v
Dome slovenskej kultúry.  Bý-
valý riaditeľ slovenskej školy,
bývalý vedecký tajomník Výs-
kumného ústavu Slovákov v
Maďarsku, Ján Chlebnyiczky
vo svojom hodnotení zdôraz-
nil: Čabiansky kalendár na rok
2010 v plnej miere splnil pos-
lanie ročeniek takéhoto typu.

Obsahovo je pestrý, popri ka-
lendárnej časti textové rubriky
informujú, poučujú a zabáva-
jú. Zaslúži si prívlastok čítanie
na celý rok, jazykom a štýlom
maximálne vyhovuje svojmu
čitateľskému táboru.

Zároveň bol vyhodnotený aj
mesačník Čabianskej organi-
zácie Slovákov, Čabän, redak-
tor slovenskej relácie sege-
dínskeho štúdia MTV Ján
Benčík vyzdvihol hlavne prís-
pevky osobnejšieho tónu, ako
aj tie články, ktoré sú akýmisi
obrazmi zo starodávnej minu-
losti Čaby.

cs. l.

Nemrégiben látott napvi-
lágot a csabai szlová-

kok közkedvelt olvasmánya,
a Čabiansky kalendár (Csa-
bai kalendárium).

Az évkönyvet 1920-ban
Szeberényi Lajos Zsigmond in-
dította útjára, késôbb Francis-
ci Mihály, ill. Rohály Mihály vol-
tak a szerkesztôi. A kalendá-
rium évtizedekig nem hiányoz-
hatott a csabai és alföldi szlo-
vákok polcairól, számos olva-
sója volt a vajdasági és romá-
niai szlovákok körében is. A la-
kosságcsere után nem jelent
meg többé, szerkesztôi és ol-
vasótáborának nagy része is

áttelepült Szlovákiába. A rend-
szerváltás után a Csabai Szlo-
vákok Szervezete keretében
kezdték újra kiadni, a 2010-re
szóló évkönyv immár a husza-
dik az újabb kori kiadások so-
rában. Nemrégiben a Szlovák
Kultúra Házában mutatták be
a legújabb számot. Chleb-
nyiczky János, a szlovák isko-
la nyugalmazott igazgatója,
a Magyarországi Szlovákok
Kutatóintézetének volt tudo-
má nyos titkára értékelésében
hangsúlyozta: A 2010-es Csa-
bai kalendárium teljes mérték-
ben teljesítette az ilyen jellegû
évkönyvek küldetését. Tartal-

milag színes, a naptári rész
mellett a szöveges rovatok in-
formálnak, tanítanak és szóra-
koztatnak. Megérdemli a teljes
évre szóló olvasmány jelzôjét,
nyelvezetében és stílusában
maximálisan megfelel olvasó-
táborának. 

Egyúttal a Csabai Szlová-
kok Szervezetének havi kiad-
ványát, a Čabän (Csabai) is
értékelték, Bencsik János, az
MTV szegedi stúdiója szlovák
heti mûsorának szerkesztôje
elsôsorban a személyes hang-
vételû és Békéscsaba rég-
múltját visszaidézô írásokat
emelte ki.  l. cs.

Jubileumi kalendárium

Nagy sikerrel lépett fel a tava-
szi fesztivál keretében a mezô-
megyeri Arany János Mûvelô-
dési Központ színpadán a Ver-
tigo Szlovák Színház.

Az Országos Szlovák Ön-
kormányzat intézményeként
mûködô színház professzio-
nális és amatôr társulattal dol-
gozik, elôadásaikat már több
magyarországi település szlo-
vák közönsége is láthatta.
Megyerre az amatôr csapat
látogatott el, akik Neil Simon
Furcsa pár címû darabjának
átdolgozott, nôi változatát ad-
ták elô Hatosfogat címmel.  

A humoros történet kelle-
mes szórakozásként szolgált a
nagyszámú közönségnek, aki-
nek soraiban a hazaikon kívül

kétsopronyiak, tótkomlósiak is
ültek, sôt a romániai Nagylak-
ról is érkeztek érdeklôdôk. 

L. Cs.

Veľký úspech zožalo so svo-
jim predstavením v rámci Jar-
ného festivalu na javisku Os-
vetového strediska Jánosa

Aranya v Mederi Slovenské di-
vadlo Vertigo. 

Inštitúcia Celoštátnej slo-
venskej samosprávy pracuje s
profesionálnym a amatérskym
súborom, ich inscenáciám sa
slovenské obecenstvo mohlo
tešiť už v rôznych osadách v
Maďarsku. Na Meder zavítala
amatérska zložka, predstavili
sa s inscenáciou Šestka pre
šťastie podľa diela Neila Si-
mona. 

Humorný príbeh poskytol
príjemnú zábavu početnému
publiku, v radoch ktorého ok-
rem domácich sedeli aj diváci
z Kétšoproňu, Komlóša a do-
konca prišli záujemcovia aj z
rumunského Nadlaku.

Cs.L.

Szlovák színház 
Mezômegyeren

Slovenské divadlo 
v Mederi 

5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 18.
Elôzetes bejelentkezés: 

66/448-087 
www.graciakozmetika.hu

Elôadást tartott városunkban
Papp Lajos híres szívsebész

Emberi jogok
A fogyasztóvédelem, a ver-
senyjogok, a média befolyása
is terítékre került azon a konfe-
rencián, amelynek a megyei
könyvtár adott otthont. A ne-
ves meghívott elôadók között
üdvözölhettük dr. Kaltenbach
Jenô tanszékvezetô egyetemi
docenst, aki az alkotmányos
emberi jogokról szólt. V. A.

Hív a hittudományi fôiskola
Dr. Kozma Gábor, a szegedi
Gál Ferenc Hittudományi Fô-
iskola rektora jól ismeri egy-
házmegyéje, a teológiai kép-
zés, a hitoktatás helyzetét. A
továbbtanulás, a pályaválasz-
tás elôtt álló békéscsabai fia-
taloknak kívánunk segíteni
következô összeállításunkkal,
hisz Szeged közelsége, a fô-
iskola gazdag kínálata szá-
mukra is vonzó lehet. 

– Fôiskolánk feladata, hogy
a teológiai képzést biztosítsa
az egyházmegyei papneve-
 lô intézet, a Szent Gellért Sze-
mi nárium növendékeinek, ám
várjuk azokat a katolikus fiata-
lokat, akár a már diplomával
rendelkezôket is, akik elköte-
lezettek a teológiai tanulmá-
nyok, a pedagógus pálya, a
tudományok mûvelése és a
közösségek szolgálata iránt.
Intézményünk Délkelet-Ma-
gyarországon az egyetlen ka-
tolikus felsôoktatási intéz-
mény, az egyházmegye szel-
lemi mûhelye, mely felöleli Bé-
kés, Csongrád, Szolnok me-
gyét. Erdélybôl és a Vajdaság-
ból is vannak hallgatóink. A
teológus és a hittanár szakok
mellett a kántor, mûvelôdés-
és egyháztörténet szakokat is
oktatjuk, melyekre augusztu-
sig lehet jelentkezni. Hallgató-
ink államilag támogatott kép-
zésben vehetik fel a Szegedi
Tudományegyetem valamely
tanári szakát, és most akkredi-
táljuk a pasztorális tanácsadó,

szervezetfejlesztô és karitász-
tudomány, az etikatanár és a
katolikus tanító szakokat. Tu-
dományos, kulturális központ-
ként is tevékenykedünk: a fô-
iskola Bálint Sándor Vallásku-
tató Intézete, Szent Gellért Ze-
netudományi és Etikai Intéze-
te, valamint egyháztörténeti,
biblikus, médiakutató, hunga-
roszlovakológiai és pedagó-
giai kutatócsoportjai, Gerhar-
dus Kiadója, Deliberationes tu-
dományos folyóirata, konfe-
renciái, nemzetközi kapcsola-
tai és a Klebelsberg teremben
otthonra talált rendezvényei
szolgálják az intézmény és az
egyházmegye társadalmi kül-
detését. Együtt mûködünk az
egyházmegyei kateketikai iro-
dával olyan rendezvények elô-
készítésében, mint a Szegedi
Katolikus Hittanári Konferen-
cia és az Országos Középis-
kolai Katolikus Hittanverseny,
mely utóbbin sikerrel szere-
pelnek az egyházmegyei hitta-
nosok is. Intézményünk test-
véri kapcsolatokat ápol a szlo-
vákiai katolikus egyetemmel:
decemberben a kassai teoló-
giai kar dékánjával, paptaná-
raival együtt a kiváló kassai Ju-
bilus kórust vittük el a békés-
csabai plébániatemplomba,
ahol a szlovák szentmise után
csodálatos koncerttel ajándé-
koztak meg minket. A csabai
szlovákság létével, hagyomá-
nyai megtartásával közvetít a
két ország között. Vándor

Április 8., csütörtök 18.00 óra: „Örömtánc” – Müller Péter elôadása
Április 12., hétfô 19.00 óra: Sorsprogramok és programozások

Paulinyi Tamás író, pszi kutató elôadása
Április 22., csütörtök 19.00 óra:Dumaszínház. Fellépnek: Kovács András

Péter és Bács Miklós

Információ: 
+36 30 577 87 59

AJÁNLATUNKBÓL:

CSALÁDI HÁZ: 
Békéscsabán, a Mester utcá-
ban családi ház eladó. 
Ár: 24 M Ft

Békéscsabán, Fényesi utcán,
4 szobás + nappalis családi
ház eladó. Ár: 25 M Ft

Békéscsabán, a Telep utcában
4 szobás + nappalis családi
ház eladó. Ár: 26,5 M Ft

Békéscsabán, a Széchenyi li-
get mellett 130 m2-es lakó-
é pület eladó. Ár: 27 M Ft

Békéscsabán, a Bánát utcában
családi ház eladó. Ár: 7 M Ft

LAKÁSOK:
Gyula belvárosában 2 szobás,
erkélyes lakás eladó. 
Ár: 9,2 M Ft

Békés, Karacs Teréz u. 4. sz.
alatt emeleti, téglablokkos la-
kás eladó. Ár: 7,6 M Ft

Békéscsabán, a Millennium
ltp.-en 2 szobás lakás búto-
rozva eladó. Ár: 8,3 M Ft

Békéscsabán, belvárosban 1.
emeleti, 3 szobás lakás eladó.
Ár: 15 M Ft

Békéscsabán, az Andrássy
úton nappalis + 3 félszobás
lakás eladó.  Ár: 16,5 M Ft

VIDÉKI INGATLAN:
Csorváson családi ház 1100
m2-es kerttel eladó. Ár: 2 M Ft

Újkígyóson összkomfortos
családi ház eladó. Ár: 5,8 M Ft

Gerendáson, a Jókai utcában
3 szobás családi ház eladó.
Ár: 6,8 M Ft

Fényesen felújításra szoru-
ló,120 m2-es családi ház ela-
dó. Ár: 6 M Ft

Telekgerendáson családi ház
garázzsal eladó. Ár: 8,5 M Ft

Gerendáson, a Táncsics M. ut-
cában 2 szobás családi ház el-
adó. Ár: 8,5 Ft 

Békésen 3 szobás családi ház
eladó. Ár: 10,2 M Ft

Békésen vályogtéglás, 3 szo-
bás ház eladó Ár: 10,2 M Ft

Szabadkígyóson 2 szobás +
étkezôs családi ház eladó. 
Ár: 11 M Ft

Kétegyházán 2 szoba + nap-
palis családi ház eladó. 
Ár: 12 M Ft

Békésen, a Mezei utcában 4
szobás + nappalis családi
ház eladó. Ár: 20 M Ft

ÉPÍTÉSI TELEK:
Békéscsabán, Jaminában
1000 m2-es telek eladó, 2 la-
kás építésére akár. Ár: 4 M Ft

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

ÜZLETHELYISÉG,
IRODA:
Békéscsabán, a belvárosban
egy 50 m2-es irodahelyiség
kiadó. Ár: 88 000 Ft

Békéscsabán, a Lázár utca
elején irodahelyiség kiadó.
Ár: 100 E Ft

Kétegyházán, a Damjanich
utcában 240 m2-es üzlethe-
lyiség eladó. Ár: 12 M Ft

HÉTVÉGI HÁZ,
NYARALÓ:
Csongrádon, a Körös-torok-
nál egy 55 m2-es nyaraló ela-
dó. Ár: 3,5 M Ft

Köröstarcsán hétvégi ház el-
adó. Ár: 8,5 M Ft

GARÁZS: 
Békéscsabán, a Tulipán utcá-
ban garázs kiadó.

Békéscsabán, az Andrássy
úton garázs eladó.

Békéscsabán a Réti panzió
mögött garázs kiadó. 

ALBÉRLET:
Békéscsabán, a Haán Lajos
téren kétszobás, étkezôs al-
bérlet kiadó.
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Angol-, németnyelv-
oktatás. 

Tel.: 20/933-6828. 
ZENTAI.

Grieg-, Csajkovszkij-, Arut-
 junjan- és Dvorak-mûvek

élménydús elôadásának tap-
solhatott a Jókai Színház
nagytermét zsúfolásig meg-
töltô közönség a Filharmónia
márciusi hangversenyén. A
fennállásának 50. évfordulóját
ünneplô Békés Megyei Szim-
fonikus Zenekart ezúttal Gál
Tamás Liszt-díjas érdemes
mûvész vezényelte.

A kitûnô mûsorválasztás
nemcsak sokszínûségével
tündökölt, hanem azt is lehe-
tôvé tette, hogy ezúttal egy
teljesen reális képet kapjunk
arról, hol is tart pillanatnyilag
az utóbbi idôben kétségkívül
sokat fejlôdött együttes. Tö-
mören úgy fogalmazhatnék:
nemcsak azért ünnepelhetjük
a zenekart, mert a miénk és
emiatt szeretjük, hanem mert
profi teljesítményt és ezáltal
élményt nyújt. Kicsit részlete-
sebben: a vonóskar hangzá-
sa egyre inkább közeledik ah-
hoz a minôséghez, melyet
a kitûnô fafúvók diktálnak. A
rézfúvósok és ütôsök a hang-
erô megválasztásánál a vonó-
sok létszáma által behatárolt
dinamikához igazodtak, és az
így megvalósuló helyes ará-
nyok által az elôadás átlátha-
tóvá, a ritmika pontosabbá és
érthetôvé; a mû egésze hang-
zásában ápolttá és egyre igé-
nyesebbé vált.

Gál Tamás világos értelme-
zése, robbanékony tempera-

mentuma és nem utolsósor-
ban pontos és kifejezô gesz-
tusai nyomán összességében
is ihletett produkciót hallhat-
tunk, és olyan emlékezetes
pillanatok részesei lehettünk,
mint Grieg Peer Gynt Szvitjé-
nek második tétele, Csaj-
kovszkij nyitányfantáziájának,
a Rómeó és Júliának tragikus
hangvételû befejezô része
vagy Dvorak elsô Szláv táncá-
nak elôadása.

A hangverseny szólistája
Boldoczki Gábor trombita -
mûvész Arutjunjan Trombita-
versenyét játszotta elsöprô
lendülettel, kiválóan. Az 1950-
ben komponált, az örmény
népzenei gyökereket és a
nyugati zenekultúra legjobb
hagyományait sikeresen öt-
vözô, formájában tömör ver-
senymû szerzôjének annak
idején világhírt hozott, és azó-
ta is kedvelt darabja maradt a
hangszer mûvészeinek. Bol-
doczki Gábor bravúros tech-
nikával és gyönyörû tónussal
trombitált, a versenymûvet tu-
datosan felépítve a különbözô
érzések és hangulatok felejt-
hetetlenül színes kavalkádját
sikerült megteremtenie.

A szólista Händel Xerxes
címû operájának részletét
adta elô ráadásként, a zene-
kar pedig a koncert végén
Dvorak elsô Szláv táncát
megismételve búcsúzott az
ünneplô közönségtôl.

Farkas Pál 

Idén 50 éves a Körösparti Vasutas Koncertfúvós Zenekar

Idegennyelvi Szakközépiskola
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6. E-mail: info@ilsszki.hu. Web: www.ilsszki.hu
Tel./fax: 66/454-262, 66/547-790; mobil: 70/257-3513, 70/244-1448

Vendéglátás, idegenforgalom:
• Vendéglátó szakmenedzser • Pincér (sommelier- és mixerképzés is!)
• Idegenforgalmi szakmenedzser • Utazásügyintézô
• Idegenvezetô • Protokoll-ügyintézô

Ügyvitel, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció:
• Kis- és középvállalkozási menedzser • Marketing- és reklámügyintézô
• Üzletviteli szakmenedzser • Gazdálkodási menedzserasszisztens
• Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézô

Informatika:
• Informatikai statisztikus és gazdasági tervezô 

Oktatás, pedagógia, szociális szolgáltatások:
• Szociális segítô • Pedagógiai asszisztens
• Gyermekgondozó-nevelô • Gyógypedagógiai asszisztens

Mûvészet, közmûvelôdés, kommunikáció:
• Intézményi kommunikátor • Újságíró II

Kollégiumi férôhely biztosított, 22 éves korig államilag támogatott, 
ingyenes képzés, diákigazolvány, családi pótlék. 

Egyéni tanrend lehetséges!

Jelentkezési lapok eljuttatása: postai levélben, e-mailben, ill. személyesen.
Jelentkezési lap letölthetô:  www.ilsszki.hu

ILS – INTELLIGENS LEHETÔSÉGEK SORA! 

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

2010. április 12. 9.00, 2010. augusztus 25. 9.00

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÔ: 2010. április 30.
Regisztrációs nap: 2010. június 28–29. 

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

A trombitamûvész Drámaírók versenye
Az ember (színházi nézô)

óhatatlanul egy dilettáns
költôre gondol, aki alkalma-
sint lelkesülten újságolja, hogy
megírta a 436. versét; meg
arra is, hogy nem biztos, mi-
szerint egyetlen, írásra „enge-
délyezett” éjszaka elég arra,
hogy valaki színpadképes da-
rabot írjon. Mert (mint mond-
ják) egy mûalkotás megszüle-
tése nem mérhetô órával,
perccel. Aztán kiderül, hogy
ennek az ellenkezôje is igaz le-
het, mert aki tehetség (például
a drámaírásban), annak nem
az idô számít, az jószerével
csak technikai kérdés. A szín-
házi szomszédolás program-
jának részeként a drámaíró
verseny a Jókai Színházban
erre is, arra is választ adott. Ez-
úttal azt igazolta, hogy lehet-
séges „idôkeretben” drámát
írni, és az is lehetséges, hogy
néhány színész szintén „idô-
keretben” feldolgozza és elô-
adja azt. Mint ahogyan történt
mindez március 28-án, az esti
órákban.

Sajtóhír volt 2009-ben, hogy
Siposhegyi Péter, a Magyar
Drámaíró Verseny szülôatyja
javasolta: legyen a következô,
a 15. „írói összecsapás” hely-
színe Békéscsaba. Az 52 éves
korában elhunyt neves szerzô
kívánsága teljesült, és három

határon túl élô író, Láng Zsolt
Marosvásárhelyrôl, Gobby Fe-
hér Gyula Újvidékrôl és Bres-
tyánszki Boros Rozália Sza-
badkáról vállalta a versenyt.
A szabályok értelmében a me-
gyei napilap március 27-i
szá mának egyik cikkét sorsol-
ták ki alaptémának. Mint ki-
de rült, a „Csörte a számlák fe-
lett, azaz a szolgáltató moso-
lyog, a kedves ügyfél a haját
tépi” tökéletesen megfelelt a
célnak: a versenyzôkön múlt
a továbbiakban, hogy át-
transzponálják-e feszültség-
gel (vagy humorral?) teli egy-
felvonásossá a hétköznapi té-
mát, mely bizonyos áttételek-
kel jellemzô helyzeteket is fel-
vázol korunk mindennapjairól.
A díszelôa dáson minden kide-
rült: a zsûri és a közönség
döntött.

A gyôztes egyfelvonásost
Gobby Fehér Gyula írta. A
címe: Csörte a számlák felett
már sejtetni engedte, hogy a
szerzô ragaszkodik az alapté-
macikkhez, és van mondani-
valója a szolgáltatók és az
ügyfelek olykor elképesztô kö-
zelharcairól. Így is történt,
Tege Antal kiváló rendezésé-
ben helyi és vendégmûvészek
játszották el a drámai szöve-
get, mely egyetlen, mondhatni
szürreális kiáltás a személyi-

ségölô bürokratizmus ellen.
Gobby Fehér darabjában
Cserna Antal és Csomós Lajos
remekelt. Láng Zsolt egyfelvo-
násosa is mai történet, míg
Brestyánszki Boros Rozália az
internetes kommunikáció „dia-
dalának” árnyoldalairól világo-
sította fel a nézôket, kellô iró-
niával. A verseny közönségdí-
ját is Gobby Fehér versenyda-
rabja nyerte, sokan kaptak
egyéni kitüntetést: a legjobb
nôi alakításért a vendég Fara-
gó Edit, a legjobb férfi alakítá-
sért a szintén vendég Katkó
Ferenc, a legjobb rendezésért
pedig Tege Antal. Gulyás Attila,

Komáromi Anett, Csomós La-
jos és Szalay Krisztina alakítá-
sát is díjazták a 15. drámaíró
versenyen, melynek díszelô-
a dása sokáig emlékezetes
színházi élmény marad.

Sass Ervin     

CSABAI KULTURÁLIS JÁTÉKOK
2010. április 19–24.

2010. április 19. (hétfô), 8.00–15.00 óra: SZÍN-JÁTÉK-ZENE-SZÓ 
Helyszín: Balassi Bálint Magyar Mûvészetek Háza, majd a város különbözô
közmûvelôdési intézményei

2010. április 20. (kedd), 14.30 óra: Városi középiskolai vers- és próza-
mondó verseny
Helyszín: Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szakközépis-
kola

2010. április 21. (szerda), 9.00 óra: Városi népdaléneklési verseny 
Helyszín: Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény, Zeneiskola

2010. április 22. (csütörtök), 9.00 óra: Városi mesemondó verseny
Helyszín: Békéscsaba Kulturális Központ Békési Úti Közösségi Házak

2010. április 23. (péntek), 15.00 óra: József Attila városi szavalóverseny
Helyszín: József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény

2010. április 24. (szombat), 11.00 óra: XXXII. Városi Gyermekrajz-kiállítás 
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum

2010. április 24. (szombat) 16.00 óra: Csabai Kulturális Játékok gálamûsora
Helyszín: Békéscsabai Kulturális Központ

A szervezôk szeretettel várnak minden kedves érdeklôdôt, családtagot,
hozzátartozót a Csabai Kulturális Játékok programjain!

A P R Ó H I R D E T É S
IN GAT LAN

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

SZOLGÁLTATÁS
Ablakcsere falbontás nélkül. Telefon:

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

1160.
Szobafestés, mázolás, tapétázás, gipsz-

kartonozás, hôszigetelés, szalagparket-
tázás, akár komplett lakásfelújítás is.
M. János vállalkozó. Tel.: 20/49-00-702.

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

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.

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.

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.

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

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

OKTATÁS
Matematika pótvizsgára felkészítést is

vállalok, de jobb, ha még most hívsz.
Tel.: 70/392-0459.

Angol magánoktatás, nyelvvizsgára fel-
készítés. Tel.: 70/392-0459.

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.

Írásszakértôi
megbízásokat vállalok 
Hamisítványok kiszûrése, feltárása:
számlák, végrendelet, szerzôdések

stb.; kézeredet-vizsgálat

Bánszki Ildikó
Tel.: 06-30/582-3668
babeta@t-online.hu

Az Erzsébethelyi 
Általános Iskola 

bálak, lakodalmak, egyéb 
rendezvények megrendezésére 

BÉRBE ADJA
TORNACSARNOK

helyiségét. 
Érdeklôdni: Tóth Istvánnál.

Tel:66/326-218

Lapunk legközelebbi száma 
április 22-én jelenik meg.

Díjat kapott
Tóth Sándor
atlétaedzô

Az Új Európa Alapítvány im-
már harmadik alkalommal
adta át a MOL Tehetséggon-
dozásért díjat, amellyel nyolc
áldozatkész tanár és edzô
munkáját ismerték el, akiket

közel háromszáz jelölt közül
választott ki a kuratórium. A díj
erkölcsi és anyagi elismerés
egyben, amelynek értéke sze-
mélyenként ötszázezer forint.

A program során olyan
szakemberek munkáját jutal-
mazza az alapítvány, akik
nagyban hozzájárulnak a fiatal
tehetségek felfedezéséhez és
elindításához. A MOL Tehet-
séggondozásért 2009. évi díját
vehette át többek között a ki-
váló sportszakember, Tóth
Sándor, a Buda-Cash Békés-
csabai Atlétikai Club vezetô-
e dzôje, atlétika mesteredzô is.

Tóth Sándor több mint har-
minc éve vezeti és fogja össze
az ország egyik legeredmé-
nyesebb atlétikai utánpót-
lásmûhelyét. Három atlétája
több olimpián szerepelt gya-
loglásban – Urbanik Sándor
négyszeres, Rosza Mária há-
romszoros, Ilyés Ildikó kétsze-
res olimpikon. Szakmai tudá-
sával, tanácsaival segíti a bé-
késcsabai iskolai és diákcsa-
patok munkáját, felkészülé-
sü ket a diákolimpiákra. Váro -
s unkban hagyományt terem-
tett a tömegsportversenyek
rendezésében.

Kortárs
horvát ékszerek
A Horvát Kultúra Hava prog-
ramsorozat keretében márci-
usban Kortárs horvát éksze-
rek címmel láthattunk kiállítást
a Jókai Színház Vigadó Galé-
riájában. A kiállításon tizenhat
ékszerkészítô alkotásait mu-
tatták be Ariana Kralj, a hor-
vát tudományos és mûvésze-
ti akadémia szobrászati gyûj -
teménye igazgatójának válo-
gatásában. Az anyagot eddig
Csehországban, Szlovákiá-
ban, Finnországban, Auszt-
riában és Olaszországban
nézhette meg a közönség. A
különleges ékszereket 2010-
ben Pécsett, majd Baján, ez-
u tán Békéscsabán mutatták
be, a következô állomás Sza-
badka lesz.

WWW.TOTHPRODUKCIO.HU
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A fejedelem oly szelíden
halt meg, mint egy gyer-

mek – írja a hû Mikes Kelemen.
Holttestét másnap felbontot-
ták, belsô részeit kiszedték, s
azokat ládába zárva az ottani
görög templomban temették
el, szívét pedig – óhajtása sze-
rint – Franciaországba vitték,
és a grosbois-i kolostorban
nyugvó felesége mellett han-
tolták el. Rákóczi bebalzsamo-
zott tetemét egy kis házban he-
lyezték el addig, amíg meg
nem érkezett a török porta en-
gedélye a Konstantinápolyba
történô elszállításra. Ezután Mi-
kes egy nagy ládába zárta a
cédrusfa koporsót, s kíséreté-
vel elvitte a galateai St. Benoit
templom kolostorába, oda,
ahol hôs lelkû anyja, Zrínyi Ilo-
na és a szabadságharc több
vezérének koporsója is volt.
Rákóczi koporsóját a jezsuiták
felnyitották, majd azt édesany-
ja mellé helyezték el.

Aztán közel másfél száza-
dig senki nem gondolt a ham-
vak hazahozatalára, míg az
1870-es években Zemplém
vármegye közönsége lelkes
mozgalmat indított Rákóczi
hamvainak hazatéréséért. Az
országossá bôvült mozgalom
ügyét támogatta Szlávy József
miniszterelnök, és utasította

konstantinápolyi követünket,
puhatolja ki, megvannak-e
még a templomban a fejede-
lem hamvai. A követ jelentésé-
ben leírja, hogy a fejedelem
hamvainak nyoma veszett. 

A kuruc világ érdemes kuta-
tója és történetírója, Thaly Kál-
mán 1889-ben Fraknói Vilmos
apátkanonokkal Galateába
utazott, s ott Lobry Ferenc la-
zarista rendfônök hosszas un-
szolása után engedélyt kaptak
a sír felbontására. A kis ma-
gyar küldöttség tagjai a Szt.
Lázár-rend templomában, az
oltárnál leborulva sírtak a meg-
hatottságtól a nagy fejedelem
koporsója elôtt. A magyar tu-
dósok mély megindultsággal
hagyták el a nagy halottak
hamvait ôrzô templomot. Ak-
kor aligha sejthették: közel az
idô, amikor Rákóczi és bujdo-
sótársainak hamvai hazatér-
hetnek. A fejedelem földi ma-
radványai százhetvenegy esz-
tendôn át kényszerûen voltak
idegenben. Lehetséges, hogy
az azok hazatértéért indított or-
szágos mozgalom hatására
1906-ban maga Ferenc József
császár és magyar király meg-
békélt a történelemmel, és
„üzent” a nagy halottnak: jöj-
jön haza, „mert az ellentétek és
félreértések, amelyek súlyosan

nehezedtek elôdeinkre hosszú
évszázadokon át, már egy
végkép letûnt kornak történel-
mi emlékeit képezik”.

Ezt követôen született a tör-
vény a hamvak hazahozatalá-
ra, emlékük megörökítésére. A
költségek fedezésére 550 ezer
koronát szántak. 

Budapestre érkezve halot-
taskocsikra helyezték az érc-
koporsókat, s elindult a

gyászmenet a Szent István-
bazilika felé. Végig az útvona-
lon, kétoldalt a budapestiek
hatalmas tömege mélysége-
sen meghatódva, kalaplevéve
szemlélte a kuruc hôsök ko-
porsóit. A bazilikai méltóság-
teljes gyászszertartást köve-
tôen a különvonat kora este
indult Rákóczi és bujdosótár-
sai hamvaival Kassára. A ha-
talmas kassai dóm nemzeti
színû és Rákóczi-korabeli
zászlókkal volt feldíszítve. 

A dóm dicsô kuruc szabad-
ságharc hôsei hamvainak örök
nyughelye ma is.

Gécs Béla

A szakemberek véleménye
szerint is kivételesen szoros
küzdelmet hozott a Vásárhelyi
Pál Szakközépiskola és Kollé-
gium tornacsarnokában meg-
rendezett NB I-es junior röp-
labdabajnokság négycsapa-
tos döntôje.

Az ország négy legjobb ju-
nior csapatának körmérkôzé-
ses lebonyolítású viadalán a
BSE és a Vasas már az elsô
napon két-két gyôzelmet
szerzett, így vasárnap a két
gárda egymás ellen léphetett
pályára a döntôben. Az idei
elsôséget eldöntô játszmá-
ban a Vasasnak 14–12-nél két
meccslabdája is volt, de a
BSE innen is fordítani tudott,
és megvédte tavaly megszer-
zett országos bajnoki címét.
A csabai lányok szombaton
mindkét meccsükön 3–2-re
kaptak ki. Elôször a Vasas el-
len 0–2-rôl felállva egyenlítet-
tek, majd a több mint kétórás
mérkôzés után, mindössze
harmincperces pihenôt köve-
tôen már készülhettek is a

végsô gyôztes BSE együttese
ellen. Ezt is döntôszettre hoz-
ták a csapatok – 8–7-ig még
fej-fej mellett haladtak, de a
fôvárosiak ekkor meglepték

az egyre fáradó hazaiakat, és
behúzták második gyôzelmü-
ket. Az utolsó fordulóban a
Nyíregyháza csapata várta a
csabai lányokat a bronzérem
sorsát eldöntô küzdelemben.
Itt az elsô szettet a csabaiak,
a másodikat a nyírségiek
nyerték, majd a folytatásban
két roppant szoros játszmá-
ban nyert a Nyíregyháza (30–
28 és 26–24). A több korosz-
tályos válogatott játékossal
pályára lépô Békéscsabai
RSE együttese így az elôkelô
negyedik helyen végzett a
2009–2010. évi junior magyar
bajnokságban.

Junior röplabdások döntôje

Eredmények:
BSE FCSM–Euroaszfalt NRK-Nyíregyháza: 3–1,
Békéscsabai RSE–Vasas Hofeka Óbuda: 2–3,
BSE FCSM–Békéscsabai RSE: 3–2,
Euroaszfalt-NRK-Nyíregyháza–Vasas Hofeka Óbuda: 2–3,
Vasas Hofeka Óbuda–BSE FCSM: 2-3,
Békéscsabai RSE–Euroaszfalt-NRK-Nyíregyháza 1-3.

Végeredmény:
1. BSE FCSM 6 pont; 2. Vasas Hofeka Óbuda 5 pont; 3. Euro-
aszfalt-NRK-Nyíregyháza 4 pont; 4. Békéscsabai RSE 3 pont.

Történelmünk lapjairól
II. Rákóczi Ferenc fejedelem, a magyar szabadságharc di-
csô, szent emlékû vezére – akinek lelkében a számûzetés
tizennyolc éve alatt is tovább szövôdtek a szabadság álmai
– kétszázhetvenöt éve, 1735. április 8-án hajnali három óra
tájban Rodostóban epeömlés következtében elhunyt.

Biztató kick-box eredmények
Nyergesújfalun területi kick-box bajnokságot
rendeztek, amelyen több Békés megyei klub
versenyzôje is elindult, s eredményesen sze-
repelt.
A Békéscsaba Lakótelepi SE versenyzôinek
eredményei:
Semi-contact, felnôtt férfi, 47 kg: 1. Sallai
Gábor, 52 kg: 3. Opauszki Dávid.

Kadett 1, fiú, 28 kg: 1. Viczián Roland, 2. Hra-
bovszki Donát, 47 kg: 2. Hrabovszki Patrik.
Gyermek, fiú, 28 kg: 1. Czár Tibor.
Light-contact, kadett 2, 47 kg: 1. Sallai Gá-
bor, 52 kg: 1. Opauszki Dávid. 
Kadett 1, 28 kg: 1. Viczián Roland, 2. Pallagi
Szilárd.

Gregor László
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