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Körös Mentôcsoport Véget ért a csatornafórum Testületi
történt
A
B
Ú

Körös Mentôcsoport bemutatkozása mellett a
békéscsabai Korzó téren a
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felmenô
rendszerû katasztrófavédelmi
ifjúsági versenyét is megrendezték, amelyen közel 140 általános és középiskolás tanuló vett részt az Andrássy úton
kialakított akadálypályákon. A
Körös Mentôcsoportot illetôen
az érdeklôdôk megismerhették a csoport hivatásos katasztrófavédelmi és önkéntes
mentôszervezetekbôl álló teljes állományát, valamint fon-

tosabb technikai eszközeit,
közúti és vízi jármûveit. A Békés Megye Képviselô-testülete által létrehozott mentôcsoport társadalmi és karitatív
szervezetek, valamint gazdálkodó szervek állományából, illetve speciális esetekben állami és polgári szervek felkért
szakértôibôl tevôdik össze,
akik az önkéntesség, a fizikai
alkalmasság és szakmai felkészültség alapján megfelelô
kiképzés és felkészítés mellett
képesek a katasztrófavédelmi
feladatok ellátására.
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efejezôdött a nyolc állomásból álló csatornafórum-sorozat, amelyen Vantara
Gyula polgármester beszámolt a csatornázás aktualitásairól. A közel hatszáz érdeklôdôt vonzó eseménysorozaton pontos információt kaptak
az érintettek a csatornázásról,
konzultálhattak a szakemberekkel, és azt is megtudhatták, mikor kezdôdnek a kivitelezési munkálatok.
A polgármester részletesen elmondta az érdeklôdôknek, hogyan történik a
szennyvízhálózat kialakítása,
milyen elônyökkel jár a csatlakozás, és azt is vázolta, milyen kellemetlenségekkel kell
számolniuk a lakóknak a
munkálatok ideje alatt.
Aki az értesítést követô elsô
három hónapban csatlakozik
a rendszerhez, annak a Vízmûvek Zrt. három hónapig elengedi a teljes csatornadíjat,
további három hónapig pedig
csak 50%-ot kell fizetnie. Aki
az elsô hat hónapban köt rá
a szennyvízhálózatra, annak
három hónapig 50%, további

három hónapig 25% kedvezmény jár. Ezt követôen is jár
engedmény a vízmûvek által
meghatározott sávok szerint.
Békéscsaba önkormányzata különféle „nyereményakciókkal” is ösztönzi a lakosságot, például mosógépeket,
mosogatógépeket sorsol ki az
elsôként csatlakozók között.
Fontos tudnivaló, hogy a
csatornacsonk pontos helyét
(a szabályok betartása mellett) az ingatlantulajdonos jelölheti ki, akit a kivitelezô 10
nappal a munkálatok kezdete
elôtt kiértesít.

Az elsô templom
dén ünnepli felszentelésének századik évfordulóját a
Páduai Szent Antal plébániatemplom. A mai templom helyén 1907-ig egytornyú barokk templom állt.
Az egyházközséggé szervezôdött katolikus szlovákság elsô lelkipásztora Gorliczki Simon ferences szerzetes
volt. Utóda, Budinszky György
1753 és 1792 között állt a
békéscsabai egyházközség
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élén. Plébánoskodása közel
négy évtizede alatt szervezôdött szlovák anyanyelvû egyházközséggé a békéscsabai
katolikus közösség, az egyháztörténet ôt tekinti a plébánia tényleges alapítójának.
Szolgálata idején, 1769 és
1770 között a kegyúr, báró
Harruckern Ferenc és felesége, Dierling Antónia anyagi
segítségével épült fel a török utáni Békéscsaba elsô ka-

Válasz: A kivitelezés megkezdése elôtt 10 nappal a
munkálatokat végzô SADE
Magyarország Kft. minden
érintett ingatlantulajdonos
postaládájába bedob egy szórólapot az építkezéssel kapcsolatos fôbb tudnivalókról.

gy volt, hogy a választások miatt áprilisban
nem ülésezik a képviselô-testület, de a sürgôs döntésre
váró ügyek, határidôs pályázatok átírták a forgatókönyvet: Vantara Gyula soron kívüli
közgyûlést hívott össze április
27-ére.
A választások második fordulója után két nappal zajlott
ülés kezdetén dr. Ferenczi Attila megköszönte Békéscsaba
polgárainak, hogy a Fideszt
gyôzelemhez segítették. Hozzátette: az, hogy a várost jól
ismerô, egyéni körzetben bejutott Vantara Gyula polgármester és a listáról bekerült
Hanó Miklós alpolgármester
képviselhet majd bennünket
az országgyûlésben, biztosítékot jelent a város további fejlôdésére. A frakcióvezetô köszönetet mondott azoknak is,
akik nem rájuk szavaztak, de
élve demokratikus jogukkal,
véleményt nyilvánítottak. Hrabovszki György az MSZP nevében gratulált az országgyûlési képviselôknek.
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A lakossági fórumokon leggyakrabban feltett kérdések:
1. Honnan szerez tudomást az ingatlantulajdonos
arról, hogy az utcájában mikor épül meg a csatorna, és
mennyi ideig fog tartani az
építkezés?

Slovenská samospráva

tolikus temploma. Az új templom patrónusa a „szegények
oltalmazója”, Páduai Szent
Antal lett.
A védôszent megválasztásában a kegyúri család és az
egyházközség ferences kötôdése játszott szerepet. A híres ferences szent mellett a
„Mindenszentek” oltalmába is
ajánlotta szentegyházát a kis
közösség.
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lovenská menšinová samospráva župného mesta
Békešskej Čaby bola založená v zmysle tzv. menšinového
zákona, ktorý bol v roku 1993
prijatý s 96-percentnou väčšinou poslancov maďarského
Parlamentu. Podľa tohto zákona menšinové samosprávy
môžu v ktorejkoľvek otázke týkajúcej sa postavenia národnostného obyvateľstva žiadať
informácie, podať návrhy, ini-

Méretre szabott minõség
Egyedi méretben, rövid határidõvel bútorlapok szabászata

Minden, ami a bútorához kell:

– bútor ajtófrontok, munkalapok, szerelvények,
kiegészítõk kereskedelme

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

Bútorgyártás lakosságnak, közületeknek.
Étkezõgarnitúrák.

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

ciovať opatrenia alebo vysloviť
nesúhlas s praxou či konkrétnym konaním, porušujúcim
menšinové práva v danej obci.
Takisto môže iniciovať zrušenie takýchto nariadení.
Zloženie slovenskej samosprávy nášho mesta je päťčlenná, tvoria ju zvolení poslanci,
na čele stojí predseda, jeho
prácu pomáha podpredsedníčka. Infraštrukturálne záležitosti,
potrebné k práci, a síce kance-

láriu a administratívnu, ekonomickú pracovníčku zabezpečuje samospráva Békešskej Čaby. Z celého rozpočtu slovenskej samosprávy podpora od
Samosprávy župného mesta
Békešskej Čaby je najvyššia,
zaberá polovicu z celej sumy.
Prvoradou úlohou Slovenskej
samosprávy Békešskej Čaby je
zastupovanie záujmov Slovákov žijúcich v meste a na okolí.
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Város

CSABAI MÉRLEG

Csabai Kulturális Játékok

Körös Mentôcsoport
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Békés megye lakossága számára a biztonság legalább
annyira fontos, mint a munkahelyek – hangsúlyozta Domokos László, a Békés Megyei
Közgyûlés elnöke, majd hozzátette: – A hivatásos szervek
rövid távon hatásosak, ha
bármilyen katasztrófavédelmi

helyzetrôl vagy az azt követô
helyreállítási munkáról van
szó. Mindenképpen szükség
volt egy olyan, az önkéntes
személyeket és szervezeteket
összefogó, hosszú távon is
hatékony területi polgárvédelmi szervre, mint a Körös Mentôcsoport.
Kárász-Kiss

városunkban komoly hagyományokkal rendelkezô iskolai kulturális versenyek
egyetlen programcsokorba
szedésével került sor idén
elsô alkalommal a „Csabai
Kulturális Játékok” címû rendezvénysorozatra. Az április
19. és 24. között – általános és
középiskolás tanulók részére
– megrendezett program célja
a megméretésen és a tehetséggondozáson túl a békéscsabai lakosok felé való nyitás, a város kulturális kínálatának színesebbé tétele. Varga
Tamás, a programot koordiná-
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ló közmûvelôdési csoport vezetôje kérésünkre a következôképpen értékelte a rendezvényt: – Közel ötszáz fô közremûködô, versenyzô és felkészítô vett részt a versenyeken, s minden helyszínen precíz szervezéssel várták a felkészült versenyzôket. Magas
színvonalú produkciók születtek versben, prózában, népdalban és mesemondásban
csakúgy, mint a komplex játékos vetélkedôkön.
A kulturális játékokat záró
gálán a díjazott tanulók helyi
mûvészeti csoportok közre-

mûködésével mutatták be produkcióikat, a XXXII. Városi
Gyermekrajz-kiállítás alkotásait

pedig május 16-ig láthatják az
érdeklôdôk a Munkácsy Mihály Múzeumban.
K. K. P.

Ajándék Böjte atya árváinak

A népdalkör felhívása
zeretnénk bôvíteni a létszámot, ezért új tagokat
keresünk a 2008 májusában
alakult népdalkörünkbe. Az
eltelt idôszakban több helyen
is felléptünk a városban a Nefelejcs Népdalkörrel, s részt
vettünk Szeghalmon a kistérségi minôsítô versenyen. A
zsûri pozitív értékelése biztatást ad a további munkához.
Igyekszünk benevezni más
versenyekre is.
Az énekkar fô célkitûzésként elsôsorban Bartók gondolatmenetét igyekszik követni: „Csak tiszta forrásból!” Különbözô tájegységek dalaiból
összeállított csokrokat ének-
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lünk. Meggyôzôdéssel valljuk, hogy a magyar népdaloknak – hagyományápolás céljával – helye van mindenféle
kulturális rendezvényen.
Szeretettel várjuk a fenti
gondolatokkal azonosulni tudó, énekelni szeretô leendô
tagjainkat – korhatár nélkül!
A próbák helyszíne egyelôre nem változott (minden héten kedden 16 órától 17.30-ig
találkozunk a Wass Albert
Nyugdíjasklub épületében,
Jaminában, a Madách u. 38.
szám alatt).
A népdalkör vezetôje: Bukvai Istánné (telefon: 06-30/
519-1413).

A Békéscsabai Városi Polgárôrség húsvét elôtt adománygyûjtést kezdeményezett a
nagyszalontai Szent Antal
gyermekotthon árva lakói részére. Bugyinszki Tamás, a
polgárôrség elnöke így számolt be az akcióról:
– Felhívásunkra több önkormányzati képviselô is csatlakozott, így elsôként dr. Ferenczi Attila, aki köztudottan
minden ilyen nemes célnak
támogatója. Rajta kívül még
Hricsovinyi Tamás, Tímár Ella
és Takács Péter képviselô is
a segítségünkre volt. Egyesületünk kiemelt támogatója,

Sóvári Ferenc, a Fecó-FerrFém Bt. ügyvezetôje most sem
okozott csalódást. Amellett,

Közlekedési kupa
A Békéscsabai Városi Baleset-megelôzési Bizottság
(VBB) a közelmúltban tartotta
meg a „Középiskolás közlekedésbiztonsági kupa” felmenô rendszerû közlekedési
verseny városi fordulóját. A
megmérettetésen nyolc békéscsabai középiskolából 48
diák vett részt.
A kategóriák elsô helyezettjei alkották a Békéscsabai

Projekttalálkozó
émet, olasz, holland és
finn partnerek részvételével háromnapos nemzetközi projekttalálkozó zajlott a
Békéscsabai Központi Szakképzô Iskolában április közepén.
A korszerû szaktantermi és
tanmûhelyi háttérrel rendelkezô intézmény kiterjedt külföldi
kapcsolatokkal rendelkezik,
több nemzetközi projekt aktív
résztvevôje. Mint azt Marton
József fôigazgató elmondta, a
találkozó a múlt év szeptemberében indult és a jövô év
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szeptemberében befejezôdô
Leonardo da Vinci Innovációtranszfer program második
közös megbeszélése volt, az
elsôt Berlinben tartották. A német fél által vezetett közös
projekt hozzájárul a tanárok,
szakoktatók továbbképzéséhez a logisztika, a nagykereskedelem és a mechanika terén, valamint felkészíti ôket a
kompetenciaalapú szakoktatás új kihívásaira. A program
középpontjában a megfelelô
oktatási módszerek és anyagok azonosítása áll.
M. E.

hogy anyagilag támogatta a
gyûjtést, komoly felajánlást is
tett: minden térítés nélkül át-

adja Böjte atya árváinak nagyszalontai, egyhektáros földterületét mûvelésre.
– Mennyi pénz gyûlt össze?
– Az összeg meghaladta a
83 ezer forintot, ebbôl élelmiszert, mosó- és tisztítószereket vásároltunk, de van olyan
tagunk, aki felajánlott például
húsz kiló mosóport vagy
negyven kiló almát, s többen
hoztak összeállított háztartási
és élelmiszercsomagokat is.
Az ajándékokat még húsvét
elôtt két gépkocsival vittük el
Nagyszalontára. Böjte atya
köszönetét tolmácsolom minden adakozónak.

VBB csapatát az Orosházán
megrendezett megyei versenyen. Elméleti és ügyességi
pályán adtak számot tudásukról a diákok, ahol egyéniben, segédmotor-kerékpáros
kategóriában Vaczkó Dániel
2. helyezést ért el, csapatban
pedig bronzérmes lett a Békéscsabai VBB.
Dr. Bedéné Szilágyi
Bernadett r. hdgy.

A városi forduló eredményei:
I. kerékpár: 1. Kurilla Bence (belvárosi), 2. Baliga Norbert (szlovák gimnázium), 3. Gyemengyi Benjamin (Kemény Gábor szakközépiskola).
II. segédmotor: 1. Vaczkó Dániel (gépészeti), 2. Kiss Péter (BéKSZI
Zwack József tagiskolája), 3. Jankus Tamás (BéKSZI Zwack József tagiskolája). III. személygépkocsi: 1. Balogh Tamás (belvárosi), 2. Perecsényi Attila (Vásárhelyi Pál szakközépiskola), 3. Dániel Gergely (Vásárhelyi Pál szakközépiskola).

A Föld napján Fodor Jánosné, a Kazinczy-lakótelep önkormányzati képviselôje kilenc facsemetét ültetett a Szerdahelyi utcai játszótéren, a Tábor utcán és a Kazinczy-lakótelep 28. szám elôtt

VOKE Vasutas Mûvelôdési
Háza és Könyvtára
5600 Békéscsaba, Andrássy út 79–81.
Telefon: 66/322-240. www.bcsvmh.hu
E-mail: vasutas@bcsvmh.hu

MÁJUSI PROGRAMOK
SZÜLETÉS HETE rendezvénysorozat:
(A belépés minden programra ingyenes!)

Május 6. (csütörtök)
17.00 Spirituális születés – elôadó: Dézsi Aranka természetgyógyász
Május 7. (péntek)
16.30 Hordozókendô- és moshatópelenka-bemutató
– elôadó: Serfôzôné Pákozdi Ágnes
17.00 Dúla – Ki is az, és miben segíthet?
– elôadó: Szabó Endréné békéscsabai dúla
17.30 Lelki köldökzsinór – baba-mama kapcsolat – könyvbemutató

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

bálak, lakodalmak, egyéb
rendezvények megrendezésére

Telefon:

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

BÉRBE ADJA
TORNACSARNOK
helyiségét.
Érdeklôdni: Tóth Istvánnál.
Tel:66/326-218

Május 8. (szombat)
9.00–13.00 Baba-, gyermekruha és játékbörze
(Asztalfoglalás és a belépés ingyenes!)

Május 14. 18 órától: Lehetséges-e a felemelkedés Magyarországon
(Lisszaboni Szerzôdés) – Drábik János elôadása
Május 15. 16 órától: Brunó Gröning Baráti Kör
– Gyógyulások és gyógyítások – elôadás
Május 29. II. Békés Megyei Amatôr Felnôtt Színjátszó Találkozó
Szeretettel várunk minden színjátszást és irodalomkedvelô érdeklôdôt!
Részletes programról érdeklôdni: a 66/322-240-es telefonszámon

Önkormányzat

CSABAI MÉRLEG

Sürgôs ügyek a soron kívüli közgyûlésen
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL *

Megjegyezte: a szocialisták a
kampányban arra hívták fel a figyelmet, hogy csak a város
számít. Bíznak abban, hogy a
képviselôk ezt szem elôtt tartva dolgoznak majd a Parlamentben.
A testület elé került napirendek gyorsan követték egymást, és egy kivételével valamennyi vita nélkül ment át.
Az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság pályázatot írt ki a technikai eszközök
fejlesztésére a tûzoltóságot

fenntartó önkormányzatok
számára. Kiss András tûzoltóparancsnok a városhoz fordult

segítségért, ugyanis a lánglovagok egy 1989-es – például
közlekedési
baleseteknél,
épületkároknál használt – mûszaki mentôvel járnak, amit
szeretnének lecserélni. Az új
jármû százmillió forintba kerül;
a képviselôk úgy döntöttek,
hogy pályázik a város a
mûszaki mentô cseréjére, s a
szükséges húszszázalékos
önrészt hitelbôl biztosítják. A
soron kívüli közgyûlésen vizsgálták felül és aktualizálták a
2010-tôl 2012-ig szóló szolgáltatásszervezési koncepciót is,
amely minden szociális tartalmú pályázat alapját képezi.
Lezárult a szennyvíztisztító
telep kivitelezôjének közbeszerzési eljárása, amelyre a
határidôig négy ajánlat érkezett, ebbôl kettôt érvénytelennek nyilvánítottak. A testület
döntött arról, hogy a telepet a
legkedvezôbb ajánlatot beadó
SI Konzorcium építheti meg
közel hárommilliárd forintból.
A konzorcium vezetôje a Strabag – MML Kft.
A belváros fejlesztésének
második ütemére – amely a

ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Andelic Marija és Medvegy Róbert, Toszeczky Renáta és Rózsavölgyi István, Horváth Csilla és Bakos Zsolt, Szabó Barbara és Tóth Róbert, Farkas Vivien (Békés) és Molnár Zoltán (Békéscsaba), Kuti Katalin és Gyôri Attila Zoltán, Varga Judit (Mezôberény) és Forró Ferenc
(Mezôberény).

SZÜLETÉSEK

Mlinárik Pál és Püski Katalin leánya Vivien Ildikó, Tóth Csaba és Molnár Beatrix fia Alex, Túróczy József és Kis Edina fia Hunor, Duma Tibor és Manurák éva leánya Léda (Mezôkovácsháza), Kendrella Zsolt
Lajos és Öreg Anikó fiai Máté és Bence (Békés), Olej György és Kovács Gabriella leánya Dóra (Mezôberény) Szpisják István és dr. Varga Edit Brigitta fia Attila, Bánfi Csaba és Nagy Melinda fia Tamás, Ostoróczki Ferenc és Markó ágnes fia Roland, Bohács András Péter és
Ravasz Szilvia fia Bence (Újkígyós), Benkó László és Tóth Ilona fia
Bence (Újkígyós), Kurbely Gábor és Muntyán éva fia Gábor (Kétegyháza), Simonyi György és Kovács Katalin leánya Nóra Petra (Hunya),
Ilyés István és Korcsok éva Eszter fia Balázs István (Békés).

HALÁLESETEK

Pekárik Pál (1941, Kondoros), Matus Sándorné Zahorán Erzsébet
(1918, Mezôberény), Varga József (1920, Gerendás), Zsíros Györgyné Varga Ibolya (1956, Mezôberény).

Petôfi utca, Jókai utca, Irányi
utca, Munkácsy utca, Posta
köz, Szabadság tér, Bartók
Béla út által határolt területet
érinti – április 30-áig kellett
benyújtani projektjavaslatot,
ezért errôl is a soron kívüli ülésen tárgyalt a testület. Takács
Péter aggályait fejezte ki egyebek mellett azzal kapcsolatban, hogy az Andrássy út
Mednyánszky utcától a Jókai
utcáig terjedô szakasza valóban sétálóutca lesz-e, ha vegyes forgalmat terveznek oda,
és a Luther utca kanyarodósávokkal történô bôvítését is
kifogásolta. Galisz Géza nem
értett egyet azzal, hogy feláldozzák a kerékpárutat egy

olyan útbôvítésre, amely még
nagyobb forgalmat eredményezhet a Luther utcán. Lukácsi László fôépítész és Wittmann László, a stratégiai fejlesztési osztály vezetôje felhívta a figyelmet arra, hogy az
Andrássy út említett szakaszán szabályozottabb parkolást, védettebb kerékpárutat
alakítanak ki úgy, hogy a gyalogosok is biztonságban sétálhassanak ott. A Luther utcában forgalomszámlálást végeztek a kerékpárosoknál is,
és kiderült, hogy kevesen jár-

nak arra biciklivel, viszont az
autók miatt szükséges a szélesítés. A belváros felújításá-

nak második üteme kiemelt
projekt; ha a kormány a pályázat mellé áll, minden részletre
kiterjedô terv készül a megvalósítást illetôen. A terveket
egyébként májusban lakossági fórumon is bemutatják. A
belváros fejlesztésének második üteméhez 640 milliós támogatásra számít a város, ehhez jön 450 millió forint saját
erô és 127 millió forint vállalkozói tôke.
A Jamina Innovációs Kft.ben 24 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik Békéscsaba. A cég ügyvezetôjének
megbízása két éve lejárt, többségi tulajdonosát felszámolták, és a társaság 17 millió forinttal tartozik a városnak. Az
önkormányzat szeretné kideríteni, mi történt a cég gazdálkodásával, jogilag rendezni kívánják az ügyet, és ha van
még vagyon, azt szeretnék
megóvni. A közgyûlés azt javasolja a társaság taggyûlésének, hogy a helyzet rendezése
érdekében Kozma Jánost válasszák meg ügyvezetônek.
Mikóczy Erika

A Chopin-kórus minôsítôje
prilis 19-én a békéscsabai evangélikus kistemplomban zajlott a Chopin-kórus
minôsítô-hangversenye. A jelenleg harmincfôs vegyes kar
a Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület keretében
alakult még 2006-ban Rázga
Józsefné vezetésével, azóta
sok magyar városban és Lengyelországban koncerteztünk.
A minôsítô feltételei: a koncert idôtartama legalább 40
perc, hat különbözô karakterû
mû szólaljon meg legalább
három zenetörténeti korszakból, szerepeljen egy kortárs
mû is. Fontos, hogy milyen
a kórus hangszíne, elôadás-

Á

módja stb. Ezeknek a feltételeknek megfelelt és „Fesztiválkórus” fokozatot ért el a
Chopin vegyes kar, s a kiváló
eredmény további fejlôdésre
ösztönzi tagjait. Az esemény
létrehozásáért, annak támoga-

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT

A hopp-parádé
országjárása

J

únius 2-án immáron az ötödik nemzetközi utcai ugrófesztivált rendezik meg, és ismét nemzetközi, valamint hazai atlétasztárok érkeznek az
V. Hopp-Parádéra.

Idén egy újabb megyeszékhely ad otthont a rangos,
népszerû eseménysorozatnak: a sportszeretô, atlétabarát Békéscsaba méltó helyen,
a belvárosban, a sétálóutcán
fogadja majd a nemzetközi és
hazai atlétavilág sztárjait. A
Korzó térre várják a szervezôk
az érdeklôdô közönséget, s
az eseményre a belépés most
is ingyenes lesz.
Hála a szervezôknek, az
eddigi négy hopp-parádén öt
világbajnok atléta kápráztatta
el a közönséget, s ezúttal is
több földrészrôl érkeznek szupersztárok a férfirúdugrás, illetve a nôi távolugrás versenyszámokban. Az esemény egyben komoly bizonyítási lehetôség a hazai atlétaelit számára is. A rangos nemzetközi utcai ugróversenyszámok mellett számos más látványos
mûsorszámmal is kedveskednek majd a közönségnek.
A gyerekeknek is lehetôségük nyílik rá, hogy különbözô
versenyszámokban hódoljanak a sportok királynôjének.
A korábbi hopp-parádé rendezvényekhez hasonlóan az
egész napos szabadtéri esemény középpontjában most
is a gravitáció legyôzése áll.

tásáért köszönettel tartozunk
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közmûvelôdési Fôosztályának, valamint a békéscsabai evangélikus egyházközségnek.
Leszkó Malgorzata
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KIÁLLÍTÁS:
Május 8-án, szombaton 16 órakor: Werner Lubos lengyel festômûvész kiállításának a megnyitójára kerül sor. A tárlatot Zofia
Krzykowska, a Tarnowskie Góry Múzeum igazgatója nyitja meg.
Megtekinthetô május 21-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
BEMUTATÓ:
Május 10-én, hétfôn 15 órakor: szôlôoltási bemutató. A foglalkozást Balogh György, a Kertbarát Kör tagja vezeti. Találkozás
14.30 órakor a közösségi ház mögötti parkolóban.
KIRÁNDULÁS:
Május 16-án, vasárnap: a Természetjáró Kör túrája Szanazugból
Dobozra. Találkozás 8.40 órakor a buszpályaudvar 14-es kocsiállásáról.
ISMERETTERJESZTÔ ELÔADÁS:
Május 17-én, hétfôn 14.30 órakor: dr. Kállai Klára pszichológus
tart elôadást „Lelki problémák nyugdíjaskorban” címmel.
NYÁRI KÉZMÛVESTÁBOR:
2010. június 21-tôl 25-ig és június 28-tól július 2-ig általános iskolák alsó és felsô tagozatosai részére. A résztvevôk a szövés,
fonás, bôrözés, batikolás, üvegfestés, gyertyamártás, gyöngyfûzés és papírmunkák alapvetô technikáit sajátítják el szakmai
vezetôk irányításával, játékos formában. A programot magyar
népmesékkel és mondákkal való ismerkedés, játék- és daltanulás színesíti.
A foglalkozások – heti váltásban – hétköznapokon 8-tól 16 óráig
tartanak. A részvételi díj: egy hétre 7500 Ft/fô, mely összeg az
ebéd biztosítását is tartalmazza. Jelentkezni június 11-ig lehet
személyesen a közösségi házban.
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Május 7. 19.00, nagyterem:
DR. CSERNUS IMRE ELôADáSA
(Belépôjegyek 2500 Ft-ért a helyszínen kaphatók.)
Május 15-én 20.00 Casino Belmondo zenekar koncertje
A VáROSHáZI ESTéK PROGRAMJAIRA JEGyEK VáLTHATóK

Május 6–12.

Vasember 2. (szinkr. amerikai fant. akció) 12 év
A titánok harca (szinkr. angol–amerikai fantasy-akció) 12 év
Szélcsend (magyar játékfilm) 12 év
Az út (amerikai dráma) 16 év
Szeszélyes szôke (portugál–spanyol–francia rom. vígj.) 12 év
9 (amerikai animációs) 12 év
Május 13–19.

Robin Hood (amerikai–angol kaland) 12 év
Vasember 2. (szinkr. amerikai fant. akció) 12 év
Budapest (magyar–brazil–portugál rom. dráma) 16 év
Kínai lány (angol–francia–német dráma) BA
Revans (osztrák thriller) 16 év

2010. június 4. – Békéscsabán, az Angyalos kútnál
TRIANONI MEGEMLéKEZéS
– 18.00 órakor TRANSyLMáNIA-koncert

TÁBOROZZ VELÜNK!
Nyári táborelôzetes:
SAKKTÁBOR: 2010. július 5–10.,
napközis és általános iskolásoknak
KISFESTÔTÁBOR A MUNKÁCSY-EMLÉKHÁZBAN:
2010. augusztus 23–28., napközis kisiskolásoknak
SZÍNJÁTSZÓ ÉS BÁBOS TÁBOR: szervezés alatt, bentlakásos
LOVAS TÁBOR: szervezés alatt, napközis

Munkácsy Mihály Emlékház idôszaki kiállítása:
2010. május 18-án, kedden 11 órakor, a múzeumok világnapján
bemutatkozik az OROSHáZI VáROSI KéPTáR.
A Boldizsár István, Bolmányi Ferenc, Csáki-Maronyák József és
Pap Gyula képeibôl válogatott kiállítás augusztus 25-ig látogatható.
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Gazdaság

CSABAI MÉRLEG

Beruházások, kivitelezôk
Elônyben a helyi szakemberek és alkalmazottaik
atalmas beruházások
elôtt áll Békéscsaba, a
következô egy-két évben szinte alig lesz olyan pontja a városnak, ahol ne indulna el valamilyen építkezés. A városvezetés szeretné, ha nem csak
az eredményeket élvezhetnék
az itt élôk, hanem a kivitelezésben is lehetôséghez jutnának a csabai szakemberek és
alkalmazottaik. A törvény nem
teszi lehetôvé a helyiek elônyben részesítését, azt viszont
semmi sem tiltja, hogy a vállalkozások informálódjanak a
tervezett fejlesztésekrôl.

H

Békéscsabai beruházások,
békéscsabai kivitelezôk címmel a városháza dísztermében tartott szakmai tájékoztatót a vállalkozóknak Wittmann
László, a stratégiai-fejlesztési
osztály vezetôje, Sztankó János, a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. ügyvezetôje,
Opauszki Zoltán kabinetfônök
és dr. Sódar Anita, a közbeszerzési csoport vezetôje.
Sztankó János beszélt az inkubátorház, a Békéscsabai
Almáskerti Ipari Park és az
épülô északi Ipartelep nyújtotta lehetôségekrôl. Felhívta

a figyelmet arra is, hogy a helyi mikro- és kisvállalkozások
technológiai fejlesztését és
munkahelyteremtését idén 45
millió forinttal támogatja az
önkormányzat. Opauszki Zoltán a folyamatban lévô és tervezett – összesen mintegy
harmincmilliárd értékû – beruházásokat vázolta fel a
szennyvízcsatornázástól az
Agórán, a belváros felújításán
és a jaminai fejlesztéseken át
a kerékpárutak építéséig. A
kabinetfônök az elôadása során több alkalommal jelezte,
mely területeken tudnának

Véget ért a csatornafórum
Válasz: A belsô udvartéri
Ezen rajta lesznek az elérhetô- vezeték 110 mm-es átmérôjû
ségek névvel és címmel, vala- PVC, KGPVC anyagú csôvezetékkel valósítható meg. A
mint telefonszámmal.
2. Rajta van-e a terveken az csatornacsöveket métereningatlantulajdonos házi bekö- ként 0,5 cm lejtéssel kell lefektôvezetéke, illetve mi van ak- tetni, 5–10 cm vastag homokkor, ha az a hely nem felel meg ágyazatra. A munkagödröt
a lakónak, ahová tervezve van? homokkal, talajjal kell visszaVálasz: Amelyik ingatlan tölteni. A vezeték felett a földelôtt épül gerinccsatorna, ott
mindenkinek épül házi bekötôvezeték is. A bekötôvezeték
helyét a tulajdonos megválaszthatja, de a víz- és gázvezetéktôl egyméteres védôtávolságot be kell tartani, valamint a szomszéd ház falától
legalább másfél métert.
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL *

akár szórólapon, akár reklámújságban. A belsô udvartéri
vezeték megépítésének a költségeit az ingatlantulajdonosnak kell állnia.
5. Ki fogja elvégezni a helyreállításokat? Lehet-e kapubejáróba kérni a bekötôcsonkot?
A kapubejárókat is helyre fogják állítani?

3. Mikor lehet rákötni a csatornára, hogyan szereznek errôl tudomást?

Válasz: A csatorna lefektetése és az út ideiglenes helyreállítása után három hónappal fogják a csatorna kamerás
vizsgálatát elvégezni. Amenynyiben ez a vizsgálat megfelelô, utána kerül sor az út végleges helyreállítására és a mûszaki átadás-átvételre. Rákötni a csatorna mûszaki átadása-átvétele után lehet. Errôl a
Békéscsabai Víziközmû Társulat küld majd értesítést. Az
értesítés kézhezvétele elôtt tilos a csatornára rákötni.
4. Mi a módja a belsô udvartéri vezeték megépítésének?
Kit ajánlanak a munkák elvégzéséhez? Ez kinek a költsége?

takarás minimum 60 cm legyen. Csapadékvizet tilos a
szennyvízvezetékbe bekötni.
Trágyalé, meglévô szennyvíztároló, szikkasztó szintén nem
vezethetô be, illetve nem köthetô be a csatornába. A belsô
udvartéri vezeték kiépítését a
vízmûvek az átvételkor ellenôrizni fogja.
Az önkormányzat nem ajánl
senkit. A kivitelezés során biztosan sok ajánlattal fogják
megkeresni a tulajdonosokat

Régiós nívódíj
Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács alapította „Régió Nívódíj” elismerésben részesült Békéscsaba
– egyedüliként a dél-alföldi régióból. A díjat Szegeden, a
Hunguest Hotel Forrásban
vehette át Opauszki Zoltán, a
városháza kabinetfônöke dr.
Kozma Józseftôl, a DARFT elnökétôl.
A nívódíjat három kategóriában hirdették meg, s a tanács március 17-i határozata
alapján a „Fejlôdô település –
ötletektôl a sikeres megvalósításig” kategóriában Békéscsaba önkormányzata hozta
el a pálmát osztozva a REÖK
Regionális Összmûvészeti
Központtal és Dunapataj
Nagyközség Önkormányzatával. Városunkat egyébként
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a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ajánlása
alapján terjesztették fel az elismerésre. „…Békéscsaba
Megyei Jogú Város 2006-ban
megfogalmazott gazdasági
programja a hatékonyságot,
fenntarthatóságot, felelôs vagyongazdálkodást, a város
térségi hatását fogalmazta
meg alapelvei között. Az elmúlt idôszak fejlesztései ezen
alapelvek mentén egyrészt a
lakosság élhetôbb körülményeinek kialakítását, másrészt
pedig a munkahelyteremtést,
a befektetôbarát település kialakítását célozták…” – áll indoklásként Vantara Gyula, Békéscsaba polgármestere lapunkhoz eljuttatott közleményében.
Vándor Andrea

Válasz: A kivitelezôknek
komplex helyreállítást kell végezniük, amely vonatkozik a
teljes közterületre és a bekötôvezeték egyméteres udvartéri szakaszára is. Tehát a kapubejárókra is vonatkozik a
helyreállítás, amennyiben a
bekötôvezeték a kapubejáróban fog megépülni.
A csatornatudakozó ingyenesen hívható zöldszáma:
06-80/922-010, e-mail címe:
szennyviz@bekescsaba.hu.

bekapcsolódni a munkákba a
helyi vállalkozók.
Dr. Sódar Anita ismertette,
hogyan bonyolítja le a közbeszerzési eljárásokat a város,
és beszélt az ajánlattevôknél
gyakran elôforduló hibákról. A
csoportvezetô kiemelte, hogy
Békéscsaba honlapján (www.
bekescsaba.hu) minden lényeges információval megtalálható az éves közbeszerzési
terv, a vállalkozóknak érdemes
megnézniük, vannak-e olyan
munkák, amelyeket akár az ô
cégük is elvégezhetne.
M. E.

Aláírásgyûjtés
a szabad vasárnapért
egyvenezer magyar aláírás gyûjtésébe kezdett a
Kereskedelmi Alkalmazottak
Szakszervezete – jelentette be
dr. Sáling József, a szervezet
elnöke. Az akció egy európai
kezdeményezés része, amelynek keretében több uniós ország összefogásával szeretnék elérni, hogy egységes
uniós szabályozás szülessen a
kereskedelmi alkalmazottak
vasárnapi munkavégzésére
vonatkozóan. Dr. Sáling József
békéscsabai sajtótájékoztatóján elmondta: – Felméréseink
szerint a dolgozók legalább
60%-a támogatja a szabad vasárnap intézményét. Azt szeretnénk elérni, hogy az idegenforgalmi szezont és a nagyobb
ünnepeket, így a karácsonyt,
húsvétot kivéve vasárnap ne
nyissanak ki az élelmiszerboltok, a bevásárlóközpontok és
a sétálóutcák üzletei.
Az uniós aláírásgyûjtésrôl
az Európai Szabad Vasárnap
Konferencián született döntés
Brüsszelben még ez év márciusában. A közelmúltban
életbe lépett Lisszaboni Szerzôdés rendelkezései szerint az
Európai Bizottsághoz polgári
kezdeményezések is benyújthatók, amelyek közül azok az
ügyek mindenképpen az EB
napirendjére kerülnek, amelyek egymillió uniós állampolgár aláírását tartalmazzák.
K. K. P.
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Jobb lesz az ivóvíz
jabb fontos állomásához érkezett a dél-alföldi
ivóvízminôség-javító program,
hiszen Békéscsabán megalakult a Közép-békési Ivóvízminôség-javító Társulás.
Az így létrejött társulás a
maga 42 tagjával a legnagyobb a dél-alföldi régióban.
A részvevôk közül 29 település jelenleg is a közép-békési regionális ivóvízvezetékrendszerrôl kapja az ivóvizet.
A program megvalósítása során a regionális vezetékrendszer felújításával, bôvítésével
további 13 település csatlakozik a rendszerhez.
A társulás alakuló ülésén a
tisztségviselôket is megválasztották a résztvevôk. A társulás
elnöke Vantara Gyula, Békéscsaba polgármestere lett.
A létrejött társulás legfontosabb feladata a részletes
mûszaki tervek alapján a pá-
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lyázat elkészítése és benyújtása a Környezeti Operatív
Program pályázati kiírására.
Amennyiben a társulás megkapja a szükséges támogatást és az érintett önkormányzatok biztosítani tudják a
szükséges saját forrást, akkor
2013-ban a legszigorúbb – az
Egészségügyi Világszervezet
(WHO) által meghatározott –
paramétereknek is megfelelô
ivóvizet fogyaszthatnak majd
az érintett településeken élôk.

Társasházi roadshow
Huszonhárom helyszínre látogatott el a közelmúltban a tízéves Társasházi Háztartás
szaklap, valamint a Társasházak és Társasházkezelôk Országos Egyesülete (TTOE). A
roadshow célja – mely március 30-án ért városunkba –
annak támogatása, hogy a helyi közös képviselôk megismerjék városuk elérhetô pályázatait, az új társasházi törvény alkalmazásának eddigi
tapasztalatait és a hatékony
gazdálkodás lehetôségeit.
Az országos egyesület bemutatta az elmúlt tíz év tapasztalataiból összeállított kiadványát. A könyvben a jogsegélyszolgálatukhoz érkezett legérdekesebb kérdések, a társasházi perekben született bírósági ítéletek, jogi állásfoglalások,
szakmai cikkek és a társasházi mûködés szempontjából
legfontosabb törvények, rendeletek szerepelnek. Dr. Bék
Ágnes, a TTOE elnöke szerint
a közös képviselôk szakmai

továbbképzése, folyamatos
pénzügyi tájékozódása elengedhetetlen. – A megváltozott
gazdasági körülmények a társasházak és lakásszövetkezetek gazdálkodására is hatással
vannak, így a szakszerû társasházkezelés még inkább
alapvetô követelménnyé vált
az elmúlt években. A megfelelô szintû felkészültség például
azért is fontos, mert a közösköltség-tartozás felhalmozódása akár évi több tízezer forintos
bevételkiesést okozhat, így a
kintlévôségek miatt nem valósulhatnak meg a szükséges
felújítások. Békéscsabán megugrott a hitelfelvételi kedv, és a
társasházak nagy számban
vesznek igénybe pályázati forrásokat is. A legjellemzôbb beruházások általában energiamegtakarítást célzó fejlesztések a régióban – mondta el a
szakember.
A pályázati lehetôségekrôl
a www.hazforum.hu oldal
nyújt információkat.

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

Mindenféle TAKARÍTáS, KÖLTÖZTETéS
garanciával. Ingyenes árajánlat
és csomagolódobozok biztosítása.
Raktározási lehetõség rövid idõre is.

Tavaszi tanfolyamaink:

MSZ EN ISO 9001:2001

FIAT
gépjármûvek javítása
ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK
GyáRTáSA, BEéPÍTéSE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
Minden, ami ÜVEGEZéS

Mindenfajta keleti-nyugati
személygépkocsi és haszonjármû

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

Polykarbonát • Épü let la katos mun kák

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

(a Vídia-udvarban)

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

WWW.TOTHPRODUKCIO.HU

Lapunk legközelebbi száma
május 20-án jelenik meg.

Békéscsaba, Szerdahelyi út 20.

Elindult, és még lehet csatlakozni:
• bérügyintézô
• mérlegképes könyvelô
• társadalombiztosítási
• társadalombiztosítási
és bérügyi szakelôadó
ügyintézô
További képzések:
• valutapénztáros
• pénzügyi-számviteli
ügyintézô (04. 28.)
• adótanácsadó,
• ékszerbecsüs (új!)

• munkavédelmi technikus
• 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

A mi oldalunk

CSABAI MÉRLEG

Az elsô templom és védôszentje
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL *

Az elsô templom alapkövét
1769. július 30-án tették le,
szentelését Jedlicska Antal
nagyváradi apátkanonok végezte. 1770. október 8-án átvitték az oltáriszentséget az
épülôfélben lévô, új templom
sekrestyéjébe, és ezentúl itt
voltak a szentmisék. 1771
pünkösd ünnepén miséztek
elôször az új templomban. A
templomot megáldó fôpap
személyét nem ismerjük, valószínûleg a plébános benedikálta. A templomnak akkor
még nem volt tornya, zsindellyel fedett harangláb szolgált 1818-ig, ekkor, Bitskos
János plébános idején, 1818
és 1820 között torony épült a
három boltszakaszból álló
templomhajó elé. Ezzel egy
negyedik boltszakasszal is
bôvült a templom, ahol karzatot is építettek. Az egytornyú
barokk templomról csak kül-

sô felvételünk van, a templombelsôrôl és az oltárokról
nem maradt képes ábrázolás.
Bugár-Mészáros Károly leírása alapján: „A fennmaradt felvétel tanúsága szerint a toronytest kissé elôreugrott,
szegmensívû timpanon záródású diadalív keretezte a bejárati tengelyt, ahol két szintet
átfogó dór pilaszterek tartották a párkányt. A toronysisak
a rézmetszetû veduta (1830
körül készült céhlevél fejléce)

tanúsága szerint hullámélû
gúla felett hagymataggal és
laternával gazdagodott, azonban az 1838. VII. 8-i villámcsapás nyomán megsérült,
és csak alsó elemét állították
helyre azután.”
Az 1816. évi egyházlátogatási jegyzôkönyv alapján van
némi ismeretünk a régi templomról. Fôoltárán a patrónus,
Páduai Szent Antal képe. Ezt
az oltárképet cserélték le
1878-ban, amikor a négy Laurinyecz testvér 800 forintos
adományából újat festettek.
(A festô nevét sajnos nem ismerjük.) A fôoltár fából készült, itt ôrizték az oltáriszentséget. Örökmécse az olajhiány miatt csak a szentmiséken égett. Mellékoltárán Sienai Szent Katalint ábrázoló oltárkép volt. 1839-ben az egyházközség költségén készült
el a második mellékoltár, Nepomuki Szent Jánost ábrázoló

Szlovák önkormányzat
ékéscsaba Megyei Jogú
Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata az ún. kisebbségi törvény értelmében
alakult, melyet a magyar Parlament 1993-ban 96 százalékos többséggel fogadott el. E
törvény szerint a kisebbségi
önkormányzatok bármely,
a nemzetiségi lakosságot
érintô kérdésben felvilágosítást kérhetnek, javaslatokat
nyújthatnak be, intézkedéseket kezdeményezhetnek vagy
ellenvéleményüket fejezhetik
ki olyan gyakorlat, illetve
konkrét cselekedet esetében,
mely az adott helységben
megsérti a kisebbségi jogokat. Úgyszintén kezdeményezhetik az ilyen jellegû intézkedések megszüntetését.
Városunk szlovák önkormányzata öt választott képviselôbôl áll, élükön az elnökkel, az ô munkáját az alelnök
asszony segíti. A munkához
szükséges infrastrukturális
hátteret, úgymint az irodát, az
adminisztratív és gazdasági
munkatársat Békéscsaba önkormányzata biztosítja a testületnek. Költségvetésének
nagyobb részét szintén Békéscsaba Megyei Jogú Város
önkormányzata nyújtja, ez
a teljes összeg felét teszi ki.
A szlovák önkormányzat elsôrendû feladata a város és
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környéke szlovákságának érdekképviselete.
A testület évente kilencszer ülésezik, egyszer közmeghallgatást tart, emellett
különbözô hivatali feladatai
vannak, és hetente fogadóórákon áll a lakosság rendelkezésére. Az önkormányzat
2001-tôl mûködtet saját, muzeális intézményt, a Békéscsabai Szlovák Tájházat, ahol
gondnokot is foglalkoztat.
A gyûjtemény éves látogatottsága kb. 4000–5000 fô.
2006-ban a tájház keretén
belül átadásra került a 120
m2-es áchim Terem, mely kulturális rendezvények, elsôsorban kiállítások és konferenciák helyszínéül szolgál.
A szlovák nyelvoktatás területén a legfontosabb szerepe
a Szlovák Gimnázium, általános Iskola, óvoda és Kollégiumnak van, a kisebbségi önkormányzatnak ezzel az intézménnyel is gyümölcsözô a
kapcsolata. Másrészt a testület nem feledkezik meg azokról a további oktatási-nevelési
intézményekrôl, elsôsorban
óvodákról sem, melyekben
szlovák foglalkozások vannak. Az utóbbi években egyre
nagyobb érdeklôdés mutatkozik a felnôttek részérôl
a szlovák nyelvtanfolyamok
iránt, jelenleg a Békési Úti Kö-

Költészet napi megemlékezés

zösségi Házakban folynak az
órák. A szlovák programok
szervezése, illetve támogatása területén a testület szorosan együttmûködik a város
különbözô intézményeivel,
szervezeteivel és szerveivel
(Csabai Szlovákok Szervezete, Munkácsy Mihály Múzeum, Békési Úti Közösségi
Házak, megyei könyvtár,
evangélikus egyház stb.), és
vannak saját rendezésû szlovák programjai is, mint például a szlovák pedagógusok
napja vagy a Márton-napi
bál. Az önkormányzat fontosnak tartja a helyi, szlovák
nyelvû sajtótermékek megjelentetését (Čabän, Csabai
Mérleg szlovák melléklete,
Čabiansky kalendár), és támogatja a Csaba TV szlovák
híreinek rendszeres sugárzását, valamint a könyvkiadványokat is (pl. Dedinszky Gy.
és Zahorán Gy. mûve a Csabai Etnographián belül). A
szlovák önkormányzat két
nemzetközi, kétoldalú kulturális megállapodást írt alá –
1998-ban Túrócszentmárton
városával, míg 2001-ben a tôketerebesi honismereti múzeummal. Sikeresen együttmûködik ezenkívül Trencsén,
Zsolna, Kassa és Pozsony városaival is.
Ando György elnök

A gyermekek
védelmében
evelôszülôk és a nevelôszülôket segítô szakemberek tartottak tanácskozást a megyeházán. A rendezvényt Domokos László, a
megyegyûlés elnöke nyitotta
meg, majd dr. Katonáné dr.
Pehr Erika, a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium gyermekvédelmi fôosztályvezetôje és a helyi szakemberek beszéltek többek közt a gyermekvédelem túlszabályozottságáról, a többszereplôs rendszer napi mûködtetésének
nehézségeirôl.
e.

N

Április 11-ére, a költészet napjára emlékeztek József Attila
szobránál a Lencsési lakótelepen Takács Péter önkormányzati képviselô szervezésében
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oltárképét Petrovszky Ádám
ajándékozta a templomnak.
1876-ban Krisztus-koporsóval
gyarapodott a liturgikus felszerelés, amely még 1926ban, az új templomban is
megvolt.
A régi templomból mára
kevés tárgyi emlék maradt: az
1845-ben Pesten készült aranyozott ezüst, ún. Goszmannféle kehely, a szent kereszt
ereklye, a Madonnát a kis Jézussal és Keresztelô Szent Jánossal ábrázoló textilkép, valamint a legrégebbi körmeneti kereszt korpusza.
A fennállása során többször renovált, bôvített templom a XX. század elejére már
kicsinek bizonyult a nyolcezret meghaladó létszámú hívôsereg számára, állaga is úgy
leromlott, hogy nem volt érdemes megmenteni. Új templom
építésére volt tehát szükség.
Bielek Gábor–Jároli József

Nagytestû kutya kóborolt január közepén a Dobozi úton.
Nehéz volt befogni, mert nagyon félt az emberektôl. Ez
nem egy különleges dolog,
mivel sok kóborló kutya hasonlóan viselkedik idegen
emberek közeledésére. De
amit ezután tapasztaltak a menhelyen, az elég különös. Ez
a „hatalmas” kutya rettegett! Minden érintésre összerezzent, elhúzódott a közeledô simogató kezektôl. Vajon mit
csinálhattak ezzel a szerencsétlen jószággal?
Telt-múlt az idô, és Fredi ma már egy kicsit bátrabban
viselkedik. Szépen sétál pórázon, már ô is kezdeményezi
a közeledést, de még nagyon óvatosan. Szép, nagyon
nyugodt természetû, csendes, házôrzésre csak termete és
nem a viselkedése miatt alkalmas. Fiatal kan kutya, úgy
hároméves lehet. Szerencsére a rossz emlékek ellenére
egy szemernyi agresszivitás sem tapasztalható nála.
Végtelenül türelmes, és sok-sok szeretetet adni tudó
gazdára vár Fredi, hogy idôvel elfelejtse a rossz emlékeket, és végre „normális” kutyaéletet élhessen ô is.
A csabai kutyamenhely a Kétegyházi út 30. sz. alatt található, tel.: 06-30/322-2776, e-mail: csabaiallatvedok@
freemail.hu, honlap: www.csabaiallatvedok.hu.
Adószámunk: 18383128-1-04.

Slovenská samospráva
Zbor zasadá ročne 9 krát, raz
organizuje verejný náčuv, popri tom vykonáva rôzne úradné

jazyka najdôležitejšiu úlohu
zohráva Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium, s touto

úlohy a týždenne má stránkové hodiny pre obyvateľov
mesta. Samospráva od roku
2001 prevádzkuje muzeálnu
inštitúciu, Čabiansky slovenský oblastný dom, zamestnáva
v ňom správcu. Ročná návšteva zbierky je cca 4000-5000
osôb. V roku 2006 pri oblastnom dome bola odovzdaná
120 m2 Áchimova sieň, ktorá
slúži na zorganizovanie kultúrnych podujatí, predovšetkým výstav a konferencií. V
oblasti výučby slovenského

inštitúciou má menšinová samospráva tiež plodné kontakty. Pritom zbor nezabúda
ani na tie ďalšie výchovnovzdelávacie inštitúcie, hlavne
materské školy, v ktorých
majú zamestnania v slovenčine. V posledných rokoch sa
prejavuje čoraz väčší záujem
aj o kurzy slovenčiny pre dospelých, v súčasnosti prebiehajú v Spoločenských domoch
na ulici Békeši. Na poli organizovania, resp. podporovania
slovenských programov zbor

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL *

úzko spolupracuje s rôznymi
inštitúciami, organizáciami a
orgánmi mesta (Čabianska organizácia Slovákov, Múzeum
Mihálya Munkácsyho, Spoločenské domy na ulici Békeši,
župná knižnica, evanjelická
cirkev atď.) a má aj vlastné národnostné programy, akými sú
napríklad Deň slovenských
pedagógov, alebo Veselica na
Martina. Samospráva pokladá za dôležité vydávanie miestnych tlačových orgánov v
slovenčine (Čabän, slovenská
príloha Csabai Mérleg, Čabiansky kalendár), a podporuje
pravidelné vysielanie slovenských správ v Csaba TV, ako
aj vydávanie knižných publikácií (napr. dielo J. Dedinského
a J. Zahorána v edícii Csabai
Etnographia). Slovenská samospráva podpísala dve medzinárodné dvojstranné dohody o spolupráci v oblasti kultúry, v roku 1998 s mestom
Martin, v roku 2001 s Vlastivedným múzeom v Trebišove.
Okrem týchto miest úspešne
spolupracuje i s Trenčínom,
Žilinou, Košicami a s Bratislavou.
Juraj Ando predseda

BékéscsABAI éleTrAjzok

139 éve született Áchim L. András
Valaki mindig hiányozni fog. Valaki mindig hiányzik. Fontos, hogy a közemlékezésnek (szóban, iratban, újságokban, folyóiratokban, könyvekben) haláluk után is részei.
Köztudott, kik voltak, mit cselekedtek a városi közösség, a
tágabb környezet, gyakorta a magyar társadalom javára.
Áchim L(iker) András politikus,
képviselô (Békéscsaba, 1871.
márc. 15. – Békéscsaba, 1911.
máj. 15.). Nagyapját, Áchim L.
Jánost 1869. január 10-én választották Békéscsaba bírájává. Apja, idôsebb Áchim L.
András földbirtokos. Közéleti
szereplését 1899-ben kezdte.
Ellenzéki magatartása miatt
az agrárszegénység vezetôi
meghívták az általános népegyletbe, és 1904-ben elnökké

választották. 1905-ben a Mezôfi Vilmos vezette, újjászervezett Magyarországi Szociáldemokrata Párt programjával képviselôvé választották.
1906-ban megalapította a Magyarországi Független Szocialista Pártot, és Paraszt Újság
címmel hetilapot indított. Pártja programjával 1906 májusában ismét országgyûlési képviselôvé választották, mandátumát azonban a magyar kirá-

lyi kúria megsemmisítette, és
lázításért, osztályellenes izgatásért bûnvádi eljárást indítottak ellene, amely 1908-ban a
felmentésével végzôdött. Viszszanyerve politikai jogait, létrehozta a kisgazdák, földmunkások és kubikusok szakegyletét, amelynek 1908. június 8án tartott kongresszusán követelte az ezer holdnál nagyobb
birtokok felosztását, és támogatta az általános választójogért vívott küzdelmet. Az
1910-es országgyûlési választásokon újra képviselôvé választották. 1911. május 14-én
gyilkosság áldozata lett.
Csobai László
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A Tabán nívódíja Zalában

Elismerések
a küldötteknek
A Békéscsabai Lakásszövetkezet az idén is megköszönte
a több éve, évtizede társasházi közös képviselôként dolgozók munkáját. Pfeifer Gyula
(képünkön) 45 év, Virág Katalin
15 év, Szûcs Tiborné 15 év, Pisák Pálné 15 év, Mazán Gyula
10 év, Lakos Jánosné 10 év,
Mornaillai Aurél 10 év, Palkó István 10 év, Szilágyi László 10 év,
Lakatos István és Széplaki Sándor szintén egy-egy évtizednyi
küldötti ténykedés elismeréseként kapott pénzjutalmat és erkölcsi elismerést. Rajtuk kívül
Fekete József közös képviselô
munkáját ismerte el és jutalmazta a lakásszövetkezet vezetôsége ünnepélyes keretek
között a Csaba Honvéd egyesület székházában.

prilis közepén huszonnegyedik alkalommal
rendezték meg Zalaegerszegen a Zalai Kamara Fesztivált,
amelyen a Tabán Táncegyüttes ismét megmérette magát.
Autentikus és táncszínházi
kategóriában lehetett nevezni,
a csabai táncegyüttes két autentikus mûsorszámot indított:
Móricz Bence Legényesek Bogártelkérôl és Farkas Tamás
Vasárnapi zsok Mácsán címmel. Az elsô mûsorszámmal
emléket állítottak azoknak a kiváló bogártelki, hagyományôrzô, legényes táncosoknak,
akik sajnos már nem lehetnek
közöttünk, de filmre vett táncaikkal örök emléket hagytak az
utókornak. A második szám
az aradi aldialektus két településének (Mácsa, Nadab) román és cigány táncanyagába

Á

nyújt betekintést egy vasárnapi báli hangulat felidézésével.
A Tabán Táncegyüttes Zalaegerszegen ezúttal megkapta az együttesi nívódíjat
(fôdíj), és Farkas Tamásnak
ítélték oda a koreográfusi nívódíjat. I. fokozatú szólótáncosi díjat vehetett át Szabó
Dániel, a Békés Banda pedig

zenei nívódíjat kapott a Vasárnapi zsok Mácsán címû szám
zenei kíséretéért. Dicséret illeti az együttes tagjait, akik a következôk voltak: Csipei Judit
(együttesvezetô), Pap Johanna, Tóth Edit, Panyi Katalin,
Móricz Bence, Bátori Sándor,
Szeverényi Barnabás, Szabó
Dániel és Farkas Tamás.

Mosolyország, „Kapcsolda”
izenegy fogyatékkal élô
alsó tagozatos gyermek
töltött néhány órát a Jankay iskola diákjaival. A Mosolyország Alapítvány, az Esély Pedagógiai Központ és az iskola
közös szervezésében megvalósított „Kapcsolda” program
lényege, hogy fogyatékkal élô
és egészséges gyerekek találkoznak az épek iskolájában,
és különbözô közös programokon keresztül ismerik meg

T

Együtt a gyászban
A Lengyel–Magyar Baráti
Kulturális Egyesület és a
kegyeletüket leróvó békéscsabaiak az április 17-i
nemzeti gyásznapon – a
varsói állami szertartással
csaknem egy idôben –
emlékeztek meg a repülôszerencsétlenségben elhunyt lengyel elnökrôl és
kíséretérôl. A Lech Kaczynskit, feleségét s a lengyel elit több magas rangú képviselôjét és a katyni áldozatok leszármazottait szállító repülôgép április 10-én zuhant le.

egymást. Az együttléteken a
gyerekek megtanulják elfogadni saját másságukat, és
segítséget kapnak abban is,
hogy ezt könnyebben elfogadtassák környezetükkel. Az
ép gyermekek eközben megtapasztalhatják, hogy milyen
módon segíthetnek fogyatékkal élô társaiknak, megismerik
az elfogadást. Nyist Kornélia,
az Esély Pedagógiai Központ
munkatársa kérdésünkre el-

mondta, hogy a gyerekek nagyon jól érezték magukat,
szinte rögtön egymásra tudtak hangolódni, és megérezték, hogy miben tudnak segíteni a fogyatékkal élôknek.
Hozzátette, hogy a Békéscsabán most elôször megszervezett programnak mindenképpen lesz folytatása, hiszen
mindkét intézmény nagyon
elégedett az elsô alkalom tapasztalataival.
K. K. P.

Iskolabarát emlékház
„A Munkácsy Mihály Emlékház iskolabarát fejlesztése”
projekt kivitelezési munkálatairól tartottak sajtótájékoztatót
az A-TEAM Reklámügynökség
Kft. szervezésében a közelmúltban. A beruházás 28,8
millió forint összköltségû, ebbôl 11 millió forint a hátsó épületrész átalakításának költsé-

ge. A kivitelezô a Megastruktúra Kft. A fejlesztés nyomán 55
négyzetméteres, leválasztható
oktatóteremmel, kézmûvesmûhellyel gazdagodik az emlékház, mely múzeumpedagógiai és kézmûves-foglalkozásoknak, szakmai képzéseknek ad majd otthont. Mint
azt Varga Tamás projektmene-

dzsertôl, önkormányzati osztályvezetôtôl megtudtuk: a járda is megújul az emlékház körül, és teljes körû akadálymentesítést végeznek. Az udvarra
egy lovaskordét álmodtak, s
már készülnek a megrendelt
korhû jelmezek, ruhák. A beruházás június 30-ig készül el.
Vándor Andrea

PROGRAMAJÁNLÓ
Május 8. Apáról fiúra – családi
hagyományôrzô programsorozat
a Meseházban
Május 9. XX. Három Város Teljesítménytúra – Békés–Békéscsaba–
Gyula. Szervezô: a Körösök Völgye
Turista Egyesület
Május 10. Családi nap a Napsugár
bábszínház és a Jókai Színház
szervezésében
Május 11. Irodalmi est a Phaedrában
Május 15–16. Múzeumok Majálisa
a Munkácsy Mihály Múzeumban
Május 17. A Szegedi Szimfonikus
Zenekar koncertje a színházban
Május 18. Múzeumok világnapja
a Munkácsy-emlékházban – bemutatkozik az Orosházi Városi Képtár

Március 18. – május 17. Patay
László festômûvész emlékkiállítása
a Munkácsy-emlékházban
Március 26. – június 30. Tingatinga
– festmények Tanzániából – kiállítás
a Munkácsy Mihály Múzeumban
Március 27. – május 14. Bereczky
Kossack Katalin kerámiakiállítása
a Munkácsy-emlékházban
Április 17. – május 14. Alföld és
a világ címû kiállítás az Arany János
Mûvelôdési Házban (Mezômegyer)
Április 24. – május 16. XXXII.
Városi Gyermekrajz-kiállítás
a Munkácsy Mihály Múzeumban
Április 30. – június 9. Ezüst György
festômûvész kiállítása a Jankaygalériában

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

TOURINFORM-BÉKÉSCSABA • 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9.
Tel./fax: 66/441-261, bekescsaba@tourinform.hu, www.turizmus.bekescsaba.hu
Nyitva tartás szeptember 1-tôl június 14-ig:
hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00, hét végén: zárva.
Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés; belépôjegyek árusítása helyi és országos rendezvényekre, (Interticket, Ticket Express, Ticket Pro és Ticketportal jegyek); ingyenes prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, rendezvényekrôl. • Megvásárolhatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék,
hátizsákok, tollak, tollkészletek, kitûzôk, kulcstartók, sapkák, noteszek), Munkácsy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák, Magyar Turizmus Kártya,
térképek, képeslapok, útikönyvek.

A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató
Központ Életfa Idôsek Otthonában mûködô,
nappali ellátását és fogyatékkal élôk nappali ellátását biztosító KLUB
sok szeretettel várja új tagjait.
A klub hétfôtôl péntekig 8-tól 16 óráig tart nyitva.
Szolgáltatások:
– masszázs, egyéni és
csoporttorna, beszédés manuálterápia;
– állandó ápolási felügyeletet biztosítunk;
– érdeklôdési körnek és
egészségi állapotnak
megfelelô szervezett
programok;
– mentálhigiénés gondozás;
– kétfogásos ebéd:
A és B menü közül lehet
választani;
– a diétás étkezés is megoldott (szükség esetén
dietetikus szakemberrel
tartandó egyeztetés is
lehetséges);
– egészségügyi tanácsadás és szolgáltatás.
Érdeklôdni a 06-66/527-400-as, a 06-66/459-450-es és a 06-20/
779-0178-as telefonszámokon lehet, vagy személyesen hétfôtôl
péntekig 8-tól 16 óráig a Lencsési 85. szám alatt.

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

A gasztronómia úttörôi
AJÁNLATUNKBÓL:
CSALÁDI HÁZ:
Békéscsabán, a Fiumei utcában 1
szobás, felújított házrész eladó.
Ár: 5,2 M Ft
Békéscsabán, a Kukorica utcában, 800 m2-es telken 1 szobás
családi ház eladó. Ár: 5,7 M Ft
Békéscsabán, a Bánát utcában
felújítást igénylô családi ház 566
m2-es portával eladó. Ár: 7 M Ft
Békéscsabán új építésû, 3 szobás,
100 m2-es, hôszigetelt családi ház
garázzsal eladó! Ár: 14,4 M Ft
Békéscsabán a Lencsési ltp. elején sorházi beépítésû, 3 szobás
lakás garázzsal eladó. Ár: 17 M Ft
Békéscsabán, a Kanálisi utcában
eladó 138 m2-es, 5 szobás, átriumos családi ház. Ár: 18 M Ft
Békéscsabán, a Reviczky utcában
egy 125 m2-es, 2 + fél szobás, új
családi ház eladó. Ár: 27 M Ft
Békéscsabán, az Ilosvai utcában,
1172 m2-es telken egy 290 m2-es
családi ház 6 szobával eladó.
Ár: 45 M Ft
Békéscsabán, a Becsey Oszkár utcában nagy polgári ház három lakássá alakítva hét szobával eladó. Ár: 57 M Ft
Békéscsabán, a Mester utcában
családi ház eladó. Ár: 24 M Ft

LAKÁSOK:
Békéscsabán, a Bartók Béla utcában egy 1,5 szobás, 8. emeleti,
erkélyes lakás eladó. Ár: 7,2 M Ft
Békéscsabán, Áchim ltp.-n 3 szobás, erkélyes, egyedi gázos, 1.
emeleti lakás eladó. Ár: 9,5 M Ft
Békéscsabán, az Andrássy úton 3
szobás, egyedi kazános, 90 m2-es
tetôtéri lakás eladó. Ár: 10,2 M Ft
Békéscsabán, a Gyóni Géza utcában 2 + fél szobás, étkezôs, 1.
emeleti, erkélyes lakás eladó. Ár:
13,4 M Ft
Békéscsabán, az Andrássy úton
eladó egy kétszobás, egyedi gázos, 3. emeleti lakás. Ár: 13,5 M Ft
Békéscsabán, az Andrássy úton
eladó egy háromszobás, 76 m2-es,
téglaépítésû lakás. Ár: 14,5 M Ft

VIDÉKI INGATLAN:

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
Gerendáson, a Táncsics M. utcában 2 szobás családi ház eladó.
Ár: 8,5 Ft
Békésen 3 szobás családi ház eladó. Ár: 10,2 M Ft
Békésen vályogtéglás, 3 szobás
ház eladó Ár: 10,2 M Ft
Szabadkígyóson 2 szobás + étkezôs családi ház eladó. Ár: 11 M Ft
Kétegyházán 2 szoba + nappalis
családi ház eladó. Ár: 12 M Ft

ÉPÍTÉSI TELEK:
Békéscsabán, a Kukorica utcában
815 m2-es építési telek eladó. Fúrott kút, villany van! Ár: 2,5 M Ft
Békéscsabán belterületi, 750 m2es telek fúrott kúttal, villannyal,
15 m2-es faházzal eladó.
Ár: 2,99 M Ft
Békéscsabán, Jaminában 1000
m2-es telek eladó, 2 lakás építésére akár. Ár: 4 M Ft

Telekgerendáson, a Béke utcában
egy 110 m2-es, 2 szobás, jó állapotú családi ház eladó. Ár: 8 M Ft
Mezômegyeren egy kétszintes,
háromszobás + nappalis társasházi lakóház garázzsal eladó.
Ár: 16,5 M Ft
Csorváson családi ház 1100 m2ÜZLETHELYISÉG,
es kerttel eladó. Ár: 2 M Ft
Újkígyóson összkomfortos csalá- IRODA:
di ház eladó. Ár: 5,8 M Ft
Békéscsabán, a belvárosban egy
Telekgerendáson családi ház ga- 50 m2-es irodahelyiség kiadó. Ár:
rázzsal eladó. Ár: 8,5 M Ft
88 000 Ft

Békéscsabán, a Lázár utca elején
irodahelyiség kiadó. Ár: 100 E Ft
Kétegyházán, a Damjanich utcában 240 m2-es üzlethelyiség eladó. Ár: 12 M Ft
Békéscsabán, az Andrássy úton
egy 75 m2-es üzlethelyiség kiadó.
Ár: 3000 Ft/m2

HÉTVÉGI HÁZ,
NYARALÓ:
Békéscsabán, a Kendervágó utcában egy 28 m2-es, 1 szobás, tetôteres hétvégi ház eladó. Ár: 2,7 M Ft
Csongrádon, a Körös-toroknál
egy 55 m2-es nyaraló eladó. Ár:
3,5 M Ft
Köröstarcsán hétvégi ház eladó.
Ár: 8,5 M Ft

GARÁZS:
Békéscsabán, a Tulipán utcában
garázs kiadó.
Békéscsabán, az Andrássy úton
garázs eladó.
Békéscsabán a Réti panzió mögött garázs kiadó.

ALBÉRLET:
Békéscsabán, a Mokry-lakótelepen egy 2 szobás, erkélyes, egyedis, bútorozatlan lakás kiadó május 1-tôl. Ár: 28 000 Ft + rezsi/hó
Békéscsabán, a Haán Lajos téren
kétszobás, étkezôs albérlet kiadó.

Sosem gondolták volna a kitûnô étkek csabai szerelmesei,
hogy itt, a végeken egyszer Michelin Guide minôsítésû séf
fôztjét kóstolhatják. Pedig a
csoda megtörtént: a Pipacs étterem tulajdonosa, Gabnai
Csaba megnyerte a Budapest
abszolút top szakácselitjéhez
tartozó Palotai Csabát, aki
nagy lelkesedéssel látott hozzá a helyi étkezési szokások
megreformálásának.
Gabnai Csaba étteremtulajdonos:

– Látható, hogy egész Magyarországon gasztroforradalom zajlik, de mi hiába vagyunk a különbözô gasztrofesztiválok megyéje, mégsem
látjuk ennek a változásnak
semmi jelét. Bármennyi kitûnô
alapanyagot találni a szûk környezetünkben, nem használjuk ki az ezek adta lehetôségeket, mert étkezési szokásaink rabjai vagyunk, és úgy
tûnik, nem is érdeke senkinek,
hogy ez megváltozzék, ehhez
ugyanis étteremtulajdonosi és

szakácsi szemléletváltás szükséges. Magam úgy gondoltam, ne csak beszéljünk a
megújulásról, tegyünk is valamit, de helyben nem találtam
ehhez partnert. Pesti barátaim
segítségét kellett kérnem, így
jutottam el Palotai Csabához,
aki több neves pesti étterem
séfjeként dolgozott, innen, tôlünk pedig szerzôdése szerint
Párizsba készül.
Palotai Csaba Michelin Guide
minôsítésû séf:

– Alternatívát kell kínálni a
piacra zúduló szokványos, ám
egészségtelen ételekkel szemben. Az alapállás: regionális és

szezonális, vagyis a régióra jellemzô, innen származó friss,
minôségi alapanyag és a szezonnak megfelelô ételek,
mindez a legújabb konyhatechnika alkalmazásával elkészítve. A Pipacs konyhájából
számûztük a tartósító- és ízfokozó szereket, tilos a konzerv
használata, és nem fagyasztunk. Ennek megfelelôen az étlap is megváltozott: a szokványos, hosszú ételsorok helyett
délután 15 órától egy újragondolt, úgynevezett bisztrókonyha viszonylag szûk ételkínálatát ajánljuk a Pipacs vendégeinek, s ez napról napra változik.
Semmi sincs kôbe vésve, minden attól függ, milyen friss
alapanyagokhoz lehet éppen
hozzájutni. Kenyeret is magunk sütünk naponta az étterem saját kemencéjében. Szeretettel ajánljuk mindenkinek,
látogasson el a Pipacsba, kóstolja meg ezeket a nem mindennapi, ám mégis hagyományos ételeket…
(X)
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Filmet forgatnak a legendás Fekete Párducról

büntetésként került a Budapesti Honvéd kapujából Tatabányára. A Bányászban 144
alkalommal léphetett pályára,
és amilyen félelemmel érkezett a városba, olyan szeretettel távozott.
– Én ide mindig hazatérek
– mondta a nyolcvannégy
esztendôs sportember a stadion gyepén, a filmforgatás
szünetében, majd már odabent, az öltözôben folytatta. – Számomra Dorog és Tatabánya a két legkedvesebb
helyszín, hiszen Dorogon elkezdtem, itt pedig befejeztem

Különvonatokkal a pünkösdi búcsúra

Indul a Csíksomlyó expressz
A Kárpáteurópa utazási iroda és az Indóház magazin
2008-ben egyedülálló vállalkozásba kezdett. Különvonatot indítottak a csíksomlyói
búcsúra Székely gyors néven. A járat 1944-ben, ÉszakErdély elvesztését követôen
megszûnt, és csak nemrég
indult újra útnak. Nem véletlenül mondák a szerelvényt
nemzeti lobogókkal váró
székelyek az anyaországiaknak: késtetek 64 évet.
Magyarok százezrei a szentmisén
Csíksomlyó expressz dél-erdélyi útvonalon jut majd el
Székelyföldre, a pünkösdi búcsúra.

Fotó: archív

A csíksomlyói búcsú a román
diktátor, Ceausescu bukása
után az erdélyi és határon belüli magyarok százezreinek

A Nohab Gyimesbükkön, az ezeréves határon
ökumenikus istentiszteletévé,
találkozójává vált. Ide vitt elôször három esztendeje nyolc
kocsiban négyszáz zarándokot a szent koronás magyar
címerrel díszített Nohab dízelmozdony.
A Gyimesekbe is eljutó vonat sikere miatt a Kárpáteurópa utazási iroda idén májusban már kettô különvonatot
indít. Az egyik a már jól ismert
Székely gyors, a másik Csíksomlyó expressz néven fog
közlekedni, 1600 utassal. Az
elsô vonat már megtelt, a

Az elôbbi vonatot a felújított veterán Nohab, az utóbbit
Magyarország legkorszerûbb
és legerôsebb villanymozdonya, a teljes egészében átfes-

tett Taurus fogja húzni, amelyet a legnagyobb magyar
portréja, a Széchenyi Lánchíd
és a nagycenki Széchenyikastély képe díszíti. Az orrán
nemzeti színeket viselô, impozáns Taurus másik oldalán a híres idézet olvasható:
„Merjünk nagyok lenni…”
Az útvonal csodálatos:
Arad, a Maros völgye, Déva,
Gyulafehérvár, Segesvár, az
Olt völgye, Brassó, Székelyföld. A zarándokok a falusi turizmus szálláshelyein, székely
családoknál alszanak Alcsíkban, Tusnádfürdô, Újtusnád,
Csíkszentsimon, Csíkszentimre, Csíkszentkirály színmagyar falvaiban. Az utasok következô nap a szálláshelyekrôl vonattal érkeznek Csíksomlyóra, a pünkösdi szentmise helyszínére. És végül
természetesen eljutnak az
ezeréves határra is.
HT

vagy a Deli Bandi, mind-mind
remek emberek és remek futballisták voltak. Kétszer lettünk negyedikek az NB I-ben,
a kupában 6 : 2-re legyôztük a
német Kaiserslauternt, de nekem most mégis két olyan
meccs jut eszembe, melyeken kiállítottak. 1959-ben és
1961-ben is volt egy-egy hazai
meccs, a BVSC, illetve a Diósgyôr ellen, amikor vitába keveredtem a játékvezetôvel, így
piros lapot kaptam. A tatabányai stadionból mégsem ez,
hanem az itt élôk szeretete
maradt meg bennem. Annyira
kedveltek az emberek, hogy
naponta 15-20 alkalommal
is megtaláltak: gyere, Gyula,
igyál meg velünk egy fröcscsöt – kérleltek. Mivel nem ittam alkoholt, így egy-egy kávét vállaltam. A pultosok per-

Grosics Gyulát a TSC elnök asszonya, Májné Forisek Erzsébet fogadta Tatabányán
sze már a zaccból fôzték az
én adagomat, hiszen az a
napi adag megártott volna.
A Fekete Párduc elmondta:
szerinte a magyar futball addig nem lesz az igazi, amíg a
játékosok nem tanúsítanak
nagyobb tiszteletet a játék,
valamint a közönség felé.

Bacsa Emôke kiképzéseken vesz részt,
harcászati foglalkozásokra jár, vízi átkeléseket hajt végre, helikopterbôl ereszkedik,
gépekbôl ugrál, búvárkodik. Mindezt nem
egy filmforgatás kedvéért teszi, neki ez a
foglalkozása.

– Általános iskolás korom óta katona szerettem volna lenni. Fiúk között nôttem fel, velük
mindig katonásat vagy rendôröset játszottunk.
A szomszéd sráccal már akkor elhatároztuk,
hogy ô rendôr lesz, én pedig katona leszek.
Mindkettônk álma teljesült – meséli Bacsa
Emôke, a Bocskai István Lövészdandár 24.
Bornemissza Gergely Felderítô Zászlóalj csapat felderítô századának fôtörzsôrmestere.
Emôkének sokáig tartott, amíg elfogadták a
férfiak és be tudott illeszkedni. – Másfél évembe telt, hogy ne nézzenek ki maguk közül.
A különbözô foglalkozásokon, versenyeken
nyújtott teljesítményem után kezdtek befogadni – tudtuk meg Emôkétôl. A felderítô
hölgy már civilben is foglalkozott a küzdô-

sportokkal, majd ezt a katonaságnál folytatta.
Honvédként részt vett egy 8 ország között rendezett világkupán, ahol csapata fegyveres formagyakorlatával 5. helyezést értek el. Nyolcéves kisfia nagyon büszke rá, szobája falát
nem popsztárok, híres sportolók díszítik, hanem édesanyja fotói.
HT

Bacsa Emôkére (jobbra) nyolcéves kisfia is
nagyon büszke

Az új Pannonia 49 lóerôs és 400 köbcentis

Az Aranysisak külseje modern technikát takar
A várpalotai Thuri-vár udvarában, többéves
fejlesztés után mutatták be az új Pannoniát.
A motorkerékpár 49 lóerôs és 400 köbcentis.

A Bol d’Or, vagyis Aranysisak névre keresztelt
motor egy 55 darabos, limitált széria elsô darabja, amellyel a márka korábbi sikerei elôtt

JELENTKEZÉS:
Kárpáteurópa Utazási Iroda
1036 Budapest, Szépvölgyi út 3/a
Telefon: 06 1 368 6296 vagy 06 1 439 1644
www.karpateuropa.hu
Indóház Magazin
1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c
Telefon: 06 1 787 5626
www.iho.hu

– Téved, aki azt gondolja, a
futballista megtisztel engem,
ha kijön a pályára. Ellenkezôleg: én tisztelem meg ôt azzal,
hogy kimegyek a stadionba.
Ám amíg ilyen a színvonal,
addig nehéz megtenni az elsô
lépéseket.
HELYI TÉMA

Emôke, a magyar G. I. Jane

Fotó: HT

A magyar válogatottban 86 alkalommal szerepelt Grosics
Gyula a Bányász stadionjában emlékezett a régi szép
idôkre. Mint elmondta, egykor
kényszerûségbôl jött Tatabányára, ám itt ragadt, és most,
mintha hazajönne, úgy mesélt a régi szép idôkrôl.
Dorogi gyerek volt, aki
1956 és 1962 között állhatott
a Tatabányai Bányász akkor
NB I-be feljutott futballcsapatának kapujában. A magyar
válogatottal a világot ámulatba ejtô sportember az ‘56-os
forradalom idején amolyan

a pályafutásomat. Közben
persze ott volt a Honvéd,
amelyben világklasszisokkal
játszhattam, ám „Rákosi elvtárs” parancsára Hegyi Gyula
közölte velem: nekem Tatabányán kell játszanom. Szebb
lett volna, ha Kaszás Pista bácsi hív, de sajnos nem így történt. Harmincegy évesen egy
ÁVH-s eljárást követôen küldtek Tatabányára, tehát kényszerbôl jöttem ide, de mivel itt
engem leírhatatlan szeretet
vett körül, nem sajnáltam.
Grosics Gyula a TBSC csapatának elsô válogatott játékosa volt. Ennek ellenére szerényen emlékezik az ötven
évvel korábbi idôszakra.
– Kiváló futballistákkal játszottam egy csapatban. Dombai Bandi, a Szovják Pista, a
Lahos Laci, a Szepesi Guszti,

Fotó: Helyi Téma

A 84 esztendôs egykori világklasszis futballkapus, az
aranycsapat legendája a napokban Tatabányán járt. Kovács György producer még ebben az évben bemutatná a
Grosics Gyuláról szóló filmet, amelynek egyes részeit Tatabányán forgatták le.

Fotó: Helyi Téma

Grosics Gyula hazatért

Az új Pannoniát magyar tervezôk álmodták
meg, és a gyártás kilencven százaléka is itthon történt

szeretnének tisztelegni. Az elsô Pannonia modell, a TL 1954-ben gördült le a Csepeli Motorkerékpárgyár gyártósoráról, és a több mint
húsz éven át tartó sikertörténete során közel
700 ezer kétkerekû hagyta el a futószalagot.
Az új Pannoniát magyar tervezôk álmodták
meg, a gyártás 90 százaléka is itthon történt,
csak a futómû fejlesztését folytatták Olaszországban. A 15 millió forintos önkormányzati
támogatással megalkotott motor retrós külseje modern technikát takar. Ebbôl a modellbôl
mindössze 55 darabot gyártanak, mert 2011ben lesz az 55. évfordulója az 1956-os, 24
órás, nemzetközi versenynek, ahol a Pannonia az elsô helyen végzett. Az akkori gyôztesek, Kurucz György és Reisz János húzták le a
leplet a legújabb Pannoniáról, majd be is indították azt.
A bemutatón részt vett Siklósi Tamás, a motorkerékpár tervezôje, Wiesler Zoltán, aki a
3D-s terveket és szimulációkat készítette,
Franco Moro fômérnök, az egykori Csepeli
Motorkerékpárgyár alkalmazottai, valamint
Talmácsi Gábor motorversenyzô és menedzsere, Stefano Favaro.
HELYI TÉMA
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Polgármesterjelöltet alakít
a szôke színésznô

Szívesen felkészítene egy újabb magyar ûrhajóst

Elôadásokat tart szerte az országban
bele, ha az Egyesült Államokban élô gyerekeimmel akarok
beszélni telefonon, az csak
távközlési mûhold segítségé-

vel valósítható meg. Ma már
nagyon sok gépkocsiban ott
a GPS, amely ugyancsak a
mûholdas navigáción alapul.

– Családcentrikus vagyok,
imádok otthon lenni, bár a takarítás és a mosogatás nagy
mumus.
– Nem tûnik aggódós anyukának.
– Nem vagyok az, hiszek a
sorsszerûségben. Úgy történnek a dolgok, ahogy történniük kell. Amikor a párommal
megismerkedtünk, egy hónap múlva megfogant a
fiunk, de még nem vagyunk házasok, szóval
nálunk fordítva történnek a dolgok.
– Bálinttal a Petô Intézetbe járnak izomfejlesztô foglalkozásra…
– Bálint genetikusan laza izomzattal született, és
valószínûleg
kétFotó: rtlklub.sajtoklub.tv/Nagy Botond
éves korára magától is megtanult volna rende– Írok, rendezek, és éppen sen járni. De miért ne használegy olyan elôadásban próbá- juk ki a korai fejlesztô foglalkolok, amely a polgármester- zásokat – ami egy szellemi
választásról szól. Én vagyok a hungarikum –, ha van rá mód,
legesélyesebb politikusasz- és semmibe sem kerül? Így
szony, ami izgalmas lehetô- azt is megelôzzük, hogy a késég, bár a valóságban nem sôbbiekben rossz testtartása
alakuljon ki. Egy ilyen esetben
vágyom ilyen babérokra.
– Jut elég ideje önmagára, nem idegeskedni, hanem cselekedni kell.
HT
a családjára?

– A sorozaton kívül sok mindent
csinál, most is egy érdekes feladat elôtt áll.

Osztályfônöki órák a légimentôbázisokon
Osztályfônöki óra keretében ismerkedhetnek meg a
légimentôbázisok munkájával az általános iskolások.

Fotó: Helyi Téma

T

A latin táncokat
kedveli

Mérai Katalin, a Barátok közt Illés Júliája most egy polgármesterjelölt szerepébe bújik. A színésznô ír, rendez, és nem
izgulja túl magát másfél éves kisfia, Bálint betegsége miatt.

Az UNICEF is támogatja
a gyerekeknek szóló rendezvényt

MADÁR
VERA,
a táncparkett
ördöge
ánccal és dallal vezeti le a feszültséget a Jóban Rosszban
cserfes Gyöngyijét alakító Madár
Veronika. A színésznô egyáltalán nem szégyenlôs: ha beindul
a buli, azonnal a táncparkett
közepén terem.
– Az éneklés és a mozgás a
legjobbat hozza ki belôlem,
felszabadít – árulta el lapunknak Madár Veronika. – A tánc
jó arra is, hogy kifejezd önmagad, akár a négy fal között is, és jól érezd magad a
bôrödben – vallja a színésznô. – Ha a férjemmel elmegyünk egy zenés helyre,
ahol mindenki a parketten
ropja, akkor én miért ne tenném? Sok mozgásmûvészeti formával megismerkedtem, de a latin táncok a kedvenceim, mert ritmusosak és temperamentumosak.
HT

De a településfejlesztésben és
a mezôgazdaságban is felértékelôdött a mûholdról szerzett
információk szerepe. Nemrégiben egy ismerôsöm mutatott
meg nekem egy szívbillentyût.
Elôször nem értettem, hogy
miért teszi, de kiderült, az is
olyan tartós anyagból készül,
amelyet az ûrtechnológiai, ûrélettani kutatások eredményeként kísérleteztek ki. Abban is
biztos vagyok, hogy a Marsutazás álma elôbb-utóbb valósággá válik. Persze két év az út
oda-vissza, rengeteg technológiai kihívást kell még megoldani, mint a hosszan tartó súlytalanság élettani hatása, és két
évre való élelmiszerrel és vízzel
kell ellátni az ûrhajósokat. Magam is megtapasztaltam, hogy
a technikai problémák milyen
kockázatot jelentenek. Mi a
landolást megelôzô utolsó tizedmásodpercben is veszélyben voltunk annak idején, mert
nem mûködött négy kisebb
hajtómû.
– Visszavágyik a világûrbe?
– Ahányszor kimegyek az
orosz kozmonauta barátaimhoz, felteszik a kérdést: mikor
repülsz velünk? Ugyanezt a
kérdést már több alkalommal
az USA-ban és nemrégiben
Kínában is nekem szegezték.
Mosolygok rajtuk. Ha repülni
nem is fogok, de szívesen segítek egy újabb ûrhajósjelölt
felkészülésében.
HELYI TÉMA

– Az UNICEF New York-i irodájával közösen szerveztük
azt a rendezvénysorozatot,
amelynek keretében több iskolából várunk csoportokat a
bázisokra – mondta el a Helyi
Témának Túri Péter, a Magyar
Légimentô Nonprofit Kft. ügyvezetô igazgatója. – A Légimentôk a gyermekekért programsorozatban az idelátogató gyerekek egy munkafüzetet is kapnak, amelynek kitöltésével könnyen elsajátíthatják, hogy mi a teendô baleset
esetén.
A légimentôk azért is nyilvánították gyermekévnek 2010et, mert rengeteg olyan közlekedési és háztartási baleset
történik manapság, amelyekben gyakran gyerekek szenvednek komoly sérüléseket.
Jaksity Kata mûsorvezetô
jószolgálati nagykövetként támogatja a légimentôket. – Ismert emberként feladatomnak tartottam, hogy valamilyen jó ügy mellé álljak, és
kétszeres édesanyaként úgy

gondoltam, hogy fontos a
gyermekkori balesetek megelôzésére felhívni a figyelmet.
A mûsorvezetô kihangsúlyozta, hogy a balesetek nagy
része könnyen elkerülhetô. –
A forró víz, meleg edények

A gyermekév programsorozatához szervesen illeszkedik a mentôszolgálat munkatársainak szakmai felkészítése is. A továbbképzéseken
ugyanis kiemelt szerepet kap
a gyermekellátás.

Fotó: Helyi Téma

– Hogyan ünnepli az ûrutazás
harmincadik évfordulóját?
– Az ünneplés már az év
elején megkezdôdött: folyamatosan hívnak szerte az országban, hogy elôadásokat
tartsak. Az évforduló idején
nyolc napon át azokat a helyszíneket keressük fel, amely
az életem szempontjából fontos volt: Gyulaházát, ahol születtem, Pápát, ahol pilóta voltam és Kecskemétet, ahol az
ûrhajós elôválogatás zajlott.
– Sokak szerint az ûrkutatás drága dolog, és nem térül meg.
– Pedig ma már beépült a
hétköznapi életünkbe. A leghétköznapibb és legmegszokottabb haszna az idôjáráselôrejelzéseknél van. A hírekben látható idôjárás-jelentések a világûrbôl kapott meteorológiai mûholdak adatai
alapján készülnek. Ugyanilyen hétköznapi dolog a telefonálás. Gondoljunk csak

Fotó: Helyi Téma

Harminc éves jubileumra
készül az elsô magyar ûrhajós, Farkas Bertalan. 1980.
május 26-án kezdte nyolc
napos utazását a világûrbe,
amely idô alatt számos kísérletet végzett el a Szaljut
6 ûrállomás fedélzetén. Farkas Bertalan ezzel egy szûk
elitklub tagja lett, hiszen a
világon eddig összesen 504
ember járt a világûrben.

Mérai Katalin
és a szellemi hungarikum

Hisz a
sorsszerûségben

Harminc éve repült Farkas Bertalan

Éles riasztást kaptak a mentôk az óra közben
miatt a konyhában különösen
figyelni kell a gyerekekre, egy
percig sem szabad ôket
egyedül hagyni. Sajnos gyakran elôfordul, hogy a gyermekülés megléte ellenére
sincs bekötve a gyerek. Akármilyen rövid útra megyünk
autóval, mindenképpen biztonsági ülésbe ültessük a
gyereket.

Az ország öt légimentôbázisán rendezett osztályfônöki órák fôpróbája április elsô hétvégéjén Debrecenben
volt. Az óra különlegesre sikerült, ugyanis az oktatás ellenére szolgálatban lévô légimentôk éles riasztást kaptak,
így a gyerekek tanúi lehettek
a riadó lebonyolításának.
HT
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Szipál Martin szerint rokonok vagyunk az indiánokkal

Szipál Martin kortalanul ül a korosodó karosszékben. A kiváló fotómûvésszel egyik tanítványa szombathelyi fotóstúdiójának megnyitóján beszélgettünk.

– A portréi tették világhírûvé.
Figyeli az utcán járva a szembejövô arcokat?
– Annyi arcot kellett a karrierem során lefotóznom,
hogy Isten ôrizz. Ráadásul, lehet, hogy nem fogja elhinni,
de teljesen rossz az arcmemóriám.
– És mennyire hasonlítanak
a magyar emberek az északamerikai indiánokra?
– Régóta vallom, hogy az
amerikai indiánok a vérrokonaink. Szibéria északi részérôl vándoroltunk el, csak ôk
keletnek indultak, mi meg
nyugatnak. És ha bemegyek
egy étterembe és ott meglátok egy ilyen arcot, azonnal odamegyek, és megkérdezem, hogy ugye székely
vagy? A szemöldöke, az orra,
az egész arcberendezése en-

gem olyasvalakire emlékeztet, akinek a felmenôje indián volt.
– És mi közük ehhez a székelyeknek?
– Mert a székelyek az igazi
magyarok.
– Debrecenben kezdett fotózni, ott nyitott mûtermet, és
nyomban a színészek barátjává vált. Mi volt a titka?
– Mikor megnyitottam a
mûtermet, nagy gondban voltam, vajon miként szerzek
magamnak kuncsaftokat? Aztán kiírtam, hogy színészeket ingyen fényképezek. Jött
Zenthe Feri, Mensáros, a Rajz
Jancsi; kinagyítottam a portréjukat, kitettem a kirakatba
és beindult az üzlet.
– Színésznôk is akadtak?
– Hogyne, mindig el voltam
jegyezve. Monogám ember

Kálmán György fára mászott a kedvéért

Leste a színészeket
Csináltam focit, protokollt, zsánerképeket, és egyszer elájultam, mikor ellô tehenet láttam egy istállóban. Hosszú
volt az út, amíg a kultúráig eljutottam – mondja Keleti Éva,
a nagy ikonok fotósa. Készített sorozatot Latinovitsról és
Ruttkairól, Törôcsik Mari kezébe kiskutyát adott, Kálmán
Györgyöt pedig fölküldte egy fára.

vagyok, nem véletlen, hogy
ötször nôsültem. Mert egy házasságot akkor kell abbahagyni, amikor a legjobb. Onnan már csak lefelé megy.
Ennek köszönhetem, hogy
minden feleségem a barátom
maradt.
– Azt már tudjuk, hogy mi
volt a trükk Debrecenben, de
mi volt Hollywoodban, hiszen
néhány évvel 1956 után Los
Angelesben nyitott mûtermet.
– Ott nem lehetett csak úgy
fotózni a színészeket. Minden
a kapcsolatokon múlik: ha barát vagy, akkor van esélyed.
Építész barátaim ajánlottak
egy munkát, hallották, hogy
van egy gyönyörû nô, aki a világ tíz legszebb modellje között van, és fotókat szeretne magáról. Egész nap dolgoztam a teraszon, aztán kijött egy férfi selyemruhában
és nyakkendôben. John Wayne volt. Odamentem hozzá,
hogy mister Wayne, csinálhatok egy képet? Hogyne, felel-

te, aztán leült. Nem tudtam
még angolul rendesen, de
próbáltam magyarázni, hogy
nem ilyen hollywoodi képet
akarok készíteni, nem mint
sztárt akarom fotózni, hanem
mint gentlemant. Fölugrott:
„de én gentleman vagyok”,
kiáltotta idegesen, és azt hittem, hogy föl fog pofozni. Készítettem róla egy két méter
magas képet, amit kitettem a
kirakatba. Rögtön beindult az
üzlet.
– Kiket tekinthetett a barátjának?
– Nagyon szerettem Olivia
Hasseyt, Zeffirelli Rómeó és
Júliájának nôi fôszereplôjét,
aki nagyon bolond, de igazán
szórakoztató volt. Azt azonban tudni kell, hogy ezek a
mûvészek nagyon magányos
emberek. Fényképeztem Hemingway unokáját, aki színésznô volt, és késôbb öngyilkos lett. Félmeztelen fotókat készítettem róla, és remegett mindene. Az csak egy

Fotó: Helyi Téma

Hollywood magyar fotósa

John Wayne hozta meg neki az üzletet amerikában
legenda, hogy összejárnak,
partiznak. A régiek, ôk igen,
akik a gyerekkoromban voltak sztárok. Jimmy Rogers,
akinek a felesége fölkért táncolni és el voltam ájulva. Vagy
James Stewart, akivel szintén
találkoztam. Ôk tényleg öszszejártak minden hónapban.
– Gyakran van itthon az
utóbbi években. Megunta Hollywoodot?
– Nem, nem untam meg,
elvileg Amerikában élek, itt tu-

Mi van Gáspár Kata és Nóra megostromolta
Vásáry André között?
az igazgatókat
áspár Kata a kristályhangú énekessel, Vásáry Andréval érkezett egy partira. A színésznô lapunknak elmondta: már
a Csillag születik elôtt is ismerte Andrét, akivel nagyon jó barátságban vannak.
– Együtt játszunk az Ármány és szerelem címû darabban,
de a Csillag születik felvétele alatt is végig ott voltam és szurkoltam neki. Ô is mindig eljön megnézni, ha elôadásom van –
mesélt barátságukról Gáspár Kata. – Szerencsére mostanában
elég sok van, sôt forgatásból is akad jó pár. Ritkán van ilyen,
mikor szakmailag ennyire jól összejönnek a dolgok. Szerencsére mostanában sokat dolgozom!
HT

G

Nóra
restaurátort
alakít az új
sorozatban

Korábban reklámfilmekben szerepelt Sallai Nóra, de a szegedi közönség is gyakran találkozhatott a fiatal színésznôvel, aki a Diplomatavadász címû, új filmsorozatban egy restaurátort alakít.

Fotó: Helyi Téma

kép is, amin ô és Latinovits egy
fotográfiát tart a kezében, amelyen a Rómeó és Júliát együtt
játsszák. Régebben hivatalból
figyeltük a tehetséges színészeket. Harmadéves koruktól
követtem a színmûvészeti fôiskolásokat. Eszenyi Enikôt és
Kaszás Attilát láttam a Cseresznyéskertben, és a vizsgaelôadáson tudtam, hogy ezek ketten zseniális színészek lesznek.
– Hatvan évig fotózott sztárokat. Ma már egyáltalán nem
fényképez?
– Már nem. Most érik be az,
amit korábban csináltam. Ezek
a képek mesélnek arról, ki milyen volt. A mai tempó nem
való egy idôs asszonynak.
– És amikor úgy érzi, hogy
egy pillanatot feltétlenül el kell
kapni?
– Még mindig nyúlok a
nem létezô gépért, a mozdulat még megvan.
HT

Fotó: Helyi Téma

Most érik be az, amit korábban csináltam
– Reformer volt. Miért szakított
a merev, beállított képek hagyományával?
– Kálmán Gyurinak azt
mondtam egyszer, másszon
fel a fára. Fel is mászott, mert
tudta, nem bolondot akarok
csinálni belôle, hanem mert ez
a helyzet passzolt az egyéniségéhez. Básti Lajossal is nagyon jó viszonyban voltam, a
lánya, Juli meg szinte a szemem elôtt nôtt föl. Ezért megkérhettem arra, hogy mossa
meg a haját, hogy le tudjam fotózni a vízcseppekkel az arcán,
mintha sírna. Így tudtam megmutatni, kinek látom ôket én.
– Hallgattak önre a színészek?
– Ruttkai Éva minden alkalommal megkérdezte tôlem,
hogy milyen a sminkje. És olykor adtam neki tanácsot. Három napig Éváékhoz költöztem, hogy egy fotósorozatot
készítsek. Akkor készült az a

rista vagyok. Eltévedek gyakran, és ha benyitok valahová
véletlenül, ordítani kezdenek
velem, mert azt hiszik, hogy el
akarok valamit lopni. Imádom.
– Nem vonzza már Amerika?
– Tizenkét éve vagyok Magyarországon mint turista, de
kicsit még várok, aztán viszszamegyek. Meg akarom nézni, mennyire öregedtek meg a
barátaim.
HELYI TÉMA

Kata és André régi jó barátok

– Nem áll tôlem távol ez a
munka, régebben a festés
volt a hobbim – mesélte Nóra,
aki valóságos sorozatfüggô. –
Régebben Jóbarátok-függô
voltam, a másik kedvencem
pedig a Szex és New York,
bár manapság kevesebb
idôm jut rá. A párom nem
szívleli a könnyed produkciókat, de néha nagyon jó fej, és
olyankor azzal vár, hogy ma

este ajándékképpen csajos
filmet néz velem – árulta el
Nóra, aki hajszínét nemrég
változtatta meg barnáról szôkére, a sorozatbéli szerep
kedvéért. A csinos színésznô
nem megy a szomszédba rátermettségért: korábban álláskeresôként DVD-t küldött
szerepeirôl azoknak a színházaknak, ahová szeretett volna
bekerülni.
HT

Bulvár / Érdekesség

A Tolnay család hû maradt
a legnagyobb magyarhoz

Prieger Szabolcs három év után tér vissza az Animába

Ez most egy csöndesebb projekt

nyebb túllépni, de egy csapatban ilyenkor óhatatlanul
konfliktusok támadnak. 2004ben, mikor az akkori énekesnônk kiszállt, támadt egy ilyen
konfliktus.
– Képletesen fogalmazva
mennyire betegítette meg
vagy éppenséggel gyógyította
meg ez az Anima nélküli néhány év?
– Komolyabb törést nem
okozott, hiszen próbálkoztam
saját dolgokkal is az Anima
után, és van tisztes polgári foglalkozásom. Azonban a civil
munka, amit az ember mindennap teljes intenzitással csinál,
gyakran vezet meghasonuláshoz. És az, hogy most ismét
zenéket írok, és együtt dolgozom a régi arcokkal, segít túllendülni a hétköznapokon.
– Közben az Anima is változott, és lassacskán családi
vállalkozássá alakul, hiszen a
bátyja mellett az unokahúga is
a csapat tagja lett, ô énekel,
és a zenekar frontembere lett.
– Ez egy jó bulvártéma, de
nem direkt lett így. Ez a Zsolt
döntése volt, s neki mint apának is döntenie kellett. Szakmai

Prieger Szabolcs arccal a közönség felé
amikor a rádiók is rendszeresen játszották a dalaikat?
– Igen, az Anima nemzetközi értelemben is egy sikeres
projekt volt, jó néhány kinti válogatásalbumon is szerepeltünk. Az Anima volt talán az
elsô olyan zenekar, amelyik az
elektronikát és a népzenét
összeházasította. De az Anima

Civilben nem öltözöm szexisen
Nem görcsöl
az idô múlásán

Fotó: Helyi Téma

mindig más, és most sem lesz
ez másként. Továbbra is elektronikus tánczenét játszunk
majd, de közelebb áll a mostani zenénk a 2004-es nagyon
sikeres idôszakunkhoz. Ismét
vannak dalok, ismét vannak
magyar szövegek, amiket legnagyobb örömömre Zsolt írt.
Kicsit közelebb akarunk kerülni megint a közönséghez,

Gaál Noémi, a TV2 csinos idôjósa gyakran
mélyen dekoltált blúzban és miniszoknyában jelenik meg a képernyôn, pedig sosem vetkôzne teljesen pucérra
egyetlen férfimagazinban sem.

– Egyszer már szerepeltem egy férfimagazinban, pár évvel ezelôtt, de
akkor sem vetkôztem teljesen
meztelenre. A párom féltékeny,
ezért sem dobnám le egy fotós
elôtt az összes ruhát magamról. Az beleférne, hogy fehérnemûben vagy fürdôruhában
lencsevégre kapjanak, de ez
a maximum. Természetesen
ez is csak akkor, ha elôtte a
párommal egyeztetek. Érdekes, hogy a magánéletben
nem szeretek szexisen vagy
kihívóan öltözködni, ezt inkább csak a képernyôn szokhatták meg tôlem.
A csinos idôjárás-jelentô
arról is beszélt lapunknak,
hogy tudja, itt lenne már az
ideje a gyermekvállalásnak,
de – ahogy fogalmazott –
nem görcsöl az idô múlásán.
– Hazudnék, ha azt mondanám, nem gondolkodunk
a gyermekvállaláson. Szeretnék anyuka lenni, de egyelôre túl sûrû ahhoz az életünk,
hogy nap mint nap ezen rágódjunk!
HT

mert kiértékelve az elmúlt három évet, úgy éreztük, hogy
volt némi eltávolodás. Viszont,
amit korábban nyíltan vállalt az
Anima, hogy kiállt markánsan
bizonyos társadalmi kérdésekben, most ebben is lesz
változás. Ez most egy csöndesebb projekt.
HELYI TÉMA

150 éve hunyt el a legnagyobb magyar, Széchenyi
István – ebbôl az alkalomból
a szegedi Közéleti Kávéház
rendezvényén rendhagyó
adományozásra került sor.

olnay József, a Magyar
Kulturális Örökség Alapítvány elnöke, a Móra Ferenc
Múzeum munkatársa a Széchenyi-körnek átadta megôrzésre gróf Széchenyi István
halotti címerét, melyet a Tolnay család 150 éve, 1860. április 8. óta kegyelettel ôrzött.
Tolnay József dédapjának
nagybátyja, Tolnay Antal cenki plébános – az Esterházy
család papja, szentszéki ülnök, gyôri kanonok – jó barátságban volt a legnagyobb
magyarral, az ô feljegyzésébôl következtetnek a történészek arra, hogy Széchenyi valóban öngyilkos lett. A bécsi
rendôrség el akarta kerülni,
hogy a temetésen tüntessenek, ezért Tolnay Antalt utasították, hogy a gyászjelentéshez képest egy nappal korábban, titokban temesse el a
grófot. A plébános viszont
nem engedelmeskedett, így a
temetés új dátumáról sokan
tudomást szereztek, és tízezrek vettek részt.
– Jó viszonyban volt Széchenyi Istvánnal, aki leveleiben „barátom”-ként emlegette
– mondta el Tolnay József az
átadáskor. – Jellemzô rá, hogy

T

A megmentett címer
vagyonát végrendeletileg a
szegényekre és a szívéhez oly
közel álló, kedves cenki templomra hagyta. Ingóságait unokaöccsére, testvérbátyjának,
idôs Tolnay Józsefnek, a híres
gyôri 13 vízimalom tulajdonosának fiára, ifj. Tolnay Józsefre
hagyta. Így került hozzá Széchenyi István halotti címere is.
Ifj. Tolnay József az én dédapám. Róla szólva büszkén
említem meg, hogy sikerült
megvalósítania Széchenyinek
a gyôri gôzmalmokkal kapcsolatos elképzeléseit – mesélte az adományozó.
A fônemeseknek külön volt
mindig halotti címerük is: az
eredeti címerbe beleírták a
halál évét. Ezt a címert sikerült
megmentenie Tolnay Antalnak, és ezt vehette át megôrzésre Tábory Jánosné, a szegedi Széchenyi-kör elnöke.
HT

Pálinkapartit csaptak a sztárok
emsokára pálinkászvizsgát tesz Kovács Ági,
Terecskei Rita, Kiss Endi, Mezô Misi és Debreczeni Zita. A
leendô pálinkaszakértôk komolyan vették a pálinkászképzôt, már az elsô órákon elsajátított tudás alapján megpróbálták felismerni a hungarikumokat.
– Amióta beiratkoztam a
pálinkakurzusra, már tudom,
mennyiféle íz és illat különböztethetô meg – mondta Ko-

N

vács Ági olimpikon. Debreczeni Zita, akinek saját bevallása szerint a málnapálinka a
kedvence, igazi strébernek bizonyult. – A vizsgáig mindenképpen igyekszem alkalmat
keríteni, amikor gyakorolhatom a felismerést – ígérte a
modell. Terecskei Rita a hétköznapokon soha nem iszik,
ám ha vidéki koncertek után a
szervezôk pálinkával kínálják,
azt azért elfogadja. – Szeretem megkóstolni a jellegze-

tes, vidéki ízeket – magyarázta az énekesnô. A hooliganses Endi a KRESZ-vizsgájáról
érkezett a szabadtéri pálinkakóstolásra. – Sajnos nem sikerült – jegyezte meg. A Magna Cum Laude énekese,
Mezô Misi is bekapcsolódott
a tesztelésbe. A Pálinkadal
elôadója bevallotta: fiatalabb
korában a mennyiség, ma
már a minôség számít – a pálinkában is.
HT

Fotó: Helyi Téma

– Mi volt a végsô lökés, hogy
újra együtt akarjanak játszani?
– Tizenhét évvel ezelôtt
együtt elkezdtünk valamit, de
minden családi kapcsolatban
elôfordulnak törések, mint
ahogyan vannak visszatérések is. Hiszen létezik egy közös pont: hogy mindannyian,
akik a zenekart alkották, szeretünk zenélni, és ez összeköt
minket. Ráadásul ugyanolyan
fanatikusan viszonyulunk a
zenekarhoz, Zsolt, a bátyám,
az állandó pörgésével és
kreativitásával, Gergô a stúdiós hangszerelés ezer titkával, én viszont hoztam a dalokat, s ezzel egy hármas egységet alkottunk. S úgy gondoljuk, hogy 2010-ben megint
mûködni fog így együtt.
– Zsolttal testvérek, jól ismerik egymást. Tudták elôre,
hogy mikor válik szét vagy
egyesül a zenekar?
– Nem tudtuk. Minden mûvészeti tevékenységben törvényszerûen vannak hullámhegyek és hullámvölgyek.
Csapatban a hullámvölgyeket
mindenki kicsit másképpen
fogja fel. Egyedül ezen köny-

oldalról nézve Fanni egy borzasztó tehetséges kislány, de
én magam is sokáig gondolkodtam, hogy mennyire alkalmas erre a szerepre. Hiszen az,
hogy kiálljon több száz vagy
több ezer ember elé énekelni,
az egy pszichés teher is. De azt
hiszem, minden rendben van.
– Elérheti-e ismét azt a szintet az Anima, mint néhány éve,

Fotó: Helyi Téma

Az Anima Sound System zenekar Szombathelyrôl indult tizenhét évvel ezelôtt. Idôközben cserélôdtek a tagok, és három évvel ezelôtt különvált a legendás testvérpár, Prieger
Szabolcs és Prieger Zsolt. Most azonban újra együtt dolgoznak, hamarosan megjelenik az Anima tizedik lemeze,
aminek anyagát elôször a szombathelyi Mediawave fesztiválon mutatják be május 7-én a Fô téren. A visszatérésrôl
Prieger Szabolcsot faggattuk.

Széchenyi halotti címerét ôrzik
Fotó: Helyi Téma
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Szakértés elôtt kötelezô a koccintás

Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

CSABAI MÉRLEG

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

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

Szobor Sagunának?
Vendégünk volt Gudor Botond történész
Polgárok Békéscsabáért
Egyesület vendége volt a
közelmúltban dr. Gudor Botond történész, magyarigeni
református lelkész, s az ifiházban tartott elôadást „A magyarok lemészárlása (magyar holocaust) Erdélyben 1849-ben,
avagy – Kinek akarnak szobrot állítani Gyulán?” címmel.
Az elôadó ismertette a román és a magyar történetírás

A

álláspontját 1848–49-rôl, hangsúlyozta az áprilisi törvények
jelentôségét, és részletesen
szólt az erdélyi népirtásról, a
161 évvel ezelôtti genocídiumról. Ekkor zajlott az 1848–49es szabadságharc téli hadjárata, az ország a létéért küzdött. A történtek átrajzolták
Belsô- és Dél-Erdély, valamint
a Délvidék etnikai térképét. Az
elôadó szólt a miskolci szüle-

tésû Andrei Saguna püspökrôl
is, akinek szobrot kíván emelni Gyulán a magyarországi román ortodox püspökség. Saguna részt vett mindazon politikai tevékenységekben, a bécsi és az olmützi deputációkban, melyek a magyar érdekek ellen irányultak. Saguna
szobra a püspöki katedrális
mellett állna.
Vándor Andrea

Különvonattal a csíksomlyói búcsúba
Idén újabb zarándokvonat indul a csíksomlyói búcsúba, illetve az ezeréves határon,
Gyimesbükkön esedékes ünnepségekre. A Csíksomlyó expressz Erdély déli részén
halad a Székelyföldre, s az utasok május 21-én Békéscsabán is felszállhatnak rá.
A szálláshelyek alcsíki és észak-háromszéki
településeken találhatók (Sepsibükszád, Tusnádfürdô, Tusnád, Csíkverebes, Csíkszentsimon, Csíkszentimre, Csíkszentkirály, Csíkszereda, Madéfalva). Elhelyezés a faluturizmus keretében, az ellátás félpanziós.

A részvételi díj: 59 900 forint.
A zarándokvonat 21-én, reggel 6.58-kor indul
Budapest Keleti pályaudvarról, és körülbelül fél tízre ér Békéscsabára.
A program része a május 22-én a Kis- és NagySomlyó közötti nyeregben, több százezer zarándok jelenlétében 12.30-kor kezdôdô szentmisén való részvétel.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az Andrássy Gyula
Gimnázium és Kollégium
1 FÔ FIZIKA SZAKOS
TANÁRI ÁLLÁST HIRDET.
A pályázatok beadási határideje
2010. május 20.
Cím: Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 56.

Másnap, 23-án a Csíksomlyó expressz Csíkmadéfalva érintésével eljut a Gyimesekbe,
ahol találkozik a Székely gyors zarándokvonat
kilencszáz utasával.
Az ezeréves határon megtekintjük a Rákóczi
vár romjait, a felújított, 30. számú vasúti ôrházat (a MÁV egykoron legkeletibb ôrházát), illetve részt veszünk a kontumáci kápolnánál
celebrált szentmisén, továbbá a háborús hôsök emlékmûvének avatásán.
Békéscsabára visszaérkezés 24-én délután.

További információk:
www.szekelygyors.hu, tel.: 06-1/787-5626,
e-mail: info@szekelygyors.hu.

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!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VEZETÔ
TISZTSÉGVISELÔINEK FOGADÓNAPJAI
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KÖZÉRDEKÛ FELHÍVÁS!
Közeleg a nyár és az üdülési szezon. Az ön
és gyermeke személyazonosító igazolványa és útlevele érvényességi idejének ellenôrzését érdemes még idôben megtenni, nem az utazás elôtti napokban.

VANTARA GYULA polgármester:
június 4. 8.15–12.00
(bejelentkezés az 523-801-es telefonszámon)

HANÓ MIKLÓS alpolgármester:

A békéscsabai okmányirodában az ügyintézés menetérôl és az idôpontfoglalásról a
66/523-868-as telefonszámon, a www.
bekescsaba.hu honlapon, továbbá a 20/
40-30-000 telefonszámra küldött „wap” szövegû SMS elküldésével wap felületen érdeklôdhet.
Dr. Marosvölgyi Emese
okmányiroda-vezetô

május 14. és június 18. 9.00–12.00
(érkezés szerint, telefon: 523- 805)

KÖLES ISTVÁN alpolgármester:
május 7. és június 11. 9.00–12.00
(bejelentkezés az 523-806-os telefonszámon)

Dr. KISS GYULA aljegyzô:
május 21. és június 25. 9.00–12.00
(bejelentkezés az 523-802-es telefonszámon)

H IR DET MÉ NY
Az FVM az ebek veszettség elleni kötelezô védôoltását rendelte el. Felhívjuk valamennyi
ebtulajdonos figyelmét, hogy a tulajdonában lévô minden 3 hónapnál idôsebb ebet
az alant felsorolt napokon és idôpontban szájkosárral ellátva, pórázon VESZETTSÉG ELLENI VÉDÔOLTÁS céljából vezesse elô. Az oltás elmulasztása a veszettség terjedését segíti elô, ezért az oltatlanul maradt ebeket a tulajdonos költségére mikrochipes
megjelölés, hatósági megfigyelés és bírság kiszabása mellett kötelezôen be kell oltatni.

AZ OLTÁSOK HELYE ÉS IDÔPONTJA A KÖVETKEZÔ:
Szabadság Tsz, központ

május 18., kedd

8–9 óráig

Jaminai piac

május 18., kedd

14–17 óráig

Dobozi út–Görbe u. sarok

május 18., kedd

16.30–17.30 óráig

Fürjes, vasútállomás

május 19., szerda

8–9 óráig

Mokry u., buszforduló

május 19., szerda

14–16 óráig

Pulszky u.–Lenkei u. sarok

május 19., szerda

16.30–17.30 óráig

Czuczor u. 4.

május 19., szerda

18–19 óráig

Jaminai piac

május 19., szerda

14–17 óráig

Állatvásártér

május 19., szerda

16–17 óráig

Volt Május 1. Tsz, Dózsa major

május 19., szerda

15–15.30 óráig

Sikony, postaláda

május 19., szerda

15.30–16 óráig

Krajcsó kocsma (Szarvasi út)

május 20., csütörtök

7–8 óráig

Cirkusz tér

május 20., csütörtök

15–16 óráig

Varságh B. u. 2., körgát

május 20., csütörtök

16.30–17.30 óráig

Nádas sori zsilip (Békési út)

május 20., csütörtök

18–19.30 óráig

Gerla

május 20., csütörtök

16.30–17.30 óráig

Május 1. Tsz, 3. brigád

május 20., csütörtök

17.30–18 ráig

Lencsési ltp., körgát

május 21., péntek

16-17 óráig

Lencsési ltp., 7-es buszforduló

május 21., péntek

17.30–18.30 óráig

Csányi u.–Bánát u. sarok

május 21., péntek

16.30–17.30 óráig

Veszely csárda

május 25., kedd

6–6.30 óráig

Fényesi út 110. (Fényesi bolt)

május 25., kedd

7–8 óráig

Dobozi út –Görbe u. sarok

május 25., kedd

17–19 óráig

Mezômegyer mázsaház

május 26., szerda

Lencsési ltp., 7-es buszforduló
Veres Péter köztér

május 26., szerda
május 27., csütörtök

16.30–18.30 óráig

Gerla

május 28., péntek

16.30–17.30 óráig

Szent L. u. (víztorony)

május 31., hétfô

Mezômegyer, Kurta sor

június 1., kedd

7–8 óráig

Mezômegyer, mázsaház

június 1., kedd

17–19 óráig

Veres P. köztér

június 1., kedd

17–19 óráig

Jaminai piac

június 1., kedd

14–17 óráig

Veres P. köztér

június 5., szombat

7–9 óráig
17–18 óráig

16.30-18 óráig

9–11 óráig

Minden eb után bruttó 3000 Ft díjat kell a helyszínen leróni, ez magában foglalja egy új oltási
könyv kiállítását és a hatósági szolgáltatási díjat is.
Az FVM-rendelet értelmében kötelezô az ebek féregtelenítése is, a gyógyszer ára egyedileg a
helyszínen fizetendô.
Békéscsaba 2010. március 30.
Dr. Burai Mihály sk.
közigazgatási osztályvezetô

Dr. Bujdosó Géza sk.
az állatorvosi kamara elnöke

Tájékoztatás gépjármû-ügyintézésrôl
Tájékoztatom a város lakosságát arról, hogy a
közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármû
tulajdonjogának, illetve az üzembentartó személyének változása esetén az ezt létrehozó
összes bizonyító erejû magánokiratnak (adásvételi szerzôdés, megállapodás üzembentartói jog bejegyzésérôl) meg kell felelnie a
304/2009. (XII. 22.) kormányrendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek.
Amennyiben a szerzôdés, megállapodás nem
felel meg a rendelet kötelezô tartalmi követelményeinek, azt a közlekedési igazgatási eljárásban történô felhasználás céljából 2010. július 1. napjától joghatás kiváltására alkalmat-

lannak kell tekinteni, az okmányiroda a nyilvántartásba történô bejegyzést köteles lesz elutasítani.
A megfelelô tartalmú adásvételi szerzôdés és
üzembentartói jog bejegyzésérôl szóló megállapodás mintája papír alapon Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Okmányirodájának információs szolgálatánál (Szabadság
tér 11–17. fsz.) kérhetô vagy letölthetô a város
honlapjáról a www.bekescsaba.hu " Hivatali ügyintézés " Okmányiroda " Gépjármûügyintézés menüpont alatt.
Dr. Marosvölgyi Emese
okmányiroda-vezetô
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Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

CSABAI MÉRLEG

2010. évi közmûvelôdési és mûvészeti pályázatok
Az alapítványi, közalapítványi eredmények a 2010. május 27-i közgyûlés jóváhagyó döntése után kerülnek közlésre
A/1. IRODALOM
A pályázó neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Békéscsabai Kulturális Központ (BKK) – Diákírók–diákköltôk Köre
BKK – Arany János Mûvelôdési Ház – Arany Harsona
Békéscsabai Keresztény Ifjúsági Egyesület
Dr. Kôváry E. Péter
Gyebrovszkiné Novák Ilona
Kôszegi Barta Kálmán
Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház
Poliák Judit
Rózsa Ibolya
Sarusi Mihály

11. Sass Ervin
12. Szilágyi András
13. Szilágyi András
14. Tubáné Péter Erika
15. Szeretlek Békéscsaba Egyesület

A pályázat tárgya

Foglalkozásvezetô tiszteletdíja
A havonta megjelenô újság elôállítási költségei
Irodalmi kávéház szervezési és anyagigénye
Novellakötet („A fôorvos macskája”) megjelentetésének költségei
Verseskönyv megjelentetésének költségei
Kései kuruc címû könyv kiadásának költségei
Ritka madár 8. (békéscsabai irodalmi antológia) nyomdai költségeire
Önálló novelláskötet megjelentetése
Írások megjelentetése antológiában
Legjobb elbeszélések kötetbe rendezése
(„Végig a Convinkán”), nyomdai költségekre
A „Keskeny úton” címû verseskötet nyomdai költségei
„A kép, idô, tér, avagy a csabai mûvészet”
(kortárs képzômûvészek bemutatása) címû kötet nyomdai költségeire
„Agancsos kóbor állat” címû verseskötet megjelentetése
„A nyakatekert zsiráf” címû önálló gyermekkötet megjelentetése
Békéscsabai Irodalmi Estek megrendezésének költségei

Megítélt
támogatás
összege (Ft)
0
60 000
40 000
40 000
0
40 000
60 000
30 000
10 000
60 000
50 000
40 000
20 000
40 000
70 000

A/2. SZÍNHÁZMÛVÉSZET, AMATÔR SZÍNJÁTSZÁS
A pályázó neve

1.
2.
3.
4.

BKK – Arany János Mûvelôdési Ház – Arany Színjátszó Kör
Féling Színház – Steinwender József
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Ifjúsági Tagozata
Sorsfonó Önismereti Egyesület

5. Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szakközépiskola
– Színjátszó Csoport
6. VOKE Vasutas Mûvelôdési Ház és Könyvtár

A pályázat tárgya

Mûködés fenntartásának a költségei
A csoport mûködésének, programjainak a támogatására
„Valóság Színpad” fellépései, jelmezek kölcsönzése, utazási költségek
„Változatok önmagunkra” – playback rögtönzôszínházi elôadások
Békéscsabán
Magyar és idegen nyelvû diák színjátszás megvalósítása,
bemutatók, színházi megújhodás
A II. Megyei Amatôr Felnôtt Színjátszó Találkozó megrendezése

Megítélt
támogatás
összege (Ft)
40 000
40 000
40 000
30 000
30 000
40 000

A/3. ZENEMÛVÉSZET
A pályázó neve

1.
2.
3.
4.
5
6.

Békéscsabai Kulturális Központ – EX-Casinó koncertek
Békéscsabai Kulturális Központ – „mostTIZENéltek”
BKK – Arany János Mûvelôdési Ház – Mezômegyeri Asszonykórus
Békési Úti Közösségi Házak – Fiatalok Népdalköre
ALTERNITES – Ferencz Bence
„Csaba” Pávakör – Városi Nyugdíjas Egyesület

7. Galambos Hajnalka – énekmûvész
8. Jaminai Nyugdíjasklub
9. Kabai Gábor – énekes, ritmusgitáros
10. Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület
11. Nátor Éva – zongoramûvész
12. Örömzene Regionális Közhasznú Kulturális Egyesület
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ôszülô Halánték „Born Miklós” Hagyományai Táncegyüttes
Sunlight Zenekar – Szombathelyi Dávid
Szilágyi Róbert
Varga Ádám – tanuló
Varga Zsolt – gitártanár (B. B. zeneiskola)
Zsibrita Attila András (Papas, Tundra Betyár)

A pályázat tárgya

Megítélt
támogatás
összege (Ft)
40 000
0
20 000
30 000
40 000

Zenekarok tiszteletdíja, hangosítás
Középiskolai amatôr zenekarok bemutatkozása
Asszonykórus mûködési támogatása
Csoportvezetô díjazása
Könnyûzenei rendezvényre eszközbérlés (4 alkalomra)
A csoport mûködési költségeire – meghívott nagyszalontai
csoport vendéglátására
Romantikus ária- és dalest az Erkel-emlékév alkalmából
(zongorahangolás, kották, hirdetés, estélyi ruha stb.)
„Újra száll a dal: Száguldó dallamok” – operettgála (énekes fellépôk tiszteletdíjára)
A „Szakítópont” elnevezésû zenekar színpadképességének technikai növelése
(torzító vagy gitárerôsítô vásárlása)
Chopin-kórus mûködési költségeinek részbeni támogatása
(karnagyi tiszteletdíjra)
Romantikus ária- és dalest az Erkel-emlékév alkalmából
(kottaanyag beszerzése, technikai háttér, dekoráció költsége stb.)
Terembérlet, tiszteletdíjak, technikai eszközök beszerzése
az élôzene népszerûsítése céljából
Zenekari stúdiófelvétel készítése (CD költségei)
Technikai felszerelés bôvítése, stúdiófelvétel elkészítése
Új zenei CD kiadása (nyomdaköltségekre)
Gitárvásárlás költségei
Gitárhúrkészlet megvásárlása (25 csomag)
Önálló zenei CD-anyag megjelentetése

30 000
40 000
30 000
30 000
30 000
0
40 000
30 000
30 000
30 000
0
30 000
0

5. Csaba Kulturális Egyesület a Táncmûvészetért
– Mindenki néptánciskolája
6. Csaba Kulturális Egyesület a Táncmûvészetért
7. József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület
8. Ôszülô Halánték „Born Miklós” Hagyományai Táncegyüttes
9. VOKE Vasutas Mûvelôdési Ház és Könyvtár

1.
2.
3.
4.

Békéscsabai Kulturális Központ – Guzsalyas Táncház sorozat
Békéscsabai Kulturális Központ – Ludas Kocsma Táncház sorozat
Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület
Civil Szervezetek Szövetsége

A pályázat tárgya

Megítélt
támogatás
összege (Ft)
Tánctanítás- és technikusi költségek
40 000
Tiszteletdíjak, hangosítás költsége (5 alkalom)
40 000
Új koreográfia létrehozása (koreográfus költségei, ruhatár bôvítése)
30 000
Tánc- és mozgásmûvészeti tevékenység bemutatása, a szükséges feltételek megteremtése 0

u
30 000
0
50 000
20 000
25 000

A/5. KÉPZÔMÛVÉSZET
A pályázó neve

A pályázat tárgya

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Megítélt
támogatás
összege (Ft)
20 000
30 000
30 000
0
20 000
30 000
50 000
30 000
25 000
25 000
40 000
25 000
0
30 000
30 000

Békéscsabai Kulturális Központ – népi díszítômûvész szakkör
Mûködési költségek
BKK – Arany János Mûvelôdési Ház – kézmûves játszóház
A mûködtetés anyagköltségei
BKK – Békési Úti Közösségi Házak – agyagozó szakkör
Szakkörvezetô tiszteletdíja
BKK – Békési Úti Közösségi Házak – „Meseházban jártunk” rajzpályázat Pályamunkák díjazása, zsûrizése
BKK – Békési Úti Közösségi Házak – Nyitott hét a Meseházban
Anyagköltség, ételkóstoló költsége
BKK – Lencsési Közösségi Ház – Csipkeverô Klub
Klubvezetô tiszteletdíja, anyagköltségek
BKK – Lencsési Közösségi Ház – Lencsési Galéria sorozat
Meghívók, szakemberek tiszteletdíja, megvendégelés
Alkotó Fiatalok Mûhelye
Mûködési támogatás
Bácsfalvi Zoltán – festô
Kiállításhoz festmények keretezése
Berki Zita – selyemfestô
Kiállításhoz eszközök beszerzése, keretezés
BMZ – Baji Miklós Zoltán – festômûvész
Anyag- és technikai eszközök beszerzése új festmények létrehozása céljából
Budai Gyuláné Gombos Ildikó – festômûvész
Kiállításhoz anyagbeszerzés, keretezés
Czinege Jánosné
Olajképek festéséhez alapanyagok beszerzése
Csendes Ferenc
Kiállításhoz anyagbeszerzés, keretezés
Dr. Szabó Julianna – festômûvész
Kiállításhoz anyagbeszerzés, keretezés
Dr. Tömôné Dr. Liszkai Judit
Illusztrációk megjelentetése „Brummogóra cammogóra”
címû gyermekverskötetben
17. E. Szabó Zoltán – festômûvész
Anyagbeszerzés, keretezés
18. „FAMME” – Független Alkotók Mûvészeti és Mûvelôdési Egyesülete
Kiállítások megrendezése, alkotások létrehozása, anyagköltségek
19. Farkas Gábor – fazekas
Önálló kiállításra meghívó és katalógus készíttetése
20. Gnandt János – festômûvész
Eszközök beszerzése, keretezés
21. Hamza Borbála – festômûvész
Alkotásokhoz anyagbeszerzés
22. Hegedûs Zsolt – festômûvész
Kiállítás támogatása, anyagbeszerzés, keretezés
23. Holó Hóbel László – festômûvész
Egyéni és csoportos kiállításra felkészülés
24. Kanalas Éva
Kiállításhoz anyagbeszerzés, keretezés
25. Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Ügyes Kezek szakkör mûködési támogatása, anyagbeszerzés
26. Knyihár Amarilla
Olaj-vászon festmények alkotásához anyagbeszerzés
27. Kolarovszki Zoltán
Jubileumi kiállításhoz anyagbeszerzés, keretezés
28. Krajcsovszki Tamás – festômûvész
Festôállvány megvásárlása, kiállításhoz anyagbeszerzés
29. Lengyel Péter – DLA szobrászmûvész
Új mû létrehozása („Pislogók”)
30. Lonovics László – festô- és grafikusmûvész
Országos és nemzetközi kiállításokra való felkészülés (anyagbeszerzés, keretezés)
31. Megyeri-Horváth Gábor – festômûvész
Békéscsaba város és környékérôl festménysorozat folytatása
32. Moskál Tibor – grafikus
Képkeretezés, szállítási költség („Virágok és ikebanák” kiállításra)
33. Moskál Tibor – grafikus
Jubileumi kiállítás (80 éves az alkotó) nyomdaköltségeire
34. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Ifjúsági Tagozata
Képzômûvészeti tevékenységek, kreativitás megvalósításának anyagköltsége
35. Novák Attila – képzômûvész, rajztanár
Kiállítások, performanszok támogatása
36. Pokorny Attila – szobrász
Szoborsorozat elkészítésének költsége
37. Prisztavok Tibor – szobrász
Egyéni kiállításra felkészülés
38. Romvári Etelka – festômûvész
Felkészülés kiállításra, egyéni alkotómunka támogatása
39. Rózsa Ibolya – kerámiaformázó
Egyéni kiállításra felkészülés
40. Sallai Lajos – festômûvész
Egyéni és csoportos kiállításokon való részvétel, mûvészeti alkotások létrehozása
41. Scholtz Endre – festômûvész, tanár
Kiállítások megrendezése, anyagbeszerzés, keretezés
42. Szereday Ilona – festômûvész
Egyéni és csoportos kiállításokon részvétel (anyagbeszerzés)
43. Szilágyiné Kaplony Éva – kirakatrendezô, dekoratôr
Textilképek, kollázsok, plasztikák készítése, kiállítások rendezése
44. Váradi Anna – tûzzománcos
Részvétel a kecskeméti Tûzzománc Alkotómûhely munkájában (szállás + terembérlet)
45. Wieszerné Kvasz Katalin
Önálló kiállítás megrendezése, anyagbeszerzés

0
30 000
40 000
30 000
40 000
25 000
30 000
30 000
20 000
0
30 000
30 000
30 000
30 000
40 000
30 000
0
30 000
0
30 000
30 000
40 000
30 000
25 000
30 000
30 000
30 000
20 000
30 000
0

A/6. FOTÓMÛVÉSZET, FILM- és VIDEOMÛVÉSZET
A pályázó neve

1. BKK – Békési Úti Közösségi Házak – filmklub, retrómozi
2. BKK – Lencsési Közösségi Ház – Márvány Fotómûhely
3. Bányai Ildikó Inez

A/4. TÁNC- és MOZGÁSMÛVÉSZET
A pályázó neve

Táncházvezetô tiszteletdíja
Varrógép vásárlása új ruhák varrása céljából
Táncvilágnapi gála (elôadómûvész/táncos költsége)
Népviselet beszerzése (12 db román stílusú, hosszú férfiing költségei)
Nosztalgia Vasutas Nyugdíjasklub néptánccsoportjának mûködési költségei

4. BMZ – Baji Miklós Zoltán
5. Kanalas Éva – énekes, gyûjtô
6. Scholtz Kristóf
7. SOLARIS AFS – amatôr filmes klub (Thury Gábor)

A pályázat tárgya

Klubvezetô megbízási díja, filmarchívum létrehozásának költsége
Rendezendô kiállítások költségei, klubvezetô tiszteletdíja
„Nô fehéren feketén” címû fotósorozat elkészítésének költségei,
katalógus készítése, nyomdaköltség
Speciális kameraállású loop film
(„Elemeken át 1” címû DVD, alcíme „Föld-Tûz”) készítése
20 órás vágatlan kutatómunka bemutatása
(ez alapján készült el az „Ôsi hangok Ázsia szívébôl” címû dokumentumfilm)
Elsô békéscsabai kiállítás megvalósítása
(fotók elôhívása, szkennelés, filmtekercsek, meghívók stb.)
Mûködési támogatás megvalósítása

Megítélt
támogatás
összege (Ft)
30 000
50 000
30 000
30 000
20 000
30 000
40 000

A 2010. évi ifjúsági pályázati eredmények
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 55/2010. (IV. 21.) határozata alapján a pályázókat
az alábbiak szerint részesítette támogatásban. Az alapítványi, közalapítványi támogatások közlésére a 2010. május 27-i közgyûlés jóváhagyott döntését követôen kerül sor
Ifjúsági pályázatok – „A” kategória
Békéscsabán mûködô általános, középiskolai és kollégiumi diákönkormányzatok (DÖK) részére tanítási
órán kívül esô szabadidôs tevékenységekre (közösségfejlesztô programok, programsorozatok, képzések megvalósítása, diákrendezvények), iskolaújság, iskolarádió mûködésére

1. Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium DÖK (rendezvények szervezése a közösségfejlesztés jegyében: gólyatábor, gólyaavatás, karácsonyi teaház: 25 000 Ft). 2. Andrássy Gyula Gimnázium
és Kollégium, iskolai DÖK (szabadidôs tevékenységek, közösségfejlesztô programok szervezése, más iskolai és városi közösségek megismerése: 25 000 Ft). 3. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, kollégiumi DÖK (kollégiumi diákrendezvények megvalósítása, kiemelten a Deák-napok megszervezése:
25 000 Ft). 4. Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Mûvészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény, kollégiumi DÖK (a kollégiumi diákönkormányzat vezetôjének képzése, valamint szabadidôs programok megvalósítása (tanévzáró piknik, gólyatábor stb.: 0 Ft). 5. Belvárosi Általános
Iskola és Gimnázium (Az iskolai diákönkormányzat tagjainak kétnapos képzése Gyula-Városerdôn:
25 000 Ft). 6. BÉKSZI Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája, DÖK (Keripiknik az Európai Unió jegyében: vetélkedôk, versenyek, sportbemutatók az EU tagállamainak megismerése érdekében: 25 000 Ft). 7. Erzsébethelyi Általános Iskola, Rózsa utcai DÖK (iskolaújság készítése a megfelelô információáramlás és a gyerekek önállóságának és kreativitásának fejlesztésére: 0 Ft). 8. Erzsébethelyi Általános Iskola, Rózsa utcai DÖK (a DÖK éves programjainak megvalósítása: tanévnyitó szanazugi kirándulás, egészséges életmód hete, farsang, diáknap: 30 000 Ft). 9. Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium, kollégiumi DÖK (közösségi kulturális és sportprogramok megvalósítása: gólyaavató, sportversenyek, színházlátogatás, uszodabérlet vásárlása: 25 000 Ft). 10. Gerlai ÁMK, Általános
Iskola, DÖK (diákújság létrehozása, képzéseken történô részvétel: 0 Ft). 11. Gerlai ÁMK, Általános Iskola,
DÖK (játéknapok a faluházban: a szabadidô hasznos eltöltése önkéntesek irányításával; játéktanulás és
-tanítás: 30 000 Ft). 12. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Diákotthon, iskolai DÖK (helytörténeti, honismereti gyermek-önkormányzati nap szervezése az iskola tanulói számára; Békéscsaba nevezetességeinek megismertetése a diákokkal: 0 Ft). 13. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola
és Diákotthon, diákotthoni DÖK (diákönkormányzati programok szervezése: személyiségfejlesztô programok, ünnepek, ünnepségek, játszóházak, sportfoglalkozások szervezése, jutalmazás: 30 000 Ft). 14. Jó-

zsef Attila Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, DÖK (iskolaújság szerkesztése a diákönkormányzati munkát segítô, információközvetítô célzattal: 15 000 Ft). 15. Kemény Gábor Logisztikai és
Közlekedési Szakközépiskola, DÖK (részvétel a DÖK-táborban, diákparlament, gólyabál, szalagavató,
egészségnap, diákprogramok szervezése, Kemény Idôk suliújság készítése, karácsonyi ünnepség:
15 000 Ft). 16. Petôfi Utcai Általános Iskola, DÖK (a DÖK által szervezett szabadidôs programok és a suliújság megjelentetésének támogatása: 15 000 Ft). 17. Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és
Óvoda, DÖK (gyermeknapi programok megvalósítása: vetélkedôk, játszóház, népi játékok: 15 000 Ft).
18. Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, DÖK (csapatépítô kirándulás a diákönkormányzat és a kollégiumi aktivisták munkájának összehangolása érdekében, ezzel jól mûködô, öszszehangolt diákönkormányzat létrehozása: 0 Ft). 19. Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium, kollégiumi DÖK (a diákok által igényelt programokból álló kollégiumi DÖK-élet folyamatosságának biztosítása, hagyományok ápolása, közéletiségre nevelés; gólyaavató, Mikulás-nap, karácsony, kollégiumi diáknapok, játszóházak szervezése: 50 000 Ft). 20. Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda,
DÖK (a diákönkormányzat szabadidôs tevékenységei: húsvéti ünnepvárás, juniális, egészséges életmód
hét, Mikulás-nap, farsang: 20 000 Ft). 21. Széchenyi István Két Tanítás Nyelvû Szakközépiskola, DÖK (iskolarádió fejlesztése: 40 000 Ft). 22. Vásárhelyi Pál Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium, iskolai DÖK (iskolai DÖK-rendezvények szervezése (Vásárhelyi Pál Diáknapok, hagyományôrzô és sportnap, részvétel a
garabonciás napokon) a diákság összetartozás-érzésének erôsítése érdekében: 25 000 Ft). 23. Vásárhelyi Pál Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium, iskolai DÖK (az iskolarádió technikai fejlesztése, iskolaújság különszámának megjelentetése: 0 Ft). 24. Vásárhelyi Pál Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium, kollégiumi DÖK („színvonalas kollégiumi élet a diákönkormányzattal”: gólyatábor, DÖK-vezetôség képzése,
sportrendezvények, gólyabál, diszkó, vetélkedô, Mikulás-ünnepség, karácsonyi koncert, farsang, Valentin-nap, Jókai-hét: 35 000 Ft). 25. Vásárhelyi Pál Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium, kollégiumi DÖK
(a XVI. Jókai-hét szabadidôs programjai: kollégiumi diákigazgató-választás, vetélkedôk, versenyek, koncertek, Ki Mit Tud?: 0 Ft). 26. 2. Számú Általános Iskola, DÖK (Mazsola-hét megszervezése, melynek keretében az 5. osztályosok könnyebben beilleszkednek a felsô tagozatos társaik közé, ill. a felsôsök is jobban megismerik egymást a játékos programoknak köszönhetôen: 15 000 Ft). 27. 2. Számú Általános Iskola, DÖK (iskolai DÖK-nap megszervezése: bolondballagás, fordított iskolagyûlés, vetélkedôk, produkciók, játszóház, árverés, sportprogramok: 15 000 Ft). ÖSSZESEN: 500 000 Ft.

Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

CSABAI MÉRLEG
B/1. Közmûvelôdési és mûvészeti RENDEZVÉNYEK
A pályázó neve

1. Békéscsabai Kulturális Központ – kertbarát szakkör
2. Békéscsabai Kulturális Központ – Múzeumok Éjszakája
3. Békéscsabai Kulturális Központ
Országos Keresztrejtvényfejtô Verseny rendezése
4. Békéscsabai Kulturális Központ
Országos Keresztrejtvényfejtô Verseny rendezése
5. Békéscsabai Kulturális Központ – sakkszakkör
6. BKK – Arany János Mûvelôdési Ház
Csabai-bajai halászléünnep megrendezése
7. BKK – Arany János Mûvelôdési Ház – hagyományôrzô klub
8. BKK – Arany János Mûvelôdési Ház – kiállítások megszervezése
9. BKK – Arany János Mûvelôdési Ház
Magyar Kultúra Napja 2011. ünnepi elôadás
10. BKK – Arany János Mûvelôdési Ház
Megyeri házipálinka- és szárazkolbászverseny
11. BKK – Arany János Mûvelôdési Ház – Megyeri Teaház
12. BKK – Arany János Mûvelôdési Ház
Nemzeti ünnepeink ünnepi mûsorai
13. BKK – Arany János Mûvelôdési Ház
Szent György-napi sárkánykészítés és sárkányeregetés
14. BKK – Arany János Mûvelôdési Ház – nyugdíjasklub, idôsek világnapja
15. BKK – Arany János Mûvelôdési Ház – nyugdíjasklubok kapcsolattartása
16. BKK – Arany János Mûvelôdési Ház – nyugdíjasklub
17. BKK – Békési Úti Közösségi Házak
Csabagyöngye Szüreti Mulatság
18. BKK – Békési Úti Közösségi Házak
Kiállítás megrendezése
19. BKK – Békési Úti Közösségi Házak
Jazzklub – „East-West” koncert támogatása
20. BKK – Békési Úti Közösségi Házak
Gyermeknap a Meseházban
21. BKK – Békési Úti Közösségi Házak – Kalandozó Játszóház
22. BKK – Békési Úti Közösségi Házak – „Népzene 24” rendezvény
23. BKK – Békési Úti Közösségi Házak – 9. Tréfás Mesemondó Verseny
24. BKK – Békési Úti Közösségi Házak
Jazzklub – „Village Lizards” koncert támogatása
25. BKK – Lencsési Közösségi Ház
Lencsési Mesekuckó megrendezése
26. BKK – Lencsési Közösségi Ház
Lencsési Nyugdíjas Klub 2010. évi programjai
27. Gerlai ÁMK
28.
29.
30.
30.
32.
33.
34.
35.

Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület
Bazsinka József koncertje a zeneiskolában
Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar
Békéscsabai Fiatalokat Támogató Egyesület („BÉFIT-ESE”)
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény
Békéscsabai Kötöttárugyár Nyugdíjas Egyesülete – klub
Békéscsabai Nyugdíjas Pedagógus Klub
MABÉOSZ 322. – Békéscsabai Városi Bélyeggyûjtô Kör

36. Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete
37. Békéscsabai Városvédô és Városszépítô Egyesület
38. Békés Megyei Fiatalok a Mûvészetekért Közhasznú Egyesület
39. Békés Megyei Napsugár Bábszínház
40. Belanka János rendezvényszervezô
Elefánt Sörözô
41. Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége
42. Csaba Kulturális Egyesület a Táncmûvészetért
43. Csabai Csípôs Blues Klub Kulturális Egyesület
44. Csabai Csípôs Blues Klub Kulturális Egyesület
45. Dél-alföldi Regionális Közmûvelôdési Egyesület (DARKE)
46. Ezüstkor Közösségfejlesztô és Szabad Mûvelôdési Egyesület
47. Fényes és Térsége Egyesület
48. Guzsalyas Egyesület
49. Guzsalyas Egyesület

A pályázat tárgya

Szakkönyvek vásárlása, tiszteletdíj, anyagköltség
Csónakbérlés, hang- és világítástechnika, színpad költségei

Megítélt
támogatás
összege (Ft)
20 000
50 000

Csapatversenyre kupák, érmek, könyvek vásárlása, tiszteletdíj költségei

40 000

Egyéni versenyre kupák, érmek, könyvek vásárlása, tiszteletdíj, egyéb költségek
Versenyek, házibajnokságok megrendezése, foglalkozásvezetô tiszteletdíja

0
30 000

Élelmiszer (hal), tûzifa vásárlása, szállítási és utazási költségek
0
Hagyományôrzô klub mûködési támogatása az éves program megvalósítása érdekében 20 000
Anyag-, szállítási és reprezentációs költség
30 000
Tiszteletdíj, szakmai anyag, dekoráció

20 000

Szakmai anyagköltség, díjak, emléklapok
Elôadói tiszteletdíj, szakmai anyagköltség

30 000
30 000

Elôadói tiszteletdíj, szakmai anyagköltség

30 000

Elôadói tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, élelmiszer költségei
Szakmai anyagköltség, élelmiszer költségei
Mezômegyer társklubja, Nagyszalonta, közös rendezvényeik költségei
(szakmai anyagköltség, élelmiszer költségei, utazás-szállítás)
A Városi Nyugdíjas Piknik megrendezésének költségei (étkezés, szakmai anyag)

20 000
0

Szakmai anyagköltség, élelmiszer költségei
Csabai népi textíliák a Munkácsy Mihály Múzeum gyûjteményébôl
(meghívók, tiszteletdíj, reprezentáció)

30 000

Lemezfelvétel készül a helyszínen (költségei), útiköltség

20 000

0
20 000

20 000

50. Haán Lajos Honismereti és Helytörténeti Nyugdíjasklub
51. Jankay Gyûjtemény és Kortárs Galéria
52. Jövô és Valóság Közhasznú Egyesület
53. KIT Makett Klub
54. KIT Makett Klub
55. Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület
56. Magyar Minerofil Társaság Városi Ásványgyûjtô Köre
57. Mariann Balett és Mozgásharmónia Egyesület
58. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
59. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
60. Napraforgó Gyógypedagógiai Központ
61. Nosztalgia Klub
62. Nosztalgia Vasutas Nyugdíjas Klub –
VOKE Vasutas Mûvelôdési Ház és Könyvtár
63. „Ôseink nyomában” klub
64. „Ôszidô” Nyugdíjasklub
65. Ôszifény Wellness Egyesület
66. Összefogás Mezômegyerért Egyesület
67. Remonda Szabadidôs, Lovas és Sportegyesület
68. Szemián Sámuel Egylet

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Szeretet Szabadidôs Nyugdíjasklub
Szent István Egyetem GK – mûvelôdésszervezô szakos hallgatók
Tabán Néptánc Egyesület – Tabán Táncegyüttes
Tabán Néptánc Egyesület – Tabán Táncegyüttes
Unicon Zrt. Nyugdíjasklubja
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete
Békéscsabai Kistérségi Körzeti Csoportja
76. Városi Nyugdíjas Egyesület
77. „Zöld 14” Békés–Bihor Eurórégió Fenntartható Fejlôdéséért Egyesület
78. Szeretlek Békéscsaba Egyesület

Szakmai anyagok költségei
Alapanyagok, szakkönyvek, hangzóanyagok költsége
Megemlékezés népzenével az aradi vértanúkra (zenészek tiszteletdíja)
Vendéglátás, oklevelek, emléklapok költségei

40 000
30 000
30 000
0

A trió fellépésének költségei (tiszteletdíj)

20 000

Foglalkozások anyagköltsége, vezetôi tiszteletdíj

40 000

Ismeretterjesztô elôadások és a klubvezetô tiszteletdíja
„Nemzedékek játéka” elnevezésû rendezvény megvalósítása
2010. augusztus 20-án, a falunapon
A táncegyüttes fennállásának 20 éves jubileumi mûsora
A Liszt-díjas tubamûvész és tanítványainak tiszteletdíja, utazási és étkezési költsége
A vegyes kar fennállásának 20 éves jubileumi koncertje és az ünneplés egyéb költségei
„Motorosok a fiatalok között” – rendezvény sok mozgással, fôzéssel, beszélgetéssel
„Szenior Ki-Mit-Tud?” megrendezése
A 2010. évi kulturális és közösségi programok támogatása
Közmûvelôdési rendezvények (múzeum-, színházlátogatás stb.)
„Repülôvel légipostán érkezett”címû bélyegbemutató
(több mint 100 országból Magyarországra érkezett levél)
Színházbérlet vásárlása
Városvédô rendezvények szervezése
(lakossági fórumok, koszorúzások, emléktábla-avatások stb.)
Koncertek, közösségi programok szervezése (hangtechnika vásárlása)
A Nemzetközi Családi Nap megszervezése (2010. május 15.)

40 000

Az ingyenes koncertprogramok támogatása
XI. Civil Kulturális Börze (2010. november 19–20.)
Toborzó táncház a Berbécs és Ludas Zenekarral
(Harmadik) Csabai Blueskert – bluesfesztivál az Elôre-pályán
(2010. szeptember 4.)
Bluesklub a Csabai Kolbászfesztiválon, 2010. október 23-án
VIII. Ifjúsági Kavalkád (2010. október 29.)
Vers- és prózamondó verseny a költészet napján (2010. május 15.)
Gyermeknap, anyák napja, Mikulás-napi program lebonyolítása
Padkaporos bál 2010. szeptember és december között havonta
„Ciróka-maróka” gyermekringató foglalkozások (8 alkalomra)

30 000
0
30 000

14. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület

40 000
0
30 000
0
40 000
30 000
30 000

15. Krajcsovszky Tamás – Kocsor Ágnes Emese
(Békéscsabai Keresztény Ifjúsági Egyesület tagjai)
16. Petôfi Utcai Általános Iskola Lányklubja

20 000
30 000
30 000
40 000
0
0
20 000
40 000
20 000
30 000
30 000
30 000
0
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„Ki-Mit-Tud?” vetélkedô megrendezése 2010. június 30-án
Múzeumok éjszakája (2010. június 19.)
Ifjúsági Kulturális Fesztivál (2010. október 30.)
XVI. Országos Makettkiállítás és Verseny megrendezése (2010. szeptember 25–26.)
Papírsárkány-építés és -eregetés a békéscsabai reptéren (2010. június 20.)
Werner Lubos lengyelországi festômûvész kiállításának megnyitása Békéscsabán
(2010. május 8.)
Ásványkiállítások rendezéséhez eszközbeszerzés
Tanévzáró vizsgaelôadás megrendezése (2010. június 13.)
Karácsonyi ünnepség megszervezése
Idôsek világnapi ünnepségének megszervezése (2010. október 9.)
Mikulás-ünnepség megszervezése
Nosztalgiaest (zene, tánc, beszélgetés) – 20 alkalomra

20 000
30 000
0
40 000
0

Tavaszváró Kulturális Fesztivál megrendezése (2010. április 29.)
Kirándulás támogatása (látogatás Délnyugat-Csehország környékére)
Kulturális programok, kirándulások támogatása
Gasztronómiai találkozó szervezése hagyományteremtô szándékkal (2010. június 19.)
IV. Mezômegyeri Gazdanap megrendezése (2010. szeptember 11.)
„Lovam hátán, szelek szárnyán” elnevezésû rajzpályázatból kiállítás szervezése
„Mûhelytitkok”, „Szemián Sámuel életének feltárása, megismertetése”,
„Kulturális utazás” címû ismeretterjesztô és közösségépítô programsorozatok
megrendezése
Mûködési támogatás, 2010. évi kulturális programok
Nyitott kulturális rendezvények Békéscsaba középiskolásai részére (2010. szeptember)
Országos minôsítô versenyen való részvétel (Tatabánya)
Külföldi néptáncfesztiválon való részvétel Montenegróban (2010. július)
Kulturális programok, klubfoglalkozások megvalósítása
A fehér bot napja alkalmából szervezett rendezvény (2010. október 16.)
Kiállítás megrendezése a Békés Megyei Jókai Színház Vigadójában
(2010. október 1.)
Közmûvelôdési és kulturális programok
A Civil Börzén fényképkiállítás megrendezése, elôadás tartása a klímavédelemrôl
(2010. november 20–21.)
X. Lecsófesztivál kulturális programjai

30 000
0
30 000
0
80 000
0

30 000
30 000
0
0
0
0
0

30 000
30 000
20 000
20 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
0
40 000

B/2. Közmûvelôdési és mûvészeti TÁBOROK
A pályázó neve

1. BKK – Békési Úti Közösségi Házak – „Alföldi betyárok” gyermektábor
2. BKK – Békési Úti Közösségi Házak
Kalandozó indiántábor gyerekeknek
3. BKK – Békési Úti Közösségi Házak –
„Mesterségem címere” elnevezésû hagyományôrzô gyermektábor
4. BKK – Lencsési Közösségi Ház
5. Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola és AMI, Zeneiskola
6. Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület
7. Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület
8. Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete
9. Békéscsabai Református Egyház Vegyeskara
10. Csaba Kulturális Egyesület a Táncmûvészetért
11. Dél-alföldi Regionális Közmûvelôdési Egyesület (DARKE)
12. Gerlai ÁMK
13. Jankay Gyûjtemény és Kortárs Galéria

17. Remonda Szabaidôs Lovas és Sportegyesület
18. Sziluett Táncsport Egyesület

A pályázat tárgya

Szakmai anyagok költsége, táborvezetô tiszteletdíja

Megítélt
támogatás
összege (Ft)
30 000

Szakmai anyagok költsége, táborvezetô tiszteletdíja
Szakmai anyagok költsége, táborvezetô tiszteletdíja
Nyári szünidei programok költségei
(táborok 2010. június 21–25. és június 28. – július 2. között)
Gulyás Márta zongora- és kamarazene mesterkurzusa Békéscsabán
2010. augusztus 27. – szeptember 5. között
XIV. Nemzetközi Határok Nélküli Néprajzi Fôiskola
2010. július 18–25. között (szállás, étkezés, anyagköltség)
XX. Országos, Regionális Komplex Felnôtt Népmûvészeti Tábor
2010. július 18–25. között (szállás, terembérlet, anyagköltség)
Nagycsaládban élô gyermekek nyári tábora
2010. augusztus 16–19. és 28-án (lovaglás, bemutatók, kellékek, élelmiszer)
Énekkari és gyermek zenei tábor 2010. július 26–31. között (utazási költség)
Tánctábor Bánkúton 2010 nyarán (szállás, étkezés)
IV. Amatôr Zenei Diáktábor – zenei csoportok kezdôknek, haladóknak
(2010. július 5–10.), szállás, étkezés, anyagköltség
Szünidôre HANGOLÓ (2010. június 16–18.) – anyagbeszerzés, szakemberek óradíja
Gyermek képzômûvészeti tábor 2010. augusztus 9–13. között
(étkezés, foglalkozások díjai, anyagköltség stb.)
Nyári táborok 2010. június 21. – július 30. között (étkezés, belépôk, anyagköltség):
*Mazsola Mesetábor óvodásoknak; *Gubacs Természetbúvár Tábor;
*Remek Elek – Természetes Technikák a Természetben; *Indián Tábor;
*Házitündérképzô; *Kalóztábor.
Szivárvány Alkotókör tábora 2010. június 25–27. között,
a mûvészeti terápiás csoport részére (étkezés, alapanyagok beszerzése, keretezés)
Nyári tábor 2010. július 19–23. között
(étkezés, anyagbeszerzés, utazási költség Budapestre, belépôk vásárlása)
Képzômûvészeti tábor 2010. júliusban
(étkezés, foglalkozásvezetô tiszteletdíja, buszköltség)
2 hetes intenzív nyári edzôtábor Muronyban (terembérlet, oktatói díj, étkeztetés)
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A 2010. évi ifjúsági pályázati eredmények
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 55/2010. (IV. 21.) határozata alapján a pályázókat
az alábbiak szerint részesítette támogatásban. Az alapítványi, közalapítványi támogatások közlésére a 2010. május 27-i közgyûlés jóváhagyott döntését követôen kerül sor
Ifjúsági pályázatok – „B” kategória
Békéscsaba Megyei Jogú Város területén mûködô gyermek- és ifjúsági szervezetek, ifjúsági korosztállyal
foglalkozó önszervezôdô közösségek, civil szervezetek, intézmények részére a gyermek- és ifjúsági korosztály önmegvalósítását biztosító, a közösséghez tartozás élményét erôsítô – tanítási idôn kívüli (hétvégi, szabadidôs, szünidei stb.) – gyermek- és ifjúsági programok, képzések, rendezvénysorozatok megvalósítása az általános iskolák felsô tagozatos diákjai és a középiskolás korosztály számára.

1. Arany János Szabadidôs Klub (ôszi egészségvédelmi és sportnapok tíz kollégium részvételével; egészségvédelmi elôadások,
vetélkedôk: 20 000 Ft). 2. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium nagykórusa (mûvészeti nevelés, zenei és esztétikai élményszerzés; a Pünkösdi Ének Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválon történô részvétel: 0 Ft). 3. BÉFIT – Békéscsabai Fiatalokat Támogató Egyesület (heti rendszerességgel éjszakai sportolási lehetôség biztosítása az egészséges életmód és a hasznos szabadidô eltöltése érdekében (22 alkalom/év): 75 000 Ft). 4. BÉFIT – Békéscsabai Fiatalokat Támogató Egyesület („Motoros társadalom
a fiatalok szemével” címmel a helyi motoros közösségek megismertetése a fiatalokkal; bográcsos fôzés és beszélgetés a sportról
és az egészséges életmódról: 20 000 Ft). 5. Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület (fiatalok által szervezett foglalkozások, Ten
Sing, nyitott ház képzéseinek szervezése; gyermekek részére közösség- és személyiségfejlesztô foglalkozások szervezése:
30 000 Ft). 6. Békéscsabai Kulturális Központ Békési Úti Közösségi Házak (játékos történelmi vetélkedô a reformkorról, Széchenyi
István gróf halálának 150. évfordulója alkalmából: 25 000 Ft). 7. Békéscsabai Kulturális Központ Békési Úti Közösségi Házak
(IV. Rockzenei Tehetségkutató Verseny elsôsorban a fiatalok zenekarainak teremtve lehetôséget a megmérettetésre: 30 000 Ft). 8.
Békéscsabai Kulturális Központ Békési Úti Közösségi Házak (környezetvédelmi programsorozat a fiatalok környezettudatos nevelése érdekében: kiállítás, vetélkedô, természetfotó-pályázat: 0 Ft). 9. Békéscsabai Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza (a
Lencsési Ifjúsági Horgászklub tevékenységének támogatása: heti rendszerességû összejövetelek hét végi foglalkozásokkal kiegészítve, évente 2 alkalommal kishalfogó verseny szervezése: 20 000 Ft). 10. Békéscsabai Nôi Labdarúgó Sport Club Közhasznú
Egyesület (a 12–28 éves lányokból álló nôi labdarúgócsapat számára egynapos kirándulás szervezése Szarvasra csapatépítô jelleggel: 0 Ft). 11. Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete (a rendszeres rendezvények mellett a szabadidô hasznos eltöltése érdekében (húsvéti játszóház, majális, gyermeknap, családi nap, kerékpártúra Póstelekre, kenutábor: 20 000 Ft). 12. Békés
Megyei Népmûvészeti Egyesület (Gyermek és Ifjúsági Népi Kézmûves Tábor szervezése a népi kézmûvesség és a néptánc alapjainak elsajátítása érdekében: 30 000 Ft). 13. Csabai Csípôs Blues Club Kulturális Egyesület („Blues-Rock matiné 2010/2011” címmel koncertsorozat szervezése 18 éven aluli tagokból álló békéscsabai zenekarok részére minden hónap utolsó vasárnapján:
50 000 Ft). 14. Dél-alföldi Regionális Közmûvelôdési Egyesület (XV. Komplex diáktábor (diákvezetô, diákrádiós, diákújságíró) megrendezése: 35 000 Ft). 15. Dél-alföldi Regionális Közmûvelôdési Egyesület (gyermekjogi világnap: általános iskolai diákönkormányzatok játékos vetélkedôje a diákjogok témakörében: 20 000 Ft). 16. Erzsébethelyi Általános Iskola, Cimbora Klub (a klubtagság számára hasznos és értékteremtô programok biztosítása; a lakhelyük környékén található kulturális és természeti értékek megismerése: 25 000 Ft). 17. Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat,
Nevelési Tanácsadó sakkozói (egylépéses mattfeladványok gyûjteményének létrehozása és diákrendezvényeken történô tesztelése, ezáltal kapcsolatépítés más iskolákkal: 20 000 Ft). 18. Forma Bontó Közhasznú Egyesület (felsô tagozatos és középiskolás

diákok számára ingyenes nyílt nap keretében új mozgásformák megismertetése az egészséges életmódra nevelés érdekében: 0 Ft).
19. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Diákotthon (Kazinczy nyomában: tanulmányi kirándulás 5–6. osztályos tanulók számára Kazinczy Ferenc szerepvállalásának megismertetése, anyanyelvünk szeretete és ápolása érdekében: 0 Ft). 20. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Diákotthon (a 6. b osztály kirándulása 2010 júniusában a természetvédelem, tájismeret érdekében: 0 Ft). 21. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Diákotthon, történelem szakkör (a történelem
szakkör tematikus kirándulásaira történô felkészüléshez, feladatlapok, dossziék készítéséhez, térképek, útikönyvek vásárlásához
kérnek támogatást: 0 Ft). 22. Jövô és Valóság Közhasznú Egyesület (Ifjúsági Kulturális Fesztivál a felsô tagozatos általános iskolások számára a helyi kulturális életbe történô bevonásuk érdekében: 0 Ft). 23. Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola, Gitárklub (a gitárklub mûködése és a 6. születésnapi koncert megszervezése: 40 000 Ft). 24. Körösi Vidrák (idén 4. alkalommal rendhagyó testnevelésórák az Élôvíz-csatornán, zárásként középiskolák közötti evezôskupa: 40 000 Ft). 25. Madách Utcai Általános Iskola Diákokért Egyesület (iskolai programok és iskolán kívüli tevékenységek támogatása; szeretet hete, diákönkormányzati nap szervezése, diákönkormányzati táborban történô részvétel támogatása: 20 000 Ft). 26. Mi-Értünk Prevenciós és Segítô Egyesület (a KEF által kiképzett kortárssegítô fiatalok munkájának koordinálása, mentálhigiénéjük karbantartása: 40 000 Ft).
27. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Ifjúsági Tagozata (az ifjúsági tagozat tagjai közösségi életének fejlesztése: részvétel a budapesti esélyegyenlôségi napon, kirándulás Gyopárosfürdôre, Nyíregyházára, Debrecenbe: 45 000 Ft). 28. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Ifjúsági Tagozata (karácsonyi ünnepség szervezése: 20 000 Ft). 29. Napraforgó Gyógypedagógiai Központ / Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete (közösségformáló kirándulás szervezése Debrecenbe sajátos nevelési igényû gyermekek és fiatalok számára az összetartozás érzésének erôsítése és az elszigeteltségérzet csökkentése érdekében: 0 Ft). 30. Petôfi Utcai Általános Iskola (Petôfi-gála megszervezése a sportcsarnokban osztályszintû produkciók bemutatásával az iskola összes tanulója és családjuk számára; a támogatást a sportcsarnok bérleti díjára kérik: 25 000 Ft). 31. Petôfi Utcai Általános Iskola lányklubja (a lányklub mûködéséhez, havi két foglalkozás megvalósításához kérik a támogatást a gyerekek felnôttkorra történô felkészítése érdekében: 30 000 Ft). 32. Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda (az általános iskola diákjainak kirándulása Erdélybe a határon túli magyarság értékeinek, hagyományainak, életmódjának megismerése érdekében: 0 Ft). 33. Sorsfonó Önismereti Egyesület („Reklám-Érték” alkotópályázat: serdülôkorúak számára különbözô mûvészetterápiás technikák alkalmazásával a kreativitás fejlesztése és a valós értékek elmélyítése: 30 000 Ft). 34. Százlábú Egyesület (egynapos evezôs erdei iskolák szervezése az Élôvíz-csatornán 2010. májusban: 30 000 Ft). 35. Tabán Néptánc Egyesület (népviselet készítésének oktatása, a kézimunka, varrás tanítása fiatalok számára: 35 000 Ft). 36. Viharsarki Off-Road és Quad Szabadidô Egyesület (kerékpáros-bemutatókhoz, versenyekhez, a téli hónapokban történô gyakorláshoz mobil rámpa építése a sportág népszerûsítése érdekében: 0 Ft). 37. 2. Számú Általános Iskola (a Kettesben c. iskolaújság munkatársainak részvétele a XVII. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon, valamint az újság elôállítási költségeinek támogatása: 0 Ft). 38. 2. Számú Általános Iskola (néptánctábor Balatonszárszón széki és békéscsabai gyermekek részvételével: jellegzetes széki táncok, dalok tanulása, hagyományok megismerése, kirándulás Keszthelyre, Tihanyba: 50 000 Ft). 39. 10. Számú Általános Iskola Természetjáró Diáksport Kör (gyalogos vándortábor az Országos Kéktúra útvonalán Siroktól Hollóházáig: 30 000 Ft). ÖSSZESEN: 855 000 Ft.
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Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

BÉKÉSI ÚTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Májusi programok
Május 7-én (pénteken) 20 órától:
JAZZKLUB – az Eichinger Tibor (H)–Stefan Varga (D)
nemzetközi gitárduó fellépése (Békési út 24.)
Május 8-án (szombaton) 14 órától:
Apáról fiúra – családi HAGYOMÁNYÔRZÔ DÉLUTÁN
(Meseház)
Május 15-én (szombaton) 9 órától:
ROMÁN MESEMONDÓ VERSENY (Meseház)
Május 25-én (kedden) 20 órától:
JAZZKLUB – a HU-US Quartet koncertje (Meseház)
Fellép: Tim Ries (USA) – szaxofon (Rolling Stones!),
Norbert Alius (USA) – basszusgitár, Balázs József – zongora,
Balázs Elemér – dob

A nôi fociért
A Békéscsabai Nôi Labdarúgó Sport Club köszönetét fejezi ki Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata
Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága elnökének, Kiss Tibor úrnak, és
a bizottság tagjainak, hogy támogatják a megyeszékhelyi
nôi labdarúgást. A bizottság
támogatásának köszönhetôen egyesületünk ezentúl
kulturált környezetben készülhet a mérkôzéseire, rendezhet bajnoki mérkôzést és labdarúgótornát. Mindez egyesületünk további fejlôdését
eredményezi.

Külön köszönettel tartozunk
dr. Ferenczi Attila képviselô úrnak, aki a megalakulásunk óta
kiemelt figyelemmel kíséri és
támogatja csapatunkat. Egyesületünk célja a nôi labdarúgás
népszerûsítése, az utánpótlásnevelés és az NB II-es nôi
nagypályás labdarúgó-bajnokságra való felkészülés. Bizonyítani szeretnénk a nôi foci
létjogosultságát, segíteni elfogadottságát, és ezáltal is öregbíteni Békéscsaba hírnevét.
Köszönettel:
Petri György Máriusz
elnök és a Békéscsabai
NLSC tagjai

MEGHÍVÓ
Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzata és a Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület

szeretettel meghívja önt és hozzátartozóit
Werner Lubos lengyelországi festômûvésznek
a lengyel alkotmány ünnepe és a Polónia-világnap
alkalmából rendezett kiállítása megnyitására.
Az esemény idôpontja: május 8. 16.00 óra
Helye: Lencsési Közösségi Ház (Féja Géza tér 1.)
Program
16.00 – Köszöntô: Leszkó Malgorzata, Békéscsaba Megyei
Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke
16.15 – Ünnepi koncert: a Cantica Vegyeskar Lengyelországból és a Chopin Vegyeskar Békéscsabáról
16.45 – A tárlatot bemutatja: Zofia Krzykowska,
a Tarnowskie Góry-i múzeum igazgatója
17.00 – Pohárköszöntô

A Dél-alföldi Regionális Közmûvelôdési Egyesület
2010-ben is

MEGHIRDETI NYÁRI
(diákrádiós, diákújságíró, gitáros és DÖK)

TÁBORAIT
12–18 éves fiatalok számára.
Szeretettel várjuk az érdeklôdôket mindhárom táborunkba.
A táborok vezetôi mindannyian többéves táboroztatói tapasztalattal s magas szintû szakmai felkészültséggel rendelkeznek.
A kiírások és jelentkezési lapok
a http://darke.csabanet.hu oldalon is elérhetôk.
További információ
a kbm@t-online.hu e-mail címen kérhetô.

MEGHÍVÓ
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata lakossági fórumot
szervez a „Békéscsaba belváros rehabilitációja I–II. ütem” projekt bemutatása céljából.
A rendezvényen megismertetjük a lakosságot a Szt. István tér–Szabadság tér–Bartók Béla út–Petôfi u.–Jókai u.–Luther u. által határolt
területen tervezett beruházási elképzelésekkel.
Helyszín: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
díszterme
Idôpont: 2010. május 10. (hétfô) 16.00 óra
A fórumon részt vesz:
– Hanó Miklós alpolgármester;
– dr. Ferenczi Attila, a városfejlesztési, környezetvédelmi
és mezôgazdasági bizottság elnöke;
– Lukácsi László városi fôépítész;
– Opauszki Zoltán kabinetvezetô;
– Wittmann László osztályvezetô.
Program:
– a városfejlesztési elképzelések ismertetése,
– a belvárosfejlesztés elemeinek bemutatása.
Tisztelettel várjuk az érdeklôdôket!

CSABAI MÉRLEG

Csabai Kulturális Játékok
A HÉT EREDMÉNYEI
Szín-Játék-Zene-Szó
2010. április 19.
Aranydiplomások: Kultúrázók (Szabó Pál Téri Általános Iskola), Mendemondók
(József Attila Általános Iskola), Mozaik (Petôfi Utcai Általános Iskola).
Ezüstdiplomások: Harlekin (Jankay Tibor Két Tanítás Nyelvû Általános Iskola), Kaláka (Savio Szent Domonkos ált. iskola), Nyelvelôk (2. Sz. Általános Iskola).
Bronzdiplomások: Csabai Csacsogók (Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium),
Gerlai Gerlék (Gerlai Általános Mûvelôdési Központ), Mit Mûvelünk (Erzsébethelyi Általános Iskola), Színfolt (10. Sz. Általános Iskola), Turbónyuszik
(Szent László Utcai Általános Iskola).
EGYÉNI „LEG-” DÍJAK:
Legjobb prózamondó: Lehoczki Dóra, 2. Sz. Általános Iskola, felkészítô tanár: Pallagi Györgyné.
Legjobb mesemondó: Szántó Márk Dominik, 2. Sz. Általános Iskola, felkészítô tanár: Poszt Zsófia.
Legjobb versmondó: Major Gyula, 2. Sz. Általános Iskola, felkészítô tanár: Pallagi Györgyné.
A legtechnikásabb népdalcsokor elôadója: Scheirich Zita, 2. Sz. Általános Iskola, felkészítô tanár: Galambosné Ivacska Hajnalka.
Aranytorkú pacsirta: Varga Ádám, 10. Sz. Általános Iskola, felkészítô tanár: Surinásné Tóth Olga.
CSOPORTOS „LEG-” DÍJAK:
„Békéscsaba kultúrkövetei”: „Mit mûvelünk” – Erzsébethelyi Általános Iskola csapata: Kiss Éva, Hajósi Réka, Szél Zita, Sándor Erzsébet, Telek Andrea, felkészítô tanár: Koszecz Györgyi.
„Játékmesterek”: „Mozaik” – Petôfi Utcai Általános Iskola: Krett Krisztina, Krett Attila, Gémes Dávid, Leszkó Kata, Mazán Réka, felkészítô tanár: dr. Domokosné
Megyesi Éva
„A tudásház mesterei”: „Kultúrázók” – Szabó Pál Téri Általános Iskola: Bencsik
Bence, Binder Adrienn, Vántus Boglárka, Kiss Renáta és Csicsely Stefánia, felkészítô tanárok: Székely Istvánné és Vámos Erika.
„Fejtörô mesterek”: „Kultúrázók” – Szabó Pál Téri Általános Iskola.
„A legügyesebb kincskeresôk”: „Gerlai Gerlék” – Gerlai Általános Mûvelôdési
Központ: Kiss Brigitta, Asztalos Melinda, Asztalos Barbara, Futaki Hajnalka,
Fehér Klaudia, felkészítô tanár: Nógrádi Csilla.
„Illemtudó mesterek”: „Kaláka” – Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola: Petrovszki Katalin, Krizsán Attila, Kitich Dragulin, Dénes Martin, Nagy Erzsébet Kincsô, felkészítô tanár: Németh Lajosné.

Városi Középiskolai Vers- és Prózamondó Verseny
2010. április 20.
Vers:
I. Tóth Dóra – Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, felkészítô tanár: Kutyejné Ablonczi Katalin.
II. Rabatin Anett – Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, felkészítô tanár: Hrabovszki Éva.
III. Bedô Kitti – Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szakközépiskola, felkészítô tanár: Tukarcs Krisztina.
Különdíj: Gulyás Kinga – Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola, felkészítô tanár:
Juhász Orsolya.
Próza:
I. Gyarmati Sándor – Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szakközépiskola, felkészítô tanár: Tábor Lajos.
II. Lener Veronika – Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola, felkészítô tanár: Petényi Borbála.
III. Fekete Dávid – Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szakközépiskola, felkészítô tanár: Tóth Jánosné.
Különdíj: Détár Andrea – Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, felkészítô tanár: Jakubjanszki Edit.

Városi Népdaléneklési Verseny
2010. április 21.
1–2. OSZTÁLY – EGYÉNI:
Arany minôsítés: Szeberényi Gréta – Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium,
felkészítô tanár: Tóthné Mucsi Margit.
Ezüst minôsítés: Benyó Panna – Jankay Tibor Két Tanítás Nyelvû Általános Iskola, felkészítô tanár: Rusznákné Tóth Erzsébet; Molnár Benedek – Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, felkészítô tanár: Siposné Matuska Klára.
3–4. OSZTÁLY – EGYÉNI:
Kiemelt arany minôsítés: Szabó Dóra – Jankay Tibor Két Tanítás Nyelvû Általános Iskola, felkészítô tanár: Rusznákné Tóth Erzsébet; Barta Zsuzsanna – Petôfi Utcai Általános Iskola, felkészítô tanár: Benedekné Fekete Gabriella.
Arany minôsítés: Guj Gréta – Jankay Tibor Két Tanítás Nyelvû Általános Iskola, felkészítô tanár: Rusznákné Tóth Erzsébet.
Ezüst minôsítés: Zsilinszki Martin – Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, felkészítô tanár: Tóthné Mucsi Margit; Tulkán Adél – Petôfi Utcai Általános Iskola, felkészítô tanár: Bernátné Valastyán Szilvia; Leszkó Balázs – Petôfi Utcai Általános Iskola, felkészítô tanár: Greksza Attiláné; Szûcs Gergô – Jankay Tibor
Két Tanítás Nyelvû Általános Iskola, felkészítô tanár: Rusznákné Tóth Erzsébet; Szûcs Kata – József Attila Általános Iskola, felkészítô tanár: Kisháziné Tóth
Mária; Bondár Viktória – 10. Sz. Általános Iskola, felkészítô tanár: Labosné Demeter Ágnes; Hajdú Zsuzsanna – Szabó Pál Téri Általános Iskola, felkészítô tanár: Kovácsné Dér Ildikó; Juhász András – Erzsébethelyi Általános Iskola, felkészítô tanár: Juhászné Melis Ágnes.
Bronz minôsítés: Hrabovszky Regina – 10. Sz. Általános Iskola, felkészítô tanár:
Labosné Demeter Ágnes; Káman Boglárka – Belvárosi Általános Iskola, felkészítô tanár: Siposné Matuska Klára.
1–2. OSZTÁLY – CSOPORTOS:
Kiemelt arany minôsítés: Frizsnyicz Klára és Kovács Laura – 2. Sz. Ált. Iskola, felkészítô tanár: Galambosné Ivacska Hajnalka; második osztályosok, Belvárosi
Általános Iskola és Gimnázium, felkészítô tanár: Tóthné Mucsi Margit.
Arany minôsítés: elsô osztályosok – Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, felkészítô tanár: Siposné Matuska Klára.
Bronz minôsítés: 2. c osztály lánycsoportja – Erzsébethelyi Általános Iskola, felkészítô tanár: Juhászné Melis Ágnes; 2. c osztály fiúcsoportja – Erzsébethelyi
Általános Iskola, felkészítô tanár: Juhászné Melis Ágnes.
3–4. OSZTÁLYOSOK – CSOPORTOS:
Kiemelt arany minôsítés: 3. c osztály – Petôfi Utcai Általános Iskola, felkészítô tanár: Bernátné Valastyán Sylvia.

Ezüst minôsítés: 3. b osztály – József Attila Általános Iskola, felkészítô tanár: Kisháziné Tóth Mária; 4. c osztály – Petôfi Utcai Általános Iskola, felkészítô tanár: Krett Attiláné; 3. osztályosok csoportja – Belvárosi Általános Iskola és
Gimnázium, felkészítô tanár: Siposné Matuska Klára; 4. osztályosok csoportja – Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, felkészítô tanár: Tóthné
Mucsi Margit.
Bronz minôsítés: 3. osztályosok csoportja – Jankay Tibor Két Tanítás Nyelvû Általános Iskola, felkészítô tanár: Rusznákné Tóth Erzsébet.
5–6. OSZTÁLY – EGYÉNI:
Kiemelt arany minôsítés: Szarka Ida – 2. Sz. Általános Iskola, felkészítô tanár: Galambosné Ivacska Hajnalka; Örkényi Virág – József Attila Általános Iskola, felkészítô tanár: Hajtman Ildikó.
Arany minôsítés: Krett Attila – Petôfi Utcai Általános Iskola, felkészítô tanár: Greksza Attiláné; Apáti Nagy Antónia – Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium,
felkészítô tanár: Tóthné Mucsi Margit.
Ezüst minôsítés: Csík Gábor – Petôfi Utcai Általános Iskola, felkészítô tanár: Benedekné Fekete Gabriella.
Bronz minôsítés: Szóró Salome – József Attila Általános Iskola, felkészítô tanár:
Hajtman Ildikó; Mokos Csilla – Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, felkészítô tanár: Siposné Matuska Klára.
5–6. OSZTÁLY – CSOPORTOS:
Kiemelt arany minôsítés: 6. osztályosok csoportja – Belvárosi Általános Iskola és
Gimnázium, felkészítô tanár: Tóthné Mucsi Margit.
Ezüst minôsítés: 6 fôs csoport – 2. Sz. Általános Iskola, felkészítô tanár: Galambosné Ivacska Hajnalka; 5. c osztály – Petôfi Utcai Általános Iskola, felkészítô
tanár: Greksza Attiláné; 5. osztályosok csoportja – Belvárosi Általános Iskola
és Gimnázium, felkészítô tanár: Siposné Matuska Klára; 5 fôs csoport – Jankay Tibor Két Tanítás Nyelvû Általános Iskola, felkészítô tanár: Rusznákné Tóth
Erzsébet.
7–8. OSZTÁLY – EGYÉNI:
Arany minôsítés: Krett Krisztina – Petôfi Utcai Általános Iskola, felkészítô tanár:
Greksza Attiláné.
Ezüst minôsítés: Leszkó Kata – Petôfi Utcai Általános Iskola, felkészítô tanár: Greksza Attiláné.
7–8. OSZTÁLY – CSOPORTOS:
Ezüst minôsítés: 7. c osztály – Petôfi Utcai Általános Iskola, felkészítô tanár: Greksza Attiláné; 9 fôs csoport – 2. Sz. Általános Iskola, felkészítô tanár: Galambosné Ivacska Hajnalka.
TANÁRI KÜLÖNDÍJASOK:
Galambosné Ivacska Hajnalka – 2. Sz. Általános Iskola
Greksza Attiláné – Petôfi Utcai Általános Iskola
Siposné Matuska Klára – Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
Tóthné Mucsi Margit – Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
Rusznákné Tóth Erzsébet – Jankay Tibor Két Tanítás Nyelvû Általános Iskola

Városi Mesemondó Verseny
2010. április 22.
1. OSZTÁLYOSOK:
I. Földesi Dániel – 10. Számú Általános Iskola, felkészítô tanár: Szabó Éva.
I. Gábriel Katinka Dorottya – Petôfi Utcai Általános Iskola, felkészítô tanár: Szécsi
Ferencné.
II. Kajouk Ádám – Jankay Tibor Két Tanítás Nyelvû Általános Iskola, felkészítô tanár: Baloghné Péli Erzsébet.
Különdíj: Kiszely Laura – Erzsébethelyi Általános Iskola, felkészítô tanár: Vargáné
Ribai Gabriella.
2–3. OSZTÁLYOSOK:
I. Fábián Attila – Szabó Pál Téri Általános Iskola, felkészítô tanár: Nagy Zsoltné.
II. Makra Máté – Erzsébethelyi Általános Iskola, felkészítô tanár: Oláhné Medovarszki Judit.
III. Kazár Dóra – 2. Sz. Általános Iskola, felkészítô tanár: Gálné Almási Ildikó.
Különdíj: Goda Csenge, Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola, felkészítô tanár: Goda Sándorné.
4–5. OSZTÁLYOSOK:
I. Gali Balázs – Petôfi Utcai Általános Iskola, felkészítô tanár: Asztalos Erzsébet.
II. Asztalos Barbara – Gerlai Általános Iskola, felkészítô tanár: Bessenyeiné Mogyorósi Krisztina.
III. Sipos Eszter – József Attila Általános Iskola, felkészítô tanár: Vámos Mónika.
Különdíj: Király Mónika Alexandra – 10. Sz. Általános Iskola, felkészítô tanár: Szabóné Ambrus Erzsébet.

József Attila Városi Versmondó Verseny
2010. április 23.
I. KATEGÓRIA (1–2. OSZTÁLY):
I. Jánosi Kata – József Attila Általános Iskola, felkészítô tanár: Schroff Károlyné.
II. Tóth Gréta – Petôfi Utcai Általános Iskola, felkészítô tanár: Dusa Katalin.
III. Kovács Laura – 2. Számú Általános Iskola, felkészítô tanár: Dombiné Pécs
Anikó.
Különdíj: Pál Kitti – Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, felkészítô tanár: Elekes Jánosné.
II. KATEGÓRIA (3–4. OSZTÁLY):
I. Oláh Máté – 10. Számú Általános Iskola, felkészítô tanár: Johanidesz Szilvia.
II. Sipos Eszter – József Attila Általános Iskola, felkészítô tanár: Vámos Mónika.
III. Lakatos Zoltán – Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda, felkészítô tanár:
Tóth G. Ildikó.
Különdíj: Kiss Dorina – József Attila Általános Iskola, felkészítô tanár: Drienyovszki Zsuzsanna.
III. KATEGÓRIA (5–6.OSZTÁLY):
I. Major Gyula – 2. Számú Általános Iskola, felkészítô tanár: Pallagi Györgyné.
II. Pribojszki Hédi – Petôfi Utcai Általános Iskola, felkészítô tanár: Várai Zsuzsa.
III. Zahorán Bence – Szabó Pál Téri Általános Iskola, felkészítô tanár: Vámos Erika.
Különdíj: Vulgarasz Zoé – Szabó Pál Téri Általános Iskola, felkészítô tanár: Vámos
Erika.
IV. KATEGÓRIA (7–8.OSZTÁLY):
I. Nyemcsok Nikolett – 10. Számú Általános Iskola, felkészítô tanár: Kelemen Erzsébet.
II. Kucsera Petra – Szabó Pál Téri Általános Iskola, felkészítô tanár: Székely Istvánné.
III. Dénes Martin – Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola, felkészítô tanár: Mácsai Attiláné.
Különdíj: Kecsmarik Boglárka – József Attila Általános Iskola, felkészítô tanár: Vágvölgyiné Mácsanszki Eleonóra.

Mûvészet

CSABAI MÉRLEG

Kacor király
a kerek erdôben
Kacor király ismert mesefigura a gyerekkorunkból, meg
abból az idôbôl is, amikor mi

meséltük. A Napsugár Bábszínház most egy tanulságos
kalandját vitte színre, melyben a pákosztos, azaz éhenkórász kandúr alaposan pórul
jár, már ami az úrhatnám királykodást illeti. Miután jó kis
otthonában minden ehetôt elpusztított, óriásbábu gazdája,
a szegény özvegyasszony elzavarja a háztól, fôként, hogy
ez irányú imája is meghallgatásra talál. Kacor, egyszerûbb
otthoni nevén Samu, nekiindul a nagyvilágnak, hamarosan Mackó, Róka, Nyuszi, Farkas és Mókus birodalmában,
a nagy kerek erdôben köt ki,
ahol (csodák csodája) azt hiszik róla, hogy ô az igazi Ka-

cor király… Olyannyira, hogy
a Róka a házában fogadja, és
az egész erdei csapat finomabbnál finomabb falatokkal traktálja, hogy jóindulatát
megszerezzék. A végén azonban kiderül a hazugság, az
úrhatnám Samu menekülésre
fogja a dolgot.
érdekes, jó zenével tarkított elôadást produkált a Vigadó színpadán a napsugarasok öt mûvésze: Csortán Zsóka, Szôts Orsi, Balázs Csongor, Berta János és Czipott
Gábor, aki a rendezést is felvállalta. Igaz, hogy lehetett
volna szellemesebb is, ötletdúsabb a háromnegyed órás
bábos játék, Galántai Csaba
szövegkönyvében ennek lehetôsége is benne volt, és lehetett volna pergôbb a játékritmus, hogy a kis nézôk (akik
lelkesen tapsoltak) még inkább átadhassák magukat a
játék örömének.
Végül ôfelsége Kacor király
azért megérdemelte a tapsot.
Legközelebb (ha a játszók is
úgy akarják) még zajosabb is
kijuthat neki, meg az egész
társulatnak.
Sass Ervin

Húszéves klub

A Békési út 24. szám alatti
klubházban ünnepeltek a közelmúltban a Haán Lajos Honismereti Kör tagjai. Mint azt
Budai Lajosné klubvezetô-helyettestôl megtudtuk, utóhúsvétolásra, születésnaposok
köszöntésére gyûltek össze.
Ez alkalomból köszöntötték a
78 esztendôs Pribojszki Erzsé-

betet és a 92 éves Popik Józsefet, a klub legidôsebb tagját. Sajnos a kör elôzô elnöke,
Soutyi Görgy és az új elnök,
Bánfiné Rózsa Mária betegségük miatt nem lehettek jelen.
A tagok köszönetet mondtak
a békéscsabai önkormányzatnak az anyagi támogatásért.
V. A.

Városi középiskolás szépirodalmi pályázat
(vers és próza)

Légihíd a múzeumban
Légihíd címmel nyílt kiállítás a
múzeumban Tímár József
magyar és Benjan Pöntinen
finn természetfotós képeibôl
a Békéscsabai Magyar–Finn
Baráti Kör és a Békés Megyei
Múzeumok Igazgatósága szervezésében.
A megnyitón dr. Szatmári
Imre igazgató köszöntötte a
vendégeket, majd Köles István alpolgármester mesélt a
finn emberek nyugodtságáról, nyíltságáról, természetszeretetérôl, amit személyesen is volt szerencséje megtapasztalni. Szabados Béla, a
baráti kör elnöke köszönetet
mondott a Finn Köztársaság
nagykövetségének a rendelkezésre bocsátott fotókért,
amelyek a maguk nemében
rendkívül különlegesek. A ma-

gyar mûvész Finnországban,
a finn pedig nálunk készített
páratlan szépségû természetfotókat. Ahogy Tirják László, a
Körös–Maros Nemzeti Park
igazgatója rávilágított, míg
Benjan Pöntinen például színes madarakat, búbos bankát, gyurgyalagot fotózott, ad-

dig Tímár József gleccsereket, havas tájat, de lencsevégre kaptak szibériai repülômókust és repülô énekes
hattyút is.
Az ötven fotóból álló kiállítás
május végéig tekinthetô meg a
múzeum Clio termében.
M. E.

Vendégünk volt a Talamba
Tizenegy év számottevô idô egy együttes pályáján – különösen, ha ezt a pályát számos hazai és nemzetközi siker koronázza. A Talamba Ütôegyüttes nemrég tért vissza Szentpétervárról, az I. Nemzetközi Crossover Kamarazenei Versenyrôl, ahol produkcióját a zsûri különdíjjal jutalmazta.
ékéscsabai koncertjük
mûsorát az elmúlt évek
termésébôl válogatták, ezek
többnyire improvizatív jellegû
saját szerzemények, nem
egyet közülük akár zenei
„geg”-ként értelmezhetünk. Az
együttes tagjai – Grünwald
László, Kiss István, Szitha Miklós, V. Nagy Tamás és Zombor
Levente – valamennyien kitûnô muzsikusok, és valóságos virtuózai hangszereiknek.
Fantasztikusan érzik és értik
egymást, együttmuzsikálásuk
spontaneitásában is kimunkált. Zombor Levente mûsorismertetôként is remekelt: tagoltan és érthetôen, közvetlen,
rövid utalásokkal és a legszükségesebb ismeretanyag közlésével segített a Filharmónia
„másfajta” zenéhez szokott
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közönségének ráhangolódni a
bemutatott zenemûvekre.
Nyitószámként Grünwald
László Magyar képek, verbunkos és népzenei ihletésû triptichonját hallhattuk, melyben az
ütôs dallamhangszereké volt a
vezetô szerep, ugyanúgy, mint
Muszorgszkij Egy kiállítás képei ciklusának átiratában. Ez
utóbbi négy elhangzó darabját
hallgatva betekinthettünk abba
a gazdagon árnyalt hangszínvilágba, amely az együttes sajátja. Különösen megkapó volt
az ódon kastély hangulata.
A Kövek játéka vagy a
mûsor második felében szinte
revelációként ható Altató meggyôzték a hallgatóságot arról,
hogy igen egyszerû eszközökkel is lehet szuggesztíven muzsikálni. Az elôbbiben kisebb-

nagyobb kavicsoké, az utóbbi
darab esetében egy parányi
húros hangszeré, a kalimbáé
volt a vezetô szerep.
Szünet után változatos méretû dobok vették át a szót,
melyeket kézzel vagy különbözô ütôkkel szólaltattak meg,
helyenként valóságos ritmusorgiát teremtve. Egyes darabok esetében emberi hang
megszólalása tette még autentikusabbá az elôadást,
máshol megpróbálták a közönséget is bevonni a produkcióba. Ízelítôt kaptunk egzotikus tájak rítusainak ritmusaiból – Tahiti maori kultúrájától a
brazil szambafesztiválig, fekete Afrika hihetetlenül gazdag
ritmusaitól a Balkán népeinek izzó szenvedélyû népzenéjéig. Egy-két mû esetében
egy rövidebb változat frappánsabb lett volna, más darabok
viszont, például a Balkáni képek ritmusextázisa döbbenetes erejû volt.
Farkas Pál

Pályázati feltételek:
A pályázaton Békéscsaba bármely középiskolájának tanulója részt vehet
minimum három, maximum hat verssel, illetve minimum 1800, maximum
9000 karakterû rövidprózával (elbeszéléssel, novellával, tárcával). Egy pályázó akár mindkét kategóriában indulhat, tematikus megkötés nélkül.
A névvel, értesítési címmel (e-mail, telefonszám), iskolanévvel ellátott pályázatokat három példányban, nyomtatott formában kérjük eljuttatni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közmûvelôdési és Sportosztályára (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).
Határidô: 2010. május 28.
Díjazás mindkét kategóriában:
I. díj: 10 000 forint értékû könyvutalvány
II. díj: 7500 forint értékû könyvutalvány
III. díj: 5000 forint értékû könyvutalvány
Fôdíj: a legjobbak a zsûri döntése alapján ingyenesen részt vehetnek
2010. augusztus 2. és 8. között Békéscsabán a mûvészeti olimpikonok számára rendezett alkotótáborban.
Eredményhirdetés: június 4-én, a 79. Ünnepi Könyvhét városi megnyitóünnepségén és könyvbemutatóin.
A szakmai zsûri tagjai: Banner Zoltán költô, mûvészettörténész, dr. Elek
Tibor irodalomtörténész, kritikus, Kiss László író, szerkesztô.

„Közkincs”
kerekasztal
A még 2008 szeptemberében
a békéscsabai kistérségben
megalakult „közkincs” kerekasztal nemrégiben konferenciát rendezett az ifiházban,
azaz a Békéscsabai Kulturális
Központban. Ezt megelôzôen,
a sajtótájékoztatón Szente
Béla igazgató és Varga Anna, a
stratégia készítôje elmondták,
hogy a program célja a békéscsabai kistérséget alkotó hat
település intézményeinek, civil
közösségeinek összefogásán
alapuló kulturális szakmai érdekegyeztetô fórum megalakítása és mûködtetése. Alapítók: Gerlai általános Mûvelôdési Központ, Csabaszabadiért Egyesület, a szabadkígyósi általános Mûvelôdési Központ, a mezômegyeri Arany
János Mûvelôdési Ház, a Telekgerendási Diákokért Alapítvány, az újkígyósi Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház és Könyvtár és a kétsopronyi Guzsalyas
Képzômûvészeti Alapítvány.
Az érintett települések értékleltára is elkészült a projekt kapcsán, mely már önmagában is
(köz)kincs. Az együttmûködô
szervezetek között ott találjuk
a már említett Békéscsabai
Kistérségi Társulást, a Munkácsy Mihály Múzeumot, a Békés Megyei Népmûvészeti
Egyesületet, a Békés Megyei
Tudásház és Könyvtár Kulturális Irodáját és a Közösségfejlesztôk Békés Megyei Egyesületét.
Vándor

II. Csabai Tavaszi Szesztivál
Ivó-napi vigasságok
MÁJUS 19-ÉN, SZERDÁN,
IVÓ NAPJÁN, 18 ÓRÁTÓL
Helyszín:
„Pietró Mûvek”, Lencsési út
Amire fel kell készülni:
„házi fél-adatok”, kakaspörkölt
A szórakozás ellenértéke:
2010 forint/fô
Tanácsot ad:
Mácsai Sándor, 06-30/325-7751

APRÓ HIRD ETÉS
INGATLAN
Lencsési 18. szám alatt, frekventált helyen 2. emeleti, felújított lakás eladó.
Tel.: 70/263-5517.
Békéscsabán, a Lencsésin garázs eladó. érd.: 30/98-55-798.
Békéscsabán, a Lencsésin 2 szobás, 1.
emeleti, egyedis lakás eladó. Tel.:
30/223-8572.

SZOLGÁLTATÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a város
középiskolásai számára vers és próza kategóriában szépirodalmi pályázatot hirdet a közelgô 79. Ünnepi Könyvhét alkalmából.
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Ablakcsere falbontás nélkül. Telefon:
30/372-1160.
Faajtók, ablakok készítése. Tel.: 30/3721160.
Csempézést, parkettafektetést, festést,
lakásátalakítást vállalunk. Tel.: 30/2733191.
Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készítés, -javítás részletfizetéssel is. Nyílászárók javítása. Telefon: 454-171, 70/2126776.
Automata mosógépek, háztartási gépek
javítása. Tel.: 30/304-4622, 66/454-561.
Festés, mázolás, tapétázás, homlokzatfestés. Marik István, Békéscsaba, Tavasz
u. 83., tel.: 30/275-7263.
Könyvelés egyéni és társas vállalkozóknak, teljes körû ügyintézéssel. Telefon: 20/567-6521.
Nonstop duguláselhárítás kedvezõ áron,
bontás nélkül, garanciával Békéscsabán.
Telefon: 20/935-8173, Péter József.

Szobafestést, mázolást, tapétázást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hõszigetelést, nemesvakolatok készítését vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6.
Tel.: 436-226, 30/481-8071.
Iroda, lépcsôház takarítását vállalom
számlaképesen. Tel.: 30/290-8726.
Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenzô
szerelése. Tel.: 30/233-4550. Utánfutókölcsönzés! Békéscsaba, Dobos István
u. 20. Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.
Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, 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 felkészítés. Tel.: 70/392-0459.

EGYÉB
Hegyoldalon fekvô vendégház Eger közelében kiadó. ár: 7000 Ft/éj + ifa. www.
vendegh.uw.hu. Tel.: 06-30/283-1989.
Szántóföldet vennék Békéscsaba környékén. Lehet osztatlanban vagy bérbe
adott is. Tel.. 20/984-3838.
Elégedetlen Ön a biztosító kárrendezésével? Mi segítünk! CREDIT LIFE Bt.,
Békéscsaba, Andrássy út 6., tel.:
30/940-6578.

A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Mûvészeti Szakközépiskola,
Kollégium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
NÉMET- ÉS MAGYARTANÁRI állást hirdet.
Az álláspályázat beadásának határideje: 2010. május 25.
Tájékoztatás: www.begart.hu/Aktuális/Hírek
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Sport és más

CSABAI MÉRLEG

Evezés az Élôvíz-csatornán
ékéscsaba, Gyula, Békés
– ezt a három várost köti
össze közös kincsünk, az élôvíz-csatorna, mely egyedülálló
módon képez zöldfolyosót a
városok épített környezetében.
Ezt az adottságot kívánják
kihasználni és késôbb a teljes

B

Körösök völgyére épülô turisztikai kínálat fontos részévé tenni azon együttgondolkodó szervezetek, amelyek a
túraprogramok kialakítása,
fejlesztése érdekében fogtak össze. A Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület és Láto-

gatóközpont munkatársai, a
Tourinform-irodák, a Középbékési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, valamint a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság képviselôi a gyulai kisökörjárási fogadóbázistól indultak kenuikkal, majd délután a békéscsabai Körösök
Völgye Látogatóközpontnál, a
Széchenyi ligetben „kötöttek
ki”, miután végigjárták az élôvíz-csatornát. A szakmai tanulmányútnak mintegy tizenöt
résztvevôje volt. Mint megtudtuk, a vízi utazás célja a szakmai kapcsolatok erôsítése, illetve az aktív turisztikai programok szervezése, összehangolása volt.
V. A.

BékéscsABA Anno...

Óvodások
sakkbajnoksága

Hazai eredmények: 4. Marik Zsombor
(Mackó-Kuckó Óvoda). 5. Virág Máté
(Penza lakótelepi óvoda). 6. Fejes Réka
(Kölcsey utcai óvoda). 7. Bucsi Ferenc
(Kazinczy utcai óvoda). 8. Tolnai Milán
(Napsugár Integrált Óvoda). 9. Hrabovszki László (Trefort utcai óvoda).

Tavaszi gyalogló- és futógála
Ragyogó idôben, komoly érdeklôdés mellett zajlott Békéscsabán a Csaba Center
31. Tavaszi Gyalogló és Futógála. A gyaloglószámokban
az ország teljes mezônye indult, hiszen a felnôtt 20 km-es
egyéni és csapatbajnokság,
valamint a fiatalkorúak hoszszú távú országos bajnoksága rendezését is elnyerte a
Magyar Atlétikai Szövetségtôl
a szervezô, a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Klub.
Több éremesélyes békéscsabai versenyzônek szurkol-

hattak az érdeklôdôk, s ahogy
az az eredményekbôl kiderült, nem hiába. Tóth Sándor,
a csabai atlétikai klub ügyve-

zetôje kérésünkre büszkén
sorolta a hazai eredményeket: – A 20 km-es gyaloglás
nôi mezônyében Madarász

Egykori kúriából
vérkonzerváló állomás

Nemrégiben került sor Békés
megye elsô, óvodások számára rendezett sakkbajnokságára, ahol kilenc apró versenyzô küzdött a hatfordulós
svájci versenyen. A már „komoly” sakkmúlttal rendelkezô
gyulavári Krasznai Csaba lett
az elsô hibátlan, százszázalékos teljesítménnyel, de kiválóan szerepeltek a csabai ovisok is – tájékoztatta lapunkat
Petró József, a Békés Megyei
Sakkszövetség elnöke.

Viktória címvédôként végzett
az élen, a férfiak versenyében
pedig Rácz Sándor szerzett
bronzérmet. A fiataloknál is
voltak kiemelkedô teljesítmények: a serdülôk között Marton Mercédesz kitûnô, korosztályában páratlan idôvel szerzett magyar bajnoki címet. Az
immáron 16. alkalommal megrendezett 2 km-es és 6 km-es
utcai futóverseny 6000 m-es
mezônyében Tábor Miklós
szintén békéscsabai versenyzô bizonyult a legjobbnak.
Kárász-Kiss

saba Körösön túli részén
hajdan szinte csak szántóföldek, gyümölcsösök és
szôlôskertek húzódtak. Ezeket egyedül a Gyulára vezetô
országút szelte ketté, melynek mentén az 1800-as évektôl kezdtek épülni a házak –
elsôként gazdag polgárok: a
Steiner, az Omazta, a Beliczey családok ma is álló,
klasszicista stílusban épített,
látványos kúriái. Reök István
közjegyzô, gazdag birtokos,
közíró, a csabai közélet jelentôs alakja romantikus fôhomlokzatú kúriája 1945 után a
kórház kihelyezett szemészeti
osztályaként mûködött 1976ban történt lebontásáig.

C

A Gyulai út 4. sz. alatti, Kis
Péter és neje, Gorove Anna
építtette szép házat az 1920as évektôl Rosenthal Adolf
malomtulajdonos, ipartestületi elnök lakta családjával
1945-ig. A szabadon álló,
földszintes, háromszög oromzatú, hátsó homlokzatán pillléreken nyugvó épületben
1954-tôl a kórház szerves részeként vérkonzerváló állomás (képünkön) kezdte meg
mûködését. A dr. Rucz László
fôorvos vezette intézmény
1970-ig mûködött a patinás
épületben, majd néhány év
múltával a jobb sorsra érdemes kúriát lebontották.
Gécs Béla

HIRDETÉSFELVÉTEL
TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/8. • Tel.: 66/549-620, 30/326-8630
E-mail: tothprodukcio@globonet.hu
STEMPLI KFT. • 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
Tel.: 66/430-620, 30/730-1404

Téboly Thébában
Mi minden történhet ekkor
vagy akkor, az idô bármely
szakaszában? Olyan, ami hihetetlennek tûnik, ami hátborzongató, másnak természetes,
a harmadiknak lehetetlen. Mi
minden történhet? A válasz
megtalálható itt és amott,
mondjuk egy színi elôadásban
is, például a budapesti Stúdió
K Színház vendégjátékán,
amint éppen egy ókori szatírjátékot hoznak elô a kétezernégyszáz éve élt Euripidész
mester után szabadon, Szeredás András szövegkönyve
alapján, Fodor Tamás rendezésében.
Azzal kezdôdik a Téboly
Thébában, hogy a stúdiószínházi feljáratot elzáró paravánon két euripidészi bábu elmeséli, ki kicsoda az elkövetkezô
elôadásban, honnan jött, mit
akar, kik a rokonai. Mire színpadközelbe ér a közönség, ott
már a kórus dobol, dübörög,
hurrog és kopog egyre idegesítôbben, hogy megalapozza
az érkezô isten-ember, Dionüszosz méltó fogadását. Közben az erôszak egyre kitapint-

hatóbbá válik, a várost alapító
öreg Kadmoszt hiába óvja Teiresziász, a híres vak jós, nem
sokra jutnak, az új isten lebírhatatlanul tör a dicsôségre: a
bor, a mámor hatalma mindenek felett… A dobolók közben
egy-egy „összefoglaló mondat” ismételgetésével alapozzák a dionüszoszi sikert, például azzal, hogy „Nem vagy az
övé, míg magadé vagy!”
Valami egészen különössé
fokozódik minden: a történet, a
hangulat, a gyomorszorító rémület rátelepszik a nézôre,
egyszóval: színház van. A legjobb hagyományok inspirálják
Fodor Tamást és a színészeit,
nincs felületesség, laza könynyelmûség, markáns szerepek
vannak és kiváló színészi teljesítmények. Mondhatnám hiteles alakításoknak is, mert azok.
Nagypál Gábor, Dionüszosz,
az új isten szerepében szinte
eszköztelenül hatásos és kérlelhetetlen; Gulyás Attila, Pentheusz királya esendô ember,
becsapható, kigúnyolható, elveszíthetô: a fiatal békéscsabai
színész idei legjobb alakítása;

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

Kézdy György játékának íve
Kadmosz teljes önfeladásáig
tanulmányértékû; Fodor Tamás Teiresziászként színészi
képességeirôl is számot ad;

Nyakó Júlia Agaué, Pentheusz
anyjának szerepében a zárójelenet tragikus csúcsaira ér; a
kórus pedig egy város szétesésének félelmetes arcát mutatja fel. és mindezekhez tiszta,
érthetô beszéd: ritka alkalom
együtt.
Színház volt a Téboly Thébában, egyetlen felvonásban,
1 óra 15 percben. Odaillik hozzá egy régi mondás, miszerint:
ember, soha ne veszítsd el önmagad!
Sass Ervin

Közlemény
Legutóbbi számunkban,
a választási eredmények
közlésekor Szabóné Kocziha Tünde neve mögött
nem tüntettük fel, hogy a
Jobbik jelöltje volt, amiért
elnézést kérünk.

