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Átlátható Elôre

1912-ben alakult meg Békéscsabán az Elôre Munkás Testedzô Egyesület a labdarúgással. A csabai foci azóta megélt hullámhegyeket és hullámvölgyeket, a lila–fehér csapat
jelenleg az NB II. keleti csoportjának hetedik helyén áll. A
Békéscsaba 1912 Elôre SE –
a hazai sportegyesületek többségéhez hasonlóan – korábban bonyolult keretek között
mûködött, mára a gazdálkodása példaértékû. Hogy ez
mit jelent a lassan százéves
csabai labdarúgás mindennapjaiban, arról dr. Kovács
Mihályt, az egyesület elnökét
kérdeztük.

– 2009 ôszén állt munkába az Elôre új elnöksége. Milyen változásokat léptettek
életbe, és ezek milyen eredményt hoztak?
– Eleinte meglehetôsen
szûk volt a mozgásterünk, hiszen a bajnokság már elkezdôdött, de a kilenctagú elnökség nagy ambícióval látott munkához. Hetente üléseztünk, az ôsz ráment arra,
hogy felmérjük a helyzetet.
Tavasszal szakmai kérdésekkel foglalkoztunk, edzôváltás
volt, és Pásztor József irányításával gyakorlatilag a
bennmaradásért küzdött a
csapat. Az új idôszámítás
2010 nyarán kezdôdött. Az
akkor már öttagú elnökséggel markánsan kettéválasztottuk az egyesület és a kft.
mint háttérszervezet mûködését. Az ügyvezetô júliustól
Gera Imre lett. Rendbe tettük
az alapszabályt, közgyûléseket, elnökségi üléseket tartottunk, frissítettük a tagnyilvántartást.

Biztonságos a csatornázás
Ahhoz, hogy a csabai lakosok
garantáltan jó minôségû, minden szempontból megfelelô állapotú hálózatot vehessenek
használatba, elengedhetetlen
a megfelelô üzembiztonsági ellenôrzések elvégzése – fogalmazott Sztankó Ilona azon a
nyilvános bemutatón, amelynek keretében az eddig elkészült csatornaszakaszok mûszaki vizsgálatának egyes lépéseit mutatták be.
A közel egy éve zajló nagyszabású beruházást kezelô önkormányzati projektszervezet
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vezetôje hangsúlyozta: az ellenôrzések igen szigorú mûszaki feltételei a lakosság érdekeit szolgálják. A bemutató során elsôként geodéziai bemérést végeztek, hogy a csatorna
megfelelô föld alatti elhelyezkedését vizsgálják. Ezt követte
az a víztartási próba, amelynek
célja, hogy a csôvezetékek, aknák tömítettségét ellenôrizzék.
Ehhez a csatornát feltöltötték
vízzel, és azt vizsgálták, hogy a
csôben, illetve az aknában vane vízveszteség, vagyis nem szivárog-e el a víz. Ezután következett az úgynevezett kamerás
vizsgálat, amikor egy önjáró
kamera – a kész szakaszon végighaladva – belülrôl készített
felvételt a csatornáról. A vizsgálati eredmények kiértékelése
során a szakemberek meggyôzôdnek a vezeték folytonosságáról, megfelelô esésérôl, valamint arról, hogy nincs-e szivárgás vagy egyéb mûszaki probléma az érintett szakaszon. A
Békéscsabán közel egy éve
zajló szennyvízberuházás keretében több utcában már

megépült a korszerû szennyvízelvezetést biztosító rendszer,
amelynek üzembiztos mûködése érdekében minden alkalommal elvégzik a bemutatott
vizsgálatokat még a lakossági
rákötéseket megelôzôen. Az
elsô ezer háztartás várhatóan
április második felében csatlakozhat rá a város vadonatúj
csatornahálózatára.
K. K. P.
Lapunk legközelebbi száma
április 21-én jelenik meg.

Százmilliók
az iskolának
Jelentôs összeget, 227 millió
forintot nyert a város a Környezet és Energia Operatív Program keretében, s a vissza nem
térítendô támogatásnak köszönhetôen hamarosan megújul a Szabó Pál Téri Általános
Iskola.
A Lencsési lakótelep központjában fekvô, több mint harmincéves múlttal és hagyományokkal rendelkezô nyolc évfolyamos általános iskola épülete
régóta komplex energetikai fejlesztésre szorul, ez most az elnyert összegbôl végre megvalósul. A március 16-ai bírálóbizottsági döntést követôen megkezdôdött a támogatási szerzôdés elôkészítése, s – az eredményes közbeszerzési eljárást
követôen – a nyáron megkezdôdnek a munkálatok, a befejezés pedig 2012 augusztusára
várható. A felújítás keretében javul az épület hôtechnikai adottsága, csökken a hôveszteség,
korszerûsítik a fûtési, hûtési,
melegvíz-rendszert és a világítást, kicserélik vagy utólagosan
hôszigetelik a nyílászárókat.

Sokat tettek a csabai fiatalokért, kultúráért, sportért
Március 15-én a városháza
dísztermében és a Kossuth
téren köszöntötte Vantara
Gyula polgármester Békéscsaba díjazottjait. Az ünnepen
Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetést kapott dr. Péter Józsefné, a Kölcsey Utcai
és Ligeti Sori Óvoda vezetôje
és Szécsi Ferencné, a Petôfi
Utcai Általános Iskola pedagógusa. Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést vehetett át
Banner Zoltán mûvészettörté-

nész, író, elôadómûvész. Békéscsaba Sportjáért kitüntetésben részesült Ancsin Mihályné Laurinyecz Katalin, valamint a Bereczkiné Harangozó Ildikó és Petrovszki Pál alkotta edzôpáros.
Dr. Péter Józsefné 1976ban kitûnô minôsítéssel diplomázott Szarvason.1980-ban a
Kölcsey Utcai Óvodában helyezkedett el, 1990-tôl az intézmény vezetôje. Munkáját
nagyfokú hivatás- és gyer-

mekszeretet, magas szintû
szakmai, vezetôi hozzáértés
jellemzi. Épít a nevelôtestület,

a szülôk, a gyermekek véleményére, igényeire. 2004ben, az integrációt követôen

Az élô zene varázsa
Élô elôadáson részt venni
mindig másfajta élményt jelent, mint egy CD-t meghallgatni. Az egyszerinek, a megismételhetetlennek megvan a
maga különös varázsa, mely
sok mindenbôl tevôdik össze:
a sajátos akusztika, a látvány,
az elôadó kisugárzása mind
megannyi összetevôje ennek
a jelenségnek. Igaz ez akkor
is, ha tény: egy koncert ritkán
kelhet versenyre egy felvétel
tökéletességével.
Úgy vélem, mindezt el lehet mondani a Szegedi Szimfonikus Zenekar békéscsabai
koncertjének kapcsán, amelyen három romantikus szerzô egy-egy eltérô mûfajú alkotása hangzott el, de amelyek egymáshoz mégis soksok szállal kapcsolódtak. Bátran állíthatjuk, hogy egy jól
szerkesztett, egységében is
változatos mûsort hallhattunk.

Nikolai A windsori víg nôk
vígoperájának nyitánya ugyanolyan játékos volt és elbûvölô,
mint Schubert B-dúr szimfóniájának elsô tétele. Mindkettôn a XIX. századi Bécs atmoszféráját érezni. Tovább folytatva a gondolatsort: a nyitány
életörömtôl duzzadó tündértánca szinte visszaköszönt
Mendelssohn e-moll hegedûversenyének zárótételében. A szegedi együttest ezúttal Dénes István, a Budapesti
Operaház karmestere vezényelte, akinek a nagy egységeket sikeresen egybefogó
törekvése, valamint pontos és
mértéktartásában is elegáns
gesztusai nyomán a zenekar
élménydús pillanatokkal ajándékozta meg közönségét.
(Gondolok itt a nyitány mellett
a már említett szimfónia elsô
és befejezô tételére.
FOLYTATÁS A 15. OLDALON *

nagy gondot fordított a Ligeti
Sori Óvoda tárgyi feltételeinek
javítására, korszerûsítésére, a
nevelômunka szakmai minôségének emelésére és arra,
hogy a két testület egymást
segítô közösséggé formálódjon. Színvonalas, eredményes munkájának elismerése
a kitüntetés.
Szécsi Ferencné 1973-ban
diplomázott, azóta a Petôfi utcai iskolában tanít. Gyermekként maga is odajárt, édesapja

ott tanított, ez ösztönözte, hogy
gondozza és gyûjtse az iskolatörténeti emlékeket. Kezdettôl
fogva magas szintû oktató-nevelô munkát végez, lelkiismeretesség, felelôsségtudat jellemzi tevékenységét. Gyakorlatorientált, egészséges életszemléletû nevelôi munkájával
kiemelkedô a gyermekek személyiségformálásában, emellett elismert tehetséggondozó
és felzárkóztató tevékenysége.
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Testületi ülésen történt

CSABAI MÉRLEG

Vállalkozások, infrastruktúra
Békéscsaba hosszú távú célja, hogy a térség gazdasági,
közigazgatási, oktatási, kereskedelmi és szolgáltató
központjává váljon, és az infokommunikáció fejlesztésével az e-szolgáltatások terén
is élen járjon – áll abban a
2011-tôl 2014-ig szóló gazdasági programban, amelyet
március 25-én fogadott el a
közgyûlés.
Az önkormányzati törvény
elôírja, hogy a választások
után megalakuló új testület
hat hónapon belül alkossa
meg az adott ciklusra vonatkozó gazdasági programját.
A most elfogadott több mint
hatvanoldalas program kijelöli a gazdaság fejlesztésének
irányait, és ez képezi majd az
alapját a következô évek költségvetési koncepcióinak. Az
anyag – a helyzetelemzést
követôen – a gazdaságfej-

lesztési célrendszert részletezi. Eszerint Békéscsabán a
következô négy évben kiemelt szerepet kap a vállalkozásfejlesztés, ezen belül az
ipari infrastruktúra fejlesztése,
a befektetés-ösztönzés, egy
törzsház típusú vállalatcsoport létrehozása és a turizmusfejlesztés. A következô
fontos terület az alap infrastruktúra (utak, kerékpárutak,
belvízelvezetés, ivóvízhálózat
stb.) és az intézményi infrastruktúra (oktatás, egészségügy, szociális szféra, sport)
fejlesztése. Ugyancsak kiemelt szerepet kap a zöldgazdaság, amely a szennyvízhálózat kiépítését, a hulladékok
és a megújuló energiák hasznosítását jelenti.
Vantara Gyula polgármester a közgyûlésen hangsúlyozta, hogy a városvezetés
továbbra is tiszta, nyílt és át-

látható gazdálkodást folytat.
A következô idôszak egyik
legfontosabb feladatának nevezte a folyamatban lévô és
áthúzódó beruházások befejezését, hozzátéve, hogy
szem elôtt kell tartani a fejlesztések hatékonyságát, fenntarthatóságát és térségi hatásait. Miklós Attila szerint a
programban nincsenek olyan
konkrétumok, amelyek kiutat
mutatnának a jelenlegi nehéz
helyzetbôl. Takács Péter úgy
vélte, a helyzetelemzés tényszerû, a fejlesztéseknek viszont gátat szab a város anyagi helyzete. Mint mondta, jelenleg sok fiatal vándorol el
Békéscsabáról, ezért nem ért
egyet azzal, hogy indokolatlan lenne egy újabb ifjúsági
garzonház építése. Dr. Kerekes Attila és Herczeg Tamás
jelezte, hogy az ifjúsági garzon iránti igényeket viszonylag rövid idôn belül kielégíti a
város, szociális bérlakásból viszont több kellene.
Dr. Ferenczi Attila kiemelte,
hogy a gazdasági program a
város helyzetének és céljainak megfogalmazásán túl figyelembe veszi azt is, hogy az
uniós pályázati lehetôségek a
jövôben jelentôsen csökkenhetnek, a ma még meglévôket
a leghatékonyabban kihasználva kell tehát azon dolgozni,
hogy Békéscsaba fejlôdjön.
Mikóczy Erika

Hosszas vita az szmsz-rôl
A legutóbbi testületi ülésen
hosszas vita folyt a közgyûlés
szervezeti és mûködési szabályzatáról, különösen arról,
hogy kinek lehet elôterjesztési joga és hogy hány fôs egy
frakció.
A dokumentum szerint elôterjesztô lehet a polgármester,
az alpolgármester, a tanácsnok, a bizottság, a bizottsági
elnök, a településrészi önkormányzat vezetôje, a képviselôcsoport, a képviselôcsoport
vezetôje, a jegyzô, az aljegyzô, az osztályvezetôk és
mindazok, akiket a közgyûlés
elôterjesztés készítésére köte-

lez vagy felkér. Az elôzô ciklusban egy képviselôcsoport
megalakításához három fô
kellett. Az MSZP és a Jobbik
szerette volna elérni, hogy a
kisebb testületben kétfôs frakciók alakulhassanak, lévén,
hogy két-két képviselôjük jutott a közgyûlésbe. A többség
szerint azonban két fô az csak
egy pár, de nem csoport, így
Békéscsabán ebben a ciklusban egyedül a Fidesz alakíthat
frakciót. Hrabovszki György
az MSZP nevében egész javaslatcsomagot nyújtott át.
Takács Péter azt kérte, hogy
minden képviselô elôterjesztô

lehessen, Szabóné Kocziha
Tünde pedig szerette volna elérni, hogy a listás képviselôk
is rendelkezzenek képviselôi
célelôirányzattal. A többség
ezeket a kéréseket nem támogatta.
Vantara Gyula hangsúlyozta, hogy a korábbi szervezeti
és mûködési szabályzatot
szinte változtatás nélkül vették
át. Kiemelte, hogy az egyéni
képviselôk kifejezetten a választókerület dolgaira kapnak
keretet, és megjegyezte azt is,
hogy a frakciók tagjainak létszámát illetôen meg kell húzni
egy határt.
M. E.

A Jobbik is reagált

óvodák tevékenységének szorosabb
összefûzése az iskolával nagyban javíthatott volna az intézmény rossz beiskolázási mutatóin. Strifler Attila a városi
kötvénykibocsátás kapcsán fogalmazta meg a párt véleményét, mely szerint
az újabb kötvényügylet eddig sosem látott mértékben bizonytalaníthatja el a
következô évek városi költségvetéseit.

A közgyûlési SZMSZ módosítása is felháborította a jobbikos képviselôket,
akik szerint a szabályzat számukra csak
korlátozott formában biztosít elôterjesztési jogot: – Kizárólag a testület jóindulatán múlik, hogy a közgyûlés elé kerülhet-e valamely önálló elôterjesztésünk
vagy sem – elégedetlenkedett Szabóné
K. K. P.
Kocziha Tünde.

Vannak olyan pontjai az oktatási racionalizációnak, amelyekkel egyet tudnak érteni, de összességében nem tartják elég kidolgozottnak az ésszerûsítést
– derült ki a Jobbik békéscsabai szervezetének közgyûlést követô sajtótájékoztatóján. Szabóné Kocziha Tünde
szerint a 10-es iskola közelében lévô

Nôhetnek
a térítési díjak
A szociális szolgáltatásokat igénybe vevôk – fôként a
szociális étkeztetésben részesülôk és az idôsek otthonainak lakói – egy ideje már találgatják, hogy a mindenhol
tapasztalható áremelkedés
vajon mikor gyûrûzik be ide
is, mikortól kell többet fizetniük az ételért vagy az ellátásért. A közgyûlés két fordulóban – márciusi és áprilisi ülésén – tárgyalja a szociális intézmények által biztosított ellátásokról és a fizetendô térítési díjakról szóló rendeletet,
amelybôl kiderül, hogy a tervek szerint május elsejétôl kell
drágulásra számítani.
A rendelet leköveti a központi jogszabályváltozásokat,
és részletesen tartalmazza a
szociális alapellátások és a
szakosított ellátások igénybevételének feltételeit, díjait. A
szolgáltatások egy része (például az idôsek vagy demensek nappali ellátása étkezés
nélkül) továbbra is ingyenes
lesz, a többi térítési díj mintegy 3–5 százalékkal emelkedik. Folyamatosan nô az
igény a szociális étkeztetésre,
amelynek térítési díja napi
500 forint marad adagonként.
A bentlakásos otthonok havi
térítési díjai májustól a tervek
szerint a következôképpen
alakulnak: Ady Endre utca –
79 000 forint; Bartók Béla út,
Csaba utca – 76 000 forint;
Bankó András utca – 73 000
forint; idôskorúak gondozóházai (Urszinyi utca, 4-es
Honvéd utca, Orosházi út) –
76 000 forint; Életfa nyugdíjasház – 90 000 forint.

Üléseztek
a jegyzôk
A városháza dísztermében
tartotta ülését a Megyei Jogú Városok Szövetségének Jegyzôi
Kollégiuma március 29–30-án. A
tanácskozáson huszonhárom
város címzetes fôjegyzôje és
jegyzôje, a minisztériumok, az
Állami Számvevôszék és a Békés Megyei Kormányhivatal vezetôi, illetve magas rangú képviselôi tárgyalták meg a nagyvárosokat érintô aktuális ügyeket.
A részletekrôl lapunk következô
számában olvashatnak.

„Nyitva van az ovikapu”
Szeretettel várjuk az érdeklôdô családokat a Lencsési Lakótelepi Óvoda
nyílt napjaira április 11–12-én a Pásztor utca 91–93. sz. alatti (volt Kômíves), április 13–14-én a Lencsési út 15. sz. alatti (volt József A.) épületbe
fél kilenctôl délután öt óráig.
Részletes információkat a www.lencsiovi.hu
weboldalon találnak rólunk az érdeklôdôk.
100 Ft/kg

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

ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK
Telefon:

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

GyÁRTÁSA, BEÉPíTÉSE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
Minden, ami ÜVEGEZÉS
Polykarbonát • Épü let la ka tos-mun kák

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

Újabb kötvénykibocsátás

Az önkormányzatnak mérlegelnie kellett, hogy még a város adósságállományának
komoly növekedése mellett is
élni kíván-e a már elnyert, benyújtott vagy elôkészítés alatt
álló pályázati lehetôségekkel,
vagy egyszerûen lemond fejlesztési beruházásairól. Tény,
hogy a 2013-ig hatályos uniós költségvetésben elkülönített fejlesztési források most
állnak rendelkezésre, így a
tervezett és akár három-négy
éven át húzódó bevételnövelô és megtakarításokat eredményezô beruházások önerejét is most kell elôteremteni
– derült ki a köz-gyûlési vitán
elhangzott többségi véleményekbôl.
A város vezetésének álláspontja szerint ezért van szükség az újabb kötvénykibocsátásra, amelyet az az ajánlattételi felhívás készít elô,
aminek közzétételérôl a legutóbbi közgyûlésen született
döntés. Április közepéig várnak ajánlatokat a pénzintézetektôl, amivel többen nem értettek egyet az ellenzék soraiból. Miklós Attila (MSZP) arra
hívta fel a polgármester figyelmét, hogy az újabb kötvényügyletnek köszönhetôen
ötszörösére növekedhet a város adósságállományának
szintje a négy évvel ezelôtti
2,5 milliárdhoz képest. Vantara Gyula válaszában az állami
adósságszint mértékére emlékeztette a szocialista politi-

kust, amely az elôzô kormány
„áldásos” tevékenységének
köszönhetôen mára 2 milliós
tartozást jelent minden egyes
magyar lakos számára. Takács Péter (LMP) az egyes
beruházásokhoz köthetô fejlesztési hitel igénybevételét
javasolta a kötvénycsomag
kibocsátása helyett, míg Strifler Attila (Jobbik) a város
pénzügyi
mozgásterének
hosszú távú beszûkülésérôl
és a várható törlesztési nehézségekrôl beszélt. A polgármester az ellenzéki érvekre reagálva leszögezte, hogy
az újabb 4 milliárdos kötvénytôke szigorúan olyan beruházásokra fordítódik majd,
amelyek bevételhez juttatják
a várost, vagy éppen megtakarításokat tesznek lehetôvé.
Hozzátette: míg a fejlesztési
hitel kedvezô kamatszinttel,
legfeljebb 3 éves türelmi idô
mellett s kizárólag a fejlesztéssel párhuzamosan vehetô
igénybe, legalább 5 százalékos önerô biztosítására is kötelezi a hitelfelvevôt. Ezzel
szemben a kötvényforrást –
valamivel magasabb kamatszinttel ugyan, de – ötéves türelmi idô mellett sem kell rögtön felhasználni, vagyis a fejlesztési beruházásokig alkalom adódik a tôke pénzpiacon történô forgatására, valamint lehetôséget nyújt a fejlesztések teljes finanszírozására is.
Kárász-Kiss

Testületi ülésen történt

CSABAI MÉRLEG
Támogatott
médiumok
Békéscsaba idei költségvetése összesen 32 millió forintot
tartalmaz médiakapcsolatokra. A legutóbbi közgyûlés
döntése alapján ebbôl a keretbôl 24 millió forinttal támogatják a Csaba Televízió, 4
millió forinttal pedig a Csaba
Rádió közszolgálati mûsorainak gyártását és sugárzását.
Miklós Attila azt javasolta,
hogy a maradék 4 millió forintból 2-2 milliót kapjon a
Hír6 és a Rádió1, Strifler Attila pedig túlzott mértékûnek
tartotta a támogatásokat.
Vantara Gyula jelezte, hogy a
tévé és a rádió megemelt
mûsor-idôben foglalkozik a
várossal. Kiemelte, hogy minden párt megszólalási lehetôséget kap, és megjegyezte
azt is, hogy csak azok a médiumok juthatnak önkormányzati támogatáshoz, amelyek közszolgálati szerepet
vállalnak.

Foglalkoztatásra pályáznak
Újabb huszonkilenc ember
nyolc hónapig történô közfoglalkoztatására nyújtott be pályázatot a város a Békés Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi
Központjához. A pályázat keretében huszonhét szakmunkás
napi hatórás, két munkavezetô
napi nyolcórás foglalkoztatását
tervezik. A megpályázott támogatási összeg 17 millió, az önkormányzatot terhelô önrész
4,8 millió forint.
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Kiss Tibor: „Az élet írta ezt az elôterjesztést!”
Kiélezett közgyûlési szócsatára készült mindenki a város
oktatási intézményrendszerének átszervezésére vonatkozó határozati javaslat kapcsán, amit végül komolyabb
vita nélkül fogadott el a testület. Visszavonták az érintett
igazgatói megbízatásokat, és
döntöttek az új intézmények
vezetôi pályázatainak kiírásáról is.
– Az élet írta ezt az elôterjesztést – fogalmazott Kiss Tibor alpolgármester a testületi
vitát megelôzô rövid felveze-

tôjében, melyben újra felsorolta a tervezett racionalizáció
szükségességét eredményezô fontosabb körülményeket.
Kiemelte az állami normatív
támogatás mértékének folyamatos csökkenését (három
év alatt 40 százalék) és azt a
már sokszor említett demográfiai hullámvölgyet is, amelynek köszönhetôen mára közel
százosztálynyi gyermek hiányzik a rendszerbôl. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapokban összesen 137 szervezettel egyeztetve alakították

ki a tervezet végleges változatát. Az oktatási ügyekért felelôs alpolgármester kitért azokra a szakértôkre, akik az átszervezés szakmai elôkészítésében aktív szerepet vállalva járultak hozzá a racionalizációhoz, s megköszönte azt
a – kritikus helyzet ellenére is
– racionális hozzáállást, melyet az átalakításokban érintett szülôk és pedagógusok
többsége tanúsított.
Hrabovszki György (MSZP)
szerint a testület elé került tervezeten látszik ugyan, hogy

A racionalizáció fontosabb elemei
1. Augusztus 1-jétôl Lencsési Óvodának hívják majd
a Napsugár Integrált Óvoda
és a Lencsési Lakótelepi
Óvoda összeolvadása után
létrejövô intézményt.
2. Összeolvad a Kazinczy
és a Trefort Utcai Óvoda, de
az integrált intézmény részévé válik a Szigligeti Utcai
Óvoda is. Az így létrejövô ovi
a Szigligeti Utcai és Kazinczy-Iakótelepi Óvoda nevet
kapta, a Trefort utcai épületet
pedig kivonják az ágazatból.
3. Július 31-étôl „összeolvasztják” a József Attila és a
Szabó Pál téri általános iskolákat, s létrehozzák a Lencsési Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézményt.

4. Szintén július 31-étôl
szûnik meg a 10-es és 2-es
számú általános iskola, mely
intézmények általános jogutódjaként augusztus 1-jétôl
létrejön a belvárosi Kazinczy
Ferenc Általános Iskola. Az
Irányi u. 14. sz. alatti székhellyel mûködô integrált iskola telephelyeként továbbra is az oktatási ágazatban
marad a 10-es iskola Kazinczy utcai épülete.
5. A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Diákotthon kollégiumi
épületében általános iskolai
oktatás zajlik a következô
tanévtôl, az általános iskolások diákotthoni feladatellátását pedig a Szent Györgyi
Albert Gimnázium, Szakkö-

zépiskola és Kollégium veszi át.
6. Az Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium beolvad a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szakközépiskolába, a gépészeti kollégiumi intézményegysége pedig a
közgé kollégiumi szervezetének részeként mûködik tovább. A változtatás július 31ével érvényes.
7. Megszüntetik az eddig
önálló intézményként mûködtetett Békéscsabai Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértôi Bizottságot, amelynek feladatát – egy elôkészítés alatt
álló megállapodás szerint –
évi díjazásért vállalna át a Békés Megyei Önkormányzat.

próbált megoldást találni a
hosszas egyeztetés során felmerült problémákra, viszont
nem tartalmaz olyan egyértelmû megoldásokat, amelyek széles körben képesek
kezelni az ésszerûsítés aggályos intézkedéseit. Az egykori alpolgármester leszögezte,
hogy nem támogatják a 10-es
és 2-es iskola összeolvasztásának tervét, ahogy a Jankay
diákotthonának megszüntetését sem, amelynek tevékenységét a Szent Györgyi
Albert gimnázium kollégiuma
venne át.
– Tudomásul kell vennünk
azt, hogy egy ésszerûsítés
nélküli, továbbra is folyamatosan alulfinanszírozott rendszer komoly problémákat
okozhat – reagált a kritikákra
dr. Ferenczi Attila (Fidesz). A
pénzügyi bizottság elnöke
hozzátette, hogy sajnos a
friss beiskolázási adatok (kétosztálynyival még mindig kevesebb az elsô osztályos a
rendszerben) alapján is jól látható a változtatások szükségessége. A Lencsési részönkormányzat vezetôje felidézte
a köztestület e heti ülésének
eseményeit is, ahol az átszervezés egyes pontjait érintô
szavazások alkalmával – egy
kivételtôl eltekintve, melyet
nem egyöntetûen fogadtak el
– mindegyik lépés kapcsán
egyhangú elfogadó döntés
született. A vitát követô szavazáson a közgyûlési többség

is az átszervezés mellett döntött, melynek részleteit keretes írásunkban olvashatják.
Intézményvezetôi megbízatások visszavonásáról és új
pályázatok kiírásáról is szavaztak a képviselôk, aminek
értelmében július 31-ével viszszavonják az oktatási rendszer átszervezésében érintett intézmények igazgatóinak megbízását. Az összesen
négy óvoda- és három iskolaigazgatót érintô határozat az
óvodai gazdasági ellátó szervezet és a szakértôi bizottság
vezetôjének állására is vonatkozik. A jogutód nélkül megszûnô intézményeknél nem,
de az összeolvadással létrejövô intézmények mindegyikében kiírják a vezetôi beosztások betöltésére vonatkozó
pályázatokat. így összesen
két általános iskola, három
óvoda és a Gerlai Mûvelôdési
Központ igazgatói posztjára
lehet majd pályázni. A testület
júniusban dönt a megbízatások kiosztásáról.
Kárász-Kiss Péter

Kedvezményesen kapható a négykomponensû HPV-oltás
Békéscsabán az önkormányzat támogatásának köszönhetôen a 12–17 éves lányok
mindössze húszezer forintért
– a rászorulók és azok, akiknek a családjában daganatos
megbetegedések voltak, ingyenesen – kaphatják meg
azt a három injekcióból álló,
humán papilloma vírus (HPV)

elleni védôoltás-sorozatot,
ami eredetileg közel kilencvenezer forintba kerül. Mint
arról dr. Fábián Ágnes és dr.
Ferenczi Attila tanácsnok beszámolt, ezentúl a többi csabai lakos is jelentôs kedvezménnyel, összesen ötvenhatezer forintért juthat az oltáshoz.

Magyarországon évente
ezerkétszáz új méhnyakrákos megbetegedést diagnosztizálnak, és csaknem ötszáz fiatal vagy középkorú
nô hal meg emiatt. A méhnyakrákot kilencven százalékban az említett vírus okozza, pedig a betegség az oltássorozattal és rendszeres

szûréssel megelôzhetô lenne. Egy négy- és egy kétkomponensû oltóanyag van
forgalomban erre a célra, Békéscsaba orvosi szakértôkbôl álló bizottsága a négykomponensû oltóanyagot
választotta, amely nemcsak
a nôi, hanem a férfi nemi
szervek rosszindulatú meg-

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT

betegedései és a szemölcsök ellen is védelmet nyújt.
Mivel a városban több éve folyik az oltásprogram, sikerült
elérni, hogy – az önkormányzat által támogatott korosztályon túl – mindössze ötvenhatezer forintért bárki megkaphassa a védôoltás-sorozatot.

Az oltást nôgyógyász
vagy háziorvos írhatja fel,
kedvezményesen csak a kórház aulájának gyógyszertárában lehet hozzáférni. Az orvosok természetesen azt az
oltást írják fel, amit jónak látnak, a kedvezmény viszont
csak a négykomponensûre
vonatkozik.
M. E.

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT
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KIÁLLíTÁS
Április 8-án, pénteken 17 órakor dr. Tóth Csaba debreceni alkotó fotóiból
válogatott tárlat megnyitójára kerül sor. Megnyitja: Martin Gábor fotómûvész. Közremûködik: Jankov Gyöngyvér népdalénekes. Megtekinthetô április 29-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
KIRÁNDULÁS
Április 10-én, vasárnap a Természetjáró kör gyalogtúrája
a Dobozi úti Fácános erdôtôl Békésig. Indulás 8.40-kor
a buszpályaudvarról a menetrend szerinti dobozi járattal,
várható visszaérkezés Békésrôl autóbusszal 14.30-kor.
KÖLTÉSZET NAPI MEGEMLÉKEZÉS
Április 11-én, hétfôn 14.30-tól a nyugdíjasklub tagjainak elôadása
„Legkedvesebb verseim” címmel. A mûsort követôen koszorúzásra
kerül sor József Attila Lencsési úti szobránál.
METSZÉSI BEMUTATÓ
Április 11-én, hétfôn 16 órától dr. Sicz György kertészmérnök tart gyakorlati
bemutatót az ôszibarackfák és a szôlô metszésérôl, valamint az idôs fák
oltásáról a csanádapácai út melletti gyümölcsöskertjében.
ISMERETTERJESZTô ELôADÁS
Április 18-án, hétfôn 14.30-tól Szelekovszki László környezetés természetvédelmi fôtanácsos vetítéssel egybekötött elôadása
„Védett fák Békés megyében” címmel.
TORNÁK
Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15-ig.
Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött,
és 10.30-tól 11.30-ig 3 hónapos kortól.
Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek
– minden kedden és csütörtökön 14-tôl 15 óráig.
Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott –
minden kedden 16 órától.
Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl – minden kedden 17 órától.
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tôl 19.30-ig.
Vezeti: Kvasz Edit aerobikoktató.

Ne feledje! Az ifiház csapata az Andrássy Úti Társaskör
(Andrássy út 38., volt óvoda) szolgáltatásaival továbbra is
szeretettel várja vendégeit, ügyfeleit, régi barátait.
PATENT DIÁKIRODA, CIVIL IRODA, FELNôTTKÉPZÉSI SZOLGÁLAT,
VALAMINT RENDEZVÉNySZERVEZÉS ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETôSÉG!

Ajánló az Andrássy Úti Társaskör aktuális programjaiból

Április 7–13.
Maci Laci 3D! (szinkr. amerikai–új-zélandi animációs)
Sorsügynökség (szinkr. amerikai thriller) 12 év
Álomháború (szinkr. amerikai akció) 16 év
A király beszéde (angol dráma) 12 év
Menedék (francia dráma) 16 év
Egy jobb világ (dán–svéd dráma) 16 év

Április 14–20.
Hopp (szinkr. amerikai vígjáték)
Ismeretlen férfi (japán–kanadai–amerikai–angol–német–francia
thriller) 16 év
Maci Laci 3D! (szinkr. amerikai–új-zélandi animációs)
127 óra (amerikai–angol életrajzi dráma) 16 év
Fekete hattyú (amerikai dráma) 16 év
Ki/Be Tawaret (magyar játékfilm) 12 év
Precious – A boldogság ára (amerikai dráma) 16 év
Üvegtigris 3 (magyar vígjáték) 16 év

www.csabacenter.hu

Minden szerdán 17.30-tól: könnyed, átmozgató zenés torna lányoknak, asszonyoknak az Andrássy út. 38. sz. alatt Bálintné Zsilák Veronika vezetésével. (500
Ft/alkalom.)
Április 22-én, pénteken 9.30-tól: szeretettel hívjuk, várjuk a kismamákat és a babákat a Bergengócia babaklub elsô találkozójára a társaskörben.
„Keressük meg újra az elveszett forrást mesével, mondókával, énekkel!” – Benke
Edit gyógypedagógus tart interaktív gyermekfoglalkozást.
Gaburek károly (1936–1986) békéscsabai festômûvész emlékkiállítása az Andrássy Úti Társaskör Mûvészkávézójában. Megtekinthetô május 25-éig.
Április 13-án, szerdán 8.00–14.00: városi ifjúsági parlament.
Április 15–17.: hét megyére szóló IV. Mûvészeti Olimpia Alkotómûvészeti Fesztivál.

Elôkészületben április 29-én: A teremtô hang
– Tolcsvay Béla zenével kísért elôdadása.
Április 16-án, szombaton 10.00–16.00: a TÁMOP-3.2.3-08/2-20090001-es európai uniós projektünk keretében TAVASZOLÓ, HÚSVÉTVÁRÓ CSALÁDI NAP a Munkácsy Emlékházban. Ismerkedés az emlékházzal, népszokásokkal, tojásdíszítô technikákkal. Sakkozás Emôdi Gyulával, hasznos tavaszi praktikák a testi-lelki feltöltôdésre felnôtteknek. A részvétel ingyenes!
Gyerkôcök! Április 9., 23., 30., szombaton délelôtt 10.00-tôl 14.00-ig
az Andrássy Úti Társaskörben „KISMESTEREK” – INGyENES KREATíV KÉZMûVES-FOGLALKOZÁS HAGyOMÁNyOS ÉS MODERN
HOBBI-TECHNIKÁKKAL.

Sajtótájékoztatók, közélet

„Tesszük a dolgunkat”

A közoktatási intézményhálózat racionalizálása kapcsán
lefolytattuk az egyeztetéseket, minden alkalommal minden egyes szereplônek lehetôséget adtunk arra, hogy elmondja a véleményét. Nyitottak voltunk, éppen ezért nem
értem, miért a sajtóból kell értesülnünk arról, hogy a 10-es
iskola szülôi munkaközössége „más fórumokon” próbál
érvényt szerezni elképzeléseinek – kezdte Vantara Gyula
közgyûlés utáni tájékozatóját.
A polgármester jelezte,
hogy a közgyûlésen is szót
kaphattak volna a 10-es iskola képviselôi, de a döntésnél
nem voltak jelen. Mint mondta, üzengetéssel, fenyegetéssel nem lehet dûlôre jutni.
Csak együtt gondolkodva
születhet olyan megoldás,
amely kezeli a csökkenô gyereklétszámot, és a legmeszszebbmenôkig figyelembe
veszi az érintett tanulók érdekeit. Vantara Gyula hangsúlyozta, hogy a 2-es iskolába

átkerülô gyerekeknek olyan
körülményeket biztosítanak,
amelyek mindenben megfelelnek a XXI. század elvárásainak. Bejelentette azt is, hogy
a Szabó Pál téri iskola egy közel 300 milliós épületenergetikai felújítás elôtt áll, ehhez
227 millió forint pályázati támogatást nyertek, a fennmaradó 68 millió forintot pedig
az önkormányzat biztosítja. A
munka várhatóan idén nyáron
kezdôdik el és jövô nyáron fejezôdik be, amikortól ott is
jobb körülmények közé kerülnek a gyerekek. Az önrészt a
kötvénybôl fedezi majd a város. Ezzel kapcsolatban a polgármester felhívta a figyelmet
arra, hogy most még nem bocsátanak ki kötvényt, egyelôre ajánlatokat kérnek a bankoktól. Az ajánlatok ismeretében mérlegeli a testület, hogy
euró vagy forint alapú kötvényt bocsásson ki, esetleg
fejlesztési célú hitelt vegyen
fel a város.
– Céltalan hajósnak nem
kedvez a szél, aki viszont tudja, merre tart, az a vitorlájába
foghatja a szelet, és mehet
elôre az útján. Békéscsaba
tudja, hova akar eljutni, a
„hajó személyzete” pedig teszi a dolgát – célzott a polgármester arra, hogy elkészült a
ciklus gazdasági programja,
lefektették azokat a legfontosabb célokat, amelyek megvalósításán folyamatosan dolgozik a város.
Mikóczy

CSABAI MÉRLEG

Fidesz: Köszönet az együttmûködésért
A gazdasági program jól vázolja fel Békéscsaba helyzetét, az elôttünk álló célokat és
a célok elérésének útjait. Fontos, hogy a program megvalósítása, településünk fejlôdése érdekében éljünk a 2013ig tartó uniós költségvetési
ciklus forrásszerzési lehetôségeivel, és ésszerûen használjuk fel a rendelkezésre álló
erôforrásainkat – mondta dr.
Ferenczi Attila a Fidesz
közgyûlés utáni tájékoztatóján.
A tanácsnok kiemelte,
hogy a gazdasági program a
fejlesztési elképzelések mellett tartalmazza többek között
az adópolitikát, szól a vállalkozókkal való együttmûködésrôl, a munkahelyteremtés-

Nem vitatjuk, hogy a gyereklétszám csökkenése miatt
szükség van az oktatási intézmények racionalizálására.
Történtek logikus lépések, de
nem tudni, milyen gazdasági
kihatásai lehetnek az összevonásoknak, és az sem derült

Kiemelten fontos együttmûködési megállapodás született a napokban, mely a Héthatár Önkormányzati Szövetség és a PannonForrás Klaszter koordinátorszervezete, a
BRKK között köttetett. A dokumentumot dr. Deutsch Tamás, az Európai Parlament
képviselôje, a Héthatár Határon Átnyúló Önkormányzati
Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület elnöke, Molnár György, a Békéscsabai
Regionális Képzô Központ
(BRKK) igazgatója, a Pannon-

Forrás Elsô Kárpát-medencei
Fejlesztési és Tudásklaszter
elnöke, valamint a PannonForrás Klaszter felvidéki, kárpátaljai, partiumi, erdélyi és
délvidéki regionális koordinátorai (Gabri Rudolf, dr. Váradi Natália, Baranyai Tibor,
Pálfi Kinga és Sarnyai Károly)
látták el kézjegyükkel.
Deutsch Tamás az unió
Duna-stratégiáját, romastratégiáját és a kormány Új Széchenyi Tervét emelte ki. Mint
elmondta, most történelmi lehetôség nyílik a Kárpát-me-

VARGA ATTILA egyéni vállalkozó

Új és használt PC-k javítása, kereskedelme.
Tel.: 06-30/995-2662, bolt: 06-66/636-880

Békés csa ba, Ka zin czy u. 31/B
Tel./fax: 442-380 • Mobil: 06-30/600-1900

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

ki, milyen megtakarítások érhetôk el ezzel – kezdte Hrabovszki György az MSZP tájékoztatóját.
A képviselô szerint, ha
nem történik épületkivonás,
akkor a költségek sem csökkennek, így félô, hogy csak a
létszámleépítés jelent majd
megtakarítást. Mint mondta, a
racionalizálás kapcsán ebben
az évben harmincegy pedagógus- álláshely szûnik meg.
Úgy vélte, hogy ezzel a leépítéseknek még nincs vége. A
szocialisták nem értenek
egyet a 10-es iskola megszüntetésével, mert ezzel a
Kazinczy-lakótelep egyetlen
iskolája esik ki a rendszerbôl.
Hibás döntésnek tartják az ál-

5600 Békéscsaba, Orosházi út. 49. E-mail: atticomp@t-online.hu

Hocz és Medvegy Kft.

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

ros, az intézményhálózat egészének mûködése érdekében
nem lehetett halogatni a döntést. Kiss Tibor ezúton mond
köszönetet a résztvevôknek
az elmúlt idôszakban tapasztalt együttmûködésért, partnerségért.

talános iskolai és a középiskolai diákotthon integrációját
és a tanulási képességeket
vizsgáló szakértôi bizottság
megszüntetését is. Hrabovszki György megjegyezte, hogy
a bizottságot eddig évi 18 millió forintból mûködtette a város, most a munkát ennél magasabb díjazásért vállalja át a
megye.
– 2006-ban, amikor Vantara Gyula polgármester lett, állandóan arról beszélt, hogy
mennyire eladósodott Békéscsaba az elôzô években. Akkor a város teljes adósságállománya a kamatokkal együtt
2,57 milliárd forint volt. Ma
8,67 milliárd forintnál tartunk,
ha pedig újabb 4 milliárd ér-

tékben bocsátunk ki kötvényeket, kamatok nélkül 12,67
milliárd lesz az adósságállomány – folytatta Miklós Attila.
A képviselô a gazdasági
programmal kapcsolatban kifejtette, hogy van ugyan benne helyzetelemzés, amelybôl
kiderül, hogy Békéscsaba milyen adottságokkal bír, a célokat azonban nem ezekre az
adottságokra építik, és konkrét gazdasági elképzeléseket
sem találni az anyagban. Az
MSZP a választási programjában egy vállalkozói információs rendszer kiépítését szorgalmazta, Miklós Attila szerint
ennek kialakításával jobb
helyzetbe lehetne hozni a
csabai vállalkozókat.
m. e.

Együttmûködik a Héthatár és a BRKK

KIPUFOGÓ GyORSSZERVIZ
Volkswagen,
Audi, Seat,Skoda
és egyéb autók
teljes körû
javítása.

Körforgalom

Mogyoró u.

BÉKÉSCSABA,

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

Dobozi u.

KÉPKERETEZÉS
a legolcsóbban,
TÜKÖRKÉSZÍTÉS
méretre,

tivált felkaroló Békés Megyei
Hírlap kiadóigazgatója elmondta, hogy a víz világnapja
kapcsán kiírt pályázatokra
rengeteg rajz, makett, kisplasztika, mese és videó érkezett. A gyerekek alkotásaiból
kiderül, hogy egyre inkább értékként tekintenek a vízre.
A fesztiválon díjazták a legjobb pályamunkák készítôit,
emellett az óvodások, iskolások különbözô állomásokon
tesztelhették, hogy mit tudnak a vízrôl. Délután – a nap
csúcspontjaként – Gryllus Vilmos mûsora csempészett egy
kis napsütést a szívekbe.
M. E.

évben ezerrel csökkent az általános iskolások száma, tavalyhoz képest kétosztálynyival van kevesebb gyerek, a
csökkenést muszáj volt lekövetni. Bár a 10-es iskolába és
a József Attila iskolába már
nem írathattak be elsôsöket a
szülôk, ez nem hozott jelentôsebb létszámnövekedést a
többi intézményben, tehát
ôsztôl sem lesznek zsúfolt
osztályok az általános iskolákban – folytatta Kiss Tibor.
Az alpolgármester elmondta,
hogy az elmúlt három hónapban százharmincnégy szervezettel egyeztettek, az építô jellegû javaslatokat figyelembe
vették. Minden szakmai szervezet egyetértett azzal, hogy
lépéskényszerben van a vá-

Az MSZP a vállalkozói információs rendszerért

Vízfesztivál kívül-belül
A Körösök Völgye Látogatóközpontban és környékén a
víz volt az úr március 20-án.
Kint esett az esô, de néhányan így is megálltak, hogy
megnézzék a Békés Megyei
Vízmûvek Zrt. speciális jármûveit, míg bent óriási tömeg
merült el a vizesprogramokban.
A vízmûvek harmadik alkalommal szervezett fesztivált a
víz világnapján. Mint azt ünnepi köszöntôjében dr. Csák
Gyula vezérigazgató kiemelte:
amellett, hogy tiszta ivóvizet
biztosítanak az év minden
napján és gondoskodnak a
szennyvíz elvezetésérôl, megtisztításáról, fontosnak érzik,
hogy mindnyájunkhoz eljuttassák azokat az információkat, amelyek birtokában környezettudatosabban
élhetünk. Kónya István, a megyei
közgyûlés alelnöke arról beszélt, hogy gyermekeink, unokáink akkor juthatnak tiszta
ivóvízhez, ha megóvjuk természetes vizeinket és vigyázunk környezetünk tisztaságára. Nánási János, a vízfesz-

rôl, a szolgáltatások színvonalának fenntartásáról és a
városüzemeltetési feladatokról is. Dr. Ferenczi Attila hangsúlyozta, hogy Békéscsaba
leszakadásának megakadályozása és az itt élôk igényeinek kielégítése érdekében kiemelt feladat a folyamatban
levô beruházások és nyertes
pályázatok megvalósítása – a
csatornázás, a belváros fejlesztése, az Agóra, az Északi
ipartelep fejlesztése, a kalandpark, a kórház rekonstrukciója, a járdaépítési és
kommunális programok –, és
kellenek további, bevételt
hozó beruházások.
– Az intézmények racionalizálásáról szóló elôterjesztést
az élet írta. Csak az elmúlt hét

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

Szélvédôjavítás
3000 Ft-tól.

dence felzárkózásának meggyorsítására és Európa 15
milliónyi roma népességé-

nek a mélyszegénységbôl
való kitörésére, hiszen kormányzati és uniós pályázati
pénzekbôl évi 120–130 millió
forintot lehet az együttmûködési megállapodásban foglaltak megvalósítására, a
munkahelyteremtésre fordítani. Molnár György arról a
mûhelymunkáról
beszélt,
ami a szakoktatói adatbázis
létrehozására irányul. A most
összeállított kérdôívtípusokkal ezernél is több lekérdezést végeznek.
Vándor Andrea

A Holnap sikerének kulcsa!
Még lehet jelentkezni induló tanfolyamainkra:
– pénzügyi-számviteli ügyintézô
– mérlegképes könyvelô
– valutapénztáros és valuta-ügyintézô
– munkavédelmi technikus
További, szervezés alatt lévô tanfolyamok:
– emelôgép-kezelô
– targoncavezetô
– társadalombiztosítási és bérügyi szakelôadó
– bérügyintézô
– társadalombiztosítási ügyintézô
– adótanácsadó
Infóvonal: (66) 52-00-72
www.perfekt.hu,
Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
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Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

CSABAI MÉRLEG

A hulladékgyûjtô edények
zárható térben történô elhelyezésével kapcsolatban típusterv
alatt kell érteni a Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városépítészeti
Csoportja által kiírt egyszerûsített nyílt tervpályázat útján kiválasztott „TRESPA-BLOKK” nevû
tervet, amely kielégíti a városesztétikai, higiéniai és a használhatósági követelményeket.

A gyártmánytervtôl eltérni a városi fôépítész írásos hozzájárulása alapján lehet.
A terv adott helyszínre adaptálása, a létesítéshez és elhelyezéshez szükséges hatósági
engedélyek,
nyilatkozatok,
hozzájárulások a hatályos elôírások alapján történô beszerzése, valamint a felmerülô költségek az építtetôt terhelik.
A pályázatok benyújtása a
pályázat idôtartama alatt folyamatos, a leadás végsô határideje: 2011. augusztus 31. 10
óra
A határidôn túl benyújtott
pályázat érvénytelen, támogatásban nem részesíthetô.
A pályázatokat Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési
Osztályán kell benyújtani (5600
Békéscsaba, Szent István tér
7.).
A pályázatok elbírálása beérkezési sorrend alapján történik. A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága bírálja el, a döntésrôl az érdekeltek írásban kapnak értesítést. A pályázati támogatásra rendelkezésre álló
keretösszeg:
2011. év 16 M Ft
2012. év 20 M Ft
2013. év 20 M Ft
2014. év 20 M Ft
A 2011. évben megítélt támogatási összegen felül a pályázó nem érvényesíthet semmilyen összeget (pl. inflációs
költségek), függetlenül attól,
hogy a támogatást a pályázatok beérkezésének függvényében nem az adott évben (2011.
évben), hanem azt követô

– Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda: óvodavezetô. Székhely: Békéscsaba,
Penza lakótelep 19. sz.;
– Lencsési Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény: iskolaigazgató. Székhely:
Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2. sz.
(a meghirdetett intézményvezetôi
állás a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, valamint a Szabó Pál
Téri Általános Iskola összeolvadását követôen létrejövô új közoktatási intézményre vonatkozik);
– Kazinczy Ferenc Általános Iskola: iskolaigazgató. Székhely:
Békéscsaba, Irányi u. 14. sz. (a
meghirdetett intézményvezetôi állás a 2. Számú Általános Iskola és
a 10. Számú Általános Iskola öszszeolvadását követôen létrejövô új

közoktatási intézményre vonatkozik);
– Gerlai Általános Mûvelôdési
Központ: igazgató. Székhely: Békéscsaba, Csabai út 1. sz.
A magasabb vezetôi beosztások 2011. augusztus 1. napjától
tölthetôk be.
A pályázatok közzétételének
várható idôpontja a KSZK-honlapon: 2011. március–április hó.
A pályázatokat Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala címére kell
benyújtani (5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.).
A pályázatok benyújtási határideje: a KSZK honlapján történô
megjelenéstôl számított 30 nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. június 30. napja.
A pályázati kiírás teljes szövege
a www.bekescsaba.hu honlapon,
valamint a www.kszk.gov.hu honlapon olvasható.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 2011. március 25-ei ülésén módosította a lakossági
hulladékgyûjtô edények zárható térben történô elhelyezését támogató pályázati kiírást az alábbiak szerint

Pályázati felhívás
A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt gyûjtôedények zárható térben történô elhelyezéséhez vissza nem térítendô támogatást igényelhet:
– zárható hulladéktároló létesítésére kötelezett lakóközösség és lakóközösséget
képviselô gazdálkodó szervezet, akik a tételes árajánlat
alapján rendelkeznek a zárható tároló létesítéséhez a
pályázati felhívásban meghatározott önrésszel;
– akik vállalják, hogy a támogatás megítélésérôl szóló bizottsági határozatban megjelölt határidôre a zárható
hulladéktárolót a hatályos
jogszabályi elôírások szerint
kialakítják, használatba veszik és a hulladékgyûjtô
edényeket a létesített helyiségben helyezik el;
– akik legkésôbb 2010. december 31-éig nyilatkoztak
arról, hogy a hulladékgyûjtô
edények zárható térben történô elhelyezését vállalják
és ehhez meglévô helyiséget újítanak fel vagy közterületen létesítenek tárolót.
A nem nyilatkozó lakóközösségek a pályázatból kizárhatók.
Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:
– meglévô helyiség felújítására, átalakítására a hulladékgyûjtô edények elhelye-

zésének biztosítása érdekében;
– zárható hulladéktároló létesítésére a pályázó lakóközösség tulajdonában lévô
területen;
– új, zárható hulladéktároló
létesítésére közterületen;
– a hulladékgyûjtô edények
mozgatására alkalmas közlekedôút (járda) megépítésére a hulladékgyûjtô edények zárható tárolóhelye és
a szállításhoz kapcsolódóan
az edények ideiglenes elhelyezésére kijelölt hely között;
– a pályázó lakóközösség
tulajdonában lévô 1100 literes hulladékgyûjtô edény
120 vagy 240 literesre történô lecserélésére.
Közterületen történô új építmény létesítése esetén a zárható hulladéktároló a Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési
Osztályán térítésmentesen átvehetô típusterv felhasználásával valósítható meg.

Pályázati felhívás
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyûlése pályázatot ír ki az alábbi közoktatási intézmények magasabb vezetôi (intézményvezetôi) beosztására:
– Lencsési Óvoda: óvodavezetô.
Székhely: Békéscsaba, Pásztor u.
91–93. sz. (a meghirdetett intézményvezetôi állás a Napsugár Integrált Óvoda és a Lencsési Lakótelepi
Óvoda összeolvadását követôen létrejövô új közoktatási intézményre
vonatkozik);
– Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda: óvodavezetô. Székhely: Békéscsaba, Szigligeti u. 3. sz.
(a meghirdetett intézményvezetôi állás a Kazinczy Lakótelepi és Trefort
Utcai Óvoda, valamint a Szigligeti Utcai Óvoda összeolvadását követôen
létrejövô új közoktatási intézményre
vonatkozik);

Csabai Kulturális Játékok
Hat nap, hat játékos verseny
Békéscsabán
2011. április 11–16.
Április 11. (hétfô), 15.00 óra: József Attila városi szavalóverseny –
általános iskolásoknak. Helyszín,
szervezô: József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény.
Április 12. (kedd), 14.30 óra: városi középiskolai vers- és prózamondó verseny. Helyszín, szervezô:
Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû
Közgazdasági Szakközépiskola.

Szeretettel várunk minden
érdeklôdô szülôt
és gyermekét április 19-én,
kedden 10–12 óráig a Hajnal
Utcai Óvodába egy vidám,
játékos délelôttre!
(Hajnal utca 12.,
tel.: 66/328-296.)
Kézmûves-foglalkozás, trambulin, mozgásos-énekes játékok.

Április 13. (szerda), 9.00 óra: városi mesemondó verseny – általános iskolásoknak. Helyszín, szervezô: Békéscsabai Kulturális Központ Békési Úti Közösségi Házak.
Április 14. (csütörtök), 8.00 óra:
SZíN-JÁTÉK-ZENE-SZÓ – helytörténeti vetélkedô általános iskolások
számára. Helyszín: Balassi Bálint
Magyar Mûvészetek Háza, majd a
város különbözô kulturális intézményei. Szervezôk: Szabó Pál Téri Általános Iskola, Városi Könyvtári és
Közmûvelôdési Munkaközösség.

Április 15. (péntek), 9.00 óra: városi népdaléneklési verseny – általános iskolásoknak. Helyszín: Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Zeneiskola. Szervezôk: Békéscsabai Kulturális Központ Békési Úti Közösségi Házak, Bartók Béla
Mûvészeti Szakközépiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény,
Zeneiskola.
Április 16. (szombat), 11.00 óra:
XXXIII. Városi Gyermekrajz-kiállítás.
Helyszín, szervezô: Munkácsy Mihály Múzeum
A szervezôk szeretettel várnak
minden kedves érdeklôdôt, családtagot, hozzátartozót a Csabai Kulturális Játékok programjain!

Csabán járt a Ten Sing Norway
A Békéscsabai Keresztyén
Ifjúsági Egyesület (BKIE) és a
Békés Megyei IBSEN Nonprofit
Kft. Kulturális Irodája szervezésében a közelmúltban Békéscsabán járt a Ten Sing Norway
tizenkét lelkes tagja. A kis csapat a Barangolások Norvégiában rendezvénysorozat kereté-

ben koncertet adott az Ibsen
Házban, de felléptek az evangélikus gimnáziumban és egy
békési szociális otthonban is. A
Ten Sing Norway szemináriumot tartott a BKIE-ben, és
együtt drámázott, zenélt, énekelt a helyi Ten Sing-csoport fiam. e.
taljaival.

években (2012., 2013., 2014.
évben) fizeti ki az önkormányzat.
A pályázattal elnyerhetô támogatás összege a bekerülési
költség százalékában:
a) meglévô szeméttároló felújítására, épületen/ingatlanon belül történô kialakítására max. 100 százalék, de
maximum bruttó 20 000
Ft/háztartás;
b) közterületen létesülô zárható konténertároló kivitelezésére, amennyiben a lefolytatott hatósági vizsgálat
megállapítja, hogy ingatlanon belül nincs lehetôség a
hulladékgyûjtô edények elhelyezésére: max. 50 százalék, de maximum bruttó
20 000 Ft/háztartás;
c) közterületen létesülô
zárható konténertároló kivitelezésére, amennyiben
a lefolytatott hatósági vizsgálat megállapítja, hogy ingatlanon belül van lehetôség a hulladékgyûjtô edények elhelyezésére: max
25 százalék, de maximum
bruttó 10 000 Ft/háztartás.
A támogatást a zárható helyiség használatbavételét követôen, a számlákkal igazolt költségek alapján fizeti ki az önkormányzat a pályázónak.
A nyertes pályázókkal a polgármester – a közgyûlés által átruházott hatáskörben eljárva –
céltámogatási szerzôdést köt.
További részletes felvilágosítás Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályán (Békéscsaba, Szent István tér 7. fszt. 10.,
tel.: 66/452-252/2131) kérhetô.

Zöldhulladék-szállítás
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési Osztálya,
valamint a Közterület-felügyelet és Mezei ôrszolgálat
felhívással fordul Békéscsaba város lakosságához.
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Közgyûlésének a köztisztaság fenntartásáról és az
egyes közszolgáltatások kötelezô igénybevételérôl szóló 31/1998. (XII. 17.) önk.
rendelete alapján a közszolgáltató a lakosságnál keletkezô zöldhulladékot külön
díjazás és mennyiségi korlátozás nélkül minden év április 1. és november 30. között
heti rendszerességgel elszállítja.
2011. évben a zöldhulladékot elsô alkalommal április
6-án (szerdán), utolsó alkalommal november 30-án viszi el a szolgáltató.
A rendelet szabályozza,
hogy
az
elkülönítetten
gyûjtött zöldhulladékot szállításra elôkészítve, zsákban,
dobozban vagy kötegelve
(kévébe kötve) helyezhetik ki

a kijelölt gyûjtôhelyre. A kijelölt gyûjtôhely mindenki esetében az a közterület, ahol a
saját kommunális szilárdhulladék-gyûjtô edényét ürítési
napokon elhelyezi.
Mindenkit arra kérünk,
hogy a környezete és a város tisztasága, továbbá a
gyors, egyszerû és hatékony
szállítás érdekében a fentiek
szerint járjon el.
A rendelet idézett szakaszának betartása nem csak
környezetünk tisztaságának
megôrzése érdekében fontos. Szabálysértésnek minôsül, amikor az elkülönítetten
gyûjtött zöldhulladékot nem
gyûjtôedényben, zsákban,
dobozban vagy kötegelve
helyezik ki elszállításra a kijelölt gyûjtôhelyre, és ezért a
közterület-felügyelô helyszíni bírságot szabhat ki, súlyosabb esetben pedig szabálysértési feljelentéssel élhet.
Közterület-felügyelet és
mezei ôrszolgálat, Makszin
András csoportvezetô
Városüzemeltetési osztály,
Csiaki Tamás osztályvezetô

Közlemény
A Békéscsabai Kistérségi
Életfa Szociális Szolgáltató
Központ eladásra kínál ruházati üzlet felszámolásából származó berendezési tárgyakat,
tárolórendszereket. További in-

formációt az eladásra váró
pénztárgép, polcok, próbababák, vállfák, állványok értékesítésével kapcsolatban a 66/523849-es telefonszámon Medovarszkyné Szikes Fannitól kaphatnak.

egyenlôség megteremtése érdekében.
Pályázhat minden civil szervezet, amely tevékenységét a városban fejti ki, a lakosságot közvetlenül érintô programot valósít meg,
és eleget tett a 2010. évi elszámolási kötelezettségének. (Nem minôsül civil szervezetnek politikai párt
és helyi szervezete, szakszervezet,
munkástanács, biztosítótársaság.)
Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:
A) civil szervezetek pályázati keretösszeg: 2 570 000 Ft;
B) nemzetiségi szervezetek pályázati keretösszeg: 1 400 000 Ft;
C) nyugdíjas-szervezetek pályázati
keretösszeg: 1 040 000 Ft.
A pályázathoz pályázati adatlapot kell kitölteni! Szervezetenként
egy pályázat nyújtható be.

A pályázatok benyújtási határideje: 2011. április 22.
A bizottság a pályázatokat a hibátlanul és hiánytalanul kitöltött
adatlap és kiegészítô információ
alapján tudja értékelni. A 2011. évi
támogatás felhasználásáról 2012.
március 31-éig kell elszámolni,
számlával, egyszerûsített számla,
hitelesített kivonat másolatával.
A KÜE-bizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati keretösszeg egészét megfelelô
pályázat hiányában nem osztja ki.
A pályázatot az alábbi címre
kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
Kisebbségi, Ügyrendi és Ellenôrzési (KÜE) Bizottsága, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
A pályázati ûrlapok letölthetôk
a http://bekescsaba.hu honlapról
(a Hírek/Civil hírek menüpont
alatt).

Pályázati felhívás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
Kisebbségi, Ügyrendi és Ellenôrzési (KÜE) Bizottsága pályázatot hirdet Békéscsaba közigazgatási területén tevékenykedô önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatására.
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyûlése elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a városban élô vagy
dolgozó polgárok önszervezôdô
közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása,
a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése, szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra, a
hagyományok ápolása, a lakosság
mûvelôdése, oktatása, egészségvédelme, sportolása, az esély-

Nemzetközi költészeti találkozó Békéscsabán
2011. április 11. (hétfô)
Program
17.00 Ünnepélyes megnyitó –
Turiné Kovács Márta, Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata
Oktatási, Közmûvelôdési és Sport
Osztálya vezetôje.
17.05–18.15 Költészeti est, I. rész
A meghívott külföldi költôk: Maria
Golanka, Krystyna Borkowska (Lengyelország), Ján Maršálek, Rudolf
Dobiáš (Szlovákia), Kuti Csongor,
Székely-Benczédi Endre (Románia,
Erdély) anyanyelven történô bemu-

tatkozása, egy-egy költemény felolvasása.
18.30–19.15 Költészeti est, II. rész
A meghívott, Magyarországon élô
nemzetiségi és békéscsabai költôk:
Wawrzyniec Marek Rak (lengyel,
Gyôr), Fuhl Imre (szlovák, Budapest),
Berényi Mária (román, Budapest),
Péter Erika, Herczeg Tamás és Sass
Ervin (Békéscsaba) bemutatkozása
és egy-egy költeményük felolvasása.
Közremûködik: Kovács Edit színmûvésznô.

Felhívás

9-tôl 12-ig). Az adomány lehet: tartós élelmiszer, készpénz. A korábbi évek tapasztalatai alapján ruhanemût és
háztartási gépet nem kérünk.
Az összegyûlt javak kiosztására május 1-jén kerül sor.
A tervezett helyszín és idôpont: az ifjúsági ház elôtti terület (Derkovits sor 2.), délelôtt 10 óra.
Amennyiben ön, családtagja, barátja, ismerôse nincs

A Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség helyi szervezetének munkás tagozata felajánlásokat gyûjt a békéscsabai
munkanélküliek megsegítése
céljából.
Az adományok leadhatók
a békéscsabai Fidesz-irodában (Szabadság tér 1–3.,
nyitva tartás hétfôtôl péntekig

5

19.15–20.30 A „Közös úton 2.” c.
antológia bemutatása.
A rendezvény helyszíne a Csaba
Honvéd Kulturális Egyesület emeleti
nagyterme (Szabadság tér 6.)
Mindenkit szeretettel várnak a
szervezôk:
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata és a Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület.
A belépés ingyenes.
A program támogatói:
Nemzeti Civil Alapprogram
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata

foglalkoztatva, esetleg a szétosztásban akar segíteni, szeretettel várjuk!
Az adomány átvételekor
szükség lehet a munkanélküliség igazolására (pl. a munkaügyi központ által kiállított
iratra).
Zelenyánszki Péter
tagozatvezetô
Tel.: 06-30/983-9123,
e-mail:
zelenyanszkip@freemail.hu
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CSABAI MÉRLEG

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva döntött a 2011. évi ifjúsági feladatok ellátására benyújtott pályázatokról,
valamint a 2011. évi közmûvelôdési és mûvészeti pályázatokról.
Alapítványok esetében a támogatás kifizetéséhez közgyûlési döntésre van szükség, mivel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján
az alapítványok, közalapítványok részére támogatás nyújtása a közgyûlés át nem ruházható hatáskörébe tartozik. így a bizottság által javasolt alapítványi támogatási összegekrôl szóló
döntésre a 2011. április 29-ei közgyûlésen kerül sor.

CSABAI MÉRLEG

Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

A közmûvelôdési- és mûvészeti táborok pályázati eredményeirôl lapunk következô számában olvashatnak. Addig is a www.bekescsaba.hu internetes oldalon,
vagy telefonon az oktatási osztályon kérhetô felvilágosítás. (06-66/523-800)
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KÖZLEMÉNy
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata módosítja településrendezési tervét.
Az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló
1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: ÉTV) 9. § (2) bekezdés
a) pontjában elôírtak alapján
ezúton biztosítja az érintett természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség
nélküli szervezetek számára
az elôzetes véleményalkotás
lehetôségét.
1. A módosítási eljárásba
bevont területek
1. A Gödöllôi Agrártudományi Egyetem egykori állattartó kísérleti telepének
közterületi megközelíthetôsége érdekében a hatályos
településrendezési eszközök szabályozási tervében
jelenleg biztosított 29,00 m
széles egyéb közút, dûlôút
besorolású területsávjának
11,00 m-rel történô bôvítése 049/1 hrsz.-ú legelôterület felé.
2. Békéscsaba külterületén,
a Gerlai holtág, a 0413
hrsz.-ú út, a Dobozi út, a
Gólyahír utca és a 0419/3
hrsz.-ú földrészlet által határolt területen (a továbbiakban: Sikonyi kertek) belüli, 15919 hrsz.-ú földrészlet Mk-V (jellegvédett mezôgazdasági – szôlô, kert,
gyümölcsös) övezetrôl K-

EÜ1 (különleges terület –
egészségügyi létesítmények) övezetre módosítása.
2. A módosítások indoka
1. A Békéscsaba Megyei
Jogú Város közigazgatási
területén áthaladó, a transzeurópai vasúti áruszállítási
hálózat részeként mûködô
országos törzshálózati vasútvonal fejlesztése miatt a
Gödöllôi Agrártudományi
Egyetem egykori állattartó
kísérleti telepéhez vezetô
vasúti átkelô megszûnik.
A vasúti átkelési hely megszüntetése azonban nem
jelentheti azt, hogy az állattartó telep közterületi kapcsolata megszûnjön, mivel
itt jelenleg is állattartó telephely mûködik.
2. Az érintett földrészlet jelenlegi területfelhasználásának megváltoztatását követôen egy magas színvonalú lakóotthon létrehozása
a Gerlai holtág mellett.
3. A módosítások célja
Az egyes területekre vonatkozó szabályozási elemek
pontosítása, illetve a korszerû
városfejlesztési szándékok
megvalósítása következtében
felmerült új szabályozási elemeknek az átvezetésével a tervezett fejlesztések megvalósítása.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATOT HIRDET a Békéscsabai Kulturális Központba, GAZDASÁGI VEZETÔ munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony
idôtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidô.
A vezetôi megbízás idôtartama: a vezetôi megbízás 5 évre
szól (magasabb vezetô beosztás
ellátására az kaphat megbízást,
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetô).
A munkavégzés helye: Békés
megye, Békéscsaba.
A munkakörbe tartozó, illetve
a vezetôi megbízással járó lényeges feladatok:
az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági tevékenységének szervezése, irányítása, ellenôrzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos
karbantartása.
Költségvetés,
költségvetési beszámolók készítése, évközi adatszolgáltatások.
Az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és
eredményes feladatellátás megvalósításának folyamatos ellenôrzése.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.), valamint a
mûvészeti, a közmûvelôdési és a
közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogállásáról szóló 150/1992. (XI. 20.)

Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– cselekvôképesség, büntetlen elôélet;
– felsôoktatásban szerzett
pénzügyi-számviteli végzettség, vagy a felsôoktatásban
szerzett egyéb végzettség, és
emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelôi képesítés (a gazdasági vezetônek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok
ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény 151. §ának (3) bekezdése szerinti
nyilvántartások valamelyikében, továbbá rendelkeznie
kell a tevékenység ellátására
jogosító engedéllyel);
– 150/1992. (XII. 20.) Korm.
rend. 6/A. § (2) bek. b.) pont
szerinti 5 éves szakmai gyakorlat.
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat elbírálásánál
elônyt jelent: Forrás SQL ismerete, kulturális intézménynél
szerzett gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó részletes szakmai önéletrajza, 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány,
iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai, arról szóló nyilatkozat, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

Közlemény

szüntetésének
szabályairól
szóló
176/1997. (X. 11.) Kormányrendelet 20.
§ (4) és (5) bekezdése értelmében betekintés és véleményezés céljából közszemlére teszi.
A tervdokumentációt Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városépítészeti Csoportjánál hivatalos ügyfélfogadási idôben lehet megtekinteni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot és valamennyi, a témában érdekeltet és érdeklôdôt, hogy a békéscsabai repülôtér védôövezetének kijelölésére 2010. évben elkészült zajvédelmi dokumentációt a repülôterek környezetében létesítendô zajgátló védôövezetek
kijelölésének, hasznosításának és meg-

4. A módosítások
várható hatása
A településrendezési eszközök módosításával Békéscsaba Megyei Jogú Város a
fejlesztési igényekhez igazodóan megfelelô módon tudja
szabályozni az említett területek használati módjait, jobban
tudja biztosítani az egymást
zavaró területfelhasználások
övezetei szétválasztásait.
Ennek megfelelôen jól alkalmazható, aktualizált, hatályos jogszabályi háttérre épülô szabályozások jönnek létre,
amelyek biztosítani tudják a kialakult településkarakter hoszszú távú megôrzését is. Áttekinthetôbb szerkezeti terv,
szabályozási terv és helyi építésügyi szabályzat megalkotására kerülhet sor.
Kérjük a tisztelt lakosságot
és minden érintett szervezetet,
valamint az elôzetes véleményalkotásra felkért szervezeteket, hogy az 1. pontban
felsorolt módosítással kapcsolatos, a városfejlesztési és városrendezési
szempontok
szerint megalapozható és támogatható javaslatukat, véleményüket legkésôbb május 2áig juttassák el Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városépítészeti Csoportjához (Békéscsaba, Szent István tér 7.).
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
Városépítészeti Csoportja
szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá hozzájárul ahhoz,
hogy pályázati anyagát a szakmai-szakértôi bizottság megismerhesse, és abba betekinthessen.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követôen
azonnal betölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való közzétételtôl számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.
Komán Ágnes személyzeti csoportvezetô nyújt a 66/ 523-814es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata részére
történô megküldésével (5600
Békéscsaba, Szent István tér 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: gazdasági vezetô.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 13.
A pályázati eljárás, a pályázat
elbírálásának módja: a pályázatokat a pályáztató által felkért
szakmai-szakértôi bizottság véleményezi, majd a pályázatokról
az irányítási jogkör gyakorlója
dönt. A pályázat benyújtásának
tényét és annak tartalmát az
adatvédelmi elôírásoknak megfelelôen kezeljük.
A pályázati kiírás
közzétételének helye:
www.kszk.gov.hu,
Csabai Mérleg,
www.bekescsaba.hu
Kérjük a tisztelt lakosságot és a témában érdekelteket és érdeklôdôket,
hogy véleményüket legkésôbb május
9-éig juttassák el a városépítészeti
csoporthoz (Békéscsaba, Szent István
tér 7.).
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Városépítészeti Csoportja

CSABAI MÉRLEG

KÖZLEMÉNy
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az alábbi helyeken módosította a hatályos
településrendezési eszközeit:
1. A Mandula utca hatályos
szabályozási terv szerinti,
14,00 m-es szabályozási
szélességének 12,00 m-re
változtatása.
2. A Csigás utca hatályos
szabályozási terv szerinti,
14,00 m-es szabályozási
szélességének 12,00 m-re
változtatása.
3. A Zeg-zug utca hatályos
szabályozási terv szerinti,
14,00 m-es szabályozási
szélességének 12,00 m-re
változtatása.
4. Az Orosházi út–Madách
Imre utca sarkán a jelenlegi Vk-10 (központi vegyes
terület) övezetnek Lk-Z1
(kisvárosias lakóterület –
zártsorú beépítéssel) építési övezetre módosítása.
5. A 0969/65; a 0969/67; a
0969/70; a 0969/71 helyrajzi számú területeknek a jelenlegi Má-1 (mezôgazdasági terület) övezetrôl
Gipe-4 (gazdasági, iparterület) övezetre módosítása.
6. A 0964 hrsz.-ú területnek
a K-HT (különleges terület
honvédségi)
övezetrôl
Gipe-4 (gazdasági, iparterület) övezetre, valamint a
0965/26 helyrajzi számú

Má-1 (mezôgazdasági terület) földrészlet fejlesztési
célra szánt területrészének
Gipe-4 (gazdasági, iparterület) övezetre módosítása.
7. A 0977/5 hrsz.-ú területnek az M-Á (mezôgazdasági terület) övezetrôl K-B
(különleges terület bánya)
övezetre módosítása.
8. A 072/11 hrsz.-ú; 078/1
hrsz.-ú; 078/2 hrsz.-ú;
078/3 hrsz.-ú; 078/4 hrsz.ú; 075 hrsz.-ú területeknek
az M-Á (mezôgazdasági
terület) övezetrôl K-B (különleges terület bánya)
övezetre módosítása.
9. A 2636/2 hrsz.-ú földútnak az egyéb közút, dûlôút
területfelhasználási egységbe sorolása a meglévô
nyomvonal módosításával.
10. Szabályozási vonal
megjelenítése Mezômegyeren, a 11843 hrsz.-ú ingatlanon.
11. A Víztároló utca tervezett nyomvonalának áthelyezése a 6168/1 hrsz.-ú ingatlantól a 6159 hrsz.-ú és
a 6160 hrsz.-ú ingatlanok
felé.
12. A Trófea utca és az
Omaszta utca közötti tervezett lakóút nyomvonalának
korrekciója.
13. A Mogyoró utca meglévô szabályozási szélességének csökkentése.
14. Utcahálózat felülvizsgálata a Vandháti út–Kere-

PÁLyÁZATI FELHíVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat
Közgyûlésének
Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága pályázatot hirdet a
szociális célú segítô tevékenységek
2011. évi támogatásának elnyerésére
A pályázat célja: az állampolgárok és közösségek tevékenységének támogatása.
Pályázhat: minden Békéscsabán
mûködô közösség, csoport, egyesület, alapítvány, intézmény, egyén.
Egy szervezet, közösség csak egy
pályázatot nyújthat be!
Az alábbi témakörökben kérhetô
támogatás:
– a szociális területen végzett tevékenységek;
– szociálisan hátrányos helyzetû
rétegek, csoportok számára szervezendô rendezvények, akciók.
A támogatás elnyerésének módja és feltételei
A pályázat elnyerésénél elsôbbséget élveznek a városi közösségek.

A pályázó fogalmazza meg a
tervezett tevékenység célját, megvalósításának módját, nyújtsa be
részletes költségvetését.
A támogatás segélyezéshez
nem vehetô igénybe.
A pályázathoz pályázati ûrlapot
szükséges kitölteni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 30.
Elbírálás: 2011. május 18.
A pályázatokat az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság bírálja el. A döntésrôl a pályázók írásban értesítést kapnak.
A bizottság a pályázatot a hibátlanul és hiánytalanul kitöltött adatlap és kiegészítô információk alapján tudja érdemben elbírálni.
A 2011. évi támogatás felhasználásáról 2012. március 31-éig kell
elszámolni.
Minden olyan pályázót, aki nem
a támogatási szerzôdésben meghatározott célra használja fel az elnyert összeget vagy a pénzügyi elszámolása hiányos, illetve késve érkezik, vagy nem számol el, az
egészségügyi, szociális és lakás-

kes György utca–Hétvezér
utca–Dobozi út–18616/1.
hrsz. és 18616/2. hrsz. ingatlanok, valamint a közöttük lévô utcanyomvonal által határolt területen belüli
területen.
15. A hatályos helyi építési
szabályzat új ponttal történô kiegészítése és szerkezeti átalakítása.
16. A településrendezési
eszközök szabályozási tervének módosítása a vízgazdálkodásról
szóló
1995. évi LVII. tv.-ben (a továbbiakban: Tv.) elôírtaknak megfelelôen.
17. A meglévô helyi építészeti értékek területi védelmének kiterjesztése.
18. A Mandula és a Nagydiófa utca közé, valamint a
20715 hsz.-ú építési telekre tervezett lakóút megszüntetése.
Az épített környezet alakításáról és védelmérôl megalkotott LXXVIII. tv. 9. § (6) bekezdése értelmében a felsorolt terveket a helyben szokásos módon lakossági tájékoztatás céljából közszemlére
kell tenni.
Az elkészült tervek ügyfélfogadási idôben Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városépítészeti Csoportjánál (Békéscsaba, Szent István tér 7., középsô díszudvar) tekinthetôk
meg április 8-ától május 8-áig.
Városépítészeti csoport
ügyi bizottság által meghirdetésre
kerülô pályázati lehetôségbôl egy
évre automatikusan kizárunk.
A pályázatokat az alábbi címre
kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztálya, 5600 Békéscsaba,
Szabadság tér 11–17.
Pályázati ûrlapok Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Szociálpolitikai Osztályán kérhetôk.
Kiegészítô információk
A pályázati ûrlap mellékleteként
kérjük csatolni:
– a pályázó bemutatása (korábbi tevékenység, meglévô feltételek);
– a pályázat célja, a tevékenység rövid leírása;
– kikkel, milyen módon mûködnek együtt a pályázati cél megvalósításáért;
– részletes költségvetés.
Közölje röviden azokat az információkat, amelyeket a pályázat elbírálásához a felsoroltakon kívül
fontosnak tart.

Pályázati felhívás

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyûlésének Kisebbségi, Ügyrendi és Ellenôrzési
(KÜE) Bizottsága pályázatot hirdetBékéscsabán mûködô egyházak
ingatlanjainak felújítására.
Támogatásban részesülhetnek
azok az egyházi közösségek:
– amelyek tulajdonában vagy
kezelésében egyházi ingatlanok
vannak;

– akik városképi szempontból
védelemre érdemes épület felújítását, illetve idegenforgalmi látványosságot nyújtható belsô tér
„eredeti” állapotára való visszaállítását, megôrzését tervezik.
Az igényelt támogatás összege mellett kérjük megjelölni a saját erôbôl elvégzendô munka értékét.
Pályázati keretösszeg: 2 millió
670 ezer forint.
A pályázatot az alábbi címre kell
beküldeni:

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyûlésének Kisebbségi, Ügyrendi és Ellenôrzési
(KÜE) Bizottsága (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).
A pályázati ûrlapok letölthetôk a
http://bekescsaba.hu honlapról (Hírek/ Civil hírek menüpont alatt).
A pályázat benyújtási határideje: 2011. április 22.
Elszámolási határidô: 2012.
március 31.

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyûlése 2011. március 25. napján
társadalmi vitára bocsátásra alkalmasnak találta a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
fenntartásában mûködô szociális intézmények által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendô térítési díjakról
szóló rendelettervezetet.

A tervezet megtekinthetô a
www.bekescsaba.hu honlapon, továbbá Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szociálpolitikai Osztályán (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.).
A rendelettervezettel kapcsolatosan kizárólag írásban lehet javaslatokat tenni. A javaslatokat postai úton a fenti címre,
elektronikus levélben a togye@bekescsaba.hu
címre

vagy személyesen lehetséges
benyújtani a szociálpolitikai
osztályra.
Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy a társadalmi vita idôszakában ismerje meg a rendelettervezetet, és tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket.
A javaslatok eljuttatásának
határideje: 2011. április 11.
Köszönjük!
Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô

Közélet / Kultúra

Bajba kerülhet, aki nem ismeri a protokollt

Tóth Attila: Politikai mûbalhé zajlik

Politikai etikett
hozzátartozóknak

Szigorú rend kell!
A Szebb Jövôért Polgárôr Egyesület – javarészt a feloszlatott Magyar Gárda tagjaiból alakult félkatonai szervezet –
emberei márciusban három héten át járôröztek a Heves
megyei Gyöngyöspatán. Áprilisban a volt gárdisták a Hajdú-Bihar megyei Hajdúhadházon terveznek hasonló akciót.
Tóth Attila, az Országos Polgárôr Szövetség elnökhelyettese, a Hajdú-Bihar Megyei Polgárôr Szövetség elnöke a
radikálisok felvonulását politikai indíttatású hisztériakeltésnek tartja.

Az erzsébetvárosi polgárôrség járôrei önkéntes szolgálat
közben a VII. kerületi Rózsák terén

Politikusaink, a közjogi méltóságok munkaidejük nagy részét és gyakran a magánéletük pillanatait is kamerák kereszttüzében töltik. Látjuk a ruházatukat, gesztusaikat, halljuk, mit és hogyan mondanak, miként viselkednek egy-egy
helyzetben. A szakember szerint hozzátartozóikra is komoly felelôsség hárul.

Tóth Attila, az OPSZ elnökhelyettese
Ezek ellen a jelenségek ellen
nem véd az elmúlt években
létrehozott településôri, faluôri rendszer, nemhogy militáns alakulatok. De nem sokat segít az sem, ha a fôvárosból megérkeznek a „hivatásos aggódók”, az ország
rossz hírét keltik. Ezek a
problémák nem oldódnak
meg sem masírozással, sem
jajveszékeléssel.
– Hogyan oldódnak meg?
– Például be kellene vonni
a helyi gazdaköröket, falugazdászokat, hogy tartsanak
elôadást, képzést a cigányoknak, hogyan neveljenek
jószágot vagy termesszenek
zöldséget. Mindenképpen
betartott törvény, szigorú
rend kell! Magyarországon a
rend megteremtôje, fenntartója a magyar rendôrség, én
ebben hiszek, még akkor is,
ha látom, hogy az elmúlt
nyolc évben mennyire megromlott a morál. A közbiztonság akarat kérdése, a mostani kormány pedig látványosan akarja a rendet. Sajnos
azonban egyesek politikai
haszonszerzésre használják
fel egy-egy település nehéz
helyzetét.
ELEMÉRY

– Politikusaink hozzátartozóinak tisztában kell lenniük
az általános közéleti viselkedéskultúra szabályaival, továbbá el kell sajátítaniuk a
protokoll etikett ismeretét –
nyilatkozta lapunknak dr. Vámos Lászlóné. – Vigyázniuk
kell a magánvélemények közlésére, diplomatikusan kell
válaszolniuk a hozzájuk intézett kérdésekre. A politikus
közéleti személy, erre a feladatra a nyugati országokban
tudatosan készítik fel az egyéneket, mert egészen másféle
viselkedésmódot kell elsajátítaniuk, mint civilként. Egy magas rangú személy hozzátartozójának, jellemzôen a feleségének ugyanolyan szabályoknak kell megfelelnie, mint
magának a politikusnak. Természetesen számos pozitív
példával is találkozhatunk.
Makray Katalin, aki férjével,
Schmitt Pál köztársasági elnökkel már az elnöki kinevezés elôtt diplomatafeleségként beutazta a világot, kiválóan megoldja a protokollal
összefüggô kérdéseket. Lévai
Anikónak sem jelent problémát egy ilyen kihívás, hiszen
Orbán Viktor miniszterelnök
nem elôször van kormányon.
Ha valaki nem ismeri a nem-

zetközi protokoll szabályait,
akkor különféle problémái
adódhatnak. Ortodox zsidó
rabbinak vagy hazánkba látogató ortodox vendégnek
hölgy ne nyújtson kezet, mert
vallási okokból nôvel nem
fognak kezet. Amikor királyi

fenséggel találkozik egy politikus, akkor tudnia kell, hogy
például II. Erzsébet angol királynônek nem nyújthat kezet,
tilos megcsókolni a kezét,
nem lehet ôt megszólítani,
nem lehet beszélgetést kezdeményezni vele, ám ha ô kérdez, válaszolni kell – mondta
el lapunknak Vámos Lászlóné
aki szerint a hölgyek öltözködéskultúrájával az a gond,
hogy nem tudnak különbséget tenni az utcai és a hivatali
öltözék között.
BDE

Fotó: Helyi Téma

Fotó: Helyi Téma

Gyöngyöspatára, a helyi polgárôrség a rendôrséggel közösen biztosította a rendezvényüket.
– Miközben az önök szervezetének a létszáma egyre
csökken, sok rendpárti fiatal
tûnik fel különféle önkéntes
gárdákban. Vajon miért nem
találják meg ezek a fiatalok a
helyüket a polgárôrség keretein belül?
– Ha a közbiztonságot
szolgáltatásként fogjuk fel, innen üzenem az agilis fiataloknak, ha valaki ingyen tenni
akar, várjuk a polgárôrségbe!
De komolyra fordítva a szót,
látni kell, hogy elképesztô
társadalmi problémák húzódnak a háttérben: ahogyan sajnos az országban
sok más helyen, Gyöngyöspatán sincs sokaknak munkája, mélyszegénység van.

Fotó: illusztráció

– Miért vonult fel a Szebb
Jövôért Polgárôr Egyesület
Gyöngyöspatán?
– Politikai indíttatású hisztériakeltésbôl. Gyöngyöspatán 2800 ember él, ebbôl 400
roma. 2010-ben összesen 55
bûncselekmény volt a településen. Persze, egy is sok, de
valóban ez lenne a kirívóan
rossz közbiztonság?
– Rubi Gergely, a Szebb
Jövôért Polgárôr Egyesület
részérôl azt állítja, a statisztikák ôket igazolják, a gyöngyöspatai akciójuk után állítólag a településen csökkent
a bûnözés, tehát sikeresebb
járôrök, mint a helyi polgárôrség.
– Honnan szerezte Rubi a
statisztikáit? Vajon milyen hiteles forrásból? Mondok egy
pikáns részletet: amikor Vona
Gábor és társai levonultak
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Makray Katalin, Schmitt Pál köztársasági elnök felesége kiválóan oldja meg a protokollal összefüggô feladatokat

Önkéntes stresszteszt
Pakson

Nem lesz több kutyafitnesz
vekedését segítô beadványok
készüljenek. Eddig a rendszerben sok szükségtelen forráskihelyezés történt.
U. J.

Fotó: Helyi Téma

szik az információkat. Céljaik
között szerepel a pályázók
segítése abban, hogy valóban hasznos, hosszú távon
fenntartható, a gazdaság nö-

Fellegi Tamás miniszter látogatást tett a Paksi Atomerômûben

Fotó: illusztráció

A
kutyafitneszközpont,
vagy a negyvencentis bodrogkeresztúri kilátó, vagy jobban mondva lelátó csak két
példa a sok értelmetlen, vagy
presztízs beruházásból, amelyek uniós támogatással épültek. Most megreformálják az
eddig átláthatatlan, pazarló
rendszert az egyszerûbb, jobban szervezett Új Széchenyi
Tervvel.
A változásokra tanácsadók
segítségével szeretnék felhívni a legkisebb önkormányzatok figyelmét is. Lapunknak
Molnár Ágnes fejlesztéspolitikai koordinációért felelôs államtitkár fejtette ki a tanácsadó rendszer céljait. – Május,
június környékén áll munkába
a tanácsadó hálózat, megfelelô számú emberrel – magyarázta Molnár Ágnes. – ôk
a vállalatokhoz és a legkisebb
önkormányzatokhoz is elvi-

– Magyarországon nincs veszély! – jelentette ki Fellegi Tamás a Paksi Atomerômûben tett
látogatásán. A fejlesztési miniszter és az erômû vezetôi
nyugtázták: a japán helyzet miatt nekünk nem kell aggódni. Az
erômû ennek ellenére aláveti
magát az úgynevezett stressztesztnek is. – Pakson az elmúlt
20 évben jelentôs fejlesztések

voltak, amelyek még biztonságosabbá tették az erômûvet.
Ennek ellenére a vállalat önkéntesen aláveti magát az úgynevezett stressztesztnek, ami egy
átfogó vizsgálatot jelent –
mondta Fellegi Tamás. Fellegi
felhívta a figyelmet arra is, hogy
ne említsük egy lapon a magyar
és a japán erômûvet. – Nálunk
két fenyegetettség lehet: a

Duna áradása vagy egy esetleges földrengés. Mindkettôre fel
vagyunk készülve. A személyzetet kiképezték váratlan helyzetekre is, szimulátorok segítségével. Pakson a dolgozók
egészségére is odafigyelnek:
rendszeres orvosi vizsgálat és
megfigyelés alatt állnak. Eddig
nem volt kimutatható károsodás az itt dolgozóknál.
U. J.
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Büntetés jár a közfeladatot ellátó személyek támadóinak

Sokba kerülhet a pontatlan bejelentés is

El a kezekkel
a mentôsöktôl!

Lejár a szocpolos szülôk
órája

Rendôri intézkedést kérhetnek a mentôsök, ha akadályozzák a munkájukat

Újra van csíkos
szöcske egerünk!

Fotó: archív

Egyre több, eddig kihaltnak hitt állatfaj tûnik fel újra világszerte. A rekordot – nyolcvanmillió évvel – a bojtosúszójú hal tartja. Az emlôsök
esetében az 1500 óta kihaltnak hit 187 faj közül 67 buk-

kant fel újra. Magyarországon
is volt erre példa, a 80 éven
keresztül kihaltnak hitt csíkos
szöcske egér nemrég újra
megjelent. Dr. Farkas János,
az ELTE állatrendszertani és
ökológia tanszékének ad-

junktusa lapunknak elmondta: egészen egyszerû okai
vannak az állatok újrafeltûnésének.
A Guadeloupe-medvefóka, a Parma-kenguru és a bajor földipocok a közelmúltban
került le a kihaltnak hitt állatok
listájáról. De nemcsak külföldön tûnnek fel a régi-új fajok. – Magyarországon a borsodi mezôségben találtuk
meg újra a csíkos szöcske
egeret, melynek különlegessége, hogy bár rágcsáló,
szöcskét is eszik. A kihaltnak
hitt állatok fellelésének oka
nem feltétlenül a megváltozott
életkörülményekben, inkább
a megszállottságban keresendô – fejtette ki Farkas János. – A kutatók „ráállnak”
egy-egy faj keresésére, és így
bukkannak rá a kihaltnak hitt
fajok példányaira. Vannak nehezen csapdázható fajok, ez
az egér is ilyen volt.
U. J.

A „bevállalós szocpolnak” is nevezett megelôlegezô kölcsön terméket 2002. december 1-jén vezették be. Gyermektelen fiatal házaspár két születendô gyermek, egygyermekes fiatal házaspár további egy születendô gyermek vállalása esetén igényelhetett megelôlegezô kölcsönt.
A kölcsönszerzôdésben a gyermek(ek) megszületésére
meghatározott határidôk lejártak, vagy a következô években futnak ki. Mi van, ha mégsem jött világra a vállalt baba?
A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidôt
„bevállalós szocpollal” vásárolt lakás esetén az adásvételi szerzõdés megkötésének idôpontjától, lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának napjától
kell számítani. Azonban vannak olyan családok, ahol egy
gyermek vállalása esetén 4, illetve két gyermek esetén 8 év
után sem született gyermek.
– Ha a szerzôdésben szereplô határidôre nem születnek meg a gyermekek, a
megelôlegezô kölcsön törlesztendô kölcsönné válik,
azaz a megelôlegezett kölcsön összegét, a kiegészítô
kamattámogatásos kölcsönök feltételei szerint, a hátralévô futamidô alatt, annuitással, vagyis a meghatározott
befizetésekkel számolt törlesztôrészletekkel, a folyósító
hitelintézet részére vissza kell
fizetni. A törlesztés összegének nagysága a felvett hitel
mértékétôl függ. A megelôlegezési idôszak tartama alatt
az állam által a banknak fizetett hiteldíjat, költséget, egyéb
ellenszolgáltatást az igénylô
házaspárnak az állam részére
– a folyósító hitelintézet útján
– kell részletekben visszafizetni – tudtuk meg az egyik hazai
pénzintézet médiakommunikációs osztályától. A bank

szakemberei szerint érdemes
odafigyelni a szerzôdésben
szereplô szabályok pontos
betartására akkor is, ha megszületik a szerzôdésben vállalt gyermek. – Tapasztalataink alapján az ügyfelek a
gyermekvállalás teljesítését
gyakran a jogszabályban elôírt határidôn – a gyermek
megszületését igazoló okirat
kiállítását követô 60 napon –
túl jelentik be. Késve történt
bejelentés esetén, a gyermekvállalás teljesítését igazoló dokumentum kiállítása és a
gyermek megszületésének

Nem kell fizetni
Nem kell visszafizetni a
támogatást, illetve az állam által megfizetett öszszegeket, ha a nem teljesítés oka a házastárs elhalálozása vagy a házastárs
minimum 67 százalékos megrokkanása, vagy
amennyiben a gyermek a
terhesség 26. hetét követôen halva születik.
bejelentése közötti idôszak
alatt, az állam által kifizetett
kamattal, kezelési költséggel
és kamattámogatással csökkenteni kell a lakásépítési, vásárlási kedvezmény összegét. Az elôbbi idôpontok között az állam által kifizetett kamatot, költséget és kamattámogatást az ügyfélnek kell a
bank részére megfizetnie.
BARANYAI

Fotó: illusztráció

hogy 2010 decembere óta valamennyi egészségügyi dolgozó közfeladatot ellátó személynek minôsül. Aki a munkáját végzô egészségügyi
dolgozót erôszakkal vagy fenyegetéssel
akadályozza,
esetleg bántalmazza, bûntettet követ el, három évig terjedô szabadságvesztéssel büntethetô.
– Mostantól minden egyes
tettlegesség, akadályozás
esetén rendôri intézkedést
kérünk, hátha így észhez térnek a fékjüket veszített személyek – szögezte le a sajtófônök, akitôl azt is megtudtuk,

Fotó: Helyi Téma

Naponta éri szóbeli vagy
tettleges erôszak a kollégáinkat – nyilatkozta Gyôrfi Pál, az
Országos
Mentôszolgálat
kommunikációs PR-igazgatója. Hozzátette, az évi 15–20
súlyosabb eset csak a jéghegy csúcsa: – Napi gyakorlattá vált a család kiirtásával
való fenyegetôzés, rángatás,
de kollégáink eddig csak a
súlyosabb eseteket jelentették nekünk. Az utolsó csepp a
pohárban a múlt heti zuglói
támadás volt, amelynek során
egy koponyasérültet próbáltak ellátni a kollégáim. Az
odasereglett emberek közül
néhányan föltépték a kocsi ajtaját, be akartak szállni. Miután kitessékelték ôket, elkezdték a kocsit lökdösni,
ahol eközben épp az infúziót
kötötték be, illetve intubálni
próbálták a sérültet. A fenyegetettség veszélyeztette az ellátást is, emiatt a mentôsöknek el kellett menekülniük a
helyszínrôl. A jelenség nem
elszigetelt az egészségügyben, ismeretes, hogy a közelmúltban egy nôvérverés is
történt, úgy gondoltuk, hogy
valamit tenni kell – magyarázta a felhívás elôzményeit
Gyôrfi. A mentôsök felhívásban figyelmeztetnek arra,

hogy a bejelentésbôl az esetek többségében nem lehet
következtetni arra, hogy agresszív fellépésre lehet számítani egy-egy helyszínen. Ha
például valaki bejelenti, hogy
a szomszédja egy véres szamurájkarddal hadonászik, a
mentésirányító riasztja a rendôrséget, értesíti a kollégákat,
hogy a helyszín megközelítése elôtt várják meg a járôrök
intézkedését.
Személyiségi betegjogokat is figyelembe kell venniük:
drogoshoz például csak akkor hívhatnak rendôrt, ha agresszív, támad. Gyôrfi Páltól
azt is megtudtuk, hogy van
ugyan vészjelzô a mentôsök
által használt kézi rádióban, a
rendôrök is hamar kiérnek,
ám mindez hiába, mert addigra már elcsattant az elsô pofon.
G. GY.

Váratlan költségektôl kímélik meg magukat azok, akik a hitelezô pénzintézetnek idôben bejelentik gyermekük megszületését

Hiány van vegyészekbôl
2011 a kémia nemzetközi
éve. Ennek jegyében internetes kémiaversenyt indított egy
budapesti középiskola, amelynek megnyitóján részt vett
Papp-Váry Borbála kormányzati kommunikációért felelôs
helyettes államtitkár is, aki kí-

sérletet végzett az iskola diákjaival.
– Nem tartozott a kémia a
kedvenc tárgyaim közé – nyilatkozta lapunknak Papp-Váry
Borbála, és elárulta: az izgalmas kísérleteket viszont élvezte. Arra, hogy miért vá-

lasztják kevesen ezt a tanári
pályát, általános a válasz:
vissza kell állítani a presztízsét. De nemcsak kémia szakos pedagógusokból, hanem
vegyészekbôl is hiány van,
pedig a magyar vegyészek a
világ legjobbjai.
BDE

Fotó: illusztráció

Évente 15–20 esetben éri olyan brutális támadás a mentôsöket, amikor súlyosabb sérülést okoznak a mentô személyzetének vagy jelentôs anyagi kárt tesznek az eszközeikben. Nap mint nap hétezren dolgoznak azon, hogy a rászorulók megfelelô ellátást kapjanak, mégis ôk azok, akik
újabban az erôszak célpontjaivá váltak.

Az izgalmas kísérleteket szeretik a diákok
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Fotó: Helyi Téma

A napokban ünnepli 75. születésnapját Csukás István, a
nemzet mesemondója. Lapunknak gazdag pályájáról, kedves figuráiról mesélt, és arról, hogyan tréfálta meg alkotótársait.

Csukás István: Derûsebb lélekkel, szemmel kell nézni
a világot

– Rengeteg elismerést kapott eddig. Melyikre a legbüszkébb?
– Nincs magányosabb dolog annál, mint tollal a kézben
ülni a papír elôtt. Ahhoz, hogy
idôrôl idôre új írással jelentkezhessen, az embernek önmagában kell hinnie. A díjak pedig
ezt a hitet igazolják, ezért mindenféle díjnak örülök. A legkedvesebb a teskándi elismerés: rólam nevezték el a helyi általános iskolát, az ott tanuló
gyerekek szavazatai alapján. A
postások mindig jót mosolyognak az onnan érkezô leveleimen, hiszen a feladó és a címzett is Csukás István.
– Sosem zavarta, hogy nem
költôként, hanem meseíróként
ismerik?
– Nem két ember van bennem, hanem egy. A költô, aki ír
meséket is. Verset nem lehet
mindennap írni. Ráadásul az
igazán jó mese nagyon hasonlít a költészetre, kicsit elemelkedik a földtôl. A mesén keresztül
egy csomó mûfajba tudtam belekóstolni: a hangjátékba, filmírásba, gyerekversbe, színdarab- és bábjátékírásba is.

– Milyen volt a kapcsolata
az alkotótársaival?
– Mindig egy húron pendültek velem. Sajdik Ferenccel
például az asztal két végén
ülve írtuk sorozatban a Pompom-történeteket. Egy alkalommal azt gondoltam, hogy
feladtam neki a leckét, amikor
A lesbôl támadó ruhaszárító
kötélrôl írtam. Mosolyogtam is
magamban emiatt. De nem sikerült csôbe húznom Sajdikot,
hiszen megrajzolta. Egy gyerekkönyv attól igazán jó, ha
nem pusztán illusztrációk vannak benne, hanem a szöveghez hasonló értékû képi megfogalmazások is. Sajdik Ferenc közremûködése is ezt jelentette. Meséimhez sokat tettek hozzá a színészek is, például az Emmy-díjas Keménykalap és krumpliorr címû gyerekfilmhez. A Süsüt pedig már
én sem tudom elképzelni Bodrogi Gyula hangja nélkül.
– A meséivel mindig csak
szórakoztatni akart, vagy fontos a gyerekek nevelése is?
– A gyerekirodalom nem
arra való, hogy oktassuk a
gyereket: mossál fogat, fûzd

be a cipôdet, köszönjél szépen. A gyerekirodalom arra jó,
hogy irodalmi, mûvészi élményt nyújtson. A mesék abban segítenek, hogy a gyerek
választ kapjon olyan kérdéseire: Ki vagyok én? Hol a helyem
a világban? Nem mellékesen
azért is hasznos, mert a gyerek
mélységében megtanulja a
magyar nyelvet.
– Miért nincsenek igazán
gonosz szereplôk a meséiben?
– Korán felismertem, hogy
a rosszkedv, a harag rengeteg lelki energiát emészt fel, ki
tud tölteni egy életet is akár.
Derûsebb lélekkel, szemmel
kell nézni a világot, és ezt már
gyermekkorban tudatosítani
kell a gyerekben. Ezért próbálok humorosan, életvidáman írni.
– Több generáció nôtt fel a
kötetein. Mennyire változott
meg az olvasóközönsége?
– Más információ zúdul rájuk, mint az én gyerekkoromban. A mai tízévesek talán
okosabbak, mint gyerekkoromban, érzelmi életük azonban szegényebb. Az nem játék, ha a számítógépen mozgatják a figurákat. Ez veszélyes, hasonló, mintha kimaradnának az életébôl az igazi
mesék.
– Mi a véleménye a külföldi
mesék áradatáról?
– Szükség van arra, hogy a
magyar gyerekek magyar
mûveket olvassanak. Ebben
pedig nincs semmilyen nacionalizmus. Azért fontos, mert
ebbe a világba született, itt fog
felnôni. Ugyanez a helyzet a
gyerekfilmekkel, rajzfilmekkel
is. A hajam mindig égnek áll a
Dagobert bácsitól, ahogy ott ül
az aranyon. Jó kis rajzfilm, de
idegen a mi világszemléletünktôl. Ha lehetne, éppen ezért be
is venném az alkotmányba,
hogy minden pénz felét, amit
kultúrára, filmgyártásra szánunk, gyermekmûsorokra kellene fordítani. Itt nincs mese.
GOMBÁS BÁLINT

Brad Pitt, Angelina Jolie,
sôt Sir Anthony Hopkins is
megmártózhatott már abban
a barlangi termáltóban, amely
a Molnár János-barlang Kessler Hubert hidrológusról elnevezett termében található.
Adamkó Péter barlangkutató
a víz világnapja alkalmából
tartott túravezetése során
szórakoztatta rendhagyó történetekkel az érdeklôdôket. A
Molnár János-barlangban található a világ legnagyobb
föld alatti termáltava, amely
remélhetôleg idôvel a nagyközönség számára is látogatható lehet.

Fotó: Helyi Téma

Világsztárok fürdôhelye

Adamkó Péter mesélt a tó történetérôl

Hozzávetôleg tíz évvel tolódott ki az önálló életkezdés
idôpontja. A húszas éveinek
közepén, végén járó fiatalok, de sokszor még a harmincasok is szüleikkel élnek, nem alapítanak családot, viszont diplomát diplomára halmoznak. Lázár
Imre magatartáskutató szerint ma majdnem minden az
önálló életkezdés és a családalapítás ellen szól.
– A 16 és 40 év közötti korú
termékeny nôk negyven százaléka gyermektelen. A kirepülés problematikája nem
mai jelenség – nyilatkozta a
szakember. – A paraszti létformában sem repültek ki hamarabb. Ott nagycsaládokban
éltek együtt. A fiatalok életkörülményei arra ösztönöznek,
hogy otthon maradjanak és
tanuljanak. A tanulás befektetés, ami védelmet jelent. A
társkeresô hallgató az egyetemen nincs könnyû helyzetben, hiszen sok karon az évfolyamok kétharmada lány, és
csak egyharmada fiú. Nehéz
megfelelô partnert találni. Sokat segítene, ha létezne kiemelt ösztöndíj a gyermekvállaló fiatal házas hallgatóknak,
részmunkaidôs állás vagy
távmunka az életkezdéshez.
A legfontosabb probléma a
torzult kötôdés, a gátolt szeretetkapcsolat. 1966-ig Magyarországon az anyák nagy
részének hat hét után munkába kellett állni, a nagyira hagy-

ták vagy bölcsôdébe adták a
gyereküket. A kötôdés képessége késôbbi társas kapcsolataink logikáját alapozza
meg, az elsô életévben alakul ki az anyával megélt szeretetkötelék nyomán. Ha ez
gátlódik, torzulhat felnôttkori
kötôdésképességünk is, és

ez nemzedékrôl nemzedékre
íródhat át – magyarázta Lázár
Imre, aki elmondta, hogy az
ilyen zavart kötôdésû, kapcsolati sérüléseket begyûjtô
fiatal is gyakran menekül viszsza a csalódások miatt a szülôi házba.
BDE

Fotó: archív

Csukás István:
Magyar mesét a gyereknek!

Otthon ragadt
harmincasok

Lázár Imre magatartáskutató

A tanáron múlik, hogy felismeri-e
a rejtett képességet
Hátukon többkilós táskát cipelô alsósok, különórákra futó
felsô tagozatosok, angolozó óvodások. Túlterhelt minifelnôttek, sikeres gyermekekre vágyó szülôk áldozatai, vagy
olyan gyerekek, akik lehetôséget kapnak a tehetségük kibontakoztatására?
– Elsôsorban a tanár szimatán múlik, hogy felismeri-e
a gyermekben rejlô képességet – magyarázta lapunknak
Bajor Péter, egy tehetségkutató programvezetôje. – Az érdeklôdés már óvodáskorban
felismerhetô, ezekre kell lehetôséget adni különfoglalkozások formájában. A gyereket
képességeire, mentális állapotára, kreativitására és szociális kapcsolataira fókuszálva kell terhelni, egyéni igényeinek megfelelôen. A kisgyermekekben sokáig rejtve
maradhatnak a képességei,
emiatt 14–15 éves kor alatt
nem beszélünk tehetségekrôl, csak tehetségígéretekrôl.
Ahhoz, hogy valaki kibontakoztassa speciális tudását,
tízezer fejlesztô óra kell. A tehetség kibontakozásának kiegészítô sportja a játék, mert a
gyerek a játék során megta-

nul gyôzni, veszíteni és szabályok szerint cselekedni –
tudtuk meg Bajor Pétertôl,
aki azt is elmondta, hogy mindennek az alapja az egyediség. Finnországban egyéni
terve van minden kisgyereknek, mert felismerték, hogy

nagyon keskeny az ösvény a
kényszer és a jól kihasznált
képességek között. Bajor Péter szerint egy gyermek szociális helyzete elônyt és hátrányt is jelenthet. Egy szegény család gyermeke is viheti sokra, ha ambiciózus,
míg egy tehetôsebb, különórákat könnyen megfizetô família sarja is ellustulhat, ha
nem kell megküzdenie semmiért.
BODNÁR

Fotó: Helyi Téma

Süsüt el sem tudja képzelni Bodrogi hangja nélkül
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A gyermek egyedi igényeire kell a fejlesztésnél összpontosítani
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Hegedûs D. Géza: Kivont karddal
nem lehet megoldást találni!

Szájtépés a Nemzetiben
A közelmúltban a színház körüli, valamint az Alföldi Róbert
menesztésérôl szóló vitákra közleményben reagáltak a
Nemzeti Színház színészei. Álláspontjuk szerint a politikának nincs helye a mûvészi munkában. Arra a kérdésre
azonban, hogy tapasztalták-e, hogy a politikusok beleszólnak a munkájukba, nem válaszoltak. A MASZK Országos Színészegyesület elnöke szerint nincs ilyen veszély.
Közleményt adtak ki a
Nemzeti Színház színészei a
teátrum honlapján, mert úgy
érezték, a színpadon túl most
ilyen formában is kell a közönséghez szólniuk. Kifejtik, hogy
bár a „Nemzeti Színház sajátos politikai erôtérben létezik,
de a politikus – jó esetben –
nézô, aki nézôként alakíthatja
ki véleményét egy-egy színházi elôadásról, és az elôadás
megszületéséhez vezetô alkotófolyamatban nem vesz, nem
vehet részt, hiszen nem ez a
hivatása”.
Lapunk kíváncsi volt arra,
hogy a rendszerváltás óta eltelt idôszakban tapasztalták-e

a Nemzeti Színház színészei,
hogy a politika beleszólt volna
a mûvészi munkába. Erre a
kérdésre azonban feleletet
nem kaptunk, mert sem a
színház igazgatója, Alföldi Róbert, sem a közleményt aláíró
mûvészek nem kívánták kommentálni az írást. Megkerestük az ügyben a MASZK Országos Színészegyesület elnökét, Hegedûs D. Gézát,
mert kíváncsiak voltunk a
szakma álláspontjára.
– A Nemzeti színészei csak
azt szeretnék, hogy nyugodtan dolgozhassanak – nyilatkozta lapunknak az egyesület
elnöke. – Szerencsétlen, hogy

kivont karddal próbálunk
megoldást találni, mert így
nem lehet, és ez engem mint
mûvészt elszomorít. Valóban
a politika és a színészmesterség két külön szakma, egyiknek sem kell a másik dolgába
beleszólni – magyarázta álláspontját Hegedûs D. Géza.
Arra a kérdésre, hogy ô a
rendszerváltás óta eltelt idôszakban tapasztalta-e, hogy a
politika beleszólt a mûvészi
munkába, egyértelmû nemmel felelt. – Az elmúlt húsz évben soha nem tapasztaltam
ilyesmit. Volt idôszak, amikor
ez volt, emlékszem a hetvenes évek néhány eseményére, amikor a színházak folyamatos kontroll alatt voltak.
Egyik ilyen emlékem az, hogy
Örkény István ’69-es novelláját, a Pisti a vérzivatarban-t
csak ’79-ben mutatták be. Manapság viszont már mindenki
független!
BODNÁR

Tizenkét évesnek nézte a divatguru

Lagerfeld kedvence Barbara
Jól viseli a körülötte kialakult felhajtást a legújabb nemzetközi szupermodell, a magyar Palvin Barbara. A manöken
idehaza jobban szeret átlagos iskolás maradni, ezért furcsa érzéssel tölti el, hogy itthon is felismerik.
– Külföldön, a divathetek
alatt, minden bemutató után
szétszednek a fotósok és az
újságírók – mesélte lapunknak Palvin Barbara egy díjkiosztó gálán. – Sokszor azt
sem tudom, hová nézzek,
annyiszor felszólítanak a fényképezôgépek mögül. Paparazzók még nem követtek, de
annak is eljön az ideje, egyelôre önmagam adom: az pedig nem más, mint egy fiatal
lány. Példaképem Natalia Vodianova, mert azt mondják,
hasonlítok rá, és Kate Moss,
mert ô nagyon alacsony, és
mégis elért mindent, amit egy
modell elérhet. Célom, hogy
én is ilyen szinten dolgozzak,
de a legnagyobb példaképem az anyukám! – mondta
el lapunknak a tizenhét éves
modell, aki kifejezetten fiús alkat, szeret horgászni és természetet járni. A vásárlás
sem tartozik kedvenc elfog-

laltságai közé. – Akkor megyek vásárolni, ha pontosan
tudom, mit szeretnék, vagy
mire van szükségem. Megveszem, és ezzel el is van intézve, eszemben sincs lejárni a
lábam. Ha a modellkedést abbahagyom, énekesnô vagy
színésznô szeretnék lenni. Eljön az idô, hogy kiöregszem a
szakmából, hiába olyan babás az arcom, hogy Karl Lagerfeld tizenkét évesnek nézett. Erre poénból annyit
mondtam neki: téved, mert tizenegy vagyok valójában,
mire megkaptam a show-t, és
én nyitottam, ami a legfontosabb pozíció – mesélt élményeirôl Palvin Barbara, akitôl
azt is megtudtuk, még neki is
furcsa viszontlátni saját arcát
a címlapokon, amelyeken olykor olyan gyönyörûvé varázsolják, hogy még ô is elájul
saját magától.
BDE

Fotó: Helyi Téma
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A szupermodell Palvin Barbara legnagyobb példaképe
az édesanyja

Iroda a hátsó ülésen

Fotó: Helyi Téma

Igazi autómániás Baronits Gábor, a Jóban Rosszban sztárja. Elsô kocsiját édesanyjával, Ungár Anikóval közösen vette. Azóta persze már van sajátja, amit nagyon félt, de a hátsó ülésen néha így is kialakul egy kis káosz. Mint mondja:
ott van az irodája. A színész életveszélyes motorbalesetérôl is mesélt.

Hegedûs D. Géza: A politika és a színészmesterség két külön szakma

Fotó: Helyi Téma

Világsztárok
Dóra ruháiban

Mojzes Dóra divattervezô

Mojzes Dóra ruháit világsztárok viselik. A tervezô
szerint stílusérzékenységbôl van mit tanulni. – Tyra
Banks egy fotózáson viselte
az egyik topomat – mesélte
lapunknak Mojzes Dóra.
– Kanye West írt rólam a
blogján, és volt alkalmam
találkozni Juliette Leewiszszal, akinek ajándékba adtam néhány ruhát. Szeretem
Dita von Teese stílusát is. A
40-es évek nôi karaktere közel áll hozzám.
A hazai utcai öltözködésrôl is határozott véleménye
van a divattervezônek. – Alig
látni stílusos öltözetet. Nem
kell sok pénz, hogy csinosak legyünk, turkálóból is
választhatunk. A lényeg,
hogy jól kombináljuk a darabokat.
U. J.

– Imádom az autókat.
Gyerekként fújtam az összes
márkát, és az volt a vágyam,
hogy vezethessem – mondta
Baronits Gábor lapunknak.
– Amint lehetett, letettem a
jogsit, bár már elôtte is tudtam vezetni. Érdekes módon
a mamának viszonylag késôn lett jogosítványa. Amikor
megvette az elsô autóját, kapott tôlem egy varázsló Mickey egeret azért, hogy megvédje. Az elsô kocsimat kö-

zösen vettük, akkor pedig én
kaptam tôle egy elefántcsont
Buddhát. Ez azóta is velem
van a kocsiban, ez a talizmánom. Nem szeretem a rendetlenséget az autóban, bár
most hátul egy jó nagy kupac
papír és a szövegeim hevernek. A hátsó ülés kicsit az irodám is. A színész vezetési stílusáról és borzasztó motorbalesetérôl is mesélt. – Sportos vezetô vagyok, de nem
„utcabetyár”. Nem vágok be

Baronits Gábor sportosan vezet, de nem utcabetyár

mások elé, betartom a szabályokat. Az autón kívül a
motort is imádom, bár rossz
emlékek kötnek hozzá. Volt
egy súlyos balesetem, ami
majdnem az életembe került.
Azóta nincs motorom. Néha
eszembe jut, hogy jó lenne
újra nyeregbe pattanni, de ha
egyszer megmenekültem,
többet nem kockáztatok. Gábor egy ideje már boldog
párkapcsolatban él az énekesnô Lolával, de korábban
ô is hajtotta a lányokat.
– Olyan nem volt, hogy én
valakit szó szerint felszedtem
volna az utcáról, de azért piros lámpánál egy-két kacsintás elôfordult.
U. J.

Közösség

CSABAI MÉRLEG

Pocta pamiatke Áchima
Spolok ochrancov a skrášľovateľov mesta v Békešskej
Čabe nezabudol na významnú osobnosť nášho mesta, na
niekdajšieho predsedu Sedliackej strany Uhorska a poslanca krajinského snemu,
Ondreja L. Áchima. Prednedávnom – z príležitosti 140.
výročia jeho narodenia– spolu
so slovenskými občianskymi
organizáciami položili veniec
pri jeho rodnom dome na ulici
Kastély č. 8.
Na slávnosti po kultúrnom
programe žiakov Slovenského
gymnázia prejav poslankyne
mestskej samosprávy dr. Heleny Csicselyovej prečítala pedagogička Edita Vargová.
Pani poslankyňa sa zmienila o
spomienkach svojho starého

otca o Áchimovi, ktorý sa dostavil do parlamentu v čižmách
a vždy sa ozval v záujme chudobných. Inicioval zavedenie
spravodlivejšieho daňového
systému, ako aj to, aby sa maloroľníci za výhodné ceny dostali k pôde. Bojoval za právo

hlasovať tajne, veď na začiatku 1910-tych rokov hlasovanie
bolo ešte otvorené a z 40.000
obyvateľov Čaby hlasovalo
iba 1868. Ondrej Žilinský v
roku 1911 zastrelil Áchima,
ktorý vtedy mal iba štyridsať
rokov.

Tentokrát na fasádu jeho
rodného domu položili veniec
predstavitelia Domu slovenskej kultúry, Čabianskej organizácie Slovákov, slovenského výskumného ústavu, slovenskej samosprávy, Zväzu
Slovákov v Maďarsku, Priateľského kruhu Čabänov v
Budapešti a spolku ochrancov mesta.
V sérii podujatí z príležitosti centenária v máji pokračujú
s usporiadaním konferencie.
Plánujú umiestniť tabuľu na
budove kaviarne Fiume na
pamiatku stretnutia Áchima a
Adyho, a na pamiatku niekdajšieho parlamentného poslanca aj v Budapešti, na Ministerstve pôdohospodárstva.
Andrea Vándorová

Fôhajtás Áchim emléke elôtt
A Békéscsabai Városvédô és
Városszépítô Egyesület nem
feledkezett meg városunk jeles egyéniségérôl, a Magyarországi Parasztpárt volt elnökérôl, az egykori országgyûlési képviselô Áchim L.
Andrásról: a közelmúltban – a
parasztpolitikus születésének
140. évfordulóján – szlovák civil szervezetekkel karöltve koszorút helyeztek el Áchim
Kastély utca 8. szám alatti
szülôházának falán. Az ünnepségen a szlovák gimná-

zium mûsorát követôen dr.
Csicsely Ilona önkormányzati
képviselô beszédét Varga
Edit pedagógus olvasta fel. A
képviselô asszony nagyapja
emlékeit elevenítette fel
Áchimról, aki csizmában érkezett az országgyûlésbe, s
mindig a szegényekért emelte fel a szavát. Az igazságosabb adórendszer bevezetését szorgalmazta, s azt, hogy
a kisgazdák méltányos áron
juthassanak földhöz. Harcolt
az általános titkos választó-

jogért, hiszen az 1900-as
évek elején még nyílt volt a
választás, és Csaba negyvenezres lakosságából mindöszsze 1868-an szavaztak. Zsilinszky Endre 1911-ben lelôtte a még csak negyvenéves
Áchimot.
Most a szülôház falán koszorút helyeztek el a Szlovák
Kultúra Háza, a Csabai Szlovákok Szervezete, a szlovák
kutatóintézet, a szlovák önkormányzat, a Magyarországi
Szlovákok Szervezete, a Bu-

Laszák Annát köszöntötték
A Csaba utcai idôsek otthonában dr. Deák Zoltán jogi
csoportvezetô és dr. Bacsáné
Kutyej Bozsena nemzetiségi
referens köszöntötte a város
nevében a kilencvenesztendôs Anna nénit, akinek születésnapjáról természetesen az
otthon dolgozói, lakói sem feledkeztek meg.
Laszák Anna 1921. március 13-án született Eleken.
Édesanyja, Juhász Franciska
háztartásbeli és édesapja, Laszák Antal napszámos korán
meghaltak, így öt testvérével
(egy fiú és négy lány, Anna
néni és a fiú ikrek) lelencházba került Gyulára, majd Kisúj-

szállásra. Anna néni négy elemit végzett, majd egy családhoz került szolgálónak Kisújszállásra. Nôvére akkor már
Békéscsabán élt, és így segíthetett húgának egy csabai
családhoz kerülni 1944-ben,
ahol családtagként kezelték.
Több mint negyven évig ott,
annál a családnál dolgozott,
náluk is lakott. Közben 1954tôl a „Centrum Áruházban”
volt hivatalsegéd, onnan
ment nyugdíjba. Sohasem
ment férjhez. Testvérei halálát
követôen, egy mûtét után a
Csaba utcai idôsek otthonába
került. Jól érzi magát itt, szeret beszélgetni, közösségi

Nyílt napok a szlovák óvodában
Szeretettel várjuk Önöket, szülôket és gyermekeiket, hogy
megismerkedhessenek óvodánkkal, a csoportokkal, intézményünk óvodapedagógusaival, az óvodánkban dolgozó felnôttekkel, az óvodában folyó nyelvi programmal, a nevelômunkánkkal és körülményeinkkel.
Alapelvünk, hogy csakis szeretetteljes, biztonságot adó, érzelmekben gazdag óvodai életet megteremtve, családias, nyugodt légkörben folyhat a gondozás, nevelés, és így biztosíthatjuk a gyermekek fejlôdéséhez szükséges változatos tevékenységeket.

Nyílt napok: április 18-,19-, 20-án 8-tól 12 óráig.
A nyílt napon az idelátogatók betekinthetnek a csoportok
életébe, a gyerekek bekapcsolódhatnak az ovisok játékába,
tevékenységeibe.
Tíz órától a szülôknek tartunk tájékoztatót óvodánkról,
amelynek keretén belül megtekinthetik az óvoda épületét is, illetve válaszolunk a felmerülô kérdésekre.

Óvodánk – a férôhelyek függvényében – Békéscsaba egész
területérôl várja a jelentkezôket.

Érdeklôdni a 66/453-530-as telefonszámon lehet.

programokon is részt vesz
annak ellenére, hogy rossz a
látása.
Vándor Andrea

dapesten mûködô Békéscsabaiak Baráti Köre és a városvédôk képviselôi.
A centenáriumi rendezvénysorozat májusban konferenciával folytatódik. Áchim
és Ady találkozásának emléket állítva táblát kívánnak elhelyezni a Fiume kávézó falán, és Budapesten, a
Földmûvelésügyi Minisztériumban is táblát helyeznek el
a volt országgyûlési képviselô tiszteletére.
Vándor Andrea

Fiatal tehetségek
a pódiumon
Nagy Szilvia énekmûvész és Kovács Gergely Tamás, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem zongora szakos hallgatója varázsolta el a nézôket március
26-án, a Lencsési Pódium
programsorozat legutóbbi
rendezvényén.
A közösségi ház nagytermében Takács Péter köszöntötte a vendégeket,
majd Liszt Ferenc születésének kétszázadik évfordulója
tiszteletére Magyar rapszódia címmel a két tehetséges
fiatal összeállítását hallgathatta meg a népes közönség.
Mikóczy

Tanulmányi verseny
Tavaly októberben mi is
beszámoltunk arról az uniós
tehetséggondozási programról, amelynek keretében március 22-én szerveztek rendhagyó tanulmányi versenyt a
Békéscsabai Központi Szakképzô Iskolában.
A BéKSZI csaknem 18 milliós összköltségû projektjében – 120 szakiskolás és
szakközépiskolás fiatal többlépcsôs kiválasztását követôen – több hónapja folyik a
tehetségek egyéni és csoportképességeinek intenzív
fejlesztése. Ennek hatékonyságát a programban részt
vevô 35 pedagógus külön felkészítése is garantálja. A projekt egyik állomásaként meg-

rendezett komplex tanulmányi verseny kiváló alkalom
volt az elmúlt idôszak közös
munkájának értékelésére – tájékoztatott a szakközépiskolások matematikaversenyének
gyôztes csapatát felkészítô
pedagógus, Kiss Erzsébet.
Elmondta még, hogy a kis létszámú csoportok munkájának kidolgozásakor külön
hangsúlyt fektettek az önálló
és a kollektív kreativitás erôsítésére: – Az összesen két szakaszból, egy írásbeli feladatsorból és egy tantárgyi prezentáció bemutatásából álló
versenyre önállóan kiválasztott projekttémával készültek
a fiatalok.
Kárász-Kiss Péter

13

GAZDIKERESÔ
Bundus a nevem, bár jelenleg
nem sok bunda fedi kecses komondor kutyahölgy testemet.
Egyszer csak megállt mellettem egy autó, egy ember pórázt
tett a nyakamra, betett az autóba,
és kihozott ide, ahol mindig sok
kutya ugat. Kicsit féltem, hogy mi
lesz itt velem, de végül is jó dolgok
történtek.
Most abban reménykedem,
hogy szép külsôvel hamar rám talál az új álomgazdi, aki nagyon fog
szeretni. Magamról még annyit,
hogy kb. 5–6 éves vagyok, nagy
testû, de csupa kedvesség, minden barátságos kutyát és embert
kedvelek, pórázon is tudok sétálni. A menhelyen túl sokan vagyunk, ezért szeretnék egy kertes

házban élni, sok szeretetet adni
és kapni.
A csabai állatmenhely a Kétegyházi út 30. sz. alatt található,
tel.: 06-30/322-2776, honlap:
www.csabaiallatvedok.hu, e-mail:
csabaiallatvedok@freemail.hu.
Köszönjük, ha adója 1%-át a csabai menhely kutyái javára ajánlja
fel! Adószámunk: 18383128-1-04.

Sokat tettek a városért
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL *

Osztályfônökként olyan jó
osztályközösségeket kovácsolt össze, hogy régi diákjai
ma is gyakran keresik fel szeretett tanítójukat.
Banner Zoltán 1932-ben
született Szatmárnémetiben.
1955-ben a kolozsvári Bolyai
Tudományegyetem történelem–filozófia szakán bölcsészdiplomát szerzett. Tanársegédként, azután Bukarestben minisztériumi fôelôadóként és az Utunk címû irodalmi-mûvészeti hetilap rovatvezetôjeként dolgozott. 1988ban a Munkácsy Mihály Múzeum osztályvezetôje, késôbb
az Új Auróra és a Sodrás szerkesztôje, majd a csabai fôiskola vizuális mûvészeti tanszékének vezetô tanára lett,
szakmai munkájáért több kitüntetést is kapott. 39 önálló
kötete és több mint ezer különbözô mûfajú írása jelent
meg, emellett 1964 óta folyamatosan tart irodalmi elôadóesteket.
Bereczkiné Harangozó Ildikó a hetvenes évek végén ifjúsági válogatott, aranyjelvényes tornász volt, rangos versenyeken vett részt, de sérülése miatt az aktív tornát abba
kellett hagynia. 1993-tól szertornát tanít a kicsiknek, edzôi
képesítést szerzett, és Petrovszki Pállal együtt önálló

csoporttal dolgozik. Petrovszki Pál a 10-es iskola tornaszakosztályában szerette meg a
tornát. Az érettségi után egykori tanára, Lukács József hívta a nôi tornászokhoz, ahol segédedzô, majd szakedzô lett.
Edzôtársaival korosztályos és
felnôtt válogatottak egész sorát nevelték. Bereczkiné Harangozó Ildikóval 1998 óta dolgoznak együtt, egyik legeredményesebb tanítványuk Böczögô Dorina.
Az idén nyolcvanadik életévét betöltô Ancsin Mihályné
Laurinyecz Katalin Békéscsaba elsô világbajnokainak egyike. Tizenkét évesen kezdett
kézilabdázni, tizenhat éves
korában már leigazolta az NB
I-es nagypályás bajnokságban szereplô Békéscsabai Pamutszövô. Az 1948–’49-es
bajnokságban az ezüstérmes
csabaiak biztos játékosa lett,
így került a válogatottba. Az
elsô nagypályás kézilabda-világbajnokság
aranyérmes
magyar csapatának kapusa
volt. A világbajnokság után
családot alapított, 1953-ban
még játszott a Népstadion
avatásán, majd abbahagyta a
kézilabdát. Edzôi diplomát
szerzett, 1969-tôl húsz éven át
a csabai kézilabdasportban
tevékenykedett, és számos élvonalbeli játékost nevelt.
M. E.

Megszüntették a nyomozást
A Csabai Állatvédô Egyesület feljelentése alapján sikkasztás és más bûncselekmények miatt indult nyomozás 2008-ban az egyesület
korábbi elnöke, Jambrichné
Baranyai Klára ellen. A Békéscsabai Városi Ügyészség
idén februárban szüntette
meg a nyomozást, mondván, hogy az adatok alapján
„nem állapítható meg a
bûncselekmény elkövetése,
és az eljárás folytatásától
sem várható eredmény”.
– Három évvel ezelôtt az
idegösszeomlás szélén álltam, nem tudtam feldolgozni, amit az általam szeretett
és tisztelt emberek tettek velem. Nem értettem, miért vádolnak olyan dolgokkal,
amelyeket nem követtem el.
Több mint ötezer oldalnyi
nyomozati anyag készült,
meghurcoltak engem és átvi-

lágították a családomat, pedig rengeteget dolgoztam az
egyesületért, és a munkámért soha egyetlen fillért
sem kaptam. De kiderült az
igazság, szeretném megköszönni a városi és megyei
rendôrkapitányság, a városi
és megyei ügyészség tisztességes, korrekt munkáját,
és dr. Vincze Gábor életmentô segítségét. A három év
alatt egyébként kutyakozmetikus és kutyakiképzô lettem,
megismerkedtem a kutyamasszôri szakmával, és ma
kutyaviselkedést, etológiát
tanulok. Idén visszatértem az
állatvédelembe, jelenleg egy
egyedülálló program megvalósításán dolgozom – mondta Jambrichné Baranyai Klára, aki a közelmúltban sajtótájékoztatón számolt be az
ügyrôl.
m. e.
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Színházkomédia izgalmakkal
Rejtélyes világ: a színház.
Van, akinek operett, a másiknak musical, a harmadiknak
megrázó dráma, katarzis.
Van, akinek siker, másnak bukás, a harmadiknak (esetleg)
életre szóló tanulság arról,
hogyan élj, mit tegyél, ki legyen a barátod és a többi.
Igen, színház. Rejtélyes világ,
kulisszák, jelmezek, szerepek, igazságok. Hogy mirôl?
Az életrôl leginkább. És hogyan lesz ebbôl komédia?
Egyszerû. Kell hozzá egy író,
ezúttal Bengt Ahlfors, aki elhatározza: ír egy komédiát arról, hogy színház. Aztán kell
egy mindenre elszánt, összetartó társulat: ez most a csabai. Meg egy ráérzô rendezô,
itt Tege Antal, és máris kezdôdhet a Színházkomédia.
Persze elôször a próbák, aztán az elôadás. Lássuk! Függöny fel! Vagy nem is volt
lent? Indul a játék.
Egy finn kisvárosban járunk, egy vidéki színházban,
elszánt és tehetséges színészek között, akik mondani
akarnak valamit a világról.
Például azt, hogy bonyolult,
de szép. Élhetô, kedvelhetô.
Mégsem könnyû.
Egyszóval az író megírta a
darabot, a társulat felvállalta.
Itt tartunk éppen. Mindenki a
színen. Jönnek egymás után.

És a történet, az is jön. Sôt itt
is van, zajlik. Elôször is: adva
van egy rendezô, a kis vidéki
színház mûvészeti vezetôje
(Tarsoly Krisztina), aki teljes
lendülettel és belsô tûzzel lát
neki, hogy betanulják és elôadják az új darabot. A címe:

Az asszony, meg a lánya.
Mûfaja: komédia. Színházi,
hogy fedje a valóságot. Hogy
közelebbrôl megismerhessük
ôket, a színészeket és a teljes
színházi apparátust. Minden
különösségével egyetemben.
Meg a problémákkal. A leginkább váratlan helyzetekkel, a
próbák izgalmával. Amikor kiderül, hogy nincs befejezése
a darabnak. Az író (Katkó Ferenc) küzd és dolgozik. ír.
Közben a fôhôs (Bartus Gyula) beleszeret a nagy vissza-

térô színésznôbe (Kovács
Edit), miközben békülési jelenetet kell megoldania addigi
szerelmével (Fehér Tímea),
de a valóság és a leírt szöveg
sehogyan sem illik össze. Egy
másik színész (Csomós Lajos) mindent bevet a siker érdekében, a káosz mégis eluralkodik. A színpadi rendezô
a szeretetrôl és a humánumról filozofál, közben a nézôsereg lent, a zsöllyékben nevet,
kacag, idônként van, aki röhög. Rátesz a helyzetre egy
lapáttal a ruhacserére érkezô háziasszony (Komáromi
Anett), és az egész hacacárét
pompásan vezénylô öregúr,
az ügyelô (Simon József). Tanulság? Talán annyi, hogy hasonlóak vagyunk: színészek,
közönség, mindenki. Itt és
most, és ezután. Rejtelmes világ: színház. Meg az életünk.
Még egy képzeletbeli jelenet már az „elôadásból”, sajnos hosszas, okosnak tûnô
szövegekkel, hogy mi is a
színház feladata a közéletben, stb. A szereplôk villogtak, a hosszadalmas részeket
túléltük. (Simon József, az
ügyelô súlyos színpadi baleset után, széken ülve játszotta tovább a szerepét. Ha nem
vállalja, nincs elôadás. Óriási
taps köszöntötte.)
Sass Ervin

Dr. Cserei a városvédôk új elnöke
Tisztújító közgyûlést tartott
március 22-én a városháza
dísztermében a Békéscsabai
Városvédô és Városszépítô
Egyesület. Dr. Simon Mihály
elnök, címzetes fôjegyzô leköszönt, az új elnök a tagság
döntése alapján dr. Cserei
Pál, az ügyvezetô alelnök Somogyi Józsefné, az alelnök
dr. Jároli József, a felügyelôbizottság elnöke pedig Paulik
Katalin lett. Az elnökség mandátuma szintén lejárt, az új el-

nökségbe kilenc tagot és két
póttagot választottak a városvédôk.
– Nyolc évig voltam az
egyesület elnöke, de hosszú
vívódás után úgy döntöttem,
hogy most elnökként és elnökségi tagként sem indulok.
Hetvennégy éves vagyok, elérkezett az idô, hogy visszavegyek a korábban vállalt társadalmi tevékenységekbôl.
Ez azonban nem jelenti azt,
hogy a lelkemben háttérbe

szorulna az egyesület, viszont úgy érzem, vannak a
tagságban olyanok, akik többet tehetnek épített és természetes környezetünk megóvásáért, kulturális örökségünk fennmaradásáért és a
mûemlékvédelemért, mint
egy korosodó úriember – fogalmazott dr. Simon Mihály,
akinek dr. Cserei Pál mondott
köszönetet elnökként végzett
munkájáért.
M. E.

Grecsó
Darvasival

Mellettem elférsz címû regényét mutatta be a szerzô,
Grecsó Krisztián nemrégiben
a Jókai Színház Stúdiószínházban a Kortárs magyar írók
sorozat keretében. A népes
nézôsereg elôtt zajló irodalmi
est házigazdája és a beszélgetôtárs Darvasi Ferenc, a
Bárka szerkesztôje volt. A
Mellettem elférsz krisztusi korban lévô hôse, a Kurca-parti
teleprôl a fôvárosba került hivatalnokfiú mániákusan kutatja a családi múltat, miközben
a saját élete mintha zsákutcába futna... A kötet egyszerre
család-, identitás- és emlékezetregény. Grecsó Krisztián, a
költôként indult, késôbb prózára áttért szerzô ösztönösen
ráérzett a pszichológia rejtelmeire, finomságaira, ezek végigkísérik a kötetet, amelybôl
természetesen a szerelmi szál
sem maradhatott ki.
V. A.

BÉKÉSCSABA:
A Kazinczy-ltp.-en 3. emeleti, 40
m2-es, 1+ fél szobás, erkélyes,
konvektoros lakás eladó. Ár: 6,5
M Ft.
A Lencsésin felújított, 1. emeleti,
kétszobás, központi fûtéses lakás
jó elhelyezkedéssel eladó. Ár: 6,7
M Ft.
A Lencsésin 10. emeleti, 65 m2-es,
két és fél szobás lakás eladó azonnali beköltözéssel! Ár: 7,4 M Ft.
A Lencsési úton kétszobás, erkélyes, 60 m2-es, egyedi gáz-központifûtéses lakás téglablokkos házban eladó. Ár: 8 M Ft.
A belvárosban 1. emeleti, háromszobás, 67 m2-es, erkélyes lakás
hôszigetelt házban eladó. Ár: 9,3
M Ft.
A Szôlô utcában összközmûves,
650 m2-es portával felújítandó
vagy lebontandó ház telekárban
eladó. Ár: 12,5 M Ft.
A Cserepes utcában 1. emeleti, teljes körûen felújított, háromszobás, 90 m2-es társasházi lakás eladó. Ár: 13 M Ft.
A Borjú utcában 1996-ban épült,
háromszobás, tetôtér-beépítéses
kertes ház garázzsal, gázkonvektoros fûtéssel eladó. Ár: 13,5 M Ft.

A Mátyás király utcában 180 m2es, három szoba + nappali +
amerikai konyhás családi ház eladó. Ár: 16,5 M Ft.
A Botyánszki Pálné utcában, 1400
m2-es telken 160 m2-es, háromszobás családi ház két konyhával eladó. Ár: 17,8 M Ft.
A Szarvasi úton 130 m2-es, kétszintes, ötszobás sorház gardróbhelyiséggel eladó. Ár: 18,3 M Ft.
A Stark Adolf utcában 250 m2-es,
kétszintes, hôszigetelt, négy szoba + nappali + étkezôs családi
ház eladó. Ár: 18,4 M Ft.
A Bartók Béla úton sorházi lakás
külön utcai bejárattal, garázzsal,
udvarral eladó. Ár: 19 M Ft.
A Mester utcában padlástér-beépítéses, három hálószoba + amerikai konyha + nappalis ház garázzsal eladó. Ár: 23 M Ft.
A Dobozi úton új, 2010-ben épült,
három szoba + nappali + amerikai konyhás, igényes családi ház
eladó. Ár: 28 M Ft.

VIDÉKI INGATLANOK:
Muronyban, a Rákóczi utcában
88 m2-es, két és fél szobás, konyhás, fürdôszobás családi ház eladó. Ár: 3,5 M Ft.
Muronyban, a Lenin úton 90 m2es, két szoba + nappalis, felújításra szoruló családi ház eladó. Ár:
4,3 M Ft.

Szabadkígyóson háromszintes,
406 m2-es, többfunkciós családi
ház üzlethelyiséggel, hitelátvállalással eladó. Ár: 4 M Ft.
Újkígyóson összkomfortos, kétszobás, összközmûves családi ház
eladó. Ár: 4,8 M Ft.
Muronyban, a Békési úton 190 m2es, három szoba + nappalis, konyhás, fürdôszobás, szigetelt családi
ház eladó. Ár: 6,5 M Ft.
Sarkadon, a Hunyadi utcában 130
m2-es, négy szoba + nappali + étkezôs, három éve felújított családi
ház eladó. Ár: 7,3 M Ft.
Gyulán, üdülôövezetben 80 m2-es,
amerikai konyha + két szobás
üdülô-lakóház eladó. Ár: 7, 5 M Ft.
Kamuton, a Széchenyi utcában
2008-ban épült, 93 m2-es, három
szoba + amerikai konyhás családi
eladó. Ár: 9,9 M Ft.
Békésen, a Durkó utcában 86 m2es, két szoba + nappalis, vegyes
falazatú, hôszigetelt családi ház
eladó. Ár: 10,9 M Ft.
Dombegyházán, a Vasvári utcában 120 m2-es, három szoba +
nappali + étkezôs családi ház eladó. Ár: 11,9 M Ft.
Muronyban, a Köles utcában 150
m2-es, négy szoba + nappali +
két konyha + étkezôs, felújított
családi ház eladó. Ár: 13,5 M Ft.
Muronyban, az Arany János utcában 160 m2-es, kétszintes, négy

szoba + nappalis családi ház eladó. Ár: 15,5 M Ft.
Mezôberényben, a Békési úton 63
m2-es, egy + két fél szoba + nappalis, hôszigetelt társasház berendezéssel eladó. Ár: 16 M Ft.
Mezôberényben, a József Attila utcában két szoba + nappali +
amerikai konyhás, 2006-ban épült
családi ház eladó. Ár: 19,9 M Ft.
Gyulán, a Szôlôskert utcában három szoba + nappali + amerikai
konyhás, hat éve épült családi ház
eladó. Ár: 19,9 M Ft.
Muronyban, a Békési úton kétszintes, 11 szoba + két étkezô +
két nappalis családi ház két fürdôszobával eladó. Ár: 24,5 M Ft.
Kamuton 800 m2-es vendéglátóegység eladó. Az ingatlan riasztóval felszerelt, az épület hôszigetelt. Ár: 29 M Ft.
A Trófea utcában 12 360 m2-es terület – jelenleg szántó – eladó. A
telek beépíthetô, ipari beruházásra is alkalmas. Ár: 21 M Ft.
A belvárosban 305 m2-es építési
telek villannyal és szennyvízhálózattal eladó. Víz, gáz az utcáról bevezethetô! Ár: 24,9 M Ft.
Irodánk szarvasi, kecskeméti,
szegedi és gyulai ingatlanokkal
is rendelkezik!
Irodánk mobil üzletkötôket keres. Tel.: 30/391-9051

Nem mindennapi élményben
lehetett részük azoknak a szerencséseknek, akik részt vettek a közelmúltban a budapesti Operaházba, Bellini Norma címû operájának megtekintésére szervezett utazáson.
Az ötlet olyan zenebará-toktól
származik, akik évek óta figyelemmel kísérik Rálik Szilvia énekmûvész pályafutását,
az utazás pedig Nagy Krisztinának, a Filharmónia Békés
megyei irodavezetôjének köszönhetôen valósult meg.
A Norma címszerepe a világirodalom nagy szerepei
közé tartozik, a drámai koloratúrszopránok próbaköve.
Ezt a mûvet akkor veszik elô a
dalszínházak, ha kivételes
mûvészegyéniség csillogtathatja benne rendkívüli képességeit. Operaházunk évtizedek óta nem vitte színpadra e
mûvet, ezért is különleges alkalom a bemutató, számunkra pedig nagy öröm, hiszen
csabai születésû énekesnô
kelti életre a druida papnô tragikus históriáját. Rálik Szilvia
2001 óta tagja az Operaháznak, jelenleg az intézmény vezetô drámai szopránja, olyan

szerepeket tudhat magáénak,
mint Lady Macbeth, Tosca,
Elektra és Salome.
A lelkes csabai zeneszeretôk részesei lehettek a mûvésznô sikerének: a közönség
hangos ovációval, vastapssal
ünnepelte alakítását. Nemcsak gyönyörû hangjával, biztos technikájával, de impozáns megjelenésével is magával ragadta a nézôket. Erôteljes drámaisággal formálta
meg a szerelmében csalódott, bosszúért kiáltó, végül
megbocsátó és önfeláldozó
hôsnôt. Méltó partnerei voltak
az alt és tenor fôszerepet
éneklô Ulbrich Andrea és
Rudi Park. A közönség elismerése a rendezô Szikora Jánosnak is szólt, aki – illúzióteremtô díszletekkel és jelmezekkel – hagyományos megoldást választott. Az Operaház kiváló zenekarát Kocsár
Balázs vezényelte.
Minden résztvevô egyetértett abban, hogy ez a kezdeményezés folytatást kíván.
Reményeink szerint jövôre is
indul az „operabusz”. Ön is
velünk tart?
Kisné Farkas Gabriella

Tisztújítók
A Societas békéscsabai szervezete március 11-én tisztújító taggyűlést tartott, amelyen Banyó Dávidot választották a szervezet új elnökévé.

Búcsúzott Milan Kurucz
A Szlovák Kultúra Házában
Lubomír Kotrha szlovákiai autodidakta karikaturista alkotásaiból nyílt tárlat nemrégiben
Focimánia címmel. A kiállítást
a budapesti Szlovák Intézet
leköszönô igazgatója, Milan
Kurucz nyitotta meg a nagyközönség elôtt. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével
Štefan Daňo fôkonzul is. Milan Kurucz meghatottan köszönt el a szlovákságtól, hisz
számos tárlat, rendezvény
szívesen látott vendége volt
az elmúlt kilenc évben. Gyakran a rendezésbôl, szervezésbôl is kivette a részét. 1999ben érkezett Magyarország-

SZERVIZ
AJÁNLATUNKBÓL:

Rálik volt Norma

ra, és 2005-ig a nagykövetség
alkalmazásában dolgozott,
2003-tól, két évig ügyvivô
nagykövetként is segítette a
két ország közötti kapcsolatépítést. Nevéhez fûzôdik például a békéscsabai szlovák
fôkonzulátus mai, Derkovits
sori épületének kiválasztása
is. 2006-tól vezette a Szlovák
Intézetet, most Lubomír Kotrha tárlatával búcsúzott. Ebbôl
az alkalomból a szlovák ház
vezetôje, István Anna Békéscsabát ábrázoló festményt
ajándékozott Milan Kurucznak, Vantara Gyula, Békéscsaba
polgármesterének
ajándékát – egy gyönyörû

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

Panasonic
SZÓRAKOZTATÓELEKTRONIKAI TERMÉKEK
GARANCIÁLIS SZERVIZELÉSE
MINDEN TÍPUSÚ TV, VIDEÓ, DVD, KAMERA GARANCIÁN TÚLI JAVÍTÁSA
RÖVID HATÁRIDÔVEL

Munkácsy-albumot – pedig
dr. Bacsáné Kutyej Bozsena
nemzetiségi referens nyújtotta át.
Vándor Andrea

HIRDETÉSFELVÉTEL
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

Hirdetmény az általános
iskolába történô
beíratásról
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érintett szülôket, hogy a
2011/2012-es tanévre az általános iskolai beíratás idôpontja:
2011. április 28–29-e.
Az általános iskolák levélben
értesítik a szülôket a felvételrôl
és a beiratkozás részleteirôl.
Kérjük, hogy a beíratáskor az
alábbi okmányokat szíveskedjenek magukkal hozni:
– a szülô személyi igazolványa;
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
– a gyermek tb-kártyája;
– az óvoda, a nevelési tanácsadó vagy a tanulási képességet
vizsgáló és rehabilitációs bizottság iskolaérettséget igazoló
szakvéleménye;
– gyermekorvosi igazolás.
Békéscsaba Megyei Jogú
Város valamennyi intézménye
szeretettel várja a leendô elsô
osztályosokat!

Kultúra, mûvészet, tudomány
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Versenyben három egyfelvonásos
Színházi hírek szerint március
26-án, szombaton kora délelôtt három író: Karafiáth Orsolya, Zelei Miklós és Kiss
Ottó végleg elkészült versenydarabjaival az egyik békéscsabai hotelben, hogy vasárnap este 18 órakor a XVI. Magyar Drámaíró Verseny díszelôadásán megmérkôzzenek a
legjobb egyfelvonásos címéért. A verseny alaptémájául a
pénteki Színházkomédia elôtt
kisorsolt Magyar Nemzet-cikk
szolgált, Farkas Melinda tudósítása arról, hogy „Cunami ál-

dozata lett a magyar paprika”.
A cikk írója szerint betörhettünk volna a japán piacra, ha
nincs a földrengés, és utána az
iszonyú szökôár, mely szétzúzta az észak-japáni magyar paradicsompaprika-ültetvényt,
valamennyi fóliasátrát, melegházát és lakóépületét. Az írók
feladata nem volt könnyû, miközben már az is elismerésre
méltó, hogy egyfelvonásosaikat egyetlen éjszaka alatt írták
meg, hogy a rendezôk: Szalma Dorotty, Szalay Krisztina
és Nagy Viktor színészcsapataikkal egy nap alatt elôadássá
formálták azokat.
A március 27-ei díszelôadás elsô bemutatója a Várakozók címû tragikomédia volt.
A fôszereplôk, a Szemüveges
és a Szakállas, két hajléktalannak látszó férfi elhatározza:
tudálékos szövegekkel zaklatják a hajnali állomáson vonatra várakozó, fáradt embereket.

Tudományos diákkörök
Az Andrássy Gyula Gimnáziumban rendezték meg nemrégiben a Tudományos Diákkörök XI. Országos Konferenciáját, amelyen öt ország magyarságának tehetséges középiskolásai mutatták be tudományos kutatói eredményeiket –
szakavatott zsûri elôtt. Az 1996ban indult kezdeményezés
1999. július 24-én a Kutató Diákok Országos Konferenciáján
megalakult – a tudományos
kutatómunkát végzô középiskolás diákokat, tudományos
diákköreiket, mentoraikat és
korábbi kutató diákokat összefogó – Kutató Diákok Országos
Szövetségében (KutDiák) csúcsosodott ki. A szervezet védnökei: Réthelyi Miklós nemzeti
erôforrás miniszter, Pálinkás
József, az MTA elnöke és Hoffmann Rózsa államtitkár.
A mostani kétnapos konferencia díszvendége, Sólyom
László volt köztársasági elnök

köszöntôjében méltatta az eseményt, mely a teljes magyarságot átfogja, lehetôséget biztosít
a részvételre a határon túl élô
fiataloknak is, és kiemelte a tanárok, mentorok szerepét. Mint
mondta: „Egy kutató igazi szerzetes, a tudomány szerzetese.”
Csermely Péter professzor, a
TUDOK-mozgalom elindítója a
tehetség nagykövetévé avatta
a volt köztársasági elnököt, s
átadta a megtiszteltetéssel járó
aranyláncot. A várost Túriné
Kovács Márta, az oktatási,
közmûvelôdési és sportosztály
vezetôje képviselte, a házigazda pedig Komáromi István iskolaigazgató volt. A kísérôprogramokról is gondoskodtak
a szervezôk: a Mlinár Pál vezette balassisok népi játékában,
táncában gyönyörködhettünk.
A zsûrikben békéscsabai középiskolai tanárok is képviseltették magukat.
V. A.

Az élô zene varázsa
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL *

Ez utóbbiból áradó napsugaras derû hamar feledtette
a harmadik tétel triójának
ritmikai pontatlanságait – a
szerzô.
Bár az est szólistája, Banda Ádám elôször járt városunkban, híre messze megelôzte. A frissdiplomás hegedûmûvész díjazottja volt
Moszkvában a yampolsky
Nemzetközi
Hegedûversenynek, és megnyerte a
42. Szigeti–Hubay versenyt
Budapesten. Szerepelt már
New yorkban, a Carnegie
Hallban és játszott Párizsban, az UNESCO székházában is. Itt, a Jókai Színházban
Mendelssohn
hegedûversenyét szólaltatta
meg nagy átéléssel. Kétségtelenül személyes mondanivalója van a mûrôl, és
ez igazolja tehetségét,
ugyanakkor hiányoltuk elô-

adásából az egyensúlyt. Ez
a hegedûverseny a költôi
tartalom és a technikai csillogás tökéletes egyensúlyának mintapéldája, az egyensúlyt azonban könnyen
megbontja egy túlhajtott
tempó vagy a kísérettel
összhangban nem lévô
hangerô. Vitathatatlan szuggesztivitása viszont biztosan hozzásegíti majd az ifjú
mûvészt, hogy teljesüljön
álma, és „hegedûjével bejárja a világot.” A hangverseny végén meglepetéssel
szolgált a zenekar és karnagya, Dénes István, aki egyúttal zeneszerzô is. Nokiavals címû szerzeménye –
melynek elôadásában mobiltelefonjaival a közönség
is aktívan részt vett – tulajdonképpen egy közös játék, mely jókedvre derített
és felszabadított.
Farkas Pál

Kis szünet után következett
A Godzilla, avagy tényleg a
cunami áldozata lett a magyar
paprika? címû zenés-táncos,
némiképp gátlástalan egyfelvonásos. Helyszíne egy japán–magyar kutatóközpont,
ahol egy ôrült tudós mindenkit megbolondít. A cél: ne
csak a paprika legyen magyar, hanem a világon mindenki. Miután egy kísérleti japán alany Godzillává változik,
kitör a balhé és a finálé is:
„utánunk a vízözön”... Az elôadás az ôrült tudósé volt, azaz
Janik Lászlóé. Végül a harmadik darab jött, A sivatag rózsája. Játszódik a képzeletünkben (az író szerint), de
azért a valóságban is. A központi kérdés: a sivatagi rózsaprojekt. Lényege: a paradicsom nem paprikával, hanem
a házigalambbal génkezelendô...
A nyolctagú szakmai zsûri
(elnöke Tarján Tamás iroda-

lomtörténész, színikritikus)
Zelei Miklós A sivatag rózsája
címû egyfelvonásosát hirdette ki gyôztesként. Sokan kaptak egyéni kitüntetést: a legjobb nôi alakításért Tarsoly
Krisztina, a legjobb férfialakításért Tege Antal, a legjobb
rendezésért a vendég Nagy
Viktor a Várakozók színpadra
állításával. Szalma Dorotty és
Szalay Krisztina rendezôk különdíjban részesültek, Presits
Tamás, Szilágyi Annamária,
Fábián Anita, Deutsch Anita,
Jancsik Ferenc, Janik László
alakítását is díjazták. A közönség díját Karafiáth Orsolya, a
Godzilla írója kapta, Kiss Ottó,
a Várakozók szerzôje különdíjat kapott.
Az eredményhirdetés elôtt
felavatták a békéscsabai születésû, 1995-ben elhunyt Kossuth-díjas rendezô, Sík Ferenc mellszobrát, Mladonyiczky Béla mûvét.
Sass Ervin

PROGRAMAJÁNLÓ
Április 8–9. Divatnapok a Centerben
Április 9-én 17.00–20.00
Családi táncház a Balassiban
Április 10-én 7.00–18.00
CAC kutyakiállítás Pósteleken
Április 11-én József Attila vers- és
prózamondó verseny az Ibsen Házban
Április 12-én 18.00–20.00
Irodalmi estek a Phaedrában
Április 13-áig Aknay János a Jankayban

megtiszteltetésnek tartja az elismerést, jóllehet, csupán tette a dolgát egy közösség érdekében iskolájukban.
– Az élet úgy hozta, hogy
iskolánk a Nagy Imre tér közelében éli életét – mondta. – Mi
sem természetesebb, mint
hogy az ünnepi alkalmakkor,
így az 1958. június 15-én halálra ítélt mártír miniszterelnök

Április 15–17. Mûvészeti olimpia az
Andrássy Úti Társaskörben
Április 15.–május 11.
Pacsika Rudolf kiállítása a Jankayban
Április 16.–május 15.
Gyermekrajz-kiállítás a múzeumban
Április 16. Kulturális civil szervezetek
találkozója a kézmûves szakiskolában
Április 17. Nemzetközi sportgála a
Centernél
Április 20-án Játszóház Gerlán

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

Magyar–lengyel barátság
Békéscsaba lengyel kisebbségi önkormányzata és a Magyar–Lengyel
Baráti Kulturális Egyesület szervezésében március 27-én az Ibsen Házban adott ünnepi koncertet a Chopin
kórus Rázga Józsefné vezényletével,
a magyar–lengyel barátság napja alkalmából.
A magyar és a lengyel történelem
közös vonásai és a két nép között kialakult történelmi barátság tiszteletére
az országgyûlés 2007-ben nyilvánítot-

Szeleczki Erzsébet kitüntetése
A Nagy Imre Társaság békéscsabai tagszervezete ismét
tartalmas éven van túl, kifejezetten jól sikerült például az
1953-as földosztásról tartott
megemlékezés. A fôvárosi
küldöttközgyûlésen
Nagy
Imre-emlékjelek címmel mutatták be azt a kiadványt,
amelyben természetesen helyet kapott az 1994-ben Békéscsabán felavatott bronzszobor fotója és rövid ismertetôje is.
A Honvédelmi Minisztérium Kulturális Központjában
tartott fórumon – a hagyományokat követve – elismeréseket is átadtak. Szeleczki Erzsébet, a Békéscsabai 2. Számú Általános Iskola igazgatója Nagy Imre Emlékplakettet
vett át Kálóczi Kálmántól, a
NIT elnökétôl.
A kitüntetett igazgató aszszony ezt követôen szerényen úgy fogalmazott: nagy
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tiszteletére tartott emlékünnepségeken, valamint az október 23-ai forradalmi megemlékezéseken kisdiákjainkkal mi is ott vagyunk. Mégpedig nem csupán szemlélôkként, hanem aktívan: verset
mondunk, koszorúzunk. Vendégünk volt már Maléter Pál
özvegye, Gyenes Judith, aki
emlékezetes
találkozáson
számolt be férje, a szintén ‘56os vértanú, akkori hadügyminiszter életének kevéssé ismert epizódjairól. Legközelebbi tervünk, hogy tavasszal
ellátogatunk a budapesti,
Orsó utcai Nagy Imre-emlékházba. Biztos vagyok benne,
hogy a természetesen nagyobbakból álló diákcsapatnak nagy élmény lesz a kirándulás, hiszen a kiállítás interaktív. És van egy tervünk ôszre is: Fekete Pál-szobát alakítunk ki iskolánkban.
Fábián István

ta a magyar–lengyel barátság napjává március 23-át. A parlament ezzel
erôsítette meg azt a civil kezdeményezést, amelynek eredményeként
még 2006-ban Sólyom László köztársasági elnök és Lech Kaczynski lengyel államfô Gyôrben felavatta az elsô
köztéri emlékmûvet a magyar–lengyel
barátság tiszteletére. A Chopin kórus
a koncerten magyar és lengyel dalokkal, egyházi és klasszikus kórusmûvekkel erôsítette tovább ezt a méM. E.
lyen gyökerezô barátságot.

Kárpáti Tamás
tárlata
A tavaszi fesztivál keretében
nyílt meg a Munkácsy Mihály
Emlékházban Kárpáti Tamás
Munkácsy-díjas (1983) festômûvész tárlata. Mint azt megtudtuk, a kiállítás magángyûjteménybôl összeválogatott darabokból áll.
A tárlatmegnyitón a képekrôl, azok történetérôl, érdekességérôl maga a mûvész mesélt
az érdeklôdô látogatóknak, s
életérôl, hitvallásáról is sok mindent megtudhattunk. Kárpáti
Tamás festô, grafikus 1949-ben
született Budapesten. Tanulmányait a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán végezte, tanárai
Barcsay Jenô és Sarkantyú Simon voltak. Számtalan szakmai
eredményt tudhat magáénak,
így 2000-ben a Magyar Köztársaság érdemes mûvésze lett.
1974 óta szerepel kiállításokon.
Kárpáti Tamás tárlata május 15éig tekinthetô meg az emlékházban.
Vadi

APR Ó H IR D ETÉS
INGATLAN
Elsô emeleti, kétszobás, kombikazános lakás
és háromszobás kertes ház Jaminában eladó. Tel.: 06-30/223-8572.
Szántóföldet vennék Békéscsaba környékén.
Lehet osztatlan vagy bérbe adott is. Tel.:
06-20/984-3838.
Ingatlan- és hiteliroda. Finanszírozás, állami
támogatás, CHF- és euróhitel-kiváltás. Tel.:
06-30/399-7299, 06-66/440-919.
Penzán lakás jármû vagy olcsó ingatlan beszámításával eladó. Tel.: 06-70/332-9113.

SZOLGÁLTATÁS
Videofelvételek készítése professszionális minôségben esküvôkrôl, lakodalmakról, családi rendezvényekrôl. Hívja a 06-30/9456959-es telefonszámot!
Szobafestést, mázolást, tapétázást, szalagparkettázást, homlokzatfestést, hõszigetelést, nemesvakolatok készítését vállalom! Lestyán Pál,
Gorkij u. 6. Tel.: 436-226, 30/481-8071.
Iroda, lépcsôház takarítását vállalom számlaképesen. Tel.: 30/290-8726.
Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készítés, -javítás részletfizetéssel is. Nyílászárók javítása. Tel.:
454-171, 70/212-6776.
Festés, mázolás, tapétázás, homlokzatfestés. Marik István, Békéscsaba, Tavasz u. 83., tel.: 30/2757263.
Könyvelés egyéni és társas vállalkozóknak, teljes körû ügyintézéssel. Telefon: 20/567-6521.
Nonstop duguláselhárítás kedvezõ áron,
bontás nélkül, garanciával Békéscsabán. Telefon: 20/935-8173, Péter József.
Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, harmonikaajtó,
szalagfüggöny, napellenzô szerelése. Tel.:
30/233-4550. Utánfutó-kölcsönzés! Békéscsaba,
Dobos István u. 20. Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.
Szeretne bepillantani a jövôjébe? Bizonytalan? Útmutatást vár? Segítek! Sorselemzés,
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 20/9446986.

Bérautók (3000), bérmikrobusz (5000), bérutánfutó (1500). Tel.: 06-70/389-0280.
Autóvillamosság: Berényi út 11.
Olajcsere 690/l + 900 Ft munkadíj:
Berényi út 11.
Kézi permetezôk javítása. Tel.: 06-30/2664112.

OKTATÁS
Francianyelv-oktatás. Tel.: 06-66/442-517, 0620/382-5374.
Angolnyelv-oktatás Békéscsabán: www.feronil.hu
Angolnyelv-oktatás. Tel.: 06-30/345-9237.
Angolnyelv-oktatás Békéscsabán: www.feronil.hu.
Angol-, németnyelv-oktatás. Tel.: 06-20/9336828.
Gyerek angol, német 4 éves kortól 18 éves tapasztalattal. Tel.: 66/638-110.
Olasznyelv-oktatás. Tel.: 06-20/2595-126.
JAMINÁBAN általános iskolásoknak korrepetálás és képességfejlesztés. Tel.: 0620/975-4487.
Matematikakorrepetálás, elôkészítés általános és középiskolások részére. Tel.: 0670/368-9171.

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.
Okleveles masszôr frissítô és gyógymasszázzsal biztosítja Önnek a test harmóniáját, megszünteti, illetve enyhíti a krónikus fájdalmakat. Igény szerint házhoz is
megyek vagy fogadom vendégeimet. Saját
masszázsággyal dolgozom minden esetben. Idôponthoz alkalmazkodom. Hívjon:
06-30/736-4553 (Márton).
Kukorica eladó! Tel.: 06-20/923-7388.
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V. Csabagyöngye sakkverseny
Öt-öt leány- és fiúkorcsoportban összesen hetvenhét
versenyzô ült asztalhoz a közelmúltban megrendezett, városunkban immár hagyományosnak számító nemzetközi
gyermeksakkversenyen. Megyénk ifjúsági játékosain kívül
szentesi, karcagi, nádudvari,
hajdúböszörményi és a Bihar
megyébôl jött margittai ver-

senyzôk alkották a népes mezônyt. A fiatalokat Herczeg Tamás tanácsnok köszöntötte,
aki jó és sportszerû játékot kívánt a résztvevôknek. Minden
játszmáját megnyerve, korcsoportjában százszázalékosan teljesített Perdi Zsombor
és Varga Tamás. A legkisebbek között három versenyzô
is azonos pontszámot ért el,

így rájátszás döntötte el a bajnoki cím sorsát az orosházi
Leszkó Bence javára. A tárgydíjakat és az érmeket Szigeti
Csaba, az önkormányzat sportcsoportjának vezetôje és Petró József, a Békés Megyei
Sakkszövetség elnöke adta
át. A verseny jó felkészülési lehetôséget biztosított az országos diákolimpiai döntôkre.

Csabai kosarasok sikere
Sikeresen szerepelt nemrégiben testvérvárosunkban, Tarnowskie Goryban, egy tízcsapatos, nagy nemzetközi tornán a Viharsarki Farkasok
U20-as csapata (5. helyezés).
Mint azt megtudtuk, a lengyel város kosaras baráti köre
– az ottani polgármesteri hivatallal közösen – immár nyolcadik alkalommal rendezte
meg elhunyt kosarasai,
Krystiana Michalskiego és
Szymona Lysika emlékére ezt
a tornát. A csabai küldöttsé-

get a Magyar–Lengyel Baráti
Társaság részérôl Máté László, a Békéscsabai Kosárlabda

Klub elnökségét Medvegy Mihály, Zsíros János és Vágvölgyi Árpád edzô képviselte.

Szupermaraton

egészítette az egyezményt,
mely szerint a magyar–román
határ menti régió megyéit, városait is reprezentáló nemzetközi sportesemény lebonyolítását csak bizonyos feltételekkel tudják vállalni. (Kérésük lapzártánk idején teljesült). Kiss Tibor alpolgármester még az ünnepélyes aláírás

elôtt az új, egycsatornás
sporttámogatási rendszert
mutatta be az aradi vendégeknek. A megállapodást dr.
Ferenczi Attila, a Békéscsabai
Atlétikai Klub társadalmi elnöke, a város gazdasági és városfejlesztési tanácsnoka is
ellátta kézjegyével.
K. K. P.

Eldôlt, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére is lesz
14. Nemzetközi Szupermaraton. A program idei szervezésérôl szóló megállapodást
aláírták az érintett önkormányzatok és a klub képviselôi. Tóth Sándor vezetôedzô
egy utólagos záradékkal is ki-

Átlátható
Elôre
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL *

A gazdálkodásban kibogoztuk a szövevényes szálakat,
csak a játékosok bérezése
maradt az egyesületnél, minden más a kft. feladatkörébe
került át. 2011 elején a jogszabályi változások lehetôvé tették, hogy a huszonhárom év
feletti játékosok esetén bevezessük az ekhot (egyszerûsített közteher-viselési hozzájárulást – a szerzô), ezt az elsôk
között tettük meg. Tavaly nyáron változások voltak a játékoskeretben is, mára a felnôtt
csapat stabilizálódott, elôrébb
került, ami a nézôszámban is
megmutatkozik.
– Mi a helyzet az utánpótlással?
– Múlt nyáron, az önkormányzat elképzeléseinek megfelelôen, Királyvári Károly vezetésével indítottuk el az utánpótlásképzést, ma hét korosztályban öt edzô vezetésével több
mint száz fiatal labdarúgót nevelünk. Az elsô eredmények
egyike, hogy a téli szezonban
az U19-bôl ketten felkerültek a
felnôtt keretbe. Emellett két óvodában foglalkozunk rendszeresen a jövô focistáival. A város az
erejéhez mérten komolyan támogatja a sportot, de nézôk,
szponzorok és a felnövekvô generáció játékosai is kellenek ahhoz, hogy továbblépjünk és jövôre méltón ünnepeljük a klub
centenáriumát. Az alapokat lefektettük, átlátható viszonyokat
M. E.
teremtettünk.

BékéscsaBa anno…
Az egyetlen nôi kéményseprô
A kéményseprés tisztes, becsületre méltó mesterség volt
hajdanában is. Vizsga után
miniszteri engedély kellett az
ipar gyakorlásához. Kéményeket mászni, háztetôket járni nem könnyû feladat még a
férfiaknak sem – hát még egy
nônek! Pedig egy 1916-ban
megjelent szenzációs újsághír szerint sikeres vizsgát tett
kéményseprôsegéd-mesterségbôl Magyarország elsô
nôi kéményseprôje, a harmincéves békéscsabai Facsinay Dezsôné. Jöttek is Csabára az újságírók riportot készíteni vele.
– Férjem, Facsinay Dezsô
kéményseprômester huszonegy évvel idôsebb, mint én –
mondta a hölgy. – Arra gondoltam, mit csinálok a hét
gyerekemmel, ha ô elmegy
errôl a világról. Egy hónappal
a háború elôtt szerzôdtem le
tanoncnak a férjemhez, és
hogy jól tettem, az rövidesen
beigazolódott. A hadüzenet
után az összes segéd bevonult, a férjem egyedül nem
tudta volna elvégezni a munkáját. Voltak ugyan, akik megjegyezték: asszony létemre
hogyan adhatom a fejem a
kéményseprôségre?
A kéményseprôsegéd-nô
azonban bizonyított: végezte
a napi munkáját kerületében,
és lassan kivívta a lakosok
megbecsülését. Kéménysep-

rômester lett, majd tagja és elnöke a tanoncvizsgáztató bizottságnak. 1936. május 4én, kéményseprôi oklevele átvételének 20. évfordulóján felkereste ôt a Békésmegyei
Közlöny újságírója, akinek így
nyilatkozott:
– Egyszer, a háború elsô
éveiben létrával a vállamon,
szabályos kéményseprô-öltözékben mentem a dolgomra,
amikor észrevettem, hogy
egy katona követ. Igazoltatott, de nem hitte el, hogy valóban kéményseprô vagyok,
kémnek nézett. Felajánlottam
neki, hogy felmegyek az
egyik ház kéményéhez. így is
tettem, erre végül elhitte. Sokan mondják ma is, hogy aszszonynak a fakanálnál a helye, de én nem törôdöm ezzel. Szeretem a mesterségemet...
Gécs Béla
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