
Különleges élmény volt a
maga korában (XIX. század,
középidô) a legjobb társalgá-
si vígjátéknak tartott darab-
ban „együtt játszani” a sze-
replôkkel, mert ilyen még
tényleg nem volt se innen, se
túl. Ha közben arra is gondol-

tunk, hogy 1852 decemberé-
ben a nyolcéves Munkácsy
(Lieb) Miska itt, az Omaszta-
kúria falai között összekötöz-
ve rettegett az életéért a hír-
hedt rablótámadás óráiban;
hogy tizennégy évvel késôbb
pedig a Mama egyik fôsze-

repét játszotta Csabán, mint
elszánt mûkedvelô, akkor a
színjátszás jelenetei a vígjáté-
ki hangulat ellenére tragikus-
ra színezôdtek. Ezek a falak
látták a gyermek Munkácsyt,
hallották a ház lakóinak jajki-
áltásait, miközben pár száz
méterrel távolabb a csabai
polgárok szórakoztak, valahol
a volt ifiház tájékán. 

A Mama Szente Béla ren-
dezésében élmény volt.

XXI. évfolyam 5. szám
2011. március 10.

INGYENES VÁROSI LAP
Belsô melléklet: Helyi Téma plusz 4 oldalon

Ünnep a vendég érkezése
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Bár programok garmadáját
és minden erejüket latba vet-
ve küzdöttek a IX. Csabai Far-
sang szervezôi és résztvevôi,
a téli hideget és a havat a „far-
sang farkáig” csak nem sike-
rült elûzniük. Mindenesetre
február második felében és
március elején megpróbálták,
mégpedig nem is akárho-
gyan.

Mint azt Szente Béla, a Bé-
késcsabai Kulturális Központ
vezetôje elmondta, kilenc év-
vel ezelôtt, amikor a városi
farsang ötlete felmerült, úgy
tûnt, bizony vékony az ide-
gyökerezô hagyomány. Aztán
persze kiderült, hogy szó
sincs errôl, hiszen Csabán a
farsangi idôkben a tizennyol-
cadik század vége óta – a höl-
gyek lovas „kószálása” és a
bálok mellett – a disznóvágás
volt az egyik legfontosabb
foglalatosság. Ilyenkor készí-
tették elô húsvétra a húst,
sonkát, kolbászt, tehát rész-
ben errôl szólt a mostani far-
sang is.

Csabai farsang
kilencedszer

Ez a tökély természetesen
megköveteli a tökéletes elô-
adást. Nem elég tehát, hogy a
négy muzsikus mindegyike
kiválóan képzett hangszeres
– sok év közös munkája kell,

míg egymáshoz idomulnak,
egységessé válik hangkép-
zésük, vibrátójuk, a tagolás fi-
nomságai. Addig – és ez kü-
lönösen igaz barokk vagy bé-
csi klasszikus stílusú mûvek

esetében – a hangzás nem
elég áttetszô, a mû mondani-
valója, érzésvilágának üzene-
te pedig nem jut el a hallgató-
ságig.

Gabora Gyula, Farkas Nán-
dor, Csonka Emil és Vámos
Marcell valamennyien re-
ményteli ifjú muzsikusok, akik
2004 óta muzsikálnak együtt.
A szakma hamar felfigyelt rá-
juk, amire akad ékes bizonyí-
ték.

Bemutatkozott a Nádor Quartet
Nemrég, egy a zenérôl folytatott beszélgetésünk alkalmá-
val hallottam világhírû vonósnégyesünk egyik tagjától a kö-
vetkezô kijelentést: „Nem létezik csodagyerek-kvartett”.
Azt hiszem, mindenki, aki a zenei mûfajok berkeiben csak
kicsit is járatos, egyetért e megállapítással, hiszen egy jól
megkomponált mû a négy vonós hangszerre kvintesszen-
ciája mindannak, ami a tökéletességet jelenti.
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Szobaszínház a kúriában
Ilyen még nem volt: az Omaszta kúriában (manapság Mun-
kácsy-emlékház) szobaszínházat játszott a Csabai Színi-
stúdió Munkácsy Színköre. Lelkes és tehetséges fiatalok
Szigligeti Ede Mama címû darabját adták elô szobáról szo-
bára járva, és mi, nézôk, szobáról szobára kísértük ôket.

Részletes in-
formáció és
jegyértékesítés:

Békéscsabai
Kulturális Köz-
pont, Andrássy

Úti Társaskör – Békéscsaba
Andrássy út 38., tel.: 66/449-
222, mail: ifihaz@ifihaz.hu,
fesztival@ifihaz.hu

Tourinform iroda – Békés-
csaba, Szt. István tér 9., tel.:
66/441-261, mail: bekescsa-
ba@tourinform.hu

Filharmónia – Békéscsaba,
Andrássy út 24–28., tel.:
66/442-120, mail: filharmo-
nia@globonet.hu 

Diáktanya – Békéscsaba,
Kinizsi u. 20., tel.: 66/326-053,
mail: info@diaktanya.hu

Békés Városi Kulturális
Központ – Békés, Jantyik M. u.
23–25., tel.: 66/411-142, mail:
bekesikultura@bekesikultu-
ra.hu

A programban ebben az év-
ben is az összmûvészeti jelleg
dominál. Békéscsabán és Bé-
késen bô három hétig tart a Ta-
vaszi Fesztivál, az együttmûkö-
dô szervezetek, helyszínek
közremûködésével számos
magas mûvészi színvonalat
biztosító eseményre kerül sor.

Programelôzetes
Március 11. (péntek) 15.00

Jankay Galéria 

Aknay János Kossuth- és
Munkácsy-díjas festômûvész
kiállítása. A tárlatot megnyitja
P. Szabó Ernô mûvészettörté-
nész.

Március 13. (vasárnap) 15.00
Lencsési Közösségi Ház

A Kárpát-medencében élô
és alkotó magyar fotósok szá-
mára kilencedik alkalommal
meghirdetett „Csak tiszta for-

rásból…” címû pályázat
zsûrizett alkotásaiból össze-
állított kiállítás megnyitója
és díjkiosztó ünnepsége.

Köszöntôt mond: dr. Fe-
renczi Attila, a József Attila
lakótelepi részönkormány-
zat vezetôje. A díjakat átad-
ja: Takács Péter, a Lencsési
Közösségi Ház vezetôje.
Ünnepi mûsort ad: a Ber-
bécs zenekar és Soós Emô-
ke elôadómûvész. (A kiállí-
tás megtekinthetô április 6-
áig hétköznapokon 8.00-tól
18.00 óráig.)

Március 14. (hétfô) 19.00
Csaba Honvéd Kulturális
Egyesület Mûvelôdési Háza

A Féling Színház bemu-
tatja (egy elôadásban): A. P.
Csehov Medve és Boldizsár
Péter Félálmaink címû da-
rabjait.

Tavaszi fesztivál Békéscsaba – Békés 2011. márc. 15.–ápr. 6.
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Modern köntösben, új arcu-
lattal és ezúttal közösen mu-
tatkozott be Békés megye Bu-
dapesten, a március 3. és 6.
között megrendezett utazás
kiállításon.

A Nyári Attila vezette A-
Team Reklámügynökség száz-
húsz négyzetméteres, nyitott,
körbejárható standot álmo-
dott és épített meg a Hungex-
pón.  Ennek békéscsabai szeg-

letében kapott helyet az iPont
háromdimenziós tévéje, az
Angyalos kút kicsinyített má-
sa és egy kolbászból készült
kerítés, emellett olyan felüle-
tek, amelyeken Békéscsaba
nevezetességeit, rendezvé-
nyeit és a IX. Csabai Farsang
eseményeit követhették nyo-
mon a látogatók. Nem maradt
el a kolbászgyúrás sem, a
Csabai Kolbászklub tagjai a

kiállítás minden napján gyúr-
tak és töltöttek, de nagy ven-
dégcsalogató volt a bor-, pá-
linka- és kolbászkóstolás is. A
csabai standon számos ven-
déget köszöntöttek a város
vezetôi, ott járt például Gauri
Shankar Gupta indiai nagykö-
vet, Paul Martin az amerikai
nagykövetségrôl, dr. Horváth
Endre turizmusért felelôs ál-
lamtitkár és Domokos László,
az ÁSZ elnöke.

A szakmai napon Farkas
Zoltán, a megyegyûlés elnö-
ke kiemelte: az utazás kiállítás
is bizonyítja, hogy Békés az
összefogás megyéje, érde-
mes idelátogatni a gyógyvize-
kért, a nevezetességekért és
a fesztiválokért. Kiss Tibor al-
polgármester Békéscsabát
mutatta be, majd így szólt: a
magyar embernek mindig ki-
csit ünnep, ha vendéget fo-
gadhat. Várunk mindenkit, jöj-
jenek el hozzánk, ismerkedje-
nek meg a környékünkkel és
az itt élô barátságos embe-
rekkel.

Mikóczy Erika



2 Testületi ülésen történt CSA BAI MÉR LEG

Csa bai Mér leg in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lôs szer kesz tõ:
Fe hér Jó zsef. Nyom dai elõ ké szí tés:A-TEAM Reklámügynökség Kft. Fe-
 le lõs ki adó: Bé kés csa ba Va gyon ke ze lõ Zrt., Koz ma Já nos cég ve ze tõ.
Szerkesz tõ ség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság tér 1–3. I. em. Te lefon:
66/527-490. Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban. Terjesztésért
felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206. E-mail: csabai.merleg@be-
kescsaba.hu

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

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

Szakképzett
KUTYAKOZMETIKUS 

és okleveles kutyamasszôr
az Ön kedvencének szolgálatában. 

Tel.: 06-20/476-6883

100 Ft/kg

Selmeczi Mihályné, Teri
néni 1921. március 1-jén szü-
letett Eleken. A szegény sváb
családban hét gyermek ne-
velkedett. Szülei nehéz anya-
gi helyzete miatt korán el kel-
lett hagynia a szeretô otthont.
Békéscsabára került egy né-
met gyógyszerész családhoz,
ahol a család leánygyermeké-
vel foglalkozott, s cserébe tel-

jes ellátást kapott. Nehezen
élte meg azokat az idôket,
amikor teljes családját kitele-
pítették Németországba, s
egyedül ô maradt itt. Selmec-
zi Mihállyal 1943-ban kötött
házasságot, 48 évig tartó há-
zasságukból nyolc fiúgyer-
mek született. A 90 eszten-
dôs Teri néni húsz unokával
és 17 dédunokával büszkél-
kedhet. Jelenleg legkisebb
fiával él, de külön lakrészben.
Szabad idejében sokat és
szívesen olvassa a Bibliát és
az újságokat. A város nevé-
ben Kiss Gyula aljegyzô és
dr. Bacsáné Kutyej Bozsena
nemzetiségi referens tortával,
virággal, a polgármester üd-
vözletével és a miniszterel-
nök oklevelével köszöntötték
Teri nénit.

Vándor Andrea

Három évvel ezelôtt a sport-
koncepció részeként fogadta
el a képviselô-testület a 2008-
tól 2011-ig szóló sporttámo-
gatási rendszert, amelynek
helyébe – a legutóbbi köz-
gyûlés döntése alapján –
mostantól merôben új támo-
gatási rendszer lép.

Mint azt Kiss Tibor, a terü-
letért felelôs alpolgármester
elmondta, az önkormányzat
kiszámíthatóbbá, áttekinthe-
tôbbé kívánja tenni a támoga-
tási rendszert, ezért egycsa-
tornás finanszírozást vezet
be. Ez azt jelenti, hogy az
adott egyesületek meghatá-
rozott összeget kapnak a vá-
rostól, ezzel párhuzamosan
megszûnnek az egyéb támo-
gatások, mint például a ren-
dezvénytámogatás, eredmé-

nyességi és nézôszám alap-
ján adható támogatás, élspor-
tolói támogatás. Az új rend-
szer szerint a kiemelt sport-
szervezetek száma nem
csökken, három csapatsport-
szervezet és öt egyéni sport-
ág egyesülete tartozik ebbe a
kategóriába. Minden további
sportegyesület támogatása
évi egy alkalommal, pályázta-
tással történik. Kiss Tibor kie-
melte: Békéscsaba jó példát
mutat a sport támogatásá-
ban, költségvetésének több
mint másfél százalékát szánja
erre, miközben országosan
az egy százalék elérésére tö-
rekednek. 

Takács Péter úgy vélte, jól
mûködött az eddigi sporttá-
mogatási rendszer, és mivel
idén a tavalyinál kevesebb jut

sportra (230 millió helyett 195
millió forint), az egyesületek,
szakosztályok ezután is je-
lentkeznek majd többletigé-
nyükkel. Miklós Attila szerint
így a kiemelt és látványspor-
tok kerülnek elôtérbe, míg a
többiek csak pályázat útján
kaphatnak támogatást. Kérte,
hogy júniusig tartsa fenn a vá-
ros az eddigi ösztönzô rend-
szert, mert az egyesületek eb-
ben az idényben még számí-
tanak az eredményességi tá-
mogatásra. Hanó Miklós al-
polgármester jelezte, hogy
minden területen kevesebb a
pénz, ebbôl kell gazdálkodni
és eredményeket elérni. Van-
tara Gyula polgármester hoz-
zátette, hogy a sportlétesít-
mények fenntartása évente
mintegy kétszázmillió forintba
kerül, ezt továbbra is a város
vállalja magára. A gazdasági
helyzet és a szûkülô források
ismeretében azonban át kell
gondolni, hogy mennyiben az
önkormányzat dolga a profi
sport finanszírozása és hogy
az élsport vagy az utánpótlás-
nevelés felé induljon Békés-
csaba.

Mikóczy Erika

Kiszámíthatóbb sporttámogatás

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

A VOKE Vasutas Mûvelôdési Háza és Könyvtára
(5600 Békéscsaba, Andrássy út 79–81.)

a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0072. sz. „Hass, alkoss, gyarapíts!”
pályázat keretében a következô ingyenes programokat hirdeti meg

álláskeresôk, munkanélküliek, pályakezdôk, gyeden, gyesen
lévôk, képesítés nélküliek és egyéb hátrányos helyzetûek részére:

ASSZERTíV TRÉNING CSOPORT

Az asszertív tréning azon érdeklôdôk számára jelent segítséget,
akik a kudarcot jelentô helyzeteket szeretnék jobban megérteni, és
ezekben a helyzetekben önmagukat hatékonyabban képviselni. A
tréning egynapos (6 órás).

A csoportmunkákat Krizsán Margit szocioterapeuta és Tapasztó
Jánosné mentálhigiénés asszisztens vezeti.

A pályázat keretében ingyenes egyéni prevenciós konzultációra is
van lehetôség, ahol egyéni beszélgetés keretében oldhatók fel
azok a családi, kapcsolati, élethelyzetbôl adódó nehézségek, ame-
lyek elakadást jelentenek a személyes életútban. A foglalkozások a
jelentkezések alapján folyamatosak, elôzetes bejelentkezés szük-
séges.

Jelentkezés a 06-30/599-1685 vagy 66/322-240-es telefonszámo-
kon, illetve a vasutas@bcsvmh.hu email címen lehet.

A békéscsabai tornasport aty-
járól, Rácz Lukács pedagó-
gusról nevezik el a Kórház ut-
cai tornacsarnokot az edzô
születésének századik évfor-
dulóján, 2011. november 8-án.

A Békéscsabai Városvédô
és Városszépítô Egyesület
nevében dr. Simon Mihály el-
nök és Huszár Endre egyesü-
leti tag kereste meg az önkor-
mányzatot azzal, hogy méltó
emléket kellene állítani Rácz
Lukácsnak. Az egykori peda-
gógus, edzô, szervezô elévül-
hetetlen érdemeket szerzett a
békéscsabai tornasport kiala-
kításában, így a bizottság és a
közgyûlés is támogatta a kez-
deményezést. m. e.

Rácz Lukács
tornacsarnok

A Jobbik Magyarországért
Mozgalom békéscsabai
alapszervezete február 25-
én este emlékezett meg a
kommunizmus áldozatairól.

A Szabadság téren, a
Kommunista diktatúrák ál-
dozatainak emlékmûvénél
Murányi Levente, a Jobbik
alelnöke,  ’56-os hôs, or-
szággyûlési képviselô és
Petróczy Zoltán, a Jobbik
békéscsabai szervezetének
alelnöke mondott ünnepi
beszédet.

A megemlékezést meg-
tisztelte jelenlétével Samu
Tamás Gergô országgyûlési
képviselô, Békés megyei el-
nök is.

V. A.

A békéscsabai közgyûlés
munkáját sportügyekben 2008
óta ötfôs sportszakmai tanács-
adó testület segíteti. A testület
vezetôje, Kováts Tibor a közel-
múltban – megromlott egész-
ségi állapota miatt – lemondott

elnöki tisztérôl. Helyette új tag
megválasztásáról és a bôvülô
feladatok miatt további tagok
felvételérôl döntöttek a képvi-
selôk február 25-én. Eszerint a
sportszakmai tanácsadó testü-
let eddigi tagjai, Gregor László,

Lukács József, Urbanik Sándor
és Váradi Zoltán mellett a to-
vábbiakban Bökfi János, Fe-
rencz Rezsô és Laduver Fe-
renc vizsgálja és vitatja meg
Békéscsaba sportéletének leg-
fontosabb kérdéseit.            M. E.

Új sportszakmai tanácsadók

A Muzsikás együttes a zeneiskolában lépett fel

A Szociáldemokrata Bé-
késcsabáért Alapítvány által a
közelmúltban az Éden étte-
remben megrendezett „Mé-
dia és politika” elnevezésû fó-
rum vendége Vörös T. Károly,
a Népszabadság fôszerkesz-
tôje és Bod Tamás újságíró
volt. Elsôsorban a médiatör-
vény és a médiaalkotmány
volt a téma, s Bod Tamástól a
vidéki lapoknál dolgozó toll-
forgatók nehéz és kiszolgálta-
tott helyzetérôl is hallhattunk.
Vörös T. Károly erôsen bírálta
a médiatörvényt, melyet egy-
szerûen csak így jellemzett:
„Úgy rossz, ahogy van!” Az-
tán részletesen kitért a 12. és
a 17. paragrafusra. Kifogásol-
ta a „gyors” ügymenetet.

Vadi

Média
és politika

Az idôjárási körülmények mi-
att a kommunista diktatúrák
áldozatai városi ünnepségét
a FEK-ben rendezték meg. A
megjelenteket Józsa Mihály
elôadómûvész köszöntötte.
Az ünnepi mûsort a Vásárhe-
lyi Pál Szakközépiskola és
Kollégium diákjaitól láthattuk.
Krupa Árpád történelemtanár
(aki Békéscsaba Ifjúságáért
kitüntetésben részesült 2010-
ben) ünnepi beszédében a
kommunizmus százmilliónyi
áldozatára emlékezett. Ha-
zánkat illetôen a szónok a 64
évvel ezelôtt történteket, Ko-
vács Béla országgyûlési kép-
viselô sorsát emelte ki, akit
1947. február 25-én, amikor
már a Kisgazdapárt fôtitkára
volt, a szovjet hatóságok le-

tartóztattak, majd a Szovjetu-
nióba szállították és ott éve-
kig fogva tartották. Elhurcolá-
sának évfordulója – a Magyar
Köztársaság Országgyûlésé-
nek 2000-ben elfogadott ha-
tározata alapján – a kommu-
nista diktatúrák áldozatainak
emléknapja. 

Az ünnepséget követôen a
megemlékezôk a Kommunis-
ta diktatúrák áldozatainak
emlékmûvénél helyezték el a
kegyelet koszorúit, csokrait.
A megyeszékhely nevében
Köles István képviselô és Tú-
riné Kovács Márta, a polgár-
mesteri hivatal oktatási,
közmûvelôdési és sportosz-
tályának vezetôje koszorúz-
tak, a Pofosz részérôl Lévai
István megyei elnök, a Vásár-

helyi Pál szakközépiskola szí-
neiben pedig Váczi Vivien
DÖK-elnök és Asztalos And-
rea, a szervezet tagja rótta le
kegyeletét.

Vándor

Teri néni kilencvenéves

Megemlékezett
a Jobbik is

Strifler Attila, a Jobbik csabai
alelnöke szerint a közgyûlés-
nek – a Jobbik decemberi ja-
vaslata alapján – felterjesztési
joggal kellett volna élnie a
nemzetgazdasági miniszter
felé, hogy az önkormányza-
tok legalább 27 milliárd forint
többletforráshoz jussanak, és
nôjön az állami normatíva.
Úgy vélte, ezzel elkerülhetô
lett volna a 454 milliós mûkö-
dési hitel felvétele.

A Jobbik a város költség-
vetésében is talált tételeket,
amelyeken spórolna: keve-
sebbet költenének városmar-

ketingre, a Csabai Mérlegre,
informatikai feladatokra, és
kezdeményeznék, hogy a he-
lyi közlekedés veszteségeit
ne Békéscsaba finanszírozza.

Szabóné Kocziha Tünde
elnök arra hívta fel a figyel-
met, hogy a közmunkaprog-
ram szûkülô lehetôségei és a
nehéz gazdasági helyzet
maga után vonhatja a közbiz-
tonság romlását, ezért több
rendôrre lesz szükség Békés-
csabán, és a városi polgárô-
rök támogatását is növelni
kell.

Mikóczy

A kommunizmus áldozatai

A párt és a Mérleg

Békéscsaba Megyei Jogú Város köz-
igazgatási területén az útpályaburko-
latok és a kerékpárutak, járdaburko-
latok, parkolók és buszmegállók (jár-
daszigetek) burkolatának fenntartási
munkáit 2011-ben a Duna Aszfalt Kft.
(6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
végzi.

Kapcsolattartó személy:
Petrovszki István.

Telefon: 06-30/338-1583.
Cím: 5600 Békéscsaba,

Berényi út 142.
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BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
– Lencsési Közösségi Ház –

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

Kiállítás
Március 13-án, vasárnap 15 órakor IX. „Csak tiszta forrásból…” címmel, a
Kárpát-medencében élô és alkotó magyar fotósok számára kiírt pályázat ki-
állításának megnyitója és díjátadó ünnepsége. Köszöntôt mond dr. Feren-
czi Attila, a József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat vezetôje. A
díjakat átadja Takács Péter, a közösségi ház vezetôje. Ünnepi mûsort ad a
Berbécs Zenekar és Soós Emôke elôadómûvész. A tárlat megtekinthetô áp-
rilis 6-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Kirándulás
Március 15-én, kedden a természetjáró kör ünnepi túrája Kunágotára. A
programban Bereczki Máté a 1948–’49-es szabadságharc kiemelkedô alak-
ja emlékhelyének megkoszorúzása és a dél-békési kunhalmok megtekinté-
se szerepel Szelekovszky László nyugalmazott fôtanácsos vezetésével. In-
dulás 9.00 órakor a Lencsési Közösségi Háztól, várható visszaérkezés 15
órakor.  

Ismeretterjesztô elôadások
Március 21-én, hétfôn 14.30-kor Banner Zoltán tart elôadást „Békéscsaba
története egy mûvészettörténész szemével” címmel a nyugdíjasklubban.

Pódium est
Március 26-án, szombaton 16 órakor Liszt Ferenc születése 200. évforduló-
ja tiszteletére a Lencsési Pódium-sorozat keretében „Magyar rapszódia”
címmel összeállítást mutat be Nagy Szilvia énekmûvész és Kovács Gergely
Tamás zongorista. 

Kisközösségek, egyesületek összejövetelei
Nyugdíjasklub – hetente hétfôi napokon 14-tôl 17 óráig
Kertbarát kör – minden hónap elsô hétfôjén 17-tôl 19 óráig         
Mesekuckó – minden kedden és csütörtökön 13.30-tól 15.30 óráig
Ifjúsági horgászklub – minden héten kedden 16-tól 17 óráig
Lakótelepi Tömegsport Egyesület – fogadóórák keddi napokon 17-tôl 19
óráig
Márvány Fotómûhely – minden kedden 17-tôl 20 óráig 
Csipkeverô klub – március 16-án, szerdán 15-tôl 18 óráig
Reménysugár Önképzô Kör – március 25-én, pénteken 17-tôl 20 óráig
Városi Polgárôr Egyesület – március 30-án, szerdán 18-tól 20 óráig.
Meditációs klub – minden héten, csütörtökön 18-tól 20 óráig
Fotósuli – minden pénteken 13-tól 15 óráig
Jógaklub – minden pénteken 18-tól 20 óráig

Vantara Gyula még a
közgyûlési vitát megelôzô be-
vezetôjében foglalta össze az
idei büdzsé fontosabb alapel-
veit, melyek közül kiemelte,
hogy a költségvetés az állami
normatíva, valamint a helyi
adó- és illetékbevételek nagy-
arányú csökkenése mellett is
a lakosság terheinek növeke-
dése nélkül biztosítja a szük-
séges fejlôdés lehetôségeit. A
polgármester külön megemlí-
tette azokat a már megkez-
dett fejlesztéseket (a szenny-
vízberuházás, az Északi Ipar-
telep fejlesztése, a 2-es iskola
megújítása, az Agora-projekt,
út- és kerékpárút-fejlesztések,
a belváros rehabilitációja, a
kalandpark, kórházfelújítás),
amelyek miatt az önkormány-
zat beruházási kiadásai meg-
haladják a 10 milliárdos ösz-
szeget. Ehhez kapcsolódóan
leszögezte, hogy további pá-
lyázatok elôkészítése csak
nagyon körültekintô módon
történhet, elônyben részesít-
ve a magas támogatottsági

arányt képviselô vagy rövid
idôn belül megtérülô beruhá-
zásokat. Hrabovszki György
(MSZP) egy lemaradást ered-
ményezô gazdálkodási folya-
mat újabb állomásaként értel-
mezte a költségvetést, amely-
lyel kapcsolatban megjegyez-
te, hogy gazdaságélénkítô
kezdeményezések helyett
olyan „luxusberuházásokra”
helyezi a hangsúlyt, amelyek
hosszú távon a város eladó-
sodottságához, nem pedig
bevételeinek növekedéséhez
vezetnek. Takács Péter (LMP)
az elôzô önkormányzati cik-
lus néhány döntését kritizálta,
melyek közül véleménye sze-
rint több is túl drágának bizo-
nyult (járdaprogram, az Árpád
fürdô átvétele). Ahogy fogal-
mazott: – A gazdasági válság
hatásai mellett, ha nem is köz-
vetlenül, ezen döntések is
hozzájárultak ahhoz, hogy
most mûködési hitel felvételé-
re kényszerüljön a város. Strif-
ler Attila, a Jobbik képviselôje
a „sodródás költségvetésé-

nek” nevezte a városi bü-
dzsét, amely az elmúlt nyolc
év elhibázott balliberális kor-
mányzati politikájának követ-
kezményei, az uniós követel-
mények és a jelenlegi kor-
mány elvárásai között lavíro-
zik. Dr. Ferenczi Attila (Fidesz)
az elmúlt évek költségvetései-
re emlékeztetve megjegyezte,
hogy vezérelveit tekintve az
idei sem különbözik az eddi-

giektôl, hiszen feszes és kö-
vetkezetes keretgazdálkodást
ír elô: – A város intézményei-
nek vezetôi tudomásul vették,
hogy nincs tartalék, nincse-
nek többletforrások, s nem le-
hetnek többletköltségek sem,
ki kell jönni az elôzetesen
meghatározott keretössze-
gekbôl. A pénzügyi bizottság
elnöke a hitelfelvétel kapcsán

leszögezte, hogy annak ter-
vezett mértéke így sem éri el
az elmúlt évek kedvezôtlen
gazdasági hatásainak követ-
keztében realizálódó bevétel-
csökkenést, ami 2011-ben
több mint 400 milliós adó- és
illetékbevétel-kiesést, vala-
mint a központi költségvetés
mûködési támogatásának 87
milliós csökkenését jelenti.
– Ehhez kell hozzáadnunk

azokat a nem kötelezô felada-
tokat, amelyeket továbbra is
erôn felül vállal az önkor-
mányzat! – tette hozzá a poli-
tikus. A külsô források, vagyis
a hitelfelvétel és a kötvényki-
bocsátás pontos nagyság-
rendjérôl, idôpontjáról és
módjáról egy késôbbi köz-
gyûlésen születik majd dön-
tés.  Kárász-Kiss Péter

28 milliárd 301 milliós kiadási fôösszeggel és összesen 2,3
milliárdos hiánnyal számol az a költségvetés, melyet 13
igen, három nem szavazat és egy tartózkodás mellett fo-
gadott el a február 25-én ülésezô békéscsabai képviselô-
testület. A város 1,8 milliárdot fordít intézményei fenntar-
tására és 10,5 milliárdot különít el fejlesztési célokra, de
egy újabb, 1,85 milliárd értékû kötvénykibocsátás és 454
milliós mûködési hitel felvétele is része a 2011-es városi
gazdálkodásnak.

Elfogadták az idei költségvetést

Mi lesz az úthelyreállítások-
kal? Mi lesz a beruházás miatt
megsérült ingatlanokkal?  Mi-
ért marad gödör ott, ahol a
csatornázást befejezték? Le-
het, hogy a kelleténél több föl-
det szállítanak el? Ilyen és eh-
hez hasonló kérdések vetôd-
tek fel a Békéscsabai Vízi-
közmû Társulat február 24-én
tartott küldöttgyûlésén.

Az ülésen Mácsai Sándor,
az intézôbizottság elnöke kö-

szöntötte a megjelenteket,
majd a beruházás mûszaki ol-
dalát levezénylô mérnöki
szervezet vezetôje, Endrész
László igyekezett megadni a
válaszokat. Mint mondta,
március 7-étôl ismét „hadba
állnak” az úthelyreállítók, ahol
a kamerázás megtörtént, ott a
végleges helyreállítás követ-
kezik. A munkák megkezdése
elôtt és annak befejezésekor
is mindenütt videofelvétel ké-

szül, az ingatlanokkal kap-
csolatos vitás kérdésekben
ez felhasználható. Hangsú-
lyozta, hogy a mérnökszerve-
zet csak minôségi munkát
vesz át, ezzel is próbálják arra
ösztönözni a kivitelezôt, hogy
jól dolgozzon.

Vantara Gyula elmondta,
hogy a csatornából eddig
mintegy 60 kilométer épült
meg, a közel kilencezer bekö-
tôcsatornából 2042, a 29 áte-

melôbôl 20 készült el. A jelen-
tôs ôszi esôzések lassították a
munkát, de a kivitelezô igye-
kezett behozni a lemaradást.

Az ülés további részében
beszámoló hangzott el a tár-
sulat múlt évi munkájáról, és
megvitatták a 2011-es tervet.
Mácsai Sándor hangsúlyozta:
dicséret illeti Békéscsaba la-
kosait, hiszen a társulat part-
nerei eddig már 934 millió fo-
rintot fizettek be, amelyhez

hozzájön majd a lakástaka-
rék-pénztári tagok állami tá-
mogatása mintegy 220 millió
forint értékben, valamint ôszig
minden további befizetés.

Mikóczy Erika

Beszámolt a Békéscsabai Víziközmû Társulat a munkájáról

Az intézményhálózat tervezett
racionalizálása kapcsán óvo-
dák, iskolák, kollégiumok hely-
zete módosul, ennek megfe-
lelôen a nevük is megváltozik.
A város javaslatot kért az in-
tézményektôl arra, hogy mi
legyen az iskolák, óvodák
neve az integráció után. A
„névadás” lehetôségével az
érintettek egy része nem kí-
vánt élni.

A legutóbbi közgyûlés a
beérkezett ötletek figyelem-
bevételével szándéknyilatko-
zatot fogadott el az új neveket
illetôen. A Szigligeti, valamint
a Kazinczy és Trefort utcai
óvodák tervezett egyesítése
után a javasolt név: Szigligeti
Utcai és Kazinczy-lakótelepi
Óvoda. A Szabó Pál téri és a
József Attila iskola a raciona-
lizálás után Lencsési Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény lesz. A

10-es és a 2-es iskola egyesí-
tés utáni nevére több javaslat
érkezett, ezek egyike egy
egyszerû összeadással a ti-
zenkettes iskola volt, de a
fenntartó egy másik ötlet, a
Kazinczy Ferenc Általános Is-
kola elnevezés mellett foglalt
állást. Az Arany János kollé-
gium és a gépészeti kollégiu-
ma a közgéhez kerül, ennek
megfelelôen értelemszerûen
az elôzô nevébôl kikerül, a
közgé nevéhez pedig hozzá-
adódik a kollégium. A Jankay
iskola diákotthona a Szent-
Györgyihez tartozik majd, így
az általános iskola elnevezé-
sébôl a diákotthon kimarad.

A Lencsési és Napsugár
óvoda egyesítés utáni neve
vitát váltott ki, végül dr. Fe-
renczi Attila javaslata alap-
ján, a Lencsési Napsugaras
Óvoda elnevezés kapott
többséget. M. E.

Új helyzet, új nevek

HIRDESSEN 
LAPUNKBAN!

Március 10–16.

Március 17–23.

Féktelen harag (szinkr. amerikai akcióthriller) 3D, 18 év
Kellékfeleség (szinkr. amerikai romantikus vígjáték) 12 év
Elhajlási engedély (szinkr. amerikai vígjáték) 16 év
Rango (szinkr. amerikai animációs) 12 év
A félszemû (amerikai western) 16 év
Egy család (dán dráma) 16 év
Gyermekeim apja (francia–német dráma) 12 év

A Föld inváziója (szinkr. amerikai akciófilm) 16 év
Kellékfeleség (szinkr. amerikai romantikus vígjáték) 12 év
Elhajlási engedély (szinkr. amerikai vígjáték) 16 év
Rango (szinkr. amerikai animációs film) 12 év
Boonmee bácsi... (angol–thaiföldi–német–spanyol film) 12 év
Nem beszélek zöldségeket! (francia vígjáték) 12 év

www.csabacenter.hu

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
– IFIHÁZ –

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

Kedves vendégeink!
Az ifiház központi épülete a Derkovits sor 1. szám alatt

– átalakítás miatt –  ideiglenesen bezárta kapuit.
Szolgáltatásaink megújult formában
az ANDRÁSSy ÚTI TÁRSASKÖR-ben

(Andrássy út 38., a volt óvoda épülete) érhetôk el.
Patent Diákiroda, civil iroda, felnôttképzési szolgálat, valamint

rendezvényszervezés és terembérleti lehetôség!
Telefonos és internetes elérhetôségeink változatlanok.

Békéscsabai Tavaszi Fesztivál
2011. március 15.–április 6.

Harangozó Ilona (Bimbi) festményeinek kiállítása
az Andrássy Úti Társaskör mûvészkávézójában. Megtekinthetô:

március 8.–április  4.

Szombaton délelôttönként, március 5-én, 12-én, 19-én, 26-án,
április 2-án, 9-én, 23-án és 30-án 10-tól 14 óráig:

ingyenes játszóház az Andrássy Úti Társaskörben (Andrássy út 38.).

„Kis mesterek” – kreatív kézmûves-foglalkozás hagyományos és mai
modern hobbi-technikákkal. Dekorációs és ajándékötletek, matrica-
üvegfestés, szalvétatechnikák, gyöngyvasalás, filctechnikák, hûtômág-
nes-készítés, gyöngyfûzés, üvegfestés, könyvjelzôkészítés, rajzolás, pa-
rafadoboz-készítés, üvegfonás, nemezelés, szalmafigurák, ünnepekhez
kapcsolódó készülôdés.
Ügyeskedj nálunk, míg anyu, apu vásárol és ügyet intéz!

Bôvebb tájékoztatás: Ruzsa Alexandra, 66/527-920. 
Programunk a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0001 sz. projekt keretében,

az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.



4 Sajtótájékoztatók, közélet CSA BAI MÉR LEG

ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

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

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

(a Ví dia-ud var ban)

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

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

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

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

MSZ EN ISO 9001:2001

KIPUFOGÓ GyORSSZERVIZ

BÉKÉSCSABA,
Mogyoró u. 7.

(A Dobozi úti elkerülô út-
nál, az Eiffel-toronynál

jobbra, 50 m-re.)
Tel.: (66) 444-402,

(30) 2282-447.

Volkswagen,
Audi, Seat,Skoda
és egyéb autók

teljes körû
javítása.

Körforgalom

Mogyoró u.

D
o

b
oz

i u
. – pénzügyi-számviteli ügyintézô (március 21.)

– társadalombiztosítási és bérügyi szakelôadó
– bérügyintézô 
– társadalombiztosítási ügyintézô 
– adótanácsadó
– mérlegképes könyvelô (március 24.)
– valutapénztáros és valutaügyintézô (március 25.)
– munkavédelmi technikus (március 25.)
– emelôgépkezelô
– targoncavezetô

Válasszon tavaszra tervezett tanfolyamaink közül:

Infóvonal: (66) 52-00-72
www.perfekt.hu,
Békéscsaba, Kinizsi u. 5. 
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„Nem hárítunk terhet...”

WWW.TOTHPRODUKCIO.HU

Szélvédô-, autóüveg-
szerelés, -biztosítás,

üvegkárok ügyintézése.

Békéscsaba 2011-es költség-
vetése nem hárít terhet a la-
kosságra. Nincs új adófajta,
nem emeljük az eddig alkal-
mazott adókat, és az étkezési
térítési díjak sem drágulnak. A
nehézségek ellenére életben
tartjuk a vállalkozások támo-
gatási rendszerét, kiegészítve
az Új Széchenyi Terv prog-
ramjaival, és egymillió forint
éves bevételig továbbra sem
kell iparûzési adót fizetniük a
kisvállalkozóknak – kezdte
közgyûlés utáni tájékoztatóját
Vantara Gyula.

A polgármester elmondta,
hogy múlt évben a költségve-
tés fôösszege 31,5 milliárd fo-
rint volt, ezzel szemben idén a
kiadás fôösszege 28,3 milli-
árd, a bevételé viszont – a fej-
lesztések finanszírozására for-
dítható több mint 780 milliós
elôzô évi kötvénymaradvány-
nyal együtt – csak 26 milliárd,
vagyis 2,3 milliárd forinttal ke-
vesebb. Ennek kompenzálá-
sára mintegy 454 milliós
mûködési hitel és 1,85 milli-
árd forint fejlesztési célú hitel
felvétele, vagy kötvény kibo-
csátása szükséges. Ami a ki-
adásokat illeti, Vantara Gyula
hangsúlyozta, hogy az egész-
ségügy, az oktatás és a szo-
ciális szféra prioritást élvez,
de az intézményektôl szigorú
takarékosságot és rendkívül
fegyelmezett gazdálkodást
várnak el. A közoktatási intéz-
mények költségvetése egyéb-
ként idén 5,66 milliárd forint,
ebbôl csak 3,84 milliárdot fe-
dez az állami normatíva, a

többit a városnak kell kigaz-
dálkodnia. Fejlesztésre 10,4
milliárd forint szerepel a költ-
ségvetésben, a civil szerveze-
tek, sportegyesületek támo-
gatása viszont kevesebb lesz,
mint tavaly.

A polgármester beszélt ar-
ról, hogy a Békéscsaba Va-
gyonkezelô Zrt. idei üzleti ter-
vét 572 millió forint nettó árbe-
vétellel és 7,7 millió forint adó-
zás elôtti eredménnyel hagyta
jóvá a közgyûlés, össztevé-
kenység szintjén pozitív ered-
ményt várnak a társaságtól. A
sporttámogatás új rendszeré-
vel kapcsolatban Vantara
Gyula megjegyezte, hogy a
létesítményeket továbbra is az
önkormányzat tartja fenn,
ezen felül meghatározott ke-
retbôl támogatják az egyesü-
leteket. Kiemelkedô esetben
(például olimpikonoknál) meg-
vizsgálják a további támoga-
tás lehetôségét, és a hagyo-
mányos tömegsportrendez-
vényeket is szeretnék meg-
ôrizni.

Mikóczy Erika

A rendszerváltás óta most
elôször fordul elô, hogy a vá-
ros nem képes fizetni a min-
dennapi folyó kiadásait, így
454 millió forintos mûködési
hitel felvételére szorul. Külö-
nösen fájó, hogy bár az intéz-
ményhálózatban jelentôs
megszorítások történtek, a
pénz így sem elég. Ez szá-
momra azt jelenti, hogy fele-
lôtlenül gazdálkodott a város
az elmúlt négy évben – kezd-
te az MSZP közgyûlés utáni
tájékoztatóját Miklós Attila.

A képviselô beszélt arról,
hogy 2011-ben a kiadások
mintegy 3 milliárd forinttal ha-
ladják meg a bevételeket, en-
nek csak egy részét fedezi a
780 milliós pénz-, azaz köt-
vénymaradvány. Mint mond-
ta, 2008-ban 4 milliárd forint
értékben bocsátott ki köt-
vényt a város, ebbôl 3,2 mil-
liót költött el olyan beruházá-
sokra – szennyvízcsatorná-
zás, kettes iskola felújítása

stb. – amelyek szükségesek,
de nem teremtenek forrást a
visszafizetésre. Idén a mûkö-
dési hitelen felül további 1,8
milliárd forintnyi hitelre vagy
kötvénykibocsátásra lesz
szükség. Hiánycsökkentô le-
het, ha a beruházások egy ré-
szét a következô évre halaszt-
ja az önkormányzat. A képvi-
selô megjegyezte, hogy eb-
ben az évben 660 millió forin-
tot költ törlesztésre a város,
2013-tól ez megnô, pláne, ha
2011-ben a mûködési hitel
mellett a teljes fejlesztési hi-
telre is szükség lesz. Miklós
Attila szerint jogos a járda-
program, de el kell gondol-
kodni azon, hogy fontos-e, ha
ekkora a hiány, és nem lenne-
e célszerûbb a csatornázás
utánra hagyni a járdaépítést.

– A sporttámogatást ille-
tôen eddig elônyben része-
sültek azok, akik jobb ered-
ményeket értek el, több pon-
tot szereztek, nagyobb töme-
geket vonzottak. Most ezek
az ösztönzô, motiváló ele-
mek kikerültek a rendszer-
bôl, miközben a támogatás
évi 230-ról 195 millióra csök-
kent. Nehézséget jelent az is,
hogy a nyolc kiemelt egyesü-
let meghatározott összege-
ket kap a várostól, a többiek
között viszont mindössze 15
milliót osztanak majd szét
pályázat útján – fogalmazott
Miklós Attila.

M. E.

„Jogos a járdaprogram”

Lapunk legközelebbi száma
március 24-én jelenik meg.

A pályázatírás, a pályázati le-
hetôségek bemutatása céljá-
ból rendeztek konferenciát
nemrégiben a Békéscsabai
Központi Szakképzô Iskola
és Kollégiumban. A „Közok-
tatás-fejlesztést támogató há-
lózat kiépítése a dél-alföldi ré-
gióban” címû, 2009 óta zajló
program ezen állomása teljes
körû tájékoztatást nyújtott
azon intézmények munkatár-
sainak, akik a pályázatírás-
ban még nem túlzottan gya-
korlottak, de az innovációban

érdekeltek. Elsôdleges cél
olyan közoktatási intézmé-
nyek bevonása, amelyekben
mások számára is hasznosít-
ható innovatív tevékenység
folyik. A dél-alföldi régió –
ahol tizennégy nyitott fejlesz-
tômûhely mûködik – több
mint ötszáz ilyen „jó gyakor-
lattal” gazdagította az orszá-
gos projektet.

A nagyrégió minden kistér-
ségében, 25 hálózati ponton
kistérségi koordinátorok segí-
tik a munkát – ezt a feladatot

Békéscsabán Tirjákné Prisz-
tavok Ágnes látja el. A konfe-
rencián a pályázatírás rejtel-

meibe avatta be a hallgatósá-
got Kulcsárné dr. Papp Enikô
bajai irodavezetô, majd Veres
Erzsébet, a Békés Megyei Tu-
dásház és Könyvtár munka-
társa a pályázati prioritásokról
és a 2011 és 2013 közötti köz-
oktatási akciótervrôl tartott
elôadást. Dr. Drommer Gyula,
a Drops Sport Kft. ügyvezetô-
je a március 5-én induló, az is-
koláknak szánt szabadidô-
sport-programról, az olimpiai
ötpróbáról szólt. 

V. A.

A közoktatás megújításáért pályáznak

A „Magyarországi Szlová-
kok Kutatóintézetének húsz
éve” címmel nyílt jubileumi
kiállítás nemrégiben a Szlo-
vák Kultúra Házában, ahol
István Anna igazgató kö-
szöntötte a szép számban
megjelent érdeklôdôket.

Az elmúlt két évtized ren-
dezvényeit, eseményeit, ki-
rándulásait, konferenciáit,
néprajzi táborait, diákverse-

nyeit felvonultató fotótárlatot
Kovács Anna, az MSZKI új
igazgatója nyitotta meg –
köszönetet mondva a lehe-
tôségért, hogy a szlovák ku-
tatóintézet tevékenységét
bemutató kiállítás képei
szép, esztétikus köntösben
köszönhetnek vissza. A gra-
fikai tervezés Lonovics Lász-
ló festômûvész munkája. A
kutatóintézet gondozásá-

ban az elmúlt években 48
könyv, kiadvány jelent meg,
melyeket szintén bemutat a
tárlat. A „Z pohll’adu vedy”,
azaz a „Tudomány szem-
szögébôl” elnevezésû ren-
dezvénysorozat ezen alkal-
mán Nyelvi látképek és nyel-
vi kisebbségek Európában
címmel Szabó Gilinger Esz-
ter, a Szegedi Tudománye-
gyetem docense tartott ér-

dekes elôadást négy város-
ban – Llanelli (Wals), Česky
Tešín (Csehország) Pula
(Horvátország) és Békéscsa
– végzett kutatásairól, mely
– többek között – a több-
nyelvû táblák használatát is
felölelte. A moderátor Uhrin
Erzsébet, az MSZKI fômun-
katársa volt, s a kérdésekbôl
sem volt hiány.

Vándor Andrea

Húszéves a szlovák kutatóintézet

Feszes, szigorú, fegyelmezett
a 2011-es költségvetés, amely-
ben terveinket, vágyainkat a
szûkebb lehetôségekhez iga-
zítottuk. A nehézségek ellené-
re továbbra is arra töreked-
tünk, hogy Békéscsaba költ-
ségvetése stabil, kiszámítha-
tó és biztonságos maradjon –
kezdte dr. Ferenczi Attila a Fi-
desz tájékozatóját.

A tanácsnok beszélt arról,
hogy idén 1,85 milliárd fej-
lesztési és 454 milliós mûkö-
dési hitel felvételére kénysze-
rül az önkormányzat. Kiemel-
te, hogy megszûnt a vállalko-
zók kommunális adója, és
múlt év végén hideg zuhany-
ként zúdult a városra, hogy a
személyi jövedelemadó Bé-
késcsabát illetô része és az
iparûzési adóból származó
bevétel jóval kevesebb: ez
mintegy 500–600 milliós be-
vételkiesést jelent. Dr. Fe-
renczi Attila szerint ez az elô-
zô kormány rossz gazdaság-

politikája és a válság miatt
alakult így. Mint mondta, a
kényszerûség költségvetése
az idei, de ha elég magas a
támogatási arány, szeretné-
nek „pénzteremtô” beruházá-
sokra pályázni. A lakosságot
érintô, önként vállalt elkötele-
zettségeiket teljesítik, meg-
marad a szépkorúak szemét-
szállítási-díj támogatása, üte-
mezetten segítik a zárható
kukatárolók megépítését, és
szûkebb kerettel a járdaépí-
tés is folytatódik.

– Néha az a kritika ér ben-
nünket, hogy „túlpályáztuk”

magunkat.  Vállaljuk, hogy
arra törekedtünk, minél több
uniós pénzt, pályázati forrást
hívjunk le. Ennek köszönhe-
tôen 30 milliárd forintot sike-
rült idehoznunk, ami Békés-
csaba fejlôdését, vagyonának
gyarapodását szolgálta – foly-
tatta Kiss Tibor. Az idei költ-
ségvetéssel kapcsolatban az
alpolgármester kiemelte,
hogy csak a humán ágazat-
ban, az oktatást, ifjúságot,
sportot, kultúrát érintôen,
éves szinten több mint 533
millió forintot költenek nem
kötelezô feladatokra. Az új, ki-
számíthatóbb sportfinanszíro-
zási rendszerrel kapcsolatban
pedig megjegyezte: a sporto-
lókat a habitusuk, verseny-
szellemük ösztönzi minél
jobb eredmények elérésére.
A kapu elôtt a játékos nem
azon gondolkodik, hogy a gó-
lért jár-e eredményességi tá-
mogatás, hanem céloz és lô.

Mikóczy 

Fidesz: Feszes, szigorú a költségvetés
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A mikro-, kis- és középvállal-
kozások munkahelyteremtô
beruházásainak támogatásá-
ra meghirdetett (MPA-2011-
KKV) pályázatról szólt sajtó-
tájékoztatóján Erdôs Norbert,
a megyei kormányhivatal ve-
zetôje, kormánymegbízott és
dr. Nagy Ágnes, a nemrégi-
ben a kormányhivatal alá ren-
delt munkaügyi központ igaz-
gatója.

Erdôs Norbert elmondta,
hogy a tavalyi kétmilliárd he-
lyett most – március 31-éig –
országosan ötmilliárd forint
értékû munkahely-teremtési
és -fenntartási pályázat érhe-
tô el a kkv-szektor számára a
munkaügyi központokon ke-
resztül. Nagy Ágnestôl meg-
tudtuk, hogy a sajtótájékozta-
tót követô munkáltatói fórum-
ra meghívást kaptak az ön-
kormányzati vezetôk, polgár-
mesterek, vállalkozók, mun-
káltatók is.

Vadi

Fontos
a munkahely
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A Békéscsabai Tavaszi Fesztivál
programja

Március 15. (kedd) 19.00
Jókai Színház: a fesztivál megnyitója.
Köszöntôbeszédet mond Vantara
Gyula, Békéscsaba város polgár-
mestere. A fesztivált megnyitja
dr. Deutsch Tamás, az Európa Par-
lament képviselôje. „Zene és festé-
szet – XXI. századi Liszt Ferenc-
impressziók” – vándorkiállítás Bé-
kés megyei alkotók mûveibôl. A ki-
állítást megnyitja: Herczeg Tamás
fesztiváligazgató. Tóth Péter zon-
goramûvész Liszt-zongoraestje.
(Jegyár: 1500 Ft.)

Március 18. (péntek) 19.00
Andrássy Úti Társaskör
„Két tudás egy csárdában”
Sándor György humoralista és
Dinnyés József daltulajdonos kö-
zös mûsora HD-minôségben. Két
kivételes egyéniség, két igazi és hi-
teles rendszerváltó elôször együtt,
közös mûsorban! Az esemény há-
zigazdája Mácsai Sándor. (Jegyár:
1990 Ft.)

Március 19. (szombat) 19.30
Balassi Bálint Magyar Mûvészetek
Háza
A Szászcsávási zenekar koncertje.
A koncert a Békés Megyei Néptán-
cosok Szövetsége Közhasznú
Egyesület támogatásával valósul
meg. (A belépés díjtalan.)

Március 20. (vasárnap) 19. 00
Ibsen Stúdiószínház
Ibsen: Nóra címû drámája a Békés
Megyei Jókai Színház mûvészeinek
elôadásában. Rendezô: Merô Béla.
(Jegyár: 1800 Ft.)

Március 21. (hétfô) 16. 00 
Jaminai Közösségi Ház
Kiállítás Bándy Júlia (Szaniszló,
Szatmár megye) kézimunkáiból.

Március 21.  (hétfô) 18.00
Békés Megyei Jókai Színház – Stú-
dió
A Körös Irodalmi Társaság estje:
„Mellettem elférsz” – Grecsó Krisz-
tián könyvpremierje. A program a
Magyar Szak- és Szépirodalmi
Szerzôk és Kiadók Reprográfiai
Egyesület támogatásával valósul
meg. (A belépés díjtalan.)

Március 21. (hétfô) 19.00
Csaba Honvéd Kulturális Egyesület
Mûvelôdési Háza
A Féling Színház bemutatja (egy
elôadásban) A. P. Csehov: Medve
és Boldizsár Péter: Félálmaink címû
darabját. (A belépés díjtalan.)

Március 22. (kedd) 18.00
Bartók Kamaraterem 
Zsigmond Zoltán zongoramûvész
Liszt-estje. Mûsoron Liszt: Transz-
cendens etûdök. (A belépés díjta-
lan.)

Március 22. (kedd) 18.00
Phaedra Közéleti Központ
Békéscsabai Irodalmi Estek. Dsida
Jenô és Wass Albert mûvei. Vendég:
Nagy Róbert színmûvész. Köz-
remûködik: Józsa Mihály és Komló-
si Kata. Mûsorvezetô: Kesjár Katinka.
(A belépés díjtalan.)

Március 22. (kedd) 19. 00
Ibsen Stúdiószínház Földes László
Hobo elôadóestje: Ballada a senki
fiáról. (Jegyár: 1.800 Ft.)

Március 23. (szerda)
Ibsen Stúdiószínház
Ötórai tea – kötetlen közönségtalál-
kozó a Jókai Színház Színházko-
média címû elôadásának szerep-
lôivel. (A belépés díjtalan.)

Március 24. (csütörtök) 19.00
Munkácsy-emlékház
Munkácsy Színkör – Szigligeti Ede
Mama címû darabjának elôadása a
Csabai Színistúdió közremûködé-
sével. (Jegyár: 800 Ft.)

Március 24. (csütörtök) 20.00
Andrássy Úti Társaskör
A Budapest Acoustic Band kon-
certje: Móra Erzsébet – ének, Gál
Gábor – gitár, Sipeki Zoltán – gitár.
(A belépés díjtalan.)

Március 25. (péntek) 11.00
Munkácsy-emlékház
Találkozás Kárpáti Tamás Munká-
csy-díjas festômûvésszel.

Március 25. (péntek) 19.00
Ibsen Ház – színházterem
A Szlovák Kultúra Háza szervezé-
sében, az X-SZíNPAD elôadásá-
ban: Legény Pernekrôl. (Jegyek a
Szlovák Kultúra Házában vásárol-
hatók, jegyár: 300 Ft.)

Március 25. (péntek) 19.00
Andrássy Úti Társaskör
A Csabai Csípôs Blues Club társ-
szervezésében (harmadik) Csabai
Bluesház. Utazó Blues Café: kalan-
dok és zenék Török Ádámmal.
Sztárvendég: Závodi Janó (gitár).
Az esemény házigazdái Ádám &
Misi. Koncert, kávézás, sztárvendé-
gek, a projektoron ritkán látott kon-
certvideók. Beszélgetés, élô kultu-
rális mûsor, blues-, rockesemény
legendás zenészekkel. A Csabai
Csípôs Blues Club tagjai a rendez-

vényt a klubtagsági igazolvány fel-
mutatásával ingyen látogathatják.
(Jegyár: 600 Ft.)

Március 25–27.
péntektôl vasárnapig

Békés Megyei Jókai Színház
XVI. Magyar Drámaíró Verseny. A
verseny résztvevôi: Karafiáth Orso-
lya, Zelei Miklós, Kiss Ottó. Díszelô-
adás: március 27-én 18 órától.
(Jegyár a díszelôadásra: 1500 Ft.)

Március 26. (szombat) 16.00
Lencsési Közösségi Ház
Liszt Ferenc születésének 200. év-
fordulója tiszteletére a Lencsési Pó-
dium Sorozat keretében „Magyar
rapszódia” címmel összeállítást
mutat be Nagy Szilvia énekmûvész
és Kovács Gergely Tamás zongo-
rista.

Március 26. (szombat) 20.00
Andrássy Úti Társaskör
A Trio Infúzió együttes mûsora:
Magda Lajos – billentyûs hangsze-
rek, Skorka Zoltán – basszusgitár,
Tímár Tamás – dobok.
A Creatíve Art Trió koncertje: Vukán
György – zongora, Berkes Balázs –
nagybôgô, Balázs Elemér – dob.
(A belépés díjtalan.)

Március 29. 19.00
Andrássy Úti Társaskör
Költôi est Szarka Tamással, a
Ghymes zenekar tagjával. (A belé-
pés díjtalan.)

Március 31. (csütörtök) 20.00
Andrássy úti Társaskör
Szabó Sándor és Ralf Gauck gitár-
estje. (Jegyár: 1200 Ft.)

Március 31.–április 1.
„Mûemléksorsok nyomában” – Kis-
nemesi Otthonok 10. Országos Ta-
lálkozója.

Április 1. (péntek) 20.00
Andrássy Úti Társaskör
Guzsalyas táncház és Ludas kocs-
ma. (A belépés díjtalan.)

Április 2. (szombat) 10.00
Szent István Egyetem sportcsarnoka
„D” Nyolctánc Országos Bajnok-
ság, Junior Latin Ranglista és Klub-
közi Verseny. (Jegyárak: 2000 Ft,
diák- és nyugdíjasjegy:1500 Ft.)

Április 2. (szombat) 20.00
Andrássy Úti Társaskör
A Hammondárium zenekar kon-
certje: Kaltenecker Zsolt – szinteti-
zátor, Gyémánt Bálint – gitár, Mar-
tonosy György – dob.
A Kozma Orsi Quartet mûsora: Koz-
ma Orsi – ének, Cseke Gábor –
zongora, Hárs Viktor – basszusgi-
tár, Pusztai Csaba – dob. (A belé-
pés díjtalan.)

Április 4. (hétfô) 18.00
Békés Megyei Jókai Színház – stú-
dió
A Körös Irodalmi Társaság estje:
Csend, kiáltás: nyugalom – beszél-
getés Bartis Attilával. Házigazda:
Szabó Tibor Benjámin író, kritikus.
A program a Magyar Szak- és
Szépirodalmi Szerzôk és Kiadók
Reprográfiai Egyesület támogatá-
sával valósul meg. (A belépés díjta-
lan.)

Április 4. (hétfô) 19.30
Békés Megyei Jókai Színház
A Filharmónia hangversenye – a
Békés Megyei Szimfonikusok Ka-
marazenekarának mûsora. Mûvé-
szeti vezetô: Somogyi-Tóth Dániel,
hangversenymester: Uhrin Viktor,
közremûködik: Dienes Gábor –
oboa.
(Jegyek 1800 Ft-os egységáron
kaphatók a Filharmónia irodájában,
illetve az elôadás elôtt a helyszí-
nen.)

Április 5. (kedd) 15.00
Andrássy Úti Társaskör
Mûvészkávézó – Gaburek Károly-
emlékkiállítás.

Április 6. (szerda) 19.00
Polgármesteri hivatal, díszterem
A Bartók Béla Vegyeskar koncertje
Liszt Ferenc születésének 200. év-
fordulója alkalmából. Szólót éne-
kel: Nagy Szilvia énekmûvész, zon-
gorázik: Kovács Gergely Tamás,
zongorán kísér: Szabóné Banner
Zsófia, vezényel: Perlaki Attila. (A
belépés díjtalan.)

Békési programok

Március 17. (csütörtök) 19.00
Békés Városi Kulturális Központ
A Trója rockopera bemutatója két
felvonásban. (Jegyárak: 2000 Ft,
2500 Ft, 3000 Ft.)

Március 18. (péntek) 18.00
Békés Városi Kulturális Központ
Petôfi Sándor: Szilaj Pista – zenés
dráma. (A belépés díjtalan.)

Március 21. (hétfô) 17.00
Békés Városi Püski Sándor Könyv-
tár
író-olvasó találkozó Lôrincz L. Lász-
ló íróval. (A belépés díjtalan.)

Március 22. (kedd) 18.00
Békési Alapfokú Mûvészeti Tagis-
kola, Zeneiskola
A Filharmóniai Kht. hangversenye:
Borbély László zongoramûvész
estje. (Jegyárak: 1000 Ft, diák- és
nyugdíjasjegy: 500 Ft. Jegyek elô-
vételben, illetve a hangverseny kez-
dete elôtt is kaphatók az iskolá-
ban.)

Március 23. (szerda)
Békés Városi Kulturális Központ
„Zene és festészet” – XXI. századi
Liszt Ferenc-impressziók címmel a
Tavaszi Fesztivál vándorkiállítása
Békés megyei alkotók munkáiból
(március 23.–április 13.)

Március 23. (szerda)
Békés Városi Kulturális Központ 
10.00-tôl óvodásoknak: Róka Kata
és a csodapapucs – zenés mese-
darab
14.00-tôl kisiskolásoknak: A mond-
vacsinált feltalálók – zenés mese-
darab a Grimm-Busz Színház (Sze-
ged) elôadásában. (Jegyár: 650
Ft.)

Március 26. (szombat)
10.00–18.00

Békés Városi Kulturális Központ
V. Fregolina Kupa – versenykönyv-
vel nem rendelkezô táncosok tár-
sastáncversenye.  (Jegyár: 850 Ft.)

Március 29. (kedd) 18.00
Békés Városi Kulturális Központ
Ifj. Tompó László irodalomtörténész
elôadása: Szabadkômûves világ-
veszedelem. A rendezvény a Múl-
tunk a Jövônkért Szövetség és az
Életfa Kulturális Alapítvány közös
szervezése. (A belépés díjtalan!)

Április 1. (péntek) 15.00
és április 2. (szombat) 10.00

Békés Városi Kulturális Központ
„Az én hangom” énekverseny se-
lejtezôje. (Jegyár: 300 Ft.)

Április 2. (szombat) 19.00
Békés Városi Kulturális Központ
Békési rockzenekarok találkozója.
Közremûködnek: Behind My Mind
(Békéscsaba), Eternal Damnation
(Békés), Scarecrow (Békéscsaba),

Dorothy in Overdrive (Békéscsa-
ba), Garázs Beat Band (Sarkad),
Fémtörés (Békéscsaba). (Jegyár:
500 Ft.)

Április 2. (szombat) 13.00–17.00
Békési Galéria
Tavaszi zsongás – családi délután
A Gyermekélet Békésen címû kiállí-
tás a Tavaszi Fesztivál ideje alatt fo-
lyamatosan látogatható a Békési
Galériában.

Programajánló

Április 29. 18.00
Békés Városi Kulturális Központ
„Az én hangom” énekverseny dön-
tôje. (Jegyár: 1200 Ft, csoportos
jegy min. 10 fô esetén 900 Ft, diák-
jegy 650 Ft, csoportos diákjegy
min. 10 fô esetén 500 Ft.) 

A tavaszi fesztivál fôszervezôje: 
a Békéscsabai Kulturális Központ
A tavaszi fesztivál társszervezôi: 
a Balassi Bálint Magyar Mûvésze-
tek Háza;
a Csaba Honvéd Kulturális Egyesü-
let Mûvelôdési Háza;
a Bartók Béla Mûvészeti Szakkö-
zépiskola;
a Filharmónia; 
a Szlovák Kultúra Háza;
a Körös Irodalmi Társaság;
a Csabai Csípôs Blues Kulturális
Egyesület;
a Békés Megyei Jókai Színház;
Békés Városi Kulturális Központ;
Békés Városi Püski Sándor Könyvtár;
Békési Alapfokú Mûvészeti Tagis-
kola (Zeneiskola);
Békés Városi Jantyik Mátyás Mú-
zeum és Galéria.
A tavaszi fesztivál fôtámogatói: 
Békéscsabai Megyei Jogú Város
Közgyûlése
Békés Város Képviselô-testülete
Nemzeti Kulturális Alapprogram
Médiapartnerek: 
Csaba Tv
Csabai Mérleg
Békés Megyei Hírlap
Békés Est 
Csaba Rádió

Tavaszi fesztivál Békéscsaba – Békés 2011. márc. 15.–ápr. 6.

A lakóházak 60 m2 alapterületû,
összkomfortos, egyedi fogyasz-
tásmérôkkel felszerelt lakóegysé-
gek, amelyek a következô helyi-
ségekbôl állnak: kettô szoba, elô-
szoba, nappali étkezôvel, kony-
ha, kamra, fürdôszoba, WC, vala-
mint fedett tornác. A lakóházat –
kerítéssel határolt – kert övezi.

Pályázati feltételek
Az Erzsébet lakópark lakóegysé-
gei bérleti jogának elnyerésére –
életkortól és családi állapottól
függetlenül – azok nyújthatják be
pályázatukat, akik:
– békéscsabai lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkez-
nek, vagy a házaspár (élettárs)
egyik tagja békéscsabai lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik, és ténylegesen a be-
jelentett lakásban lakik;
– az egészségügyi, szociális és
lakásügyi bizottság döntése alap-
ján azok, akik békéscsabai lakó-
hellyel nem, de legalább 1 éve
békéscsabai tartózkodási hellyel
és munkahellyel rendelkeznek;
– akik közjegyzô elôtt tett nyilat-
kozatban vállalják, hogy a bérleti
jog megszûnésekor a lakást ön-
ként elhagyják, és szülôktôl vagy

közeli hozzátartozótól származó
befogadó nyilatkozattal rendel-
keznek;
– megfizetik a bérleti szerzôdés
megkötése elôtt a 150 000 Ft
összegû óvadékot;
– vállalják valamely pénzintézet-
nél egy teljes értékû (legalább
10 000 Ft/hó megtakarítási ösz-
szegû), rövid futamidejû (maxi-
mum 4 év) lakás-elôtakarékos-
sági, vagy erre feljogosított szer-
vezetnél egyéb lakáscélú hitel
felvételét lehetôvé tevô, csalá-
donként minimum 10 000 Ft/hó
befizetendô összegû szerzôdés
megkötését és azt a szerzôdés-
ben foglaltak szerint folyamato-
san fizetik. E feltétel elbírálásá-
nál azonos értékûnek kell tekin-
teni az olyan lakás-elôtakaré-
kossági, vagy erre feljogosított
szervezetnél egyéb lakáscélú hi-
tel felvételét lehetôvé tevô szer-
zôdést, amelynek kedvezmé-
nyezettje a pályázók egyike;
– vállalják továbbá, hogy a la-
kás-elôtakarékossági szerzôdés
teljesítését igazoló okmányokat
a szerzôdés meghosszabbítása-
kor a bérleti szerzôdésben fog-
laltak szerint bemutatják, és
hozzájárulnak ahhoz, hogy a

bérbeadó a pénzintézettôl a
szerzôdés teljesítésére vonatko-
zóan felvilágosítást kérhet, illet-
ve adhat.
Nem jogosult az Erzsébet lakó-
park lakóegységeiben történô
elhelyezésre, illetve a pályázat-
ban való részvételre, aki:
– a pályázat benyújtásának idô-
pontjában saját tulajdonú lakás-
sal rendelkezik, kivéve az ¼-ed
tulajdoni részt meg nem haladó,
haszonélvezettel terhelt résztu-
lajdont;
– fôbérlôként önkormányzati tu-
lajdonú lakásban lakik, kivéve a
Békéscsaba, Irányi u. 4–6. szám
alatti átmeneti lakás, a Békés-
csaba, Dózsa György út 7. szám
alatti ifjúsági garzonház, vala-
mint a Békéscsaba, Fövenyes u.
1/2. szám alatti ifjúsági garzon-
ház bérlôje;
– korábban térítés ellenében le-
mondott önkormányzati tulajdo-
nú bérlakás határozatlan idejû
bérleti jogáról.

Egyéb fontos tudnivalók
A pályázat elbírálásánál elôny-
ben részesítik azokat a pályázó-
kat, akik:
– valamely pénzintézetnél csalá-

donként minimum 10 000 Ft/hó
összegû lakás-elôtakarékossá-
gi, vagy erre feljogosított szerve-
zetnél egyéb lakáscélú hitel fel-
vételét lehetôvé tevô szerzôdést
kötöttek;
– a Békéscsaba, Irányi u. 4–6.
szám alatti önkormányzati tulaj-
donú átmeneti lakás, a Dózsa
György úti ifjúsági garzonház,
valamint a Fövenyes utcai gar-
zonház bérlôi.
Az Erzsébet lakóparkban lévô
lakás pályázat útján kiválasztott
bérlôjével kötött bérleti szerzô-
dés határozott idôre – 1 évre –
szólhat, amelynek megújítását a
határozott idô lejártát megelôzô
30 napon belül kérheti a bérlô. 
A folyamatos bérleti jogviszony
idôtartama legfeljebb 8 év. A
bérleti szerzôdés 8 év után sem-
milyen indokkal nem hosszab-
bítható meg.
A lakásra bérlôtársi szerzôdés
nem köthetô, több bérlô együt-
tesen nem bérelheti – kivéve a
házaspárral, élettárssal kötött
szerzôdés, amely bérlôtársi
szerzôdésnek minôsül.
A lakás használatát részben
vagy egészben másnak áten-
gedni, illetve a bérleti jogot át-

adni, elcserélni, vagy a bérleti
jogviszonyt folytatni nem lehet.
A bérleti jogviszony megszûnik,
ha a bérlô a lakáscélú elôtakaré-
kosságot nem megfelelôen telje-
síti, kivéve, ha a lakáscélú elôta-
karékosságot lakás vásárlása
vagy lakóház építése céljából
szüntette meg.
A bérleti jogviszony idôtartama
alatt a bérlô lakbért köteles fizet-
ni. 
A lakbér mértéke bruttó 467
Ft/m2/hó.
A pályázatokról (a bérlôk kivá-
lasztásáról) – Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlése által elfogadott elbí-
rálási szempontrendszer alkal-
mazásával – Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlésének Egészségügyi,
Szociális és Lakásügyi Bizottsá-
ga dönt.

A pályázat benyújtásának határi-
deje: 2011. március 25. 12:00
óra.

A határidôn túl benyújtott pályá-
zat érvénytelen.
A pályázat benyújtásának helye:
Békéscsaba Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala Szociál-
politikai Osztálya, Békéscsaba,
Szabadság tér 11–17. II. 11-es
iroda.
A pályázat benyújtásához szük-
séges formanyomtatvány a szo-
ciálpolitikai osztályon igényelhe-
tô.
A formanyomtatvány a www.be-
kescsaba.hu honlapról is letölt-
hetô.

A pályázat elbírálásának várható
idôpontja: 2011. április 20.

A pályázókat az elbírálás ered-
ményérôl írásban értesítjük.

A nyerteseket tájékoztatjuk a
szerzôdéskötés idôpontjáról, va-
lamint a lakás-elôtakarékossági
szerzôdés megkötésének, az
óvadék befizetésének határidejé-
rôl, valamint a közjegyzô elôtti
nyilatkozattétel határidejérôl és
módjáról.

Bôvebb felvilágosítás Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Szociálpolitikai
Osztályán kérhetô.
Telefonszám: 66/452-252/4022-
es mellék.

Pályázati felhívás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévô Békéscsaba,
Erzsébet lakópark 24. , 28. és 39. szám alatti lakóházakban történô elhelyezésre
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény  44/A. § (2) be-
kezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Ma-
gyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérôl szóló 2010. évi CLXIX.
törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
71. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2011. évi
költségvetésérôl az alábbi rendeletet alkotja

1. §
A rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlésére (a továbbiakban: közgyûlés), annak bizottságaira, a pol-
gármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési in-
tézményekre terjed ki.

A KÖLTSÉGVETÉS FôÖSSZEGE
2. §

(1) A közgyûlés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének fôösszegét
– finanszírozási kiadásokkal együtt – 28 301 045 ezer Ft-ban határozza
meg.

(2) A közgyûlés az önkormányzat 2011. évi költségvetési
kiadásainak  fôösszegét 28 301 045 ezer Ft-ban,
bevételeinek fôösszegét
(finanszírozási bevételekkel) 25 996 304 ezer Ft-ban,
fedezetszükségletének összegét 2 304 741 ezer Ft-ban
határozza meg.

(3) A közgyûlés a (2) bekezdés szerinti fedezetszükségletet hitelfelvétellel
és/vagy kötvénykibocsátással finanszírozza, amelyet a 2010. évi zár-
számadás kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványa korrigál-
hat.

(4) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/A. §-ában fog-
laltaknak megfelelôen a hiány és finanszírozási módjának levezetése az 1.
melléklet 3. oldalán kerül bemutatásra.
a) A hiány belsô forrásból történô finanszírozása: 

– pénzmaradvány fejlesztések finanszírozására 781 546 ezer Ft
b) A hiány külsô forrásból történô finanszírozása:

– kötvénykibocsátás és/vagy
fejlesztési célú hitelfelvétel 1 850 413 ezer Ft
– mûködési célú hitelfelvétel 454 328 ezer Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
3. §

(1) A közgyûlés az önkormányzat költségvetésének 2011. évi összes be-
vételét 28 301 045 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fôösszeg forrásonkénti részletezé-
sét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az 1/a melléklet tartalmazza a 2011. évi normatív hozzájárulások és a
normatív, kötött felhasználású támogatások nagyságrendjét.

(4) Az 1/b melléklet tartalmazza az önkormányzat 2011. évi költségvetési
mérlegét. A mûködési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat tá-
jékoztató jelleggel, mérlegszerûen, egymástól elkülönítetten, de – a finan-
szírozási mûveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban tar-
talmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti fôösszegbôl az intézmények, az önkormány-
zati társulás, valamint a polgármesteri hivatal bevételei együttesen a 2/a,
a 2/c  és a 3/a mellékletek szerint.
Közhatalmi bevételek 23 750 ezer Ft
Intézményi mûködési bevételek 3 786 555 ezer Ft
Felhalmozási bevétel 114 000 ezer Ft
Támogatásértékû bevétel 11 170 911 ezer Ft
Ebbôl OEP-tôl átvett pénzeszköz 3 676 662 ezer Ft
Véglegesen átvett pénzeszköz 323 482 ezer Ft
Támogatás kölcsön visszatérülése 45 250 ezer Ft

(6) A közgyûlés az 1. mellékletben szerepeltetett 2010. évi pénzmaradvány
összeget felhalmozási kiadások fedezetére biztosítja.

(7) A közgyûlés az intézmények költségvetési támogatási bevételét
6 623 928 ezer Ft-ban állapítja meg. 

(8) A közgyûlés a 3/a melléklet szerint a polgármesteri hivatal és a ki-
sebbségi önkormányzatok bevételeit 10 290 175 ezer Ft-ban állapítja meg.

(9) A kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak részlete-
zését a 3/b számú melléklet tartalmazza.

(10) A közgyûlés a
szlovák  önkormányzat részére 4 933 ezer Ft
román kisebbségi önkormányzat részére 2 529 ezer Ft
cigány kisebbségi önkormányzat részére 2 799 ezer Ft
lengyel nemzetiségi önkormányzat részére 1 764 ezer Ft
támogatást biztosít.

(11) A közgyûlés az önkormányzat társulásának bevételét 29 591 ezer Ft-
ban határozza meg a 2/c melléklet szerint.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
4. §

(1) A közgyûlés az önkormányzat költségvetésének 2011. évi összes kia-
dását 28 301 045 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási fôösszeg felhasználási feladaton-
kénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti fôösszegbôl az intézmények, az önkormány-
zati társulás, valamint a polgármesteri hivatal kiadásai együttesen a 2., a
2/c és a 3. mellékletek szerint:
személyi jellegû kiadások 7 662 669 ezer Ft
munkaadót terhelô járulékok 2 024 977 ezer Ft
dologi kiadások 5 310 377 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatása 40 617 ezer Ft
szociálpolitikai ellátások 299 958 ezer Ft
támogatás értékû kiadás 161 973 ezer Ft
véglegesen átadott pénzeszköz 916 797 ezer Ft
felújítási kiadás 44 000 ezer Ft
fejlesztési kiadás 46 839 ezer Ft
támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 28 755 ezer Ft
(4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a Közgyûlés a 2/b mel-
léklet szerint állapítja meg: 
a) az önkormányzat intézményeinél 3 141,20 fô
b) a polgármesteri hivatalnál 274 fô
c) az önkormányzati társulásnál 1 fô

AZ INTÉZMÉNyEK ÉS AZ ÖNKORMÁNyZAT TÁRSULÁSÁNAK KIADÁSAI
5. §

(1) A közgyûlés az önkormányzati intézmények kiadási fôösszegét
11 768 656 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások intézményenkénti és kiemelt elô-
irányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A közgyûlés az önkormányzat társulásának kiadásait 29 591 ezer Ft-
ban határozza meg a 2/c melléklet szerint.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KÖZPONTI KEZELÉS KIADÁSAI
6. §

(1) A közgyûlés a polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok ellátását biztosí-
tó kiadási elôirányzatok nagyságrendjét 4 738 715 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások feladatonkénti és kiemelt elô-
irányzatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) be-
kezdésében foglalt illetményalap a 2011. évben 38 650 forint.

(4) A közgyûlés más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatá-
sának összegét 578 266 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyet a 3. melléklet
24. cím 1. alcíme részletez.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK
7. §

A közgyûlés az önkormányzati fejlesztési kiadások fôösszegét 10 497 973
ezer Ft-ban állapítja meg, amelynek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

FELÚJíTÁSI KIADÁSOK
8. §

(1) A közgyûlés az önkormányzati felújítási kiadások elôirányzatát 470 359
ezer Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet részletezése alapján.

(2) A közgyûlés 5. melléklet 5. alcím 3.1. elôirányzat-csoportjában szere-
peltetett vízvezeték-hálózat rekonstrukciójára biztosított 154 000 ezer Ft
elôirányzat részbeni fedezetét az elôzô években képzôdött környezetvé-
delmi elôirányzat-maradvány terhére hagyja jóvá a szöveges indokolás „III.
fejezet Kiadások 3./ Az önkormányzat beruházási  –  felújítási kiadásai”
pontban leírtak szerint.

KÖTELEZETTSÉGEK
9. §

(1) A közgyûlés a 6. melléklet szerint állapítja meg a több évre áthúzódó
kötelezettségeket évenkénti bontásban. A 2011. évben fennálló kötele-
zettség összegét 1 655 979 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A közgyûlés az év során fennálló hitelek és kötvény tôke- és kamattör-
lesztésére 660 405 ezer Ft-ot hagy jóvá a 6/1. melléklet szerint.
(3) A 6/a melléklet szerinti kimutatás a 2011. évben felvehetô hitel nagy-
ságrendjét tartalmazza, amely a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 88. §-a értelmében került meghatározásra.
(4) A közgyûlés a kezességvállalásokat tételesen a 6/2. melléklet szerint
állapítja meg.

TARTALÉKOK
10.  §

(1) A közgyûlés a tartalékok összegét 247 148 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A tartalékok célonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

ELJÁRÁSI SZABÁLyOK
11. §

(1) A költségvetési szerv vezetôje felelôs a gazdálkodási lehetôségek és a
kötelezettségek összhangjáért oly módon, hogy a jóváhagyott elôirány-
zatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) Az intézmények vezetôi szakmai tevékenységük és a költségvetés vég-
rehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az ered-
ményesség követelményeit érvényesíteni.

(3) A közgyûlés az intézmények által elnyert pályázati források elôfinan-
szírozását az érintett intézmények részére támogatási kölcsön formájában
biztosítja.

(4) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetôképes-
ség biztosítása céljából – az önkormányzat által megkötött hatályos bank-
számlaszerzôdés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez
igazodva év közben legfeljebb 800 000 ezer forint folyószámlahitel, vala-
mint további, legfeljebb az önkormányzatot terhelô egyhavi nettó munka-
bérnek megfelelô összegû munkabérhitel vehetô igénybe.

(5) A 2. § szerinti kötvénykibocsátás, hitel felvételének idôpontjáról, fu-
tamidejérôl a közgyûlés a költségvetési rendelet megalkotását követôen
dönt.

(6) A közgyûlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kia-
dások között keletkezô átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe he-
lyezze, illetve azokért a legkedvezôbb hozamú értékpapírokat vásároljon,
értékesítsen, valamint opciós devizaügyleteket kössön.

(7) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök pia-
ci értéken  történô nyilvántartásával, azokat könyv szerinti, illetve bekerü-
lési értéken tartja nyilván.

(8) Egy költségvetési éven belül az egy jogosult részére biztosított – nem
normatív céljellegû mûködési és fejlesztési célú támogatási összegeket
egybeszámolva – 200 ezer Ft összeg alatti támogatásra vonatkozó adato-
kat nem kell közzétenni.

VEGyES RENDELKEZÉSEK
12. §

(1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek be-
vételeit és kiadásait a 4/a melléklet tartalmazza.

(2) A 6/b melléklet a 2011. évben várhatóan nyújtott közvetett támogatá-
sok nagyságrendjét részletezi.

(3) A mûködési és fejlesztési célú bevételi és kiadási elôirányzatok mér-
legszerû bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az intézmények és a polgármesteri hivatal költségvetésére vonatkozó
elôirányzat-felhasználási ütemtervet összevontan a 8. melléklet tartalmaz-
za.

(5) Az intézmények és a polgármesteri hivatal költségvetésére vonatkozó
likviditási tervet összevontan a 8/1. melléklet mutatja be.

(6) A 2011. évi költségvetésrôl szóló önkormányzati rendelet az önkor-
mányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szó-
ló önkormányzati rendeletek tartalmi és formai követelményeirôl szóló
5/2009. (II. 23.) önk. rendeletnek megfelelôen került elkészítésre. A 2011.
évi költségvetési rendelet 2., 2/a és 3. mellékletei összevont, egyszerûsí-
tett formában, a fent említett rendelet által elôírt tartalommal készültek.

13. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban
2011. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Vantara Gyula polgármester
Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
4/2011. (II. 28.) önk. rendelete a 2011. évi költségvetésrôl

A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.

A vezetôi megbízás idôtartama: a vezetôi megbízás 5
évre szól (magasabb vezetôi beosztás ellátására megbí-
zást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jog-
viszonyban áll vagy a megbízással egyidejûleg közalkal-
mazotti munkakörbe kinevezhetô).

A munkavégzés helye: Békés megye, Békéscsaba.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetôi megbízással járó
lényeges feladatok:
– gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett
a munkáltatói jogokat;
– tervezi, irányítja és ellenôrzi az intézmény feladatainak
ellátását;
– tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetés-
szerû és gazdaságos mûködését;

– közremûködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgár-
mesteri döntésekkel kapcsolatos döntések végrehajtásában.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.),
valamint a Kjt. helyi önkormányzatok által fenntartott, szol-
gáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézmé-
nyeknél történô végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– cselekvôképesség;
– büntetlen elôélet;
– felsôfokú iskolai végzettség;
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál elônyt jelent: közétkeztetés,
konyhavezetés területén szerzett szakmai tapasztalat,
vezetôi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a
pályázó részletes szakmai önéletrajza, 3 hónapnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzett-
séget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, az in-
tézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai prog-
ram, arról szóló nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továb-
bá ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai-szakértôi bi-
zottság és a közgyûlés megismerhesse és abba bete-
kinthessen.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: a munkakör
legkorábban 2011. július 1. napjától tölthetô be.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Sze-
mélyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
internetes oldalán való közzétételtôl számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Komán Ágnes, a személyzeti csoport vezetôje nyújt a
66/523-814-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-
lyázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala címére, dr. Szvercsák Szilvia jegyzô részé-
re történô megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: intézményvezetô.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 29.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja: a
pályázatokat a pályáztató által felkért szakmai-szakér-
tôi bizottság véleményezi, majd a pályázatokról a
közgyûlés dönt. A pályázat benyújtásának tényét és
annak tartalmát az adatvédelmi elôírásoknak megfele-
lôen kezeljük.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.kszk.gov.hu, Csabai Mérleg,

www.bekescsaba.hu.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése pályázatot hirdet gyermekélelmezési intézmény intézményvezetô munkakörének betöltésére



7CSA BAI MÉR LEG Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

A Köztársasági Elnök a 30/2011. (II.
18.) KE határozatával 2011. már-
cius 7. és április 30. közé esô idô-
tartamra tûzte ki a bíróságok ülnö-
keinek választását.

A helyi bíróságok ülnökeit a bíró-
ság székhelye szerint illetékes tele-
pülési, illetôleg települési kisebbsé-
gi önkormányzatok képviselô-testü-
letei választhatják. A megyei bírósá-
gok és munkaügyi bíróságok ülnö-

keit a megyei közgyûlések, a me-
gyei jogú városok közgyûlései és a
területi kisebbségi önkormányzatok
képviselô-testületei választják. 

A Békéscsabai Városi Bíróság
mellé összesen 20 ülnök választha-
tó, akik közül 16 személyt Békés-
csaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlése, 4 személyt a
kisebbségi önkormányzatok vá-

lasztanak. A Békés Megyei Bíróság
mellé 3 ülnököt, a Munkaügyi Bíró-
ság mellé pedig 12 ülnököt választ
a közgyûlés.

A bíróságokra ülnöknek az a
büntetlen elôéletû, választójoggal
rendelkezô magyar állampolgár vá-
lasztható meg, aki a 30. életévét be-
töltötte, de 70. életévét még nem
érte el.

Az ülnököket a bíróság illeté-
kességi területén lakóhellyel és vá-

lasztójoggal rendelkezô magyar ál-
lampolgárok, az ott mûködô helyi
önkormányzatok és a társadalmi
szervezetek – kivéve a pártokat – je-
lölik. 

A fiatalkorúak büntetô ügyeiben
eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a
bíróság székhelyén mûködô alap-
fokú és középfokú nevelési-oktatá-
si intézmények tantestületei, a mun-
kaügyi bíróság ülnökeit elsôsorban
a munkavállalók és munkaadók ér-
dekképviseleti szervei jelölik. 

A jelölt a jelölés elfogadásáról
írásban nyilatkozik. A jelöléshez
szükséges nyomtatvány, a jelölés
elfogadásáról szóló nyilatkozat, va-
lamint a bírósági ülnökök jogait és
kötelezettségeit tartalmazó tájékoz-
tató Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Titkársá-
gi Osztály Jogi, Önkormányzati és
Szervezési Csoportjánál (5600 Bé-
késcsaba, Szent István tér 7. I. em.
113.) munkaidôben átvehetô vagy
megtekinthetô és letölthetô a
www.bekescsaba.hu honlapról.

A jelölés, a hozzá csatolt elfo-
gadó nyilatkozat, valamint a bün-
tetlen elôéletet igazoló hatósági
bizonyítvány a titkársági osztály
jogi, önkormányzati és szervezési
csoportjánál (Békéscsaba, Szent
István tér 7. I. em. 113.) nyújtható
be 2011. március 22-éig. Kérjük,
hogy a jelöltek rövid önéletrajz be-
nyújtásával is segítsék a kiválasz-
tást.

Vantara Gyula
polgármester

Felhívás



8 Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények CSA BAI MÉR LEG

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata tájékoztatja a Tisz-
telt Lakosságot, hogy a 4. számú fel-
nôtt-háziorvosi körzet (Békéscsaba,
Justh Gyula u. 2. sz., rendel: dr. Hur-
sán Ágnes) rendelési ideje megvál-
tozik.
Az új rendelési idô 2011. április 1.
napjától:

hétfôn: 8.00–12.00;
kedden: 11.00–15.00;
szerdán: 8.00–12.00;
csütörtökön: 11.00–15.00;
pénteken: 8.00–12.00.

Hirdetmény

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja
értékesíteni külterületi (Fényesen található), szántó mûvelési ágú in-
gatlanát.

Helyrajzi szám: 0236/37 
Terület: 3591m2

Kikiáltási ár: bruttó 359 100 Ft
(azaz: háromszázötvenkilencezer-száz forint).

A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.be-
kescsaba.hu) megtekinthetô az városháza/polgármesteri hivatal/felhí-
vások, hirdetmények menüpont alatt.

Felhívás
A Fidesz békéscsabai

szervezete kéri azokat a
békéscsabai munkaválla-
lókat, akiknek a keresete
az idén kevesebb lett, mint
tavaly volt, keressék fel a
Fidesz-irodát – Békéscsa-
ba, Szabadság tér 1–3. –
hétfôn, kedden vagy csü-
törtökön 9 és 12 óra kö-
zött. Itt egy anonim kérdô-
ív kitöltésével segíthetik a
kormány munkáját. Kö-
szönjük!

A Fidesz békéscsabai
szervezete

„Paradicsom közepibe…”
A Csaba Kulturális Egyesület a Táncmûvészetért és a Békéscsabai

Kulturális Központ Békési Úti Közösségi Házak szeretettel meghívja
önt dr. Varga Tibor jogtörténész magyar vallási hagyományokról szó-
ló elôadására.

A program március 18-án, pénteken 18 órakor kezdôdik.
Címe: „Jézus csillaga és a mágusok” – vízkereszt ünnepének

emlékezete.

Helyszín: a Nemzetiségi Klubház, Békéscsaba, Békési út 15.
A belépés díjtalan, adományokat elfogadunk.
Mindenkit szeretettel várunk!

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata két pá-
lyázatot nyújtott be a Közleke-
désfejlesztési Koordinációs
Központ (KKK) pályázati felhí-
vására. 

Az elsô pályázatot a „Bale-
setveszélyes csomópontok át-
építésének társfinanszírozásá-
ra, KKK CSOMÓPONT-2010.”
megnevezésû kiírásra a
Bánszky utca–Derkovits sori és
a Bajza utca–Árpád sori iker-
csomópont jelzôlámpás cso-
móponttá alakítására adtuk be.
A második pályázatunk „Az or-
szágos közutak átkelési szaka-
szain a forgalom csillapítására,

a gyalogosok védelmének nö-
velésére, a jármûvek sebessé-
gének csökkentésére alkalmas
beavatkozások társfinanszíro-
zására” KKK-KÖZL- BIZT-2010
megnevezésû kiírásra a Sza-
badság tér–Bánszki utca cso-
mópontban, a Gyulai út–Gôz-
malom tér csomópontban és a
Gyulai út 18. szám elôtti gyalo-
gos-átkelôhelyen a csúszás-
gátló útburkolati rendszer kié-
pítésére szolgál.

A pályázatból megvalósuló
két létesítmény 55 millió 750
ezer Ft összköltségû, melyhez
13 millió 771 ezer Ft saját for-
rást kell biztosítani.

Az adományozás módját,
feltételeit és a kitüntetés pon-
tos leírását Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormány-
zat Közgyûlésének a helyi ki-
tüntetésekrôl szóló 20/2005.
(VII. 14.) önk. rendelete sza-
bályozza (továbbiakban: ren-
delet).

A rendelet szerint: a kitün-
tetés Békéscsaba városában
legalább tíz éve dolgozó, az
egészségügy területén ma-
gas színvonalú szakmai mun-
kát végzô személyeknek és
közösségeknek adományoz-
ható. A kitüntetés további fel-
tétele a szakmai, emberi fedd-
hetetlenség.

Évente legfeljebb két kitün-
tetés adományozható, amit
július 1. napján, Semmelweis-
nap alkalmával kell átadni.

A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek:

– Békéscsaba város önkor-
mányzati képviselôi;

– a közgyûlés egészség-
ügyi ügyekkel foglalkozó bi-
zottsága;

– a városi egészségügy te-
rületén mûködô intézmények
és azok közösségei,

– szakmai és érdekképvi-
seleti szervek;

– civil szervezetek;
– a kisebbségi önkormány-

zatok.
A javaslatnak tartalmaznia

kell:
– az ajánlott személy vagy

közösség pontos adatait;
– az adományozás alapjául

szolgáló tevékenység vagy
alkotás részletes ismerteté-
sét, méltatását.

A javaslatokat 2011. már-
cius 31-éig kell beküldeni Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szoci-
álpolitikai Osztályára (Békés-
csaba, Szabadság tér 11–
17.). A kitüntetés adományo-
zásáról Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlése dönt.

Az adományozás módját,
feltételeit és a kitüntetés pon-
tos leírását Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormány-
zat Közgyûlésének a helyi ki-
tüntetésekrôl szóló 20/2005.
(VII. 14.) önk. rendelete sza-
bályozza.

A rendelet szerint: kitünte-
tés adományozható Békés-
csaba városban, az egész-
ségügyi alapellátásban terü-
leti ellátási kötelezettséggel
tevékenykedô azon házior-
vosok, házi-gyermekorvosok,
fogorvosok (a továbbiakban
együtt: háziorvosok) részére,
akik az egészségügy terüle-
tén 25 éve dolgoznak; Békés-
csaba városban, az egész-
ségügyi alapellátásban terü-
leti ellátási kötelezettséggel
tevékenykedô háziorvosok
munkáját segítô azon szak-
dolgozók részére, akik az
egészségügy területén 25 éve
dolgoznak; Békéscsaba vá-
rosban, az egészségügyi
alapellátásban területi ellátási
kötelezettséggel tevékenyke-
dô azon háziorvosok részére,
akik az egészségügy terüle-
tén 30 éve dolgoznak; Békés-
csaba városban, az egész-
ségügyi alapellátásban terü-
leti ellátási kötelezettséggel
tevékenykedô háziorvosok
munkáját segítô azon szak-
dolgozók részére, akik az
egészségügy területén 30 éve
dolgoznak; Békéscsaba vá-
rosban, az egészségügyi
alapellátásban területi ellátási
kötelezettséggel tevékenyke-
dô, az egészségügyi alapellá-
tást befejezô háziorvosok ré-

szére, ha az egészségügy te-
rületén legalább 25 évet dol-
goztak; Békéscsaba város-
ban, az egészségügy, okta-
tás, közmûvelôdés, szociális
ellátás területén 30 éve tevé-
kenykedôk, és Békéscsaba
városban, az egészségügyi
alapellátásban területi ellátási
kötelezettséggel tevékenyke-
dô háziorvosok munkáját se-
gítô, az egészségügyi alapel-
látást befejezô szakdolgozók
részére, ha az egészségügy
területén legalább 25 évet
dolgoztak.

A kitüntetés további feltéte-
le a szakmai, emberi feddhe-
tetlenség.

A kitüntetést évenként jú-
lius 1-jén, Semmelweis-nap
alkalmából kell átadni.

A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek:
– Békéscsaba város önkor-
mányzati képviselôi;
– a közgyûlés bizottságai;
– a városban mûködô intézmé-
nyek, illetve azok közösségei;
– szakmai és érdekképviseleti
szervek
– civil szervezetek;
– a kisebbségi önkormány-
zatok.

A javaslatnak tartalmaznia
kell:

– az ajánlott személy pon-
tos adatait;

– az adományozás alapjául
szolgáló tevékenység részle-
tes ismertetését, méltatását.

A javaslatokat 2011. már-
cius 31-éig kell beküldeni Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szoci-
álpolitikai Osztályára (Békés-
csaba, Szabadság tér 11–17.
II. em. 9.). A kitüntetés ado-
mányozásáról Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlése dönt.

Fájdalmasan nehéz dolog,
ha azzal kell szembesülnünk,
hogy a korábban tetterôs, in-
telligens idôs hozzátartozónk
egy olyan betegségben szen-
ved, amelynek következtében
szellemileg leépül, és úgy
megváltozik a személyisége,
hogy állandó felügyeletre
szorul. Ez a betegség a de-
mencia, az értelmi képessé-
gek folyamatos és egyre sú-
lyosbodó hanyatlása, amely-
nek során a beteg elveszti az
élete során elsajátított jártas-
ságokat. Ha baj van, más-
más megoldást keresnek az
érintett családok. Jó, ha tud-
juk, hogy intézményi szinten
is kérhetünk segítséget.

Békéscsaba szociális ellá-
tó rendszerében létezik bent-
lakásos demens részleg, van-
nak demenciával küzdô bete-
gek szociális intézmények-
ben, klubokban, igénybe le-
het venni szociális gondozó
segítségét, és természetesen
vannak családok, amelyek
felvállalják idôs, beteg hozzá-
tartozójuk otthoni ápolását.
Ez utóbbiak számára jelent-
het komoly segítséget, hogy a
Békéscsabai Kistérségi Életfa
Szociális Szolgáltató Központ
nappali ellátásának keretén

belül mûködik egy speciális
demenscsoport. 

– Az Életfában a bentlakó-
kon túl harminc idôs ember és
nyolc fogyatékkal élô nappali
ellátását tudjuk megoldani. A
városban hiányt pótol, hogy
intézményünkben a demens
kórképben szenvedôk speciá-
lis nappali foglalkoztatására és
gondozására is van lehetôség.
Munka mellett a családoknak
gondot jelent az ilyen betegek
felügyelete, mi abban segíthe-
tünk, hogy hétköznapokon
reggel nyolctól délután négyig
intézményi keretek között tö-
rôdünk velük. A demens bete-
gek nálunk társaságban, biz-
tonságban, kellemes környe-
zetben tölthetik el az idejüket,
miközben egyénre szabottan
fejlesztjük megmaradt képes-
ségeiket – mondta Vargáné
Ménesi Judit, a demens nap-
pali ellátás szervezôje.

Az Életfa (Lencsési út 85.)
demensklubja térítésmentes,
az ebéd napi 595 forintért igé-
nyelhetô. Sohasem könnyû a
döntés, ha szüleinkrôl, nagy-
szüleinkrôl van szó, de talán
ebben is segíthet dr. Fodor
Iván Hajnalka telephelyvezetô
és Vargáné Ménesi Judit.

Mikóczy Erika

Hirdetmény
A földtulajdonosok közös képviselôje ezúton értesíti a földtulajdono-
sokat, hogy a békéscsabai Nimród Vadásztársaság területére a
2011. évi haszonbérleti díjat, mely bruttó 80 Ft/hektár, 2011. március
1-jétôl március 31-éig fizeti.
A fizetés kedden és csütörtökön 15 és 17 óra között Békéscsabán, a
Bajza utca 11. szám alatt történik.
A fizetés feltétele:
– a földtulajdont igazoló okmány; 
– személyi igazolvány;
– adókártya.
Az okmányok hiányában a kifizetés nem eszközölhetô!
Azon földtulajdonosok, akik az elmúlt egy–öt év haszonbérleti díját
nem vették fel, azt egy összegben felvehetik.
Hrabovszki János közös képviselô

Demens ellátás az Életfában

Két pályázat benyújtva 

TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA

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

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

HIRDETÉSFELVÉTEL

Felhívás Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyûlése
által adományozható „Békéscsabai
Hûségdíj” kitüntetés javaslattételére

Felhívás Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyûlése által

adományozható „Békéscsaba
Egészségügyéért” kitüntetés javaslattételére

Felhívás!
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-ben is segíteni kí-
vánja a békéscsabai gyermekek nyári napközbeni elhelyezését a helyi tá-
borok koordinálásával és megfelelô kommunikálásával.

Azon szervezetek, vállalkozók, intézmények jelentkezését várjuk, amelyek
Békéscsabán vagy környékén nyári táborokat szerveznek. A jelentkezôk
számára Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata lehetôséget biz-
tosít a nyári táborokat összesítô ajánlóban történô térítésmentes megjele-
nésre.

Kérjük, hogy aki élni kíván ezzel a lehetôséggel, az szíveskedjen felvenni
a kapcsolatot legkésôbb március 31-éig Hudák Regina ifjúsági referenssel
e-mailben (hudak@bekescsaba.hu) vagy telefonon (06-66/452-252/2513).
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Németh Erzsébet szociál-
pszichológus lapunknak arról
beszélt, vajon miért az érzel-
meinken keresztül  és miért
ennyire eltérôen ítéljük meg a
múlt nagy alakjait, esemé-
nyeit. 

– Magyarországon általá-
ban is jellemzô az erkölcsi
anómia – mondta Németh Er-
zsébet. – Ez azt jelenti, hogy
nincs a közösségnek kialakult
és mindenki által elfogadott
értékrendje, ezért nem tudjuk
a történelmet sem egysége-
sen kezelni. Végeztünk egy
kutatást öt évvel ezelôtt Kopp
Mária vezetésével, amelyben
az embereket kérdeztük érzé-
seikrôl , tapasztalataikról .

Kiderült: a megkérdezettek
közel 70 százaléka nem iga-
zodik el a mai világban. Nem
tudják, mik a szabályok. Ha-
sonló arányban voltak, akik
azt mondták, nincs miben
hinniük. Ezek nagyon magas
számok, de még ijesztôbb,
hogy az emberek négyötöde
szerint át kell lépni ahhoz va-
lamiféle szabályt, hogy jó-
módban élhessenek.

Az, hogy nem igazodnak el
már a leggyakoribb, minden-

napos kérdésekben is meg-
nyilvánul, gondoljunk itt akár
egy közüzemi számlára, ami-
nek a szerkezete, a tartalma
sokak számára teljesen érthe-
tetlen. Azért nincs egységes
megítélés, mert abban sincs
konszenzus, hogy minek mi
az értéke. Hozzájárul a hely-
zethez, hogy megjelent a fo-
gyasztói társadalom érték-
rendje, illetve megnôttek a
társadalmi különbségek. Van-
nak tehát, akiknek emelke-
dést hozott a változás, míg

másoknak talajvesztést. A
magyar társadalom szomjaz-
za a közösen vallott értékeket,
az általunk kialakított és min-
denki által  elfogadott szabály-
rendszert. Az új, saját alkot-
mány megfogalmazása pont
egy ilyen közös értékrend-
szert teremthet – mondta el
Németh Erzsébet. 

A szakembertôl azt is meg-
tudtuk: amikor elôadásai so-
rán megkérdezi, miben hisz-
nek a hallgatói, a fiatalok leg-
többször klasszikus értékeket
sorolnak fel. Elsô helyen a
család, második helyen a hit
és a hagyományok állnak,
ezeket a barátok, a karitatív
vállalások és a rászorulók
megsegítése követi. 

BODNÁR ERIKA

Németh Erzsébet: Az emberek nagy része nem  tudja,
milyen szabályok szerint éljen

Stabil értékrend hiányában
a múlt is változékony

– Más országokban is any-
nyira komolyan veszik ezt a
programot, mint nálunk?

– Minden egyes országban
komolyan veszik a Duna-stra-
tégiát. Nálunk azért neveztek
ki kormánybiztost felelôsként,
mert jelenleg az Európai Unió
elnökségét adjuk. Ezzel a fel-
adataink is megsokszorozód-
tak, hiszen most, a magyar el-
nökség alatt fogadjuk el a
Duna-stratégia végleges ter-
vét. Huszonhét tagországgal
kell egyeztetni ebben a vonat-
kozásban.

– Milyen elônyökkel jár ez
Magyarországnak? 

– Örülnénk annak, ha a
program az egyik sikere len-
ne a magyar elnökségnek. Az
együttmûködéssel a szom-
széd országokkal való kap-
csolatainkat ápolhatjuk. Ön-
magában ez is elôny. Vannak
olyan kérdések, amelyeket
meg sem tudnánk oldani ön-
állóan. Fontos, hogy úgy tud-
juk formálni a stratégiát, hogy
az Magyarország számára
gazdasági elônyökkel járjon. 

– Milyen szerepük lehet eb-
ben a civil szervezeteknek? 

– Akkor lehet siker ez a re-
gionális együttmûködés, ha
ez nem egy felülrôl vezérelt
gyakorlat. Akkor lesz megva-
lósítható, ha azok az embe-
rek, akik a Duna környezeté-
ben élnek, keresik egymással

a kapcsolódási pontokat, kö-
zösen fejlesztenek ki környe-
zetvédelmi, gazdasági prog-
ramokat. Egy ilyen sokrétû

programot nem is igazán le-
het sikerre vinni civil szerve-
zetek, szervezôdések nélkül. 

GOMBÁS BÁLINT

Az uniós elnökség kiemelt feladata a Duna-stratégia

Barsiné: Gazdasági
elônyökkel is jár a program

Magyarország igazi feszti-
válország, ennek ellenére a 98
minôsített esemény közül 28
nem kaphatta meg a fesztivál
címet. Nemzetközileg rossz
fényt vet ránk, hogy – ahogy
Márta István fogalmaz – sok
eseményre csak úgy „ráteszik
a fesztivál címkét”. Emiatt
megkezdték a helyzetet keze-
lô törvény elôkészületeit. 

– A  szervezôk önkénte-
sen jelentkezhetnek a prog-

ramba, 270 fesztivált regiszt-
ráltunk eddig. 98 esemény
kérte a fesztivállá minôsíté-
sét, ebbôl 28 nem felelt meg
valamilyen ok miatt az elvá-
rásoknak. A   célunk az,
hogy csak olyan esemény
kaphasson állami támoga-
tást, amit elôzetesen elis-
mertünk – jelentette ki Márta
István, a Magyar Fesztivál
Regisztrációs és Minôsítési
Program elnöke.

– Magyarország igazi fesz-
tiválország. A nem megfelelô
minôségû rendezvények
azonban rossz színben tün-
tethetnek fel minket külföldön.
Ezért megindultak a fesztivál-
törvény elôkészületi munkái
is, a jogszabályi keretek felál-
lítása. Sajnos a válság óta
kevesebb a pályázat és a
szponzor, a közönség pedig
sokkal jobban megválogatja,
mire tud elmenni.               U. J.

Lomnici Zoltán, az Emberi
Méltóság Tanácsának elnö-
ke, volt fôbíró bejelentette,
hogy a tanács védnökséget
vállal az ukrán nacionalisták
által megrongált, a Vereckei-
hágón található emlékmû
helyreállítása felett. A közle-
mény szerint a Kárpátalján ta-
lálható honfoglalási emlékmû
megrongálása sérti a magya-
rok nemzeti méltóságát, mi-
vel ez az alkotás a magyar-
ság számára szimbolikus je-
lentôségû. A tanács pénzzel
támogatja a munkálatokat, és
segít a helyszínen megszer-
vezni a helyreállítást. Kovács
Miklós, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ)
elnöke üdvözölte és köszö-
nettel elfogadta az Emberi
Méltóság Tanácsának felaján-
lását a már többször megron-
gált emlékmû helyreállításá-
val kapcsolatban. Kijelentet-
te, a KMKSZ teljes egészé-

ben osztja az anyaországi
szervezet elnöke, Lomnici
Zoltán által megfogalmazott
véleményt. Kovács Miklós
egyúttal örvendetesnek ne-
vezte, hogy egy anyaországi
szervezet ilyen gyorsan és
konstruktív módon reagált a

kárpátaljai s egyben az össz-
magyarságot ért sérelem
ügyében. A tanács haladék-
talanul megteszi a szükséges
lépéseket, és amint az idôjá-
rás lehetôvé teszi, a helyreál-
lításra sor kerül.

HT

Talán nincs is ma Magyarországon olyan közösség, ame-
lyet ne osztana meg egy-egy politikai vagy történelmi kér-
dés. Elég egy korábbi vezetô, egy forradalom, és akár az
indulatokig is fajulhat egy a múltat megfejteni akaró vita. A
szakember szerint ezen a történelmi megosztottságon is
segítene a saját alkotmány.

Barsiné Pataky Etelka az Európai Unió Duna Régió Stratégiáért felelôs kormánybiztosa.
A program keretében akciókat fogalmaznak meg többek között a gazdaságélénkítés, a
vállalkozások versenyképessége vagy a közlekedési és energetikai infrastruktúra régiós
szintû fejlesztése terén. A Duna-stratégiában az uniós tagállamok mellett hat, a Duna-ré-
gióhoz szervesen kötôdô, EU-n kívüli ország is részt vesz.

Néhány éve még az 1956-os forradalom történelmi megíté-
lése sem volt teljesen egységes

Fo
tó

: H
el

yi
 T

ém
a

Készül a fesztiváltörvény

Idén februárig 270 különféle programot minôsítettek fesztivállá
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Védnökség a vereckei
emlékmû helyreállításáért

Honfoglalási emlékmû a Vereckei-hágón
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Barsiné Pataky Etelka kormánybiztos
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Nyolc, egyforma manóru-
hás apróság cikázott az udva-
ron Ertsey Katalin parlamenti
képviselô körül a múlt héten.
Ertsey egy hétig dolgozott
egy fôvárosi, VIII. kerületi böl-
csôdében. A politikus egy fel-
hívásra jelentkezett, amely a
bölcsôdei dolgozók életét hi-
vatott bemutatni honatyáink-
nak. A  felhívást a Bölcsôdei
Dolgozók Demokratikus Szak-
szervezete hirdette meg, és
három képviselô jelentkezett
rá. Szûcs Viktória, a szakszer-
vezet vezetôje azt reméli, ettôl
nagyobb figyelmet kap a kis-
gyermekgondozók alacsony
bérezése. 

– Ez az elsô közösség,
amelybe egy gyermek beke-
rül a családja után – nyilatkoz-
ta lapunknak a vezetô. – Sze-
retnénk felhívni a figyelmet
arra is, hogy a bölcsôdék
egyharmada a fôvárosban
van, ami nem tükrözi a kis-
gyermekek arányát – mondta
el Szûcs Viktória, aki arra is
rávilágított, öregszik a szak-
ma, ráadásul a bölcsôdékben
a kisgyermeknevelôk mellett
nem dolgoznak dajkák, pedig
rájuk is szükség lenne, csak-

úgy, mint az óvodákban. Ert-
sey Katalinnal már a bölcsô-
dei ebédlôben beszélgettünk.
– Nagyon fárasztó ez a mun-
ka, elsôsorban fizikailag. Ren-
getegszer kell felállni, leülni,
guggolni, folyamatosan öt-hat

kisgyerek között megosztani
a figyelmet. A heti büdzsé ti-
zenkilencezer forint, ebbôl a
létminimumon lehet élni, te-
hát enni, lakni és bejárni dol-
gozni. Az egyetem évei elôtt
dolgoztam bölcsôdei dajka-
ként, és azt gondolom, min-
den egyetemistának dolgoz-
nia kellene valamennyit ha-
sonló helyzetben ahhoz,
hogy megértse, mirôl szól az
élet. 

BODNÁR ERIKA

Felcím: Fárasztónak találták a dolgozók munkáját

Bölcsôdébe jártak
a képviselôk

A legutóbbi tragikus ön-
gyilkosságot a Váralagút tete-
jérôl leugorva követte el egy
fiatalember.

– Azokban az esetekben,
amikor a halálesetnél az ide-
genkezûség kizárható, közi-
gazgatási eljárás keretében
vizsgálja a rendôrség a halál
körülményeit. Kollégáim eb-
ben az esetben is, számos
egyéb tényezô mellett igye-
keznek kideríteni a motivá-
ciót, az okokat is – mondta
Csillag Melinda, a BRFK saj-
tóügyeletese az eset kap-
csán. 

Az életüket eldobni szán-
dékozók elôszeretettel vá-
lasztanak úgynevezett mo-
dellhelyeket, ahol korábban
már többen követtek el ön-
gyilkosságot. Ilyen a Váralag-
út, a veszprémi viadukt vagy a
Szabadsághíd. Sajnos elôfor-
dul, hogy az öngyilkossági
szándékot a szakemberek
sem tudják megakadályozni. 

– A tûzoltóság, ha riasztást
kap, elsôdleges feladatának
tekinti az élet védelmét. Mun-
katársaim kommunikációs ki-
képzést is kapnak, hogy szót
értsenek a leugrásra készülô-
vel, lebeszéljék róla – mondta
Kisdi Márk Máté, a budapesti
tûzoltóság szóvivôje. 

A pszichológus szerint a
módszerek is mutatják, hogy
az elkeseredett fiatalok meny-
nyire gondolják komolyan

szándékukat. – Az ugrás leg-
többször végleges, míg a
gyógyszerek nem azonnal
hatnak, így ez inkább segély-
kiáltás, olyankor még van idô
az alany megmentésére –
mondta Benák-Tömöri Judit,
klinikai szakpszichológus. – A
legtöbb fiatal, akivel én dol-
goztam, szerelmi bánat miatt
döntött az öngyilkosság mel-
lett. Társadalmi, gazdasági
problémákra sem szoktak

ilyen válaszokat adni. Elkese-
rednek ugyan a pénzhiány
miatt, de én még nem talál-
koztam olyannal, akit ez a ha-
lálba hajszolt volna – tájékoz-
tatta lapunkat a szakember,
aki szerint manapság az
egyik legnagyobb veszély a
fiatalok között népszerû emós
stílus. Az emósok öltözködé-
sükben is mutatják hovatarto-
zásukat, dalaik hatalmas ér-
zelmekrôl, gyakran a halálról,
az öngyilkosságról szólnak.
– Nemrég zártam le egy ilyen
terápiát. A gyerek 12 évesen
emós lett, és egyre rosszabb
lelkiállapotba került. Késôbb
elmondta, hogy a stílus ho-
gyan törte meg lelkileg. 

SZD-GB

Veszélyt jelent a fiatalok lelkére az emós stílos

Kultikus helyet
választanak az öngyilkosok

– Az országban korábban
a Zselici dombság kapta meg
az ezüst minôsítést a szövet-
ségtôl, és vált csillagoség-
bolt-parkká – mondja Mizser
Attlia, a Magyar Csillagászati
Szövetség fôtitkára. – Ezek a
területek kellôen távol vannak
a városoktól, ipari létesítmé-
nyektôl, vagyis azok lámpái
nem homályosítják el a csilla-
gok fényeit. Több ilyen terület
van még Magyarországon, a
Bakony vagy például a Med-
ves tájvédelmi körzet az, ahol
hasonlóan jól láthatóak az ég
éjjeli fényei. A minôsítés lehe-
tôség arra, hogy ezekre a te-
rületekre turistákat csalogat-
hassunk. Ahhoz persze, hogy
komolyan ki lehessen hasz-
nálni ezt a lehetôséget, csilla-
gászati bemutatóközpontokat
kellene létesíteni. Szükség
volna rájuk, mert bár a kisis-
kolások lelkesek a csillagá-
szati bemutatókon, a nagyob-
bak már elvesztik az érdeklô-
désüket.

GB

Bakos András, Duronelly
Balázs, Jakatics-Szabó Vero-
nika, Papageorgiu Andrea,
Rolik Ádám, Sipos Eszter,
Szabó Franciska, Szanyi Bor-
bála, Takács Szilvia, Tóth An-
gelika mûvei nagy sikert arat-
tak Ausztriában. Rebóczky
Judit Rita az általa készített
vasszobor mellett elmesélte:
pályája kezdetén az volt a
legnagyobb probléma, hogy
nem volt hely, ahol nyugod-
tan alkothatott volna. – Ott-
hon nem tudtam hegeszteni,
mert zajos, és leverte a bizto-
sítékot. Az Amadeus Alkotó-
ház teret adott az alkotáshoz.

Ez a kiállítás nagy lehetôség.
Nem jó, ha egy helyen van-
nak egy mûvész munkái.
Szeretném szétszórni ma-
gam mindenfelé!

U. J.

Nem váltak hátulgombolóssá, mégis bölcsôdébe jártak a
parlamenti képviselôk. Megnézték, hogyan élnek a kis-
gyermeknevelôk, és megpróbáltak kijönni a fizetésükbôl.
Az országgyûlési képviselôk, Bábi Gabriella és Vörösmar-
ty Attila Gödön és Kecskeméten, Ertsey Katalin pedig a fô-
városban dolgozott egy hétig kisgyermeknevelôként.

A Váralagút tetejérôl leugrott és szörnyethalt egy fiatal fér-
fi néhány hete Budapesten. A pszichológus szerint vannak
úgynevezett modellhelyek, ahol számottevôen sokan kö-
vetnek el öngyilkosságot. Magyarországon a Váralagút
mellett ilyen többek között a veszprémi viadukt, a Szabad-
sághíd vagy József Attila balatonszárszói öngyilkosságá-
nak színhelye.

Már két csillagoségbolt-parkunk is van!

Ahonnan tisztán látszik
a Tejút

Ezüst minôsítést kapott a Hortobágy a Nemzetközi Csilla-
goségbolt Szövetségtôl. Az éjszakai égbolt csillagai a vá-
rosok fényei miatt egyre kevesebb helyen láthatók az or-
szágban, a Hortobágyról feltekintve azonban még jól meg-
figyelhetôk a bolygók is.

Judit szobrot hegeszt
Ausztriában

Szüretre indult csapatnyi festô- és szobrászmûvész a múlt
héten Budapestrôl. Az Amadeus Alkotóházban dolgozó fia-
talok három év munkájának babérjait aratták le a Bécs mel-
letti Klosterneuburgi Apátság Galéria A szüret címû kiállí-
tásán.

Ertsey Katalin nagyon fárasztónak találta a bölcsôdei dol-
gozók mindennapi munkáját
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Az égbolt csillagai a városok fényei miatt egyre kevesebb
helyen láthatóak

Sok öngyilkos választja tragikus tette színhelyéül a buda-
pesti Váralagút párkányát
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Rebóczky Judit Rita: Szétszórom magam mindenfelé!
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Jelenleg még Kevin McCa-
be a Fradi tulajdonosa, Berki
Krisztián csupán egy szán-
déknyilatkozatot írt alá, mely-
ben leszögezte: cége egy eu-
róért hajlandó megvenni a
csapatot. Igaz, azt egybôl to-
vább is adná, hiszen a cégé-
nek lényegében nincs pénze. 

– Amikor az angolok átvet-
ték a Fradit, egy 3 milliós tô-
kével létrehozott cég lett a tu-
lajdonos, mégis mûködött a
klub. Ennek tükrében elôfor-
dulhat, hogy az 500 ezer fo-
rintos tôkével létrehozott BK
Management Kft. is tudja
mûködtetni a csapatot. Per-
sze a célunk az, hogy minél
elôbb befektetôt, új, lehetôleg
magyar tulajdonost keres-
sünk az FTC-nek – mondta
lapunk kérdésére Berki Krisz-
tián az általa összehívott saj-
tótájékoztatón. Kérdésünkre –
miért éri meg mindez a cégé-
nek? – azt válaszolta: ô csak
érzelmi alapon cselekedett,

amikor a „Ferencváros meg-
mentésére sietett”. Az össze-
hívott újságírók lényegében
kinevették Berkit. Jelenleg
Berki cége tárgyal a lehetsé-
ges befektetôjelöltekkel, a ter-

vek szerint külön értékesíte-
nék a Labdarúgó Zrt. 19 ezer
részvényét és az ingatlano-
kat. 

– Én elôbb egy papírt sze-
retnék látni, hogy Berki Krisz-
tián egyáltalán tárgyalhat a
Ferencváros labdarúgócsa-
patának eladásáról. Jelenleg
még Kevin McCabe a tulajdo-
nos, Berki Krisztián pedig
csak egy szándéknyilatkoza-
tot írt alá. Olyan papírt, ami azt
bizonyítaná, hogy már most
eljárhat az ügyben, még nem
mutatott fel – mondta Kubatov
Gábor, a Ferencváros új elnö-
ke. – Nagyon szeretnénk, ha
a csapat visszakerülne az
anyaklubhoz. A fejemben már
van egy modell, ami alapján
rentábilisan lehetne mûköd-
tetni a Fradit. Ám elôbb még
sok mindent tisztázni kell.
Nem véletlen, hogy az ingat-
lan-adásvételi szerzôdés az
ország 50 leggyanúsabb ügye
közé tartozik, és az sem vélet-
len, hogy 2009 óta APEH-
vizsgálat van a labdarúgó-
szakosztálynál. Az anyaegye-
sületnek komoly tervei van-
nak a labdarúgócsapattal, ezt
már jeleztük Kevin McCabe-
nek is.                  FEHÉR GYÖRGY

Berki Krisztiánt kinevették az újságírók
a sajtótájékoztatón

Kubatov: Vissza
az anyaklubhoz! – Mindenképpen jó lenne ta-

lálkozni vele egy baráti beszél-
getésre, akkor meg is kérdez-
hetnénk tôle, hogy vállalna-e
részvételt a koncerten – mond-
ja Kóbor János. – De nem raj-
tunk, hanem elsôsorban a me-
nedzsereken múlik az, hogy si-
kerül-e összehozni a közös ze-
nélést. Mindenképpen szükség
volna közös próbákra. Az éne-
kes elárulta: a trió tagjai közül
Keith Emersonnal van közeleb-
bi kapcsolata. – Annak idején a
külföldi fellépéseink alkalmával
a Nice zenekarral is koncertez-
tünk, ez volt Keith Emerson ko-
rábbi formációja. Innen az is-
mertség. Az Omega a Nice-szal
volt egy súlycsoportban, ké-
sôbb az Emerson, Lake and
Palmer már világsztár zenekar
lett. Kóbor János lapunknak el-
mondta: új albumukon is sze-
retnének világsztárokat szere-
peltetni.– Jó volna, ha angol
nyelvû szám is lenne a leme-
zen. Azt mindenki tudja, hogy
Klaus Meine a Scorpionsból el-
énekelte a Gyöngyhajú lányt
White Dove címen, de azt keve-
sen tudják, hogy akkoriban ké-
szült egy demófelvétel, ame-
lyen a Fekete pillangót énekelte
el angolul Klaus. Szeretnénk ezt
a dalt is hallani az új Omega-al-
bumon. 

G. B.

A Scorpions a Fekete pillangót is elénekelte angolul

Kóbor János személyesen
kéri fel Carl Palmert a bulira

Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója lett a Ferencváro-
si Torna Club elnöke, míg Berki Krisztián cége, a BK Ma-
nagement Kft. lehet a Ferencváros futballcsapatának új tu-
lajdonosa. Igaz, ez utóbbit sokan nem értik, hiszen maga
Berki Krisztián vallotta be: lényegében nincs meg az anya-
gi fedezet a csapat mûködtetéséhez.

Kóbor János és az Omega ötvenéves jubileumi koncert-
körútján külföldi vendégmûvészek is felléphetnek majd.
Lapunknak az énekes korábban elmondta, hogy szeretné-
nek világsztárokat is meghívni, például az Emerson, Lake
and Palmer formáció valamelyik tagját is. Carl Palmer már-
ciusban a 12. Nemzetközi Ütôs Fesztivál vendége lesz
Gyôrben, ahol Kóbor Jánossal akár személyesen is meg-
tárgyalhatja a közös fellépés részleteit.

– Tavaly ez a platánfa nyer-
te el az Év fája címet Magyar-
országon, ekkor döntöttük el,
hogy benevezzük erre az eu-
rópai versenyre is – mondta
Ráczné Lánczok Zsuzsanna,
a Letenyéért Közéleti Egyesü-
let elnöke. – A fa múltjáról nin-
csenek pontos információink.
Mivel az Andrássy-Szapáry-
kastély parkjában áll, ezért fel-
tételezhetô, hogy a nemesi
család valamelyik tagja ültet-
hette. 

A település életében fontos
szerepe van a platánnak, hi-
szen találkozási pont, turista-
útvonal is vezet hozzá, és a
városi ünnepi rendezvényei-
nek egy részét is a fa mellett
tartják. A platán megközelítô-
leg ötszáz esztendôs.

– Különbözô szakértôi
becslések 300-500 év körülire
teszik a fa korát. Pontos ada-
tot azután lehetne mondani,
ha fúrásos módszerrel az
évgyûrûkbôl kiszámolnánk.
Mivel ezzel többet ártanánk,
mint használnánk a fának,
ezért inkább elvetettük az öt-
letet. Az Év fája Európában
címért a vetélkedés az inter-
neten folyik. A versenyben
lévô fák között találunk még
tölgyet, keleti platánt és hár-
sot is. G. B.

A letenyei platán lehet
az év európai fája

A határ menti, zalai település kastélyparkjában található
platánfa lehet az Év fája Európában. Már amennyiben kel-
lô számú internetes szavazat érkezik rá. – Az aranysakál korábban

ôshonos állatnak számított
nálunk, azonban a városiaso-
dás és a településszerkezet
bôvülése miatt nagyon be-
szûkült az élettere, gyakorlati-
lag eltûnt. A nyolcvanas évek-
ben már kipusztult állatnak te-
kintették. Ezt a ragadozót ne-
vezte a népnyelv toportyán-
nak vagy nádi farkasnak –
mondja Kemenszky Péter, az
Országos Magyar Vadászka-
mara Somogy Megyei Terüle-
ti Szervezetének titkára. 

– Valójában déli szomszé-
dainkhoz szorultak vissza.
Horvátországban a háború
alatt rendkívüli módon elsza-
porodtak, és kezdtek vissza-
térni Magyarországra is.
1997-ben figyelték meg az
elsô példányokat a délnyuga-
ti határszél közelében, a Drá-
va vidékén. Azóta már min-
den déli megyében láttak
aranysakált, és rendszeresen
lônek is a vadászok. Az arany-
sakál elsôsorban Somogy,
Baranya és Bács-Kiskun me-
gyében van jelen a legna-
gyobb létszámban. Somogy-
ban egész évre adott rá kilö-
vési engedélyt a hatóság,
más megyékben a március és

június közötti szaporodási
idôszakban nem lôhetô.

– A rókánál valamivel na-
gyobb, 70–100 centi test-
hosszúságú állatról van szó,
amelyet a kóbor kutyákkal
könnyen össze lehet tévesz-
teni. Nemcsak a rágcsálókra

és az apróvadra jelenthet ve-
szélyt, de például az ôzgidára
vagy vadmalacokra is. Olyan
híreket is kaptunk, hogy sza-
badtartásos juhállományt, fô-
leg bárányokat is megtámad.
Attól nem kell tartani, hogy a
rókához hasonlóan megjelen-
ne a települések belterületén
is, annál jóval rejtôzködôbb
életmódot folytat. 

GB

Elszaporodott a toportyán
A nyolcvanas években kihaltnak vélték az aranysakált Ma-
gyarországon. Az elmúlt két vadászati idényben viszont
Somogy megyében 382 darabot lôttek ki a fajból.

Kubatov Gábor: A fejemben
már megvan a modell, ami
alapján rentábilisan lehetne
mûködtetni a Fradit

A letenyei kastélypark platánfája
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Kóbor: Jó lenne angol nyelvû nóta is a lemezre
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Az aranysakál visszatért
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– Nem kell szomorú cikket
írni, ô sem szeretné – kérte Ur-
bán Erika színmûvész, amikor
párja haláláról kérdeztük.
– Misi fantasztikus ember volt,
jó humorérzékkel áldotta meg
az élet, emellett megszállottan
dolgozott. Professzorok hoz-
zá küldtek gerincsérves bete-
geket. Volt, aki tolószékben
jött, de a saját lábán távozott,
miután Misi kitörte a meszet a
gerinccsigolyái közül. Ezért is
hívták „Vasmaroknak”. Orvos
szeretett volna lenni, de ne-
mesi származása miatt nem
vették fel az egyetemre, ezért
egy kórházban kezdett dol-
gozni. Egy gerincgyógyítással
foglalkozó professzor karolta
fel és tanította meg az úgyne-
vezett akupresszúrás masz-
százsra, és a hippokratészi
esküt is letette. Az idô tájt a
kórbonctanon is dolgozott,
ennek révén belülrôl is megis-
merte az emberi testet. Dele-
jes kezû masszôr volt, külön-

leges gyógyító erôt tulajdoní-
tottak neki, ugyanis az ember
szemébôl is meg tudta álla-
pítani, ha fájt a feje, ilyenkor
azonnal elsôsegélyt nyújtott.
Egy éve diagnosztizáltak nála
nyelvgyökrákot, csontsovány-
ra fogyva, utolsó erejével kiu-
tazott Brazíliába. Van ott egy
hely, amely gyógyításra alkal-
mas energiával rendelkezik,

és sok reménytelennek hitt
beteg meggyógyult már. Utol-
só erejével odarepült, de más-
nap elaludt – idézte fel az utol-
só utat a színésznô. Kabos
Lászlóhoz Liszai Mihályt jó ba-
rátság fûzte, 10 éven át kezel-
te a színész-komikust, majd
halála után három évvel egy-
másra találtak a színész özve-
gyével. Urbán Erika egy inter-
júban úgy nyilatkozott érzel-
meirôl, amelyek akkor már Li-
szai Mihályhoz kötötték, hogy
azt is Kabosnak köszönheti.
Mint mondta: „Az én Lacim
nem küld nekem akárkit on-
nan az égi színpadról.” 

SIPOS ANETT

Tíz éven át kezelte a nagy nevettetôt, Kabos Lászlót

Elment a Márvány utcai
„Vasmarok”, Urbán Erika
második szerelme

Liszai Kocsik Mihály csontkovácsnak, talpmasszôrnek
megannyi sportoló, orvos, ismert ember és masszôr tarto-
zott a vendégkörébe. Ô kezelte Kabos László színészt is,
akinek párja, Urbán Erika a nagy nevettetô halála után há-
rom évvel összekötötte vele az életét. Valentin-napon, a
szerelmesek napján aludt el Brazíliában, ahova gyógyulni
indult, de már késôn ért oda.

– Vagy nagyon jól, vagy na-
gyon rosszul érzem magam,
nálam nincs középút, a szél-
sôségekben élek – mesélte la-
punknak a színésznô. – Ideha-
za, ahol mindenki stresszel és
görcsöl, én is elfáradok, és a
hatása alá kerülök ennek a
romboló hangulatnak. Ilyen-
kor Erdélybe menekülök. Az
emberek nyugalma, a termé-
szet közelsége, a Hargita és
az a tisztaság, ahogy ott élnek,
feltölt és helyreráz. Tavaly nyá-
ron szénát takartunk az egyik
barátunk birtokán. Egyik ked-
venc helyem egy kénes fürdô
egy erdô közepén, a közelé-
ben egy kocsmával, aminek a
neve Asszonybosszantó, ta-
lán, mert egy decit mérnek fe-
les árban – mesélte Viki, mi-
közben egy hirtelen ugrással
áttért a kedvenc darabjára,
amelyet akár egy ilyen füstös
kis helyen is szívesen elôadna.
– A Macskalépcsô egy intim
darab, nem kell hozzá más,
csak egy pult egy kis kávézó-
ban. Ez persze teljesen más,

mint a kereskedelmi csatorna
napi sorozata, ahol milliók
nézhettek meg esténként.
Nem bánom azt az idôszakot,
mint ahogy a nyuszis maga-
zint sem. Levetkôztem, de
nem voltam közönséges, eb-
ben például sikerült megtalál-

ni a hôn áhított egyensúlyt –
mesélte lapunknak Viki, aki
nemrég egy online viccel tesz-
telte barátait. Közösségi olda-
lán beszámolt készülô házas-
ságáról, mert kíváncsi volt, ho-
gyan reagálnak az ismerôsei.
Viki szerint sosem látott érdek-
lôdés övezte a kijelentést, de
egyelôre még mindig Bonó-
nak, a U2 énekesének tarto-
gatja a szívét. 

BODNÁR ERIKA

Életére a kettôsség jellemzô

Szorcsik Viktória
a Hargitára menekült

Szorcsik Viktória életére jellemzô a kettôsség. Hol egy ele-
gáns partin bukkan fel aranyruhában, hol szénát villáz Er-
délyben. A színésznôt saját elmondása szerint kifejezetten
a szélsôségek vonzzák, a középutat nehezen találja meg.

– Folynak a tárgyalások a
színész menedzsmentjével –
mondta el lapunknak Keserû

Sándor, a film egyik produce-
re. – A filmben Rajk László ki-
végzôtisztje lehet Daniel

Craig. Ez egy kis karaktersze-
rep, ugyanakkor a film és a
történelem szempontjából is
meghatározó jelenet a kivég-
zés. Úgy számolunk, hogy
Daniel Craig két-három forga-
tási napját tudnánk kifizetni,
amely elegendô lenne arra,
hogy egy 5-10 perces jelene-
tet felvegyünk. Keserû Sán-
dor szerint akár már tavasszal
leforgathatják Daniel Craig je-
leneteit. A producer elmesél-
te, hogy az általuk talált ere-
deti dokumentumok szerint
Rajk László még a kivégzése
pillanatában is a Szovjetuniót
éltette. Ez szintén szerepelne
a filmben, amely elsôsorban
a fiatalokat szeretné megszó-
lítani azzal, hogy a valóság-
hoz messzemenôkig ragasz-
kodó játékfilm formájában
mutatja be az ÁVH tevékeny-
ségét. – Szeretnénk, ha ame-
rikai befektetôk helyett ma-
gyar pénzbôl valósulhatna
meg a film. Már elküldtük az
elkészült anyagokat a forga-
tókönyvvel együtt Andy Vaj-
nának, akinek számítunk a
szakmai segítségére, akár
producerként is – mondja Ke-
serû Sándor, aki elárulta: bár
néhány jelenet már elkészült,
a produkcióhoz még nem
gyûlt össze a szükséges ösz-
szeg. 

G. B.

Rajk kivégzôtisztje lesz?
ÁVH-film a munkacíme annak a produkciónak, amely a tör-
ténelmi hûséget követve dolgozná fel a kommunizmus ál-
lami erôszakszervének történetét. Az alkotók elképzelései
szerint Daniel Craiget is szerzôdtetnék.

– Egyre több olyan bete-
günk van, akik feltételezhetôen
a dizájnerdrogok hatása miatt
kerülnek hozzánk – mondja
Zacher Gábor osztályvezetô
toxikológus fôorvos. 

– Elôfordul, hogy nem le-
het megállapítani, milyen szer
hatása alatt vannak, mivel a
tüneteik hasonlóak, mege-
gyezhetnek már ismert kábí-
tószerekével.

A Nemzeti Drog Fókusz-
pont adatai szerint is jelentô-
sen megszaporodott a kábí-
tószerfélék száma, hiszen
míg 2008-ban csak tizenhá-
rom új szerrôl érkezett beje-
lentés a kábítószertrendekkel
is foglalkozó európai uniós
korai jelzôrendszerhez, egy
évvel késôbb huszonnégy
különbözô új szerrôl érkezett
információ. 2010-ben is több
új pszichoaktív szert kezdtek
vizsgálni a szakértôk. A pszi-
choaktív anyagok többsége
szintetikus, és van köztük
olyan is, amely gyógyászati
tulajdonságokkal rendelke-
zik.

– Mivel nagyon új szerek-
rôl van szó, még nincsenek
arra vonatkozóan adataink,
hogy milyen hatással vannak
az emberi szervezetre, pél-
dául, azt nem tudjuk, hogy
hosszú távon okoznak-e füg-
gôséget vagy sem. A hatá-
saik eltérôek lehetnek. Akkut
hatásaik már ismertek, több
esetben halállal végzôdött a
dizájnerdrogok fogyasztása.

Az anyagok egy részét
még nem minôsítették illegá-
lisnak a hatóságok, többet
közülük tápsóként, fürdôsó-
ként és egyéb címen kínálnak
eladásra.

G. B.

Egyre több
a dizájnerdrog-fogyasztó

Új tudatmódosító szerek, úgynevezett dizájnerdrogok van-
nak terjedôben Európában. Magyarországon is komoly
közegészségügyi kockázatot jelent a megjelenésük.

A falon tucatnyi fénykép ôrzi Liszai Kocsik Mihály emlékét
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Daniel Craig epizódszerepet kap
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Viki Erdélybe, a Hargitára menekül
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A pszichoaktív anyagok többsége szintetikus, és van köz-
tük olyan is, amely gyógyászati tulajdonságokkal rendel-
kezik
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A békéscsabai szlovákok na-
gyon sok szép népdalt ôriztek
meg, melyeket szívesen éne-
kelnek napjainkban is. Ugyan-
akkor kevés a lehetôség arra,
hogy dalosaink zenekar kísé-
retével énekeljenek, ezért kü-
lönösen nagy örömet jelent
minden egyes meghívás,
amely a szerbiai Pivnicán
vagy a romániai Nagylakon
rendezett szlovák népi szóló-
ének-fesztiválra szól. Ezeken
a rendezvényeken a résztve-
vôk egy egész fesztiválzene-
kar kíséretében énekelhet-
nek. Az elmúlt években nyolc
csabai énekes járt a nagylaki
„Cez Nadlak je...” fesztiválon:
Balog Krisztina, Tejes Tímea,
Felegyi Mária, Kesjár Daniella,

Suta Zsuzsanna, Medvegy
Gabriella,  Križán Pál és Štír
Mihályné. Legutóbb január
28. és 30. között került sor
ilyen rendezvényre Pivnicán,
ahová a Csabai Szlovákok
Szervezete Szatmáriné Ba-
logh Erikát és Ocsovszki Ildi-
kót nevezte be.

A vajdasági szlovák falu-
ban nagyon hálás a közön-
ség, szeretik a szlovák nép-
dalokat. Három estén keresz-
tül szólt a zene, zengett a dal,
de a hallgatóság nem lan-
kadt, fáradhatatlanul megtap-
solt minden egyes elôadott
versszakot. Nagy tapsot kap-
tak a csabai versenyzôk is! 

A békéscsabai folklór-ren-
dezvényeken az autentikus

elôadásmódon van a hang-
súly. A hagyományos éneklés
technikáját alkalmazzák vá-
rosunkban a szlovák népi
énekesek is, ennek köszön-
hetôen a térségben rendezett
szlovák szólóének-fesztiválo-
kon a legarchaikusabb elô-

adásmód mindig a csabai
szlovák énekeseké. így volt
ez az idei pivnicei szólóének-
fesztiválon is. A népdalok
speciális elôadásáért ebben
az évben is békéscsabai szlo-
vák énekes, Ocsovszki Ildikó
kapta a díjat.
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Szimat egy hat év körüli, gyö-
nyörû, hamvasszürke szôrû,
nagytestû, keverék ivartalanított
kan kutya. Még tavaly júniusban
került a menhelyre.

Régi otthonában macskákkal
és kisebb kutyákkal élt együtt,
akikkel jól kijött, a menhelyen
azonban kenneltársaival etetés-
kor gyakran összeveszett – való-
színûleg a bezártság okozta
stressz miatt. Egyszer csúnyán
meg is sérült, de testi sebei szé-
pen begyógyultak. A lelke azon-
ban csak akkor jön helyre, ha sze-
retô otthonra talál. Most társ nél-
kül él egy kennelben. Az embe-
rekkel nagyon barátságos. Csak
olyan házhoz adható örökbe, ami
külterületen van, ahol biztosan

nem kell elviselnie a tûzijáték és a
petárdák durrogását. A csabai ál-
latmenhely a Kétegyházi út 30. sz.
alatt található, tel.: 06-30/322-
2776, honlap: www.csabaiallatve-
dok.hu, e-mail: csabaiallatve-
dok@freemail.hu. Köszönjük, ha
adója 1%-át a csabai menhely ku-
tyái javára ajánlja fel! Adószá-
munk: 18383128-1-04.

GAZDIKERESÔ

Már február 18-án megkez-
dôdtek és egészen március
10-éig zajlanak a IX. Csabai
Farsang eseményei, melyek
közül február 26-án, szomba-
ton került sor az „Állatok far-
sangja, avagy fókuszban az
élôvilág” címû rendezvényre
az Andrássy Úti Társaskör
épületében és udvarán.

A Békéscsabai Kulturális
Központ átmeneti „szálláshe-
lyére” szervezett program ke-
retében gyermekrajz-, fotó- és
kisállat-kiállítással kedvesked-
tek a rendezôk a legkisebbek-
nek és a szülôknek. A folyama-
tos arcfestési lehetôség mellett
a nyuszikat, csincsillákat, mó-
kusokat és báránykákat is bár-
ki megsimogathatta, majd pi-
henésképpen a Petôfi Utcai Ál-

talános Iskola növendékeinek
rajzait is megcsodálhatták a
résztvevôk. Még a délelôtti
program részeként mutatkoz-
tak be a csabai állatvédôk, akik
egy kutyust is hoztak maguk-
kal, majd a gyerekek egy nem
mindennapi „dog dancing
show”-t, azaz kutyatáncot te-
kinthettek meg a Magyar Ebte-
nyésztôk Országos Egyesülete
helyi erôinek közremûködésé-
vel. A Békéscsabai Kulturális
Központ farsangi nyitórendez-
vényének is beillô programmal
még nem értek véget az intéz-
mény „maskarás” eseményei,
hiszen március 5-én látvány-
disznótorral és a Hevesi Imi ne-
vével fémjelzett zenés gyer-
mekfarsanggal várták az ér-
deklôdôket.            Kárász-Kiss 

Állatok farsangja

Slováci v Békešskej Čabe a na
okolí si zachovali veľa ľudo-
vých piesní, ktoré i radi spieva-
jú. Majú však málo možností
zaspievať si ich za sprievodu
hudobnej kapely. Naši speváci
sa preto veľmi tešia pozva-
niam na festivaly sólistov slo-
venských ľudových piesní us-
poriadaných buď v  Srbsku,
alebo v rumunskom Nadlaku.
Na týchto podujatiach môžu
milovníci slovenských ľudo-
vých piesní spievať za sprievo-
du celého festivalového orc-
hestra. Počas minulých rokov
boli v  Nadlaku na festivale

„Cez Nadlak je...“ ôsmi z čabi-
anskych spevákov: Kristína
Balogová, Tímea Tejesová,
Mária Felegyiová, Daniela
Kešjárová, Zuzana Šutová,
Gabriela Medveďová, Pavol
Križán a Helena Štírová. Na-
posledy sa podobný festival
konal v dňoch 28. a 30. januá-
ra v srbskej Pivnici, kde Čabi-
anska organizácia Slovákov
nominovala v tomto roku Ildiku
Očovskú a Eriku Satmáriovú. 

V Pivnici je veľmi vďačné
obecenstvo, milujúce slovens-
ké ľudové piesne. Počas troch
večerov znela hudba a spev,

ale obecenstvo vytrvalo tlies-
kalo po každej zaspievanej
strofe. Veľký potlesk dostali aj
Čabänky!

V kruhu folkloristov v  Bé-
kešskej Čabe sa kladie veľký
dôraz na autentický prednes
ľudových piesní. Tomu môže-
me ďakovať, že naši speváci
na sólových festivaloch spie-
vajú vždy najpôvodnejším
spôsobom. Tak to bolo i v Piv-
nici. Cenu za špeciálny pred-
nes ľudových piesní dostala Il-
dika Očovská, teda aj v tomto
roku speváčka z  Békešskej
Čaby.

Cabianski Slováci na stretnutí V pivnickom poli

^

Csabai szlovákok a pivnicai határban

A Nyújtsd Segí-
tô Kezed Alapít-
ványt 1991-ben
hozták létre a
Békés Megyei

Szociális, Gyermekvédelmi,
Rehabilitációs és Módszertani
Központ szociális intézmény-
egységének dolgozói az intéz-
ményben lakó sérült gyerme-
kek és fiatalok életminôségé-
nek javítása céljából. Az eltelt
idôszakban szervezetünk egy-
re nagyobb szerepet kapott az
intézmény szakmai munkájá-
nak támogatásában. Fô tevé-
kenységünk, hogy az intéz-
ményben és Békés megyében
élô értelmi sérült, mozgássé-
rült és halmozottan sérült
gyermekek és fiatalok habilitá-
cióját, rehabilitációját segít-
sük. Másik fô tevékenysé-
günk, hogy a fogyatékkal élô
embereknek munkalehetôsé-
get biztosítsunk. Ennek érde-
kében az OFA által támogatott
több pályázati lehetôséggel
elôbb védett munkahelyet
hoztunk létre kertészeti tevé-
kenységgel, majd e tevékeny-
ség többlépcsôs bôvítésére,
továbbfejlesztésére került sor.
Ezen projektek céljaként a
megváltozott munkaképes-
ségû és az értelmi sérült mun-
kavállalók munkára való felké-
szítése és foglalkoztatása va-
lósult meg. Az OFA projekte-
ket követte a HEFOP/1.3.1-
05/1 „A nôk a munkaerôpiacra
való visszatérésének ösztön-
zésére” projekt, melyben 20 fô
megváltozott munkaképes-
ségû nô képzését valósítottuk
meg. A képzés és a szakmai
gyakorlat után a célcsoportból

8 fô 6 hónapig tartó foglalkoz-
tatásáról gondoskodtunk. A
TÁMOP-1.4.1 „Esély a munká-
hoz” alternatív képzési és fog-
lalkoztatási modell Békés me-
gyében élô megváltozott mun-
kaképességû nôk és értelmi
sérült fiatalok számára. A pro-
jekt keretében 12 fô virágkötôi
és 12 fô takarítói OKJ-vizsgát
adó képzésben részesült. A
képzés után 14 fô foglalkozta-

tását segítjük. 2006-tól a vé-
dett munkahelyen szociális
foglalkoztatás keretein belül
23 fogyatékossággal élô fiatalt
kertészetünkben foglalkoztat-
tunk.

„A megváltozott munkaké-
pességûek és értelmi sérültek
elhelyezkedése nehéz, de
nem lehetetlen” – ez a vezér-
elv hajtja továbbra is a békés-
csabai Nyújtsd Segítô Kezed
Alapítványt.

Alapítványunk 2010. szep-
tember 1-jén indította el jelen-

legi, az „Elsô lépés” TÁMOP-
5.3.1-C-09/2 számú progra-
mon belül a „Lépcsôfok” pro-
jektjét. 

A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg. A támo-
gatás összege 71 718 800 Ft.

A projekt idôtartama: 2010.
szeptember 1.–2012. február
29.

Alapítványunk többéves ta-
pasztalattal rendelkezik ah-
hoz, hogy a sajátos élethely-
zetben élô és az értelmi sérült
munkavállalókat a munkaerô-
piacra segítse. A projektben
az alapítvány ezeknek a hátrá-
nyoknak a csökkentését tûzte
ki céljául a fogyatékossággal,
utógondozásban élô, munka-
tapasztalattal nem rendelkezô
személyek számára. A célcso-
port eléréséhez együttmûkö-
dési hálózat jött létre különbö-
zô szakmai szervezetekkel.
Békés megye egészét érintô
felhívásainkat a médiában, ön-

álló és a szakmai szervezetek
honlapjain tesszük közzé, va-
lamint az együttmûködô szer-
vezeteknél és a munkaügyi
központok kirendeltségein to-
borzónapokon adunk tájékoz-
tatást.

A programba 75 fô 18 éven
felüli inaktív vagy tartós mun-
kanélküli személy bevonása a
közvetlen célunk, akik a gyer-
mekvédelmi ellátás rendszeré-
bôl kerültek ki, vagy fogyaté-
kossággal, szenvedélybeteg-
séggel élnek, alacsony iskolai
végzettséggel vagy elavult,
nem piacképes szakmával
rendelkeznek. A sokoldalú
szolgáltatás (háromféle OKJ-
vizsgát adó, illetve akkreditált
képzés, munkakipróbálás,
személyiségfejlesztés, esetke-
zelés) révén a projektben
meghatározott célunk: a hát-
rányos helyzetû emberek tár-
sadalmi befogadásának elô-
segítése, esélyegyenlôségük
biztosítása, munkaerô-piaci
helyzetük javítása.

A „Lépcsôfok” projekt felhívá-
saira eddig mintegy 200 fô je-
lentkezett. Közülük a program-
ban részt vevô szakemberek
(gyógypedagógusok, fejlesztô-
pedagógus, szociálpolitikus,
szociális munkások, pszicholó-
gus) választják/választották ki
azokat a pályázókat, akik meg-
felelnek a programkiírás támasz-
totta követelményeknek. A több-
lépcsôs kiválasztás és a projekt-
be való bevonás eredménye-
képp 2010 novemberétôl és
2011 januárjától 4–4 fô két hó-
nap idôtartamban munkakipró-
báláson vett részt. A Békéscsa-
bai Regionális Képzô Központ-

ban (BRKK) decemberben in-
dult képzésekre 12 fô a takarítói,
12 fô az önkéntes segítô házi
gondozó képzés, valamint 12 fô
a januárban indult kerti munkás
képzés hallgatója. 

A projekt célcsoportja tagjai-
nak társadalmi és szociális hely-
zetén jelen programunkkal azért
szeretnénk változtatni, mert ala-
csony iskolai végzettséggel
vagy elavult ismeretekkel ren-
delkeznek, nem ismerik a mun-
kába álláshoz szükséges állás-
keresési technikákat, szakmai
támogatás nélkül a munkáltatók
nem tudják ôket alkalmazni,

csak szakmai beavatkozás hatá-
sára képesek a munkaerôpiacra
lépni.

Várjuk még a jelentkezôket a
projekten belül induló kerti mun-
kás és önkéntes segítô házi gon-
dozó tanfolyam nyári képzésére,
valamint a takarítói munkakipró-
bálásra és a segítô programokra.

A programra jelentkezni e-
mailen vagy postai úton fel-
adott önéletrajzzal lehet az
alábbi címre:

Nyújtsd Segítô Kezed Ala-
pítvány 5600 Békéscsaba,
Degré u. 59.

e-mail: nyska@alfold.net
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„Elsô lépés – lépcsôfok” projekt az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezôk számára
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AJÁNLATUNKBÓL:

LAKÁSOK:
A Kazinczy utcában, tízemeletes
társasház földszintjén 40 m2-es,
felújított, másfél szobás lakás el-
adó. Ár: 6,2 M Ft. 
A Lencsésin, liftes házban két és
fél szobás, felújított, belsô hôszi-
getelésû, erkélyes lakás eladó. Ár:
7,3 M Ft. 
A Vécsey utcában 2. emeleti, két-
szobás, erkélyes, egyedi fûtéses la-
kás eladó. Ár: 7,4 M Ft. 
A Vécsey utcában 37 m2-es, 4.
emeleti, egyszobás, kis rezsijû la-
kás eladó. Ár: 7,5 M Ft. 
A Lencsési lakótelepen 58 m2-es,
egy + két fél szobás, 9. emeleti,
felújított lakás eladó. Ár: 7 M Ft.
A Kazinczy-ltp.-en 55 m2-es, két-
szobás, 1. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Ár: 7,6 M Ft.
Az Áchim-ltp.-en földszinti, 55 m2-
es, egy + két fél szobás, konvek-
tor fûtésû lakás pincével eladó. Ár:
7,6 M Ft. 
A Lencsési ltp.-en egy + két fél
szobás, központi fûtéses, 56
m2-es, 2. emeleti lakás eladó.
Ár: 7,8 M Ft.
A Vécsey utcában 53 m2-es, két-
szobás, téglablokkos, egyedi
fûtésû, erkélyes lakás eladó. Ár:
7,9 M Ft.

A Szabadság téren, 3. emeleten
kétszobás, erkélyes, felújított la-
kás egyedi konvektor fûtéssel el-
adó. Ár: 12 M Ft.

CSALÁDI HÁZ/HÁZRÉSZ: 
A Bartók Béla úton háromszobás
családi ház akár vállalkozásra, be-
építhetô vagy átalakítható udvar-
ral eladó. Ár: 21 M Ft. 

A Munkás utcában kétszintes,
négy szoba + nappalis, kétgene-
rációs családi ház két konyhával
és három fürdôszobával eladó. Ár:
21 M Ft.

A Fészek utcában amerikai kony-
ha + nappalis családi ház három
szobával, dupla garázzsal eladó.
Ár: 38 M Ft. 

A Mandula utcában ötszobás, te-
tôtér-beépítéses családi ház dupla
szerelôaknás, fûtött garázzsal el-
adó. Ár: 41,9 M Ft.

Az Ilosvai utcában 290 m2-es, új-
szerû családi ház hat szobával el-
adó. Ár: 45 M Ft.

A Juszt Gyula utcában háromszin-
tes családi házban két különálló
lakás (1. emeleti 86 m2-es és tetô-
téri 70 m2-es), valamint 86 m2-es,
földszinti, két részre osztható üz-
lethelyiség saját, egyautós parko-
lóhellyel eladó. Ár: 45 M Ft. 

A Becsey Oszkár utcán nagy pol-
gári ház három lakássá alakítva,
egyben, hét szobával eladó. Ár:
57 M Ft.

A belvárosában exkluzív kialakítá-
sú, három épületrészbôl álló hét-
szobás lakóingatlan-együttes el-
adó. Ár: 68 M Ft.

ÉPÍTÉSI TELEK, TANYA: 
A Szamóca utcában 973 m2-es,
mûvelés alatt álló, beépíthetô,
gyümölcsöskertes telek eladó. Ár:
650 000 Ft. 
Szanazug gyulai oldalán, a Napos
utcában telek gyümölcsöskerttel,
fúrott kúttal, cserepes út mellett
eladó. Ár: 800 000 Ft. 
A Peresi holtágon vízparti, 800 m2-
es horgásztelek saját stéggel, la-
kókocsival eladó. Ár: 1,59 M Ft.
815 m2 telek eladó. Fúrott kút, vil-
lany van! Ár: 2,5 M Ft.
Belterületi, 805 m2-es építési telek
bekerítve, fúrott kúttal eladó. Ár:
2,5 M Ft.
750 m2-es telek faházzal, vil-
lannyal, fúrott kúttal eladó. Ár:
2,49 M Ft. 
Két lakás építésére alkalmas,
1000 m2-es telek Jaminában el-
adó. Ár: 4 M Ft.
Fényesen, a fényesi út mellett
2280 m2-es építési telek eladó. Ár:
5,5 M Ft. 
A Körte soron 822 m2 építési telek
villannyal eladó. A telek elôtt a víz,
a gáz, bevezethetô! Ár: 5,8 M Ft. 
A Klapka utcában 550 m2-es,
közmûvesített nyeles telek építési
tervvel eladó. Ár: 12 M Ft. 

Ipari területen, a Berényi úton
2603 m2-es, háromszobás, felújí-
tandó tanyaingatlan eladó. Ár:
12,9 M Ft. 

A város határában, 2200 m2-es tel-
ken jószágtartásra kialakított, is-
tállókkal ellátott tanyaingatlan el-
adó. Ár: 15 M Ft. 

A Dobozi úton komplex, 100 m2-
es, akár vállalkozásra is alkalmas
tanyaingatlan 15 000 m2-es telek-
résszel eladó. Ár: 16 M Ft. 

A Trófea utcában 12 360 m2-es te-
rület – jelenleg szántó – eladó. A
telek beépíthetô, ipari beruházás-
ra is alkalmas. Ár: 21 M Ft. 

A belvárosban 305 m2-es építési
telek villannyal és szennyvízháló-
zattal eladó. Víz, gáz az utcáról be-
vezethetô! Ár: 24,9 M Ft. 

IPARI TERÜLETEK:
A Gyulai úton 2731 m2-es ipari te-
rület 500 m2-es beépített üzem-
csarnokkal eladó vagy igény sze-
rint kiadó. Ár: 27 M Ft. 

A Madách utcában 450 m2-es, 14
helyiségbôl álló, érvényes mûkö-
dési, ÁNTSZ- és telephely-enge-
déllyel rendelkezô ipari létesít-
mény eladó. Ár: 29, 9 M Ft.

Irodánk szarvasi, kecskeméti,
szegedi és gyulai ingatlanokkal
is rendelkezik!
Irodánk mobil üzletkötôket ke-
res. Tel.: 30/391-9051

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

Nyitva tartás szeptember 1-jétôl június 14-éig:
hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00, hétvégén: zárva.

Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés; belépôjegyek árusítása helyi és országos rendezvé-
nyekre (Interticket, Ticket Express, Ticket Pro, Ticketportal és Jegymester jegyek); ingyenes
prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, rendezvényekrôl. • Megvásárol-
hatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék, hátizsákok, tollak, tollkészletek, kitûzôk,
kulcstartók, sapkák, noteszek), Munkácsy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák,
Magyar Turizmus Kártya, térképek, képeslapok, útikönyvek.

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

PROGRAMAJÁNLÓ
Március 11.–április 13.
Aknay János Munkácsy-díjas fes-
tômûvész kiállítása a Jankayban
Március 13-án
„Csak tiszta forrásból…” – kiállítás
megnyitása és díjkiosztó ünnepség
a Lencsési Közösségi Házban
Március 15-én
Tóth Péter zongoramûvész Liszt-
hangversenye a Jókai Színház Vi-
gadójában

Március 15-én 18.00 órától
Békéscsabai Irodalmi Estek a
Phaedra Közéleti Központban
Március 19-én 19.00 órától
A Szászcsávási zenekar a Balassi-
ban
Március 19-én 17.00 órától
Családi táncház a Balassiban
Március 19-én
Egészségfesztivál a Rádió 1 szer-
vezésében a Csaba Centerban

SZÓRAKOZTATÓELEKTRONIKAI TERMÉKEK
GARANCIÁLIS SZERVIZELÉSE

MINDEN TÍPUSÚ TV, VIDEÓ, DVD, KAMERA GARANCIÁN TÚLI JAVÍTÁSA 
RÖVID HATÁRIDÔVEL

SZERVIZ CSABA TV BÉKÉSCSABA, TELEKI U. 5. TEL.: 66/327-005

Panasonic

Három egymást követô év-
ben is megkapták a Fischer
Annie-ösztöndíjat, s általa
számos fellépés és egyéb
megmérettetés lehetôségét. 

Csabai hangversenyük
mûsorán egy-egy Beethoven,
Schubert- és Ravel-mû szere-
pelt. Elôször Beethoven
1799-ben írt c-moll kvartettjét
játszották, mely ugyan for-
mailag még a szigorú klasszi-
kus keretek között marad, ér-
zelmileg viszont már igen
személyes töltetû, és – külö-

nösen az elsô tétel – több vo-
natkozásában is a híres Pat-
hétique zongoraszonátával
rokonítható. Ezután követke-
zett Schubert Quartettsatz-a,
azaz egyetlen sodró lendü-
letû, virtuóz tétel, melyet a
szerzô legeredetibb hangvé-
telû kamaramûvei között tar-
tanak számon. 

A hangverseny második
felében Ravel remekmûvét,
az 1903-ban komponált F-dúr
vonósnégyest hallhattuk,
melynek elôadása vitathatat-
lanul az est fénypontját jelen-

tette. Úgy tûnt: a Nádor Quar-
tet tagjaihoz közel áll Ravel –
akkor még kifejezetten imp-
resszionista – hangzásvilága,
zenei ötleteivel azonosulni
tudtak, így vált tolmácsolásuk
szuggesztívvé. Bravúros fel-
szabadultsággal muzsikál-
tak, teljesen átadták magukat
a zenének, és ezt azonnal
megérezte a közönség.

A zsúfolásig megtelt Viga-
dó közönsége ráadásként
egy Bach szólószonáta tételt
hallhatott.

Farkas Pál

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Bemutatkozott a Nádor Quartet

Csabai farsang kilencedszer
Február 19-én a Csabai Kol-
bászklub hathatós segítségé-
vel és a nemzetiségi találkozó
dalos kedvû résztvevôinek
közremûködésével hagyo-
mányôrzô disznóvágást tar-
tottak az Andrássy Úti Társas-
kör udvarán és termeiben.
Ugyanazon a napon a Jami-
nai Közösségi Házban zenés,
táncos disznótoros farsangra
várták a résztvevôket – nem-
hiába.

Színesítette a téli napokat,
estéket a Vasutas Mûvelôdési
Ház dél-alföldi hagyományo-
kat megörökítô fotókiállítása
és farsangja, a Munkácsy-em-
lékház újonnan felfedezett, ta-
lán a fiatal Munkácsy Mihály

kezei közül kikerült festménye
vagy a Mama címû darab,
amelyben hajdan maga a fes-
tô is szerepelt. A Lencsési Kö-
zösségi Ház csoportjai az
egyik hétvégén szomszédol-
tak, a másikon gyöngyszö-
véssel próbálkoztak és igazi
farsangi álarcokat készítettek,

hét közben pedig elôadást
hallgathattak meg a megye
farsangi népszokásairól. Me-
gyeren sportbál, a Békési Úti
Közösségi Házakban dzsessz-
klub, az Andrássy Úti Társas-
körben igazi élô állatokkal az
„állatok farsangja” és játszó-
ház próbálta feledtetni, hogy
milyen hosszú is ez a tél.

A IX. Csabai Farsang
csúcspontja – amelyben szá-
mos csabai közösség lát-
ványdisznótorát akár Buda-
pestrôl is nyomon követhet-
ték az érdeklôdôk – már való-
ban a „farsang farkára”, már-
cius elsô hétvégéjére esett.
Errôl a különleges esemény-
rôl következô számunkban ol-
vashatnak.        Mikóczy Erika

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

A szobaszínház ezúttal is
igazolta, hogy korának való-
ban nagy színházi sikere volt,
a színkör tagjai szereplô sze-
mélyekként jeleskedtek a tör-
ténelminek is mondható hely-
színen. A 19. század kopogta-
tott be a szobákba, és a törté-
net, melyben egy régen letûnt
világ szereplôi mesélnek éle-
tükrôl, álmaikról, a házassá-
gok mibenlétérôl pro és kont-
ra. A falak még emlékeznek a
régi nagy ebédekre is, ahogy
az elôadás kezdôdik a vala-
mikori ebédlôben, aztán foly-
tatódik a többi szobában,
majd a vörös szalonban, ahol
Munkácsy feküdt összekötöz-
ve, ahol most éppen jól vagy
rosszul sikerült házasságáról
bölcselkedik Berki Ákos, az
özvegy és mogorva Mogoriné
Czili nevû leányának férje. A

színköristák egyre jobban be-
lelendülnek, a nem várt mó-
don megsokasodott nézôse-
reg is megtanulja a sötét szo-
bákból kivilágított szobákba
járás feladatát. Pereg, zajlik a
játék, a történet, még ha szok-
ványos is, mégis tele van
ügyesen elhelyezett írói poén-
patronokkal, Szigligetit nem
hiába nevezték a „színpad
urának”. Egy darabig nehéz
megszabadulni attól, hogy
vajon hogyan játszhatta 1866.
január 6-án este a csabai
nagyvendéglôben a 22 éves
Munkácsy Berki Ákos szere-
pét, aztán már csak arra fi-
gyelünk, hogy a színkör egyik
legtehetségesebb tagja, Or-
mándy Keve hogyan küzd
meg Berki Ákosként a külön-
legesen interaktív (a kölcsö-
nös érintkezést lehetôvé tevô)
helyzetekkel, hogy például

mellette áll egy másik sze-
replô, mondjuk Czili, a fele-
ség (Kovács Zsófi) és még
öt vendég, vagy amit aka-
runk. Végül is Ormándy és
özvegy Mogoriné (Gedó
Ágota), Szegfû Tivadar ügy-
véd (Szondi József), Ugri
Miska (Hanucz Richárd) és a
többiek egyre csak fokozzák
a játék lendületét, nyílt színi
kacagásra késztetve a nézô-
sereget.

Sass Ervin 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

A csabai születésû Dobroczki
Mihály László kapta idén „A
Kultúra Pártfogója” díjat,
amely minden évben egy
olyan magánszemélynek ado-
mányozható, aki jelentôs tá-
mogatást nyújt kulturális in-
tézmények mûködéséhez, il-
letve kulturális események
megrendezéséhez vagy mû-
vészeti alkotások létrejötté-
hez.

Az elismerést eredetileg ja-
nuár 21-én az Iparmûvészeti
Múzeumban vehette volna át

Misi bácsi, aki akkori egész-
ségi állapota miatt nem tudott
megjelenni az ünnepélyes
eseményen. így alig egy hó-
nappal késôbb itthon, Békés-
csabán kapta meg az elisme-
rést, amelyet eredetileg dr.
Réthelyi Miklós nemzeti erô-
forrás miniszter, Szôcs Géza
kultúráért felelôs államtitkár
és dr. Hoffmann Rózsa okta-
tásért felelôs államtitkár nyúj-
tott volna át. A díjátadó hely-
színéül végül a Békés Megyei
Munkácsy Mihály Múzeum

szolgált, s ez közel sem vélet-
len. Ahogy az dr. Szatmári
Imre megyei múzeumigazga-
tó köszöntôjébôl is kiderült,
2007-ben Misi bácsi volt „A
kis Jeanne” címû Munkácsy-
kép megvásárlása kapcsán
indított sikeres gyûjtési akció
legbôkezûbb magánadako-
zója. Az 1935-ös születésû
nyugalmazott gyógyszerész
emellett a megye több közté-
ri szobrának felállításához is
hozzájárult, de adományozott
pénzt iskolaépítésre, sportpá-
lyára, templomi orgona felújí-
tására és nehéz helyzetû te-
hetségek támogatására is. A
76 éves, nagylelkû mecénás
Kiss Tibor alpolgármestertôl
vehette át a díjat. Miután meg-
köszönte az elismerést, egy
mondatban összegezte érzé-
seit: – Eddigi életembôl 65
évet töltöttem Békés megyé-
ben, amit ezúton is szerettem
volna meghálálni.

K. K. P.

A kultúra pártfogója

Szobaszínház a kúriában
Fôvédnök: Vantara Gyula

Csaba Center aula
2011. március 12.

(szombat) 10.00 óra
Mûsorvezetô: Kesjár Katinka

és Oszlács Norbert
10.00–14.00 Véradás
14.00 Rita bohóc gyermekmûsora
14.30 Future Model Agency
15.00 Gyermekszépségverseny
16.00 Békés megyei középiskolák
szépe 2011
18.00 Üzletember-találkozó
19.30 The Elegants
20.00 SP
20.30 Eredményhirdetés
20.40 Csordás Ákos
21.00 Dirty Slippers
21.30 Janicsák Veca
22.00 Fitdance center

Frankó
Fesztivál
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A P R Ó H I R D E T É S
SZOLGÁLTATÁS

Szobafestést, mázolást, ta pé tá zást, szalagpar-
kettázást, homlokzatfestést, hõszigetelést, ne-
mesvakolatok készítését vállalom! Lestyán Pál,
Gorkij u. 6. Tel.: 436-226, 30/481-8071.

Iroda, lépcsôház takarításátvállalom számlaké-
pesen. Tel.: 30/290-8726.

Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készítés, -
javítás részletfizetéssel is. Nyílászárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

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 Jó zsef.

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

Szeretne bepillantani a jövôjébe? Bizonyta-
lan? Útmutatást vár? Segítek! Sors-elem-
zés, lélekgyógyászat. Szeretettel várom
hívását. Tel.: 06-20/934-5988.

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

Szakdolgozatok nyomtatását és kötését
soron kívül vállalom. Tel.: 66/740-286,
06-20/770-0494.

Bérautók (3000), bérmikrobusz (5000), bér-
utánfutó (1500). Tel.: 06-70/389-0280.

Autóvillamosság: Berényi út 11.

Zárszerelés, hibaelhárítás! Tel.: 06-30/246-
4934.

Olajcsere 690/l + 900 munkadíj:
Berényi út 11.

OKTATÁS
Angolnyelv-oktatás Békéscsabán: www.fero-

nil.hu.
Angol-, németnyelv-oktatás. Tel.: 06-

20/933-6828.
Gyerek angol, német 4 éves kor-

tól 18 éves tapasztalattal. Tel.: 66/638-
110.

Olasznyelv-oktatás. Tel.: 06-20/2595-126.
JAMINÁBAN általános iskolásoknak korre-

petálás és képességfejlesztés. Tel.:  06-
20/975-4487.

Matematikából korrepetálás, érettségire fel-
készítés: 06-70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás: 06-70/392-0459.
Matematikakorrepetálás, elôkészítés álta-

lános és középiskolások részére. Tel.: 06-
70/368-9171.

MUNKA
Ingatlanirodánk üzletkötôket keres kötetlen

munkaidôben, másodállásban is. Tel.:
30/326-8630

Otthonról végezhetô internetes munka,
azonnal fizetô: judit4007@freemail.hu!

INGATLAN
Penzán lakás jármû vagy olcsó ingatlan be-

számításával eladó. Tel.: 06-70/332-9113.

EGYÉB
Elégedetlen Ön a biztosító kárrendezésével?

Mi segítünk! CREDIT LIFE Bt., Békéscsaba,
Andrássy út 6., tel.: 30/940-6578.

Kukoricát, napraforgót nagy tételben vásárolok.
Tel.: 06-20/657-6224.

Múlt év februárjában pályázatot
nyújtott be a város A pedagó-
giai, módszertani reformot tá-
mogató informatikai infrastruk-
túra fejlesztése (tanulói laptop
program) TIOP-1.1.1/09/1 azo-
nosító számú pályázati felhí-
vásra. A pályázat nyert, a több
mint 71 milliós támogatásnak
köszönhetôen összesen 524
tanulói laptoppal, 24 tanári lap-
toppal, routerekkel és WiFi Ac-
cess Pointokkal gazdagodott
Békéscsaba négy intézménye:
a 2-es iskola, a Szabó Pál téri
iskola, a Jankay iskola és a Ke-
mény Gábor szakközépiskola.
A projektzáró rendezvényt feb-
ruár 21-én tartották a városhá-
za Mokos Termében.

– Egy pályázatnak többször
örülünk: amikor megjelenik,
amikor nyertesként hirdetnek
ki, amikor megvalósul, és ami-
kor befejezôdik a fejlesztés.
Ebben az esetben külön öröm,
hogy százszázalékos támoga-

tással, tehát önrész nélkül bô-
vültek a lehetôségek a prog-
ramban részt vevô iskolákban.
A könyvet persze nem helyet-
tesítheti semmi, de a laptop jó
segédeszköz, amelynek segít-
ségével mindenki használhatja
a digitális tudásbázist – mond-
ta Kiss Tibor alpolgármester.

Zsótér Attila projektmene-
dzser hozzátette, hogy a digitá-
lis technológia hatékonyan tá-
mogatja az egyéni tanulási ké-
pességek és a kooperatív tech-
nikák fejlesztését. Például egy
matematikaórán a tanár gépen
küldheti át a feladatokat, a diá-
kok gépen oldják meg, de akár
interaktív táblánál is be lehet
mutatni a jó megoldást. A mai
gyerekeknek ez természetes,
hiszen már az internet, a szá-
mítógép világába születtek,
szeretik az újdonságokat, és
élni tudnak ezekkel a lehetôsé-
gekkel.

m.e

Lezárult a laptop program

Munkácsy születésének évfor-
dulója (február 20-a) elôtt pár
nappal felbolydult a város,
mert egy csabai család egy
különleges, régi képpel keres-
te meg a Munkácsy-emlékhá-
zat. A festmény Lang György
asztalosmestert ábrázolja, aki-
nek leszármazottai, vagyis a

tulajdonosok szerint: a csalá-
di legendárium úgy tartja,
hogy a portrét a hajdani aszta-
losinas, Lieb Misi, azaz Mun-
kácsy Mihály festette. Hogy
valóban egy korai Munkácsy-
kép került-e elô, az majd kide-
rül, mindenesetre a festményt
február 19-én kiállították az
emlékházban, és felbukkaná-
sát már az elsô napokban
óriási érdeklôdés övezte.

Amikor a IX. Csabai Far-
sang keretében az emlékház
programot szervezett Liszt
Munkácsy szalonjában cím-
mel, talán még senki sem sej-
tette, hogy egy féltve ôrzött
családi ereklye kerül a ren-
dezvény középpontjába. A
társasági eseményre érkezett
mûvészeket és mûvészetpár-
tolókat Szente Béla köszön-

tötte, majd Kolarovszki Sarol-
ta énekmûvész, Kovács Judit
zongoramûvész és a csabai
színistúdiósok közremûködé-
sével Munkácsy és Liszt ba-
rátsága jegyében telt a délu-
tán elsô fele. A mûsor után a
vendégek kíváncsian vonultak
át abba a terembe, ahol Mun-
kácsy korai alkotásai láthatók,
és ahova most Lang György
portréja is került. 

Mint azt Mészáros Zsuzsa
elmondta, a szakértôk tiszte
eldönteni, hogy valóban Mun-
kácsy-képrôl van-e szó. Annyi
bizonyos, hogy a hajdani asz-
talosinas egy idôben portré-
festésbôl tartotta fenn magát,
ebbôl gyûjtötte össze akadé-
miai tandíját, hogy aztán „a
porból és a sárból” egészen
Párizsig jusson. M. E.

Korai Munkácsy-kép?
Immár huszadik alkalommal
találkoztak Békéscsabán a
nemzetiségi vezetôk, ezúttal a
IX. Csabai Farsang program-
sorozat részeként. A február
18-án kezdôdött háromnapos
találkozót a Csabai Szlovákok
Szervezete (CsSzSz) rendezte a
Vasutas Mûvelôdési Házban.

Az eseménysorozat az
„Élô hagyományok a Dél-Al-
földön” címû fotókiállítás
megnyitásával vette kezdetét,
melyet dr. Csicsely Ilona, a
megyei szlovák önkormány-
zat elnöke, önkormányzati
képviselô nyitott meg. A kon-
ferencia résztvevôit Lászik Mi-
hály, a CsSzSz elnöke üdvö-
zölte – külön köszöntve Van-
tara Gyulát, Békéscsaba pol-
gármesterét és Štefan Daňo
fôkonzult. A polgármester kö-

szönetét fejezte ki Ancsin Pál-
né Erzsike néninek, aki két év-
tizede töretlen lelkesedéssel
szervezi a nemzetiségi talál-
kozókat. Az elôadások sorát
Ando György, a Munkácsy
Mihály múzeum igazgatóhe-
lyettese, a Békéscsabai Szlo-
vák Önkormányzat elnöke
„Néprajzi értékek, tájházak,
programok” címû elôadása
nyitotta. ôt Kutyej Pál önkor-
mányzati képviselô, evangéli-
kus lelkész követte, aki a ha-
gyományok ôrzésének szere-
pérôl szólt a közösségekben,
a családban és az egyházak-
nál, utalva az Európai Unió
idei mottójára, az önkéntes-
ségre. 2011. a család éve is,
erre épült Szigeti Antal katoli-
kus plébános elôadása, aki a
családi hagyományokról

szólt. A továbbiakban a né-
met, a román és a szerb tradí-
ciókból kaphattak ízelítôt a je-
lenlévôk, szombaton pedig
Békéscsaba nevezetességeit
ismerhették meg, s bepillan-
tást nyerhettek a IX. Csabai
Farsang vidám disznótoros
programjaiba is. V. A.

Nemzetiségi találkozó

Bohus-tárlat
Budapesten

Nemrégiben nyílt meg Bo-
hus Zoltán szobrászmûvész
különleges, üvegbôl készült
mûveibôl rendezett kiállítása
a budapesti Vízivárosi Galé-
riában. A tárlatot Nagy T. Ka-
talin mûvészettörténész aján-
lotta a megjelentek figyelmé-
be. A megnyitóünnepséget
sokan megtisztelték jelenlé-
tükkel, köztük a Budapesten
mûködô Békéscsabaiak Ba-
ráti Köre Egyesület (BBKE)
tagjai is. A megnyitón egyben
bejelentették azt is, hogy az
idén 70. születésnapját ün-
neplô Bohus Zoltánnak ezt
követôen májusban Békés-
csabán nyílik kiállítása.  A fô-
városi kiállítás március 10-éig
tartott nyitva. Vadi
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Munkácsy Mihály születé-
sének 167. évfordulója alkal-
mából február 18-án koszo-
rúzták meg a múzeum mun-
katársai a Munkácsy Mihály
Múzeum kertjében található,
Borsos Miklós által 1958-ban
készített, a festômûvészt áb-
rázoló köztéri szobrot. Az im-
már hagyományos megemlé-
kezésen dr. Szatmári Imre
megyei múzeumigazgató ün-
nepi beszédében Munkácsy
békéscsabai inaséveire emlé-
keztette a hallgatóságot. Mint
ismeretes, Munkácsy Lang
György mesternél volt aszta-
losinas. Az 1844. február 20-

án született Munkácsy inas-
évei után Békéscsabáról in-
dult mûvészi pályáján – meg-
hódítva a világot Párizstól Lu-
xemburgig. A csabai Munká-
csy Mihály Múzeum dolgozói
éppen ezért fontosnak tartják
emlékének ápolását. Nem kis
büszkeséggel tölti el a helyi
múzeumi szakembereket az a
tény sem, hogy több mint
egymillióan látták már Ma-
gyarországon a híres Munká-
csy-képeket, a trilógiát. Bé-
késcsabán 450 személyes
tárgyát, relikviáját ôrzik és ál-
lítják ki rendszeresen, hisz a
békési megyeszékhelyen lát-

ható a legnagyobb magyaror-
szági Munkácsy-gyûjtemény,
s a világon egyedül a mi mú-
zeumunk viseli Munkácsy ne-
vét. A hagyományokhoz tar-

tozik az is, hogy május else-
jén, Munkácsy halálának év-
fordulóján a csabaiak felkere-
sik a mûvész sírját a fôvárosi
Kerepesi temetôben.         V. A.

Megkoszorúzták Munkácsy szobrát

Immár tizenegyedik alkalommal
szervezett civil bálat a Civil Szer-
vezetek Szövetsége, ezúttal
február utolsó szombatján a
Fiume Hotelben.

A kellemes társasági esemé-
nyen Gólya Pál, a szervezet el-
nöke ünnepélyes bálnyitó be-
szédében kiemelte a civil szféra

tevékenységének, munkájának
fontosságát. Arról is szólt, mi-
lyen fontos néha megállni, és fe-
hér asztal mellett összegezni a
tapasztalatokat. Idén többek
munkáját oklevél adományozá-
sával köszönte meg a szövet-
ség, így Gyeraj Andrásné,
Szathmári Kornélia, Fehér Jó-

zsef – lapunk, a Csabai Mérleg
felelôs szerkesztôje –, Gyaraki
Sándorné és Jámbor Zsófia Te-
rézia részesült elismerésben.

Szathmári Kornélia 2004-ben
csatlakozott a civil szférához,
2006-tól tagja a Civil Szerveze-
tek Szövetségének, s 2008-tól
elnöke a Sorsfonó Önismereti

Egyesületnek. Jámbor Zsófia
Terézia 2007-tôl kapcsolódott
be a civil életbe mint önkéntes,
majd a Civil Szervezetek Szö-
vetsége munkatársa lett, ahol
pályázatírásban és programok
megvalósításában vesz részt.
Gyeraj Andrásné 2002 óta a RE-
MONDA Szabadidôs, Lovas és

Sportegyesület elnöke. Nem
maradt el az igazi báli hangulat,
melyrôl a Joker zenekar, vala-
mint a gyulai Energy Dance
Cool Hip-Hop Táncszínház
gondoskodott. A tombola fôdí-
ját a Proko Travel békéscsabai
irodája biztosította.

Vándor Andrea

Bálozott a Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége

Kedves Raffay Ernô!
A Csabai Mérleg egyik koráb-
bi számában olvasható:
„A világon kizárólag Magyar-
országon kutathatók a sza-
badkômûvesség – 1920 elôtti
– dokumentumai.”

Kezemben tartok egy
könyvet, melybôl szintén
idézni szeretnék Önnek!
Hiram könyve – Magyarorszá-
gon kiadja a Gold Book Kft.

„Immár tizenhárom éve,
hogy együtt kutatjuk a sza-
badkômûvesek különös rítu-
sainak eredetét és jelentését.”

Üdvözlettel: Kôvágó
György

Nyílt levél 
a történésznek
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Sándor-napi vendégek
A hír egyértelmû: március 18-
án, Sándor napján Békéscsa-
ba vendége lesz két országos
hírû mûvészember, Sándor
György és Dinnyés József. Az
elôbbi így jellemzi magát: „Az
írók között elôadómûvész, az
elôadómûvészek között hu-
morista, a humoristák között
humoralista”, míg Dinnyés:

„Költôk között zenész, zené-
szek között költô vagyok...”
Egyébként közismerten Sán-
dor humoralista, Dinnyés pe-
dig daltulajdonos, magas ki-
tüntetések birtokosai, köny-
vek, kazetták, CD-lemezek
jelzik munkásságuk sikereit. A
két vendég közös estje a Bé-
késcsabai Tavaszi Fesztivál
részeként március 18-án este
7 órakor kezdôdik az András-
sy Úti Társaskörben (András-
sy út 38.)

Az est szervezôje és házi-
gazdája, a vendégek régi ba-
rátja, Mácsai Sándor, a Bé-
késcsabai Víziközmû Társulat
elnöke mondja: – Barátaim
nem elôször jönnek Békés-
csabára, több alkalommal is
voltak már itt, nálunk. Ez a
mostani est „Két tudás egy
csárdában” címmel minden

eddigi alkalmaknál izgalma-
sabb lesz, mert közös prog-
ramban még nem szerepel-
tek. Az est – úgymond – té-
mája prózában, dalban elme-
sélve az utóbbi négy-öt évti-
zed története, ahogy ôk látják.
Egy nagy generáció képvise-
lôje a két mûvész, egy nagy
korszak hírhozói és megélôi.

A Sándor-napi est a barát-
ság jegyében a tavaszi feszti-
vál egyik jelentôs eseményé-
nek ígérkezik. Ne hagyjuk ki!

Sass Ervin

Ismét remekeltek a Buda-
Cash Békéscsabai Atlétikai
Club atlétái. A dinamikus fej-
lôdést mutatja, hogy öt érmes
helyezést hoztak haza.

Eperjesi László tanítványa,
Márton Anita újabb országos
csúccsal rukkolt ki, és Medo-
varszki János versenyzôje,
Baji Balázs is kitûnô ered-
ménnyel szerezte meg 60
méter gáton a bajnoki címet.
A fiatalok közül Tóth Sándor
tanítványa, Gregor László ju-

nior középtávfutó és Germán
Tibor versenyzôje, Koléner Ti-

bor is szép küzdelemben lett
a felnôttek között 3. helyezett.

Fedettpályás országos bajnokság

BékéscsaBa anno…

Százhúsz éve indult a téglagyártás
A hajdani csabai építkezések-
hez a minôségi tégla- és cse-
répanyagot távolabbi tégla-
gyárakból hozatták. Jaminá-
ban az 1869-es évtôl egyes
vállalkozók próbálkoztak ége-
tett tégla gyártásával, de ezek
minôsége nem felelt meg az
építészeti elvárásoknak.

A jó minôségû tégla helyi
iparszerû gyártását 120 éve,
1801-ben a Suk–Wagner és
Társai néven indult vállalkozás
kezdte el. Az alapítók: Wagner
József állami építészeti fômér-
nök, Suk Kálmán földbirtokos

és Haviár Lajos állították ter-
melésbe az elsô gôztéglagyá-
rat Csaba jaminai városrészé-
ben. A gyár 1902-ig kézi bá-
nyászással mûködött, kézi ve-
résû téglákat gyártott. Ezt kö-
vetôen állították termelésbe az
elsô körkemencét, majd 1910-
tôl beállították a gôzkazánt, in-
nentôl ez mûködtette a gépso-
rokat.

A külsô Orosházi úton
mûködô Csabai Gôztéglagyár,
a Suk–Wagner és Társai cég
1920–1945. között jelentôs
munkáslétszámmal évi 5 millió

téglát és 3 millió tetôcserepet
gyártott.

A jó hírû jaminai téglagyár
az államosításig mûködött. Az-
után – az 1908-ban indult Bohn
téglagyárral történô összevo-
nását követôen – Bohn–Suk
néven vált országos hírû tégla-
gyárrá, és gyártott minôségi
téglaipari termékeket. Majd a
cégnek újabb neve lett, Dél-Al-
földi Tégla- és Cserépipari Vál-
lalat, mely korszerû technoló-
giával elôállított termékekkel
öregbítette a csabai téglaipar
hírnevét. Gécs Béla

Teaház
Szeretettel meghívunk min-
den kedves érdeklôdôt a
március 18-án, pénteken 18
órától tervezett „Beszélge-
tés a békéscsabai fazekas-
ságról” címû programunkra
a Meseházba.
Meghívott vendég: Ványai
Mária.


