
XX. évfolyam 8. szám
2010. április 22.

INGYENES VÁROSI LAP
Belsô melléklet: Helyi Téma plusz 4 oldalon

Méretre szabott minõség
Egyedi méretben, rövid határidõvel bútorlapok szabászata

Minden, ami a bútorához kell:
–– bbúúttoorr aajjttóóffrroonnttookk,, mmuunnkkaallaappookk,, sszzeerreellvvéénnyyeekk,,
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Bútorgyártás llaakkoossssáággnnaakk,, kköözzüülleetteekknneekk..

Étkezõgarnitúrák.

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

Városi majális 
a Széchenyi ligetben

2010. május 1.
A Körösök Völgye Látogatóközpont
színpadán:
10.00 Judo- és utcaiharc-bemutató
11.00 Bohóciskola (Csabai Színistúdió)
12.00 Ludas zenekar és a Csabatánc

együttes 
13.00 Tücsök Peti és Hangya Levi 
14.00 Harcmûvészet 
15.00 Musicalek (Csabai Színistúdió)
16.00 Édes-keserû zenekar 

Gyermekprogramok a játszótéren:
Játszóház, ugrálóvár,
Kukucska színház egész nap
10.00 Városi tûzoltóság programja
12.00 Mentôszolgálat bemutatója
14.00 Békés Megyei Rendôr-

fôkapitányság programja

Egyéb programok a ligetben:
Réthy-egészségpont: 
ingyenes szûrések, mérések 
(vérnyomás, vércukorszint, testzsír,
koleszterinszint, testsúly), 
életmódbeli tanácsok

11-es rúgás az 1912 Békéscsaba Elôre SC
NB II-es labdarúgóival

Horgászverseny 10–14 éves 
gyerekeknek (nevezés 8 órakor 
a liget bejáratánál)

Lovaglás, kenuzás az Élôvíz-csatornán

A programok ingyenesek. Egész napos
vendéglátás

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt.

Békéscsaba, 1. választókerület, egyéni:

1. Vantara Gyula, Fidesz–KDNP 17 196 szavazat 50,76%

2. Molnár László, MSZP 6 552 szavazat 19,34%

3. Szabóné Kocziha Tünde 5 183 szavazat 15,30%

4. Gál István Elek, LMP 2 597 szavazat 7,67%

5. Dr. Szabó Terézia, Civil Mozgalom 2 347 szavazat 6,93%

Választópolgárok száma: 51 843
Szavazott: 34 095
Érvényes szavazatok száma: 33 875 65,77% 

ACsabai Mérleg szerkesz-
tôsége és Békéscsaba

önkormányzata százezer fo-
rintos összdíjazású fotópályá-
zatát tematikai megkötés nél-
kül hirdette meg. Egyetlen tar-
talmi feltétel volt a kiírásban,
hogy az alkotások a város
életét mutassák be az itteni
emberek mindennapjain vagy
ünnepein keresztül. 

Harmincnyolc alkotótól ér-
keztek pályamûvek az elsô,
hagyományteremtô szándék-
kal életre hívott fotópályázat-
ra. Három fotóval lehetett ne-
vezni, bár nem mindenki élt a
három pályamû leadásának
lehetôségével. A szakmai
zsû rinek – Martin Gábor, Vára-
di Zoltán fotómûvészeknek,
Nyári Attila és Kiss Zoltán saj-
tófotósoknak, valamint Bo-
tyánszky Máriának, a városhá-
za sajtóreferensének – tény-
leg nem volt könnyû dolga, hi-
szen eltérô az ízlésviláguk, a

döntésnél azonban szigo-
rúan szakmai szempontok
domináltak. Abban azonban
egyetértett a pártatlan zsûri,

hogy jövôre is kiírják a pályá-
zatot. 

A díjátadó ünnepséget áp-
rilis 13-án rendezték meg a
városháza dísztermében. 

A Csabai Mérleg hasábjain
természetesen közöljük a dí-
jazott fotókat.

Vándor Andrea

Fotópályázat

A százezer forint összdí-
jazású fotópályázaton az
alábbi eredmények szü-
lettek: 

Az elsô helyezett Fodor
Zsolt, a második Csirke
István lett, a harmadik díjat
pedig Kesjár Andrásnénak
ítélte oda a szigorú zsûri. 

Rajtuk kívül hét alkotót dí-
jaztak: Orosz Sándort, Ré-
beli-Szabó Zsoltot, Szente
Károlyt, Tejsi Andrást, Ko-
vács Bálintot, Ignácz Ben-
cét és Beliczay Róbertet. 

Az elsô helyezett 50, a má-
sodik 30, a harmadik he-
lyezett pedig 20 ezer forint
díjazásban részesült.

Az eddigi legsikeresebb tavaszi fesztivál
A látogatók és a szervezôk
szerint március 15. és április
8. között az eddigi legsikere-
sebb tavaszi fesztivál pezsdí-
tette fel Békéscsaba és Békés
életét. A tavaszvárás közben
koncertek, filmek, kiállítások,
színházi elôadások nívós kí-
nálatából válogathattunk, s
ezúttal szinte mindenütt telt
ház volt. Ahogy Herczeg Ta-
más fesztiváligazgató fogal-
mazott – akinek egy versét a
méltán népszerû Budapest

Acoustic Band megzenésítet-
te –, egy hónapig folyamato-
san különleges élményeket
és örömöt hozott a fesztivál.

– Már a nyitó rendezvény, a
Bartók Béla és az Erkel Ferenc
vegyes kar közös ünnepi hang-
versenye is nagy látogatottság
mellett zajlott, boldogsággal
tölt el, hogy ez végig így ma-
radt. A fesztivál a mûvészeti ér-
tékek széles skáláját vonultatta
fel, és minden program megta-
lálta a maga közönségét. Telt

házzal ment a népszerû Csík
zenekar és a Quimby koncert-
je, rengetegen várták a fôleg
nemzeti érzületû embereket
megszólító Ismerôs Arcok ze-
nekart, Esterházy Péter és Dés
László zenés irodalmi mûsorát,
Müller Péter elôadását, a fre-
netikus jazzestet és még sorol-
hatnám. 

– Mennyiben volt más ez a
fesztivál, mint az elôzôek?

– Tavaly az embereknek a
válság közepette nem volt

pénzük és talán kedvük sem,
hogy kimozduljanak otthon-
ról. Ebben az évben szeren-
csére ennek az ellenkezôjét
tapasztaltuk. Mintha idén vált
volna „nagykorúvá”, teljes jo-
gúvá nálunk ez a rendezvény.
Most azok is szívesen eljöttek,
akik korábban talán megkér-
dôjelezték létjogosultságát,
kerestek bennünket más vá-
rosokból, és a szállodák is
számon tartották a fesztivált. 

FOLYTATÁS A 11. OLDALON*

A nyertesek balról jobbra: Kesjár Andrásné, Csirke István,
Fodor Zsolt

A 2010-es országgyûlési 
választások eredményei

Listás eredmények 
Békéscsabán:

1. Fidesz–KDNP
16 917 50,2 %

2. MSZP 6 637 19,7 %

3. Jobbik 5  280 15,6 %

4. LMP 2  575 7,6 %

5. Civil Mozgalom
1 338 3,9 %

6. MDF 927 2,7 %



2 Velünk történt CSA BAI MÉR LEG

Csa bai Mér leg in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lôs szer kesz tõ:
Fe hér Jó zsef. Nyom dai elõ ké szí tés:Várhegyiné Szántó Anikó, 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

Valódi közösségi tér
A jaminaiak régi álma válik va-
lóra rövidesen a városrész kö-
zösségi házának bôvítésével,
felújításával. A munkák az el-
avult épületrész lebontásával
kezdôdnek, ezután következ-
het a 221 négyzetméteres ut-
cai épületszárny felépítése.
Ha minden jól megy, ez év
decemberében már a meg-

ú jult házban készülhetnek a
karácsonyra Erzsébethely kö-
zösségei, civil szervezetei.

– Eredetileg az volt a terv –
tájékoztatta lapunkat Opausz-

ki Zoltán, a városháza kabi-
netfônöke –, hogy az önkor-
mányzat a Madách utcai isko-
laépület telkének eladásából
finanszírozza a beruházást,
azonban kiderült, hogy ez a
pénz még a mûszaki tartalom
csökkentésével sem elegen-
dô. A közgyûlés legutóbbi
ülésén úgy döntött, hogy a

közösségi ház megépítése el-
odázhatatlan, ezért mintegy
tízmillió forinttal kipótolta a ko-
rábban tervezett összeget,
így közel 48 millióból valósul-

hat meg a fejlesztés, amely-
nek kivitelezôje a békéscsa-
bai Bólem Építôipari Kft.

A kabinetfônök elmondta,
hogy várhatóan november 30-
ára készül el az épület, ame-
lyet az Agóra-beruházás miatt
kiköltözô ifjúsági ház bútorai-
val, eszközeivel rendeznek
majd be. A mûködtetést elein-
te a Békéscsabai Kulturális
Központ tagintézményeként
képzelik el, a késôbbiekben –
egy jaminai civil „ernyôszerve-
zet” létrehozásával – szeret-
nék teljes egészében átadni a
házat a civil szervezeteknek,
közösségeknek. 

A legfontosabb cél, hogy
hosszú idô után legyen ismét
egy olyan közösségi tere Ja-
minának, amelyet mindenki
magáénak tudhat, ahol jól
érezhetik magukat a város-
részben élôk és az odalátoga-
tók is. M. E.

II. Regionális 
Ki mit tud?

B ács-Kiskun, Békés és
Csongrád megye kollé-

gistáinak részvételével ren-
dezték meg a II. Regionális Ki
mit tud?-ot Békéscsabán, a
Szent-Györgyi Albert Gimná-
zium, Szakközépiskola és
Kollégiumban. A kétnapos
rendezvényt Tálas Csaba, az
intézmény igazgatója és Kö-
les István alpolgármester nyi-
totta meg. A továbbjutók má-
jus végén Kaposváron, az or-
szágos döntôben adhatnak
majd számot tehetségükrôl,
tudásukról. Nem volt könnyû
dolga a csabai zsûrinek – Ko-
vács Edit és Mészáros Mihály
színmûvészeknek, Darida Ildi-
kó koreográfus, táncpedagó-
gusnak, valamint Perlaki Attila
zenepedagógus, karnagynak.
A rendezvény az Oktatásért
Közalapítvány támogatásával
valósulhatott meg.

Vándor Andrea

A 65 évvel ezelôtt történt
földosztás volt a témája a
Nagy Imre Társaság békés-
csabai csoportja legutóbbi
rendezvényének a Békés-
csabai Kulturális Központ
Lencsési Közösségi Há-
zá ban. Az érdeklôdôknek
Nagy Sándor, a társaság el-
nöke, dr. Jároli József nyu-
galmazott levéltáros, az ak-
koriban földhöz jutott Nagy
Lajos, valamint dr. Vécsei
László állatorvos beszélt a
földosztás történelmi jelen-
tôségérôl és a mezôgazda-
ság jelenlegi helyzetérôl. 

Elmondták többek közt,
hogy 1945. március 17-én
az Ideiglenes Nemzeti Kor-
mány elfogadta a nagybir-
tokrendszer megszünteté-
sérôl és a földmûvesek föld-

höz juttatásáról szóló ren-
deletet. A mezôgazdaság-
ból élôk sokat vártak Nagy
Imrétôl, aki szívén viselte az
ügyüket. Egy pártközi meg-
beszélésen azt hangoztatta,
hogy a földreform történel-
mi jelentôségû, végleg le-
zárja a múltat, mert azok,
akik eddig más földjén ro-
botoltak, már a magukén
dolgozhatnak. 

A földreform kapcsán
összesen 5,6 millió hold föl-
det sajátítottak ki, a 750
ezer kérelmezô közül 642
ezren kaphattak átlagosan
mintegy öt hektár földet,
köztük a mai Nagy Imre Tár-
saság legidôsebb békés-
csabai tagjának, Nagy La-
josnak a családja is.

Mikóczy

A földosztásról 
hatvanöt év után

A Békéscsabai Keresztyén If-
júsági Egyesület (BKIE) és a
Békés Megyei IBSEN Non-
profit Kft. Kulturális Irodája
szervezésében tíz norvég fia-
tal járt városunkban április
második hétvégéjén, hogy az
intézményekben és a Jókai
Színház elôtti kôszínpadon
fellépéseikkel megmutassák,
mit jelenthet egy jó közösség,
mit jelent a Ten Sing.

Mint azt Füzesi Judit, a he-
lyi Ten Sing vezetôje elmond-
ta, a TS egy nagyon átgondolt
és felépített szervezetre épül,
amelyben mindenkinek jelen-
tôs felelôssége van. Egy-egy

újabb évadnak, azaz tanév-
nek az a célja, hogy a csapat
koncertet hozzon össze a mai
fiatalok körében is közkedvelt
zenékkel, dalokkal, különbö-

zô jelenetekkel, és mindezt
alig tíz hónap alatt. 

További információ a judit.
fuzesi@evangelikus.hu címen
kérhetô. m. e.

Békéscsaba környezetvédel-
mi programját 2002-ben ké-
szítette el az MTA Regionális
Kutatások Dél-alföldi Köz-
pontja. A felülvizsgálat során
nyomon követik a környezet-
védelmi programban foglal-
tak betartását, és az esetle-
ges környezeti változásokra
való válaszként új feladatokat
határoznak meg.

Békéscsaba város környe-
zetvédelmi programjának leg-
utóbbi felülvizsgálata 2009-
ben készült el. Ez megállapít-
ja, hogy a város környezeti ál-
lapotában némi javulás ta-
pasztalható.

A Kétegyházi úti hulladék-
lerakó telep megszüntetése
és a 2012 végéig megtörténô
rekultivációja által jelentôs
környezeti terheléstôl szaba-
dul meg a város.

A szennyvízhálózat meg-
é pítése szintén jelentôsen
hozzájárul a talaj, a felszíni és
felszín alatti vizek minôségé-
nek védelméhez.

Nagy feladat vár Békéscsa-
bára – és az Élôvíz-csatorna
által érintett többi településre

is – a csatorna vízminôségé-
nek és vízutánpótlásának javí-
tása érdekében. Az Élôvíz-
csatorna vízminôsége a jelen-
tôs belvíz- és tisztítottszenny-
víz-terhelés, valamint a pont-
szerû szennyezések miatt je-
lenleg a teljes csatornaszaka-
szon nem mondható jónak.
Száraz idôszakban több sza-
kaszon jelentôs vízhiány ta-
pasztalható, amely akadá-
lyozza az Élôvíz-csatorna öko-
lógiai egyensúlyának fenntart-
hatóságát és turisztikai hasz-
nosíthatóságát is.

A város területén beszerez-
hetô rétegvíz minôsége – el-
sôdlegesen az Európai Unió
által elôírt határértékeket fi-
gyelembe véve – az arzéntar-
talma miatt nem felel meg az
ivóvízszabvány követelmé-
nyeinek.

A 2010-tôl kezdôdô beru-
házásokkal (a szennyvízháló-
zat megépítése, a hulladékle-
rakó rekultivációja, az ivóvíz-
minôség-javító program, a
közlekedésfejlesztési kon-
cepció megvalósítása) jelen-
tôs eredményeket érhet el a

város a környezeti terhelések
csökkentésére vonatkozóan. 

Békéscsaba az egy lakosra
jutó zöld területek tekintetében
a városok közötti összehason-
lításban az átlagosnál jobb he-
lyen áll, levegôtisztaság-védel-
mi szempontból az ország vi-
szonylag tisztább levegôjû tér-
ségei közé tartozik.

Az önkormányzat arra tö-
rekszik, hogy az új beruházá-
sok során a lehetô legna-
gyobb mértékben alkalmazza
az új, környezetbarát, ener-
giatakarékos megoldásokat,
s a helyi közösségeket be-
vonja a környezetvédelemmel
kapcsolatos tevékenységbe.
Fontosnak tartja a lakosság
tájékoztatását, a természeti
értékek megismertetését.

A helyi lakosság jelentôs
szerepet vállalhat olyan kör-
nyezet- és egészségvédelmi
intézkedések végrehajtásá-
ban, mint például a parlagfû -
ir tás, a hulladék megfelelô
gyûjtése, a közlekedési szo-
kások megváltoztatása, ener-
giatakarékos életmód.

Békéscsaba Megyei Jogú
Város környezetvédelmi prog-
ramja és a környezetvédelmi
program felülvizsgálata a
www.bekescsaba.hu oldalon
olvasható a „Környezetvéde-
lem” menüpont alatt.

Környezetvédelmi program

Gôzerôvel Pósteleken
Ahosszú tél és a csapadé-

kos idôjárás után nagy in-
tenzitással folynak a pósteleki
parkerdô, a kemping és az au-
tósmozi felújítási munkálatai. 

Az ivóvíz kiépítése nyolc-
van százalékban elkészült,
április végén megtörténhet az
üzembe helyezés. A parkerdô
területén készülnek a bográ-
csozóhelyek, amelyeket étke-
zôpadokkal látnak el, hogy
kényelmesen, szép környe-
zetben piknikezhessenek a
családok. Az erdô bejáratánál
levô büfé a hónap végétôl vár-
ja a megfáradt turistákat, pik-
nikezôket, kirándulókat. A ré-
gen közkedvelt, de mára elfe-
ledett kemping felújítása be-
fejezô stádiumba került, a te-
rület megtisztítása, parkosítá-
sa megtörtént, a vizesblokkok
kiépítése folyamatosan halad. 

Az autósmozi területén
százhatvan négyzetméteres
állandó színpad készül, már
az utómunkálatok folynak, el-
kezdôdött a vetítéshez szük-
séges technikai háttér megte-
remtése, a régi vászon helyé-
re egy új vetítôfelület kerül. Ér-
demes kimenni, körülnézni,
szembeötlô a változás. A lab-
darúgás kedvelôinek örömé-
re például elkészült a két
negyvenszer húsz méteres,
füves focipálya, de rövidesen
birtokba lehet venni a homo-
kos kézilabda- és röplabda-
pályát is. A kirándulók tájéko-
zódását segíti majd néhány
információs tábla térképekkel
és útvonaltervekkel. A terület
mobilhálózati lefedettsége
nem teljes, ezért egy nyilvá-
nos telefonfülke kihelyezését
is tervezik.

Az önkormányzat és a Kö-
rös Volán Zrt. segítségével a
Malom térrôl újra buszjáratok
indulnak majd Póstelekre,
ami remélhetôleg ismét a csa-
baiak kedvelt kirándulóhelye
lesz. A Pósteleki Turisztikai
Kft. (telefon: 446-445, e-mail:
postelek@postelek.com,
honlap: www.postelek.com)
április 30-ára tervezi a sza-
badidôpark megnyitását. Ki-
e melkedô nyitó rendezvény
lesz a Csaba Lovas Íjász Kör
nemzetközi íjászversenye,
amely május elsején tíz óra-
kor kezdôdik. Aznap délután
színvonalas kulturális progra-
mokkal várják az érdeklôdô-
ket, este pedig a kilátogatók
szabadtéri diszkóban eleve-
níthetik fel a régi emlékeket
vagy nézelôdhetnek újra a
megszépült Pósteleken.

Nélkülözhetetlen a kábí-
tószerek elôállításával,

fogyasztásával és használatá-
val kapcsolatos új trendek is-
merete annak érdekében,
hogy szakembereink minél
hatékonyabb és eredménye-
sebb megelôzési és kezelési
módszereket alkalmazhassa-
nak. E célból rendezték meg
április 2-án Békéscsabán a
„Kábítószerek új generációja”

címû szakmai konferenciát a
Békéscsabai Kábítószerügyi
Egyeztetô Fórum és a Békés-
csabai Rendôrkapitányság
szervezésében. Köles István
alpolgármester és dr. Hajdú
Antal rendôr ezredes köszön-
tôjét követôen dr. Fülöpné dr.
Csakó Ibolya rendôr alezre-
des, az ORFK szakértôje tar-
tott elôadást a forgalmazás és
a fogyasztás új keletû jelensé-

geirôl, majd Fehér Richárd, a
Nemzetközi Drogmegelôzési
Intézet munkatársa beszélt a
legveszélyesebb, eddig még
nem ismert szerekrôl. A kábí-
tószerek elôállításával, össze-
tételével és hatásaival kap-
csolatban dr. Zacher Gábor, a
Péterfy Sándor Utcai Kórház
toxikológiai osztályának fôor-
vosa tartott elôadást.

Kárász-Kiss

Konferencia a drogokról

A környezet védelmérôl szóló törvény tartalmazza, hogy az
önkormányzatoknak a Nemzeti Környezetvédelmi Prog-
rammal és a településrendezési tervvel összhangban el kell
készíteniük saját környezetvédelmi programjukat. A prog-
ram legalább kétévenkénti felülvizsgálatát törvény írja elô.

Koncertezett a Ten Sing



3CSA BAI MÉR LEG Város és vidéke

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Tóth Erika és Szegedi Zsolt, Barna Marianna és Jankó Csaba Zoltán,
Botyánszki Borbála és Váradi Ferenc, Nagy Mária (Magyarbánhe-
gyes) és Kocsis Tamás (Békéscsaba), Czerovszki Anikó (Mezôbe-
rény) és Styaszni Pál László (Mezôberény).

SZÜLETÉSEK
Stampf Gábor és dr. Csapó Ágnes fia Balázs, Kámán László és Farkas
Anikó fia László, Szikora András és Laurinyecz Zsuzsanna fia Patrik,
Gill Csaba és Kazár Krisztina fia Csaba Miklós, Tóth Imre és Kovács
Éva Eszter leánya Viktória Viola (Murony), Zuba Márton Csaba és Tö-
rök Zita leánya Viktória (Mezôberény), Szekeres Gábor és Szabó Ka-
talin fia Levente (Békés), Dudás Attila és Barabás Henrietta leánya
Janka Beáta, Eszenyi Zsolt és Márkus Katalin fia Gergô Noel (Mezô-
berény), Szalkai Tibor és Pocsai Márta leánya Dorottya (Békés).

HALÁLESETEK
Szelezsán Györgyné Japport Erzsébet (1922), Kovács Imre (1926,
Mezôberény), Hudák János (1921, Mezôberény), Betkó Jánosné Ba-
lázs Ilona (1937, Mezôberény), Plavecz Pál (1922, Mezôberény), Vi-
tális György (1930, Kondoros), Székely Lajosné Vrbovszki Ilona
(1926, Mezôberény).

ANYAKÖNYVI HÍREK

A titánok harca (szinkr. angol–amerikai ) 12 év
Komfortos mennyország (am.–ang.–új-zélandi miszt. dráma) 16 év
Párterápia (szinkr. amerikai akció-vígjáték) 12 év
Exférj újratöltve (szinkr. amerikai vígjáték) 12
Így neveld a sárkányodat (szinkr. amerikai animációs) 12 év
Micmacs – (N)Agyban megy a kavarás (francia vígjáték) BA
Mocskos zsaru – New Orleans utcáin (amerikai krimi) 16 év
Coco Chanel és Igor Stravinsky – Egy titkos szerelem története
(francia rom. dráma) 16 év

Vasember 2 (szinkr. amerikai fant. akció) BA
A titánok harca (szinkr. angol–amerikai ) 12 év
Komfortos mennyország (am.–ang.–új-zélandi miszt. dráma) 16 év
Tetro (amerikai–olasz–spanyol–argentin dráma) 12 év
Micmacs – (N)Agyban megy a kavarás (francia vígjáték) BA
Itt is, ott is (szerb–amerikai–német vígjáték) 12 év

Április 22–28.

Április 29. – május 5.

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 24., szombat 15.00, nagyterem
A Csabai Kulturális Játékok gálamûsora

Április 27., kedd 9.00–12.00
Vegyes Iparcikk vásár

Április 29., csütörtök 19.00, nagyterem

EGY VILÁGSZTÁR BÉKÉSCSABÁN 

THE IRISH DANCE EXPERIENCE

Belépôjegy: 4500 Ft

Május 1–2. 9.00, nagyterem
Sikerkód tanfolyam 
Elôadó: Szalay Ádám, a TV2 riportere
Részvételi díj: 19 500 Ft

Május 7., péntek 19.00, nagyterem
Dr. Csernus Imre elôadása
Belépôjegy: 2500 Ft

KIÁLLÍTÁS:
A Hegedûs Zsolt békéscsabai festômûvész alkotásaiból összeállított

kiállítás megtekinthetô május 5-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
Werner Lubos lengyel festômûvész kiállításának megnyitójára kerül

sor május 8-án, szombaton 16 órakor.  

ÜNNEPSÉG:
Május 3-án, hétfôn 14.30 órakor Anyák napi ünnepség. Közre mû -

ködnek a József Attila Általános Iskola tanulói.

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

bozi Maksári-erdôben. Indulás 8.40 órakor a buszpályaudvarról.  

FELHÍVÁS RAJZPÁLYÁZATRA:
„A mi városunk gyermekszemmel” címmel rajzversenyt hirdet 

a közösségi ház
Feltételek:
A versenyre a József Attila-lakótelepen (Lencsésin) mûködô oktatási

intézményekbe járó óvodások és iskolások nevezhetnek. A rajzver-
seny témája, hogy a gyermek milyennek látja Békéscsaba városát,
mit szeret benne, mely helyek tetszenek neki, hol tölti szívesen sza-
badidejét. A tetszôleges technikával készült munkákat A/4-es for-
mátumban várjuk.

A rajz hátoldalán olvashatóan kérjük feltüntetni a következô adatokat:
– a kép címe, az alkotó neve, életkora, lakcíme, telefonszáma,
– az oktatási intézmény neve, ahova a gyermek jár.

A nevezés díjmentes, a beadási határidô: május 21., péntek.
A beérkezett rajzokból zsûrizést követôen kiállítjuk a legjobbakat az in-

tézmény nagytermében. A kiállítás megnyitójára május 27-én, csü-
törtökön 17 órakor kerül sor. 

Díjátadás 2010. május 29-én, szombaton 16 órakor a Lencsési gyer-
meknapi elôzetes címû rendezvény keretében.

Díjazási kategóriák: óvodások, általános iskola alsó és felsô tagozato-
sai.

XV. SCHERZO 
Amatôr Musical Színpadok 
versenyének csabai nyertesei

A diákzsûri által kiadott díjak:
Nagymenô díj (fiú): Zoltai 
Sándor (Csabai Színistúdió)
Nagymenô díj (lány): Szuromi
Bernadett

A szakmai zsûri által kiadott
díjak:
Muzikalitás díja: Rácz Zsuzsan-
na, Molnár Katalin, Tóth Dóra,
Rácz Renáta (Csabai Színi-
stúdió)
Legjobb férfiszereplô: Zoltai
Sándor (Csabai Színistúdió)
Legjobb nôi szereplô: Tóth
Dóra (Csabai Színistúdió)
Legjobb énekesnô: Molnár 
Katalin (Csabai Színistúdió)
Az ifiház különdíjasai: Szuromi
Bernadett, Lakatos Lilla  

A musical- és dalösszeállítás
kategória I. helyezettje:
Csabai Színistúdió (Bûvös 
akkord)

Abszolutórium musical- és
dalösszeállítás kategória:
Csabai Színistúdió (Bûvös 
akkord)

III. Musical Szóló és Duett
Énekes Verseny
A szólóének kategória helye-
zettjei – lányok:
II. Molnár Katalin

Közmunka, közcél
Apolgármesteri hivatal

Szabadság téri épületé-
nek egyik folyosóján szinte
mindig várakozik valaki. Jön-
nek, akik rendelkezésre állási
támogatásban részesülnek
és hivatalos értesítést kaptak
közfoglalkoztatási kötelezett-
ségükrôl, de néha kopogtat-
nak azok az emberek is, aki-
ket már számos helyrôl utasí-
tottak el, és az önkormányzat-
tól remélnek munkát. Azon a
bizonyos folyosón nem csak
általános iskolát végzetteket
vagy érettségizetteket talá-
lunk – egyre nô a diplomások
aránya is.

– Múlt évben Békéscsabán
nyolcszáznyolc ember dolgo-
zott ebben a formában. Az el-
fogadott közfoglalkoztatási
terv idén hasonló létszámmal
számol, de elôreláthatólag
ennél többen kerülnek a rend-
szerbe – tájékoztatta lapunkat
Baloghné Bagó Gabriella, a
hivatal csoportvezetôje. Mint
elmondta, a rendelkezésre ál-
lási támogatásban részesü-

lôknek éves szinten kilencven
munkanapot, azaz négy hó-
napot kell a közfoglalkozta-
tásban eltölteniük, az önkor-
mányzat azonban igyekszik
ennél hosszabb ideig lehetô-
séget biztosítani. A múlt év-
ben például négy helyett öt-
hat hónapig és több esetben
tíz hónapig foglalkoztatták az
embereket. A rendelkezésre
állási támogatás összege
megegyezik az öregségi
nyugdíjminimummal (28 500
forint), de a foglalkoztatás ide-
jén a dolgozók minimálbért
kapnak, illetve hatórás munka
esetén annak idôarányos ré-
szét. A bér- és járulékterhek
kilencvenöt százalékát az ál-
lam fizeti, a fennmaradó öt
százalékra, valamint a dologi
kiadásokra és az esetleges
táppénzre viszont az önkor-
mányzatnak kell forrást bizto-
sítania.

Sokan azt gondolják, hogy
aki a közfoglalkoztatásban
vesz részt, az bizonyára utcát,
árkot takarít, havat seper vagy

hasonló városüzemeltetési
feladatokat lát el. Ezen a két-
ségtelenül igen fontos terüle-
ten azonban csak mintegy
kétszáz-kétszázötvenen dol-
goznak közülük. Számos em-
bert alkalmaznak – elôzetes
igényfelmérés után – például
a kórházban, a város intéz-
ményeiben és az önkormány-
zati feladatokat átvállaló
egyesületeknél, alapítványok-
nál, civil szervezeteknél. A
múlt évben például volt olyan,
aki gyógymasszôrként, szo-
ciális asszisztensként, peda-
gógiai asszisztensként, daj-
kaként dolgozott, de olyan is,
aki grafikusként látta el fela-
datait ez idô alatt.

Ahogy Baloghné Bagó
Gabriella fogalmazott: vannak
szomorkásan induló, de na-
gyon jól végzôdô történetek –
tavaly például tudomásuk
szerint huszonöten találtak ál-
lást ott, ahová elôször közfog-
lalkoztatottként sodorta ôket
az élet.

Mikóczy Erika

Adomány, ruhacsere

Az Összefogás Mezômegye-
rért Egyesület, a Magyar Vö-
röskereszt Békés megyei
csoportja és a Békéscsabai
Városi Polgárôrség Egyesület
adománygyûjtést és ruhacse-

re-akciót szervezett a közel-
múltban. Az adományozók jó-
voltából mintegy huszonhét
mázsa ruha gyûlt össze, ezt a
polgárôrség osztja szét a rá-
szorulók között.

Gubis Mihályra (1948–2006)
emlékeztünk ismét csende-
sen az Andrássy út 2. szám
alatt elhelyezett emléktáblájá-
nál. A család, a barátok jöttek
fejet hajtani emléke elôtt.

A megemlékezésen Szente
Béla a mûvészeti olimpián
részt vevô képzômûvész hall-
gatóknak mesélt a szerinte

Békéscsaba legnagyobb kép-
zômûvészének számító Gu-
bisról, akinek székeit már rég-
óta tervezik kihelyezni az elke-
rülôúthoz… Arra a kérdésre,
hogy festô, szobrász vagy per-
formance-mûvész volt-e Gubis
Mihály, Szente Béla nemes
egysze rû ség gel így válaszolt:
képzô mûvész. V. A.

Gubis Misire emlékeztünk

Mi van a konnektor mögött? Civilen, 
politikamentesen

Sokan – tévesen – úgy gon-
dolják, hogy a Civil Szer-

vezetek Szövetsége politikai
szereplést vállal. Ez annak kö-
szönhetô, hogy a választáso-
kon indult olyan szervezet,
amelynek nevében szerepel a
„civil” szó, illetve a pártok elô-
szeretettel vállalják fel ilyen-
kor a civil szféra képviseletét.
A félreértések miatt a 128
szervezetet, egyesületet tö-
mörítô Civil Szervezetek Szö-
vetsége elnöke, Gólya Pál
nemrégiben sajtótájékoztatón
tiltakozott a fenti jelenségek
ellen a civilek házában. Hoz-
zátette: a békéscsabai Civil
Szervezetek Szövetsége nem
indul és jelöltet sem állított az
országgyûlési választásokon.

Vándor

Tavaly novemberben hir-
dette meg a MAVIR Zrt.

(Magyar Villamosenergia-ipa-
ri Átviteli Rendszerirányító
Zrt.) az „Áram útja” címû or-
szágos pályázatot általános
iskolások részére, melynek
során három témakörbôl vá-
laszthattak a benevezô alko-
tók. Mihályfi Dávid, a békés-
csabai Jankay Tibor Két Taní-
tási Nyelvû Általános Iskola és
Diákotthon 5. b osztályos ta-
nulója a „Mi van a konnektor
mögött?” címû témát válasz-
totta, és vegyes technikával
készített kompozíciójával har-
madik helyezést ért el. A im-
pozáns budapesti díjkiosztó
ünnepségen a National Geo-
graphic  magazin egyéves
elôfizetését, tárgyjutalmat, il-

letve osztálytársai számára
utazási lehetôséget nyert Mi-
hályfi Dávid, akinek Prekop

János tanár segített a felké-
szülésben.

Vándor Andrea

Képünk a díjkiosztó ünnepségen készült: Mihályfi Dávid és
tanára, Prekop János
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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

Több mint félmilliárd forin-
tot fordít a város az Ôszi

utca–Ipari út–Bezerédi utca
és az iparvágány által határolt
Északi Ipartelep fejlesztésére.
A beruházásra 250 milliós tá-
mogatást nyert Békéscsaba
az Európai Unió Regionális
Operatív Programja pályáza-
tán. Ezt 342 millió forint saját
forrással egészítik ki, hogy
megépüljön a szükséges inf-
rastruktúra és egy háromezer
négyzetméteres üzemcsar-
nok, amellyel a helyi mikro-,
kis- és középvállalkozóknak,
valamint a kül- és belföldi be-
fektetôknek kínálnak letelepe-
dési és mûködési területet.

A fejlesztés indokaként
Vantara Gyula elmondta, hogy
a Békéscsabai Almáskerti
Ipari Park közel kilencvenöt
százalékban megtelt, az inku-

bátorház kihasználtsága szin-
tén kilencven százalék körül
van. Többen megkeresték az
önkormányzatot azzal, hogy
nagyobb üzemcsarnokot bé-
relnének vagy vásárolnának,
emellett az inkubátorházból
„kinövô” vállalkozóknak is to-
vábblépési lehetôséget sze-
retne adni a város, ezért új te-
rületet jelöltek ki az iparfej-
lesztésre. Marik Tibor projekt-
menedzser beszámolt a prog-
ramról, amelynek lényege,
hogy egy tizenegy hektáros
területen elkészül a három-
e zer négyzetméteres üzem-
csarnok, a 44-es elkerülô út
és a Víztároló utca átkötését
adó Balassa utca szilárd bur-
kolata, valamint a ma még
közmûvekkel nem rendelke-
zô telep teljes infrastruktúrája.
Az üzemcsarnok szendvics-

paneles lesz, benne egymás-
tól elkülönülten több cég
mûködhet, a belsô területek
méretét a vállalkozók igényei-
hez alakítják. A munka elin-
dult, folynak a közbeszerzési
eljárások, a telep átadása
jövô év május végére várható.

Sztankó János, a Békéscsa-
bai Vállalkozói Centrum Kft.
ügyvezetôje hozzátette, hogy
az inkubátorház vállalkozásai
közel kettôszáznegyven em-
bert foglalkoztatnak, a Békés-
csabai Almáskerti Ipari Park-
ban pedig jelenleg mintegy

négyszáz ember dolgozik. Az
inkubációs lehetôségeken túl
rendkívül sikeres az a prog-
ram, amelynek keretében a
helyi mikro- és kisvállalko-
zás ok technológiai fejlesztését
és munkahelyteremtését tá-
mogatja az önkormányzat. En-
nek keretében eddig 55 millió
forint talált gazdára, és itt a
folytatás, április 16-ig ismét le-
het pályázni. Az ezzel kapcso-
latos tudnivalók részletesen
megtalálhatók a város honlap-
ján (www.bekescsaba.hu).

Mikóczy Erika

A kistérségi társulás költségvetése
Elkészült a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányza-
ti Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetése, amelynek be-
vételi és kiadási fôösszege 1434 M Ft. Ez a 2009. év decem-
beri módosított költségvetési elôirányzathoz képest – amely
1574 M Ft volt – összesen 140 M Ft-tal kevesebb. 

A társulás költségvetésének meghatározó eleme a normatív ál-
lami hozzájárulás, amely 785 M Ft. (Ebbôl 252 M Ft az az ösz-
szeg, amelyet a társulás kistérségi fenntartású intézményei mi-
att kap.) A költségvetés másik meghatározó bevételi elôirány-
zata – mintegy 382 M Ft-tal – az intézményi mûködési bevétel.
A többi bevételi forrás: a különbözô költségvetési támogatá-
sok, pályázatok stb., valamint az elôzô, 2009. évi takarékos
gazdálkodás eredményeként keletkezett pénzmaradvány.

A költségvetés kiadási oldalának meghatározó eleme a sze-
mélyi juttatások és járulékok elôirányzata, amely 2010-ben
862 M Ft-ot tesz ki. A következô meghatározó elem a dologi
kiadások elôirányzata 483 M Ft-tal. A beruházási, illetve a fel-
újítási kiadási elôirányzat összesen 51 M Ft, amely a tárgyi
eszközök bôvítésére, pótlására, illetve állaguk megóvására
szolgál. Ez az összeg – az elôzô évek tapasztalatai alapján –
az év folyamán növekedni fog a különbözô pályázati források
felkutatása és kiaknázása függvényében. A társulás elôirány-
zott 8 M Ft tartalékot is, amely a különbözô pályázatok öne re-
jének biztosítására szolgál.

A társulás intézményei a komoly megszorítások ellenére vál-
lalták, hogy – takarékos gazdálkodással – 2010-ben is meg-
felelô színvonalon látják el szociális feladataikat. 

Csatornafórumok
ASavio Szent Domonkos

Katolikus Általános Isko-
lában a közelmúltban tartott
fórum témája is a csatornázás
volt. Vantara Gyula polgár-
mester tájékoztatta a megje-
lenteket az elkövetkezô idô-
szak – több mint 17 milliárd
forintos – nagyberuházásáról,
a szennyvízprojektrôl. A fóru-
mon önkormányzati képvise-
lôk is részt vettek, s az érdek-
lôdôk kérdéseire is válaszol-
tak a meghívott elôadók: Tó-
szegi Tamás, a kivitelezô
SADE Magyarország Kft. pro-
jektvezetôje, Sztankó Ilona, a
Projekt Végrehajtó Szervezet
(PIU) vezetôje és Mácsai Sán-
dor, a Békéscsabai Víziközmû

Társulat elnöke. Az egész vá-
rost érintô csatornafórum-so-
rozat célja, hogy pontos infor-
mációt nyújtson a lakosság-
nak a csatornázási munkála-
tokról. 

Mindenki arra volt kíváncsi
leginkább, hogy mikor kez-
dôdnek az utcájukban a mun-
kálatok, s fôleg hogy mikor fe-
jezôdnek be, illetve a portán
belül milyen egyéb feladatok
várnak majd a tulajdonosokra.
Az érdeklôdôk választ kaphat-
nak kérdéseikre a csatornatu-
dakozó ingyenesen hívható
zöldszámán: 06-80/922-010, 
illetve e-mailben: szennyviz@
bekescsaba.hu.

V. A.

ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK REKONSTRUKCIÓ

Gerincvezeték 134 km 5 km 

Bekötôvezeték 82 km 2 km  

Nyomóvezeték 27 km 7 km  

Átemelô 31 db 34 db  

Szennyvíztisztító telep  

Folytatódik 
a kisvállalkozások

támogatása

E lfogadta az önkormány-
zat 2010–2013. évre vo-

natkozó vállalkozásfejlesztési
programját: a döntés szerint a
következô években is lesz tá-
mogatási lehetôség a Békés-
csabán tevékenykedô mikro-
és kisvállalkozások számára.

Várhatóan az idén is két
fordulóban ír ki pályázatot a
város e témakörben. Támo-
gatható egyrészt a munka-
helyteremtés: plusz egy fô fel-
vétele esetén az új – békés-
csabai lakhelyû – alkalmazott
bérének járulékait, maximum
600 ezer Ft-ot 12 hónapon ke-
resztül megkaphatja az ön-
kormányzattól a vállalkozás
(továbbfoglalkoztatási kötele-
zettség nélkül). A másik lehe-
tôség a vállalkozások beruhá-
zásait/eszközbeszerzéseit fi-
nanszírozza maximum egy-
millió forint értékig, de legfel-
jebb a nettó bekerülési érték
50%-áig.

A célelôirányzat megte-
remtésével eddig mintegy
száz helyi kisvállalkozás fej-
lesztéséhez járult hozzá az
önkormányzat. A testület a
gazdasági kiszámíthatóságra
törekszik, ezzel is elôsegítve a
helyi vállalkozások stabil
ténykedését, mûködésük biz-
tonságos fenntartását. 2008-
ban tízmilliót, 2009-ben öt-
venmilliót, 2010-ben pedig
negyvenötmilliót fordít e célra
a város. 

Új kerékpárutak épülnek
Kezdôdik a város kerékpárút-hálózatának fej-
lesztése az Orosházi úton, valamint a Békési
és a Szarvasi út mentén. Az erre vonatkozó
pályázatot az önkormányzat még tavaly júni-
usban nyújtotta be a Dél-alföldi Operatív Prog-
ram keretében meghirdetett, a „Kerékpárfor-
galmi hálózat fejlesztése” címû, DAOP-2009-
3.1.2/A azonosító számú pályázati felhívásra.
E pályázat célja a helyi közlekedési célú ke-

rékpárforgalmi infrastruktúra kialakítása, bôví-
tése, távlati cél pedig a kerékpáros-forgalom
növelése, a kerékpározás mint környezetbarát
közlekedési mód terjedésének ösztönzése a
lakosság körében.

A projekt összköltsége 192 542 852 Ft, eb-
bôl 163 661 424 Ft (85%) a támogatás és
28 881 428 Ft (15%) a saját erô. Így az alábbi
aszfaltburkolatú kerékpárutak épülhetnek meg:

– a Békési és a Szarvasi út mentén (a kon-
zervgyártól a Kápolna utcáig): 2379 m;

– az Orosházi út mentén (a Madách utcától
a tervezett új köztemetô bejáratáig): 1752 m.

A Békési és a Szarvasi út mentén tervezett
kerékpárút a felsô-körgáti zsiliptôl indul, pár-
huzamosan halad a Békési és a Szarvasi úttal
a Kápolna utcáig, és csatlakozik a 2008-ban
megtervezett, Békést Békéscsabával össze-
kötô kerékpárúthoz. Így a két szakasz egy há-
lózati elemként funkcionál majd, együttes
hossza pedig 2603 méter lesz, s ebbôl most
2379 méter épülhet meg a nyertes pályázat-
nak köszönhetôen.

Megvalósul az Orosházi úti kerékpárút II.
üteme is 1752 méter hosszan. Ez az evangéli-
kus templom elôtt kezdôdik, a volt Szabadság
téesz bekötôútjáig tart, s a közút szelvényezés
szerinti jobb oldalán halad, a járda és a közút
kiemelt szegélye közötti területen.

A felek aláírták a támogatási szerzôdést, így
a kivitelezés várhatóan már május 1-jén elkez-
dôdik, 2011. november 30-ára pedig el is ké-
szül – a kerékpárosok nagy örömére.

Lapunk legközelebbi száma 
május 6-án jelenik meg.

Angol-, németnyelv-
oktatás. 

Tel.: 20/933-6828. 
ZENTAI.

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

Fejlesztik az Északi Ipartelepet

Inspirálótanfolyam azoknak, akik úgy érzik, megakadtak a ma-
gánéletben, a karrierjükben vagy a pénzügyek terén.

SIKERKÓD
Gyakorlati útmutató a sikeres élet 

mindennapokban alkalmazható alapelveirôl!
Tréner: Szalay Ádám
Idôpont:május 1–2. • Hely: ifiház • Jegyár: 19 500 Ft
Érdeklôdni: 449-222
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A BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI 
ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
(Békéscsaba, Szabadság tér 9., telefon: 66/523-849) 

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

Olyan tulajdonosok jelentkezését várjuk, 
akik számlaképesek!

Az ifjúsági garzonházban történô elhelyezés
célja a késôbbi saját tulajdonú lakás megvá-
sárlásához szükséges anyagi háttér megte-
remtésének biztosítása a fiatalok Békéscsabán
való letelepedése érdekében.

A Fövenyes utcai ifjúsági garzonház hat-
szintes épületében (földszint + négy emelet
+ tetôtér) a garzonlakások átlagos alapterüle-
te 40 m2. A lakások a következô helyiségekbôl
állnak: nappali, hálószoba, fürdôszoba, kony-
ha, kamra, WC. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jo-
gának elnyerésére azok a 40 év alatti házas-
párok/élettársak nyújthatják be pályázatu-
kat, akik:
– rendelkeznek az elôtakarékosság vállalásá-

hoz és a saját tulajdonú lakás késôbbi meg-
szerzéséhez szükséges anyagi háttérrel, ke-
resô tevékenységgel;

– vállalják a legalább havi 10 000 Ft/fô (azaz
házaspáronként 20 000 Ft/hó) megtakarítási
összegû, minimum 4 év futamidejû lakás-elô-
takarékossági szerzôdés megkötését és an-
nak a szerzôdésben foglaltak szerinti folya-
matos fizetését;

– vállalják a bérleti szerzôdés megkötése elôtt
a 70 000 Ft/lakóegység óvadék megfizetését;

– a szülôktôl vagy valamely közeli hozzátarto-
zótól származó befogadó nyilatkozattal ren-
delkeznek.

A lakóegységek bérbeadása nem szociális
rászorultság alapján történik. A pályázat el-
bírálásánál elônyben részesülnek azok a há-
zaspárok, akik:
– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel ren-

delkeznek és ténylegesen a bejelentett la-
kásban laknak;

– felsôfokú (egyetemi vagy fôiskolai) végzett-
ségûek;

– a készpénzzel, lakás-elôtakarékossággal
vagy építési telekkel rendelkezôk.

Nem jogosultak ifjúsági garzonházi elhelye-
zésre, illetve a pályázaton való részvételre
azok a házaspárok/élettársak, akik:
– a pályázat benyújtását megelôzôen 5 éven

belül vagy a pályázat elbírálásának idôpont-
jában lakóházzal, lakással rendelkeztek, illet-
ve saját tulajdonukban lévô lakásban vagy
fôbérlôként önkormányzati tulajdonú bérla-
kásban laknak.

EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK:

– a bérleti szerzôdés határozott idôre – 1 évre
– szólhat, amely a bérleti szerzôdésben fog-
laltak teljesítése esetén kérelemre meghosz-
szabbítható úgy, hogy a bérlô (házaspár/élet-
társ) a beköltözéstôl számított maximum 51
hónapig lakhat az ingatlanban;

– a lakóegységre kötött bérleti szerzôdés 51
hónap után semmilyen indokkal nem hosz-
szabbítható meg;

– a Fövenyes utcai ifjúsági garzonházban lévô
lakóegységre vonatkozó bérleti jogviszony
fennállása esetén havi 5342 Ft lakásbérleti dí-
jat fizet, mely összeg évente – a szerzôdések
megújításakor – felülvizsgálatra kerül;

– az önkormányzat tulajdonában lévô ifjúsági
garzonház lakóegységébe a bérlô (házas-
pár/élettárs) a szerzôdés megkötése után
született gyermek kivételével más személyt
nem fogadhat be;

– a bérleti jogviszony feltétele a keresô tevé-
kenység, 90 napnál hosszabb idôre történô
megszûnése esetén a bérlônek a lakóegysé-
get a keresô tevékenység megszûnésétôl
számított 6 hónapon belül el kell hagynia.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010.
május 3. 17.00 óra. (A határidôn túl benyújtott
pályázat érvénytelen.)

A pályázat benyújtásának helye: Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociálpolitikai Osztálya (Békéscsaba, Sza-
badság tér 11–17., fszt. 21-es iroda).

A pályázat benyújtásához szükséges forma-
nyomtatvány is itt igényelhetô.

A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu
honlapról is letölthetô.

A pályázat elbírálásának várható idôpontja:
2010. május.

A pályázókat az elbírálás eredményérôl írás-
ban értesítjük. 

A nyertesekkel közöljük a szerzôdéskötés
idôpontját, valamint
– a lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkö-

tésének,
– az óvadék befizetésének határidejét és mód-

ját.

Bôvebb felvilágosítás Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpo-
litikai Osztályán kérhetô (telefonszám: 452-
252/4022-es mellék).

Tájékoztatom a város lakosságát arról, hogy a
közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármû
tulajdonjogának, illetve az üzembentartó sze-
mélyének változása esetén az ezt létrehozó
összes bizonyító erejû magánokiratnak (adás-
vételi szerzôdés, megállapodás üzembentar-
tói jog bejegyzésérôl) meg kell felelnie a
304/2009. (XII. 22.) kormányrendeletben meg-
határozott tartalmi követelményeknek.  

Amennyiben a szerzôdés, megállapodás nem
felel meg a rendelet kötelezô tartalmi követel-
ményeinek, azt a közlekedési igazgatási eljá-
rásban történô felhasználás céljából 2010. jú-
lius 1. napjától joghatás kiváltására alkalmat-

lannak kell tekinteni, az okmányiroda a nyil-
vántartásba történô bejegyzést köteles lesz el-
utasítani.
A megfelelô tartalmú adásvételi szerzôdés és
üzembentartói jog bejegyzésérôl szóló megálla-
podás mintája papír alapon Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Okmányiro-
dájának információs szolgálatánál (Szabadság
tér 11–17. fsz.) kérhetô vagy letölthetô a város
honlapjáról awww.bekescsaba.hu  " Hivata-
li ügyintézés  " Okmányiroda   " Gépjármû-
ügyintézésmenüpont alatt.

Dr. Marosvölgyi Emese 
okmányiroda-vezetô

MEGHÍVÓ
A Békéscsabai Vonós 

Kamarazenekar 
szeretettel várja 

a város zeneszeretô lakosságát
húszéves fennállása alkalmából

rendezendô koncertjére 

2010. április 26-án, 19.30-tól
a városháza dísztermébe.

Mûvészeti vezetô: Tóth István.

A belépés díjtalan!

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

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség helyi
szervezetének munkástagozata felajánlásokat
gyûjt a békéscsabai munkanélküliek megsegí-
tésére (2008 óta, ezúttal harmadik alkalommal). 

Adományvonal (ide várjuk a felajánlásokat):
30/983-9123 (de leadható személyesen is a bé-
késcsabai Fidesz-irodán, a Szabadság tér 1/3.
sz. alatt, az antikvárium mellett; nyitva tartás hét-
köznap: 9–12-ig, a kopogtatócédula gyûjtésének
idôszakában 9–18-ig).

Az adomány lehet: tartós élelmiszer, tisztálko-
dószer (szappan, tusfürdô, sampon stb.), ruha-
nemû (csak megkímélt, alig használt ruhákat vá-
runk!), egyéb. Örömmel vennénk a békéscsabai
élelmiszerboltok és nagyáruházak csatlakozását
akciónkhoz. Tekintettel a többször módosított

szociálliberális adótörvényekre, melyek meg-
a dóztatják az adományokat, készpénzt nem fo-
gadunk el. 

Akciónk célja: fel szeretnénk hívni a figyelmet a
2002 óta tartó (hazai) vállalkozás- és munkaelle-
nes politikára.
Az összegyûlt javak kiosztására május elsején
kerül sor. A tervezett helyszín és idôpont: az ifjú-
sági ház (Derkovits sor 2.) elôtti terület, 10 óra.
Amennyiben ön nincs foglalkoztatva, szeretettel
várjuk!
Szükség lehet a munkanélküliség igazolására (pl.
a munkaügyi központ által kiállított okmány a re-
gisztrációról).

Zelenyánszki Péter alelnök, tagozatvezetô
(e-mail: zelenyanszkip@freemail.hu)

Póka György gyulai kortárs alkotótársuk ötle-
te alapján felhívással fordulunk önökhöz.
Idén februárban – a  Békés Megyei Önkor-
mányzat nemes kezdeményezésére – indult
azon adománygyûjtési akció, amely a megyé-
ben állami gondoskodásban élô hatszáz
gyermek támogatására irányul.
A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi,
Rehabilitációs és Módszertani Központ arra
kéri önöket, hogy támogassák egy-egy alko-
tásukkal az intézményben élô rászoruló gyer-
mekeket. 
A mûveket terveink szerint május –június fo-
lyamán állítjuk ki a Békés megyei Munkácsy
múzeumban. A szervezôk gondoskodnak ar-

ról, hogy az esemény kellô súllyal jelenjék
meg a médiában. 

A kiállítást követôen a képeket értékesítjük, s
ennek bevételét fordítjuk támogatásra – nem
többletre, hanem a napi mûködésre, a min-
dennapi szükségletek fedezésére költjük. 

Kérjük, hogy a felajánlott alkotásokat, vala-
mint a felajánlást igazoló dokumentumokat
április 30-ig juttassák el intézményünkbe
(Békéscsaba, Degré u 59.), ahol munkatár-
sunk felveszi önökkel a kapcsolatot a késôbbi
folyamatos tájékoztatás érdekében.

Segítségüket elôre is köszönjük!
Sziszák Katalin igazgató

Anyák napi virágvásár
2010. április 24., Békéscsaba, Korzó tér

9.00–16.00 óra között várjuk az érdeklôdôket szobanövények, kiültethetô virágok,
örökzöldek széles választékával és szórakoztató programokkal

10.00 óra Megnyitó: dr. Szvercsák Szilvia, Békéscsaba jegyzôje
10.00–15.00 Bábika játszóház

Anyák napi ajándékok készítése természetes anyagokból, körhinta,
óriás babaház, logikai és ügyességi játékok, a Zöld Csütörtök 
Természetvédô Kör tagjaival madárodú készítése

10.00 óra Hevesi Imre és a Zûrzavar zenekar gyermekmûsora
11.30 óra Antovszki Band szórakoztató koncertje
12.30 óra Sütiverseny eredményhirdetése
16.00 óra A rendezvény zárása

Pelle Ferenc 

Május
Tavasz van, a Nap mosolyog, mosolya reményt ad,
s kidugja sápadt fejét a földben csírázó mag.
A szerelem gyermeket szül: öröm, netán bánat...,
játszó gyermekek kacaja felvidít sok házat.

A virágba borult tavasz növényvilág násza,
sok ezer illatos virág az élet csodája.
Akácfából fehér menyasszony lesz, méze édes,
feslô piros rózsacsokor szerelemre éhes.

Számtalan virág szépsége oly’, mint élô álom,
én az életet, amióta élek, csodálom...
A virágok termése új élet hordozója.

Május! Te nagyon szép hónap, miért kell elmúlnod?
Vénülô ifjú, érdemes-e rohannod, futnod?
A megannyi virágköltemény miért hervad el?

Tájékoztatás gépjármû-ügyintézésrôl

FELHÍVÁS
Tisztelt Békés megyében alkotó festômûvészek!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévô „Fel-
kelô Nap Háza” ifjúsági garzonház Békéscsaba, Fövenyes u. 1/2. III. 20.,
III. 21. és III. 23. szám alatti lakóegységeiben történô elhelyezésre 

Gyûjtés munkanélkülieknek

Részletes információkért látogasson el a www.bekescsaba.hu weboldalra

Rendezvényünk kapcsolódik 
a Föld világnapjához!
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Tavaszi városi nagytakarítás Békéscsabán
2010. május

LOMTALANÍTÁSI ÜTEMTERV

2010. MÁJUS 8., SZOMBAT

Jamina (Szarvasi út – budapesti vasútvonal – Kereki u. által határolt terület), KIVÉVE: Kenderföldek

2010. MÁJUS 9., VASÁRNAP

Budapesti vasútvonal – Bartók Béla út – Bánszky u. – Derkovits sor – Gyulai út – Dobozi út – el-
kerülôút által határolt terület
RÉSZLETESEN: Kazinczy-ltp.,  Millennium-ltp., belváros,  III. kerület: Áchim-ltp. és környéke, Me-
zômegyer, Vandhát  
KIVÉVE: Bartók Béla út páros oldala, Gyulai út, Dobozi út

2010. MÁJUS 15., SZOMBAT

Budapesti vasútvonal – Bartók Béla út páros oldala – Bánszki u. – Árpád sor – Gyulai út – Do-
bozi út (Gerláig) – elkerülôút – gyulai vasútvonal által határolt terület 
RÉSZLETESEN: Penza-ltp., I. ker., VI. ker., Lencsési ltp., Béke-kertek, Keleti-kertek, Borjúréti-ker-
tek, Kastély-szôlôk, Fényes, Gerla, Kenderföldek

A fent megadott idôpontokban a háztartásokban keletkezô nem veszélyes hulladékok – pl.
lom, zsákban összegyûjtött lomb, zöldhulladék, kötegelt nyesedék – kerülnek elszállításra.
A közterület szennyezésének megelôzése érdekében kérjük, hogy a hulladékot a szállításra
megjelölt napon reggel 7 óráig, amennyiben ez nem megoldható, akkor legkorábban a meg-
adott idôpontok elôtti napon helyezzék ki. 
A lomtalanítással kapcsolatos tájékoztatás a TAPPE Kft. ügyfélszolgálati irodáján a 66/447-150-
es telefonszámon kérhetô.
A városi takarítással kapcsolatban felvilágosítás a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osz-
tályán a 66/523-800/2131-es telefonszámon kérhetô.

Tavaszi városi nagytakarítás Békéscsabán
2010. május

VESZÉLYES HULLADÉKOK BEGYÛJTÉSE

2010. május 8. 8.00–12.00
I. A FECÓ-FERR-FÉM Bt. telephelye

5600 Békéscsaba, Gyár u. 2.
B Malom tér
C Mezômegyer – Október 23. tér

2010. május 15. 8.00–12.00
II. A FECÓ-FERR-FÉM Bt. telephelye

5600 Békéscsaba, Gyár u. 2.
B Jamina – orvosi rendelôk melletti parkoló 

(Bacsányi u.)
C Fényes – Fatornyos iskola elôtt

I. A megjelölt gyûjtôhelyeken mennyiségi korlátozás 
és átvételi díj nélkül leadható hulladékok

• Gépjármû-, kerékpár-gumiabroncsok • Ólomakkumulátorok, telefonakkumulátorok • Hûtô-
szekrények• Fénycsövek, izzók és egyéb higanytartalmú hulladékok • Szárazelem • Számí-
tógépek, monitor, billentyûzet, fénymásolók, nyomtatók, szkennerek, telefonok stb. • Tv, rá-
dió, mikró, mosógép, centrifuga, kávéfôzô, teafôzô, elektromos/kombi tûzhely, rezsó stb.

II. A FECÓ-FERR-FÉM Bt. telephelyén háztartásonként összesen max. 10 kg
mennyiségig díjmentesen leadható veszélyes hulladékok:

• Festék, lakk hulladék • Szerves oldószerek, melyek festékek eltávolításából keletkeznek • Ve-
szélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner • Veszélyes anyagokat tartalmazó festé-
kek, tinták, ragasztók • Növényvédô szerek • Olaj és zsír

Veszélyes hulladékok és a lomtalanítás körébe nem tartozó nem veszélyes hulladékok
begyûjtésével kapcsolatban további felvilágosítás a FECÓ-FERR-FÉM Bt. telephelyén vagy a
66/435-266-os és a 20/942-8392-es telefonszámon kérhetô.

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város 

által az általános iskolák számára megrendezett 
XVII. VÁROSI TANULMÁNYI VERSENYRE

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a 2009/2010-es tanévben általános is-
kolai tanulmányi versenyt hirdet valamennyi általános iskolai korosztályt oktató békéscsabai is-
kola számára. 

A városi tanulmányi verseny idôpontja: 2010. május 7. 9 óra.

A megmérettetésre versenyszámonként egy csapat nevezhetô iskolánként. Minden csapat négy
fôbôl, két 7. évfolyamos és két 8. évfolyamos tanulóból állhat.

Versenyszámok és helyszínek:
Magyar nyelv és irodalom 10. Sz. Általános Iskola
Matematika Szent László Utcai Általános Iskola
Ember és társadalom Gerlai Általános Mûvelôdési Központ 
Ember a természetben Erzsébethelyi Általános Iskola
Földünk – környezetünk József Attila Általános Iskola
Angol nyelv Petôfi Utcai Általános Iskola
Német nyelv Szabó Pál Téri Általános Iskola

A verseny elôkészítésével és a nevezéssel kapcsolatos feladatokat a rendezô iskolák látják el. 

A Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottság

12/2010. (IV. 11.) számú

HATÁROZATA

Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Vá-
lasztókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban:
Választási Bizottság) megállapítja, hogy az Orszá-
gos Választási Bizottságtól átvett 39 darab külképvi-
seleti szavazási irat között nincs érvénytelen.

A Választási Bizottság 39 darab szavazólapot tartal-
mazó belsô borítékot továbbít a Békéscsaba, 55.
számú szavazókörben mûködô szavazatszámláló
bizottság részére.

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

INDOKOLÁS

A jogszabályban meghatározott határidôn belül a
Békés megye 1. számú országgyûlési egyéni vá-
lasztókerületben 55 választópolgár kérte felvételét a
külképviseleti névjegyzékbe.

Az Országos Választási Bizottság tagja 2010. április
hó 9. napján 39 darab külképviseleti szavazási iratot
adott át Választási Bizottság elnökének.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 73/A. § (1) bekezdése és 96/B. §
(4) bekezdése szerint a magyarországi szavazás
napján – a belsô boríték felbontása nélkül – meg-
vizsgálja a külképviseletrôl beérkezett iratokat.

A Ve. 73/A. § (2) bekezdése értelmében érvénytelen
a szavazási irat, ha
a) a polgár nem szerepel a külképviseleti névjegy-

zékben,

b) a választópolgár nem írta alá a külsô borítékot, to-
vábbá ha az nincs lezárva vagy sérült,

c) a külsô borítékból hiányzik a szavazásról szóló
nyilatkozat vagy a szavazólapot tartalmazó belsô
boríték,

d) a belsô boríték nincs lezárva,
e) a nyilatkozat nem tartalmazza a választópolgár

adatait vagy aláírását,
f) a választópolgárnak a nyilatkozaton feltüntetett

adatai eltérnek a külképviseleti névjegyzékben
szereplô adataitól,

g) a nyilatkozat nem tartalmazza a választási iroda
hitelesítését.

A Ve. 97/A. § (1) bekezdése értelmében a Választá-
si Bizottság az érvényes külképviseleti iratok belsô
borítékait szállítóborítékba zárja, majd a Választási
Bizottság elnöke átadja azokat az azok megszám-
lá lására kijelölt szavazatszámláló bizottság elnö-
ké nek.

A Választási Bizottság a 4/2010. (II. 19.) számú ha-
tározatával a Békéscsaba, 55. számú szavazókört
(volt ÁFÉSZ bolt, Békéscsaba, Fürjes tanya 557.)
je lölte ki a külképviseleti szavazatok megszámolá-
sá ra.

A fentiek alapján a Választási Bizottság a rendelke-
zô részben foglaltak szerint döntött.

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 96/B. § (4)
bekezdése biztosítja.

A Választási Bizottság határozatát a Ve. 29/B. §-a
alapján hozta.

A Választási Bizottság a fellebbezés lehetôségét a
Ve. 79. §-a alapján biztosította.

Békéscsaba, 2010. április 11.
Gojdárné dr. Balázs Katalin

elnök

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

Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottság

13/2010. (IV. 11.) számú

HATÁROZATA

Békés Megye 1. Számú Országgyûlési Egyéni Vá-
lasztókerületi Választási Bizottsága (a továbbiakban:
Választási Bizottság) a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvénynek az országgyûlési képviselôk
választásán történô végrehajtásáról szóló 35/2009.
(XII. 30.) ÖM rendelet mellékletének 47. számú min-
tája alapján készült, a jelen határozat mellékletét ké-
pezô jegyzôkönyv (Jegyzôkönyv az egyéni választó-
kerület választási eredményérôl)* szerint állapítja
meg a Békés megye 1. számú egyéni választókerü-
let választási eredményét az országgyûlési képvise-
lôk választásának 1. fordulójában.

Jelen határozat ellen bármely választópolgár, jelölt,
jelölô szervezet, illetôleg az ügyben érintett jogi sze-
mély fellebbezést nyújthat be. A döntés ellen a sza-
vazatszámláló bizottság szavazóköri eredményét
megállapító döntésének törvénysértô voltára vagy a
szavazóköri eredmények összesítésére és a válasz-
tási eredmény megállapítására vonatkozó szabá-
lyok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést
benyújtani. A fellebbezést a Békés Megyei Területi
Választási Bizottsághoz kell címezni, de a határoza-
tot hozó Választási Bizottságnál (5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.) kell benyújtani úgy, hogy az a je-
len határozat meghozatalát követô naptári nap 16
órájáig megérkezzen.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 98. § (2) bekezdése értelmében
az országgyûlési egyéni választókerületi választási
bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzô-

könyvei alapján összesíti a szavazatokat, és megál-
lapítja a választás választókerületi eredményét, ame-
lyet jegyzôkönyvben rögzít.

A Ve. 73. § (3) bekezdése szerint az illetékes válasz-
tási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegy-
zôkönyvei alapján legkésôbb a szavazást követô na-
pon összesíti a szavazatokat és megállapítja a vá-
lasztás választókerületi eredményét, amelyet jegy-
zôkönyvben rögzít.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az
országgyûlési képviselôk választásán történô végre-
hajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet mel-
lékletének 47. számú mintája szerinti jegyzôkönyvben
kell a választás választókerületi eredményét rögzíteni.

A választás eredményét a rendelkezô részben meg-
határozott, jelen határozat mellékletét képezô jegy-
zôkönyv tartalmazza.

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 90/A. § (2)
bek. f) pontja állapítja meg.

A Választási Bizottság határozatát a Ve. 29/B. §-a
alapján hozta.

A Választási Bizottság a fellebbezés lehetôségét a
Ve. 79. §-a, valamint 73. § (4) bekezdése alapján biz-
tosította. A fellebbezésre nyitva álló határidôt a Ve.
99. § (1) bekezdése állapítja meg.

Békéscsaba, 2010. április 11.

Gojdárné dr. Balázs Katalin
elnök

* A jegyzôkönyv letölthetô a www.bekescsaba.hu oldalon a
Választások 2010 menüpontban a Választási Bizottság hatá-
rozatai almenüpontban,

A Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Irodája 
és a Körös-vidék Drámapedagógiájáért Alapítvány 

Békés Megyei Ifjúsági Mûvészeti Fesztivált hirdet 
a tíz és huszonöt év közötti ifjúsági korosztály számára.

A fesztivál célja:
– az amatôr mûvészeti csoportok és szólisták bemutatkozási lehetôségének biztosítása,
– tevékenységük minél nagyobb körben való megismertetése,
– a legjobban szereplôk részére fellépési lehetôség biztosítása.

Részletek a http://kultura.ibsen.hu honlapon.

Tárgy: 

A külképviseleti szavazási iratok érvényességének vizsgálata

Tárgy: 

Az egyéni választókerületi választási eredmény megállapítása

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
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A jelenleg futó felújítási ütem
során rekonstruált Rudolf-
szárnyhoz és a már gyönyö -
rûen helyreállított barokk szín-
házhoz kapcsolódóan a lovas
hagyományok és kultúra be-
mutatását célozza a lovarda
és a barokk istálló rekonstruk-
ciója, középpontba helyezve a
királyi család és az udvari ló-

tartás tradícióját, eszközeinek,
emlékeinek felvonultatását. A
kiállításhoz modern technoló-
giát párosítanak: hologramos
kapu, 3D-s vetítés stb. A ba-

rokk istálló földszinti helyiségei
vendégforgalmi térként szol-
gálnak, míg az emeleti részen
az egyes termekben a lovas
hagyományok különbözô kor-
szakai és területei mutatkoz-
nak be. 

Magyarország legnagyobb
barokk kastélyának lovardá-
ja 1746–49 között épült. Az

1780-as években összekötöt-
ték a barokk színház alatt
lévô, toszkán oszlopsorral dí-
szített teremmel és a sörpin-
cével. Erzsébet királyné kíván-

ságára 1877-ben átépítették,
a padlószintet feltöltötték, az
ablakszintet megemelték, ke-
rek manézst alakítottak ki
benne, amelynek négy pont-
jára tükröket helyeztek. A kas-
tély lovardája Erzsébet király-
né egyik kedvenc helye volt:
mûlovarnôk, cirkuszi lovasok
tanították mutatványokra, pél-
dául tûzkarikán átugratásra. 

A két világháború között
Horthy Miklós kormányzó nyá-
 ri rezidenciája volt az épület-
e gyüttes, ahol a családi pihe-
nések mellett vadászatokat
és diplomáciai fogadásokat is
tartottak. Ekkor nem csak a
nevének megfelelô funkciót

látott el a tér, Horthy Miklós
többször adott engedélyt kü-
lönbözô rendezvények, bálok
megtartására itt. A königgrät zi
csata után tábori kórháznak,

1945–1991 között pedig szov-
jet laktanyának adott otthont
az épületrész. 1987-ben be-
szakadt a tetôszerkezet, ek-
kor kezdôdött meg a felújítá-
sa. Az elmúlt években idôsza-
ki kiállításoknak, koncertek-
nek a helyszíne volt, a va-
dásznap alkalmából pedig itt
tartották az elöltöltôs fegyve-
rek bemutatóját.

– A megújított terekkel ter-
mészetesen újabb látogatókat
igyekszünk vonzani – mondta
Révész T. Mihály igazgató, aki
szerint reális elvárás, hogy a
látogatók számát a jelenlegi
180 ezerrôl évi 360 ezerre nö-
veljék. Az igazgató úgy véli, a
kastély teljes kapacitása évi fél-
millió látogató lehet, azonban
ehhez egyéb funkciót is be kell

töltenie. Kulturális komplexum-
ként, a terv szerint, államközi
tárgyalások protokollhelyszí-
ne is lehetne, amivel eredeti

funkcióját is visszanyerné, és
részben államfôi rezidenciává
válhatna.

HELYI TÉMA

Hány tíz- vagy akár százmil-
lióval csökkent mûködése
utolsó évében a határôrség
ingó- és ingatlanvagyona?
Talán megérne egy célvizs-
gálatot. Két volt határôr-
igazgatóságon is hasonló
módon „privatizáltak”.

Balassagyarmaton közvet-
lenül a határôrségnek a

rendôrségbe olvasztása elôtt
pattant ki, hogy a búcsúzók
széthordták a laktanyát. Az
épp présházat építô volt pa-
rancsnok például 1500 tetô-
cseréppel gazdagodott, de
nem ez volt a legnagyobb té-
tel. Kilenc volt beosztottjával
együtt lett gyanúsított a Buda-
pesti Katonai Ügyészségen.
Régi könyvelôtrükkel loptak:
amit elvittek, a leltározás elôtt
leselejtezték vagy felhasznált-
nak tüntették fel.

Hasonló módszerrel sik-
kasztottak a gyanú szerint a
laktanyát és idegenrendésze-
ti állomást is magában foglaló
Szombathelyi Határôr Igazga-
tóságon is. 2008 májusában
egy névtelen feljelentés nyo-
mán indult nyomozás, majd

lebukott egy volt gondnok,
aki a büféjét részben a határ-
ôrségtôl kilopott hûtôkkel,
egyebekkel szerelte fel. Elô-
zetes letartóztatása egy hét
alatt rádöbbentette: jobban
jár, ha mesél. Kiderült, ho-
gyan kerültek olajradiátorok
egy falusi sportklubhoz, az
igazgatóság irodabútorai egy
temetkezési vállalathoz. Bizo-
nyára véletlen, hogy épp az
utóbbinál dolgozott a határôr-
fônök volt titkárnôje, egyben
az igazgatóság volt gazdasá-
gi vezetôjének párja. Egy lak-
tanyai aszfaltozásnál a szám-
la szerinti és a valóságban el-
végzett munka nagyságren-
dekkel eltért, hasonló túl-
számlázások gyanúja merült
fel karbantartásoknál is. Azt is
vizsgálják, vajon valóban csak
1,8 millió forintot ért-e a Vasi-
Hegyháton fekvô Döröskén
álló, berendezéssel együtt el-
adott volt határôrüdülô. 

Az ügyben az ORFK Nem-
zeti Nyomozó Irodája rövi-
de sen befejezi a nyomozást,
és a volt határôr-igazgatóval
együtt öt gyanúsított számít-
hat vádemelésre.

HT

F innországban sms-ben
küldi ki a posta a levelek

tartalmát annak, aki hozzájá-
rul küldeményei felnyitásá-
hoz. A kezdeményezés költ-
ség- és idôtakarékos megol-
dást kínál. A postai dolgozók
nem olvashatják el a levelek
tartalmát, csak beszkennelik,
másolják, így még a szerel-
meseknek sem kell félniük,
hogy kilesik titkaikat. A fel-
bontott leveleket késôbb kivi-

szik a címzetteknek. A Ma-
gyar Posta Zrt. szóvivôje la-
punknak elárulta: nálunk is
lesz hibrid levél. – Mi sem me-
hetünk el az elektronikus in-
formációáramlás fejlôdése
mellett – magyarázta Tomecs-
kó Tamás, a Magyar Posta Zrt.
szóvivôje. Hozzátette: ponto-
san még nem tudni, mikor és
milyen körülmények között kí-
vánják bevezetni a szolgál-
ta tást. HT

A deréknek még enyhe túl-
zással sem nevezhetô szovjet
vezetô, plasztikusabb kifeje-
zéssel diktátor még 1947-ben
kapta meg az akkori városve-
zetô testülettôl a díszpolgári
címet. Azonban amíg például
Budapesten már 2004-ben

megfosztották ettôl az 1953-
ben elhunyt véreskezû bolse-
vik terrorvezért, addig Pécsett
csak most derült fény furcsa
elismerésére. 

Nagy Csaba, a baranyai
megyeszékhely alpolgármes-
tere a hír hallatán rögvest kez-
deményezte, hogy azonnal
töröljék Sztálint a díszpol-
gár ok közül, és ezt a képvise-
lô-testület ellenszavazat nél-
kül támogatta.

– Nem tudom, hogy történ-
hetett meg, hogy a rendszer-
váltás során és az azóta eltelt
húsz évben ez elkerülte a vá-
rosvezetôk, képviselôk figyel-
mét, de úgy gondolom, most
helyére tettük a kérdést, hi-
szen azon túl, hogy Pécshez
semmi köze nem volt, tettei
semmiképpen nem jogosíta-
nák fel díszpolgári címre, ta-
lán sehol a világon. HT

Talán érthetô, mennyire megdöbbent Romvári Ferenc tör-
ténész, amikor a Pécs Lexikon anyaggyûjtése közben
szembesült azzal a ténnyel, hogy 2010-ben Joszif Vissza-
rionovics Sztálin – alias Dzsugasvili – még mindig Pécs
díszpolgára. 

Szétlopták a laktanyákat

Semmi köze nem volt Pécs-
hez
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Sztálin többé már nem díszpolgár

Daszvidanyija, Joszif!
Jön a hibrid levél!

Felgyorsulhat a levelek „kézbesítése”
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Protokollhelyszín lehet a gödöllôi királyi kastély lovardája

Erzsébet királyné tûzkarikán ugratott
Magyarország EU-elnökségének idején már királyi pom-
pájában várja majd látogatóit a gödöllôi királyi kastély lo-
vardája és barokk istállója is, amely reprezentatív protokoll -
találkozók színtere is lesz. A kastély fejlesztésének máso-
dik ütemeként, a lovarda és az istálló rekonstrukciójával
összesen 1700 négyzetméter területen folytatódik a felújí-
tás. Az építkezés tervezett összköltsége egymilliárd forint. 

A lovarda a lovas hagyományok és kultúra helyszíne lesz

A barokk istálló hosszú ideig raktárként üzemelt 

A régi, kerek lovarda Erzsébet királyné egyik kedvenc he-
lye volt 
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– Pár perce fejezôdött be a
Magyar Színház mûvészgyûlé-
se, amit azzal kezdett, hogy
Kállai Ferenc üzenetét tolmá-
csolta. Hogy van a mûvész úr?

– Sajnos, nincs jól. Nem
tudtam vele szót váltani. Ab-
ban a küzdelemben, ahogyan
a napjai telnek, nem volt ereje
meghallgatni engem. Ám fele-
sége azt mondta, hogy Feri
bácsi békésebb óráiban sokat
gondol a színházra, és szurkol
nekünk. Mi is szorítunk érte.

– Izgult a színpadon, hogy
most nem színészként, hanem
a Magyar Színház direktora-
ként állt ott?

– Egy kicsit, de inkább
koncentráltam. Sokrétû fel-
a datról van szó, én pedig
szûz jegyûként hajlamos va-
gyok elveszni a részletekben.
Alapvetôen színész vagyok,
aki szereti, ha a szájába ad-
ják a szöveget. Igazgatóként
természetesen egészen más
képet kapok a színházi élet-
rôl, mint színészként. Hosszú
évek óta vagyok tagja en-
nek a színháznak, ismerem a
múltját, a jelenét, és a jövôjé-

rôl is határozott elképzelé-
seim vannak. 

– Bemutatta a színház új
sajtófônökét, Sztankay Ádá-
mot, aki viccesen azt mondta:
a színészgyerekek átvették a
hatalmat.

– Amikor felhívom ôt, csak
ennyit mondok: „itt Ôze”. Erre
ô: „itt meg Sztankay”. Ezen ne-
vetünk, azután belekezdünk a
munkába. Én sosem hirdet-
tem, de nem is tagadtam,
hogy Ôze Lajos az édesapám.
Egyébként Ádám kutatta ki,
hogy kuriózum vagyok: nagy
színész gyermeke még nem
volt színidirektor az újkori ma-
gyar színháztörténetben. Más-
felôl, azt hiszem, kivívtam már,
hogy ne csak Ôze Lajos fia le-
gyek, hanem Ôze Áron.

– Azt mondják, a színész-
gyerekeknek meg kell küzde-
niük a szülôk árnyékával. Szín-
házigazgatóként is létezik ez
az árnyék?

– Igen, ám másfajta. De so-
sem éltem meg teherként,
hogy Ôze vagyok: ez egy bol-
dogan vállalható örökség!

HELYI TÉMA

– Mikor kezdett el sütni, fôzni?
– Hétévesen már csak e

körül forgott az agyam. Van-
nak olyan receptjeim, amiket
akkor írtam, és a nagyma-
mám diktálta. Szakácsnak
születtem. 

– Mikor kezdôdik az alko-
tás? Már a piacon vagy csak a
tûzhely elôtt?

– Én folyamatosan alkotás-
ban vagyok. Ha a Sándor-pa-
lotában fôzök, akkor azon
gondolkodom: mit is készítek
aznap? A hétvége is ugyaner-
rôl szól, csak akkor együtt fô-
zök a családdal. De otthon a
feleségem süt. A kedvencem
a zserbó, fél tepsi elfogy tévé-
zés alatt.

– Amikor hivatalból fôz,
elônyben részesíti a magyar
ételeket?

– Igen, a hagyományos
konyhát szeretem. Egyik kony-
hában sincs annyi leves, any-
nyi fôzelék, mint nálunk. So-
kak szerint ezek az étkek ela-
vultak. Nekem ne mondja
senki, hogy a tökfôzelék vagy

a spenót elavult, mert sírógör-
csöt kapok! 

– A köztársasági elnöki pa-
lotában eldöntheti, hogy mit
fôzzön a koronás fôknek?

– Persze, épp ezért leg-
többször magyar fogást tála-
lunk fel. Charles herceg pél-
dául túrógombócot evett, és
el volt tôle ájulva.

– Mi volt még a menü?
– Könnyû fogásokat ka-

pott: zöldséglevest, fogasfilét
és a túrógombócot.

– Honnan tudja, hogy
Charles hercegnek ízlett a
gombóc?

– Üres volt a tányérja. Meg-
kérdezni nem tudom, de ez jel-
zésértékû, mert a protokoll
nem írja elô, hogy mindent
meg kell enni. De tudom, hogy
melyik pincér szolgálta ki a
herceget, és melyik a Sólyom
Lászlót. Amikor ôk visszatér-
nek a tányérokkal, mindig ki-
faggatom ôket. Az elnök úr
pincére már Sólyom László
rezdüléseibôl is tudja, hogy íz-
lett-e neki a fogás. HT

Fûvel benôtt sáv, jóindula-
tú túlzással szolgálati út,

Üröm közepén. Az egyik kerí-
tésen kis tábla jelzi: a Lila
akác közben járunk. A telepü-
lés önkormányzatánál azon-
ban nem tudnak ilyen nevû
utcáról. – Nálunk biztos nincs

ilyen – mondja egy hölgy a tit-
kárságról, aki elneveti magát,
mikor elmondom, hol találha-
tó az utca. – Akkor már értem!
Nincs ilyen hivatalos utcanév,
az ott lakók döntöttek az ügy-
ben, önhatalmúlag. Ez egy
üdülôterület, csak a fele belte-

rület. Ilyen esetekben gyak-
ran nevezik el az ott élôk az
utcákat, hogy a postásnak ne
helyrajzi szám alapján kelljen
keresgélni – tájékoztatott az
önkormányzat munkatársa,
aki szerint nyilván sorozatra-
jongók lakhatnak ott. – Ami-
kor egy területet belterület-
té nyilvánítanak, figyelembe
szokás venni az akkorra már
használatos, de nem hivata-
los utcanevet. Így könnyen el-
képzelhetô, hogy ez az utca
valamikor valóban Lila akác
köz lesz! 

HT

Pusztítják a méheket
a paraziták

Az elmúlt években világszerte
jelentôsen csökkent a mézelô
méhek száma, ami gyakran a
Varroa Destructor nevû para-
zita pusztításának tudható be.
Amennyiben a fertôzést nem
észlelik idôben és nem keze-
lik megfelelôen, a parazita tel-
jes mézméhkolóniák pusztu-
lását okozhatja. A szakértôk
becslései szerint az ember ál-
tal fogyasztott élelmiszerek
mintegy harmadának elôállí-
tásához szükséges a méhek
beporzó tevékenysége. A vi-
lágszerte a legnagyobb gaz-
dasági kárt okozó méhkárte-
vô parazita elleni hatékony
védelmet biztosító megoldás
nagyon egyszerû: a kaptár-
ba biológiailag lebomló mû -
a nyag „csíkokat” helyeznek,
melyek növényi cukorral ke-
vert hangyasavat tartalmaz-
nak. A termék a parazitát sza-
porodási helyén támadja. A
megoldás fô hatóanyaga a
természetben is gyakran elô-
forduló hangyasav, amely a
méhek és sok más rovar, pél-
dául a hangyák mérgében is
megtalálható. HT

Kállainak nem volt ereje meghallgatni a direktort

Ôze Áron: Feri bácsi sajnos nincs jól!
Ôze Áron színházigazgató beletörôdô típus: filozófiája sze-
rint az élet olyan, amilyen. A Magyar Színház mellett a ren-
dezô szívesen beszél Ôze Lajosról, Kállai Ferencrôl és a
Sztankay családról is.

Ôze Áron boldogan vállalja örökségét
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A Varroa Destructor nevû
parazita pusztítja a méheket

A lakóknak tetszik a közterület neve

Az ürömi Lila akác köz
Minden héten több tízezren ülnek le csak Magyarországon,
hogy megnézzék, mi történt a Lila akác közben. Itt játszó-
dik ugyanis a világ egyik legsikeresebb, több díjjal kitünte-
tett sorozata, a Született feleségek. A film legnagyobb ra-
jongói valószínûleg Ürömön élhetnek, hiszen az egyik kis
utca lakói önhatalmúlag Lila akác köznek nevezték el az
egyik közterületet. 
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Bereznay Tamás ellenôrizte 
az angol trónörökös tányérját

Károlynak ízlett a túrógombóc
Bereznay Tamás vagy fôz, vagy süt, vagy sütésrôl-fôzésrôl
beszél. Fennmaradó idejében fôzôs blogot vagy szakács-
könyvet ír. A fiatalember a köztársasági elnöki palota fô-
szakácsa. Túrógombóca még Charles hercegnek is ízlett. 

Koronás fôknek süt, fôz



–

Budapestre 19 évesen költöztem fel vi-
dékrôl, az akkori szerelmem miatt.
Azóta élek önálló életet – mesélte
lapunknak Bálizs Anett. – A soro-
zat mellett szinkronizálni szok-
tam, de szerepel a terveim közt
a színház is, bár oda nagyon
nehéz bekerülni. Mindig meg-
álltam a saját lábamon, de ha
nem akad munka, talán kimegyek
anyukámhoz Londonba, hogy nyel-
veket tanuljak – mesélt terveirôl az ifjú
színésznô, akinek Angliában élô édes-
anyja orosz állampolgár. –  A szüleim a
Szovjetunióban ismerkedtek meg, aztán
anyukám ideköltözött apával Magyarország-
ra. Néha készített nekünk orosz ételeket,
de nem igazán volt része az életünknek az
orosz kultúra, inkább ô próbált meg beil-
leszkedni. Azóta elváltak, és anyukám most
Londonban él az új férjével. Én viszont nem
szívesen élnék máshol. Biztosan meg tudnám
szokni, de magyarnak érzem magam, ebben
az országban érzem jól magam! 

HT

Bálizs Anett nem tudná elképzelni, hogy kül-
földön kezdjen új életet. A Jóban Rosszban fô-
nôvére magyarnak érzi magát, pedig anyu-
kája orosz, aki Londonban él új férjével. 
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– Most, hogy hosszú idô után
újra Magyarországra jött, ma-
gánemberként mit akar meg-
nézni, kivel akar találkozni?

– Szeretnék lemenni Deb-
recenbe a nagymamámhoz,
de erre sajnos nem lesz idô.
Orvoshoz akarok menni, a
családommal és a barátokkal
lenni, de amit kint eltervez-
tem, azt már megtettem: vé-
gigsétáltam Budapesten. Ta-
lán a tavasznak is köszönhe-
tô, de nagyon jó hangulata
van a városnak. Változik Ma-
gyarország, a keserûség kezd
lassan eltûnni. 

– Mindenhol színésznek ti-
tulálták. Annak tartja magát?

– A mûvészet és a sport ha-
tározza meg az életemet. Ami
ebben a témában létrejött a vi-
lágban, azt szeretem, és ha
van lehetôségem, kipróbálom.
Szerepeltem egy olyan pro-
dukcióban, ami színház és
mozgás is. Ez volt a Cirque du
Soleil. De készítettem már fel
gyereket az olimpiára is, mert
értek hozzá. Az életemnek ezt

a részét a Fehér tenyér címû
filmben is láthatták.

– Legutóbbi filmje, az Elve-
szett személyek körzete, a
2009-es cannes-i filmfesztivá-
lon elnyerte a legjobb forgató-
könyvért járó díjat. Melyik fon-
tosabb, az itthoni vagy a kül-
földi elismerés?

– Mindig az az izgalma-
sabb, hogy az embert a saját
országában hogyan fogad-
ják. Én itthon szeretnék mi-
nél többet letenni az asztal-
ra, azzal együtt, hogy Ameri-
kában élek. Voltam Holly-
woodban, de nem tetszett.
Gondolkoztam, hogy foga-

dok egy ügynököt, hogy a
nemzetközi karrieremet se-
gítse, de kirakatbábu nem
akarok lenni. Amerikában az
egyik legnagyobb elisme-
rést Tom Cruise-tól kaptam,
aki autogramot kért tôlem a
fia számára. 

HELYI TÉMA

A plasztikai sebész továbbra
is folytatja az orvosi tevékeny-
ségét, legalábbis egy kiad-
vány szerint. A Kaposvári
Megoldások 2010. címû új-
ságban közölt hirdetés szerint
a szakember hétfôn 11 és 18
óra között Budapesten, ked-
den 15 és 18 óra között Ka-
posváron rendel. 

A Helyi Téma megkereste
Seffer Istvánt, aki nem kívánt
nyilatkozni. Berényi András,
lapunk jogi szakértôje el-
mondta: az eljárás jelenlegi
szakaszában Seffer Istvánnak
nem kell felfüggeszteni hiva-
tásának gyakorlását. – Egy
orvost a hivatásgyakorlástól
csak jogerôs ítéletet követôen
lehet eltiltani, ez az ügy azon-

ban még csak nyomozati
szakban jár. A hatóság felfüg-
gesztheti az orvosi hivatás
gyakorlásához való jogot ab-
ban az esetben, ha az orvos
bizonyíthatóan bûn cselek-
mény kategóriájába tartozó
mûhibát követett el. Jelen
esetben ilyen nem történt.  

Berényi András elmondása
szerint a jogász szakma is ér-
deklôdve figyeli az ôssejt-
ügyet, hiszen precedens ér-
tékû esetrôl van szó. Jogilag
ugyanis nem egyértelmû,
hogy az ôssejt-adásvétel a
szervkereskedelem büntetô-
jogi kategóriájába tartozna,
és, hogy ôssejt egyáltalán
szervnek tekintendô-e.

HT

A mindig derûs mûsorvezetôt,
Ördög Nórát arról faggattuk: mi
a titka annak, hogy örökké mo-
solyogni látjuk? – Nem tudom,
hogy van-e ebben valamilyen ti-
tok – lepôdött meg a kérdésen a
mûsorvezetô. – Élvezem az éle-
tet, élvezem a helyzeteket, sze-
retem, amit csinálok, ezért va-
gyok mosolygós. Nincs okom
bánatosnak lenni! – árulta el la-
punknak Ördög Nóri. – Nagyon
kiegyensúlyozott családból jö-
vök. Nálunk a jókedv alaptarto-
zék volt mindig. Úgy mûködöm,
mint bárki más: nekem is vannak
jobb napjaim, meg kevésbé job-
bak. De elég türelmes és alkal-
mazkodó vagyok, viszonylag ke-
vés dolog hoz ki a sodromból.
Csak az értetlenség és a lassú-
ság szokott idegesíteni – ma-
gyarázta a mûsorvezetô, aki egy
titkát is megosztotta velünk.
– Amit új kalandként élek meg,
az egy közös kis vállalkozás a
legjobb barátnômmel. Indítot-
tunk egy weboldalt, ahol csajos
témákkal foglalkozunk: szemé-
lyes találkozókat vagy akár csa-
jos programokat is szervezünk,
vagy segítünk a fiúknak, hogy
mivel lepjék meg a barátnôjüket.
Szóval minden, ami egy nônek
kellhet, nálunk megtalálható!

HT

Egy orvost a hivatásgyakorlástól csak jogerôs ítéletet kö-
vetôen lehet eltiltani

Kilenc gyanúsított ellen nyomoznak
az ôssejtbeültetés ügyében

Háziôrizetben is praktizál
Információink szerint már kilenc gyanúsítottja van a tavaly
kirobbant illegális ôssejt-beültetési ügynek. A botrányba
belekeveredett a neves plasztikai sebész, Seffer István is,
aki jelenleg házi ôrizetben várja az ügy folytatását. Az or-
vos nem tétlenkedik, jelenleg is praktizál. 
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Akitôl Tom Cruise is autogramot kért 

Hajdu Zoltán: Magyarország változik!

Szeretne itthon minél többet lerakni az asztalra

Hajdu Zoltán nevét a Fehér
tenyér címû film óta ismeri
mindenki. Válogatott tor-
nász volt, késôbb ô edzette
Kanada elsô tornászolim-
pi konját. Az észak-ameri-
kai országban azóta nem-
ze ti hôs. Las Vegasban él,
világ hírû produkciókban
szerepel, még Tom Cruise is
autogramot kért tôle. Leg-
ú jabb filmjét Cannes-ban is
díjazták.  

Ördög Nóri: Csak a lassúság idegesít!

Csak a lassúság idegesíti
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Fotó: Helyi Téma

Magyar-
országon
szeret 
élni

Magyarnak érzem magam!

A fônôvér 
nem költözik
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A szabadtéri felvételeken ra-
jongók százai vártak órá-
kon keresztül – szinte teljes
csendben –, hogy láthassák
bálványukat. Robert nem
adott sem interjút, sem autog-
ramot.

Lapunk is kilátogatott az
egyik forgatási helyszínre,
ahol a rajongók elmondták:
azért vannak teljes csendben,
hogy ne zavarják Pattinsont
munka közben, és ezzel is
éreztessék, mennyire tisztelik
ôt. Néhány magyar statiszta
és színész is részt vett a film
készítésében. Közülük külö-
nösen kitüntetett szerepet ka-
pott Papp Annamária színész-
nô, aki egy pikáns jelenetet

forgatott a sztárral. Lapunk-
nak elmesélte: a felvétel elôtt
sokat beszélgettek Roberttel,
akit egy igazán félénk fiúnak
ismert meg. 

– Több száz jelentkezô kö-
zül én feleltem meg legjob-
ban a Rosalinda nevû prosti-
tuált szerepére. Korábban
ugyanis ennek a karakternek
már voltak jelenetei, de az ed-
dig ôt alakító színésznô nem
utazott el a stábbal Magyaror-
szágra – árulta el Papp Anna-
mária. – A forgatásra rengete-
get kellett várnom, és elôtte

beszélgettem egy kicsit Ro-
berttel is. Egy ágyjelenetet
forgattunk, ami miatt kicsit za-
varban voltunk, de Pattinson
nagyon profin viselkedett.
Hajnalban kezdtük el a mun-
kát, ezért megkérdezte, fáradt
vagyok-e, és elárulta: ôt már
nagyon megviselte az egész
estés forgatás. Nagyon ked-
ves volt és tisztelettudó, sokat
nevetgéltünk együtt. 

Annamária elárulta, ô nem
rajong a vámpírfilmek sztárjá-
ért. – Robert nagyon jóképû,
de nekem nem az esetem. Hi-
ányzott a csillogás a szemé-
bôl, de ez betudható a forga-
tás miatti fáradtságnak is.

Arra, hogy milyen a csinos
színésznô ideálja, csak követ-
keztetni tudunk, Annamária
ugyanis korábban a mega-
sztáros Palcsó Tamás kedve-
se volt. 

HELYI TÉMA

A Stifung Warentest címû né-
met magazin áprilisi számá-
ban vizsgálta az energiataka-

rékos lámpákat. A fogyasztó-
védôk 28 modellt teszteltek,
amelyek meleg-fehér fénnyel
mûködnek. Összesen három
lámpa felelt meg a jó minôsí-
tés kritériumainak. Öt modell a
kielégítô jelzôt kapta, 14 elég-
séges, hat hiányos volt. A tesz-
telôk két fô problémát állapí-

tottak meg: a lámpa fényereje
túl gyorsan csökken, de attól,
hogy nem ég olyan fényesen,

még ugyanannyi áramot hasz-
nál. A másik probléma az,
hogy a bevizsgált lámpák
nagy része 6000 órán át mû -
ködött, ami távol van a gyártó
által feltüntettet, gyakran
10 000 órás vagy hosszabb
élettartamtól. A teszt arra is rá-
mutat, hogy az ilyen típusú

lámpáknak 10 000 fel- és le-
kapcsolást kéne kibírniuk, en-
nek ellenére gyakran 5000
kapcsolást sem bírnak.  Bagó
István villamossági kivitelezô,
energetikai szakértô lapunk-
nak elmondta: a gyakorlatban
is hasonlók az energiatakaré-
kos lámpával kapcsolatos ta-
pasztalatok, mint amit a teszt

eredményei mutatnak. –  A
kompakt fénycsövek élettar-
tamára egyelôre nem túl pozi-
tívak a referenciák. De ha így is
van, akkor is muszáj lesz ezt
választani a vásárlóknak, hi-
szen a „klasszikus” izzókat
lassan teljesen kivonják a for-
galomból. HT

Szerepet kapott Kovács
Ákos legújabb klipjében
Brózik Klári. A Szindbád
dala címû kisfilmben a szí-
nésznô három nôi karaktert
formál meg.

A Kecskeméti Katona József
Színházban forgatta legújabb
videóját Ákos. A történet sze-
rint a színpadon egy szellem-
zenekar énekel Szindbádról.
A dal elôcsalogatja Szindbád
szellemét, ô pedig megidéz
néhány nôt az életébôl. Ákos
a klip forgatókönyvírója és
rendezôje, és Szindbád meg-
testesítôje is. A nôi szerepek-
ben Sári Évi és Brózik Klári
domborít.

A sorozatsztárt Ákos ko-
rábban nem ismerte. – Nem
nézek tévét, a sorozatok telje-
sen kimaradnak az életem-
bôl. Klárit az asszisztensem

ajánlotta a figyelmembe. Az
elsô találkozás meggyôzött
arról, hogy jól megértjük egy-
mást – mondta Ákos, aki a vi-
deoklip végére monológokat
is írt a nôi szereplôknek. – Há-
rom karaktert kellett eljátsza-
nom, ami nem volt nehéz fel-
adat, mert nagyon sokat segí-
tettek a jelmezek, illetve Ákos

rendezôi instrukciói – mesélte
Brózik Klári. – Alapvetôen
máshogy tartja magát, más-
hogy viselkedik az ember
egy világoskék apácaruhá-
ban, mint egy nagy kalappal a
fején, fehér nôi ruhában vagy
épp dögös démonként, feke-
te körmökkel.

HT

Vágvölgyi Lilian, a TV2 Jóban Rosszban
címû sorozatának Bodolai Orsija ifjú kora

ellenére már jó ideje elköltözött a szülôi ház-
ból, és önálló életet él egy saját albérletben,
amit saját kedvére rendezett be.

– Már négy éve elköltöztem otthonról, azó-
ta Budapesten élek – árulta el lapunknak a
mindössze 18 éves színésznô. – Elôször kol-
légiumban laktam, aztán költöztem albérletbe.
Eddig három lakásban laktam, a mostaniban
egy éve élek egyedül. Igazából keveset va-
gyok otthon a forgatások miatt, sokat találko-
zom a barátaimmal is, és este is biztosan el-
megyek valahová, így többnyire csak aludni
járok haza. De fontosnak érzem, hogy a he-
lyet, ahol lakom a magamévá tegyem. Ezt a
kis lakást is nagyon belaktam már, és a sajá-
tomnak érzem. A stílusa egy kicsit bohém,
szórakozott, amilyen én is vagyok. Színes be-
rendezési tárgyak és kiegészítôk vannak ben-
ne, meg tele van színházi plakátokkal és régi
filmes poszterekkel. HT

Lilian otthona olyan 
bohém, mint a lakója

Lilian belakta otthonát

Brózik Klári a díva, a démon és az apáca 

Brózik Klári és Ákos 

Hiába rosszabb a minôség, muszáj lesz váltani

Hány kapcsolást bír 
az energiatakarékos lámpa?

Már tudjuk, a hagyományos villanykörték ideje lejárt: 2012-
ig fokozatosan kivezeti az EU a közös piacról. Energetikai
szempontból nem gazdaságosak, mivel a felvett energia 95
százalékát hôvé alakítják, és csak a fennmaradó öt száza-
lékot bocsátják ki fényként. 
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Drágák, halványak és rövid ideig bírják
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Palcsó Tamás exkedvese ágyba bújt Pattinsonnal 

Papp Annamária: Robert jóképû, de nem az esetem!
Tömeghisztéria tört ki a hazai tinilányok körében, mikor
Robert Pattinson, az Alkonyat sztárja Budapestre érkezett.
A híresség a Bel Ami címû kosztümös filmet forgatta a fô-
város utcáin. 

Robert Pattinson nem ijedt meg az ágyjele-
nettôl

Annamária pikáns jelenetet
forgatott a világsztárral
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ELEFÁNT SÖRÖZÔ
Békéscsaba, Illésházi utca 1. 
Telefon: 06-20/775-6480

3 éves az Elefánt Sörözô Blues Club

Minden szombaton karaokeparti.

Kéthetente (csütörtökön) 
élô blues zene.

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

BAR-LISTA és végrehajtás nem akadály!

Eladó ingatlanokat keresünk ügyfeleink számára!
Ingyenes regisztráció!

Idôpontegyeztetés: 06-20/773-6519

Április 22., csütörtök 19.00 óra: DUMASZÍNHÁZ
Fellépnek: Kovács András Péter és Bács Miklós

Információ: +36 30 577 87 59

A múlt év nehézségei után
próbáltuk koncepcionálisan
végiggondolni, hogyan szol-
gálhatnánk ki még jobban az
emberek kultúra iránti igényét,
és hogyan tudnánk minél
több látogatót megszólítani.
Felvettük a kapcsolatot azok-
kal az emberekkel és közös-
ségekkel, akiket egy-egy terü-
let érdekelhet, és akik a prog-
ramok szervezésében partne-
rek lehetnek. Kiállítást rendez-
tek például a Kalocsa Art tag-
jai, eljöttek, beszélgettek a
csabai mûvészekkel, és meg-
hívták ôket Kalocsára. A bru-
tálisan erôs bluesest pedig a
Csabai Csípôs Blues Club je-
lentôs közremûködésével lett
a fesztivál egyik legemlékeze-
tesebb rendezvénye.

– Rövidesen egy hatalmas
építési terület lesz a volt ifiház,
jövô tavasszal ott nem lehet

rendezvényeket tartani. Ho-
gyan tovább?

– Az utolsó tavaszi fesztivált
rendeztük részben az ifjúsági
ház régi épületében, az utolsó
itteni koncertek, elôadások, az
utolsó kiállítás, ahol Szeveré-
nyi Mihály, mértékadó csabai
mûvész alkotásai láthatók. Az
építkezés miatt nem marad el
a fesztivál, de jövôre más jel-

legû programok lesznek, talán
több színházi és irodalmi est,
esetleg sportcsarnokot betöl-
tô, nagy koncert. Idén bebizo-
nyosodott, hogy nagy igény
van egy tavaszváró kulturális
programsorozatra. Készül az
új kulturális központ, de nem
hagyhatjuk cserben a közön-
séget, tehát 2011-ben is lesz
tavaszi fesztivál. M. E.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Sikeres tavaszi fesztivál

NYENYI 
ADATSZOLGÁLTATÁS

A Dél-alföldi Regionális Nyug-
díjbiztosítási Igazgatóság felhív-
ja a foglalkoztatók, egyéni vál-
lalkozók, ôstermelôk figyelmét,
hogy a 2009. évi nyugdíjbiztosí-
tási adatszolgáltatás teljesítésé-
nek határideje 2010. április 30.

Bôvebb információ 
az ONYF honlapján található

(www.onyf.hu).

Mûvészeti olimpia
ABékéscsabai Kulturális

Központ április 1–3. kö-
zött harmadjára rendezte meg
a mûvészeti olimpiát. Az „Épí-
tô közösségek a békéscsabai
ifjúsági házban” címû uniós
projekt keretében a Bács-Kis-
kun, Békés, Borsod-Abaúj-
Zemplén, Csongrád, Hajdú-
Bihar, Heves, Jász-Nagykun-
Szolnok, Nógrád, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyékben
élô, ott dolgozó, ott tanuló 14–
25 év közötti fiatalok számára
hirdettünk alkotói pályázatot.

Ezzel a rendezvénnyel egy
régi hagyományt elevenítet-
tünk fel: az ókori és az újkori
ötkarikás játékok elején
(1912–1948) a sportverse-
nyekkel párhuzamosan a
mûvészeti olimpiákon több
kategóriában mérették meg
magukat a jelentkezôk.

A versenyre hat fô kategó-
riában lehetett nevezni: film,
irodalom, képzômûvészet,
iparmûvészet, fotó, zeneszer-
zés. A háromnapos döntôn
százhúsz fiatal vett részt.

Békéscsabai díjazottak:
Iparmûvészet, beküldött munkák: 1. Matuska Márta, 2. Forrás Aján-
dék Emese és Benke Dávid, 3. Kocsis Adél.

Mûhelymunkában: kocka: 1. Forrás Ajándék Emese, betû: 1. Benke
Dávid, 2. Kocsis Adél.

Zeneszerzés: 1. Sallay Gergely.

Fotó, legjobb kollekció kategória: 1. Pozsonyi Rebeka.

A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg. 

Játékok 
és ruhák

a rászorulóknak

Április 6-a és 9-e között mint-
egy százkilencven rászoruló
család több mint ötszáznyolc-
van tagja kaphatott új ruhákat
és játékokat a Vantara Gyula
polgármester segítségével
adományozók révén össze -
gyûjtött készletbôl. A Békés-
csabai Kistérségi Életfa Szo-
ciális Szolgáltató Központ
munkatársai óránként hat
családot hívtak a Szent István
tér 10. szám alatti volt üzlet-
helyiségbe, hogy mindenki
kényelmesen körülnézhes-
sen. Az érintett nehéz sorsú
emberek fejenként három jó
minôségû ruhát (kabátot,
nadrágot, pulóvert, pólót
vagy más szükséges holmit)
választhattak maguknak, a
gyerekek pedig ezenfelül já-
tékot is kaptak. 

m. e.

A Csaba Honvéd Kulturális
Egyesület, népszerûbb nevén
a volt tiszti klub adott otthont
nemrégiben az immár negye-
dik Csabagyöngye Nemzet-
közi Gyermeksakkverseny-
nek. Ezúttal is népes mezôny
gyûlt össze, mintegy kilenc-
ven fiatal versenyzô ült asztal-
hoz három országot (Szlová-
kiát, Romániát és hazánkat)
képviselve, öt-öt leány és fiú
korcsoportban.

Szlovákiából a révkomáro-
mi, Romániából, Bihar me-
gyébôl a margittai játékosok
jöttek el, s velük együtt méret-

ték meg magukat megyénk if-
júsági játékosai, valamint a
szentesi, a nádudvari, a haj-
dúböszörményi versenyzôk.

A tavalyi nyolc gyôztes kö-
zül hat versenyzô ebben az
évben is megvédte bajnoki cí-
mét. Az egyéni verseny mel-
lett csapatversenyre is sor ke-
rült, ahol jól szerepeltek a csa-
baiak, hiszen a fiúknál a Csa-
ba Honvéd csapata (Perdi
Zsombor–Varga Tamás–Sza-
bóCsanád–Tamás Kornél–Lip-
csei Attila) megvédte tavalyi
elsôségét. Nagy tapsot kapott
a verseny legfiatalabb játéko-

sa, az öt és fél éves újkígyósi
Virág Máté.

Összességében jó felké-
szülési lehetôséget nyújtott a
verseny az országos diáko lim-
piai döntôkre. 

Fedél Más-Kép(p)
A Békéscsabai Kistérségi
Gyermekjóléti és Családsegí-
tô Központ és az Egyensúly
Egyesület közös pályázatá-
nak köszönhetôen mostantól
hatvan hajléktalan kaphat le-
hetôséget a lakhatásra, az ön-
álló életvitelre és arra, hogy
megpróbáljon újból visszatér-
ni a munkaerôpiacra.

Mint azt dr. Csereiné Ár-
gyelán Anna, a családsegítô
vezetôje a projekt nyitóren-
dezvényén elmondta, a Fedél
Más-Kép(p) komplex lakhatá-
si és képzési program, amely
a hajléktalan emberek társa-

dalmi és munkaerô-piaci in-
tegrációját segíti, az Európai
Unió támogatásával, az Euró-
pai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósul meg Bé-
késcsabán. A március 30-án
indult és 2012. február 29-én
befejezôdô projektre 66,9 mil-
lió forintot nyertek. A fedél nél-
küliek közül nyolcvan ember
vesz részt elôzetes állapotfel-
mérésen, ahol kiderül, ki lesz
az a hatvan fô, aki egyénre
szabott, többirányú segítsé-
get és ezzel új esélyt kaphat.

Herczegné Számel Anna-
mária szakmai vezetô beszélt

arról, hogy a kétéves idôszak
három féléves szakaszra és
fél év után követési periódus-
ra bontható, tehát háromszor
lesz alkalom arra, hogy a haj-
léktalan, nehéz sorsú embe-
rek belépjenek a programba. 

A résztvevôk meghatáro-
zott ideig albérleti támoga-
tást kaphatnak, takarítói, park-
gondozói képzésen és a mun-
kae rôpiacra való visszaju-
tást segítô tréningeken vehet-
nek részt, emellett különbö-
zô szolgáltatásokat vehetnek
igénybe.

Mikóczy

Tavaszi divatnapok
Válság ide, válság oda: itt

a tavasz. Ez pedig a
megújulás ideje, fôleg a höl-
gyek körében. Erre alapozott
a Csaba Center tavaszi akció-
jával, mely azért a férfiaknak is
kínált érdekességeket, látniva-
lót. E gondolatok jegyében
vezette be Hrabovszki György
ügyvezetô igazgató az április
9-én és 10-én immár ötödik al-
kalommal megrendezett Tava-
szi divatnapok programsoro-
zatot sajtótájékoztató kereté-
ben. Akkor arról beszélt, hogy
már a nyárra készülnek: az üz-
letek a Neo Divatstúdió mo-
delljeivel mutatták be leg-
ú jabb kollekcióikat. 

Szombaton éjjel 10–70
százalékos kedvezményekkel
lehetett vásárolni, illetve már
hozzá lehetett jutni a 2000 és
5000 forintos Center-utalvá-
nyokhoz, amelyek 84 üzlet-
ben válthatók be. Szépség-
á polási és sminktanácsadás-

sal, frizurakészítéssel, tibeti
masszázzsal, jóslással telt az
„akciók éjszakája”, a színpa-
don az Acid Jazz Dance Com-

pany, Boa Veronika hastán-
cos, salsa és élô Zséda-kon-
cert szórakoztatta a vásárló-
kat. Zséda egyébként a házi-
asszonyi teendôket is ellátta,
s a szünetekben a shoppin-
golásból is kivette részét, no

meg természetesen jósolta-
tott is magának. 

A nyereménysorsoláson
ötven-, harminc-, húsz- és tíz-

ezer forintos vásárlási utalvá-
nyok, wellnesshétvége, tíz-
e zer forintos High Care Cen-
ter-utalvány talált gazdára a
többezres látgató közönség
körében.

Vándor Andrea

Diáknapok 
a Vízmûben

A békéscsabai Vásárhelyi Pál
szakközépiskolában március
29. és 31. között rendezték
meg az immár hagyományos-
nak számító Vásárhelyi Pál
Diáknapok rendezvénysoro-
zatot. A háromnapos, gazdag
programsorozat fôszervezôje
Gondi Melinda tanárnô volt,
aki elmondta, hogy szórakoz-
tató mûsorokkal és játékokkal
várták a diákokat.

V. A.

Kick-box Hírlap Kupa

A Szabó Pál Téri Általános Is-
kola sportcsarnokában ren-
dezték meg nemrégiben a Hír-
lap Kupa kick-box versenyt
134 indulóval, ahol a megyei
kick-box diákolimpia, a megyei
csapatbajnokság és a semi-
contact megyei bajnokság
küzdelmeit tekinthette meg a
szép számú nézôsereg. A ver-
seny elôtt Wertheim Albert ez-
redes a Secret-Ôr Vagyonvé-
delmi Kft. által felajánlott szép

kupákat adta át. Szabó László,
a Békéscsabai Lakótelepi SE
kick-box világbajnoka a „Kivá-
ló harc mû vész”, míg Gasparik
Róbert II. DAN, a füzesgyarma-
ti Hegyesi SE vezetôje az „Ér-
demes mester” díjat kapta
meg. A versenyt meglátogatta
Zrínyi Miklós mesteredzô, a
magyar kick-box válogatott
szövetségi kapitánya, a Ma-
gyar Kick-box Szakszövetség
szakmai igazgatója is. 

Csabagyöngye sakkverseny

Rendezôk és támogatók:

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, Békés
Megye Képviselô-testülete Ön-
kormányzati Hivatala, Csaba
Honvéd Kulturális Egyesület,
Békés Megyei Sakkszövetség,
Mondi Packaging Békéscsaba
Kft., ALMEX ’96 Kft., Transzpro-
jekt Kft. és Vincze Jánosné vál-
lalkozó.                                              
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Április 22-én 19.00 órától
Dumaszínház a Phaedrában

Április 22-én
Mesemondóverseny a Meseházban

Április 23-án 18.00 órától
Varnus Xaver koncertje az evangéli-
kus nagytemplomban

Április 24. – május 16.
Gyermekrajz-kiállítás a múzeumban

Április 24-én
Szent György-napi sárkánykészítés
és -eregetés a mezômegyeri Arany
János Mûvelôdési Házban

Április 25-én
Tavaszi nemzetközi sportgála – gya-
logló országos bajnokság és utcai
futóverseny a Csaba Center elôtti
téren

Április 27-én 9.45 és 10.45 között
„Kipp-kopp a fûben” – a Nefelejcs
Bábszínház gyermekelôadása 
a Vasutas Mûvelôdési Házban

Április 30-án
Civil nap a Csaba Centerben

Április 30. – május 1.
I. Békés Megyei Táncfesztivál és
XVI. Táncgála a Jókai színház elôtt

Április 30. – június 9.
Ezüst György-kiállítás a Jankayban

Március 18. – május 17.  
Patay László-emlékkiállítás 
a Munkácsy-emlékházban

Május 1-jén Mezômegyeri majális

Május 2-án Autó-motor show 
a sportcsarnokban

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

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

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

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

PROGRAMAJÁNLÓ

AJÁNLATUNKBÓL:

CSALÁDI HÁZ: 
Békéscsabán, a Mester utcában
családi ház eladó. Ár: 24 M Ft

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

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

Békéscsabán, a Széchenyi liget
mellett 130 m2-es lakóé pület ela-
dó. Ár: 27 M Ft

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

Békéscsabán, a Csíki utcában egy
4 szobás, nappalis családi ház el-
adó. Ár: 27 M Ft

LAKÁSOK:
Gyula belvárosában 2 szobás, er-
kélyes lakás eladó. Ár: 9,2 M Ft

Békés, Karacs Teréz u. 4. sz. alatt
emeleti, téglablokkos lakás ela-
dó. Ár: 7,6 M Ft

Békéscsabán, a Millennium ltp.-
en 2 szobás lakás bútorozva ela-
dó. Ár: 8,3 M Ft

Békéscsabán, belvárosban 1. emele-
ti, 3 szobás lakás eladó. Ár: 15 M Ft

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

Békésen, a Karacs Teréz utcában
4. emeleti, téglablokkos lakás el-
adó. Ár: 7,6 M Ft

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

Újkígyóson összkomfortos csalá-
di ház eladó. Ár: 5,8 M Ft

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

Fényesen felújításra szoruló,120
m2-es családi ház eladó. 
Ár: 6 M Ft

Telekgerendáson családi ház ga-
rázzsal eladó. Ár: 8,5 M Ft

Gerendáson, a Táncsics M. utcá-
ban 2 szobás családi ház eladó.
Ár: 8,5 Ft 

Békésen 3 szobás családi ház ela-
dó. Ár: 10,2 M Ft

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

Szabadkígyóson 2 szobás + étke-
zôs családi ház eladó. Ár: 11 M Ft

Kétegyházán 2 szoba + nappalis
családi ház eladó. Ár: 12 M Ft

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

Bükkszéken egy 80 m2-es, 2 szo-
bás családi ház eladó. Ár: 5,5 M Ft

Dobozon felújított, 2 szobás,
nagy telkes családi ház eladó. Ár:
5,9 M 

Újkígyóson 2 szintes, 4 szobás,
felújított téglaház eladó. 
Ár: 10,5 M Ft

Telekgerendáson, a Munkás utcá-
ban 120 m2-es, 3 szobás családi
ház eladó. Ár: 14,5 M Ft

Gyulán 1500 m2-es telken álló, 3
szobás családi ház melléképüle-
tekkel eladó. Ár: 21,5 M Ft

ÉPÍTÉSI TELEK:
Békéscsabán, Jaminában 1000
m2-es telek eladó, 2 lakás építé-
sére akár. Ár: 4 M Ft

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

Gyulán két darab 500 m2-es telek
üdülôövezetben eladó. Ár: 670
ezer Ft/telek

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

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

Kétegyházán, a Damjanich utcá-
ban 240 m2-es üzlethelyiség ela-
dó. Ár: 12 M Ft

Békéscsabán, az Andrássy úton
egy 75 m2-es üzlethelyiség kiadó.
Ár: 3000 Ft/m2

HÉTVÉGI HÁZ,
NYARALÓ:
Csongrádon, a Körös-toroknál
egy 55 m2-es nyaraló eladó. Ár:
3,5 M Ft

Köröstarcsán hétvégi ház eladó.
Ár: 8,5 M Ft

Gyulán egy 80 m2-es, amerikai
konyhás + 2 szobás üdülô lakó-
ház eladó. Ár: 6,7 M Ft

GARÁZS: 
Békéscsabán, a Tulipán utcában
garázs kiadó.

Békéscsabán, az Andrássy úton
garázs eladó.

Békéscsabán a Réti panzió mö-
gött garázs kiadó. 

ALBÉRLET:
Békéscsabán, a Haán Lajos téren
kétszobás, étkezôs albérlet kiadó.

– Egyenes út vezetett innen a
kitûzött célig?

– Végzôs „konzisként” ve-
zényeltem elôször az osztály
tagjaiból alakult alkalmi zene-
kart. Aztán felvételiztem Bu-
dapesten és Bécsben is kar-
mesterképzô szakra. Mindkét
helyre felvettek, és én elhatá-
roztam, hogy Budapesten
maradok, úgy éreztem, itthon
van dolgom, itt szeretnék le-
tenni valamit az asztalra. Most
már tudom, jól döntöttem, na-
gyon szeretem a munkámat,
boldoggá tesz, amit csinálok.

– Úgy tudom, nem csak a
szakma köt Békés megyéhez…

– Dévaványán lakik anyai
nagymamám, gyermekko-
romban minden nyarat itt töl-
töttem. Már évekkel ezelôtt is,
ha azt a szót hallottam, hogy
haza vagy honvágy, nekem

mindig az Alföld jutott eszem-
be, annyira kötôdöm ehhez a
tájhoz, és fantasztikus dolog-
nak tartom, hogy frissdiplo-
másként ide kerülhettem.

– Egy zenekar élén állan-
dóan döntéshelyzetben van az
ember, ráadásul az együttes
menedzselésében is megha-
tározó szerepe van a karmes-
ternek. Az elmúlt három év
alatt sok mindent elértél, úgy
tûnik, nem csak a közönség
soraiban vagy népszerû.

– Sajnos fájdalmas dönté-
seket is meg kellett hozni, sze-
rencsémre a zenekari tagok
többsége mellém állt. Szak-
mailag nagyon sokat segített
az a hét év, melyet zenekari
zongoristaként töltöttem a Ma-
táv Zenekarban. Ott tanultam
meg, milyen elvárásai vannak
egy zenekari muzsikusnak a

karmesterrel szemben úgy
szakmailag, mint emberileg.
Ami a menedzselést illeti: a
hobbimnak köszönhetôen ta-
nultam meg üzletemberekkel
tárgyalni, ez a tapasztalat segít
a megye felelôs vezetôi elôtt
úgy érvelni, hogy az meggyô-
zô legyen. Hiszek abban, hogy
az érték, amit a Békés Megyei
Szimfonikus Zenekar a megye
kulturális életéhez hozzáad,
hosszú távon gazdasági muta-
tókban is megnyilvánulhat.

– Megtudhatnánk valamit
az említett hobbiról?

– Mindig érdekelt a repü-
lés, a fényképezés is. A légi
fotózás elôbb szenvedéllyé,
igényessége folytán mûvé-
szetté, majd piacvezetô üzleti
vállalkozássá vált, melyre
azonban sajnos mostanában
egyre kevesebb idôm jut.

– Melyek a közeljövô tervei?
– Személy szerint éppen

egy premierre készülök. Ápri-
lis végén a Budapesti Operett-
színházban vezényelem a Ma-
dame Pompadour címû ope-

rettet. Itt, Csabán az egész
évad a zenekar ötvenéves ju-
bileuma jegyében zajlik. Az
eseménysorozatnak mintegy
befejezô akkordjaként Orff
Carmina Buranáját adjuk elô a
Debreceni Kodály Kórus köz-
remûködésével a csabai rep-
tér új hangárjában július 10-
én. Számos Békés megyei 
fellépésünk mellett nyáron
hangversenyezünk majd Ka-
polcson, a Mûvészetek Völ-
gyében, és részt veszünk a
Velencei-tavi Mûvészeti Fesz-
tiválon. Ôsszel Budapesten
koncertezünk, valamint a Ko-
dály kórus meghívására Deb-
recenbe utazunk, ahol a ko-
rábban a budapesti baziliká-
ban már bemutatott Bach- és
Mozart-mûveket adjuk elô.

Farkas Pál 

Sokáig nem tudtam választani: pilóta legyek vagy karmes-
ter? Tizenöt éves lehettem, amikor döntöttem: karmester
leszek, attól még vezethetek repülôgépet, pilótaként vi-
szont nem sok esélyem lenne rá, hogy egy zenekart diri-
gáljak.

MuzSIKuSoK ARcKépcSARnoKA

A karmester
Somogyi-Tóth Dániel premierre készül

Házhoz megy
a könyv

ABékés Megyei Tudásház
és Könyvtár 75 települé-

sen kölcsönöz dokumentu-
mot, nyújt módszertani segít-
séget a helyi könyvtárosok-
nak, kulturális szakemberek-
nek, pedagógusoknak könyv-
futár-szolgáltatás keretében.
Így emelkedik a területi ellátás
színvonala, ám egyben a me-
gyei adatbázisok bôvítésének
lehetôségét is jelenti ez a
szolgáltatás, hiszen ezen ke-
resztül csatlakozik az orszá-
gos adatbázisokhoz az adott
település. A projekt több mint
négymillió forint értékû, s a la-
kosság mellett hetvenkilenc
közmûvelôdési intézményt,
nyolcvanöt könyvtárat és
könyvszolgáltató helyet, száz-
hetvenegy közoktatási intéz-
ményt szolgál, ami közel
negyvennégyezer kilométer-
nyi futárszolgálatot jelent. Az
értékteremtô kezdeménye-
zést Domokos László, a Bé-
kés Megyei Közgyûlés elnöke
és Hajnal Lajos, a Békés Me-
gyei Tudásház és Könyvtár
igazgatója sajtótájékoztatón
ismertették. V. A.

Solymáron rendezték meg a
XIX. Magyarországi Angol
Nyelvû Diák Drámafesztivált,
amelyre az idén harminc cso-
port jelentkezett. 

A bemutatón az elsô kör-
ben a résztvevôk elôadásai
zajlottak, amelyek közül hat
jutott be az április kilencedi-
ki gála mûsorba. A gálára a
budapesti, szentendrei és
veszprémi  középiskolások
mellett a Széchenyi István Két

Tanítási Nyelvû Közgazdasá-
gi Szakközépiskola drámá-
sai mehetnek; a zsûri értéke-
lésében külön kiemelte Hor-
váth Hajnalka, Gyarmati Sán-
dor és Perlaki András színé-
szi teljesítmé nyét. A diákok
felkészítôi Po mázi Erika és
Steinwender József, a csoport
munkáját tá mogatja az isko-
la és a próbáknak helyet adó
Csaba Honvéd Kulturális
Egyesület is.

Közgések a színpadon

„Rítusok és ritmusok” címmel
nyílt kiállítás a Békés Megyei
Munkácsy Mihály Múzeum-
ban. A tárlatot Ibos Évamûvé-
szettörténész nyitotta meg
Szatmári Imre megyei mú-
zeumigazgató köszöntô sza-

vait követôen, majd a Szege-
di Djembe Csoport rövid elô-
adását is élvezhették a jelen-
lévôk. A különleges és egzoti-
kus festményeket bemutató
kiállítás július 11-ig várja az ér-
deklôdôket. K. K. P.

Szegya kollégiumi napok
Háromnapos gazdag

programkavalkád várta
a Szegya, vagyis a Szent-
Györgyi Albert Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollé-
gium lakóit, pedagógusait az
intézményben megrendezett
kollégiumi napok keretében,
ahol többek között a diákön-
kormányzat szervezte vetél-
keDÖK várták a bátor jelent-
kezôket.

A programsorozatot Tálas
Csaba, az intézmény igazga-
tója nyitotta meg, majd Ka-

lászné Gelencsér Ilona, a Kos-
suth Zsuzsanna Alapítvány
kuratóriumának elnöke átadta
a Kossuth Zsuzsanna-díjakat
az arra érdemeseknek, Mol-
nár Mártának és Szujó Reginá-
nak. Ezt követôen Molnár
László és Malatyinszki Edit
„New York city – ahogy mi lát-
juk” címû fotókiállítását tekint-
hették meg az érdeklôdôk. A
második napon szépségver-
senyt rendeztek az iskola au-
lájában, de volt zenés divatbe-
mutató, step aerobic, és a

Bartók Béla zeneiskola mûvé-
szeti táncosainak bemutatója
is kínált látnivalót. A Szivár-
vány mûvészeti találkozót Jó-
zsa Mihály elôadómûvész nyi-
totta meg, majd átadta a vilá-
got jelentô deszkákat a verse-
lôknek, éneklôknek, rajzolók-
nak. A versírást segítô tanár
Szabó Ila, a dalolókat segítô
mûvész-tanár Perlaki Attila, a
rajz- és képzômûvészeteket
felkaroló mûvész-tanár pedig
Varga János volt.

Vándor

Szeretlek, Békés megye
Az „I Love Békés Megye” elsô
állomásán, Békéscsabán, a
Phaedra Közéleti Központban

látványos megyetörténeti kiál-
lítás, színes intézményi bemu-
tatók, gigantikus méretû me-

gyepuzzle, promóciós stan-
dok várták a fiatalokat.

A rendezvény célja: felhív-
ni a figyelmet arra, hogy lehet
szeretni vidékünket – tudtuk
meg Domokos Lászlótól és
Vantara Gyulától. A Phaedrá-
ban a Napsugár Bábszínház a
Világszép nádszálkisasszony
meséjével szórakoztatta a
na gyérdemût, melyet a Jókai
Színház Színitanháza hallga-
tóinak zenés mûsora követett.
A gasztronómiai élvezetekrôl
Prohászka Béla olimpiai mes-
terszakács gondoskodott, este
pedig a Pannonia Allstars Ska
Orchestra (Paso) lépett fel. 

Vadi

Tingatinga festmények 
a múzeumban
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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.

Békéscsabán, a Lencsésin 2 szobás, 1.
emeleti, egyedis lakás eladó. Tel.:
30/223-8572.

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás, gipsz-

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

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

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

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

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.

Szobafestést, mázolást, ta pé tá zást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hõszigetelést, nemesvakolatok készíté-

sét vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6.
Tel.: 436-226, 30/481-8071.

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

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.

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
Váltson bôrt tavaszra, narancsbôrrôl ba-

rackra! Tel.: 70/945-5592. 
Elégedetlen Ön a biztosító kárrendezé-
sével? Mi segítünk! CREDIT LIFE Bt.,
Békéscsaba, Andrássy út 6., tel.:
30/940-6578.

Kisnemesi otthonok
Mûemlékek sorsát kutatta a
kisnemesi otthonok kilen-
cedik országos találkozója 
Békéscsabán. A program a
gasztronómiát és a mûvé-
szetet elegyítette érdekesen. 

M észáros Zsuzsától meg-
tudtuk, hogy Gergely

Zsolt, a MÁG (Mûemlékek Ál-
lami Gondnoksága) mûszaki
igazgatója fertôdi és edelényi
jó példákat sorolt fel a gond-
nokság tevékenységébôl. Eg-
resi János, a Kastélyok és Kú-
riák Egyesület tagja kastélyok
itthoni és külföldi hasznosítá-
sáról vetített, dr. Virág Zsolt, a
Magyar Kastélylexikon szer-
kesztô-írója pedig a tizedik –
Békés megyérôl szóló – köte-
tét mutatta be. Dr. Halmágyi

Pál, a József Attila Múzeum
igazgatója Makó és környéké-
nek kastélyairól, templomairól
tartott elôadást, Széphegyi
László a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivataltól Tótkomlós
mûemlékeirôl, Kis Béla építész
pedig Békéscsaba néhány ne-
vezetes épületének helyzeté-
rôl számolt be. A Csabai Szí-
nistúdió rendhagyó tárlatveze-
téssel rukkolt elô, de nem ma-
radt el a szokásos csabai kol-
bász és az alföldi borok kósto-
lója sem a pincében.

A kirándulás útiránya Tót-
komlós, Óföldeák volt. Makón
a József Attila Múzeumot, a
városházát és a megyeházát,
Kiszomboron a Rónay-kúriát
ejtették útba.

Fehér József

Ligeti 
zöld lépések

Tájhonos növények magjai-
nak cseréje, örökbefogadása,
házi sajt és kenyér, gyógytea,
biozöldségek és gyümölcsök,
természetfotók, terménybá-
bok, száraz virágból készült
ajtódíszek, kézmûves-foglal-
kozás és számos más lehetô-
ség várta a Körösök Völgye
Látogatóközpont családi nap-
ján és a biopiac ez évi meg-
nyitóján a vendégeket.

A családi nap egyike volt a
Ligeti zöld lépések program-
jainak. A tizenkét napos kör-
nyezet- és természetvédelmi
rendezvényen emellett kiállí-
tással, elôadásokkal, zöldfog-
lalkozásokkal, filmvetítéssel
és kirándulással tölthették az
idôt az érdeklôdôk, akik az új-
rapapír világnapjához kapcso-
lódva újrapapírt meríthettek és
papírtéglát is préselhettek. 

A nagyterem kiállítása fo-
lyamatosan szembesítette a
látogatókat azzal, hogy sze-
méthegyeket termelünk, pe-
dig csak jobban kellene figyel-
nünk például a következôkre:
vásároljunk a piacon, és támo-
gassuk a helyi kereskedelmet;
keressük az újrahasznosított
termékeket; járjunk könyvtár-
ba, kölcsönzôbe.

M. E.

Elveszett-e a levél?
E z aztán komédia a javá-

ból! Ion Luca Caragiale
neve Európa-szerte ismert,
elemzôi a román irodalom leg-
nagyobbjai közé sorolják. Jo-
gos tehát, hogy a román kultú-
ra színházi hónapjának dísz-
e lôadásán Az elveszett levél
címû darabját játszotta a Jókai
Színház. Még akkor is, ha Bo-
dor Ádám átdolgozásában lap-
topok sokasága jelzi a valós
idôt, pedig az eredeti Caragia-
le is fényesen bizonyította vol-
na, hogy bizony az emberi
mentalitás nem sokat változott
1884 óta, amikor a darab meg-
született. A játék idôpontja ez-
úttal kétségtelen: a huszon-
e gyedik század… Persze a ha-
sonlóság bárkire és bármire
„csak a véletlen mûve”. 

Talán mert a véletlenek oly-
kor óriási galibát okozhatnak:
itt egy szerelmes levél kevere-
dik tévútra, egy levél, amit elve-
szít a címzett, a szép Zoé-Zizi,
mígnem az ellenfél lapcsináló
mûhelyébe kerül, ahol ugrásra
(és zsarolásra) készen lesik a
hasonló, botrányos szenzáció-
kat. Hogy aztán a levelet Tipa-
tescu prefektus írta, a kisvárosi
választási komédia elképesztô
cirkuszba torkoll. Mert válasz-
tás lesz,és a felek nem kíméle-

tesek. Hogy mikor történik
mindez? Caragialénál több
mint száz évvel ezelôtt, a dísz-
e lôadásban valahol itt, ezen az
idô tájon, hiszen a nehezen

múló „modernizáló” divatnak
nehéz ellenállni. Ez azonban
egyelôre nem vitatéma…

Mindenesetre a kisvárosi
választási perpatvar a hosszú-
nak tûnô elsô rész felvezetése
után mégiscsak lendületbe
jön, hogy tragikomikus komp-
romisszummal végzôdjön, és
az élet a megszokott rendben
folydogáljon tovább. Örök
téma, mondhatnánk, és ezt
nem is kell ragozni tovább,
mert tényleg az. Miközben jót
nevetünk (kuncogunk) Cara-
giale hôseinek dicsô cseleke-
detein, nagyívû szónoklatain,

talán megérthetôvé lesz az is,
hogy miért gyûlölködtek a
szerzôre korabeli irigyei, és mi-
ért üldözték el 1904-ben egé-
szen Berlinig, ahol még nyolc
éve volt, hogy eltûnôdjön régi
színházi sikerein. A csabai elô-
adás tapsait viszont Laurian
Leontin Oniga vendég rendezô
kovácsolta, mozgásszínházi
ötleteit is bevetve a hatás érde-
kében, kiválasztva fôkonflik-
tusnak az engesztelhetetlen-
nek látszó utálatot a versengô
felek között, amit késôbb még-
is könnyedén cserélnek fel a
ki- és megegyezés hasznos le-
hetôségével. A sok szereplô
közül Ács Tibor Zaharia Traha-
nache, a választási és minden-
féle más bizottsági elnök, a fô-
guru és Zoé-Zizi állhatatos fér-
je címû tökéletes alakítása nél-
kül bajban lett volna az elô-
a dás. A második részben Tar-
soly Krisztina (Zoé-Zizi) és Föl-
di László (Tipatescu prefektus)
is lendületbe jött, Bartus Gyula
mint a zsarolásra kész Kárpáti
Harsona szerkesztôje mutatta
be a gátlástalanság arcát,
Hodu József pedig a végkifej-
letben adott valóságos képet
egy tizenkilencedik századi
„politikai hôsrôl”.

Sass Ervin    

Zeneiskolák zongoraversenye
Megyénk zeneiskoláinak rész-
vételével meghirdetett zongo-
raversenynek adott otthont
nemrégiben a békéscsabai
Bartók Béla Mûvészeti Szak-
középiskola és Alapfokú Mû -
vészetoktatási Intézmény, Ze-
neiskola. 

A Bartók kamarateremben
mintegy tizenöt iskola növen-
dékei mérték össze tudásukat
– kilenc korcsoportban. A
zsûrinek – Belák Erzsébetnek,
a budapesti Bartók Béla Ze-
nemûvészeti Szakközépisko-
la és Szent István Király Ze-
nemûvészeti Szakközépisko-
la mûvész-tanárának, Zsig-
mondné Pap Évának, a Sze-

gedi Tudományegyetem Ze-
nemûvészeti Kara adjunktu-
sának és a Vántus Istvánnak, a
Gyakorló Zenemûvészeti Szak-
középiskola mûvész-tanárá-
nak, tanszékvezetônek, vala-
mint Némethy Andreának, a
Szent István Király Zene mû -
vészeti Szakközépiskola mû -
vész-tanárának és a XIII. Ke-
rületi Zeneiskola tanárának –
ezúttal sem volt könnyû dolga.

A békéscsabai versenyzôk
szép és értékes eredménye-
ket értek el: több kategóriá-
ban elsôk lettek, és elhozták a
különdíjakat is. Mindnyájuk-
nak gratulálunk!

V. A.

HAZAI ELSÔK:
1. korcsoport: I. díj és különdíj

Gulyás Péter (felk. Valkóné
Ivanics Mária) és Sztojka
Martin (felk. Csontos József).

2. korcsoport: I. díj és különdíj
Frisnyicz Gergô (felk. Valkó-
né Ivanics Mária) és Mihály
Péter (felk. Goron László).

4. korcsoport: I. díj és különdíj
Berki Benjámin (felk. Kovács
Adrien) és Gulyás Berta (felk.
Valkóné Ivanics Mária).

7. korcsoport: I. díj és különdíj
Varga Zsanett (felk. Valkóné
Ivanics Mária).

8. korcsoport: I. díj Molnár
Ágota (felk. Kovács Adrien).

9. korcsoport: I. díj és különdíj
Kesjár Katinka (felk. Környei
Csilla).

A verseny legeredményesebb
tanára: Valkóné Ivanics Mária.

Barangolások
Norvégiában

Az IBSEN-iroda mutatta be
Henrik Ibsen Peer Gynt címû
drámáját a Színitanház har-
madéves hallgatóinak – Böké-
nyi Hajnalka, Burány Árpád,
Czeglédi Edit, Csende Gábor,
Domján Anikó, Hege dûs Haj-
nalka, Huszár Dóra, Meleg
Réka, Udvarhelyi Nándor, Ver-
bó Ákos, Virga Tímea – elôadá-
sában a Jókai Színház stúdió-
színházában. A darabot Dézsi
Szilárd rendezte, a koreográfiát
Born Gergô és Kerekes Judith,
a maszkokat az elsô- és má-
sodéves designhallgatók ké-
szítették. Az elôadás létrehozá-
sában Klemm Szilvia és Szente
Évamûködött közre.

Erdélyi romákat tüntettek ki
Petôfi Emléklap a Helytállá-
sért díjjal a marosvásárhelyi
Fekete Március (1990. már-
cius 19–20.) 20. évfordulója
alkalmából a budapesti Terror
Háza Múzeumban. 

Húsz magyar cigány bör-
tönnel fizetett a hôsiességéért,
emlékeztetett dr. Schmidt Má-
ria fôigazgató, Balog Zoltán fi-
deszes országgyûlési képvi-
selô, a Parlament emberi jogi,
kisebbségi, civil- és vallásügyi
bizottságának elnöke pedig
arról biztosította a Tôkés
Lász ló nagyváradi EP-képvi-
selô részvételével megrende-
zett esemény résztvevôit, hogy
a súlyos áldozatokat szenve-
dett romák anyagi elismerése

sem marad el. Békéscsaba
Megyei Jogú Város Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzatát dr.
Dányi Lászlóné szociális mun-
kás képviselte a rendezvényen.

D. M.

„Ne féljetek, magyarok,
megjöttek a cigányok!”

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

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

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

Lôrinczi József két év börtön-
nel fizetett a hôsiességéért
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FogADÓÓRáK

Április 23.: dr. Szvercsák Szilvia jegyzô
Április 30.: Vantara Gyula polgármester
Május 7.: Köles István alpolgármester
Május 14.: Hanó Miklós alpolgármester
Május 21.: dr. Kiss Gyula aljegyzô
Május 28.: dr. Szvercsák Szilvia jegyzô
Június 4.: Vantara Gyula polgármester
Június 11.: Köles István alpolgármester
Június 18.: Hanó Miklós alpolgármester
Június 25.: dr. Kiss Gyula aljegyzô

Az érszûkület 
kezelésének 
lehetôsége
A Magyar Hypertonia Társaság által indított
Ereink Védelmében (ÉRV) program elsô
vizsgálati eredményei egyértelmûen meg-
mutatják, hogy a perifériás érbetegség, köz-
ismert nevén az érszûkület, a súlyos szívin-
farktus vagy szélütés elôrejelzôje. A perifé-
riás érbetegség  során a szûkület leginkább
az alsó végtag verôereiben lép fel, felisme-
rését nagyban nehezíti, hogy sokáig nem okoz tüneteket. A hosszú tünetmentes idô-
szak miatt elôfordulása 50 éves kor felett jelentôsen megnô. Bevezetésre került az or-
szág minden megyeszékhelyén, így Békéscsabán is egy új, hatékony eljárás az ér -
szûkület kezelésében, nevezetesen a Nashwan-ParasoundPlus találmány, mellyel fáj-
dalommentesen kezelhetôk a páciensek. Az érszûkületet kezelô készülék feltalálója a
sebészorvos, dr. Khaled Nashwan, aki több mint 25 nívós nemzetközi díjat nyert el ta-
lálmányával. Az esetenként félórás kezelések többek közt a mellékerek keringésképzé-
sére serkentik a szervezetet. Az ennek köszönhetôen kialakuló érpályák átveszik a
beszûkült fôér funkcióját. Egyben javul az érfalak tápanyagfelvétele, azaz visszanyerik
rugalmasságukat. Figyelmeztetô jelek lehetnek, ha nyugalomban vagy terhelésre más-
sal nem magyarázható végtagi fájdalom jelentkezik, ha olyan tünetek jelentkeznek, mint
pl. a járástávolság csökkenése, sápadt-hideg végtag, a végtag(ok) zsibbadtsága, férfi-
aknál szexuális zavarok, fejfájás, fülzúgás, szédülés és fáradékonyság. Az érszûkület ki-
alakulásában kockázati tényezôt jelent a dohányzás, a cukorbetegség, a magas vérzsír-
és koleszterinszint, a magas vérnyomás és a családi halmozódás (örökletes). Emellett
szerepet játszik még az idôs életkor, az elhízás, a mozgásszegény életmód és a stressz.
A kezelôcentrumok minden önkéntes egészségpénztárral szerzôdésben állnak. További
felvilágosítás: www.medhungary.com vagy 06-70/210-15-13, 06-30/265-93-60, 06-20/
327-68-35, 06-72/551-714.  
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CSALÁDI MAJÁLIS
A GABONAMÚZEUMBAN

Május 1-jén 10.00-17.00 óra között
Program:
• Egész nap a Bábika Játszóház kézmûves foglalkozása

• Mesterségek bemutatói, csont- és fajátékok, sajtkészítés, korongozás,
kovács, kézmûves, borászat, szövés, fafaragás

• Szabadtéri játékok: métázás, foci, gólyalábazás, számháború

• Napközben májusfaállítás, sárkánykészítés és reptetés, lovaglás,
kiállítások megtekintése tárlatvezetéssel, babaház, kézzel hajtott hinta,
óriás sakk és malom, logikai és ügyességi játékok,
a Zöld Csütörtök Természetvédô Kör tagjaival madárodú-készítés

Nyári napközis elfoglaltságot keres gyermekének? 
A május 1-jei programunk ízelítôt ad a Góré tábor életébôl.

Ebédelési lehetôség: kenyérlángos, 
bográcsban készített paprikás krumpli.

Belépô: diákok részére 14 év alatt 80 Ft, 14 év felett 150 Ft és
a felnôtteknek 300 Ft.

Kérjük, hogy plédet mindenki hozzon magával.
Szeretettel várunk minden érdeklôdô felnôttet és gyermeket.

Helyszín: Békéscsaba, Gyula út 65. (44-es fôút, Suzuki-szalonnal szemben).

A családi majális a Békés Megyei Jókai Színház Programiroda 
és a Békés Megyei Önkormányzat támogatásával valósul meg.

Április 20-án került sor a
Nyújtsd Segítô Kezed

Alapítvány által lebonyolított
TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0143
„Esély a munkához” címû pá-
lyázat záró konferenciájára.

A program az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósult meg.

A Nyújtsd Segítô Kezed
Alapítvány 2008. szeptember
1-jén indította el „Esély a mun-

kához” címû projektjét, amely-
lyel a Békés megyében élô,
megváltozott munkaképes-
ségû nôk és értelmi sérült fia-
talok társadalmi befogadásá-
nak elôsegítését, esélyegyen-
lôségük biztosítását, illetve
munkaerô-piaci helyzetük javí-
tását tûzte ki céljául.

A kiválasztott 24 megválto-
zott munkaképességû nô és
értelmi sérült fiatal virágkötôi
és takarítói OKJ-vizsgát adó

képzésben vett részt a KISOSZ
által szervezett tanfolyamo-
kon, majd mindannyian sike-
res vizsgát tettek. A képzést
követôen tizennyolc fô munka-
vállalását segítette az a szak-
mai csoport, amely a pszicho-
lógiai tanácsadást, a gyógype-
dagógiai megsegítést, a men-
torálást, valamint a speciális
Jobwards-módszer szerinti fel-
készítést biztosította a prog-
ramban részt vevôk számára.

BéKéScSABA Anno...

Elvesztek a harangok

Aháborús években plusz-
hadiadóval, élelmiszer-

rekvirálásokkal is sújtották a
lakosságot, majd elrendelték
az amúgy is nehéz körülmé-
nyek között mûködô háztartá-
sok rézalapú tárgyainak be-
szolgáltatását. Az akkori kul-
tuszminiszter körrendeletben
utasította az egyházmegyei
hatóságokat, készítsenek ki-
mutatást az 1700 elôtt készült
harangokról, mert a késôbb
öntötteket hadi célra rekvirálni
fogják.

Futótûzként terjedt a szo-
morú hír: viszik a harangokat!
1917. április végén, két napon
át sokan figyelték, amint a ka-
tonai munkások leeresztik az
evangélikus kistemplom tor-
nyából a harangokat. Elsôként
a legnagyobb, 29 mázsa sú-
lyút akarták leszerelni, amelyet
Marik Pál és neje azzal a kikö-
téssel adományozott 1874-
ben, hogy az csakis egyházi
célokat szolgálhat. De az ak-
ció meghiúsult, mégpedig egy
63 éves Marik-leszármazott-
nak köszönhetôen, aki beje-
lentette az egyháznak: ha ezt
elviszik, az érte járó összeg ôt
illeti. Ezért az egyházi elöljárók
úgy döntöttek, odaadják mind

a hármat, de ez, a Marik-ha-
rang – ahogy mondták, a sze-
rencseharang – marad, mert
azt acélból és nem rézbôl ön-
tötték.

Leszerelték hát a kistemp-
lom 1425, 830 és 350 kilós ha-
rangjait, amelyek 1814 és
1874 között kerültek a torony-
ba. Vásárlásukhoz sokan ado-
mányoztak 100–200 forintot.

A nagytemplom tornyából
az egyetlent hozták le, aztán
mindet átszállították az egyház
udvarába – itt készült a felvétel.

A római katolikus egyház
három harangját május 2-án
szerelték le. Az elsô, 550 kiló
súlyút Pesten öntötték 1803-
ban, ezt a Laurinyecz család
adományozta az egyháznak.
Aztán a Nemeskey Andor pré-

post plébános által adomá-
nyozott került sorra, de ezt a
toronyban szét kellett fûrészel-
ni, csak így, három darabban
tudták csigákon leereszteni.
Majd leengedték a kisebb,
harmadikat is, így már csak
egy maradt a toronyban.

A város lakói május 6-án
vettek búcsút harangjaiktól.
Koren Pál evangélikus lelkész,
Vidovszky Kálmán vallástanár
és Hoszpodár Balázs katolikus
segédlelkész nagy hatású bú-
csúztatót mondtak, melynek
hallatán sokan sírtak a hívek
közül, de könnyeztek a bú-
csúztató lelkészek is… Végül
csigák segítségével társzeke-
rekre rakták a harangokat, és
elindultak az állomás felé.

Elmentek a csabai haran-
gok. Nem hívogatják többé
hangjukkal a híveket, nem si-
ratják a holtakat a templomok
magasából…

Gécs Béla   

Azt már megszoktuk, hogy
Szekeres Klárinak, Bódi Betti-
nek és Tóth Katának remekül
áll a lila–fehér mez (Kovacsicz
Móni se oly régen viselte, rá is
emlékezhetünk), de e húsvéti
vasárnapon meggyôzôdhet-
tünk arról is, hogy a piros–fe-
hér–zöld színû, magyar címe-
res szerepelésben is nagy-
szerûen mutatnak. S nem-
csak, hogy jól mutattak „lá-
nyaink”, szívvel is viselték,
nagy akarattal küzdöttek az
egész mérkôzés folyamán, s
fontos szerepük volt a siker ki-
vívásában.

És Mátéfi Eszter… Az egy-
kori világklasszis játékos im-
már harmadik éve irányítja az
Elôre NKSE szakmai munká-
ját, s lassanként egy eszten-
deje, hogy kinevezték szövet-
ségi kapitánnyá. Telitalálat
mindkét pozícióban – napnál
világosabb! Hitele, ereje van
szavainak. A játékosok tud-
ják, ki is ô! Pedig a svéd–ma-
gyar mérkôzés napján súlyos
teher nyomta vállát, mély fáj-

dalom a lelkét. A találkozót
megelôzô néma vigyázzállás-
sal a két nappal korábban el-
hunyt testvérére emlékeztek a
jelenlévôk…

A svédek viszont nem vol-
tak szentimentálisak, ûzték-
hajtották, gyûrték-gyúrták
(svéd masszázs!) a magyar
csapatot, s a mérkôzés vége
felé bizony akadtak nehéz pil-
lanatok… Ám a tradíció  –
bármennyire is acélosak vol-
tak a svédek – folytatódott: telt

ház, több mint kétezer nézô
elôtt a magyar nôi válogatott
ismét (immár kilencedik alka-
lommal) gyôzni tudott Békés-
csabán. Ezúttal 26–24-re.

A svéd csapat számára
nem is volt más örömforrás,
mint az élmény, hogy a 2004.
évi Európa-bajnokság után
újra Csabán járhattak (állítá-
suk szerint tényleg örültek
neki, hogy visszatértek, hisz
nagyszerûen érezték itt ma-

gukat), illetve az az egy-egy
szál valódi csabai kolbász,
amelyet a mérkôzést megelô-
zôen a felvezetô gyerekektôl
kaptak. 

Igazán jól mutathatott a
húsvéti svéd asztalon a nyúl,
a bárány, no meg persze a
svéd gombasaláta mellett…

Közel három éve dúl az elsô világháború, kell a hadianyag,
szükség van a harangokra… Ismeretlen eredetû felvéte-
lünk 1917 tavaszán készült. A sajtóban most elsô alkalom-
mal közölt fotót Csabai Lászlónétól kaptuk.

Válogatott kézilabda-mérkôzés a sportcsarnokban

Csabai kolbász, húsvéti nyúl,
svédasztal

No, ilyen sem történt még a mégoly színes, díszes, legen-
dákkal teli békéscsabai sporttörténelemben: az április 4-én
rendezett Magyarország–Svédország nôi kézilabda Euró-
pa-bajnoki selejtezô mérkôzésen három békéscsabai játé-
kos is pályára lépett (ha nem akarunk nagyon precízek len-
ni, akkor négy), arról nem beszélve, hogy a kispadon is egy
csabai szakember irányította a magyar válogatottat!

Esély a munkához

Aradi testnevelôk
látogatása

Az idén tizenkét éves Bé-
késcsaba–Arad–Békéscsaba
Nemzetközi Szupermaraton
kapcsolati hozadéka az a láto-
gatás, melynek keretében 49
aradi testnevelô kolléga ismer-
hette meg városunk sporté-
let ét és az utánpótlás-nevelés
helyi körülményeit – tájékozta-
tott Tóth Sándor, a Buda-Cash
Békéscsabai Atlétikai Club
ügyvezetôje. Köles István al-
polgármester fogadta a ven-
dégeket még a reggeli órák-
ban, s a délelôtt nagy részét a
2. Sz. Általános Iskolában töl-
tötték, ahol Szeleczki Erzsébet
igazgató fogadta ôket. Az or-
szágos diákolimpiai pontver-
senyben két egymást követô
évben elsô helyezett intéz-
mény könyvtárában Szigeti
Csaba városi sportcsoportve-
zetô és Csendes Ildikómegyei
sportreferens beszélt a sportfi-
nanszírozásról. K. K. P.

CSALÁDI MAJÁLIS 
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