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Kilakoltatás helyett adósságkezelés
(3. oldal)

A Csík Zenekar csabai pacsirtája
(5. oldal)

Világszínvonalú nyomógép a Knerben
Felfelé ívelô pályán a nyomda
Egy hatéves, két és fél milliárd forintot meghaladó értékű beruházási folyamat zárult
le május elején a Marzek
Kner Packaging Kft.-nél egy
világszínvonalú nyomógép
üzembe helyezésével. Dr. Johannes Michael Wareka elnök-vezérigazgató, többségi
tulajdonos és Kása István
Zoltán ügyvezető igazgató
szerint a folyamat eredményeként a Kner egy középméretű, technikailag alacsony szinten álló nyomdából Közép-Európa legfejlettebb nyomdája lett.
2000 előtt Magyarország
egyik legnagyobb hajlítottdoboz-gyártója volt a Kner
Nyomda, ebből az időszakból felkészült helyi szakembereket nyert meg magának
a cég. 2005-ben százhuszonegy alkalmazottal dolgoztak,
a folyamatos fejlesztéseknek
köszönhetően ma több mint
százkilencven jól képzett, válogatott szakember tartozik a
nyomdához. Újraindult a dobozgyártás, majd az íves címke gyártása. Italok, élelmiszerek, édességek és dohánytermékek címkéje, illetve csomagolóanyaga készül itt, és a
nyomda gyógyszeripari beszállítói pozíciói is megerősödtek. A társaság pályázott
az egészségipar hatékony és
korszerű kiszolgálására, erre

irányuló egymilliárdos projektjükhöz háromszázmillió
forint vissza nem térítendő támogatást nyertek. A gyógyszerdobozok kötelező eleme
a Braille-írással készült tájékoztató, ezért idén januárban
az elemek állandó minőségét
biztosító, Accubraille egységgel ellátott ragasztókapacitást is beállítottak. A minőségigényes termékek nyomtatására világszínvonalú nyomógépet vásároltak, amelyet
a cég vezetői és Vantara Gyula polgármester adtak át, és a
szakemberek helyezték üzembe május 5-én.

– Az elmúlt öt évben a fejlesztéseknek köszönhetően
visszanyertük azt a csomagolóanyag-piaci pozíciót, ami
pár évvel ezelőtt a Kner
Nyomdát jellemezte. Folyamatosan a megrendelői igények minél szélesebb körű,
kifogástalan minőségű kiszolgálására törekszünk, ennek
meg is van az eredménye. Az
értékesítésünk nettó árbevétele 2005-ben csaknem 2,6
milliárd forint volt, múlt évben
ez elérte a 4,6 milliárdot –
mondta Kása István Zoltán.
Dr. Johannes Michael Wareka megemlítette, hogy a

Csapból csepeg a világcsúcs
A tervek szerint 11
hazai városban öszszesen 40–50 ezer
ember egyszerre iszik
csapvizet június 8-án
14 órakor a Magyar
Víziközmű Szövetség
által meghirdetett hazai Guinness-rekordkísérlet keretében. A Békés
Megyei Vízművek Zrt. és a
békéscsabai önkormányzat
jóvoltából mi, csabaiak is
szerephez jutunk abban a
nem mindennapi akcióban,
amely annak a páratlan természeti kincsnek az értékére
és fontosságára hívja fel figyelmünket, ami a csapból is
folyik.
– Legalább kétezer békéscsabait szeretnénk mozgósítani június második szerdáján, amivel megdönthetnénk
a tavaly felállított országos
csúcsot – jelentette ki Krisztován Anna, a megyei vízművek szóvivője, aki a rendezvénnyel kapcsolatos saj-

tótájékoztatón hozzátette:
nagy eredménynek tartaná a
2010-ben Miskolcon felállított
csapvízhörpintési
rekord
megdöntését, amikor 1650
regisztrált résztvevő kortyolt
egyszerre az átlátszó nedűből. Az eseményre várják az
iskolai közösségek és sportegyesületek tagjait, de számítanak a szervezett munkahelyi közösségek, az egészséges életmódot folytató és
népszerűsítő csapatok és civil szervezetek jelentkezésére is. Mindenki regisztrálhat,
aki szívügyének érzi a csapvíz vitathatatlan értékeinek
népszerűsítését, és aki szeretne egy valódi Guinness-

rekord felállításának
aktív részesévé válni.
Opauszki Zoltán
kabinetvezető az önkormányzat nevében
különösen
fontos
eseménynek nevezte
a rekordkísérletet, hiszen ahogy fogalmazott: – Amellett, hogy városunk a Vízmű egyik legnagyobb tulajdonosa, az önkormányzat jelentős forrásokat
fordít arra, hogy minden csabai számára elérhető legyen
az egészséges ivóvíz. A kabinetfőnök megköszönte a békéscsabai diákpolgármester és a diákönkormányzat
(DÖK) közreműködését is,
akik nagyban járulnak hozzá a
fiatal korosztályok mozgósításához. Június 8-án reggel 8 és
délután 16 óra között a Szent
István tér teljes területe le lesz
zárva, így az önkormányzat a
közlekedők megértését kéri
az érintett időszakban.
Kárász-Kiss Péter

Marzek-cégcsoport idén második alkalommal nyerte el
Chicagóban az öt kontinens
legjobb offszetcímke-gyártója
címet egy olyan boroscímkével, amelynek előállítására a
Békéscsabán üzembe helyezett gép is alkalmas. Az elnökvezérigazgató beszélt arról,
hogy az exporthányadot két
százalékról huszonöt százalékra emelték, a cél az ötven
százalék elérése azokkal a
csabai szakemberekkel, akik
a modern technológiával magas színvonalon képesek kiszolgálni a vásárlók igényeit.
Mikóczy Erika

Utánajártunk a csatornázás
körüli mendemondáknak (9. oldal)

Relikviákat vár a levéltár
A Békés Megyei Levéltár felhívással fordul mindazokhoz,
akik tulajdonában az 1988–
1990 közötti eseményeket dokumentáló iratok és képek vannak.
1988 és 1990 között megélénkült Magyarországon a civil
társadalom: szervezetek, civil
mozgalmak sora alakult. Mûködésük nyomán a rendszerváltozás helyi folyamatait tükrözô iratok, fotók és más dokumentumok keletkeztek. Ezek közül az
elmúlt két évtizedben sok véglegesen elveszett, megsemmisült. A megmaradt értékeket
gyûjtené be a levéltár, így arra
kérik mindazokat, akik ilyen dokumentumokkal rendelkeznek,
hogy telefonon, levélben vagy
e-mailben keressék meg az intézményt, s tegyék lehetôvé,
hogy a fontos történeti pillanatban keletkezett források a levéltárba kerülhessenek. A szak-

emberek örömmel fogadnak
eredeti dokumentumokat, de
ha valaki nem szívesen válik
meg személyes emlékként kezelt irataitól, lehetôség van másolat készítésére is. A levéltárakba elsôsorban az önkormányzati és állami intézmények maradandó értékû iratai
kerülnek be, de vannak olyan,
nagy forrásértékû magániratok
is, amelyeknek megôrzése
minden közösség alapvetô érdeke. A Békés Megyei Levéltár
elérhetôségei a következôk:
5700 Gyula, Petôfi tér 2.
(tel.: 66/362-173, 06-20/2898909, e-mail: leveltar@bekesarchiv.hu).
A levéltár a dokumentumok
tulajdonosaival személyes találkozót beszél meg, és gondoskodik az összegyûlt iratok átvételérôl, másolásáról, szakszerû
tárolásáról, segédletekkel való
ellátásáról.

Köszönet a mestereknek
Born Miklós nyolcvan-, Mlinár Pál hatvanéves
Kivételezett helyzetben van
az a város, ahol a mindennapi élet szerves része a néptánc, ahol a felnövekvő generációknak igazi tehetségek
adják át a hagyományokat,
tanítják meg a lépéseket és
azt, hogy mit jelent néptáncosként élni, járni, viselkedni,
színpadra lépni. Békéscsaba
különösen szerencsés, mert
neves táncegyüttesekkel büszkélkedhet, és mert itt van nekünk a szakma két olyan kiválósága, mint az idén nyolcvanadik életévét betöltő Born
Miklós és a hatvanéves Mlinár
Pál. A néptánc nagy „öregjeinek” egy fergeteges hangulatú születésnapi ünnepség és
néptáncgála keretében mondtak köszönetet a tanítványok
május 6-án a Jókai Színházban.
Az ünnepeltek ezúttal a szó
szoros értelmében páholyból
nézték a meglepetés-produk-

ciókat, amelyeknek a próbáin
nem vehettek részt. A születésnapi gála – az utódok,
Born Gergely és ifjabb Mlinár
Pál rendezésében – méltó
tisztelgés volt a két koreográfus, táncos gazdag életútja és
szakmai munkássága előtt. A
színház megtelt, a nézőtéren
zömmel az egykori és mai tanítványok foglaltak helyet,
egy mosoly, egy sokatmondó
pillantás erejéig keresve
„Samu bácsi” és „Pali bá” tekintetét. Az események sorra
követték egymást, a Dűvő Zenekar kíséretében az Őszülő Halánték, a Balassi Táncegyüttes és a Hétpróbás Néptánciskola növendékei mutatták be tudásuk legjavát. Sikeres darabokat vettek elő a tarsolyból, emellett voltak filmbejátszások, amelyeken régi
történetek, fesztiválok, turnék
elevenedtek meg, és tanítványok mondták el emlékeiket,

fejezték ki köszönetüket itthonról és külföldről. Hol elcsendesült, hol tapsviharban,
ujjongásban tört ki a nézőközönség egy-egy darab, koreográfia vagy ismerős arc láttán.
A népzene, a néptánc szeretete és a két kiváló ember tisztelete több mint három órára
mintha nagy családdá kovácsolta volna a közönséget.
Az Életfa-díjas Born Miklós
1948-tól 1991-es nyugdíjba
vonulásáig volt a Balassi művészeti vezetője, koreográfusa, nevéhez fűződik többek
között az évtizedeken át műsoron tartott Csabai Fonó. Az
Őszülő Halánték örök fiatal
táncosai éppen ezt táncolták
el neki a színházban.
– Mi Samu bácsi kezei alatt
váltunk igazi táncosokká.
Most köszönjük mindazokat
az értékeket, amelyeket a táncon keresztül kaptunk.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON *
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CSABAI MÉRLEG

El vannak kényeztetve a csabai bringások

Olvasóink
szerint

Két keréken száguldunk az aktív turizmus fellendítése felé

Olvasóink ezúttal a békéscsabai kerékpáros-közlekedést értékelték. Megkérdeztük, hogy ki mennyire elégedett a város eddig elkészült
kerékpárútjaival, mit gondolnak a tervezett fejlesztésekrôl, és egyáltalán, milyen
bringázni manapság Békéscsabán. Íme, a vélemények:

A következő időszakban is
jelentős forrásokat áldoz az
önkormányzat a város kerékpárút-hálózatának fejlesztésére. A tavaly már elkészült Békés és Békéscsaba közötti
szakasz folytatásaként szeptemberig befejeződik a város
közigazgatási határától, vagyis a zsiliptől induló, a Békési
úton keresztül a Szarvasi úton
át egészen a Kápolna utcáig,
tehát a Tescoig vezető szakasz
is. Szintén e projekt részeként
a nyáron készül el az Orosházi
úti kerékpársztráda – a Madách utcától a volt Szabadság
Tsz telephelyének bekötőútjáig tartó – része is. Opauszki
Zoltán kabinetfőnök szerint a
Bartók Béla úti kerékpárosközlekedő teljes szakaszának
tavalyi felújítása is egy új kerékpárút telepítésével egyenértékű fejlesztés volt.
A turisztikai jelentőségű külterületi bicikliutak kapcsán egy
februári közgyűlési döntés értelmében városunk is hozzájárul a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által benyújtott
pályázathoz. Ennek keretében
a Körösök völgye folyóihoz illeszkedő szakasz mentén
megvalósítható kerékpárút engedélyes és kiviteli terveinek
elkészítésére nyílt lehetőség.
Ez nagyban könnyítheti a határ
menti települések környezet-

A Békéscsaba és Doboz közt megépülô szakaszon Szanazugig kerekezhetünk
barát megközelíthetőségét,
elősegítheti a határon átmenő
utasforgalom növelését és az
aktív turisztikai ágazat kerékpáros részének térségi fejlesztését. A pályázat célja, hogy
közvetlen kerékpáros-összeköttetés létesüljön Köröstarcsa, Mezőberény, Békés, Doboz, Békéscsaba, Gyula, Zerínd, Tamáshída, Tőzmiske,
Ágya, Kisjenő, Vadász és Simonyifalva települések között.
Amennyiben a kivitelezésre is
sikerül támogatást nyerni, a
Békés és Békéscsaba közötti
kerékpárút folytatásaként a bé-

kési úti zsilipnél (a Nádas-soron) kezdődne a nyomvonal,
és az Élővíz-csatorna jobb oldalán, a Ligeti Károly soron haladva érintené a Körösök Völgye Látogatóközpontot is. Ezt
követően a Gőzmalom téren
keresztül egészen a Gyulai
útig vezetne az út, ahonnan
közös nyomvonalon haladna
tovább a Békéscsaba és
Nagyszalonta között kiépülő
kerékpárút Árpád sortól induló, a Corvin utcáig tartó szakaszával. Ezzel még közel sincs
vége, hiszen az út folytatásaként a Corvin utca végétől az

Itt járt az iráni nagykövet
Városunkba látogatott ôexcellenciája, Seyed Agha Banihashemi Saeed, az Iráni Iszlám Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, akit Vantara Gyula fogadott május 5én a városházán.
A látogatás célja a két ország közötti gazdasági, oktatási és kulturális kapcsolatok
kiépítése, az együttmûködési
lehetôségek kialakítása volt.
A polgármester a megyeszékhely adottságait, az itt megta-

lálható lehetôségeket vázolta
fel. A nagykövet úr országunk
uniós elnöksége alatt több
magyar várost is felkeresett, s
az eddigi látogatásai, illetve a
békéscsabai megbeszélés
eredményeként hangsúlyozta: bízik a két ország jövôbeni
együttmûködésében. Véleménye szerint fôként a mezôgazdaság és az élelmiszeripar lehetnek a két ország között kialakuló kapcsolatok
alapjai, emellett jelentôs szerepet tulajdonít a közös mun-

Tegyen a holnapért!

Várjuk azoknak a vállalkozásoknak a jelentkezését,
amelyek az Új Széchenyi Terv keretében képzési
programokra is szeretnének pályázni!

Gécs
Béla
bácsi – nyugdíjas grafikus és
tipográfus:
– A csatornaépítések miatt
néhol nehézkesebb a közlekedés. Emellett sokszor zavaró az Andrássy úti biciklisforgalom. Én magam mindig tolom a kerékpárt a sétálóutcán, sokan viszont nagy sebességgel hajtanak a sétálók
közé, sőt már kisebb motorokat is láttam arra közlekedni.
Ideje lenne rendezni ezt a
helyzetet.
Kígyósi Imre
forgácsoló:
–
Nagyon
örülök a kerékpárutak fejlesztésének, a pályázati lehetőségeknek. A
már meglévő kerékpárútjaink
minősége jó, de kevés van
belőle… A forgalmas főutak
mellé párhuzamosan látnám
szükségét új kerékpárutak
megépítésének. Így a Szarvasi, Berényi, Gyulai úttal párhuzamosan, s a Kazinczyn is,
mivel ezen a lakótelepen
élünk, a gyermekeink is kerékpárral járnak és a feleségem is.
Forgács Lajos chi-kung oktató:
–
Drótszamárral járok, bár
van autóm. Kevés a kerékpárút, pedig a főutak mentén szükség lenne rá.
A Lutheren, a Bartókon elég
jól lehet haladni, de van mit javítani közlekedéskultúránkon:
a sofőrök nem tisztelik a két
keréken közlekedôket és a
gyalogosokat sem.

Érszûkületben szenved? A megoldást keresi?
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Következô tervezett tanfolyamaink:
– valutapénztáros és valuta-ügyintézô
– társadalombiztosítási és bérügyi szakelôadó
– bérügyintézô
– könnyûgépkezelô, targoncavezetô
– adótanácsadó
– pénzügyi-számviteli ügyintézô
– mérlegképes könyvelô
– ECDL
– mérlegképes könyvelôk továbbképzése

kának az oktatás területén is.
A nagykövet bemutatkozó látogatása során a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetôivel is találkozott,
és ellátogatott a Szent István
Egyetem helyi gazdasági karára, ahol dr. Lakatos Vilmos
dékánhelyettes, intézetigazgató, fôiskolai tanár fogadta.
Tárgyalásaik alapját az oktatás területén megvalósítható
együttmûködési lehetôségek
adták.
Vándor Andrea

Ilosvai utca melletti körgát
mentén haladva érné el a
Felső-Körös sort, majd innen
az Élővíz-csatorna bal oldalán
végig a Felső-Körös soron,
majd a Körte sortól tovább a
jobb oldalon egészen Veszeiig, innen a Póstelekre vezető
úton Póstelekig tartana. Póstelektől Gyula felé a hajdani kisvasút nyomvonalán vezetne az
út Gyula város közigazgatási
határáig.
Szintén turisztikai jelentőségű az a már nyertes pályázat,
melynek nyomán megépülhet
a Békéscsaba–Gerla–Doboz–

Sarkad–Méhkerék–Nagyszalonta útvonal mentére tervezett
kerékpárút. Opauszki Zoltán
ezzel kapcsolatban leszögezte: a város és Doboz között
megépülő szakasz lehetővé
teszi azt, hogy az emberek biztonságosan, kivételesen szép
környezetben kerekezhessenek Szanazugba. Az idei év
elejétől hivatalosan is nyertes
pályázat szerint a beruházás
összköltsége 5,2 millió euró 95
százalékos támogatási intenzitás mellett. Az önkormányzati
kabinet vezetőjétől megtudtuk,
hogy jelenleg a kivitelezés
előkészítése zajlik, melynek
keretében egy-két héten belül
elkészül a közbeszerzési dokumentáció. Amennyiben minden a tervek szerint halad,
2012 februárjában a kivitelezők átvehetik a munkaterületet, majd ezt követően várhatóan egy év alatt be is fejezik a
munkálatokat. Szintén a külterületi kerékpárút-hálózatot
érintő eredmény, hogy a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás még 2009-ben nyert
6,9 millió forintot a Békéscsaba és Kondoros közötti kerékpárút-hálózat tervezésére. A
tervek már elkészültek, kedvező pályázati konstrukció kiírására vár a társulás.
Kárász-Kiss Péter

Érdeklôdni: (66) 52-00-72
www.perfekt.hu,
Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
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A mozgás mindennapi életünk alapja, még
azoknál is, akik nem sportolnak rendszeresen. Akkor vesszük igazán észre ezt, amikor már nehezünkre esik pár lépés megtétele is. Ne hagyja, hogy
ide jusson! Tudta-e Ön, hogy az érelmeszesedésbôl kialakuló szív- és érrendszeri betegségek okozzák minden második ember halálát hazánkban. Ha
az alsó végtagban van jelen a szûkület, a beteg a lábak hûvösségét, fehérségét észleli, krónikus fájdalomról, helyi érzéketlenségrôl, görcsrôl és járástávolsága csökkenésérôl panaszkodik, de lábfáradékonyság is felléphet. Súlyosabb esetekben elszíne- A 20 kezelés naponzôdést, elhaló lábrészt vagy nem gyógyuló sebeket ta mindössze 30–40
okoz az érszûkület. Ha az érszûkület például a nya- percet vesz igénybe
ki vagy agyi ütôereket érinti, akkor a panaszok koncentrációzavarban, feledékenységben, szédülésben, fülzúgásban, látászavarban, zsibbadásban, fejfájásban, mozgászavarban jelentkezhetnek.
Az érszûkület megkeserítheti életünket. Ennek megelôzésére, vagy a
meglévô baj enyhítésére és kezelésére két fontos dolgot kell megtennünk.
Az egyik az érszûkületet elôidézô szokásainkon kell változtatni – így a dohányzást el kell hagyni, a rendszeres mozgást el kell kezdeni, a magas vérnyomásban és cukorbetegségben szenvedôk vérnyomásának és vércukrának beállítása, az állati zsiradékban dús ételek mellôzése szükséges –, a másik fontos dolog az, hogy idôben kell orvosi vizsgálaton és kezelésen részt
venni, addig, amíg nem késô. Szerencsére az ország számos nagy városában, így Békéscsabán is elérhetô a Nashwan-ParasoundPlus készülék, dr.
Khaled Nashwan sebész szakorvos találmánya. A készülék az infra-, hallható és az ultrahanghullámok alkalmazásával kezeli az érszûkületben szenvedô betegeket. Serkenti a kolletarális (mellékerek) keringésképzést, ezáltal a
keringésromlás okozta tüneteket csökkenti vagy megszünteti. A kívánatos
hatás eléréséhez csupán 20 kezelésre van szükség, napi egy-egy kezeléssel. Egy kezelés 30–40 percig tart.
További felvilágosítás: www.medhungary.com vagy 06-30/339-6963,
06-20/327-6835, 06-70/290-3216, 06-72/551-714.
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Kilakoltatás helyett adósságkezelés
Segítenének az eladósodott lakásbérlôkön
Jelenleg összesen 374-en
laknak szociális bérlakásban Békéscsabán. Az önkormányzat jelentôs kintlévôséget halmozott fel az elmaradt bérletidíj-tartozásokból, miközben az eladósodott lakók egy részének
vélhetôen rezsihátralékkal
is számolnia a kell. A város
adósságkezelési programmal javítana a helyzeten,
amelynek részleteivel kapcsolatban dr. Tôgye Ildikó,
az önkormányzat szociálpolitikai osztályának vezetôje
válaszolt kérdéseinkre.

– Békéscsabán jelenleg
530 önkormányzati tulajdonú
bérlakás van. Ez mennyire
számít soknak a többi megyei
jogú város viszonylatában?
– Amíg a többi jogcímen
bérbe adható lakás kapcsán
kijelenthető, hogy azok nagyjából kielégítik a felmerülő
igényeket, a szociális rászorultság alapján bérbe adható
179 lakás száma közel sem
elegendő. 2009-ben 23 szociális lakás bérlési lehetőségét hirdettük meg, amelyekre
akkor összesen 393 pályázat
érkezett. 2011-ben eddig egy
pályázati kiírásunk volt, amire
21 igénylő jelentkezett.
– Milyen feltételekkel lehet
szociális bérlakáshoz jutni?
– Az erre vonatkozó lakásrendelet meghatároz egy
alsó- és felső jövedelemhatárt, ami alatt és ami felett
nem lehet szociális alapon
bérlési jogosultságot szerez-

ni. A legfontosabb
téséből áll, a fennbírálati szemponmaradó hányadot
tok között terméa lakónak kell kifiszetesen más, a
zetnie. Az adósszociális helyzet
ságkezelési szolegyéb részleteire
gáltatás másik elevonatkozó kritériume az adósságkemok is szerepelzelési tanácsadás,
nek. Ilyen a városamelynek keretéban történő tartózben a megmaradt
kodás időtartama,
hátralék fizetési
a családi állapot
ütemezésének kivagy a gyermekek
dolgozása és elszáma, de a rendelenőrzése történik
let szerint figyelemszakemberek közbe vesszük azt is,
reműködésével.
ha valaki fogyatéTerveink szerint a
kos hozzátartozót
szociális bérlakálát el, illetve azt,
sok igénybevétehogy éppen albérlére vonatkozó önletben vagy más
kormányzati rencsaládtagjánál ladelet módosításákik. Ezen szemval, preventív elepontok szerint jön
mekkel is kiegészílétre az a pályázati
tenénk a szabályopontrendszer, ami Dr. Tôgye Ildikó: Kilakoltatásra csak a legvégsô esetben és akkor kerülhet sor, ha kat, amelyek az elaz egyes igények a fizetési nehézségekkel küzdô bérlô nem mûködik együtt az önkormányzattal
adósodás esélyét
ponteredményei
minimalizálva te– Tudomásom szerint je- fenn. Az esetleges rezsihátra- szik biztonságosabbá a lakalapján egy pályázati rangsort határoz meg. Az illeté- lenleg 20 lakás bérlője hal- lék az adósságkezelési szol- hatást a bérlő és a bérbe adó
kes lakásügyi bizottság ezt a mozott fel magasabb össze- gáltatás iránti igény megjele- számára is. Ennek kidolgozárangsort figyelembe véve gű lakbértartozást. Könnyen nésekor kerül a látóterünkbe. sa még folyamatban van, de a
dönt az egyes pályázatokról. elképzelhető, hogy ezek a Az adósságkezelés egy olyan, lényeg, hogy igyekszünk
– Mitől függ és mekkora a bérlők tetemes közüzemi tar- kétpólusú program, amely- olyan lépéseket tenni az ügylakások bérleti díja?
tozást is begyűjtöttek az el- nek keretében pénzügyi hoz- ben, amelyekkel megelőzhe– Függ a lakbérövezettől, múlt időszakban. Erre vonat- zájárulás mellett tanácsadási tővé válik a lakók jelentős elaa lakás komfortfokozatától kozóan van-e információja a szolgáltatással is támogatjuk dósodása.
– Mi van akkor, ha a tartoés alapterületétől is, így a hivatalnak? Mit lehet kezdeni az eladósodott lakókat. Ez a
havi pár ezer forintos ösz- ezekkel az adósokkal?
szolgáltatás a kétszázezer fo- zás több mint kétszázezer fo– A hivatal nem rendelkezik rintnál kevesebb adósságot rint?
szegtől a maximum 20–21
– Ebben az esetben a végezer forintig terjedő bérleti adatokkal arról, hogy a bérlő felhalmozott személyek és
díj a jellemző, amelyhez a la- milyen közüzemi tartozást családok esetében áll rendel- rehajtási eljárás egyes szakakás használatával együtt járó halmozott fel, hiszen minden kezésre. A pénzügyi része a szai lépnek életbe, a kétszázrezsiköltségek is hozzáte- közüzemi szerződés a bérlő fennálló adósság 75 százalé- ezer forintnál nagyobb összeés a szolgáltató között áll kának önkormányzati törlesz- gű elmaradást felhalmozó
vődnek.

Ha átmeneti segítség kell...
Pár hétig, de szükség esetén akár egy vagy két évig is
segíthet idôs, beteg hozzátartozónk ápolásában, gondozásában a 4-es Honvéd Utcai
Gondozóház és Idôsek Klubja, amely az átmeneti ideig
igénybe vehetô bentlakás
mellett napközis ellátást is
nyújt.
Mint azt Mészáros Ágnes,
a Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális Intézmények (BKESZI) vezetôje elmondta, a bentlakásos gondozóház azoknak a családoknak jelenthet megoldást, akik
például egy kórházi tartózkodás után nem tudják megoldani idôs hozzátartozójuk pár
hónapig tartó otthoni ápolását, vagy akiknek akár két-három hétre kellene felügyelet
szerettük mellé, mert felújítják
a lakást vagy éppen elutaznak valahova. A 4-es Honvéd
utcai intézmény komplex ellá-

tást biztosít, ebbe beleértendô az étkeztetés és a házi segítségnyújtás mellett a 8-tól
16 óráig igénybe vehetô idôsek klubja és a huszonnégy
fô számára átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos gondozóház. Az otthonban néhány naptól egy évig tartózkodhat idôs vagy beteg hozzátartozónk, indokolt esetben
a bentlakás még egy évvel
meghosszabbítható.
A bejutáshoz az érintett
vagy a hozzátartozó írásbeli
kérelmére és orvosi igazolásra van szükség, amelyeket a
BKESZI Ady Endre utcai központjában lehet benyújtani.
Az átmeneti ellátást igénybevevôk szakemberek felügyelete mellett, társaságban,
hasznos elfoglaltsággal tölthetik el a napjaikat, és most
várakozni sem kell a bekerülésre.
Mikóczy Erika

Nappali klub az Életfában
A Békéscsabai Kistérségi
Életfa Szociális Szolgáltató
Központ Életfa Idősek Otthona várja új tagjait a fogyatékkal élők és a demenciában
szenvedők nappali ellátását
biztosító klubjába. A normál

és diétás étkeztetés is megoldott, az ebéd ára 300 forint
adagonként. Információ a 0620/779-0178-as telefonszámon Horváthné Kovács Zsuzsától vagy Vargáné Ménesi
Judittól kérhetô.

Mosolyvarázslók

Van, hogy egy jó szó, egy kis
törôdés, gondoskodás ugyanannyit, vagy még többet tesz
hozzá a gyógyuláshoz, mint a
menetrend szerint érkezô pirulák. Amikor egy gyermek betegen fekszik és a mese egy idôre feledteti vele a fájdalmakat, az
megkönnyebbülés a szülônek
is. Ha pedig valaki idôs korára
tolószékbe kerül és nincs ereje,
hogy egyedül menjen levegôzni, milyen jó, ha van, aki segít.
A nôvérek, ápolók odafigyelnek, de gyakran leterheltek,
a hozzátartozó sincs mindig
kéznél, viszont a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium és
Mûvészeti Szakközépiskola önkéntesei vállalták, hogy amíg
idejük engedi, törôdnek a kórház gyermekosztályán fekvô kicsikkel és az Evangélikus Szeretetotthon idôs lakóival. A tervek szerint 2014-tôl az érettségi

vizsgára bocsátás elôfeltétele
lesz, hogy a középiskolás diákok ötven óra önkéntes munkát
végezzenek. A Társadalmi Szolidaritási Program keretében pályázatot írtak ki azzal a céllal,
hogy tapasztalatokat gyûjtsenek a tanulók önkéntes munkáját illetôen. Az egyik nyertes az
evangélikus gimnázium volt,
amelynek huszonhárom diákja
Németh Csilla koordinálásával
végez harminc-harminc órányi
közösségi szolgálatot a beteg
gyerekek, illetve az idôsek között. A diákokat tréningen készítik fel a várható helyzetekre, és
ha bármilyen probléma adódik, mentor segítségét vehetik
igénybe.
A törôdésért a tanulók olyan
csodadolgokat kapnak cserébe, mint egy fülig érô mosoly
vagy egy hálás tekintet. Hát kell
ennél több?
M. E.

személyek a jelenlegi jogszabály szerint kiesnek az adósságkezelési programból.
– Jelenleg mennyi az egy
lakásra eső legmagasabb bérletidíj-hátralék?
– Több mint félmillió forint.
– Ebben az esetben már kilakoltatás következik?
– Kilakoltatásra csak a legvégső esetben és akkor kerülhet sor, ha a fizetési nehézségekkel küzdő bérlő nem
működik együtt az önkormányzattal. Ennek megfelelően a tartozások behajtására
vonatkozó eljárások most is
folyamatban vannak, jelenleg
kilenc bérlővel szemben került sor fizetési meghagyás kibocsátására, miközben tizenegy bérlővel szemben végrehajtási eljárás indult. Kilakoltatás még nem történt.
– Ön szerint milyen okok
vezethetnek ahhoz, hogy valaki ne fizessen?
– Van olyan család, amelynek azért van tartozása, mert
egyszerűen képtelen kigazdálkodni a bérleti díjat, de
bármilyen furcsa, van, ahol
közel sem ez a helyzet. Épp a
napokban volt egy esetünk,
ahol az illető ügyfél, már csaknem a kilakoltatás szakaszába lépve, az utolsó pillanatban egy összegben kifizette
tartozását. Nyilvánvaló, hogy
nem az ilyen esetek fordulnak
elő gyakrabban, de mégis
úgy tűnik, hogy vannak, akik
azért nem fizetnek, mert egyszerűen nem akarnak.
Kárász-Kiss Péter

Önkéntespont a BKIE-ben
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pályázatán a Békéscsabai Keresztyén
Ifjúsági Egyesület (BKIE) nyerte el azt a feladatot, hogy Békés megyében az önkéntesség évének információs pontja legyen.
Mint azt Szikora István, az
egyesület elnöke elmondta,
az önkéntesség európai éve
kapcsán megyénként egyegy civil vagy egyházi szervezet gyûjti össze és népszerûsíti a kiemelkedô jelentôségû, példaértékû önkéntes
programokat – Békésben a
BKIE-re esett a választás. A
program keretében elsôsorban a civil szervezeteket,
egyesületeket keresik meg,
hogy információt kérjenek az
ott folyó önkéntes munkáról,
rendezvényekrôl. Figyelem-

mel kísérik a pályázati lehetôségeket is, és összegyûjtik a
„jó gyakorlatot”, vagyis bemutatják az önkéntesség terén kiemelkedô egyesületek tevékenységét, hogy abból mások
is ötletet meríthessenek.
A http://www.kie.hu/bekescsaba/infopont honlapon folyamatosan szeretnék közzétenni az önkéntesek bevonásával megvalósuló eseményeket, és minden információt, amely ezen a téren hasznos lehet. A BKIE várja a rendezvények beszámolóit, fotóit, videóit és az önkéntesek
tapasztalatait is. További információ a program koordinátorától, Szikora Mihálynétól kérhetô az infopont@kie.hu címen vagy a 06-20/824-8370es telefonszámon.
m. e.

Pro Senior Talentum
Dr. Micheller Magdolna fôiskolai tanár 2006-ban, a fôiskola húszéves évfordulóján
egymillió forinttal járult hozzá
a Pro Senior Talentum közhasznú magánalapítvány létrehozásához. Az alapítvány
segíti a Dél-Alföldön született
és a Szent István Egyetem
Gazdasági Karán tanulmá-

nyokat folytató fiatalok kutatómunkáját, tudományos diákköri tevékenységét, különösen a társadalomtudományok és a bölcsészettudomány terén. 2010-ben az elsô
három helyen Rajos István,
Leelôssy Anita, Buliczka Szilvia és Molnár Tímea III. éves
andragógus hallgató végzett.
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Mozaik

Programajánló
Május 20-án: Kerékpárostúra a Békéscsaba–Póstelek–
Gyula útvonalon
Május 20-án 18 órától: „Paradicsom közepibe…” – dr.
Varga Tibor jogtörténész elôadása a Nemzetiségi Klubházban
Május 21-én 9 órától: Országos románmese-mondó
verseny a Meseházban
Május 21–22-én: 14. Nemzetközi Szupermaraton
Május 21–22-én: Hétpróbás Néptánciskola – tanévzáró a Békés Megyei Jókai Színházban
Május 22-én: Békés megyei díjugrató lovasbajnokság (Pegazus Lovasiskola)
Május 23-án 17 órától: Hazai tájakon – Kétegyháza bemutatása (Boldog Gusztáv
elôadása a TIT-ben)
Május 25-én: Meseházi tudósmûhely és diákkonferencia
Május 26-án: Középiskolai
sportparádé a sportcsarnok
környékén
Május 27-én 17 órától: A mi
városunk gyermekszemmel
(kiállítás a Lencsési Közösségi Házban)
Május 27-én 18 órától: Megyeri teaház az Arany János
Mûvelôdési Házban
Május 27-én 20 órától: a
Békési Úti Közösségi Házak
jazzklubjának vendége a BACSó 4.
Május 28-án: gyermeknapi
elôzetes a Lencsési Közösségi Házban
Május 29-én: gyermeknap
a Petôfi téren (az Angyalos
kútnál)
Május 29-én 15 órától:
gyermeknap Megyeren, a
Dohány utcai játszótéren
Május 30-án 19 órától: Varga Zsolt gitárhangversenye a
városháza dísztermében. Közreműködnek: Szoboszlai Csilla – ének és Nátor Éva – zongora. Jegyek válthatók a Filharmónia irodájában, a zeneiskola portáján és a helyszínen.
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Irány a nyári tábor!

Röviden
A szerb fôvárosban még áprilisban megrendezték a diákvállalkozások vásárát, amelyen részt vett – többek között – a
békéscsabai Hard Twelve Kft. is (BéKSZI). Az igen kemény versenyt elismerô oklevéllel zárta Csatári Mihály ügyvezetô igazgató csapata.
***
Megjelent a Magyar Teátrum májusi száma. A színes havilapban fôként az alapító kilenc vidéki színházról olvashatnak,
de találhatnak benne fôvárosi és határon túli színházakról,
színházi mûvészekrôl szóló írásokat is.
***
Április végén ismét egy egész teherautónyi adomány indult
útnak Békéscsabáról Kovásznára, a Böjte Csaba vezette Apor
Vilmos gyermekotthonba. Az adományt a Békéscsabai Városi
Polgárôrség tagsága és támogatóik ajánlották fel.
***
Köszöntjük Nagy Lászlóné Anna nénit 95. születésnapján.

Alig egy hónap múlva kitör
a vakáció, ami óriási öröm a
diákoknak, de kisebb szervezési bravúrt követel a kisgyermekes szülôktôl. Június 16ától augusztus 31-éig tizenegy
hetet kell úgy kisakkozni, hogy
a csemete jó helyen legyen és
jól érezze magát. Két-három
hét szabadságot talán meg
tud oldani a szülô, szerencsés
esetben ott a „nagymamaszolgálat”, no meg vannak a nyári
táborok, amelyek részletes listája a www.diaktanya.hu vagy
a www.bekescsaba.hu honlapon tekinthetô meg.
A Békéscsaba Diáktanya
Közalapítvány egy csokorba
gyûjtötte a csabai nyári táborokat. A listából kiderül, hogy a
Diáktanya idén tizenötödik alkalommal szervezi meg a
Góré tábort, ahol heti váltásban, természetes környezetben játszhatnak, lovagolhatnak, focizhatnak a gyerekek. A
Békéscsabai Nimród Lovasegyesület hazajárós és bentlakásos tábort is szervez a lovas
tanyán, ahol a gyerekek bekapcsolódhatnak az állatok
gondozásába, lovagolhatnak,
kocsikázhatnak, íjászkodhatnak és pecázhatnak.
Az Andrássy Úti Társaskör
gazdiképzôtáborba, kincskeresôtáborba, kismesterek, lovas- és musicaltáborba várja
az érdeklôdôket. A Jaminai

Közösségi Ház vidám világ tábort szervez, ahol játékos személyiségfejlesztô, önbizalmat
és kreativitást erôsítô programok lesznek, és tartanak kiskuktatábort, ahol a sütés-fôzés
fortélyait sajátíthatják el a gyerekek. A Lencsési Közösségi
Házban
kézmûvestáborba
várják a gyerekeket, itt a szövés, fonás, gyékényezés,
gyöngyfûzés, bôrözés, batikolás, papírmunkák és az üvegfestés technikáit tanulhatnák
meg az érdeklôdôk. A Békési
Úti Közösségi Házak kun vitéz
táborában süveget, legénybotot, ostort készíthetnek, és
megvizsgálhatják az öltözködés, a használati tárgyak motívumvilágát. Emellett hagyományôrzô kézmûvestáborba
és papírvarázs játékkészítô táborba is várják az érdeklôdôket.
A Körösök Völgye Látogatóközpont szervezésében természetbúvár- és életmódtáborba, helyismereti táborba,
varázstanonc-, házitündérképzô, valamint kalózkalandtáborba jelentkezhetnek az iskolások és mesetáborba az óvodások. A Dél-alföldi Regionális Közmûvelôdési Egyesület
diákrádiós és diákújságíró-táborba várja a vállalkozó szellemûeket, de diák-önkormányzati vezetôknek és tagoknak,
valamint amatôr zenészeknek

is szerveznek tábort. A Remonda Szabadidôs Lovas- és
Sportegyesület napközis és
lovastábort, a Békés Megyei
Népmûvészeti Egyesület a
nyári felnôtt és ifjúsági népmûvészeti táborok keretében
népi kézmûvestábort hirdet
gyermekeknek. A Pegazus
Lovasiskola tábori keretek között szeretné megosztani a kicsikkel és nagyokkal azt az
örömet, amit a lovak szerezhetnek mindnyájunknak. A
Bartók Béla zeneiskola zenésztáborba, a Jankay Galéria gyermek-képzômûvészeti
táborba várja az érdeklôdôket, míg a Néveri tó mellett (a
repülôtér környékén) Balogh
Lajos tógazda szervez horgásztábort.
A Pósteleki Turisztikai Kft.
sport- és indiántábort, kalandos honvédelmi tábort, kalózos játéktábort, varázsecsettábort, zenés színházi tábort,
ügyes kezek- és mesevártábort rendez erdei környezetben a legkülönbözôbb korosztályoknak. Az Erzsébethelyi Általános Iskola és a Jankay iskola nyári játéktáborba,
a Százlábú Egyesület pedig
napközis és bentlakásos élménytáborba várja mindazokat, akik jó programokkal, jó
társaságban és jó hangulatban szeretnék tölteni idejüket.
m. e.

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT

LENCSÉSI KÖZÖSSÉgI hÁZ

JAMINAI KÖZÖSSÉgI hÁZ

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

5600 Békéscsaba, Orosházi út 101.
Tel.: 66/445-655; e-mail: jamina@ifihaz.hu

EGÉSZSÉGHÉT A LENCSÉSIN
Május 22-én, vasárnap: a Természetjáró kör gyalogtúrája Szabadkígyóson, a
kígyóspusztai tanösvényen Boldog Gusztáv természetvédelmi szakmérnök
vezetésével. Indulás 9.20-kor a buszpályaudvarról a menetrend szerinti kígyósi
járattal, várható visszaérkezés 14.30-kor.
Május 23-án, hétfőn 14.30 órakor: dr. Kerekes Attila szakfelügyelő főorvos tart
előadást „Fogápolás időskorban” címmel.
Május 24-én, kedden bemutatótornák:
– nyugdíjastorna 8.15-től 9.15-ig;
– baba-mama torna 9.30-tól 11.30-ig;
– egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek 14-től 15 óráig;
– alakformáló torna 18.30-tól 19.30-ig.
(Látogatásuk díjmentes.)
10 órától vetélkedő a lakótelepen működő általános iskolák felső tagozatosainak részvételével. Téma: az egészséges életmód serdülőkorban.
Május 25-én, szerdán 9 órakor: dr. Huszár Ildikó gyermekorvos előadása „Felső légúti megbetegedések és megelőzésük kisgyermekkorban” címmel.
Május 26-án, csütörtökön 10 órakor: dr. Párducné Szöllősi Andrea főiskolai tanársegéd rendhagyó órája „Elsősegélynyújtás mindenkinek” címmel a Szabó Pál téri Általános Iskola 8. osztályos tanulói részére.
18 órakor Fekete István egészségfejlesztő terapeuta előadása „Diagnosztikai
ismeretek az indiai orvoslásban” címmel.
Május 27-én, pénteken 17 órakor: a közösségi ház által meghirdetett rajzverseny anyagából összeállított „A mi városunk gyermekszemmel” című kiállítás
megnyitója és a díjak átadása. A tárlatot megnyitja dr. Ferenczi Attila, a Lencsési részönkormányzat vezetője. A díjakat átadja Takács Péter, a közösségi
ház vezetője.
18 órakor Moka Dorottya szakasszisztens előadása „A Schüssler-sók szerepe egészségünk megőrzésében” címmel.
Május 28-án, szombaton 15-től 18 óráig: díjmentes vércukor-, vérnyomás- és
testzsírszintmérés, életmód-tanácsadás a városi védőnői szolgálat munkatársainak közreműködésével a Lencsési gyermeknapi előzetes keretén belül.
Május 29-én, vasárnap 9 órától: IV. Lencsési Kupa – amatőr asztalitenisz-verseny a közösségi ház nagytermében. Nevezni a helyszínen lehet 8.30-tól 9
óráig három – női, férfi és fiú – kategóriában.

NYÁRI TÁBOROK A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
A nyári szünet idején két hét táborozással várjuk a napközben felügyelet
nélkül maradt általános iskolás és iskola előtt álló óvodás gyerekeket
hétköznap 7–17 óráig.
A táborokban 8.30–15.30-ig szervezett programokat nyújtunk.
A résztvevők számára napi háromszori étkezést biztosítunk.
A fő téma köré csoportosulva a turnusok általános programjai között
szerepelnek játszóházi foglalkozások, kirándulás és játék a szabadban.

***
Pécs adott otthon nemrégiben az amatôr felnôtt K-1 országos bajnokság döntôinek, ahol a Békéscsabai Lakótelepi SE
versenyzôje, Szabó László a 75 kg-os súlycsoportban országos bajnok lett. A foglalkozását tekintve rendôr sportoló így indulhat ôsszel Skopjéban a világbajnokságon. Edzôje Hricsovinyi Károly.
***
A kisjenôi gyermek-sakkversenyen szép csabai eredmény
születtet. Az Ottlakán Péter (Petôfi utcai iskola), Varga Tamás
(Belvárosi iskola), Marik Zsombor (Erzsébethelyi iskola) és Virág Máté (Penza-ltp.-i óvoda) alkotta versenyzôgárda csapatvezetôje Grósz György volt.

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT
IfIhÁZ – ANDRÁSSY ÚTI TÁRSASKÖR

5600 Békéscsaba, Andrássy út 38. Pf. 60
Tel.: 66/449-222, 66/527-920 www.ifihaz.hu • ifihaz@ifihaz.hu
AJÁNLó AZ ANDRÁSSY ÚTI TÁRSASKÖR AKTUÁLIS PROGRAMJAIBóL
Május 25–27.: 100 x Szép Gyermekfesztivál
Játszótéri programok (16.30–18.30):
május 25-én: Millennium-lakótelep
május 26-án: Szigligeti utca
május 27-én: Áchim-lakótelep
Május 29-én 10.00–14.00: Városi gyermeknap
az Andrássy Úti Társaskörben és a Petôfi ligetben
Május 27-én 18.00 órától: Sport, politika, hit
– Balczó András olimpiai bajnok elôadása

VIDÁM VILÁG TÁBOR JÚNIUS 27.–JÚLIUS 1.
A gyermekeket játékos személyiségfejlesztő, önbizalmat és kreativitást
erősítő programokkal várjuk. Célunk az, hogy a foglalkozások során
a résztvevők jobban érezzék magukat testben, lélekben, legyenek
eredményesebbek a kommunikációban, kreativitásuk és önbizalmuk
megerősödjön.

Lányok, asszonyok!
Könnyed, átmozgató zenés torna minden szerdán 17.30-tól
Bálintné Zsilák Veronika vezetésével (500 Ft/alkalom).
Kismamák! Szeretettel hívunk, várunk a bergengócia babaklub
foglalkozásaira minden pénteken 9.30-tól a társaskörben.

KISKUKTATÁBOR JÚLIUS 11–15.
Sütés-főzés, konyhai fortélyok, alapvető fogások, élelmiszerek,
alapanyagok, fűszerek megismerése van a programban, valamint
a kemencében való sütés és szabadban készült ételek készítése is.
A hagyományos magyar konyha megismerése mellett más nemzetek
ételei is terítékre kerülnek.

Kiállítások
Május 25-éig: Gaburek Károly (1936–1986) békéscsabai festômûvész
emlékkiállítása a mûvészkávézóban.
Május 25-én 17.00 órától: Húszéves a Békéstáji Mûvészeti Társaság
– kiállítás-megnyitó. Megtekinthetô: június 16-áig.
Május 18-án 11 órakor: a múzeumi világnap alkalmából a Munkácsy
Emlékházban bemutatkozik a Körösladányi Helytörténeti Gyûjtemény.
A kiállítást Kazinczy István nyitja meg. A tárlat augusztus 26-áig látogatható.

JELENTKEZÉSI INFORMÁCIóK
Jelentkezni a kiválasztott tábor kezdete előtti hétfőig lehet a jelentkezési
lap kitöltésével és a teljes részvételi díj megfizetésével.
Részvételi díj: 12 500 Ft/fő/hét.
Május 31-éig történő jelentkezés és a részvételi díj 50 százalékának
befizetése esetén: 10 000 Ft/fő/hét.
A táborokat csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk!
Jelentkezési lap és további információ a Jaminai Közösségi Ház alábbi
elérhetőségein kérhető:
Orosházi út 101. sz.; 66/445-655; 06-20/472-5691; jamina@ifihaz.hu

…Akáció, vakáció! – nyári táborok az Andrássy Úti Társaskörben
Kisiskolásoknak: „Kincskeresô” – mûvészet, kézmûvesség, sakk és logika
a sokoldalúaknak; „Kismesterek” – kreatív hobbi kézmûveseknek; „Lovas”
– lovaglás, sport és kézmûvesség természetközelieknek; „Gazdiképzô” –
kirándulás, ismerkedés érdekes állatokkal állatbarátoknak
14–18 éves dalos lelkûeknek: „Musical”
Bôvebben: www.ifihaz.hu

Városházi Esték 2011
www.varoshaziestek.hu”

Kultúra

CSABAI MÉRLEG

A Csík Zenekar csabai pacsirtája

Jegyzet

Városunk szülötte Majorosi Marianna

Hogyan tûnjünk ki?

Ma olyan világban élünk,
amikor az emberek egyre
ritkábban találkoznak és beszélnek egymással, miközben szenvednek ennek hiányától. A népzene, a néptánc segít összehozni az ismerôsöket és ismeretleneket, segít kimondani, mélyebben megélni az érzéseinket – vallja városunk szülötte, Majorosi Marianna, a
Csík Zenekar gyönyörû
hangú énekese, aki mindig
szívesen jár haza Békéscsabára.

Majorosi Marianna a kilences iskolában, az egészségügyi
szakközépiskolában,
majd a szarvasi óvónôképzôben tanult, késôbb néptáncpedagógusi diplomát szerzett. A kilencvenes évek elsô
felében a Magyar Állami Népi
Együttes táncosa, énekese,
tánckarvezetôje volt, 1994ben megkapta a Nép-mûvészet Ifjú Mestere kitüntetést,
és ugyanabban az évben a
Csík Zenekar énekese lett.
– Kilencévesen kezdtem
táncolni Csabán – mondja
Majorosi Marianna –, akkoriban az alsó tagozatosok Kisdobos Táncegyüttesét Kurtucz Borbála, a felsôsök Rábai Miklós Táncegyüttesét
Sztankó Károly vezette, a nagyoknak pedig ott volt a Balassi és Born Miklós. Különösen hálás vagyok Born Miklósnak, akinek a születésnapi gálájára sajnos nem tudtam elmenni, de ezúton is
szeretettel köszöntöm. Szintén meghatározó pedagógus volt az életemben a kilences iskola énektanára,
Tóth Erzsébet, aki nagyon
fontossá tette számomra az
éneket.

– A zenekarral járja az országot, világot, és ha teheti,
megfordul Békéscsabán is.
Milyen szembetûnô változásokat tapasztal, milyen érzés
itthon lenni?
– Látom, hogy folyamatosan fejlôdik és szépül Csaba.
Csatornáznak, átalakul a belváros, gyönyörû a színház és
különleges az Ibsen Ház.
Édesapám sajnos tavaly
meghalt, de itt él édesanyám,
a nôvérem és a húgom családja, és sok-sok kedves ismerôsöm, akivel egy iskolába
jártam vagy együtt táncoltam.
Amikor lehetséges, szívesen
jövök, jó velük találkozni. Életem meghatározó eseményei
is idekötnek, a belvárosi kato-

likus templomban kötöttünk
házasságot férjemmel, Kökény Richárddal, és itt keresztelték meg a gyermekeinket,
Bencét, Gábort és Leventét.
– A huszonhárom éves
Csík Zenekar ma népszerûbb, mint valaha. A népzenével és népzenei köntöst kapott feldolgozásokkal a legkülönbözôbb korosztályokat
szólítják meg. Mi a sikerük titka?
– A zenekar teszi, amit szeret. Eleinte csak népzenével
foglalkoztunk, aztán felkéréseket kaptunk, és feldolgoztunk egy-egy számot. Meglepôdve tapasztaltuk, hogy a
közönség ezeket is mennyire
szereti, mennyire várja. A mai

felgyorsult világunkban minimálissá vált az emberek közötti közvetlen kommunikáció. Rohanunk, írunk egy
sms-t vagy e-mailt, vetünk
egy pillantást a facebookra,
de egyre ritkábban ülünk le
beszélgetni egymással. Így viszont nem láthatjuk, hogyan
reagál, mit érez a másik, nem
tudjuk leolvasni az arcáról a ki
nem mondott gondolatokat.
Az embereknek borzasztóan
hiányzik valami, amellyel ismét egymás felé fordulhatnak. A népzene a maga tisztaságával, egyszerûségével
segít, hogy együtt legyünk,
hogy beszéljünk egymással,
a népdalszövegek pedig érzéseket közvetítenek és segítenek megfogalmazni.
– Tizenhét éve a zenekar
tagja. Ez idô alatt melyek voltak a legemlékezetesebb élményei?
– Megtiszteltetés volt, hogy
énekelhettem a Terror Háza
megnyitóján, emlékezetes alkalmak, amikor nemzeti ünnepeinken lépünk fel, és számomra szívmelengetô, amikor Békéscsabán koncertezünk. Járunk külföldre is, de a
mi zenénk lényegét inkább a
határon innen és túl élô magyarok értik meg. Felvidéken
és Erdélyben, ahol jobban
benne élnek ebben a kultúrában és hordják a viseleteket
is, mindig nagyon várnak
bennünket.
– Mikor találkozhatunk legközelebb a Csík Zenekarral
Békéscsabán?
– A Jókai Színházban lesz
egy jótékonysági koncert a
Degré utcai gyermekotthon
számára, tervezzük, hogy ott
fellépünk, és ha minden igaz,
ott leszünk a kolbászfesztiválon is.
Mikóczy Erika

Sokan nem is gondolják,
hogy ez a kérdés ma is menynyire aktuális. Ugyanis a fiatalok
mindig – így most is – különbözni akarnak társaiktól, többnek, jobbnak szeretnének látszani, vagyis ki akarnak emelkedni az átlagból. Volt idô, amikor a vagyon, a rang, a politikai
befolyás, az én fiatalkoromban
pedig a kitûnô érettségi bizonyítvány, a diploma, a nyelvtudás vagy az irodalmi mûveltség, esetleg egy jól fizetô, komoly állás imponált. Ma ezeknek – úgy tûnik – egyre kevesebb a respektje. Kialakulóban
van egy másfajta értékrend.
Érdeklôdéssel figyelem a
buszon hazafelé a jóképû, tizenhat év körüli fiatalembert és
a mellette ülô szép kislányt.
Mindketten a legújabb trend
szerint vannak öltözve. Beszélgetésük kissé „üres”, tartalmatlan, pedig láthatóan összetartoznak. Egyszer csak a fiú belekotor márkás hátizsákjába, elôvarázsol belôle egy dobozt,
amolyan mûanyag salátásdoboz-félét. A lány érdeklôdve,
áhítattal néz valamit az átlátszó
tetôn keresztül. Diszkréten föléjük hajolok, és egy hatalmas,
szôrös pókot látok, ott lapul a
dobozban. Legalább akkora,
mint egy fém kétszázforintos.
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Szerencsére be van zárva, a
doboz tetején apró lyukak biztosítják számára a levegôt. Kiderül, hogy a fiú kedvenc állata
ô, a szôrös pók. Magával hordja az iskolába is, a lányok pedig
– úgy látszik – megôrülnek az
ilyesmiért. De ez csak egy példa. Hallottam már a vadászgörényét utcán sétáltató vagy a
harminc pearcinget viselô lányról, az egész testét teletetováltató srácról – hogy a többi furcsaságról már ne is szóljak.
Még mindig jobb – mondhatnánk –, mint a városban kocsijukkal százharminccal döngetô
fiatalok, mert elôbbiek legalább
nem jelentenek életveszélyt a
gyanútlan járókelôkre.
A helyes fiú tehát így tûnik ki,
így sikerült meghódítania a mellette ülô kis szôkét is. De mi lesz
a valódi emberi értékekkel?
gubucz Zsuzsa

Köszönet a néptánc mestereinek
Born Miklós nyolcvan-, Mlinár Pál hatvanéves
Megtanította nekünk, hogy
a fáradtság akarattal legyőzhető, hogy a pontosság a
néptáncos egyik legfontosabb tulajdonsága, és hogy a
közös munka csak akkor válik
egésszé, ha mindenki egyformán tesz érte. Köszönjük a
rengeteg élményt, és köszönjük, hogy megmutathattuk a
magyar folklórt itthon és külföldön – fogalmazott az Őszülő Halánték egyik táncosa.
A Csokonai-díjas Mlinár
Pált számos darabbal köszöntötték régi és mai növendékei. Mestere, Born Miklós
elmondta: már gyermekként
látszott rajta, hogy ügyesebb,
tanulékonyabb a többieknél,
és hogy „van benne spiritusz”. Fesztiválok, fellépések,
számos külföldi turné képei
jelentek meg előttünk, és üzenetek a mindig hálás táncosoktól Nógrádon és a Felvidéken át Olaszországig, Belgiumig, Japánig. Aztán pár gondolat következett élete párjától, Mlinárné Kolarovszki Má-

riától, aki a mai napig pótanyukaként veszi szárnyai alá
a néptáncosokat, és akivel
együtt táncolnak át az életen.
Az est megkapó pillanatai voltak, amikor Mlinár Pál öt gyermeke perdült a színpadra, és

egy pillanatra megjelent az
unoka, Mlinár Pál Bence is.
A gála záróakkordjaként a
néptáncosok egy-egy szál
gyertyával álltak a színpad
egyik felén, az ünnepeltek velük szemben állva fogadták a

születésnapi jókívánságokat
Békéscsaba városától és a
néptáncosok nagy családjától: Isten éltesse és tartsa
meg sokáig jó egészségben
Born Miklóst és Mlinár Pált!
Mikóczy Erika

100 Ft/kg

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

ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK
GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
Minden, ami ÜVEGEZÉS
Polykarbonát • Épü let laka tos-mun kák

Békéscsaba, Szerdahelyi út 20.
(a Vídia-udvarban)

Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
garanciával. Ingyenes árajánlat
és csomagolódobozok biztosítása.
Raktározási lehetõség rövid idõre is.
MSZ EN ISO 9001:2001

KIPUFOGó GYORSSZERVIZ
Volkswagen,
Audi, Seat,Skoda
és egyéb autók
teljes körû
javítása.

Körforgalom

Mogyoró u.

BÉKÉSCSABA,

Mogyoró u. 7.
(A Dobozi úti elkerülô útnál, az Eiffel-toronynál
jobbra, 50 m-re.)
Tel.: (66) 444-402,
(30) 2282-447.

Dobozi u.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL *

Telefon:

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

CSABAI MÉRLEG

Szociális intézmények napi és éves térítési díjai
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 2011. április 29. napján megalkotta a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában mûködô szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendô térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet.
A rendelet megtekinthetô a www.bekescsaba.hu honlapon, továbbá Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.).

Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô
Az alábbiakban a megváltozott térítési díjakról tájékozódhatnak:

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Egyesített Szociális Intézmény (BKESZI)
normatív hozzájárulási kategóriák szerinti szolgáltatási önköltségszámítás adatai és a térítési díjak
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
I. Szociális étkeztetés
Mûködési költség:
– egy ellátottra esô szolgáltatási önköltség:
– egy ellátottra esô normatív hozzájárulás:

238 428 348 Ft
744 Ft/adag/nap
55 360 Ft/év
221 Ft/adag/nap
– számított intézményi térítési díj:
523 Ft/adag/nap
400 + áfa
– a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:
Ft/fô/nap/adag
(A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének
30%-át!)
II. Házi segítségnyújtás
89 123 181 Ft
Mûködési költség:
– egy ellátási órára esô szolgáltatási önköltség:
1726 Ft/óra
– egy ellátottra esô normatív hozzájárulás: 166 080 Ft/év 165 Ft/óra
– számított intézményi térítési díj:
1561 Ft/óra
0 Ft/fô/óra
– a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:

III. Nappali ellátás idôsek klubjában
Mûködési költség:
III.1. Nappali ellátás és étkezés:
– egy ellátottra esô szolgáltatási önköltség:
– egy ellátottra esô normatív állami hozzájárulás:

92 638 628 Ft

785 Ft/adag/nap
55 360 Ft/év
221 Ft /nap
– számított intézményi térítési díj:
564 Ft/adag/nap
400 + áfa
– a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:
Ft/adag/nap
III.2. Csak nappali ellátás:
Mûködési költség:
67 111 652 Ft
– egy ellátottra esô szolgáltatási önköltség:
569 Ft/nap
– egy ellátottra esô normatív állami hozzájárulás:
88 580 Ft/év
353 Ft /nap
– számított intézményi térítési díj:
216 Ft/ nap
0 Ft/nap
– a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:
III.3. Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel:
2011. március hótól induló ellátás
6 580 991 Ft
Mûködési költség:
2622 Ft/nap
– egy ellátottra jutó költség:
– egy ellátottra esô normatív hozzájárulás:
1616 Ft/nap
– számított intézményi térítési díj:
1006 Ft/nap
240 Ft +
– a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:
áfa/nap

III.4. Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül:
5 399 364 Ft
Mûködési költség:
– egy ellátottra jutó költség:
2151 Ft/nap
– egy ellátottra esô normatív hozzájárulás:
1616 Ft/nap
– számított intézményi térítési díj:
535 Ft/nap
0 Ft/nap
– a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:
További alapszolgáltatások
Ebédszállítás (Doboz):

2850 Ft/hó

130 Ft/nap

IV. Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás
6 354 560 Ft
Mûködési költség:
– egy készülékre esô szolgáltatási önköltség: 210 Ft/nap/készülék
– egy készülékre jutó költségvetési támogatás: 202 Ft/nap/készülék

– számított intézményi térítési díj:
8 Ft/nap/készülék
– a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:0 Ft/nap/készülék
V. Nappali ellátás szenvedélybetegek részére
V.1. Mûködési költség:
4 683 234 Ft
– egy ellátottra esô szolgáltatási önköltség,
étkezés nélkül:
982 Ft/nap
– egy ellátottra esô normatív hozzájárulás: 206 100 Ft/év 821 Ft/nap
– számított intézményi térítési díj:
161 Ft/nap
0 Ft/nap
– a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:
V.2. Mûködési költség:
6 774 114 Ft
– egy ellátottra esô szolgáltatási önköltség, étkezéssel: 1420 Ft/nap
– egy ellátottra esô normatív állami hozzájárulás:
206 100 Ft/év
821 Ft/nap
– számított intézményi térítési díj:
599 Ft/nap
– a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:
400 + áfa Ft/nap
VI. Támogató szolgáltatás
16 416 445 Ft
Mûködési költség:
Személyi segítés:
– egy ellátottra esô szolgáltatási önköltség:
1859 Ft/óra
– egy ellátottra esô költségvetési támogatás:
2492 Ft /óra
– számított intézményi térítési díj:
0 Ft/óra
0 Ft/óra
– a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:
Szállítási kilométer díj – 1 személy esetén:
– egy ellátottra esô szolgáltatási önköltség:
691 Ft/km
– egy ellátottra esô költségvetési támogatás:
498 Ft/km
– számított intézményi térítési díj:
193 Ft/km
0 Ft/km
– a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:
Ha a szállítást egyidejûleg több jogosult veszi igénybe, a szállítási díjat személyenként külön-külön kell megállapítani.
VII. Tanyagondnoki szolgálat
5 553 773 Ft
Mûködési költség:
– egy ellátottra esô szolgáltatási önköltség:
0 Ft/fô/év
– normatív állami hozzájárulás:
1 996 550 Ft/szolgálat/év
3 993 100 Ft/fô/év
– számított intézményi térítési díj:
0 Ft/fô/nap
0 Ft/fô/nap
– a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:
SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
VIII. Átlagos ápolást, gondozást igénylô ellátás
Mûködési költség:
VIII.1. Ady Endre Utcai Idôsek otthona
– egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:

250 572 915 Ft

1 740 090 Ft/év
145 008 Ft/hó
– egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás:
635 650 Ft/év
52 971 Ft/hó
– számított intézményi térítési díj:
92 037 Ft/hó
– a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 79 000 Ft/hó
2634 Ft/nap
VIII.2. Bartók Béla Úti Idôsek Otthona
– egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:

1 740 090 Ft/év
145 008 Ft/hó
– egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás: 635 650 Ft/év, 52 971 Ft/hó

– számított intézményi térítési díj:
92 037 Ft/ hó
– a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 76 000 Ft/hó
2534 Ft/nap
VIII.3. Csaba Utcai Idôsek Otthona
– egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:

1 740 090 Ft/év
145 008 Ft/hó
– egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás:
635 650 Ft/év
52 971 Ft/hó
– számított intézményi térítési díj:
92 037 Ft/hó
– a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 76 000 Ft/hó
2534 Ft/nap
VIII.4. Bankó András Utcai Idôsek Otthona
– egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:

1 740 090 Ft/év
145 008 Ft/hó
– egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás:
635 650 Ft/év
52 971 Ft/hó
– számított intézményi térítési díj:
92 037 Ft/hó
– a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 73 000 Ft/hó
2434 Ft/nap

IX. Fokozott ápolást, gondozást igénylô ellátás
Mûködési költség:
IX.1. Szenvedélybetegek Ady Endre utcai otthona
– egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:

49 812 768 Ft

1 660 426 Ft/év
138 369 Ft/hó
– egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás:
710 650 Ft/év
59 221 Ft/hó
– számított intézményi térítési díj:
79 148 Ft/hó
– a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 79 000 Ft/hó
2634 Ft/nap
IX. 2. Demens betegek Ady Endre utcai otthona
Mûködési költség:
– egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:

56 584 276 Ft
1 866 143 Ft/év
151 178 Ft/hó
– egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás:
710 650 Ft/év
59 221 Ft/hó
– számított intézményi térítési díj:
91 957 Ft/hó
– a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 79 000 Ft/hó
2634 Ft/nap

IX.3. Idôskorúak Urszinyi Andor utcai, 4-es Honvéd utcai, Orosházi
úti gondozóháza
94 882 521 Ft
Mûködési költség:
1 694 331 Ft/év
– egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:
141 194 Ft/hó
– egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás:
635 650 Ft/év
52 971 Ft/hó
– számított intézményi térítési díj:
88 223 Ft/hó
– a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 76 000 Ft/hó
2534 Ft/nap
A fentiekben részletezett intézményi térítési díj a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény minden egységére értendô, úgymint Békéscsaba, Kétsoprony, Doboz, Csabaszabadi, Telekgerendás,
Újkígyós, Szabadkígyós településeken lévô szociális ellátásaira.

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ
normatív hozzájárulási kategóriák szerinti szolgáltatási önköltségszámítás adatai és a térítési díjak
ÉLETFA IDôSEK OTTHONA TELEPHELY
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
X.1. Nappali ellátás idôsek klubjában:
X.1. – egy ellátottra esô szolgáltatási önköltség, étkezés nélkül:
1726 Ft/nap
– egy ellátottra esô normatív állami hozzájárulás:
88 580 Ft/év
353 Ft/nap
– számított intézményi térítési díj, étkezés nélkül:
1373 Ft/ nap
– fenntartó által megállapított intézményi térítési díj,
0 Ft/nap
étkezés nélkül:
XI. Fogyatékos, demens nappali ellátás:
XI.1. – egy ellátottra esô szolgáltatási önköltség, étkezés nélkül:
2474 Ft/nap
– egy ellátottra esô normatív állami hozzájárulás: 405 600 Ft/év
1616 Ft/nap
– számított intézményi térítési díj, étkezés nélkül:
858 Ft/nap
– számított intézményi térítési díj, étkezéssel:
1138 Ft/nap
– fenntartó által megállapított intézményi térítési díj,
0 Ft/nap
étkezés nélkül:
– fenntartó által megállapított intézményi térítési díj, étkezéssel:
300 Ft/nap
SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
XII.1. Emelt szintû ellátás:

– egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:
136 358 Ft/hó
– egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás (2010. évi tény
309 350 Ft)
25 779 Ft/hó
– számított intézményi térítési díj:
110 579 Ft/hó
– fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 90 000 Ft/hó
3000 Ft/nap
XII.2. Általános szintû ellátás:
– egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:
– egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás

163 630 Ft/hó
(635 650 Ft/év)
52 971 Ft/hó
– számított intézményi térítési díj:
110 659 Ft/hó
– fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 90 000 Ft/hó
3000 Ft/nap
XII.3. Fokozott ápolást, gondozást igénylô ellátás:
– demensellátás egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltsége:
154 002 Ft/hó
– egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás
(710 650 Ft)
59 221 Ft/hó
– számított intézményi térítési díj:
94 781 Ft/hó
– fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 90 000 Ft/hó
3000 Ft/nap
XIII. Hajléktalanok átmeneti szállása
2010. évi összes ráfordítás:

18 624 196 Ft

2011. évi normatíva:
14 050 500 Ft
2010. évi ellátási napok száma:
7062 nap
1 ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség = 18 624 196 Ft/
7062 nap = 2637 Ft/nap
Havi szolgáltatási önköltség = 2637 Ft x 30 nap = 79 110 Ft
Szolgáltatási önköltség – normatíva = 18 624 196 Ft –
14 050 500 Ft = 4 573 696 Ft
Napi intézményi térítési díj = 4 573 696/7062 Ft = 648 Ft/nap
Havi intézményi térítési díj = 648 Ft x 30 nap = 19 440 Ft
A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 4500 Ft/hó
150 Ft/nap
XIV. Nappali melegedô
2010. évi összes ráfordítás:
4 406 326 Ft
2011. évi normatíva:
2 267 100 Ft
2010. évi ellátási napok száma:
2578 nap
1 ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség = 4 406 326 Ft/2 578
nap = 1 709 Ft/nap
Havi szolgáltatási önköltség = 1709 Ft x 30 nap = 51 270 Ft
Szolgáltatási önköltség – normatíva = 4 406 326 Ft – 2 267 100 Ft
= 2 139 226 Ft
Napi intézményi térítési díj = 2 139 226/2 578 nap = 830 Ft/nap
Havi intézményi térítési díj = 830 Ft x 21 nap = 17 430 Ft (osztószám 251)
A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:
0 Ft

Közélet / Kultúra

A válság miatt nem fizetnek tartásdíjat?

Franciaországban gyakori,
hogy ügyész avatkozik be az eljárásba

– A jelenlegi per a versailles-i bíróságon nem a két fél
szerződéséről szól, kizárólag a
bankgarancia lehívásának lehetősége az eljárás tárgya. Ennek a lényege, hogy ez a 30
milliárd forint, amelyet két ciklussal ezelőtt a város – végső
soron teljesítés nélkül – kifizetett az Alstomnak, visszahívható-e vagy sem – mondta Tarlós
István. Az ügy furcsaságai közé
tartozik, hogy miért francia bíróság dönt a budapesti beruházással kapcsolatban. Lattmann Tamás nemzetközi jogász, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem adjunktusa
szerint ez nem szokatlan megoldás. – Egy szerződésben a
részes felek meghatározhatnak valamiféle biztosítékot, általában bankgarancia formájában, amit a szerződés nem teljesülése esetén az amiatt károsult fél megkaphat. Amennyi-

ben a károsultként jelentkező
fél részéről bűncselekmény
gyanúja merül fel, a másik fél
megpróbálhatja megakadályozni a pénz kifizetését – magyarázta a szakértő. – A magyar és a francia jog is lehetővé teszi, hogy ügyész avatkozzon bele egy polgári peres eljárásba, igaz, nálunk ez elég ritkán fordul elő. Franciaországban gyakoribb – tette hozzá
Lattmann. Lapunk azon felvetésére, hogy az esetleges elfogultság kizárása érdekében
miért nem egy harmadik uniós
ország bíróságát jelölték meg a
szerződésben a francia helyett,
Lattmann kifejtette: – Semmilyen kötelező nemzetközi előírás nem létezik arra vonatkozóan, hogy melyik bíróságot
kell választani, a gyakorlat szerint azonban a nagyobb kockázatot vállaló félhez területileg
közelebb eső illetékes bírósá-

Megvannak az Új Széchenyi Terv
elsô nyertes pályázatai
forrásokat vállalkozásuk fejlesztésére, illetve ingatlanberuházásra fordítják. A pályázat
keretében a mikrovállalkozások 10 százalék önerô felmutatása mellett egyszerûsített
eljárással egyszerre igényelhetnek vissza nem térítendô
támogatást és a
piacinál
jóval
kedvezôbb feltételeket kínáló hitelt. A projekt keretében eszközbeszerzésre, informatikai fejlesztésekre, ingatlanvásárlásra
és beruházásra
is van lehetôség.
A hitelkérelmet

és a pályázatot egyablakos
rendszerben, a mikrofinanszírozó pénzügyi közvetítôszervezeteknél lehet benyújtani. A
programban részt vevô mikrofinanszírozók listája elérhetô
az NFÜ honlapján és a
www.mvzrt.hu oldalon is.

Fotó: illusztráció

Az Új Széchenyi Terv keretében, a Mikrohitellel kombinált mikrovállalkozások fejlesztése pályázati kiíráson
megszülettek a támogatói
döntések és a pozitív hitelbírálatok. A pályázatok értékelését is végzô MAG Zrt. már a
támogatói okiratot is megküldte a nyerteseknek. A döntések nyomán több mikrovállalkozás részesült egyenként
3-4 millió forint körüli, vissza
nem térítendô támogatásban, amelyhez kapcsolódóan
ugyanekkora összegû hitelt is
kaptak a Kombinált mikrohitel
program keretében. A támogatás aránya minden esetben
a tervezett beruházások 45
százaléka. A mikrocégek a

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerint
a fizetés több módon is kikényszeríthetô.
– A tartásdíj végrehajtásának legegyszerûbb és leggyorsabb módja a közvetlen
bírósági felhívás, illetve a közvetlen bírósági letiltás útján
történô behajtás – kaptuk a
tájékoztatást a minisztériumból.
– Ez lényegében azt jelenti, hogy az adós munkáltatóját
felhívják: a tartásdíj összegét

az adós havi munkabérébôl
vonja le, és fizesse ki a jogosultnak. Ha az adósnak nincs
munkabére, az sem jelent
akadályt. A végrehajtás ilyenkor tovább folytatható az
egyéb vagyontárgyakra: bankszámla, értékpapír, követelés,
ingóság, ingatlan. A törvény
lehetôvé teszi a végrehajtási
eljárás befejezéséig lejárt tartásdíjrészletek végrehajtását
is. A tartásdíjra jogosultak érdekeit védi, hogy gyermektartásdíj címén magasabb öszszeg vonható le, mint egyéb
jogcímeken, és a tartásdíj-követelések minden más követelést megelôznek – állt a minisztérium válaszában. De mi
történik olyankor, ha a nem fizetô szülô nevén valóban
semmiféle vagyontárgy nincs?
Errôl Gellér Helga jogászt kérdeztük.
– Akinek nincs ingatlan a
nevén, annak a munkanélküli-segélyébôl is letiltható az
összeg, végsô esetben tartásdíj elmulasztása miatt az illetô
büntetôeljárás keretében felelôsségre vonható. A bíróságnak van mérlegelési jogköre,
amiben figyelembe veszi a
tartásdíjra kötelezett fél körül-

Sokkal egyszerûbb lesz behajtani az elmaradt tartásdíjakat
ményeit, mint például az autó,
a ruházat minôsége vagy a
mobiltelefon. A nem fizetésnél
gyakoribb eset, amikor a fizetésre kötelezett fél megpróbál
alacsonyabb összegû tartásdíjat kialkudni. Kedvelt ürügy
erre a gazdasági válság, ami
például egy ingatlanhitellel
rendelkezô személy esetében
érthetô, ám sok esetben nem
áll mögötte valós jövedelemcsökkenés.
BDE

Majka szerint nem értenek hozzá

Az MSZP-nek a póker
most mégis sport?
Tavaly május 1-jén lépett életbe az új pókertörvény, amelyet
három szocialista képviselô, Keller László, Halmai Gáborné és dr. Juhászné Lévai Katalin nyújtott be. Az MSZP most
egy új tömegsport-egyesület megalapításával szeretne a
fiatalok felé nyitni, amelynek egyik szakosztálya – sajtóértesülések szerint – akár a póker is lehet. Egyes szakosztályok vezetésére szocialista politikusokat kért fel a párt.
Sajtóhírek szerint Mesterházy Attila pártelnök alá tartozna a labdarúgó-szakosztály,
Varju László a futás, Szanyi Tibor az asztalitenisz felelôse lenne. A motoros szakosztály élére
Oláh László kerülhet, Szabó
Imre, a volt környezetvédelmi
miniszter kapná a kerékpár- és
természetjárás-szakosztályt,
Baja Ferenc felelne a teniszért.
Információink szerint az egyesület tervei között szerepel a
sakk- és pókerszakosztály is
– Valóban engem jelöltek az
MSZP Parlamenti Frakció Tömegsport Egyesületének élére,
a szakmai múltam miatt el is vállalom a feladatot – mondta lapunknak Vincze Géza, az FTC
mesteredzôje, az MSZP sporttagozatának az elnöke. – A jövôbeni szakosztályok között, a
négy labdajáték mellett, biztosan ott lesz a sakk. A pókerszakosztályt még nem tárgyaltunk meg, de biztosan elôállnak
majd vele, ez a jövô kérdése –
jelentette ki a szakember.

Kíváncsiak voltunk arra,
hogy a legismertebb magyar
„pókerarc”, Majoros Péter,
alias Majka szerint a póker szerencsejáték vagy sport? – A
póker mindenképpen sport,
amit a tavalyi törvénnyel teljesen ellehetetlenítettek – mondta lapunknak Majka. – Aki efölött döntött, egyszerûen nem
értett hozzá. Én emiatt már
csak online játszom. Mint ismeretes: szinte napra pontosan

egy éve életbe lépett pókertörvényt három szocialista
képviselô nyújtotta be, amelynek egyik fontos passzusa,
hogy kártyajátékot csak és kizárólag játékkaszinóban és
kártyateremben lehet szervezni. Kártyateremben minimum
5, maximum 10 asztalon folyhat a játék. A törvény szerint
kártyaterem nem létesíthetô ifjúsági, oktatási, nevelési, egyházi és egészségügyi intézmény 200 méteres körzetében, illetve 18 éven aluliak kártyatermet nem látogathatnak.
Lapunk jogi szakértôje, Berényi András szerint a törvény
egyértelmûen kizárja, hogy ifjúsági tömegsport legyen a póker.
U. J. – U. G.

Fotó: Helyi Téma

Fotó: Freecon

Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója és Tarlós István
fôpolgármester bejelentette: feljelentik az Alstomot

got vagy választott bíróságot
szokás megjelölni a vitás
ügyek rendezésére. Ritka,
hogy a megrendelő állam vagy
önkormányzat területileg illetékes bírósága járjon el, hiszen
annak elfogulatlansága ténylegesen nehezen lenne biztosítható – mondta lapunknak a
nemzetközi jogász.
A per legutóbbi tárgyalási
napján Vitézy Dávid, a BKK és
Kocsis István, a BKV vezérigazgatója is részt vett, arra azonban nem kaptak lehetőséget,
hogy kifejtsék a saját álláspontjukat, annak ellenére, hogy
több valótlanság is elhangzott
az Alstom képviselői részéről.
A francia fél azzal érvelt, hogy
az Alstom szerelvényei azért
nem állhatnak forgalomba,
mert a magyar fél időközben
orosz beszállítókkal új kocsik
beszerzéséről állapodott meg.
– Ilyen megállapodás nem született, ezért várhatóan rágalmazás, valamint a hatóság félrevezetése miatt feljelentést teszünk az Alstom ellen – mondta Tarlós István főpolgármester.
Hangsúlyozta: meg kell védeni
a város érdekeit, ezért heteken
belül új tendert kell kiírni olyan
metrókocsik beszerzésére,
amelyek megfelelnek az előírásoknak. Erre a gyors lépésre
pontosan azért van szükség,
mert az uniós támogatások
egyik feltétele, hogy 2015-ig
teljesen befejeződjön a beruházás. – Az Alstommal hajlandók lennénk a megegyezésre
a kármentés érdekében, de érvényes vasúthatósági engedélyek híján ezt nem tehetjük
meg. A fékpróbák során nem
minden alkalommal álltak meg
az Alstom-szerelvények az állomáson. Lelkiismeretes ember így nem veszi át a szerelvényeket – mondta a főpolgármester.
G. B.–K. K.

Navracsics Tibor április
elsô felében aláírta a hágai
egyezmény gyermektartásra vonatkozó passzusát. Ezzel a lépéssel hazánk is részesévé vált annak a nemzetközi
egyezménynek,
amely segít a gyermektartási ügyekben érintetteknek.
Az egyezmény alapján a
nem szokványos esetekben
is – például, amikor az egyik
szülô külföldön él – egyszerûbb lesz behajtani a
megítélt tartásdíjat. De mit
tehet az a szülô, akinek egykori társa megpróbál minden tartásdíj-fizetési kötelezettség alól kibújni?

Fotó: illusztráció

A bíróság vizsgálhatja
a ruházatot is

Tarlós István feljelenti
az Alstomot
Múlt szerdán Versailles-ban megkezdôdött az a másodfokú peres eljárás, amely a BKV és a metrószerelvényeket
gyártó Alstom közötti, bankgarancia-lehívásból adódó vitát hivatott rendezni. Bûncselekmény gyanújára hivatkozva Franciaországban korábban egy államügyész is beavatkozott a perbe, a magyar fél emiatt nem hívhatta le a
30 milliárd forint értékû bankgaranciát. A fôváros szeretné
kideríteni, hogyan történhetett meg, hogy francia bíróság
hatáskörébe került a budapesti metrókocsiügy.
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A póker mindenképpen sport, amit a tavalyi törvénnyel teljesen ellehetetlenítettek

Közélet / Kultúra

A nagy egészségügyi svindli

Fotó: illusztráció

Alföldy Gábor, az egyik országos egészségügyi intézet tavaly nyugdíjba ment fôorvosa úgy véli: az ágazat finanszírozási problémái részben magából a német mintára átvett,
torz rendszerbôl fakadnak, amely rákényszeríti az intézményeket arra, hogy el nem végzett beavatkozásokat fizettessenek ki az állammal, milliárdos nagyságrendben.

A fogorvos belenézhet a beteg szájába, az OEP nem!

– Mikor kezdôdött a nagy
egészségügyi svindli?
– A Horn-kormány idôszakában. Kökény Mihály miniszter 1995-ben az egészségügyben bevezette a teljesítményarányos finanszírozási
rendszert. Felszerelték számítógépekkel az intézeteket,
minden vizsgálat, kezelés,
mûtét kapott egy kódot, amihez kapcsolódott egy pontrendszer, pontokhoz rendelt
változó forintösszeggel. Pillanatokon belül kiderült, hogy
ha korrekt módon számoljuk
el a ténylegesen elvégzett beavatkozások költségét, 2-3
hónap alatt csôdbe jutnak az
egészségügyi intézmények. A
szakma ügyeskedni kezdett.
Mielôtt adatokat továbbítottak

volna az OEP-nek, a forintokat
érô pontokat az intézeten belül
„feldolgozták”, majd az intézet
számítógépes szakembere –
ez egy valódi bizalmi állás volt,
az orvosok jövedelmét meghaladó összegekért – vette kezelésbe az elszámolást. ôk
voltak azok, akik az amúgy is
eltúlzott adatok végleges feltupírozását biztosították. Ettôl a
dolgozók fizetése persze nem
lett több, a pénzt az intézmények kapták, az OEP pedig általában kérdés nélkül fizetett
az el nem végzett mûtétek
után.
– Néhány éve olvashattunk
a betegrôl, aki papíron négy
év alatt hét alkalommal született meg, és ugyanennyi alkalommal fel is boncolták. A be-

avatkozások után 2,3 millió forint támogatást számoltak el…
– Ezt én is hallottam. Mondok egy másik esetet, aminek
a szemtanúja voltam. Egy
hölgynek papíron 26 fogára
tettek porcelánkoronát, aztán
mind a 26-ot kihúzták, és egy
teljes alsó-felsô fogsort készítettek neki. Láttam az illetô
hölgyet, ragyogó állapotban
voltak a fogai, egyiken sem
volt korona, egyik sem volt kihúzva, és nem volt kivehetô
fogsora. Vagy egy személyes
történet: sérvvel operáltak,
majd betegszabadságra mentem. Amikor ismét munkába
álltam, az OEP két ellenôre
megkeresett. Megkérdezték,
mit csináltam szeptember 1.
és 30. között. Mondtam nekik:
megmûtöttek, utána 4 hétig
betegállományban voltam. Kiderült, a számítógépes összesítés szerint 3 millió forint értékben végeztek el rajtam az
adott idôszakban különféle
beavatkozásokat. Kínos volt.
– Ilyen esetek után az OEP
nem szigorított az ellenôrzésen?
– Az egyik vezetô kollégám
egyszer egy értekezleten azzal nyugtatott minket: az OEPnek nincs joga belenézni a
beteg szájába! Egy másik, jó
nevû igazgató professzor a
Medical Journal címû szakmai kiadványban néhány éve
úgy nyilatkozott: megérte felvenni a klinikájára két informatikust, mert a segítségükkel lényegesen megnôtt az intézet elszámolható teljesítménye. Írásba adta: nem orvosok, hanem informatikusok
javítottak a teljesítményen. Az
OEP átverése szakmán belül
már rég nem számít titoknak…
EM

Bécsben marcipánból lesz
a kerítés

A tervek szerint a Háry János darabbal nyitják majd
meg az Erkel Színházat. Az
elôadás díszleteinek nagy
része ehetô lesz, vagy az
ételt szimbolizálja. Búza és
nád lesz a kunyhók és bútorok alapanyaga, a kerítést
bagettbôl és fehér kenyérbôl
készítik a díszlettervezôk. –
Hogy a látványos díszlet ne
csak ehetô, hanem autentikus is legyen, a bécsi jelenetek eszközei marcipánból
készülnek – tudtuk meg Ko-

csár Balázstól, aki a darabot
karmesterként dirigálja majd.
Vidnyánszky a mû kapcsán elmondta: a munka során elkapta a Kodályból áradó végtelen szeretet a habi-

tusunk, szellemünk, egész
népünk iránt. – A darab arról
is szól, hogy talán mi, magyarok tudunk a legszebbet
álmodni a világon! – mondta
a rendezô.
BDE

Fotó: Helyi Téma

Ehetô díszlettel állítják színpadra Kodály Zoltán nyomán a Háry Jánost. A Magyar Állami Operaház és a
debreceni Csokonay Színház közös elôadását a debreceni direktor, Vidnyánszky Attila rendezi.

Az elôadás díszleteinek nagy része ehetô lesz, vagy az
ételt szimbolizálja

Nagyüzem lesz
a Kossuth téren
Az Országgyûlés az alkotmányt elfogadta, de a jogalkotási munka dandárja csak most következik. November 1-jéig
a kétharmados törvények sorát módosítják vagy cserélik
újra. Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára szerint a korábban tapasztalt politikai támadások kifulladtak, sôt némely magyar jogi megoldás nemsokára Európa más országaiban is követôkre találhat.
– Harmincnál több törvényt
módosítunk vagy cserélünk
teljesen újra. Ilyenek többek
között a családok védelméről,
országgyűlési választások
szabályairól, bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
vagy az önkormányzati rendszer átalakításáról szóló jogszabályok. November 1-jéig
el kell fogadni az új sarkalatos
törvényeket, hogy január 1jéig legyen elég felkészülési
ideje a közigazgatásnak,
igazságszolgáltatásnak és
minden területnek, amire kiterjednek – mondta – el lapunknak Rétvári Bence. Hozzátette: reményeik szerint békésebb körülmények között
fognak megszületni az új jogszabályok, mint a médiatörvény vagy az alkotmány. – A
támadások egyértelműen politikai jellegűek voltak, nélkülözték a szakmai kritikát. A

médiatörvény váltotta ki a legnagyobb nemzetközi visszhangot, az alkotmány elfogadása már érezhetően kisebbet. A sarkalatos törvények
módosítása után valószínűleg
tovább csökken a támadások
száma. Az alkotmány eseté-

ben egyébként szerintem
egyenesen példaértékű munkát végzett a kormány és az
Országgyűlés. Az Európai
Unió alapjogi chartája alapján
készült az alkotmányunk fejezete, ezért is nehéz hitelesen
bírálni. Ráadásul a benne
szereplő adósságfék és főleg
annak formája igazi hungarikum, mások is átvehetik tőlünk Európában. A területi
közigazgatás területén 1962
óta nem volt akkora változás,
mint ami most van folyamatban.
BARANYAI GÁBOR

Fotó: Helyi Téma

A nyugdíjas fôorvos szerint milliárdokkal
verték át az OEP-et

November 1-jéig el kell fogadni az új törvényeket

Pálcikaangyalt rajzolt Roger Moore
a vendégkönyvbe

De Niro végigette az étlapot
Sorra adják egymásnak a kilincset a világsztárok a budai vár egyik éttermében. A
Depeche Mode tagjaitól
kezdve Robert De Niroig sokan vacsoráztak már itt. Roger Moore igazi törzsvendégnek számít.
– Szinte minden Budapesten forgató hollywoodi sztár
megfordult nálunk – mondja
Zsidai Zoltán Roy, az étterem
tulajdonosa. – Nagyobb zenei
fesztiválok idején a világsztárok egymásnak ajánlják az éttermet. A szüleim 1982-ben
alapították a vendéglôt, az
elsô igazi világsztár, aki nálunk járt, Christopher Plummer volt. Furcsa volt látni,
hogy amikor rajongóként például a Depeche Mode zenekar dalait hallgattam, az
együttes tagjai hozzánk jártak
vacsorázni. Az étteremben az
egyik falat teljesen belepték
azoknak a sztároknak a fotói,
akik ellátogattak hozzánk. A
sztárok szívesen írnak, rajzolnak a vendégkönyvünkbe.
Roger Moore a jellegzetes
pálcikaangyal emberkét rajzolta bele. ô igazi törzsvendég: akárhányszor Budapestre érkezett, nálunk mindig
megfordult. Roger Taylor, az
egykori Queen együttes gitárosa is annyira megkedvelte a
helyet, hogy hiába szállt meg

a pesti oldal egyik luxusszállójában, vacsoraidôben az
elsô útja hozzánk vezetett. A
világsztárok talán azért kedvelnek bennünket, mert ez
egy laza hely, ahol nem kell
tartaniuk például autogramvadászoktól vagy fotósoktól,
és nyugodtan ebédelhetnek.
Nem is nagyon mutatnak
sztárallûröket. Robert De Niro

például hétköznapi ruhában
látogatott ide egy kisebb baráti társasággal, és értô
ínyencként végigkóstolták az
étlapot. Éttermünket a világpolitika sem kerüli el: nemrég
fél órára le kellett zárni az utcát, mert az amerikai kormány két tagja is nálunk ebédelt.
GOMBÁS

Fotó: Helyi Téma
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Zsidai Zoltán éttermét megkedvelték a világsztárok

Bulvár / Érdekesség

A kormány támogatná
az állattartó fiatal párokat

Tabányi Mihály: Kodály
volt a mesterem!

Internetet akar
a tanyavilág

és világsztárokkal játszhatott
együtt.
– Meghívást kaptam az
Egyesült Államok megalakulásának kétszázadik évfordulóján
tartott ünnepségsorozatra a
washingtoni Kennedy Centerben. Olyan világsztárokkal
együtt léptünk színpadra, mint
Frank Sinatra, Barbara Streisand vagy Dean Martin. Doris
Day is énekelt a fellépéseinken.
Persze, a hazai énekesek közül
is jó párat említhetnék, Karády
Katalintól kezdve Koós Jánosig.
Az idôs mûvész néhány évvel ezelôtt annak kapcsán került a hírekbe, hogy Engel Zoltán az ô nagy értékû hangszerét akarta ellopni. A kiérkezô
rendôrökkel a bûnözô tûzpárbajba keveredett: Borsos József rendôr életét vesztette. Tabányi Mihályt nagyon megviselte az eset, akkor is úgy gondolta, hogy a Jóisten sok feladatot szánt még neki, ezért maradhatott életben mind a mai
napig.
GOMBÁS BÁLINT

Fotó: Helyi Téma

– Még tavalyelôtt is két hónapos koncertturnén vettem
részt az Egyesült Államokban,
az elmúlt hónapokban pedig
Svájcban, Ausztriában vendégszerepeltem – mondja Tabányi
Mihály. – Nem tudom abbahagyni a zenélést. Az utóbbi
idôben több fôvárosi nyugdíjasotthonban is felléptem. Nagyon
szeretnek az emberek. Már akkor vastapsot kapok, ha színpadra lépek, nemcsak azt követôen, hogy befejeztem az
elôadást.
Tabányi Mihály ötéves kora
óta muzsikál. – Klasszikus zenén nôttem fel, és olyan tanítómestereim voltak, mint Kodály
Zoltán. Nagy szerencsémre a

világ elsô harmonikamûvészétôl, Louis Bobulától is tanulhattam: több tanítványa volt, de állítólag én voltam közöttük a legtehetségesebb, mert mindig
engem küldött versenyekre.
A harmonikamûvész elôször
1940-ben nyert országos versenyt, majd 1942-ben országos
harmonikakirállyá választották.
– Második helyezett sohasem voltam. Mégis, életem
egyik legnagyobb elismerése
az volt, amikor Kodály Zoltán kijelentette: a tangóharmonikát
csak akkor tekinti koncerthangszernek, ha azon Tabányi Mihály játszik. 1957-ben két hónapos koncertturnéra hívtak meg
a Szovjetunióba. Hacsaturjánnal, a neves zeneszerzôvel akkor barátkoztam össze. Nyugaton is jártunk, és többször biztattak: adnak munkát, maradjak
kint. Sosem akartam disszidálni. Itthon volt a családom, a barátaim és sosem éreztem magam sehol olyan jól, mint a szülôföldemen.
Pályafutása alatt a világ
minden szegletébe eljutott,

Szívtérkép

úgynevezett „plakk”, melyet a
vizsgálat végén meg lehet
mutatni a páciensnek. A rossz
eredmény esetén az orvosok
azt hangsúlyozzák: ha az illetô nem függeszti fel káros
szenvedélyét, az infarktushoz
vezethet.

Fotó: Helyi Téma

Két szívdobbanás alatt képes feltérképezni az emberi
szívet a szív-CT. Egy vizsgálat
1-2 másodpercig tart. A Sem-

A szív-CT-vel egy vizsgálat mindössze néhány másodperc

Magyarországon körülbelül 80–90 ezer tanya van, ezeken
207 ezer ember él. A múlt század fordulóján még 725 ezer
139 ember népesített be közel 200 tanyát.
A legnagyobb ütést erre a
létformára a termelôszövetkezetek megjelenése mérte, a
földek államosítása ellehetetlenítette a gazdákat. Az ipar a
közeli városokba csábította a
föld nélkül maradt embereket,
a tanyák lassan pusztulásnak
indultak. Évtizedeknek kellett
eltelni, hogy a hatalom újra
„felfedezze” a tanyavilágot, és
támogatást adjon azoknak,
akik tanyákon szeretnének
élni. – Egykor óriási élet volt a
tanyaközpontokban, mára
azonban elterjedt az a nézet,
hogy a tanya nem is a civilizá-

ció része – magyarázta Boldog István, a Fidesz falusi tagozatának elnöke, aki hosszú
évekig maga is tanyán élt,
Kétpó közelében. – Az idén
beindul egy program, ami
egymilliárd forint támogatást
ad új tanyák építéséhez, a régiek felújításához és fiatal pároknak állattartásra. Fontos
megmenteni ezt a létformát,
mert a kulturális értékeken túl
más haszonnal is jár. Az
egészségesebb környezet és
tisztább levegô miatt kevesebb orvosi ellátásra szorulnak az ott élôk, és nagyobb

mértékben önellátóak. A legnagyobb probléma, hogy a
tanyasi társadalom elöregedett, a fiatalok ódzkodtak attól, hogy külterületen éljenek.
Ami viszont meglepô: a tanyasi idôs emberek nyitottak
az újdonságokra, az elmúlt
években több helyütt vezettek
be gázfûtést, sokan igényeltek kábeltévét és internetet is.
A vidéki életforma modernizálódik, ami vonzó lehet a fiataloknak is. Azt is tapasztaljuk,
hogy sokan a város elôl menekülve kifejezetten a tanyasi
életet keresik. Reméljük,
nemsokára egy új szakasz
kezdôdik, és megindulhat a
tanyavilág felélesztése!
BDE

Fenyô Iván Nepálban meditált

Tabányi Mihályt 1942-ben országos harmonikakirállyá választották

melweis Egyetem kardiológiai központjában a közelmúltban üzembe helyezett,
Közép-Európában egyedülálló készülékkel már 30–40
éves dohányosokban is megfigyelhetô a koszorúereken kialakuló meszes lerakódás, az

A tanyák lepusztult állapotán változtatna az idén induló program

Volt idô, amikor nem volt
magyar mozi Fenyô Iván
nélkül. A nôi szívek meghódítója egy ideje azonban
nem akar mindenáron szerepelni. A színész új dolgokat szeretne megismerni,
nem olyan régen kiköltözött
egy hónapra Nepálba, a
nyáron pedig vitorlásvizsgát
tenne.
– Nagyon szeretem a vizet, a tengert, az idén nyáron szeretném letenni a vitorlásvizsgát – mesélte lapunknak
Fenyô
Iván.
– Nemrég Nepálban voltam
egy hónapig. Próbálok kiszakadni a napi rutinból, kilógni a biztonsági zónából,
ami nem feltétlenül egyenlô
a vakmerôséggel. Ha kínálkozik egy lehetôség, megpróbálom észrevenni és
megragadni. A szakmában
sem a biztonsági játékra
utazom.
U. J.

Fotó: Helyi Téma

Hetven éve, hogy Tabányi
Mihályt harmonikakirálynak
választották. A kilencvenesztendôs mûvészt otthonában látogattuk meg. Ha
fellépésrôl vagy a tanítványok oktatásáról van szó,
még ma is aktív az Emertondíjjal és több díszpolgári
címmel is elismert mûvész.

Fotó: Helyi Téma

Karády Katalin, Hacsaturján és Frank Sinatra
partnere
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Vitorlásvizsgára készül

Bulvár / Érdekesség

Indián besúgót alakít az Apacsok címû filmben

Csányi Sándor:
Nem vagyok nagy hôs!
Az elsô ügynökbotrány óta sokakról derült ki, hogy jelentettek. Csányi Sándor színész ugyan nem találkozott ilyen
emberrel a környezetében, de azt mondja, talán õ is megtette volna, ha a körülmények rákényszerítik. A színpadon
viszont már alakított besúgót: Horváthot az Apacsok címû
darabban. Most Török Ferenc azonos címû filmjében alakította az ügynököt, és örült, hogy végre nem szépfiút játszik.

– Miért vállalta el ezt a szerepet?
– Mert izgalmas két különbözô karaktert alakítani. Egy
mai filmrendezôt és egy hatvanas évekbeli nagypapát,
aki nem mellesleg besúgó.
Jó megközelítésnek tartom a
filmet, mert nem ítélkezik,
nem próbálja azt mondani,
hogy ez a kérdés fekete-fehér. Butaság lenne ennyi év
távlatából kijelenteni, hogy
aki akkor ilyesmit tett, az
egyszerûen gonosz. Mindenki döntse el maga, hogy
mit tenne az adott helyzetben.
– Miért fontos beszélni errôl a témáról?

– Azért, mert nem jó módszer, ha a család vagy a társadalom besöpör problémákat a
szônyeg alá. Vannak dolgok,
amikrôl egyszerûen muszáj
beszélni, hiszen így volt, megtörtént, ez a valóság, és nem
járunk jól, ha csak álszenteskedünk.
– Mit gondolna, ha egy önhöz közel álló emberrôl derülne ki, hogy ügynök volt?
– Semmit. Nem vagyok
nagy hôs, ha engem vittek volna be 18–20 évesen, talán én
is aláírtam volna bármit. Annyi
rosszat teszünk életünkben,
hogy nincs jogunk ítélkezni.
– Tudja, hogy miért szeretik
a rajongói?

– Nem tudom. Attól viszont
nagyon tartok, hogy beskatulyáztak a szépfiú szerepbe.
Dolgozom ellene, amennyire
tudok, mert pont most lett ebbôl elegem. Nem tudok már
mit mutatni egy romantikus
vígjátékban, amit ne mutattam
volna az elôzô háromban.
Szándékosan a másik
irányba indultam el, majd
meglátjuk, milyen eredménynyel. Ez a film végre nem a
szerelemrôl szól, inkább az
árulásról, vagy arról, milyen
az, amikor beszerveznek, és
te aláírsz.
– Indián sem volt még.
– Nem, de gyerekkoromban sok Karl Mayt olvastam.
Az indiánosdi jó dolog, vannak egyértelmû szabályok: a
férfiak férfiak, a nôk nôk, ha
kell, harcolnak, az erôsebb
gyôz, és nincs kiskapu. Hôsies és tiszta, amire mindenki
vágyik.
BODNÁR ERIKA

Kondákor Zsófi: Egy nô
fejében minden elôfordulhat!
Egy nô fejében játszódik az a
darab, aminek Kondákor Zsófi
a fôszereplôje. A fiatal színésznô egy kisfiú büszke
édesanyja és nem mellesleg
aerobic-edzô is.
– Nagyon érdekelt az aerobic,
mert imádok sportolni – mesélte
lapunknak Kondákor Zsófi.
– Úgy terveztem, ha majd
nagy családom és két-három
gyerekem lesz, kell valami napi
néhány órás elfoglaltság, ami
karbantart. Késôbb rájöttem,
számomra unalmas ez a foglalkozás, ezért már nem dolgozom
edzôként. Idôm sem lenne rá,
hiszen a fiam és a napi sorozat
mellett színpadon is játszom.
Kettôs szereposztásban próbáljuk a Máguspárbajt Kiss Ramónával, és nemrég egy dráma fôszerepét is megkaptam. Ez a
mû egy nô gondolataiban játszódik. Ami durva, mert egy nô
fejében bármi elôfordulhat. Nehéz darab, de úgy érzem, helytállok benne – magyarázta lapunknak a színésznô. Zsófi elmesélte: statisztálni kifejezetten
némi kereset reményében kezdett, hiszen az iskola mellett
nem volt túl sok pénze. Innen
pedig már csak egy ugrás volt
Szikora Robi csapata, majd Gór
Nagy Mária színitanodája és aztán a sorozat.
BDE

Fotó: archív
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Zsófi: Nincs idôm edzôsködni

Fotó: Helyi Téma

Feri és a hattyú halála
Összebarátkozott
Tóth
Vera és Rákóczi Ferenc, A
Nagy Duett legutóbbi kiesô
párja. Vera fôleg a humora miatt kedveli partnerét, de be-

Csányi Sándor: Másfelé indultam, mert pont most lett nagyon elegem a szépfiú szerepébôl!

A Jóban Rosszban új Orsiját, Braghini Rozinát Eszenyi Enikô fedezte fel. A 17 éves lány Földessy Margit színitanodájában tanult, amikor meghívták a Vígszínház egyik szereplôválogatására. Rozina annyira megfelelt, hogy újabb és
újabb szerepeket kapott.
kollégáival. Elôdjére, Vágvölgyi Lilianre egy cseppet sem
hasonlít, már csak azért sem,

Fotó: Redlemon

Rozina május végétôl látható a TV2 napi sorozatában,
de már három hete forgat új

A Jóban Rosszban sorozat új Bodolai családja

mert a távozó szereplô frizurája rövid, míg Rozina hosszú
fürtökkel
büszkélkedhet.
– Szóba sem került, hogy a
hajamat levágassam, a producer szerint kifejezetten elônyös, hogy ilyen nagy a különbség köztünk – mondta
Rozina a Helyi Témának. A
lány ugyan ismeri a közhelyet, amely szerint a hosszú
haj rendre rövid ésszel párosul, de úgy érzi, az ô személye erre kifejezetten rácáfol.
– A Trefort gimnáziumban
érettségizem jövôre, márpedig oda butuska diákokat
nem vesznek fel – nevetett a
bájos színészpalánta, aki
egyet sajnál: a sorozat miatt
jövôre magántanuló lesz. –
Szeptembertôl különösen hiányoznak majd az osztálytársaim és a suli hangulata! Az
osztályban mindig én voltam
a mókamester.
KRK

Fotó: archív

Eszenyi felfedezettje Rozina

Rákóczi Feri és Tóth Vera

vallja, a mûsorvezetô hisztijét
nehezen viselte.
– Ha kialvatlanul érkezett a
próbára, elôadta a hattyú halálát, és nem volt hajlandó el-

végezni a feladatot. Aztán
mindig bocsánatot kért, és tovább dolgoztunk – nevetett
Vera. – Úgy terveztük, hogy
húsvétkor közösen részt veszünk egy villányi bortúrán,
de Feri családjában szigorúan veszik a szûk körû ünneplést, ezért a program elmaradt. Majd bepótoljuk – fogadta meg Vera. Az énekesnô
bármennyire is kedveli Rákóczit, egyvalamire még az õ
kedvéért sem hajlandó, mégpedig a hajnali kelésre. Ezzel
magyarázható, hogy Tóth
Vera igen ritkán hallgatja Ferit
a rádióban. Feri szerint Vera
csodálatos énekesnô és varázslatos személyiség.
– Nagyon szerettem vele
dolgozni, és becsületemre
mondom, semmivel sem
bosszantott fel – reagált a
mûsorvezetô Vera szavaira.
Kérdésünkre bevallotta: mivel
vezetés közben ritkán hallgat
zenét, nem tart az autójában
Tóth Vera CD-t, de a lakásán
gyakran felteszi duett-társa
valamelyik albumát. Feri szerint most, hogy kiestek, az
sem kizárt, hogy hamarosan
egy közös lemezzel jelentkeznek, és bejárják a világot.
Akár a milánói Scala és a New
York-i Metropolitan ajánlatát is
elfogadják.
KRK

Magazin

CSABAI MÉRLEG

Sztárvendég a Gyôri Balett
Rolling Stones-slágeradaptáció a színpadon

Illusztráció

A II. Békés Megyei Táncfesztivál és 17. Táncgálára a
mûfaj színe-java látogatott el a
megyeszékhelyre. A tánc háromnapos ünnepén benépesült a Jókai Színház elôtti térszínpad, és a gálán a teátrum
nézôtere is zsúfolásig megtelt.
A kettôs ünnep idén április 29én a békéscsabai Grácia mazsorettcsoport fellépésével kezdôdött, hogy aztán május elsejéig minden a táncról szóljon a
városban. A program rendezôje, Botta Tibor korszakos jelentôségûnek nevezte a Gyôri Balett itteni fellépését. A jeles eseménysorozat és a világhírû balett-társulat vendégszereplése
kapcsán beszélgetésre kértük
a fesztivál rendezôjét, valamint
a gyôriek Kossuth-, Liszt- és
Hevesi-díjas balettmûvészét,
Kiss János igazgatót.
– A háromnapos fesztivál
és a táncgála gazdag programokat kínált. Mely mûfajoknak
adtak otthont? – kérdeztük Botta Tibort.
– Megyénk igen gazdag
néptánchagyományokban, de
a modern irányzatok is teret
kaptak, a klasszikus balett és a
hobbitáncok mûvelôi is bemutatkozhattak. Pénteken az Acid
Jazz Dance Company mûsorát
láthatta a közönség a színház
elôtti színpadon, szombaton a
Körös és a Csaba Táncegyüt-

tes közös programja és táncháza aratott sikert. Vasárnap a
táncgála a Balassi Táncegyüttes mûsorával és a világhírû
Gyôri Balett jutalomjátékával
igazi táncmûvészeti csemege
volt. Az est fôvédnöke Vantara
Gyula polgármester volt. Több
mint harminc fellépô megyei
csoport, formáció szórakoztatta ezen a hétvégén a nagyérdemût. A mûsort Gulyás Miklós vezette.
A közönség a világhírû
Gyôri Balett vendégszereplésének örülhetett a gálamûsoron. A társulatról, a saját hitvallásáról Kiss János mûvészeti
vezetôt kérdeztük.
– Most elsô ízben járunk
Békéscsabán a több mint harmincéves, 1979-ben alakult
Gyôri Balett társulatával. Pár
éve Gyulán, a Várszínházban
szerepeltünk a Macbeth-tel,
most pedig a Kakas címû elôadásunkat láthatták, amelyet a
Rolling Stones zenéjére Christopher Bruce koreográfus állított színpadra.
– Mi a véleménye Békéscsabáról?
– A fesztiválnak méltó helyszíne, és az is látszik, hogy ennek a helynek komoly színházkultúrája van. Mi, színházi
emberek azért dolgozunk,
hogy a színházmûvészetet, a
táncmûvészetet, a pillanat

mûvészetét elvigyük az emberekhez.
– Miért a Rolling Stones
együttes zenéjére készült adaptációt hozták el Békéscsabára?
– Bartók, Liszt után most
egy populárisabb mûfajt kerestünk. Fontos feladatomnak tartom a fiatalokat behozni a színházba, megszerettetni velük a
balettet, így esett a választás a
Rolling Stonesra. Londonban
több alkalommal volt szerencsénk fellépni még Markó Iván
igazgatósága alatt… Kint láttam egy elôadást, Christopher
Bruce koreográfiáját, ô a világhírû londoni Rambert balett
igazgatója volt. Mindig is vágytam arra, hogy meghívjam ôt
Gyôrbe, ez végül hatéves elôkészítô munka után sikerült is.
Így jött hozzánk, Gyôrbe a Kakas a 2009/2010-es szezonban. Nagyon boldog vagyok,
hogy ezt a darabot bemutathattuk óriási sikerrel, és hogy
most Békéscsabára is elhozhattuk.
– Neves táncmûvészekkel
érkezett. Kikkel?
– Szalai Judit, Gyurmánczi
Diánna, Matuza Adrienn, Varga
Ágnes, Stephanie Pöschl, a
hölgyek és a fiúk: Pátkai Balázs, Sebestyén Bálint, Horváth
Krisztián, Csôsz Kristóf és Benedict Gromann.
Vándor Andrea
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Podpory pre školstvo
Prvá zahraničná služobná
cesta Milana Vetráka, ktorý
bol v januári tohto roku vymenovaný za predsedu Úradu
Slovákov žijúcich v zahraničí
viedla do našej župy a do
centra dolnozemských Slovákov, do Békešskej Čaby.
Pán predseda zavítal na
Generálny konzulát Slovenskej republiky v Békešskej
Čabe v spoločnosti veľvyslanca SR Petra Weissa a následne v spoločnosti generálneho
konzula Štefana Daňa si pozreli Čabiansky slovenský oblastný dom na Garayho ulici.
Vzácnych hostí privítali pred-

seda mestskej slovenskej samosprávy Juraj Ando, predsedníčka župnej slovenskej
samosprávy, miestna poslankyňa Helena Čičeľová a
riaditeľka Domu slovenskej
kultúry Anna Ištvánová. Stretli sa tu s predstaviteľmi Slovákov z mesta a župy, ako aj s
členmi slovenských kolektívov, ktorí ich milo prekvapili s
krátkym programom. Pán
predseda na svojej tlačovej
konferencii vyzdvihol ako prioritnú úlohu revitalizáciu slovenskej menšiny v Maďarsku,
ktorú jeho úrad je ochotný
podporiť aj finančne. Ako

uviedol, je k dispozícii jeden
milión eur pre 29 takých štátov, na území ktorých žijú Slováci a ďalších stotisíc eur ročne na podporu Slovákov v
Maďarsku na základe dvojstrannej medzištátnej dohody.
Spomedzi priorít vyzdvihol
otázku školstva, resp. pripravované sčítanie ľudu v Maďarsku, ako aj už roky sľúbené parlamentné zastúpenie
menšín. V programe pokračovali v Sarvaši, potom pán
predseda odcestoval do Rumunska,
Chorvátska
a
Srbska.
Andrea Vándorová

Támogatás az oktatásnak
Milan Vetrák, a Határon Túli
Szlovákok Hivatalának idén
év elején kinevezett elnöke
elsô hivatalos külföldi útja
helyszínéül megyénket és a
dél-alföldi szlovákság fellegvárának tekintett Békéscsabát
választotta.
Az elnök Peter Weiss, Szlovákia budapesti nagykövete
társaságában tett látogatást a
Szlovák Köztársaság csabai
fôkonzulátusán, majd Štefan
Daňo fôkonzul társaságában
megtekintették a Garay utcai
szlovák tájházat, ahol Ando
György, a csabai szlovák ön-

kormányzat elnöke, Csicsely
Ilona, a megyei szlovák önkormányzat elnöke, helyi képviselô és István Anna, a Szlovák
Kultúra Háza igazgatója fogadta a magas rangú vendégeket. Itt találkoztak a helyi és
a megyei szlovákság képviselôivel, valamint szlovák közösségekkel, akik kis mûsorral is
kedveskedtek. Az elnök sajtótájékoztatóján kiemelt feladatként említette a magyarországi szlovák kisebbség revitalizációját, amelyet hivatala
anyagilag is kész támogatni.
Mint elmondta, egymillió euró

áll rendelkezésre 29 olyan ország számára, amelyek területén szlovákok élnek, és további százezer euró évente a magyarországi szlovákok támogatására a két ország közötti
államközi megállapodás alapján. A prioritások között az oktatásügyet emelte ki, illetve a
készülô magyarországi népszámlálást, valamint a kisebbségek évek óta ígért parlamenti képviseletét. A program
Szarvason folytatódott, majd
Romániába, Horvátországba
és Szerbiába utazott.
Vándor Andrea

A P R Ó h I R D E T É S
MUNKA
A Békéscsabai Kulturális Központ pályázatot hirdet igazgatóhelyettes (magasabb vezető) munkakör betöltésére. További információ: 06-66/449-222, ifihaz@ifihaz.hu, www.ifihaz.hu

INgATLAN
Ingatlan- és hiteliroda. Finanszírozás, állami támogatás, CHF- és euróhitel-kiváltás. Tel.: 06-30/399-7299, 06-66/440919.

Május 19–26.
A Karib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken (szinkr. amerikai kalandfilm)
Thor 3D (szinkr. amerikai akciófilm) 12 év
Halálos iramban: Ötödik sebesség (szinkr. amerikai akcióthriller) 16 év
A mestergyilkos (amerikai akciófilm) 16 év
Millennium 3. – A kártyavár összedôl (svéd–dán–német thriller) 16 év
Apacsok (magyar filmdráma) 12 év

Május 26.–június 1.
A Karib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken (szinkr. amerikai kalandfilm)
Másnaposok 2. (szinkr. amerikai vígjáték)
Halálos iramban: Ötödik sebesség (szinkr. amerikai akcióthriller) 16 év
Forráskód (amerikai–francia akcióthriller) 12 év
A sasvadász fia (német–svéd–dán filmdráma) 12 év
Pál Adrienn (magyar–holland–osztrák–francia filmdráma) 16 év
Kung Fu Panda 2 (szinkr. amerikai animációs)
Bogyó és Babóca – 13 új mese (magyar animációs). Csak május 5-én!

www.csabacenter.hu

Kis rezsijű, szépen felújított és bútorozott
garzonlakás eladó a Kazinczy-lakótelepen. Ir.-ár: 4,8 M Ft. Tel.: 06-20/9678492.

SZOLgÁLTATÁS
Videofelvételek készítése professzionális
minôségben esküvôkrôl, lakodalmakról, családi rendezvényekrôl. Hívja a 0630/945-6959-es telefonszámot!
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.
Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készítés, -javítás részletfizetéssel is. Nyílászárók javítása. Tel.: 454-171, 70/2126776.
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.
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.
Kézi permetezôk javítása. Tel.: 06-30/2664112.
Nyári táborok Békéscsabán, www.feronil.hu
Szobafestés, mázolás, tapétázás, külsôbelsô hôszigetelés. Kérjen információt,
árajánlatot! Morár János, tel.: 0620/490-0702.

OKTATÁS
Matematikából korrepetálás középiskolásoknak, fôiskolásoknak. Tel.: 0670/392-0459
Angolnyelv-oktatás. Tel.: 06-70/392-0459
Francianyelv-oktatás. Tel.: 06-66/442-517,
06-20/382-5374.
Angol-, németnyelv-oktatás. Tel.: 0620/933-6828.
Gyerek angol, német 4 éves kortól 18
éves tapasztalattal. Tel.: 66/638-110.
Angolnyelv-oktatás: 06-30/345-9237.
Olasznyelv-oktatás. Tel.: 06-20/2595-126.

EgYÉB
Elégedetlen Ön a biztosító kárrendezésével? Mi segítünk! CREDIT LIFE Bt.,
Békéscsaba, Andrássy út 6., tel.:
30/940-6578.
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Pályázati felhívás
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyûlése pályázatot hirdet a
gyermekélelmezési intézmény intézményvezetôi munkakörének betöltésére.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői megbízás 5
évre szól (magasabb vezető
beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető). A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
XXXIII. törvény és a 77/1993.
(V. 12) Korm.-rendelet rendelkezései az irányadók.
Ellátandó főbb munkaköri
feladatok: gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatai-

nak ellátását, tevékenységével biztosítja az intézmény
rendeltetésszerű és gazdaságos működését, közreműködik a feladatkörébe tartozó
testületi, polgármesteri döntésekkel kapcsolatos döntések
végrehajtásában.
Pályázati feltételek:
cselekvőképesség, büntetlen előélet,
felsőfokú iskolai végzettség, közétkeztetés területén
szerzett vezetői gyakorlat,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség.
Benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó részletes
szakmai önéletrajza, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai
végzettséget, szakképesítést
tanúsító okiratok másolata, az
intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program, arról szóló nyilatkozat,
hogy pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésé-

hez hozzájárul, továbbá ahhoz, hogy pályázati anyagát
a szakmai-szakértői bizottság és a Közgyűlés megismerhesse, és abba betekinthessen.
A pályázat benyújtásának
feltételei: postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére, dr.
Szvercsák Szilvia jegyző részére történő megküldésével
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2011. június 3., a
munkakör
legkorábban
2011. július 1. napjától tölthető be.
A részletes pályázati kiírás közzétételének helye:
www.kszk.gov.hu, www.bekescsaba.hu
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán Ágnes személyzeti vezető nyújt a
66/523-814-es telefonszámon.

A Lencsési az otthonunk
A József Attila-lakótelepi
településrészi önkormányzat
pályázatot hirdet a Lencsési
legvirágosabb kertje, balkonja cím elnyerésére
A verseny célja: nyilvánosságot és elismerést adni azon
Lencsési lakótelepi polgároknak, akik közérdekû munkával szebbé, virágosabbá teszik közvetlen környezetüket.
Nevezési határidô: június
20-a.
Nevezési kategóriák:
I. Virágos balkon és ablak
II. Virágos elôkert, ház elôtti virágos közterület
III. Virágos közintézmények, kereskedelmi egységek
Lakóknak és lakóközösségeknek új pályázati lehetôség
a házuk elôtti közterület szépítésére:

IV. Közterületen kialakítandó virágoskert
A pályázónak mellékelnie
kell a kert pontos helyét, rajzát, az ültetendô virágok listáját. A borítékon kérjük feltüntetni a nevezési kategóriát.
Nevezési lap: a Lencsési
Közösségi Házban kérhetô
vagy letölthetô a www.bekescsaba.hu internetes honlapról.
Az elbírálás szempontjai:
a növénykiültetés kialakítása, a növények mennyisége,
gondozottsága, az esztétikai
hatás; a virágoskert tervezése, megvalósíthatósága, fenntarthatósága.
A pályázat kiértékelését dr.
Sicz György kertészmérnök
vezetésével szakmai bizottság végzi. Örökös díjat kap az
a pályázó aki, három alkalommal elsô helyezést ért el.

Föld(védelem) mindenáron
Az áprilisi közgyûlés után
sajtótájékoztató keretében értékelte a testület döntéseit a
Jobbik helyi szervezete. Szabóné Kocziha Tünde az oktatási intézmények racionalizációja kapcsán felmerülô álláshely-megszüntetéseket bírálva
kihangsúlyozta, hogy szerinte
ez még csak a kezdet, tehát további leépítésekre számít oktatási és közmûvelôdési területen egyaránt. A képviselô aláhúzta, hogy többségében
nyugdíjba vonulók álláshelyeinek megszûnésérôl, kényszernyugdíjaztatásról van szó. A
rendôrség tavalyi évre vonatkozó beszámolóját kimerítônek és alaposnak nevezte a
képviselô. Leszögezte, hogy a
kapitányság és a Szebb Jövôért Polgárôr Egyesület együttmûködése kapcsán megfogalmazott rendôri álláspont miatt
a párt mindkét képviselôje tar-

tózkodott a beszámoló elfogadásától.
Strifler Attila az önkormányzati földtulajdon védelmére vonatkozó jobbikos javaslatot
méltatta, s leszögezte, hogy
tartja magát azon kijelentéséhez, melyben „lehazaárulózta”
a testületben is helyet foglaló
két országgyûlési képviselôt.
Ahogy azt lapunk legutóbbi
számában is olvashatták, Strifler
az alaptörvénnyel kapcsolatos
szavazást rótta fel a testület parlamenti képviselôinek, amelynek alkalmával nemmel voksoltak a magyar termôföld elidegenítését tiltó jobbikos javaslatra.
Bertha Szilvia országgyûlési képviselô szerint a kormány
korábbi ígéretével és az alkotmánnyal kapcsolatos nemzeti konzultáció eredményével
szembefordulva hagyta ki a termôföld védelmét az alaptörvénybôl.
K. K. P.

A bírálat július 20-áig várható elôzetes értesítés nélkül,
személyes megtekintés alapján.
Kategóriánként három helyezést lehet elnyerni:
elsô helyezés 20 000 Ft-os
vásárlási utalvány;
második helyezés 15 000
Ft-os vásárlási utalvány;
harmadik helyezés 10 000
Ft-os vásárlási utalvány;
negyedik kategória 10 000
Ft-os vásárlási utalvány.
Az eredményhirdetés augusztus 13-án a Lencsési Közösségi Ház Szent István-napi
elôzetes ünnepi rendezvényén lesz.
Minden pályázónak sikeres versengést kívánunk!
Dr. Ferenczi Attila, a József
Attila-lakótelepi településrészi
önkormányzat vezetôje

Figyelem, eboltás!
Az FVM az ebek veszettség elleni kötelezô védôoltását rendelte el. Felhívjuk valamennyi ebtulajdonos figyelmét, hogy a tulajdonában lévô mindegyik, 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, 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:
SZABADSÁG TSZ KÖZPONTJA:

május 23-án (hétfôn) 8-tól 9-ig

JAMINAI PIAC:

május 23-án (hétfôn) 16-tól 19-ig

DOBOZI ÚT–GÖRBE U. SAROK:

május 24-én (kedden) 17-tôl 18-ig

FÜRJESI VASÚTÁLLOMÁS:

május 24-én (kedden) 8-tól 9-ig

MOKRY UTCAI BUSZFORDULó:

május 24-én (kedden) 14-tôl 16-ig

PULSZKY U.–LENKEI U. SAROK:

május 24-én (kedden) 16.30-tól 17.30-ig

CZUCZOR U. 4.:

május 24-én (kedden) 18-tól 19-ig

JAMINAI PIAC:

május 24-én (kedden) 16-tól 19-ig

ÁLLATVÁSÁRTÉR:

május 25-én (szerdán) 16-tól 17-ig

VOLT MÁJUS 1 TSZ, DóZSA MAJOR:

május 25-én (szerdán) 16.30-tól 17-ig

SIKONY, POSTALÁDA:

május 25-én (szerdán) 17-tôl 17.30-ig

KRAJCSó KOCSMA (SZARVASI ÚT):

május 25-én (szerdán) 7-tôl 8-ig

CIRKUSZ TÉR, BAJZA UTCAI SAROK:

május 25-én (szerdán) 15-tôl 16-ig

VARSÁGH B. U. 2., KÖRGÁT:

május 25-én (szerdán) 16.30-tól 17.30-ig

NÁDAS SORI ZSILIP (BÉKÉSI ÚT):

május 25-én (szerdán) 18-tól 19-ig

GERLA:

május 26-án (csütörtökön) 17-tôl 18-ig

MÁJUS 1. TSZ, 3. BRIGÁD:

május 26-án (csütörtökön) 18-tól 18.30-ig

LENCSÉSI LTP., KÖRGÁT:

május 26-án (csütörtökön) 16-tól 17-ig

LENCSÉSI, 7-ES BUSZ FORDULóJA:

május 26-án (csütörtökön) 17.30-tól 18.30-ig

CSÁNYI U.–BÁNÁT U. SAROK:

május 27-én (pénteken) 17-tôl 18-ig

VESZELY CSÁRDA:

május 30-án (hétfôn) 6-tól 6.30-ig

FÉNYESI ÚT 110. (FÉNYESI BOLT):

május 30-án (hétfôn) 7-tôl 8-ig

DOBOZI ÚT–GÖRBE U. SAROK:

május 30-án (hétfôn) 17-tôl 18-ig

MEZôMEGYER, MÁZSAHÁZ:

május 31-én (kedden) 7-tôl 9-ig

VERES PÉTER KÖZTÉR:

május 31-én (kedden) 17-tôl 19-ig

GERLA:

június 1-jén (szerdán) 17-tôl 18-ig

SZENT L. U. (VÍZTORONY):

június 2-án (csütörtökön) 16.30-tól 18-ig

MEZôMEGYER, KURTA SOR:

június 3-án (pénteken) 7-tôl 8-ig

MEZôMEGYER, MÁZSAHÁZ:

június 3-án (pénteken) 17-tôl 19-ig

JAMINAI PIAC:

június 3-án (pénteken) 16-tól 19-ig

VERES P. KÖZTÉR:

június 4-én (szombaton) 9-tôl 11-ig

SZENT L. U. (VÍZTORONY):

június 7-én (kedden) 17-tôl 18-ig

Minden eb után bruttó 2700 Ft díjat a helyszínen kell leróni, ez magába foglalja a hatósági
szolgáltatási díjat is (új könyv kiállítása esetén + a könyv ára).
Az FVM-rendelet értelmében kötelezô az ebek féregtelenítése is, a gyógyszer ára egyedileg
a helyszínen fizetendô.
Dr. Burai Mihály sk., közigazgatási osztályvezetô
Dr. Kondé gábor sk., az állatorvosi kamara elnöke

Pályázati kiírás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése pályázati felhívást tesz közzé a 44-es fôút, valamint az
Ipari út között lévô, a Balassa
utca mentén elhelyezkedô, a
részletes pályázati kiírásban
szereplô ingatlanok eladására (közmûvesített, ipari, gazdasági célú hasznosításra
szánt telkek). A Balassa utcán
a közmûvek (víz, gáz, szennyvíz, elektromos áram, távközlés) gerincvezetéke kiépített.
A pályázati kiírás részletes
szövege a város internetes
honlapján (www.bekescsaba.hu) a városháza/polgármesteri hivatal/felhívások, hirdetmények menüpont alatt,
továbbá Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
hirdetôtábláján
megtekinthetô.
Az ajánlatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármes-

teri Hivatala, Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 123. iroda).
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2011. június 6.
10.00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen idôpontig be kell érkezniük).
A pályázati kiírás elvihetô,
a pályázattal kapcsolatban további információ kérhetô: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoportjánál
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 123. iroda,
Czigléczkiné Liszkai Edittôl,
tel.: 66/523-863) a hivatal ügyfélfogadási idejében. Indokolt
esetben, elôzetes idôpontegyeztetést követôen a helyszíni szemle lehetôsége biztosított az ajánlatok értékeléséig.

Lencsési gyermeknapi elôzetes
Május 28-án, szombaton 14-tôl 20 óráig
a Lencsési Közösségi Házban és a Féja Géza téren
Programok:
14.00 órától Kishalfogó-verseny az Élôvíz-csatorna Féja Géza tér melletti szakaszán (nevezés: 13.30-tól a közösségi házban)
14.30-tól Szabadtéri játszóház, játékos ügyességi vetélkedôk, lovaglási, íjazási lehetôség, arcfestés
14.45-tôl A Bajza utcai Fitness Központ kisiskolásainak bemutatója
15.00 órától A Lencsési Lakótelepi óvoda nagycsoportosainak mûsora
15.15-tôl A Napsugár Integrált óvoda Süni csoportjának elôadása
15.30-tól A József Attila iskola balett- és moderntánc-szakos növendékeinek
fellépése
16.00 órától A JALTE ITF taekwon-do-szakosztályának harcmûvészeti bemutatója
16.30-tól Aszfaltrajzverseny
17.00 órától A budapesti Napraforgó Meseszínpad „Vitéz Katinka” címû mesejátéka
18.00 órától „Manó kaland” címmel Deák Mónika (Moncsi) zenés gyerekmûsora
19.00 órától A Darida Táncszínház fellépése
A programok ideje alatt:
14-tôl 20 óráig: ugrálóvár és óriáscsúszda (100 Ft/5perc) üzemel,
14.30-tól 17.30-ig: Kukucska Bábszínház – zenés árnyjátékok,
15-tôl 18 óráig: vércukor-, vérnyomás-, testzsírszint-mérés, életmód-tanácsadás a városi védônôi szolgálat munkatársainak közremûködésével, gyerekeknek üdítô, palacsinta díjmentesen.
A rendezvénysorozat kiemelt támogatója: a József Attila-lakótelepi településrészi önkormányzat.
További támogatók: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága, a Körös Volán Zrt. és a Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt.
Társrendezôk: a Lakótelepi Tömegsport Egyesület és a családsegítô szolgálat.
Szeretettel vár minden kedves érdeklôdô gyermeket és szülôt a rendezô:
a Lencsési Közösségi Ház.

Ez meg az
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Mindannyiunk érdeke a minôségi csatornahálózat
Utánajártunk a szennyvízberuházással kapcsolatos városi mendemondáknak
Alig több mint egy év van hátra minden idôk legnagyobb
békéscsabai beruházásának kivitelezési munkálataiból, tehát már nem sokáig kell elviselnünk a fejlesztés következtében felmerülô mindennapos kényelmetlenségeket.
Gyömbér Mihály, a kivitelezô SADE-Magyarország Mélyépítô Kft. projektmenedzsere továbbra is a lakosok türelmét
kéri, miközben azon kérdéseinkre is készséggel válaszolt,
amelyek a beruházással kapcsolatos rosszízû szóbeszédeknek vehetik elejét. Fókuszban a befejezett szakaszok
minôségének kérdése, no és a mellôzött helyi munkaerôrôl és az alvállalkozói csencselésekrôl szóló városi pletykák.

– A mûszaki ellenôrzést
végzô mérnöki konzorcium
helyi képviselôje korábbi
kérdésemre válaszolva leszögezte, hogy minden
mûszaki problémát levernek
a kivitelezôn. Kivitelezôi
szemszögbôl hogyan értelmezhetô ez a kijelentés?
– Mint ahogy minden kivitelezésnek és ellenôrzésnek, ennek is megvannak a
maga szabályai. A mûszaki
átadásokat és átvételeket
ténylegesen megelôzik azok
az ellenôrzô munkálatok,
amelyekrôl a mérnök úr is
beszélt. Ezeknek pont az a
céljuk, hogy fényt derítsenek a kivitelezés során esetlegesen felmerülô mûszaki
problémákra. Ha egy kamerás vagy víztartási vizsgálat
során kiderül, hogy nem víztömör a rendszer, vagy
olyan rejtett hibát talál a kamera, ami a kivitelezés során nem észlelhetô, egyértelmû, hogy a kivitelezô feladata a hiba kijavítása. Ez
mindenhol így mûködik. A
kivitelezônek, a megrendelônek, sôt még a mérnökszervezetnek is elemi érdeke az, hogy elsô osztályú
munkát tudjon átadni és átvenni, így nem nagyon van
értelme ennek a „mindent
leverünk a kivitelezôn” hozzáállásnak.

– Gyakoriak a hibák?
– A gerincvezeték kapcsán
kijelenthetem, hogy eddig nagyon csekély azon esetek
száma, amikor rejtett hibát
észleltünk. Összesen négyetötöt tudnék felsorolni az eddig elkészült 30 kilométeres
mennyiségbôl. A házi bekötéseknél már másképp alakul
ugyanez az arány, hiszen ott a
fektetési mélységbôl adódóan elôfordulnak horpadások és süllyedések, de ezeket
pont azért vizsgáljuk, hogy
idôben ki tudjuk javítani.
– Sokszor éri az a vád a kivitelezôt, hogy kevés helyi vállalkozót alkalmaz. Ön szerint
jogosak ezek a vádak?
– Erre azt tudom válaszolni,
hogy az átemelôk felújítását
például teljes mértékben békéscsabai vállalkozó folytatja,
ami elég jelentôs részét fedi le
a kivitelezésnek. Az igaz, hogy
cégünk üzletpolitikájának megfelelôen igyekszünk minél
több munkát saját csapattal
elvégeztetni. Jelenleg összesen kilenc saját csapatunk
dolgozik, ebbôl négy komplett brigád Békés megyei.
Emellett kisebb munkákat
végzô békéscsabai és megyei
vállalkozókkal is kapcsolatban vagyunk, miközben öszszesen több mint tíz alvállalkozóval állunk szerzôdésben,
amelynek fele biztosan Békés

Mit sportoljon a gyerek?
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Hajrá,
Csaba! elnevezéssel kétnapos
sportprogramot szervez a város lakói, elsôsorban gyermekei számára. Május 26-án, csütörtökön a középiskolai sportparádéra, másnap, 27-én pedig az óvodások és az általános iskolások sportnapjára kerül sor. Pénteken az intézmények szervezett formában látogathatják az eseményt, 14.00
órától 18.00 óráig viszont minden békéscsabai számára nyi-

tott lesz a helyszín. Az önkormányzat és a város mintegy
negyven sportegyesülete szeretettel vár minden érdeklôdôt
a rendezvényre, ahol válaszok kaphatók – többek között – olyan kérdésekre, mint
hogy: milyen sportolási, mozgási lehetôségek vannak Békéscsabán? Melyik sportágat
válassza a gyerek? Milyen
nyári táborozási lehetôségek
lesznek a városban?...
A program helyszíne városi
sportcsarnok.

Gyömbér Mihály projektmenedzser a lakosság türelmét és megértését kéri a munkálatok
okozta kellemetlenségekért. Képünk a már befejezett Jókai utcán készült
megyei. Az alapvetô probléma
ezzel kapcsolatban az, hogy
eltûntek azok a helyi cégek,
amelyekkel régi és korábban
gyümölcsözô
kapcsolatot
ápoltunk. Gondolok itt például
a Caementárius Építô, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.re, amely megfelelô képzettségû és létszámú munkaerôvel rendelkezett egy ilyen volumenû munka lebonyolítására.
A kôagyagból készült csô lefektetésének elvégzése egy
olyan speciális szakfeladat,
amelynek kivitelezésére alkalmas szakvállalkozások nem
nagyon vannak Békéscsabán.
Saját munkaerôként alkalmazunk több olyan csapatot is,
amelyek például az elôbbiekben már említett Caementáriusnál szerezték meg a szükséges mûszaki tapasztalatokat.
– A kétkezi munkások szintjén sem kevés a békéscsabai?
– Kétkezi munkások tekintetében csak békéscsabai
vagy Békés megyei vállalkozókat alkalmazunk.

– Egyes városi pletykák
szerint a kivitelezéssel párhuzamosan beindult a szokásos
alapanyagmutyi is. Igaz-e,
hogy ha nagyon szeretnék,
akkor jócskán baráti áron vásárolhatok például sódert
vagy a rákötéshez szükséges
csôdarabokat?
– Mi még nem találkoztunk
ilyen esetekkel, inkább a lopások jellemzôek. Az elmúlt hetekben is a rendôrség vezetett
el minket egy korábban eltûnt
kôagyagcsô-tételhez. Pedig a
házi bekötéseknél nem azt az
átmérôjû csövet használják az
ingatlanokon belül, mint amelyekkel kint dolgoznak az alvállalkozóink. A csatornahálózat kivitelezése alapvetôen
mérhetô folyamat. Nagyon szigorú leltár van, s mindennek
igazodnia kell az elôzetes elszámolásokhoz, így nagyon
egyszerû számtani feladat lesz
a végén elszámoltatni a vállalkozókat. Már az alvállalkozói
szerzôdésben is szerepelnek
azok a roppant szigorú elszá-

molási feltételek, amelyeket
mindenkinek be kell tartania.
Aki az indokolt mennyiségnél
többet használ fel, az kifizeti.
– Hogy zajlik az átadás-átvétel folyamata a már elkészült
szakaszokon?
– A kivitelezô összeállítja az
úgynevezett átadási dokumentációt. Ez tartalmazza az
összes bemérési, ellenôrzési
és kamerázási jegyzôkönyvet,
valamint minden olyan anyag
pontos leírását, ami be lett
építve a kivitelezés során. Ezt
a dokumentumot adjuk át a
mérnökszervezetnek, amely
28 napig vizsgálódhat. Ez alatt
történnek meg azok a helyszíni bejárások, amelyek során
ellenôrzik az építési környezetet, minden egyes aknafedelet
felemelnek, és a bekötéseket
is megvizsgálják. Ha problémát észlelnek, azt felvezetik
arra a hibalistára, ami alapján
a kivitelezô javíthatja a problémás részeket. Ezután indulhat
el a hivatalos mûszaki átadás
folyamata.

– Volt-e olyan az eddig elkészült csatornaszakaszok
között, amelyet nem tudtak átadni?
– Mûszaki átadás eddig
még nem történt, egyelôre az
ellenôrzési folyamatoknál tartunk.
– Mikor indulnak az érintett
útszakaszok
helyreállítási
munkálatai? Itt természetesen
nem a soron kívüli, ideiglenes
helyreállításokra gondolok,
hanem a végleges rehabilitációra.
– Az utak végleges helyreállítása az idén tavasszal megkezdôdött és folyamatosan
tart.
– E tekintetben sokan az
önkormányzattól várják a
problémák megoldását, holott
ez nem is önkormányzati feladat…
– Ez így van. Cégünk a
szerzôdéseinknek megfelelôen garanciát vállalt arra,
hogy a beruházás befejezését
követô öt évben elvégzi a területen lévô, kizárólag a csatornaépítésbôl adódó problémák
javítását.
– Elôfordulhat-e csúszás?
– Le kell szögeznünk, hogy
a tavalyi igen csapadékos év
volt. A tendertervek 2007-ben
készültek, amikor összesen
540 milliméternyi csapadék
esett Békéscsaba térségében.
Ennek sajnos a többszöröse
zúdult ránk 2010-ben. Ez egy
kicsit hátráltatta a munkálatokat, így az idei évben meg is
növeltük a kapacitásunkat, jelenleg is közel negyven helyen
dolgozunk egyszerre. Az építés nyomon követésébôl
kitûnik, hogy be tudtuk hozni a
korábbi lemaradásokat. Kijelenthetem, hogy minden az
ütemezésnek megfelelôen készül, vagyis nem fordulhat elô
csúszás.
Kárász-Kiss

Az összetartozás napja
Békéscsabán
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a város
polgárait 2011. június 4-én,
szombaton a Trianon-emlékmûhöz (az Andrássy út
és a Jókai utca keresztezôdése) a Nemzeti Összetartozás Napja – trianoni megemlékezésre.
16.30 perctôl Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzatának megemlékezése Banner Zoltán mûvészettörténész, író, a Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium és

a Tabán Táncegyüttes közremûködésével.
Megemlékezô beszédet
mond: dr. Deutsch Tamás európai parlamenti képviselô.
Állampolgársági eskütétel
Koszorúzás
A nap során Trianon-kisfilm
(tények, adatok, illusztrációk)
a Petôfi téri LED-reklámtáblán.
A megemlékezés szervezôi: Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata,
a Tót Melanzs, a LED Reklám
(Vendégfény Kft.) és a Polgárok Békéscsabáért Egyesület.

KÉPKERETEZÉS
a legolcsóbban.
Kész képkeretek fél áron!
TÜKÖRKÉSZÍTÉS méretre,
BIZTOSÍTÓS ÜVEGEZÉS.

Békéscsaba, Szarvasi út 9.
Tel.: 30/945-1391
Honlap: rglas.hu

Békéscsaba, Rákóczi út 28.
Tel.: 66/637-970, 70/500-7729
TÜKÖR BT.

Szélvédôjavítás
3000 Ft-tól.
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Ünnepi Könyvhét 2011.
JÚNIUS 2. (CSÜTÖRTÖK)
10.00–18.00 Könyvbemutatók, könyvárusítás a könyvesstandoknál, a Csaba Center aulájában és bejáratánál
13.00 Könyvheti köszöntőt mond Kiss Tibor alpolgármester
Megnyitóbeszédet mond Banner Zoltán művészettörténész
13.00–16.00 Zenés, játékos irodalmi programok óvodásoknak, iskolásoknak
14.00 Irodalmi kávéház a Jankay Gyűjtemény és Kortárs Galériában
Békés megyei alkotók könyvpremierjei. Interaktív játszóházak egész nap kicsiknek és nagyoknak ügyességi játékokkal
a Csaba Center aulájában
A könyvkötészet kézművesmesterség bemutatója Feigl Miklósné Klára vezetésével
Kádár Ferkó fotószínháza
A nap folyamán kiállítás a XXXIII. Városi Gyermekrajz-kiállításon díjazott alkotásokból és a Szín-Játék-Zene-Szó városi
kulturális vetélkedő projektmunkáiból a Csaba Center földszintjén.
JÚNIUS 3. (PÉNTEK)
9.00 Rendhagyóra a Békés Megyei Jókai Színház előadásában
Helyszín: az erzsébethelyi könyvtár (Batsányi u. 7.)
11.00 Rendhagyóra a Békés Megyei Jókai Színház előadásában
Helyszín: a Lencsési könyvtár (József Attila iskola)
19.00–20.30 Újra szól a Táskarádió az Elefánt Blues Clubban
Poós Zoltán: Újra szól a Táskarádió c. könyvének rendhagyó
bemutatója
Házigazda: dr. Elek Tibor irodalomtörténész
Közreműködik az Elefánt Band.
21.00 Az Elefánt Band koncertje.
JÚNIUS 4. (SZOMBAT)
17.00 Könyvhétzáró irodalmi délután
Szlovák Tájház (Garay utca 21.)
Program: a Bárka 2011/3. számának, valamint Sarusi Mihály
Hun fohász és A csabai Szajnán című kötetének bemutatója.
A Körösök Gyöngye-díj átadása
Hagyományos rögtönzött versíró verseny
Május 30-a és június 5-e között: „Veszíts el egy verset!” akció
a városban.

Kutyaszépségverseny
A megszépült pósteleki szabadidôparkban szépszámú
közönség érdeklôdése mellett
rendezett kutyaszépségversenyt nemrégiben a Csabai Állatvédôk Közhasznú Egyesülete és a Pósteleki Turisztikai Kft.
Meglehetôsen sok díjat osztott

ki a háromtagú zsûri, dr. Szvercsák Szilvia, Békéscsaba város jegyzôje – aki egyben a
rendezvény fôvédnöke volt –,
dr. Árusné dr. Juhász Györgyi,
az állatvédô egyesület elnöke
és Rusz Lászlóné kutyakozmetikus.

A népi kézmûvesség legjei
Az Ibsen Házban a dél-alföldi gyermek és ifjúsági népi
kézmûves pályázat díjátadó
ünnepségén a népi kézmûvesség számos ágában –
gyöngyfûzésben, kosárfonásban, szövésben, hímzésben,
használati tárgyak készítésében – jeleskedtek a résztvevôk. A díjazottak közt számtalan csabait is találunk. A fonható szálas anyagok kategóriájában 2. helyezést ért el Bogár Zsuzsa (felkészítôje Hodoroga Péter), különdíjat kapott Lakatos Luca (felkészítôje Lakatos Istvánné). Második

díjas Gyöngyi Bátor Barnabás, Priskin Attila, Sipiczki Brigitta, Vidô Péter a szlovák iskolából (felkészítôjük dr. Illés
Károlyné). A közösségeknél
harmadik díjas a kézmûves
szakiskola szlovák iskolai textil szaka, elsô díjas a katolikus
iskolai textil szak. A szlovák
formáció 2. helyezést nyert a
II. kategóriában is (mindhárom csapat felkészítôje dr. Illés Károlyné volt). A II. kategória egyéni elsô díját Bogár
Blanka kapta (felkészítô: Bogárné Szôke Erika).
Vándor Andrea

„Látványkoncert”
kékben
Május 27-én, pénteken
19.30 órától az evangélikus
kistemplomban ad hangversenyt Rákász Gergely koncertorgonista.
Rákász Gergely alig tizenöt
évesen adta elsô orgonahangversenyét, majd az iskolaévek alatt folytatta a koncertezést szerte Magyarországon, mint hazánk legfiatalabb
koncertorgonistája.
2000-ben indította rendszeres hazai turnéit. A Romantika Light, Barokk Light,
vagy a Verdissimo – La Bella
Italia és a karácsonyi történetek hangversenysorozat után
a mûvész most egy egyedi
látványkoncerttel jelentkezik.
Papp Norbert festőművésszel
együtt túllépnek a megszokott hangversenykereteken,
és képi illusztrációkkal a művészi fogantatás közegébe
helyezik a résztvevőket, azt az
illúziót keltve, hogy a régi korokban szemlélődünk, a zeneszerző pedig talán épp
mellettünk foglal helyet. Manapság magától értetődik,
hogy a filmekhez zenét írnak,
azonban most egyedülálló
módon a zenéhez készülnek
művészi képsorok. A darabok
között elhangzó – Rákász
Gergely védjegyévé vált – zenetörténeti kommentárok tapinthatóvá teszik a művek keletkezésének atmoszféráját,
így a hallgatók nem csak a
muzsikát élvezhetik, hanem
az adott korszakokból is pillanatképet kapnak.

BékéscsaBa

Áchim L. András halála
1911. május közepétől Békéscsaba városa az országos
sajtó középpontjába került. A
szélsőségekbe csapó politikai harc és személyi gyűlölködés május 14-én tragikus
eseményekhez vezetett –
meghalt Áchim L. (Liker) András (1871–1911) csabai parasztpolitikus, a helyi képviselő-testület tagja, Csaba országgyűlési képviselője.
A végzetszerű eseménysorozatot Áchimnak id. Zsilinszky Endrével való személyes
összetűzése idézte elő. A Zsilinszky testvérek – ifj. Zsilinszky Endre tartalékos huszárkadét, ügyvédjelölt és Zsilinszky
Gábor vegyészmérnök, a
karlsruhei egyetem asszisztense – május 14-én, vasárnap reggel 8 órakor felkeresték Áchimot, hogy az apjuk ellen elkövetett durva sértésért
elégtételt szerezzenek. A látogatáson történtekről így számol be a Békés című korabeli újság:
„...Achim épen öltözködött,
amikor a két Zsilinszky fiu
megjelent a házában. De mert
Achimra soká kellett várni, a
fiuk benyitottak a következő
szobába. Hogy itt miként folytak le az események, annak
szemtanuja nem volt. A halála
előtt kihallgatott Achim részletes vallomást nem tett. Elmondta, hogy reárontottak,
megöléssel fenyegették, rá-

„Tiszán innen, Dunán túl”
Idén a Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
hirdette meg a „Tiszán innen
– Dunán túl” országos gyermek-népdaléneklési
versenyt, mely több mint tízéves
hagyományra tekint vissza.
A verseny célja a tehetséggondozás, tehetségnevelés,
a népi kultúra, a néphagyományok megismertetése, a
népdaléneklés elterjesztése,
a kodályi és bartóki hagyományok ápolása, az önálló
elôadásmód fejlesztése és a
kreativitás növelése volt. A
Békés megyei fordulót még
márciusban rendezték az Ibsen Házban, április 30-án a

budapesti Néprajzi Múzeumban pedig az országos döntôre került sor, ahol mintegy
ötszáz versenyzô több mint
százhatvan produkciót mutatott be a rangos zsûri elôtt.
Városunk diákjai is kimagasló eredményt értek el: szóló
kategóriában arany minôsítést szerzett a Petôfi Utcai Általános Iskola tanulója, Krett
Krisztina, akinek felkészítô
tanára Greksza Attiláné volt,
és szintén arany minôsítést
kapott a Belvárosi Általános
Iskola és Gimnázium Vadvirág népdaléneklô csoportja.
ôket Siposné Matuska Klára
segítette a felkészülésben.
V. A.

Kovásznai adomány
Egy egész teherautónyi
adományt gyûjtött össze és
vitt el a közelmúltban a Békéscsabai Városi Polgárôrség a Böjte Csaba vezette
kovásznai Apor Vilmos gyermekotthon lakóinak. Az apróságok és az otthon vezetôi
nagy szeretettel fogadták a
szállítmányt, amelyben az
élelmiszereken, ruhákon és
cipôkön túl könyvek, számítógépek, televízió, dvd-lejátszó, hifitorony, hûtôszekrény, varrógép és szekré-

anno…

nyek voltak. Az otthon vezetôi, lakói és a polgárôrség elnöke, az adományt kézbesítô Bugyinszki Tamás ezúton
mond köszönetet a felajánlásokért a következôknek: dr.
Ferenczi Attila tanácsnok, Tímár Ella képviselô, Takács
Péter képviselô, Sóvári Ferenc, a Fecó-Ferr-Fém Bt.
ügyvezetôje, Bora Imre, a
Bora Ital-nagykereskedelmi
Kft. ügyvezetôje, valamint a
Bencs Metál Kft. és a TOPlapTOP Kft.

Lapunk legközelebbi száma június 2-án jelenik meg.

lőttek, több lövést kapott, talán nyolcat is. Zsilinszkyék
pedig ugy adták elő, hogy midőn bementek Achimhoz, ifj.
Zsilinszky Endre felszólította
őt, hogy vonja vissza az apjukra vonatkozólag tett hirlapi
kijelentéseket. Erre Achim azzal felelt:
– Takarodjatok ki.
Ifj. Zsilinszky Endre és Zsilinszky Gábor nem mozdultak, hanem előbbi megismételte felszólítását, mire Achim
botot ragadott s ezzel Endre
felé sujtott. Az elháritotta az
ütést, mely ennek folytán vállát érte. Zsilinszky Endre ekkor botját szintén felemelte,
Achimra ütött, ki viszont torkon ragadta őt s közöttük dulakodás keletkezett, most Zsilinszky Gábor rákiáltott Achimra, hogy eressze el bátyját, de az dulakodás közben
tovább akarta ütni botjával
Zsilinszky Endrét, mire Gábor
browningját elővéve, azzal
Achimra lőtt, hogy egy-e vagy
kétszer, azt nem tudja. A lövés
után Achim kiment a szobából.
A pár óra mulva megejtett
orvosi vizsgálat tényleg megállapította, hogy Zsilinszky
Endrének fején és bal vállán
ütéstől származó sérülések
vannak.
Achim szintén ütéstől keletkezett és dulakodásra valló
sérüléseket szenvedett a fe-

jén és bal karján. Ezenkívül
két lövés érte, egyik a lábán,
másik a hátsó részén, mely
utóbbi a hasába hatolva, a
beleket hét helyen átfurta és
hólyagját megsértette. A beleken okozott sérülés heveny
hashártyagyulladást és vérmérgezést idézett elő.”
Áchim L. András az eseményeket követően másnap,
hétfőn negyed kettőkor, életének 40. évében elhunyt. A temetésére Budapestről több
neves politikus eljött, Csabáról és környékéről nagy sokaság gyűlt össze. A gyászházból hatlovas gyászhintóval vitték a koporsóját a nagytemplom előtt felállított ravatalhoz.
A gyászszertartás után hömpölygő emberáradat kísérte
Áchim L. András koporsóját a
felsővégi evangélikus temetőbe, végső nyughelyére.
gécs Béla

Ezüst, Gubis, Kafka
Kolarovszki Zoltán 1960ban született Békéscsabán.
Tanárai Mladonyiczky Béla és
Varga Géza voltak. Nyíregyházán elvégezte a tanárképzô
fôiskola rajz-földrajz szakát,
majd a Képzômûvészeti Fôiskolát Budapesten. Rajztanári
állása mellett fest és szobrászkodik. Véleménye szerint
a mûalkotás egyfajta reagálás
a világ dolgaira. Stílusát nem
lehet behatárolni, mûvészetére a lírai expresszionizmus jel-

lemzô. Tájképei, portréi meghatározóak. Lenyûgôzô F.
Kafka: Átváltozások címû
mûvére utaló triptichonja (Átváltozások 1., 2., 3.), Ezüst
György portréja, valamint az
a mûve, amelyen Gubis Mihály képeit idézô vonalak kerülnek elôtérbe. Kolarovszki
Zoltán tárlata a városi nyugdíjas-egyesület székházában május 31-éig tekinthetô
meg.
Vándor Andrea

