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Rövidesen indulhat a 
volt Szabó Pál téri iskola, 
azaz a Lencsési iskola gaz-
daságos, hatékony épület-
energetikai felújítása. A pá-
lyázati támogatást élvezô 
beruházás vállalkozási 
szerzôdését május negye-
dikén írták alá a városhá-
zán. 

Vantara Gyula polgármes-
ter elmondta, hogy az egy-
kori Szabó Pál téri iskola 
több mint harmincéves épü-
letkomplexuma megérett a 
felújításra. A beruházás cél-
ja az energiatakarékosság 
és az energiahatékonyság 
növelése. A bírálóbizottság 
tavaly márciusban hozta 
meg döntését, ezt követôen 
kötötték meg a támogatá-
si szerzôdést, most pedig 
a vállalkozói szerzôdést, 
amellyel egy idôben át is 

adták a munkaterületet a 
kivitelezôknek. A projekt el-
számolható összköltsége 
közel háromszázmillió (293,5 
millió) forint, a beruházáshoz 
mintegy 226,9 millió forint 
pályázati támogatást nyert 
a város. A közbeszerzési el-
járáson nyertes kivitelezô az 
Endrényi és Németh Konzor-
cium lett, amelynek tagja a 
helyi Endrényi és Társa Kft., 
valamint a gyomaendrôdi 
Németh Nyílászáró-gyártó 
és Forgalmazó Kft. A beruhá-
zás keretében korszerûsítik 
az intézmény fûtési, hûtési és 
használatimelegvíz-elôállító 
rendszerét, kicserélik a nyí-
lászárókat, szigetelik a la-
pos tetôt, illetve utólagos 
hôszigetelési munkálatokat 
is elvégeznek. A beruházás 
jövô év október közepéig ké-
szülhet el.

 Vándor Andrea

Az intézményrendszer 
átalakítása során, elsô 
lépcsôben a fekvôbetegek 
ellátását biztosító megyei 
intézmények, súlyponti kór-
házak átvétele történt meg, 
második lépcsôben a vegyes 

fekvôbeteg-ellátást biztosító 
kórházak, fekvô- és járóbe-
teg-szakellátást végzô intéz-
mények és a krónikus ellátást 
nyújtó kórházak fenntartását 
veszi át az állam, amely a kór-
házakat terhelô adósságokat, 
kötelezettségeket is átvállalja. 
Az intézkedésektôl azt várják, 
hogy lakóhelytôl függetlenül, 
mindenki számára biztosított 
legyen a közel azonos színvo-
nalú fekvôbeteg-szakellátás. 

A törvény értelmében tehát 
május elsejétôl a csabai kór-
ház is az állam tulajdonába 
került, az errôl szóló tájékoz-
tatót április végén tárgyalta 
meg a képviselô-testület. 
Takács Péter a közgyûlésen 
kijelentette: meggyôzôdése 
szerint a Réthy Pál kórház 
továbbra is jól mûködött 
volna az eddig megszokott 
formában. Mint mondta, az 
államosítás révén szakítunk 
azzal a rendszerváltás idején 

kialakult elvvel, mely szerint 
a döntéseket az emberekhez 
legközelebbi szintekre kell 
telepíteni. Szabóné Kocziha 
Tünde szerint az állami kézbe 
került intézmények fejleszté-
sére felvett hiteleket nem vál-
lalja át az állam, a törlesztések 
tehát a várost terhelik. Dr. Ke-
rekes Attila emlékeztetett arra, 
hogy az egészségügy erôsen 
központosított, kötött szabá-
lyok alapján mûködik, OEP-
finanszírozással – az egész-
ségügyet tehát korábban is az 
állam irányította és finanszí-
rozta. Dr. Fábián Ágnes hoz-
zátette: éves szinte mintegy 
százmillió forintos támogatást 
adott a város a kórháznak, 
felfogható tehát úgy is, hogy 
a továbbiakban ennyivel több 
marad a város kasszájában. 
Ráadásul a kórház egy száz-
nyolcvanezer fôs körzet bete-
geit látja el, azonban a többi 
település nem járult hozzá a 

fejlesztésekhez. Dr. Ferenczi 
Attila megjegyezte, hogy az 
irányítás eddig sem a város-
nál volt, csak a felújításokat, 
eszközbeszerzéseket látta el 
és segítette az önkormányzat. 
Hangsúlyozta továbbá, hogy 
a betegek ezután is magas 
színvonalú ellátást kapnak a 
csabai kórházban, a tulajdo-
nosváltást tehát szinte észre 
sem fogják venni.

A részletekrôl voltak ugyan 
viták, de abban mindenki 
egyetértett, hogy a kórház 
munkatársai minden körülmé-
nyek között lelkiismeretesen 
tették és teszik a dolgukat. 
A képviselô-testület egybe-
hangzóan, határozatba foglal-
va is köszönetet mondott az 
állami tulajdonba került intéz-
mény menedzsmentjének és 
dolgozóinak a betegellátás 
terén végzett áldozatos mun-
káért.  

Mikóczy Erika

A csabai kórház is az államhoz került
A betegek továbbra is magas színvonalú ellátást kapnak

A kivitelezô Start 2010 Kon-
zorcium (Strabag MML Kft. és 
Hartmann Kft.) képviseleté-
ben Koreck Ferenc elmondta, 
hogy a káros azbesztcemen-
tet is tartalmazó nagyterem 
lebontása után indult el a 
szerkezetépítés, azonban me-
net közben kiderült, hogy 
a részben megmaradó öt-
szintes épület szerkezetét 
is meg kell erôsíteni. Mára 
a szerkezetépítési munkák 
elkészültek, most az épület 
„körbecsomagolása” és szi-
getelése következik. Az épí-

tést tizennyolc alvállalkozóval 
végzik, amelybôl tizenkettô 
békéscsabai. Szente Béla az 
építômûvészetet az egyik leg-
fontosabb mûvészeti ágnak 
nevezte, hiszen épületeink a 
múltból visznek egy darabot 
a jövôbe. A félkész épület ku-
polája alatt úgy beszélt a maj-
dan szalagavatóknak, tánc-
versenyeknek, koncerteknek, 
szervezeteknek és számta-
lan programnak otthont adó 
intézményrôl, mintha már ott 
lenne körülöttünk. 

Vantara Gyula polgármes-
ter a megye elmúlt ötven éve 

legjelentôsebb kulturális, 
közmûvelôdési célú beruhá-
zásának nevezte a központ 
építését, és megköszönte 
mindazok munkáját, akiknek 
a segítségével létrejöhet az 
intézmény. 

– Az új központnak egy 
új, lehetôleg mindenki által 
elfogadott, jó hangzású ne-
vet kell kapnia – vetette fel 
a polgármester. – Az ifiház 
egyszeri volt és megismétel-
hetetlen, hozzánk nôtt. Most 
azonban egy impozánsabb, 
jelentôségteljesebb épület-
be, gazdagabb tevékenységi 

kínálatból választva jöhetnek 
majd ide a gyerekek, fiatalok 
és az idôsek. Szeretnénk be-
vonni Békéscsaba lakosságát 
is a névadásba: névszavazást 
kezdeményezünk a város 
honlapján, ahol hamarosan öt 
javaslat közül lehet választani 
– mondta Vantara Gyula. 

A még „becsomagolásra” 
váró házban ezután Bujdo-
só Antal fô-építésvezetô és 
Szente Béla vezette körbe a 
megjelenteket, majd az épü-
let legmagasabb pontjára 
emelték a hatalmas bokrétát.

Mikóczy Erika

Az ifi ház egyszeri és megismételhetetlen volt, most valami új jön

Bokrétaavató a kulturális központban
Internetes névszavazáson dôl el, mi lesz a központ új neve

rövidesen indulhat
a lencsési iskola felújítása

A tavaly szeptemberi alap-
kôletétel óta, akik a Széche-
nyi utcán vagy a Kossuth tér 
környékén járnak, mindig 
vetnek egy pillantást arra, 
hol tart éppen a volt ifi ház, 
azaz a Békéscsabai Kulturá-
lis Központ építése. Kíván-
csiak voltunk és vagyunk, 
hogy – Szente Béla szava-
ival élve – miként „legózza 
össze  az ország egyik leg-
nagyobb daruja az eleme-
ket”, vajon milyen lesz majd 
az épület és a mi kis Körö-
sünk öbléig húzódó terasz. 
Május negyedikén újabb lé-
péssel kerültünk közelebb a 
célhoz, a kivitelezés során 
ugyanis  elérték az új épü-
letrész legmagasabb pont-
ját, amit bokrétaavatóval ün-
nepeltek meg.

A Semmelweis Terv célkitûzései között szerepelt az 
egészségügyi intézményrendszer átalakítása annak ér-
dekében, hogy hatékonyabb, költségtakarékosabb legyen 
az intézményfenntartás, az ellátás színvonala pedig növe-
kedjen. Az errôl szóló törvény értelmében május elsejétôl 
a békéscsabai Dr. Réthy Pál Kórház és Rendelôintézet 
fenntartói és tulajdoni joga is az államé lett. 

Ülésezett a közgyűlés
2–3. oldal

A Városházi Esték programja
4. oldal

Lakossági fórumsorozat indul
9. oldal

Hatékonyabb, költségtakarékosabb mûködést vár az állam a kórházak átvételétôl



A polgármester a múlt évi 
költségvetési zárszámadás 
kapcsán elmondta, hogy a 
kiadások az elôirányzatokon 
belül maradtak, mûködési 
hitelre nem volt szükség. 
Minden kötelezettségét tel-
jesítette az önkormányzat, 
az egészségügyi, szociá-
lis és oktatási intézmények 
mûködése pedig zavartalan 
volt. A fejlesztések 2011-ben 
is folytatódtak, egy év alatt 
8,2 százalékkal nôtt a város 
vagyona, amely mára közel 
68,3 milliárdot tesz ki. 

– A hatalmas kintlévôsé- 
gek miatt nyilvánosságra 
hozzuk az ötvenezer forint-
nál többel tartozó magán-
személyek és százezernél 
többel tartozó vállalkozások 
listáját, amely mostantól a 

hivatal adócsoportjánál és a 
város honlapján is elérhetô. 
989 magánszemély került 
fel a listára összesen 122,4 
millió forint és 364 vállalko-
zás összesen 142,3 millió 
forint tartozással. További 
3196 magánszemély tartozik 
ötvenezer forint alatti össze-
gekkel, összesen 46,3 millió 
forinttal és 998 jogi személy 
százezer forint alatti össze-
gekkel, összesen 36,8 millió 
forinttal – jelentette be Vanta- 
ra Gyula. A polgármester 
hozzátette, hogy a beérkezô 
összegek függvényében 
nagyjából havonta tervezik 
frissíteni a listát. Leszögez-
te, hogy nem „szégyentáb-
láról” van szó, hanem olyan 

egyszerû tényközlésrôl, 
amely a korrekt partneri 
együttmûködést segítheti 
elô. Mint mondta, a közzé-
tétel utáni visszajelzésekbôl 
leszûrhetô, hogy van, aki 
feledékenységbôl nem fize-
tett, és többen jóhiszemûen 
azt gondolták, hogy a 
könyvelôjük elintézte ezeket 
a dolgokat. A listán a név, a 
cím és a tartozás összegé-
nek feltüntetésével szere-
pelnek az adósok, akik nem 
vehetnek részt a város által 
kiírt pályázatokon és nem 
kaphatnak önkormányzati 
támogatást, amíg a fizetési 
kötelezettségeiket nem tel-
jesítik. 

Mikóczy Erika

2 Csabai Mérleg

A Jobbik az önrendelkezés 
csorbulásától tart

Az MSZP Balegyenessel 
és kérdésekkel állt elô 

Jobban fog mûködni az 
állami kórház, mint a városi?

Fidesz: Az államra hárulnak 
a kórházi költségek 

Olvasóinkat ezúttal arról 
kérdeztük, milyen progra-
mokat látnának szívesen a 
Derkovits sori Békéscsa-
bai Kulturális Központban, 
amelynek építése éppen 
most érkezett a bokréta-
avatóhoz.

Berta János 
bábos:

– Szigorú-
an playback-
mentes, élô, ki- 
zárólag hang-
szeres muzsikákat, egy nor-
mális hangversenyteremben, 
ahol elnyeli a hangot a fal.

Kalán Judit 
iskolatitkár:

– Megfizet- 
hetô egész-
s é gp ro g r a -
mokat, ame-
lyek minden korosztályt arra 
serkentenének, hogy igenis, 
törôdjünk többet az egészsé-
günkkel.

Zsíros 
György 
nyugdíjas: 

– Leginkább 
kamaraszín-
házi darabok-
ra látogatnék el, de jó lenne, 
ha fórumot kapnának a városi 
amatôr zenekarok is. 

Olvasóink 
szerint

Összesen csaknem há-
romszázötvenmillió forint 
helyiadó- és gépjármûadó-
hátralékot halmozott fel 
jó néhány csabai magán-
személy és vállalkozás. A 
város a korrekt partneri 
együttmûködés jegyében 
közzéteszi az ötvenezer fo-
rintnál többel tartozó ma-
gánszemélyek és a százezer 
forintnál többel tartozó jogi 
személyek listáját – emelte 
ki közgyûlés utáni tájékoz-
tatóján Vantara Gyula. 
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Az adóslista tényközlés
Csaknem 350 millió forint a kintlévôség

Kövesse híreinket, felhí-
vásainkat és játékainkat a 
világ legnépszerûbb közös-
ségi oldalán is! Klubtagsá-

gunk folyamatosan bôvül, Ön is csatlakozzon hozzánk és 
népszerûsítse oldalunkat ismerôsei körében!

„Korrekt partneri együttmûködést várunk mindenkitôl”

A Fidesz képviselôi a 
közgyûlési napirendi pon-
tok közül a tavalyi költség-
vetés zárszámadását és a 
kórház május elsejei átvé-
telét emelték ki. 

– Bár évek óta csökken az 
önkormányzatokra fordítható 
pénz, a város a múlt évben is 
elkötelezett volt a költségve-
tési egyensúly megtartását, 
a beruházások folytatását, a 
vagyon megôrzését, gyarapí-
tását illetôen, és mûködésre 
továbbra sem vettünk fel 
hitelt – mondta dr. Ferenczi 
Attila. A tanácsnok kiemelte, 
hogy 2011-ben, eddig soha 
nem tapasztalt módon, az ál-
lamtól háromszázmillió forint 
támogatást kapott Békéscsa-
ba, a kórház pedig kétszer 
száznegyvenmillió forint tá-
mogatással nullszaldósan 
tudta fordítani az évet. A va-
gyoni bevételek ugyan tavaly 
a tervezettnél alacsonyabb 
szinten teljesültek, de az erre 
szánt elôkészítô munkának 
idén meglehet az eredmé-
nye. Hozzátette, hogy sajnos 
az intézményeknek szánt 
pénzmaradványt nem tudták 
teljes mértékben az intézmé-
nyeknél hagyni, mert a továb-
bi mûködéshez át kellett cso-
portosítani pénzeszközöket.  

– A nagyberuházások 
mellett fejlesztéseiknél hang-
súlyt fektettünk a lakossági 
igények kielégítésére, ennek 
megfelelôen folytatódott pél-
dául a járdaépítési program. 
Pályázatok útján továbbra is 
igyekeztünk a város forrásait 
bôvíteni, a nagy támogatott-
ságú, kis önerejû pályázato-
kat részesítettük elônyben, 
ezt szem elôtt tartva újrater-
veztük a kalandparkot – tette 
hozzá dr. Ferenczi Attila.

Dr. Fábián Ágnes arról be-
szélt, hogy a Réthy Pál kór-
ház állami kézbe kerülése 
mit jelenthet a városnak. Mint 
mondta, a kórházakkal együtt 
azok adósságállományának 
átvételét is tervezi az állam. Az 
épületek viszont természete-
sen itt maradnak, és az intéz-
mény továbbra is a lakosság 
szolgálatában áll felfejlesztett, 
korszerûsített osztályaival. 

– Több mint húsz éven 
át Békéscsaba vállalta a la-
kosság számának csaknem 
háromszorosát, száznyolc-
vanezer embert ellátó kór-
ház eszközbeszerzéseinek, 
épületfelújításainak kiadásait. 
Mostantól az államra és nem 
a városra hárulnak az ezzel 
járó költségek – jelentette ki 
dr. Fábián Ágnes.

M. E.

Olvassa legfrissebb híreinket on-line a

www.csabaimerleg.hu
oldalon!

Szabóné Kocziha Tünde 
elmondta, hogy még 2010 
végén döntött a közgyûlés 
az oktatási intézmények ra-
cionalizálásáról, és most tíz 
álláshely megszüntetésérôl 
szavazott a testület. A kép- 
viselô azt is bejelentette, 
hogy tudomásuk szerint 
újabb elbocsátásokra lehet 
számítani az egyik cég ki-
vonulása miatt, miközben a 
kormány egymillió új mun-
kahelyet ígért. Azt viszont 
örömtelinek nevezte, hogy 
a testület tizennyolc új mun-
kahely létrejöttét támogatta 
egyik döntésével a legutóbbi 
közgyûlésen. A „városi adós-
lista” kapcsán – amely Bé-
késcsaba honlapjára is fel-
került – kifejtette, hogy nem 
a fizetési morál romlása, 
hanem elsôsorban a körbe-
tartozások és az egyre romló 
gazdasági, pénzügyi viszo-
nyok miatt nem tettek eleget 
a vállalkozások és a magán-
személyek fizetési kötelezett-
ségüknek. Nem adócsalókról 

van tehát szó – hangsúlyozta 
–, hanem eladósodott, egyik 
napról a másikra élô, a lyuka-
kat betömni (sárga csekkek, 
munkabérek kifizetése…) 
igyekezô vállalkozásokról és 
magánszemélyekrôl. Mint 
mondta, a városvezetésnek 
át kellene tekinteni, hogyan 
tudnak segíteni az adóslis-
tán lévôknek tartozásuk ren-
dezésében.

Strifler Attila a Réthy Pál 
kórház kapcsán kifejtette, 
hogy pártja komoly vagyon- 
elemvesztésnek ítéli az egész- 
ségügyi intézmény állami 
kézbe adását, bár fizikailag 
valóban nem kerül el a kór-
ház a városból, mégis rossz 
döntésnek tartják a lépést, 
mert így a jövôben nem a bé-
késcsabaiak által választott 
testület fog dönteni az intéz-
mény ügyében és csökken 
a város önrendelkezési joga 
is. A képviselô a polgármes-
teri jogkörök kiterjesztésével 
sem értett egyet. 

V. A.

– A legutóbbi közgyûlésen 
a polgármester úr meglepô- 
en sok kérdésben mutatott 
kompromisszumkészséget. 
Úgy tûnik, a városvezetés 
meghallgatta azt a sokak ál-
tal megfogalmazott kérést, 
hogy ne vágják ki a Szent Ist-
ván téri fákat. Legutóbb  egy 
olyan tervet láttunk, mely 
szerint a fák jó része meg-
marad. Nem értem, hogy ezt 
miért egy lakossági fórumon 
kellett megtudni? – tette fel a 
kérdést Miklós Attila. 

A zárszámadással kap-
csolatban a képviselô meg-
jegyezte, hogy múlt évben 
azért nem kellett mûködési 
hitelt felvennie a városnak, 
mert a kormány az év végén 
háromszázmillió forinttal se-
gítette ki. Ismételten feltette 
a kérdést: ebben az évben 
ki menti meg Békéscsabát 
a mûködési hiteltôl? Nem 
értett egyet azzal, hogy bár 
Békéscsabán még a válság-
ban is kismértékben nôttek a 
helyi adóbevételek, a város 
mégis adóslistát készített. 

Meggyôzôdése szerint a 
listán szereplôk nagy része 
önhibáján kívül került ebbe a 
helyzetbe, és rövid  idôn blül 
rendezni fogja tartozását. 
Beszélt arról is, hogy a Vo-
lán helyi buszai, csökkentett 
járatszámmal, nyáron már 
használják majd a Derkovits 
és Árpád sort, viszont nem 
tudni, hogy mikortól erôsítik 
meg ezeket az utakat?

– A kórház fenntartása álla-
mi kézbe került, az informáci-
ók alapján a kórházhoz kap-
csolódó hitelek várost érintô 
részét is átveszi a kormány-
zat, azt viszont még  nem 
tudjuk, ez milyen szintig és 
milyen hitelekre terjed ki. Az 
oktatási intézmények szintén 
állami fenntartásba kerülnek, 
úgy hírlik, az irányítás köz-
pontosított lesz, a fenntartást 
viszont részben továbbra is 
az önkormányzatoknak kell 
állnia. Jó lenne mihamarabb 
tisztán látni ezekben a kérdé-
sekben  –  mondta végezetül 
Miklós Attila.

Mikóczy E.

Takács Péter emlékezte- 
tôül elmondta, hogy tavaly 
novemberben fordult levél-
ben dr. Szvercsák Szilvia 
jegyzô asszonyhoz a város-
rendezési tervek miatt, és ki-
fogásolta a fôtéren tervezett 
ostorfák kivágását. Azóta 
számos lakossági fórum is 
foglalkozott a témával. Hoz-
zátette: örömére szolgál, 
hogy a tervezett harminc-
hat fa kivágása helyett már 
„csak” tizennyolcról van szó, 
és az eredeti elképzelések-
ben szereplô további tizen-
egy fát sem ültetik át. Szin-
tén örvendetesnek értékelte 
a munkahelyteremtô támo-
gatásokról szóló képviselô-
testületi döntést. Tizennyolc 
új álláshely létesülhet Bé-
késcsabán az Electroplast 
Magyarország Kft. jóvoltá-
ból, városi támogatással.

A kórház állami fenntar-
tásba adásával nem értett 
egyet Takács Péter. Szerin-
te ezt a lépést semmi sem 
indokolta, hisz az önkor-
mányzat jó gazdája volt az 
egészségügyi intézménynek, 

amely mintegy 167 millió fo-
rintos tartalékkal rendelke-
zik. A képviselô szerint csor-
bul az a rendszerváltáshoz 
köthetô alapelv, ami szerint 
a döntéseket az emberek-
hez legközelebbi szinteken, 
a helyi önkormányzatoknál 
kell meghozni.

A városi honlapon közzé-
tett, adóssággal rendelkezô 
cégek és magánszemé-
lyek listájával kapcsolat-
ban Takács Pétertôl azt is 
megtudhattuk, hogy tavaly 
az ô javaslatára kezdett a 
kintlévôségekkel foglalkoz-
ni a szakbizottság. A bizott-
ság akkor három ülésén is 
foglalkozott a témával. Ere-
detileg az LMP-s képviselô 
zárt ülésre szerette volna 
behozni az ügyet, ám január 
elsejétôl a törvénymódosí-
tás lehetôvé tette az adósok 
nevének nyilvánosságra ho-
zatalát. Azon tartozók, akik 
részletfizetési lehetôséget 
vagy halasztást kértek, fel 
sem kerültek Békéscsaba 
honlapjára. 

Vándor Andrea

A Jobbik békéscsabai önkormányzati képviselôi 
közgyûlés utáni értékelésükben négy témát emeltek ki. 
Szabóné Kocziha Tünde elnök a közoktatási intézmények 
létszámváltozásairól és az adósok nyilvánosságra hoza-
taláról, Strifler Attila alelnök pedig a kórház átadásáról, 
illetve a polgármester döntési jogkörének bôvítésérôl 
osztotta meg véleményét.

Miklós Attila egy-egy Balegyenessel fogadta az MSZP 
közgyûlés utáni tájékoztatójára érkezôket. A Balegyenes, 
a szocialisták országgyûlési képviselôcsoportjának havi 
rendszerességgel megjelenô lapja, amelyben Békés me-
gyei, békéscsabai vonatkozású hírek is  helyet kapnak. A 
közgyûlésen elhangzottakból a Szent István téri fákat, a 
forgalom elterelését, a pénzügyeket és a kórházat emel-
te ki a képviselô. 

Takács Péter önkormányzati képviselô és Gaál István 
Elek koordinátor értékelte a legutóbbi közgyûlés munká-
ját az LMP sajtótájékoztatóján. A belváros revitalizációja 
kapcsán a Szent István tér és a belváros átalakítását, a 
megváltozott forgalmi rendet is érintették.



Tizenhárom közalkalma-
zotti álláshely szûnik meg a 
város különbözô oktatási in-
tézményeiben, ugyanakkor 
a BéKSZI Kós tagiskolájá-
nak költözése miatt – ôsztôl 
a volt tízes iskola épületé-
ben folytatják a munkát – új 
feladatok lépnek be, ezért új 
munkatársakra is szükség 
lesz. A Kós tagiskolában az 
új helyen, új ellátandó funk-
cióként lép be az étkeztetés, 
és a takarítandó terület is a 
korábbinál jóval nagyobb, 
ezért három és egynegyed 
álláshely létesítése válik szük-
ségessé. 

A közgyûlési vitában Sza- 
bóné Kocziha Tünde azt 
hangsúlyozta, hogy szerinte 
az országban zajló sajnálatos 

folyamatok része az összes-
ségében mintegy tízfôs le-
építés, miközben egymillió új 
munkahelyet ígért a vezetés. 
Dr. Ferenczi Attila megjegyez-
te: az intézményvezetôk hatá-
rozták meg, hogy a hatékony 

munkavégzéshez mekkora 
létszám szükséges. Néhány, 
az oktatás átszervezésére 
vonatkozó megjegyzés után 
Vantara Gyula hangsúlyozta, 
hogy az oktatást az alapok-
tól kell újraépíteni, hogy az 
általános iskolákból olyan 
gyerekek kerüljenek ki, akik-
nek nem gond például a 
szövegértés, a szakképzés-
nek pedig igazodnia kell a 
piaci igényekhez. 

A közgyûlés jóváhagy-
ta a létszámleépítést és a 

-bôvítést is, utóbbit azzal a 
megkötéssel, hogy a Kazin-
czy iskola (amelyhez a volt 
tízes is tartozik) és a BéKSZI 
vezetése tekintse át a sze-
mélyi változások kezelésének 
lehetôségeit.

A közgyûlés még a múlt 
év végén döntött arról, hogy 
az Északi Ipartelep több 
mint háromezer négyzetmé-
teres üzemcsarnokát bérbe 
adja az Electroplast Ma-
gyarország Kft.-nek, amely 
egyebek mellett mûanyag 
flakonokat gyárt. Most a fog-
lalkoztatás támogatása ke-
rült napirendre.

A város a lehetôségeihez 
mérten továbbra is segít 
minden munkahelyteremtô 
vállalkozást. A cégnek – a 
hatályos uniós normákkal 
összeegyeztethetô módon 
– öt éven keresztül, úgyne-
vezett „de minimis”, cse-
kély összegû támogatás 
formájában, a heti negyven 
órában alkalmazottak után 

(14 fô) kétszázezer forint, a 
harmincöt órában dolgozók 
után (2 fô) százhetvenöt-
ezer forint, a húsz órában 

alkalmazottak után (2 fô) 
évi százezer forint/fô vissza 
nem térítendô támogatást 
nyújt. 

A Békéscsaba Kiváló Pe-
dagógusa kitüntetést idén 
Kócsi Sándorné, a Százszor-
szép Mûvészeti Bázisóvo-
da vezetôje és Vlcskó Pál, a 
BéKSZI igazgatóhelyettese 
kapja. A Békéscsaba Egész-
ségügyéért kitüntetést dr. 
Rück András fogszakorvos-
nak és Tárkány-Szûcs Zsu-
zsannának, a kórház ápolási 
igazgatójának ítélte oda a 
közgyûlés. A Békéscsabai 

Hûségdíjat dr. Albert Erika há-
ziorvos, Dénes Lajosné nyu-
galmazott szakasszisztens, 
dr. Gömöriné dr. Szászi Anna 
nyugalmazott házi gyermek-
orvos, Kanalas Lászlóné asz-
szisztens, dr. Kerekes Attila 
fogszakorvos, Komoróczky 
Edit háziorvosi asszisztens, 
felnôtt szakápoló, Kovács 
Imréné nyugalmazott szak-

asszisztens, Szabó Ferencné 
orvosírnok, dr. Tóth Endre 
nyugalmazott házi gyermek-
orvos, dr. Vágréti Zsuzsanna 
házi gyermekorvos kapja.

A városhoz került Békés-
csabai Jókai Színház és a 
Békéscsabai Napsugár Báb-
színház intézményvezetôje 
újabb öt évre Fekete Péter, 
illetve  Lenkefi Zoltán lett.

A Réthy Pál kórház és Bé- 
késcsaba önkormányzata 
egészségre nevelô és szem-
léletformáló, kistérségi  élet-
módprogramok megvalósí-
tására nyújt be pályázatot. 
A százszázalékos támoga-
tottságú pályázat célja a 
szív- és érrendszeri, valamint 
a daganatos megbetegedé-
sek számának csökkenté-
se az egészséges életmód 
népszerûsítésével, az egész-

séget szolgáló, helyes maga-
tartási minták kialakításával, 
az érintettek, a munkahelyi 
közösségek, orvosok, egész-
ségügyi intézmények bevo-
násával. 

A természettudományos 
oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének meg-
újítására meghirdetett, szin- 
tén százszázalékos támo-
gatottságú Öveges Prog-
ram keretében a Belvárosi 

iskola fejlesztésére nyújt be 
pályázatot a város. Az isko-
lában olyan, minden igényt 
kielégítô természettudomá-
nyos labort szeretnének ki-
alakítani, amely a kémiai, fizi-
kai és biológiai kísérletekhez 
megfelelô eszköztárat és he-
lyet biztosít, és amelynek az 
elônyeit az infrastrukturális 
fejlesztések révén más csa-
bai intézmények is élvezhe-
tik majd. 

A belváros rehabilitációja 
maga után vonja a tömeg-
közlekedés változásait is. A 
Körös Volán Zrt. vezetése 
a vonalhálózatra többféle 
részletes menetrendet dol-
gozott ki. Az eredeti elkép-
zelés szerint sok járat ment 
volna az Árpád és Derkovits 
soron, a lakosság észrevé-
teleit figyelembe véve azon-
ban Kiss Tibor alpolgármes-
ter a közgyûlésen egy újabb 
verzióval állt elô.

A Körös Volán részletes 
menetrendjében volt olyan 
változat, amelyet az Árpád 
soron és a Derkovits soron 
történô közlekedéssel, és 
olyan is, amelyet az említett 
helyeken történô közlekedés 
nélkül alkottak meg. Vantara 
Gyula a közgyûlésen beje-
lentette, hogy az elôzetes 

tájékoztatás szerint nyert az 
a pályázat, amely – a busz-
közlekedés figyelembevéte-
lével – az Árpád és Derkovits 
sor felújítására irányul. Ha a 
Szent István téren átmenô 
buszokat jórészt erre terel-
nék, akkor hétköznapokon 
nyolcvanöt, hétvégeken har-
minchét járat menne át. Kiss 
Tibor néhány járat útvonalá-
nak módosítását javasolta, 
amit a közgyûlés elfogadott, 
így a szám lényegesen csök-
kent: hét közben húsz, hét vé-
gén egy-két járat mehet arra.

Vantara Gyula megjegyez-
te, hogy harmincöt éve nem 
volt ilyen nagy volumenû 
menetrendváltozás, amelyre 
most készülnek. A menet-
rend rugalmas, a végleges 
változat kialakítására még 
van idô. 

Az áprilisi közgyûlésen 
tárgyalták a képviselôk a 
2011-es zárszámadási ren-
deletet. Múlt évben a bevételi 
elôirányzat 29,4 milliárd fo-
rint volt, a tényleges bevétel 
azonban több mint 31,4 milli-
árd lett, míg a kiadások szint-
je a tervezett alatt maradt. 

Vantara Gyula a közgyû- 
lésen hangsúlyozta: a város-
vezetés kiemelt jelentôséget 
tulajdonít az egészségügyi, 
szociális és oktatási intéz-
mények zavartalan mûködé- 
sének, amely intézmények 
múlt évben a tervezett elô- 
irányzatokon belül maradtak 

és magas színvonalon látták 
el feladataikat. A fejleszté-
sek folytatódtak, mûködési 
hitelt továbbra sem vett fel 
az önkormányzat, a lakos-
ság terheit nem növelték, 
és mindeközben tavaly óta 
több mint nyolc százalékkal 
gyarapodott a város vagyo-
na. Békéscsaba nemcsak 
új beruházásainak szentelt 
figyelmet, hanem az intéz-
ményhálózatra is költött, 
hogy az a mai kor kihívásai-
nak megfeleljen. Tavaly közel 
százharminc százalékos esz-
közvisszapótlás történt; jóval 
többet fordított tehát felújítás-

ra a város, mint amennyi az 
értékcsökkenés volt. 

Dr. Kerekes Attila megje-
gyezte, hogy a rendszervál-
tás utáni legnagyobb fejlesz-
téseit hajtja végre a város egy 
olyan idôszakban, amikor 
pénzszûkében van nemcsak 
Békéscsaba és az ország, 
hanem szinte az egész világ. 
Örvendetesnek nevezte, hogy 
egy ilyen helyzetben a helyi 
adóbevételek egy kicsivel még 
a tervezettnél is magasabb 
szinten teljesültek. Takács 
Péter köszönetet mondott a 
tisztességes adófizetôknek, 
majd hozzátette, hogy a va-
gyoni bevételek viszont évek 
óta csak mintegy ötvenszá-
zalékos szinten teljesülnek. 
A polgármester rámutatott: 
ennek ellenére is sikerült úgy 
gazdálkodni, hogy a források 
elegendôek legyenek. Ehhez 

hozzájárult, hogy tavaly az 
önkormányzatoknak nyújtott 
támogatások csökkenése 
megállt, sôt, Békéscsaba de-
cemberben még 300 milliós 
pluszforrást is kapott. Miklós 
Attila szerint nem szerencsés 
sikernek beállítani, hogy a 
hátrányos helyzetûeknek 
nyújtott alapból kapott támo-
gatást a város, de Kiss Tibor 
szerint szerencsés lett volna, 
ha a nem polgári kormányok 
idején, akár csak egyszer is 
kaptunk volna ilyen plusz-
pénzt.

A zárszámadási rendeletet 
végül elfogadta a képviselô-
testület, Vantara Gyula pol-
gármester pedig megköszön-
te az intézményvezetôknek 
és a hivatal munkatársainak a 
takarékos gazdálkodás tekin-
tetében is mindenre kiterjedô 
figyelmet és munkát.
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Nyert a város a Derkovits 
sor felújítására

Születése óta, azaz negyven éve Békéscsaba egyes szá-
mú választókerületében lakik Zelenyánszki Péter, aki más-
fél éve lett a körzet egyéni képviselôje. Tíz éve nôsült meg, 
nagy fia, Péter már iskolás, a Jankayba jár, a kisebbik, Pál 
Máté pedig a Penza oviban élvezi az gyermekkor minden 
örömét. A képviselô a Fidesz munkás tagozatának megyei 
alelnöke, funkciót tölt be az evangélikus egyháznál, és a 
foglalkozása sem éppen hétköznapi. 

A Szent István téren nem járnak majd buszok
Kiss Tibor: Jó lett volna korábban is kapni támogatást

Miklós Attila: Idén ki menti meg a várost a hiteltôl?

A város lehetôségeihez mérten továbbra is segít

Az álláshelyektôl a képzés 
szerkezetének átalakításáig

Egészségnevelés, iskolai labor

Tizennyolc új munkahely 
létesül Békéscsabán

Kitüntetések, kinevezések

Több bevétel, kevesebb kiadás
Mûködési hitelt továbbra sem vett fel az önkormányzat

Az oldalt írta és összeállította: Mikóczy Erika
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– A szövetség központ-
ja korábban Budapesten 
volt, és elôttem mindig férfi 
volt az elnök, 2008-ban tört 
meg a jég. Biztonságot ad 
nekünk, hogy Békéscsaba 
önkormányzata rendkívül 
segítôkészen áll hozzánk. 
Amikor például nehezebb 
anyagi helyzetben pályázott 
a  LESZ, a város elôlegezte 

meg a pályázathoz szük-
séges önerôt, amit utána 
visszafizettünk, de az adott 
pillanatban óriási segítsé-
get jelentett. Az Invitel szin-
tén segítette a munkákat 
– mondta Szabóné dr. Kállai 
Klára. 

A megyében korábban 
csak a 66-os és a 68-as 
körzetbôl lehetett térítésmen-
tesen elérni a szolgálatot, 
tavaly óta azonban mûködik 
uniós rövidített hívószámuk, 
a 116-123, amely mobilról is 
ingyenesen hívható. A LESZ 
elnöke bízik abban, hogy 
a perc alapú telefonadó a 

szolgálatot nem fogja ter-
helni, mert az ôket hívók 
megértéséhez, segítésé-
hez idô kell. A törvényben 
benne van, hogy a 116-
tal kezdôdô hívásokat (a 
116-000 az eltûnt gyere-
kek, a 116-114 a gyerekek 
segélyvonala, a 116-123 
pedig a felnôtteké) ked-
vezményes tarifával kell 
kezelni, de azt még nem 
tudni, mit jelent ez a gya-
korlatban.

A LESZ most a má-
jus 18-19-én, Hatvan-
ban megrendezendô te- 
lefonos napra készül. 
Szabóné dr. Kállai Klára 
közben azon is dolgozik, 
hogy a szolgálat tevé-
kenysége  bekerüljön az 

egészségügyi minimumfel-
tételek közé: preventív jelleg-
gel,  állampolgári jogon (tb-
finanszírozással, de továbbra 
is anonim módon) járjon. Az 
egyre több híváshoz egyre 
több segítô is kellene, arra 
biztat tehát mindenkit, hogy 
bátran csatlakozzon a szol-
gálathoz, ha úgy érzi, hogy 
tudna és szeretne segíteni. 

Hogy mindig legyen ott 
valaki, akit, ha felhívunk, 
figyel ránk, megerôsít és 
megpróbál részt vállalni ab-
ból, amin keresztül kell men-
nünk…

Mikóczy Erika 

Csak egy telefon, mielôtt…
Ha bajban van, hívja a 116-123-as telefonszámot!

Kiállítás
Május 12., szombat 17.30 óra. Ryszard Kajzer lengyel grafikus 
plakátjaiból válogatott kiállítás megnyitója. Megnyitja Leszkó 
Malgorzata, a Békéscsabai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke. Megtekinthetô május 25-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Május 18., péntek 17 óra. Pissné Hégely Szilvia békéscsabai al-
kotó Gyöngyszemek címû ékszerkiállításának megnyitója. Meg-
nyitja Pappné Vántus Mária, a Kertvárosi Óvoda vezetôhelyettese. 
Közremûködik Kolarovszki Dóra, az Erzsébethelyi Általános Isko-
la tanulója. A tárlat megtekinthetô június 8-áig, hétköznapokon 
8-tól 18 óráig.

Lencsési Gyermeknapi Elôzetes
Május 19-én, szombaton 14-tôl 19 óráig a Féja Géza téren. Já-
tékos ügyességi, sportvetélkedôk, szabadtéri játszóház, arcfes-
tés. Fellépnek a Lencsési Lakótelepi Általános Iskola mûvészeti 
csoportjai, valamint a Lencsési  Óvoda nagycsoportosai, a Jó-
zsef Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület szakosztályai. A 
Békéscsabai Kutyaiskola agility- és a Remonda Sportegyesület 
lovastorna-bemutatója. Bodrogközy Rita zenés gyermekmûsora 
és a Babszínház zenés vásári elôadása óriásbábokkal. A rendez-
vény ideje alatt lovaglási, íjazási lehetôség, gyermeklánchinta és 
ingyenes légvárak mûködnek. A részt vevô gyerekek palacsintát 
és üdítôt ingyenesen fogyaszthatnak. 

Fotóséta
Május 22., kedd 17 óra. „Amit az esti fotózás technikájáról 
tudni kell”. A fotósétát Skultéti Imre, a Márvány Fotómûhely tagja 
vezeti. Találkozó: a Kossuth téren.

eMagyarország pont
Hétköznapokon 10-tôl 18 óráig – internethasználati lehetôség: 
100 Ft/óra. Nyomtatás: 10 Ft/A4.

JAZZZZZZZZZZZZZZZZ 

2012. május 19-én, szombaton 20 órától a Békési Úti Közösségi Házak 
Jazz-klubja bemutatja SPONTÁN QUINTET (Csongrádi Endre – dob, Illyés 
Miklós – trombita, Kajári János – pozan, Szász Gábor – gitár, Szász Péter – 
basszusgitár). Elôzenekar: Maglóczki Petri Duo (Maglóczki Dominika – ének, 
Petri Lackás – gitár).
Helyszín: Békési út 24. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

MUZSIKÁLÓ UDVAR 2012.  

Május 25-én, pénteken 20 órától fellép a KREIZ BREIZH AKADEMI (FR) 
Erik Marchand tanítványai Bretagne-ból, ízelítô honlapunkon. Helyszín a Me-
seház, esôhelyszín: Békési út 24. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel 
várunk!

FELCSÍK HÁZHOZ JÖN 3. Népzenei és néptánctábor 

2012. július 30–augusztus 4. Felcsíki és gyimesi táncok, autentikus élô 
zenével és táncoktatóval. Tánctanítás Sándor Csaba (Csíkszentdomokos), 
zenészek: Kelemen István, Gáspár Csaba, Csibi Szabolcs, furulyaoktatás 
Ségercz Ferenc (Sepsiszentgyörgy).
Részvételi díj: 8500 Ft, bôvebb felvilágosítás honlapunkon vagy telefonon.

NYÁRI GYERMEKTÁBOROK A MESEHÁZBAN 2012.

Június 18–22. Mesebolt kézmûves tábor. 
Óriások és törpék készítése textilbôl, termésekbôl, zoknibábok, hengerbá-
bok varrása, tündérek és boszorkányok, sárkány készítése, állatok fonalból, 
rongycsíkból. Alkotásait mindenki megtarthatja.

Június 25–29. Hun vitézek tábora.
Teljes hun öltözetet és fegyverzetet készítünk Novák Attila vezetésével. Hun 
süveg, kaftán, cikádafibula, csornai diadém másolata, agyagedény, réz-
domborítás. Zöldséges hajdina fôzése szabad tûzön, majd harci bemutató 
a program zárásaként.

Július 30–augusztus 3. Hagyományôrzô kézmûves tábor.
Hagyományôrzés és népi kézmûvesség a hét témája. Agyagozás, korongozás, 
gyöngyfûzés, gyöngyszövés, körmönfonás, rongyszövés, nemezelés, csutka-, 
csuhé-, mákgubófigurák készítése hagyományos népi technikákkal.

Táboraink részvételi díja: 15 000 Ft/fô/hét, mely az étkezéstôl a felhasz-
nált anyagokon át az áfáig minden költséget tartalmaz. Bôvebb felvilágo-
sítás kérhetô a 66/326-370 telefonszámon munkatársainktól.

Egészséghét a Lencsésin
Programok:

• Május 19-én, szombaton 15-tôl 18 óráig – díjmentes vércukor-, 
vérnyomás- és testzsírszint mérés, életmód-tanácsadás a Városi 
Védônôi Szolgálat munkatársainak közremûködésével a Lencsési 
Gyermeknapi Elôzetes címû rendezvény keretében.

• Május 20-án, vasárnap – a Természetjáró kör gyalogtúrája Gerla–
Póstelek–Gyula „Háromváros” túra útvonalán. Indulás 8.40-kor a 
buszpályaudvarról a menetrend szerinti járattal, várható visszaér-
kezés 14 óra körül.

• Május 21-én, hétfôn 17 órakor Zsilinszkiné Duzs Angéla életmód-
tanácsadó tart elôadást „Étrend-kiegészítôk szerepe a minden-
napokban és az egészség megôrzésében” címmel.

• Május 22-én, kedden – bemutató tornák 
Nyugdíjastorna 8.15-tôl 9.15 óráig, 
Baba-mama torna 9.30-tól 11.30 óráig, 
Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek 14-tôl 15 óráig,                                                                
Alakformáló torna 18.30-tôl 19.30 óráig. 
Látogatásuk díjmentes.

• Május 23-án, szerdán 10 órakor – Rendhagyó óra keretében ve-
títéssel egybekötött elôadást tartanak dr. Beke Szilvia fôiskolai do-
cens „Elsôsegélynyújtás mindenkinek” és Balda György egyetemi 
óraadó „Hogyan viselkedjünk vészhelyzetben” címmel a Lencsési 
Általános Iskola 8. osztályos tanulói részére.

• Május 24-én, csütörtökön 10 órakor – Gyakori bôrproblémák 
csecsemô- és kisgyermekkorban. Dr. Sós Anna bôrgyógyász és 
kozmetológus vetítéssel egybekötött elôadása.

 18 órakor – Gyakorlatok és módszerek az egészség megôrzésé- 
re és helyreállítására. Fekete István egészségfejlesztô terapeuta 
elôadása. 

• Május 25-én, pénteken 18 órakor Pásztor Andrea masszázste-
rapeuta gyakorlati bemutatóval egybekötött elôadása „Jól érzem 
magam a bôrömben” címmel – hangulatjavító technikák a depresz-
szió megelôzésére.

Május 10.–június 15. Kincs-
keresés földön és vízen – Fog-
lalkozások óvodás és iskolás 
csoportok részére a Körösök 
Völgye Látogatóközpontban, 
a Széchenyi ligetben
Május 11. 19.00 óra Csehov: 
Medve – a Féling Színház 
elôadása a Fegyveres Erôk 
Klubjában (FEK)
Május 12. „Jankay logó” mú-
zeumi foglalkozás a Jankay 
galériában
Május 13. 15.00–16.30 óra A 
zsidóság története – elôadás 
a Békéscsabai Zsidó Hitköz-
ség Zsinagógájában
Május 14. hétfô 18.00 óra 
Megyénk kunhalmai és ter-
mészeti értékei címû elôadás 
a Szü–Net Internet Kávézó-
ban 
Május 18. 19.00 óra Csehov: 
Lánykérés –  a Féling Szín-
ház elôadása a Fegyveres 
Erôk Klubjában (FEK)
Május 18. Múzeumi világnap 
– Bemutatják a dévaványai 
múzeumot a Munkácsy Em-
lékházban 
Május 19. Lencsési Gyer-
meknapi Elôzetes a BKK 
Lencsési Közösségi Ház mel-
letti Féja Géza téren

Programajánló

Egyre többen hívják 
Békéscsabán a telefo-
nos lelki elsôsegély-
szolgálatot olyan pil-
lanatokban, amikor 
céltalannak, remény-
vesztettnek érzik ma-
gukat és nem látnak 
kiutat. Telefonálnak, 
mert tudják, hogy ha 
felhívnak egy szá-
mot, felveszi valaki, 
hogy meghallgasson, 
megértsen és akár tá-
mogatást adjon saját 
belsô forrásainak fel-
tárásához. A csabai-
ak egészen kivételes 
helyzetben vannak, 
ugyanis a Magyar 
Lelki Elsôsegély Te-
lefonszolgálatok Szö-
vetségének (LESZ) itt van a 
központja, amely Szabóné 
dr. Kállai Klára országos el-
nök szerint a Békéscsabán 
folyó komoly szakmai mun-
ka elismerése is. 

Öt tipp öt 
pizzáért

A SPEED BURGER ÉS 
PIZZÉRIA és a Csabai Mérleg 
közös játékán hetente egy ol-
vasónk egy egész hétre szó-
ló ebédmeghívást nyerhet 
tôlünk. Keresse „Hol készült 
a kép?” játékunkat a www.
csabaimerleg.hu oldalon! 
Hétfônként sorsolunk, eddig 
minden nyertesünk elégedett 
volt a nyereménnyel. Játsszon 
velünk Ön is, hogy nyerjen!

Szabóné dr. Kállai Klára

 2012. június 22. (péntek)
20.45 Magdaléna Rúzsa –  
Rúzsa Magdi önálló estje
Jegyár: 2000 Ft, 2500 Ft,  
 3000 Ft

 2012. június 23. (szombat)
20.45 Musical Gálaest a 
Jókai színház mûvészeivel
Jegyár: 2000 Ft, 2500 Ft,  
 3000 Ft

 2012. június 25. (hétfô)
19.30 Tóth Péter 
 zongoraestje
Vendég: José Pablo  
 Quesada 
 (Costa Rica)

 2012. június 27. (szerda)
18.00 Zenés gyermekelôadás 
 Évi tündérrel és  
 Jimmy bohóccal

 2012. június 28. (csütörtök)  
20.45 EURO 2012 elôdöntô  
 óriáskivetítôn

 2012. június 29. (péntek)
A Békéscsabai Körösparti 
Koncert Fúvószenekar 
koncertje és a Békéscsabai 
Grácia Mazsorett Együttes 
országos minôsítése
Jegyár: 600 Ft

 2012. június 30. (szombat)
20.45 Rock and roll-est
Fellépnek: 
Tom Stormy Trio
Elvis Live 
Ed Philips és a Memphis Patrol

 2012. július 2–3. 
 (hétfô–kedd)
Bolba Tamás–Szente Vajk–
Galambos Attila: Csoport-
terápia – a Madách Színház 
elôadása
Jegyár: 3000 Ft, 3500 Ft,  
 4000 Ft

 2012. július 4. (szerda)
18.00 Napsugár Bábszínház 
– Kityi-kotyi kigyi kotty, avagy 
utazás a Csacsifogaton

 2012. július 5. (csütörtök)
20.45 „Végy karjaidra idô” – 
a Pusztaszó zenekar, Sinka 
István mûsora 
Jegyár: 1000 Ft

 2012. július 6. (péntek)
Nézômûvészeti Sínház 
elôadása 
A fajok eredete 
(szereplôk: Mucsi Zoltán, 
Scherer Péter, Thuróczy 
Szabolcs)
Jegyár: 2000 Ft

 2012. július 7–8. 
 (szombat–vasárnap)
20.45 Ronald Harwood: 
A nagy négyes 
Az Orlai Produkció elôadása
(Fsz.: Molnár Piroska, Vári 
Éva, Szacsvay László, 
Benedek Miklós)
Jegyár: 3000 Ft, 3500 Ft,  
 4000 Ft

 2012. július 11. (szerda)
18.00 Fergeteges forgatag 
– vásári bábjátékok, aprók 
tánca és játszóház

 2012. július 12. (csütörtök)
20.45 Szlovák nemzetiségi  
 est

 2012. július 13. (péntek)
Máté Péter-emlékest
Zenél a Fônix Együttes, 
Máté Péter eredeti zenekara
Vendég: 
Janza Kata, Tabáni István
Jegyár: 2000 Ft

 2012. július 14. (szombat)
Csík zenekar koncertje
Jegyár: 2000 Ft

A Békéscsabai Evangélikus Általános Iskola, Gimnázi-
um, Mûvészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény

gAZDASági igAZgATóhElyETTESi 
álláST hirDET. 

Az álláspályázat beadásának határideje: 
2012. május 30.

Tájékoztatás: www.begart.hu fôoldal



– Honnan a kosárlabda 
iránti rajongás?  

– A fôiskolán egy baráti tár-
sasággal jártunk kosarazni, 
Szeghalmon amatôr csapat-
ban folytattam ezt a sportot. 
Amikor 1985-ben Békéscsa-
bára kerültem, egy idôre el-
szakadtam a kosárlabdától, 
de aztán ismét visszajött az 
életembe. A kosárlabdaklub 
a kilencvenes években ala-
kult, ma kilenc csapata van, 
több mint százötven gyerek 
kosárlabdázik és egy NB II-
es felnôtt csapattal is büsz-
kélkedhetünk. Társadalmi 
elnökként segítem a források 
elôteremtését, a kosárlabda 
népszerûsítését; június 24-
én például, a felújítás elôtti 
utolsó programként, még a 
Szent István téren rendezzük 
meg a Streetball utcai kosár-
labdaversenyt. 

– A hármas választókerü-
lethez tartozik a Borjúrét, Fé-
nyes, a Keleti kertek, a Kastély 
szôlôk és a Lencsési lakóte-
lep egy része. Milyen felada-
tokkal kellett szembenéznie 
a családi házas területeken, 
illetve a lakótelepen?

 – A családi házas része-
ket jórészt érinti a csatorná-
zás, legalább húsz utcában 
nincsen pormentes út, és 

a közvilágítás 
bôvítésére is 
szükség van. 
Járdák szintén 
kellenek, ahol 
lehet, járdala-
pokkal igyek-
szünk megoldani a prob-
lémát. Fényesen 2010-ben 
adtuk át a közösségi házat, 
jó érzés, hogy mára a Békés-
csabai Kulturális Központ, 
valamint a Fényes és Térsége 
Egyesület közremûködésével 
gyakran telik meg élettel. A 
Lencsési lakótelepen a fel-
újítások révén már jó útjaink 
vannak, könnyû a városköz-
pontot megközelíteni. A tá-
mogatásommal a Lencsésin 
épültek elôször zárható ku-
katárolók, jelenleg már a kör-
zet nyolcvan százalékában 
ilyenek vannak, és nagyobb 
lett a tisztaság. A választá-
si ígéreteimet 2006-ban és 
2010-ben is igyekeztem a la-
kossági igények mentén, de 
a realitások talaján összeál-
lítani – folyamatosan dolgo-
zom ezek megvalósításáért. 

– Számos városi vagy in-
tézmények, civil szervezetek 
által szervezett rendezvényen 
vesz részt, és úgy hírlik, hogy 
panasz esetén idônként ház-
hoz megy…

– Ha bejelentés érkezik, 
igyekszem személyesen tá-
jékozódni arról, hogy miben 
tudok segíteni. A Lencsésit 
most hárman képviseljük, 
dr. Ferenczi Attila, dr. Kere-
kes Attila és én. Bár intéz-
ményi szinten csak az Életfa 
idôsek otthona és az Arany 
János kollégium tartozik 
hozzám, a többi intézmény 
is megkeres, akárcsak má-
sik két képviselô-társamat. 
A lehetôségekhez mérten 
segítem a polgárôröket, a 
civil szervezeteket. Szoros 
az idôbeosztásom, de ha 
tudok, részt veszek a ren-
dezvényeiken, hogy tudjak a 
nehézségeikrôl, örömeikrôl. 
A tévé, az internet ma elfor-
dítja az embereket a közös-
ségi élettôl, a civil szerveze-
tekben pedig bensôséges 
emberi kapcsolatok, barát-
ságok szövôdnek a hasonló 
érdeklôdésû emberek között 
– erre ma különösen nagy 
szükség van. 

Mikóczy Erika

Tímár Ella, a hármas szá-
mú választókerület önkor-
mányzati képviselôje invi-
tálta nemrégiben lakossági 
fórumra az érdeklôdôket 
a Fényesi Közösségi Ház-
ba. A lakosság kérdéseire 
a képviselô mellett csiaki 
Tamás, a városüzemeltetési 
osztály vezetôje, Máté Péter, 
a SADE Magyarország Kft. 
fôépítés-vezetôje, Makai Le-
vente építésvezetô és Ger-
gely Tamás, a PIU szervezet 
munkatársa válaszolt.

Tímár Ella hat esztendeje 
Fényes képviselôje is, igyek-
szik a településrész ügyes-
bajos dolgait megoldani. 
Most a tavaly megvalósult be-
ruházásokat ismertette, mint 
mondta, körzetében több 
mint húszmillió forintot fordí-
tottak fejlesztésekre. Kiemel-
te a járdalapos utcafelújítá-
sokat, megjegyezte, hogy a 
Mester utcában elkészült a 

járda, jelenleg a villanyoszlo-
pokat helyezik beljebb. A Ma-
gyar utcában a közvilágítás 
áthelyezése kétmillió forintba 
került.

Máté Péter a megyeszék-
helyen most folyó többmilli-
árdos szennyvízberuházás 
kivitelezésében érdekelt cég 
képviselôjeként a fórumon 
elmondta, hogy a várossal 
kötött szerzôdésük értel-

mében július másodikáig 
kell befejezni a csatornázá-
si munkálatokat. Jelenleg 
az utómunkák, az esetle-
gesen megsérült kerítések, 
kapubejárók helyreállítása 
és a növényzet pótlása fo-
lyik. Ugyanakkor elismerte, 
hogy a legtöbb bejelentés 
Fényesrôl érkezik hozzájuk: 
a bizonyíthatóan a kivitelezôk 
hibájából keletkezett károkat 

igyekeznek mihamarabb or-
vosolni, kijavítani.

A lakossági fórumon fel-
szólalók kérdései is a mun-
kálatok ütemezésére, a hely- 
reállításra, a csatornaráköté- 
sekre és az utak késôbbi, 
utólagos felújításának, illetve 
helyreállításának menetrend-
jére irányultak. 

Csiaki Tamás, a városüze-
meltetési osztály vezetôje 
válaszolt a csapadékelveze- 
tôcsatorna-építéssel, a járda- 
és az útfelújításokkal kap-
csolatos kérdésekre. Mint-
egy húsz kérdés, észrevétel 
hangzott el a fórumon. A la-
kók jelezték, hogy a Fényesi 
út burkolata kimosódott az 
esôzések nyomán, és töb-
ben szóvá tették a kialakult 
kátyúkat, a sarat, a nehéz-
kes közlekedést. Az illetéke-
sek igyekeztek válaszolni a 
kérdésekre, s mihamarabbi 
megoldást ígértek.

Vándor Andrea

5Csabai Mérleg

Örökbe adható az 
inkubátorban talált baba

lakossági fórum Fényesen
Az utak kijavítását kérték a lakók

április huszonegyedikén 
pillanatok alatt futott körbe 
a hír Békéscsabán: délelôtt 
egy újszülött kislányt hagy-
tak a Réthy Pál Kórház 
bejáratánál található in-
kubátorban. Ki így, ki úgy 
kommentálta a történteket, 
de egyvalamiben mindenki 
egyetértett: a kislány ezzel 
a lépéssel esélyt kapott 
arra, hogy örökbe fogadják, 
és egy szeretô családban 
nôhessen fel.

A kórház ajtajában el-
helyezett inkubátor 11 óra 
10 perckor jelzett a gyer-
mekosztályon. Baji Sándor 
osztályvezetô fôorvos és a 
fônôvér azonnal lesietett, 
és megtalálta az alig pár 
órás, egészséges pici lányt. 
A 2540 gramm súlyú és 47 
centiméter hosszú baba a 

kórház dolgozóitól a Réthy 
Csilla nevet kapta. 

Hogy mi lesz vele a ké- 
sôbbiekben, arról dr. Szver- 
csák Szilvia jegyzôt kérdez-
tük. Mint mondta, a hivatal 
gyámhivatali csoportja soron 
kívül intézkedett. Tisztázták 
az anyakönyvezéshez szük-
séges adatokat, és  gyámot 
rendeltek ki mellé. A kis Csilla 
örökbe adható, és amíg nem 
kerül az örökbefogadókhoz, 
a kórházban maradhat. 

Hogy milyen okok kész-
tették a kis Csilla szülôanyját 
erre a lépésre, azt nem tud-
juk, és senki sem firtatja: 
az inkubátorban hagyott 
csecsemôk szülei után senki 
sem nyomoz. A lényeg, hogy 
a kislány egészséges, és 
akár heteken belül otthona, 
szeretô anyukája, apukája, 
családja lehet… 

Simca haverommal bô 
másfél évtizede többször la-
tolgattuk, hogy ha mondjuk, 
1950-ben születünk, és tör-
ténetesen Angliában, netán 
Londonban, akkor a ’60-as 
évek középtáján tiniként élbôl 
megcsíphetett volna minket 
az a bizonyos rockbogár. 
Kezdve a Beatles-szel, a 
„Rollinggal”, majd a szám-
talan brit zsenivel, akiknek 
egy-egy nótájából ma egy 
albumnyi elképzelést nyúlnak 
le korunk szakértôi.  

A források azt vallják, az 
Egyesült Államokban egy szi-
getországi recepttel, mégpe-
dig John Lennonékkal nya- 
logatták a Kennedy elnök 
halála után kelt depressziós 
sebeket – amely elsôsorban 
a fiatalokat taglózta le. A las-
sú amerikai eszmélés még 
évekig váratott magára, és 
csak 1967 januárja egyik 
szombatján indult be valami. 
A San Franciscó-i Golden 
Gate Parkban, a Human Be In 
(kábé nagy emberi találkozó) 
napján legalább harmincezer 
fiatal gyûlt össze, hogy hoz-
záfogjon a Summer of Love 
elôkészületeihez – amellyel tu-
lajdonképpen megkezdôdött 
a Milos Forman által jegy-
zett moziban, a Hairben is 
gyönyörûen megénekelt Víz- 
öntô korszak. A virággyere-
kek találkozóján nemcsak 
zenészek adták egymás ke-
zébe a mikrofont, hanem írók, 
költôk, képzômûvészek is… 

S hogy a fentebb lejegy-
zett intro miképp bukkant ki 

belôlem? Hááát… A minap 
részt vettem az egyetemen 
megrendezett Tavaszi tárlat 
megnyitóján. A kiállításon volt 
idôm percekig megfigyelni a 
négy hatvanas virággyerek 
(Csuta György, E. Szabó Zol-
tán, Lonovics László, Várkonyi 
János) arcát, gesztusát, mél-
tóságát. 

A rendezvényen épp Vár- 
konyi mondta ki, munkájuk-
kal szeretnék az általuk kép-
viselt értékeket az állandó-
ság szintjén tartani – értsd, 
lassan megfojt bennünket a 
kultúrmocsok. 

Mélységesen irigylem 
ôket. Mert meglehet, hogy 
srácként a padlássöprô kor-
ban éltek, azonban késôbb 
egyre dögösebb impulzusok 
szivárogtak át a vasfüggöny 
mágneses mezején. Idôvel a 
hazai ellenkultúra szinuszgör-
béje is elkezdett felfelé ívelni, 
na persze a tömegkommuni-
káció még nem költözött be 
minden hálószobába. 

Egyébként Simca ma San 
Franciscóban tanulja az orosz 
festészetet.

Such Tamás   

Másodvirág(zású) gyerekek

Jegyzet

A Fényesi Közösségi Ház megtelt az érdeklôdôkkel

KéPviSElôi SArOK
Tímár Ella: Azon dolgozom, hogy a választási 

ígéretek valósággá váljanak

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ke-
zelésében lévô út- és járdaburkolatok seprését, köz-
utak mosását, portalanítását, sármentesítését, kézi 
hulladékgyûjtôk ürítését, karbantartását, javítását (a ját-
szóterek kivételével), gyalogjárdák téli burkolatüzemelte-
tését 2011. május 13-ától a

TAPPE Hulladékgazdálkodási 
és Köztisztasági Kft. végzi.

Tímár Ella számos rendezvény állandó 
résztvevôje, a programokon gyakran lánya kí-
séretében látni. Regina most fejezi be az álta-
lános iskolát, a Belvárosiból a Közgébe megy. 
Tímár Ella a hármas számú választókerület 
egyéni képviselôje, az önkormányzati, közbe-
szerzési és döntéshozó bizottság elnöke, a 
pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizott-
ság tagja és a Jankay Tibor Közalapítvány el-
nöke. Korábban Szeghalmon volt óvónô, majd 
a Szabó Pál téri iskolában tanított, ma családi 
vállalkozásukban tevékenykedik, mindemel-
lett a Békéscsabai Kosárlabda Klubban társa-
dalmi elnöki pozíciót tölt be.

Megmarad a 
játszócsoport

Hat évvel ezelôtt a bel-
városi bölcsôdében egy 
gyermekfelügyeleti és ját-
szócsoportot hoztak létre 
ötéves fenntartási kötele-
zettséggel. Múlt évben úgy 
döntött a közgyûlés, hogy az 
önkormányzat mûködtesse 
tovább a játszóházat. A leg-
utóbbi közgyûlésen kiderült, 
hogy a kisgyermekes szülôk 
igényt tartanak erre a rugal-
mas ellátásra, tavaly például 
összesen közel tizenegyezer 
órát töltöttek ott a kicsik.  
Múlt évben az elsô két óra 
díja óránként kettôszáz, min-
den további óra díja óránként 
százötven forint volt, és külön 
díj ellenében étkeztetésre is 
lehetôség nyílt. A képviselôk 
a szolgáltatás fennmaradá-
sa mellett foglaltak állást, a 
díj némileg módosul, május-
tól ugyanis nem az elsô két, 
hanem az elsô négy óráért 
kell óránként kétszáz forintot 
fizetni. 

ÉRTESÍTÉS!

A Dugovics Titusz Horgász 
Egyesület vezetôsége ezúton 
tájékoztatja tagjait a Fás-tavon 
megrendezésre kerülô horgász-
versenye idôpontjának változá-
sáról.

A verseny új idôpontja:
2012. 05. 19. 08.00-tól
2012. 05. 20. 06.00-ig.

A helyszín változatlan, a kijelölt ver-
senyszakaszon lesz megtartva. 

Vezetôség

A békéscsabai Andrássy 
Gyula Gimnázium és Kollé-
gium (telefon: 66/325-998) 

pályázatot ír ki

1 fô testnevelés 
szakos tanár munkakör 

betöltésére.

A pályázati kiírás teljes 
szövege a www.kszk.gov.hu 

honlapon olvasható.



A csabai Kulturális Já-
tékok keretében rendezték 
meg a városi népdaléneklé-
si versenyt a zeneiskolában. 
A versenyen a következô 
minôsítések születtek:

1–2. osztály: egyéni, 
arany – Szántó Erik, Kazin-
czy iskola (Galambosné 
Ivacska Hajnalka); Szél Laura 
Kamilla és Vári Zsófia, Petôfi 
iskola (Krett Attiláné). Ezüst – 
Csiaki Kevin, Belvárosi iskola 
(Tóthné Mucsi Margit), Korcs-
máros Szabolcs, Belvárosi 
iskola (Siposné Matuska Klá-
ra). Csoportos, kiemelt arany 
– a Belvárosi iskola 2/a – 2/b 
osztálya (Tóthné Mucsi Mar-
git). Ezüst – Belvárosi iskola 
1/a – 1/b osztály  (Siposné 
Matuska Klára), Petôfi iskola 
2/c osztály  (Krett Attiláné). 
Bronz – Petôfi iskola 2/a osz-
tály (Kiszelyné Kór Márta).

3–4. osztály: egyéni, arany 
– Krizsán Katalin, Belvárosi is-
kola (Siposné Matuska Klára); 
Petrovszki Hanna Kata, Petôfi 
iskola (Hegedûsné Czanik 
Anita); Szeberényi Gréta, Bel-
városi iskola (Tóthné Mucsi 
Margit). Ezüst – Angyal Ág-

nes, Lencsési iskola (Hajtman 
Ildikó); Gulyás Lili, Petôfi isko-
la (Hegedûsné Czanik Anita). 
Bronz – Serb Dia, Jankay isko-
la (Rusznákné Tóth Erzsébet). 
Kiemelt arany – Tóth Gréta, 
Tuna Jázmin, Varga Adrienn, 
Petôfi iskola (Bartáné Csete 
Zsuzsanna). Csoportos, arany 
– Kazinczy iskola 4/b osztály 
(Galambosné Ivacska Hajnal-
ka). Ezüst – Belvárosi isko-
la 4/a – 4/b osztály (Tóthné 
Mucsi Margit), Kazinczy isko-
la 3/b osztály (Galambosné 
Ivacska Hajnalka). Kiemelt 
arany –  Belvárosi iskola 3/a – 
3/b osztály (Siposné Matuska 
Klára); Petôfi iskola 4/a osz-
tály  (Bartáné Csete Zsuzsan-
na); Petôfi iskola 4/b osztály 
(Bartáné Csete Zsuzsanna).

5–6. osztály: egyéni, arany 
– Barta Zsuzsanna és Tulkán 
Adél, Petôfi iskola (Greksza 
Attiláné). Ezüst – Guj Gréta, 
Jankay iskola (Rusznákné 
Tóth Erzsébet). Bronz – Hajdú 
Zsuzsanna, Lencsési iskola 
(Karakasné Ágoston Anikó); 
Harsányi Adrienn, Petôfi isko-
la (Greksza Attiláné); Szántó 
Márk Dominik, Kazinczy is-
kola (Galambosné Ivacska 

Hajnalka). Kiemelt arany – 
Szabó Dóra, Jankay iskola 
(Rusznákné Tóth Erzsébet).
Csoportos, arany – Lencsési 
leányok (Hajtman Ildikó). 
Ezüst – Belvárosi iskola 5/a – 
5/b osztály (Siposné Matuska 
Klára); Belvárosi iskola 6/a 
– 6/b osztály (Tóthné Mucsi 
Margit). Bronz – Jankay iskola 
5/a – 6/a osztály (Rusznákné 
Tóth Erzsébet); Kazinczy isko-
la 5/b osztály (Galambosné 
Ivacska Hajnalka). Kiemelt 
arany – Petôfi iskola 5/c osz-
tály (Greksza Attiláné).

7–8. osztály: egyéni, ezüst 
– Apáti Nagy Antónia, Belvá-
rosi iskola (Siposné Matuska 
Klára); Szarka Ida, Kazinczy 
iskola (Galambosné Ivacska 
Hajnalka). Bronz – Örkényi Vi-
rág, Lencsési iskola (Hajtman 
Ildikó); Szebellédi Mária, 
Savio katolikus iskola (Rázga 
Józsefné);  Szula Kata, Jankay 
iskola (Rusznákné Tóth Er-
zsébet); Trenovszki Virág, Ka-
zinczy iskola (Galambosné 
Ivacska Hajnalka). Kiemelt 
arany, csoportos – Belvá-
rosi iskola 8/a – 8/b osztály 
(Siposné Matuska Klára).

Vándor Andrea

éneklô ifjúság a kistemplomban
Április végén az evangéli-

kus kistemplomban rendez-
ték meg az Éneklô ifjúság 
megyei kórusminôsítô hang-
versenyt. A zsûri elnöke Li-
geti András Kossuth-díjas és 
Liszt Ferenc-díjas karnagy 
volt, munkáját Deli Gabriel-
la Artisjus díjas karnagy és 
Bodó Vass Éva operaéne-
kes, énektanár segítette. A 
minôsítôn a következô ered-
mények születtek: A Lencsési 
Gyermekkórus „B”  kategó-
riában arany  minôsítést, a 
Premier Mûvészeti Iskola 
vegyes kara „A”  kategó-
riában ezüst minôsítést, a 
Trefort Ágoston Fiúkórus és 
a Békéscsabai Evangélikus 
Gimnázium ifjúsági vegyes 
kara „A” kategóriában arany 

diploma minôsítést szerzett. 
Utóbbi énekkar az Év kórusa 
elismerô címet is megkapta. 
Karnagyi különdíjban része-
sült Kutyejné Ablonczy Katalin 
(Evangélikus kórus), elismerô 

oklevelet kapott Vavrinecz 
Béla (Lencsési  kórus). A 
Békés Megyei Kormányhiva-
tal különdíját az evangélikus 
gimnázium kórusa kapta. 

V. A.

A felhívásra közel ezer 
pályamû ékezett, ennek fele 
látható a Múzsák Termében. 
A díjakat Kiss Tibor alpolgár-
mester adta át Csulikné Bozó 
Éva, Bökfi János és Lukács 
József közremûködésével.

A díjazottak iskolán-
ként (zárójelben a felkészítô 
neve): 

Szlávik Zsófia (dr. Tóthné 
Nagy Beatrix), Veres András 
(dr. Tóthné Nagy Beatrix), 
Csatlós Andrea (Balázs Haj-
nalka), Tar Julianna (Nagy 
Mihályné), Kudlák Emi Noémi 
(Balázs Hajnalka), Kovács Ni-
koletta, Berta Fanni, Tóth Tek-
la, Sipos Ádám Olivér (Balázs 
Hajnalka), Uhrin Márton, Tóth 
Bálint, Ujvárosi Dávid, Benkô 
Dóra (Tóthné Nagy Beatrix), 
Paluska Flóra, Kis Antónia, 
Szikora Sára Rebeka – Evan-
gélikus iskola. Szoták Zsó-

fia (Véghné Bojtor Emma), 
Nyeste Zsófia – Tóth Luca 
(Irimiásné Bálint Ildikó), Fehér 
Virág (Véghné Bojtor Emma) – 
Belvárosi iskola. Drienyovszki 
Dóra (Hrabovszki Márta), Kó-
nya Péter (Sándorné Maár 
Borbála) – Erzsébethelyi isko-
la. Balogh Máté, Falvi Tamás, 
Katona Csilla, Mizithropulosz 
Tamás, Pljesovszky Mihály, 
Lipták Roland, Szombati Ka-
talin, Mellár Richárd (Kisfalvi 
Angéla) – Esély pedagó-

giai központ. Püski Henri-
etta (Andó Erika), Gajdács 
Gergô (Szászné Váradi Eri-
ka), Dobrai Tünde (Batke 
László) – Gerlai ÁMK. Balázs 
Boglárka (Petrovszki Szilvia), 
Kocsis Bálint (Bordás And-
rea) – Jankay iskola. Tóth 
Martin (Batki Rita) – Kazinczy 
iskola. Balla Gergô, Heve-
si Lídia (Baji Miklós Zoltán) 
– Kisfestôk szakkör. Hódos 
Andrea (Drienyovszki Zsu-
zsa), Ragály Emese (Szabó Il-

dikó) – Lencsési iskola. Barta 
Zsuzsanna, Szlávik Zsófia 
(Mézesné Tulkán Anikó) – 
Petôfi iskola. Csók Hajnalka 
(Berki Zita) – Szlovák iskola. 
A Meseház által felajánlott 
különdíjban részesült: Varga 
Gábor (Baji Miklós Zoltán) 
– Kisfestôk szakkör. A Mun-
kácsy Emlékház által felaján-
lott különdíjban részesült: 
Bücs Veronika (Johanidesz 
Szilvia) – Belvárosi iskola.

Vándor Andrea

6 Csabai Mérleg

A Lencsési Gyermekkórus

Lukács József is a díjátadók között volt a gyermekrajzversenyen

Ezek a diákok Békéscsabát is nagyon jól ismerik

városismereti vetélkedô
Tanösvény Békéscsaba 

XIX. századi épületeihez

gyermekrajzok a múzeumban
A díjakat neves sportolók adták át

A csabai Kulturális Já-
tékok keretében rendezték 
meg Békéscsabán a vá-
rosismereti vetélkedôt. Ti-
zenegy csapat mérte össze 
tudását a dr. Simon Mihály 
címzetes fôjegyzô által ve-
zetett zsûri elôtt. A négyfôs 
csapatok elôzetesen írás-
ban is készültek: Békés-
csaba egy-egy híres épüle-
tének történetét dolgozták 
fel. 

A diákok az István malom, 
a vasútállomás, az Ibsen Ház, 
az erzsébethelyi evangélikus 
templom, a Petôfi utcai isko-
la, az Evangélikus gimnázium 
(volt Rudolf reálgimnázium) 
és a Savio Szent Domokos 
katolikus iskola épületeinek 
feldolgozását választották. 

A tanösvényen gyakorlati 
feladatok is vártak rájuk – a 
városházán, a színháznál, a 
Munkácsy Emlékházban az 
evangélikus templomnál, és 
a Szlovák Tájházban. Az ösz-
szesített versenyben végül a 
következô eredmények szü-
lettek (zárójelben a felkészítô 
tanár neve): 1. helyezés:  a 
Petôfi utcai iskola csapata: 
Szikora Fruzsina, Adamik 
Ádám, Bálint Valentina Lilla, 
Bánszki Bea  (Várai Zsuzsan-
na), 2. helyezés:  a Kazinczy 
iskola csapata: Komolia Lilla, 
Major Gyula, Botos Mihály, 
Maár Kitti (Krett Attila), 3. 
helyezés: a Belvárosi iskola 
csapata: Barta Bella, Fodor 
Bálint, Szabó Csanád, Vass 
Csenge Virág (Mitykó János).

Vándor Andrea

A Munkácsy Mihály Múze-
um, együttmûködve a hivatal 
oktatási, közmûvelôdési és 
sportosztályával, idén har-
mincnegyedik alkalommal 
hirdette meg a városi gyer- 
mekrajzversenyt. A pályá-
zat központi témája ezúttal 
a sport volt – ezen belül is a 
100 éves Békéscsabai Elôre, 
illetve a londoni olimpia kap-
csán az ötkarikás játékok.

városi népdaléneklési verseny

TEMETKEZÉS
Békéscsaba, Szent István tér 9.
(a katolikus templom mellett)

Telefon: 
30/327-0988, 
20/562-0740

Hricsovinyi Tamás ügyvezetô

rejtvény 
és könyvtár

A városi keresztrejtvény- 
fejtô verseny és a könyv- 
tárhasználati vetélkedô ered- 
ményei: 5–6. osztály: 1. Tóth 
Géza Gergô, Lencsési iskola; 
2. Manczur Liza, Jankay is-
kola; 3. Janyik Henrietta, Ka-
zinczy iskola. 7–8. osztály: 
1.  Fodor Bálint, Belvárosi 
iskola; 2. Hrabovszki Éva, 
Jankay iskola; 3. Szegedi At-
tila, Belvárosi iskola. Könyv-
tárhasználati vetélkedô: 1. 
a Belvárosi iskola csapata; 
2. a Petôfi utcai iskola csapa-
ta; 3. a Lencsési iskola AMI 
csapata. Különdíj: a Gerlai 
iskola csapata.

ElADó iNgATlANOK
Békéscsaba Megyei Jo- 

gú Város megbízásából a 
Békéscsaba Vagyonkezelô 
Zrt. nyilvános árverésen ér-
tékesíteni kívánja a városi 
tulajdonú garázsokat, te-
lephelyet és építési telket.

• Berzsenyi u. 3–5. – 4 db 
garázs.

• Gyulai út 37–39. – 6 db ga-
rázs.

• Ihász u. 6. – 3 garázs.
• Kisszik u. 8. – 3 garázs
• Pásztor u. 95–97–99. – 5 

db garázs.
• Lencsési út 55–57. – 4 db 

garázs.
• Mazán László u. 18/9. – te-

lephely

• Kis-Tabán u. 30. – építési 
telek.

A garázsokról, telephelyrôl 
és építési telekrôl bôvebb in-
formáció – pontos hely, érté-
kesítéssel kapcsolatos tudni-
valók – megtalálható a www.
vagyonkezelozrt.hu és www.
bekescsaba.hu honlapon. 
Érdeklôdni: a 06-66/445-542 
és a 06-30/299-0632 telefo-
non vagy személyesen Bé-
késcsabán, az Irányi u. 4–6. 
szám alatt lehet.
Az árverés helyszíne: Bé-
késcsaba, Irányi u. 4–6. I. 
emeleti tárgyaló
Az árverés idôpontja: 2012. 
május 11. (péntek) 10 óra.



Bábel Balázs érsek sze- 
rint az emberi élet leér- 
tékelôdése 1956-ban kez- 
dôdött. 

– Amikor azon gondol-
kodunk, hogy egyre kevés-
bé becsülik meg az emberi 
életet, az is jusson eszünk-
be, hogy rengeteg magzat 
lett abortuszok áldozata az 
elmúlt években. Az emberi 
élet elértéktelenedése ak-
kor kezdôdött el, amikor 

1956-ban legálissá tették 
a terhességmegszakítást. 
Ha pedig magzatot ölni 
legális, akkor nincs miért 
csodálkozni azon, hogy 
a gyilkosságok száma is 
megszaporodott. Minde- 
közben pedig azon vitat-
kozunk továbbra is, hogy 
szükséges-e az erkölcs-
tan- vagy hitoktatás az is-
kolákban.

GB
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– A sorozatos bûncse- 
lekmények egyik oka le-
het a rossz mintaköve-
tés – mondja Végh József 
kriminálpszichológus. – Ah-
hoz lehet hasonlítani a jelen-
séget, mint, amikor egy híres-
ség öngyilkos lesz, és az azt 
követô napokban több ember 
is végez magával. Az utób-
bi idôben elôforduló brutális 
esetek magyarázhatók a hely-
telen társadalmi normák kö-
vetésével. Az ember ugyanis 
ma azt látja maga körül, hogy 
az élet minden területén ag-
resszióval és erôszakkal lehet 
elôre jutni és sikereket elérni. 
A fiatalok ebbôl a szempont- 

ból különösen veszélyezte- 
tettek, mert az apró csi- 
bészségektôl észrevétlenül 
fajulhatnak el az esetek egé-
szen a gyilkosságig. Gyak-
ran hibáztatják az erôszakos 
filmeket és a videojátékokat 
a fiatalkori agresszió kiala-
kulásában, de szerintem egy 
egészséges személyiséget 
ezek a dolgok nem tudnak 
befolyásolni. Az erre fogé-
kony emberek azonban köny-
nyen a hatása alá kerülhet-
nek, mivel problémáikra nem 
találnak megoldást a normá-
lis társadalmi keretek között. 
Problémás gyermek szüleivel 
beszélgettem, akik többsé-
gében úgy vélték, a kötelezô 
sorkatonai szolgálat visszave-
zetése egyfajta megoldást je-
lentene a problémára. Ebben 
valószínûleg igazuk van.

ht

A katonaság segíthet?

Sokak szerint hiba volt a sorkatonaság megszüntetése

Bábel Balázs érsek

Végh József kriminál- 
pszichológus szerint a 
kötelezô sorkatonai szolgá-
lat visszavezetése segíthet 
az értékvesztett fiatalokon. 

– Mind az egyének, mind a 
társadalmak különbözô cik-
lusokon mennek át – kezdte 
Wiesner Edit mestercoach. 
–  Van egy olyan idôszak, 
amikor félünk a holnaptól, 
mert nem látunk elôre. Utá-
na következik a csodavárás 
idôszaka, majd a tenni aka-
rásé. Ezt követnie kell a biz-
tonságérzet kialakulásának, 
amikor úgy érezzük, rend van 
körülöttünk. Magyarország a 
küzdés után mindjárt fellen-
dülni akart és ezt bosszulja 
most meg az élet. Kimaradt 
az az idôszak, amikor kialakul 
az új rend, amikor kialakulnak 

az együttélés új szabályai. A 
hiány miatt a társadalom és 
az egyén visszaesett a sza-
bály nélküli küzdés szintjére 
– magyarázta a szakember, 
aki szerint ezt mindenki meg-
érzi. – A fiatal és a felnövekvô 
generációk elôtt is ez a példa 
áll: a szülôk vagy küzdenek, 
vagy lemaradnak. A gyerekek 
nem látnak rendet, szabályo-
kat, az élet tiszteletét – tette 
hozzá Wiesner Edit. – Meg-
késve bár, de ki kell alakítani 
a saját rendünket, az együtt-
élés szabályait, a társadalom 
mûködési elveit. 

szd

A gyilkossági sorozat ápri-
lis 4-én Kocsolán kezdôdött, 
ahol egy anya az emésztôbe 
dobta újszülött gyermekét, a 
kicsi meghalt. 

Április 6-án brutális csa- 
ládirtás történt a Fejér me-

gyei Kulcson, ahol H. Csa-
nád Jutas kegyetlenül lemé-
szárolta négy családtagját, 
kettôt pedig súlyosan meg-
sebesített. A 24 éves férfi 
azóta sem bánta meg tettét, 
kihallgatásán elmondta: rég-

óta gyûlöletet érzett a csa-
ládja iránt. 

Egy nappal késôbb, áp-
rilis 7-én a Borsod megyei 
Berzéken végeztek brutáli-
san egy férfival. Az áldozat a 
helyi kocsmába tért be, ahol 
egy négyfôs társaság látszó-
lag minden ok nélkül belekö-
tött és karókkal agyonverte. 

Ugyanezen a napon, 
Hejôszalontán szúrtak le egy 
19 éves férfit, majd április 
9-én Várpalotán egy 74 éves 
asszonyt saját otthonában 
vert agyon a gyilkos. 

Április 17-én három 19–20 
éves fiatal végezte ki a sop-
roni Anger téri lôtér vezetôjét 
és annak egyik ismerôsét. A 
fiatalok – akik közül az egyik 
a lövészklub tagja volt – fegy-
vereket akartak szerezni, a 
rendôrség gyanúja szerint, 
további bûncselekmények 
elkövetéséhez. A támadókat 
telefonjaik híváslistája alap-
ján azonosították és már 
másnapra elfogták ôket. 

21-én Balatonakarattyán 
fedeztek fel egy nyaraló-
ban három holttestet – egy 
91 éves asszonyét és a róla 
gondoskodó 60 éves párét. 
Velük húsvéthétfôn végezhe-
tett gyilkosuk, a rendôrség 
gyanúja szerint az 56 éves 
K. András, akit vasárnapra 
virradó éjjel Ferencvárosban 
fogtak el. 

Másnap egy 40 éves szek-
szárdi férfi a baleset elôtt meg-
próbálta elgázolni a külön élô 
feleségét a városban, késôbb 
két gyermekével egy menet-
rend szerinti busznak hajtott. 
Mindhárman szörnyethaltak. 

Ugyanaznap egy másik 
gyilkosság is történt: egy gyô- 
ri szórakozóhely tulajdonosa 
önvédelemre hivatkozva sö- 
rétes puskával két embert 
lelôtt. A Bercsényi ligeti 
vendéglátóhely 30 év körü-
li tulajdonosa közismerten 
haragban állt vele egykorú 
két áldozatával. A történet 
elôzménye, hogy elôzô éjjel a 
tulajdonos kirakatott az utcára 
egy hangosan mulatozó tár-
saságot. Az ô barátaik tértek 
vissza vasárnap 11 óra körül 
számon kérni a vendéglôst. 
Ekkor történt a gyilkosság.

NO

Idén áprilisban közel egy hónap alatt tizennyolc ember 
vesztette életét különféle erôszakos bûncselekmények 
miatt. Lapunk a tragikus halálesetek közötti összefüggé-
seket igyekezett felderíteni. 

A társadalomfejlôdésnek vannak ciklusai és Magyaror-
szág kihagyott egy szintet – véli a szakember, aki szerint, 
ha a küzdés korszakát nem követi rend és biztonságérzet, 
a fellendülés sem megy könnyen és az egyének elvesztik 
a viszonyítási pontjaikat, akár az élet tiszteletének alapve-
tését is.

Súlyos társadalmi problémák a tragédiák mögött

Fekete április 18 halottal
Elmaradt az új rend 

kialakulása

Nincs értéke az életnek

Rendôri segítséggel szállították el a gyôri kettôs gyilkosság áldozatait

A hiány miatt a társadalom és az egyén visszaesett 
a szabály nélküli küzdés szintjére

A frontok 
megbolondítják 
az embereket
Pintér Ferenc úgy véli, 

az idôjárás is szerepet 
játszhat az elmúlt hetek 
öldökléseiben. A mentá-
lis állapotunkat ugyanis a 
frontok képesek befolyá-
solni.– Egy tartós meleg-
hullám, vagy amit mosta-
nában megtapasztaltunk, 
a tartósan és ráadásul 
erôsen változékony idô, 
igenis, fogalmazzunk így, 
megbolondíthatja az em-
bereket – mondja Pintér Fe-
renc humánmeteorológus, 
a Meteo Klinika igazgatója. 
– Amit egy-két napig képes 
elviselni a szervezet, az 
több napon át már olyan 
pluszterhet, kvázi stresz-
szes hatást jelent, hogy 
az idegállapot érezhetôen 
megváltozik. Tévhit, hogy 
csak az idôseket viseli meg 
a változékony idôjárás. A 
fiatalokra ugyanúgy hat, 
csak legfeljebb kevésbé 
feltûnôen jelentkeznek a 
hatások. Persze kevesen 
változnak meg annyira, 
hogy öljenek, de nem el-
képzelhetetlen, hogy az 
idôjárás kiváltotta reakciók 
ennyire szélsôségesen je-
lentkezzenek. 

VGYA feszültségre erôszakkal 
reagálnak

Kô József kriminológus szerint a különféle erôszakos 
bûncselekmények száma a rendszerváltás óta folyamato-
san nô. – Nem látok összefüggést a mostani gyilkosságok 
között, nem lehet egyetlen általános okra visszavezetni az 
elmúlt hetek bûncselekményeit. A rendszerváltás óta vi-
szonylag stagnál az éves szinten elkövetett gyilkosságok 
száma, évente 230–250 között ingadozik. 

Kô József kriminológus rámutatott: mivel a legtöbb 
gyilkosságot ismeretségi vagy családi körben követik el, 
ezért a büntetési tételek szigorítása, sôt, még a halálbün-
tetés visszaállítása sem lenne igazán visszatartó hatású. 
Az ilyen szigorítások elsôsorban a nyereségvágyból el-
követett bûntényekre lennének hatással. – Az erôszakos 
bûncselekmények számában egy lassú emelkedést látunk. 
A kriminológusszakmán belül megfigyelték, hogy az em-
berek ma hamarabb fordulnak erôszakhoz és rendezik le 
problémáikat fizikai erôszakkal, mint korábban tették. A je-
lenség hátterében leginkább az egyre növekvô gazdasági 
és társadalmi feszültséget említhetjük: a munkanélkülisé-
get, a gazdasági létbizonytalanságot, a növekvô eladóso-
dottságot, de akár a kilakoltatási moratórium feloldását is. 

gb
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Szunai Linda komoly fel-
adatot vállalt magára azzal, 
hogy az Emberi Méltóság 
Tanácsának nagykövete 
lett. A szervezet legutóbb 
azzal hívta fel magára a 
figyelmet, hogy a szlovák 
állampolgárságuktól meg-
fosztott felvidéki magyarok 
jogait képviselte.

A szépségkirálynô a He-
lyi Témának elmondta, szí-
vesen vállalta a nagyköveti 
feladatokat. Linda szerint 
kisebb-nagyobb mértékben 
mindenkit érnek atrocitások 
a hétköznapokban, hiszen 
majd’ mindenki került már 
olyan helyzetbe, amikor úgy 
érezhette, nem embersége-
sen bánnak vele. 

– Nagyon sok ember él bi-
zonytalanságban, nélkülözés 
közepette. Mivel saját életük 
kihívásaival kell megküzdeni-
ük, nincs türelmük arra, hogy 
kellô tisztelettel, odafigyelés-
sel, megbecsüléssel legyenek 
az embertársaik irányában. Ez 
eredményezi azt, hogy idôrôl 
idôre, akarva-akaratlan is 
igazságtalanságok, nemtelen 
támadások érik az embert.

Szunai Linda elmondta, 
hogy kellô odafigyeléssel le-
hetne változtatni ezen.

– Ennek az egyik módja a 
jótékonykodás. Én korábban 
például a Tûzoltó Utcai Gyer-
mekklinikának gyûjtöttem, és 
igyekszem támogatni jelen-
létemmel a hasonló jellegû 
kezdeményezéseket. Jó 
lenne, ha minél többen ada-
koznának és vennének részt 
karitatív tevékenységekben, 
vagy megtalálnák a módját, 
hogyan tudnak önzetlenül 
segíteni embertársaikon.

GB

Az egyik zarándokvonat 
a jól ismert Székely gyors, a 
másik Csíksomlyó expressz 
néven közlekedik, összesen 
1600 utassal. Utóbbit az an-
golok fölötti 6:3-as gyôzelmet 
arató válogatottunk játéko-
sainak portréjával díszített 
Taurus villanymozdony húz-
za majd. A vonatkapitány az 
Aranycsapat egykori kapitá-
nya, Buzánszky Jenô lesz.

A Csíksomlyó expressz 
2012-ben most elôször indul 
Szombathelyrôl – tudtuk meg 
Petrus Györgytôl, a zarán-
dokvonatok fô szervezôjétôl 
– és a Dunántúlon áthaladva 
Sopronon, Csornán, Kapu-
váron, Gyôrött, Komáromon, 
Tatabányán keresztül jut el 
Budapestre. A fôvárosból, a 
Keleti pályaudvarról pedig 

együtt indul különbözô út-
vonalakon Erdélybe, a Szé-
kelyföldre. A zarándokok, 
most is falusi turizmus kere-
tein belül, székely családok-
nál alszanak Felcsíkban és 
Alcsíkban. A következô na-
pon a szálláshelyekrôl vonat-
tal érkeznek Csíksomlyóra, a 
pünkösdi szentmise helyszí-
nére. És másnap természe-
tesen eljutnak az ezeréves 
határra is.

A szervezôk reményei sze-
rint a résztvevôket és a zarán-
dokvonatokat Budapesten 
Kiss-Rigó László Szeged–
Csanád megyei római katoli-
kus püspök és Tôkés László 
református püspök fogja bú-
csúztatni és szent áldásban 
részesíteni.

ht

Az Aranycsapat díszíti 
idén a zarándokvonatot

Buzánszky Jenô indítja útjára a csíksomlyó expreszt

linda nagykövet lett

A Székely gyors néven egykor közlekedô vonat 1944-
ben, észak-Erdély elvesztését követôen szûnt meg. 
nemrég újraindították, s zarándokokat szállít évrôl évre 
a csíksomlyói búcsúra, amely az erdélyi és határon be-
lüli magyarok százezreinek ökumenikus istentisztele- 
tévé, találkozóhelyévé vált. Az ezeréves országhatárt 
és a Gyimeseket is elérô útra május végén két zarán-
dokvonat is indul. Az utat országszerte több száz uta-
zási iroda kínálja. 
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Linda a jogfosztott felvidé-
ki magyarokat is képviseli
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A Nyíregyházi Állatpark-
ban szinte egyszerre szü-
lettek meg a kis makik, kis 
kenguruk és kis tevék. Két 
hét alatt négy tevecsöpp-
ség látta meg a napvilá-
got: a csikók közül ketten 
hófehérek. A kenguruknál 
is megérkezett a gólya, a 
tizenegy fôs csapatból hat 
nôsténynek született utó-
da. A kicsinyek egy hóna-
pos vemhesség után, igen 
fejletlenül jöttek a világra, 
mindössze egygrammosak, 

csupaszok és vakok, hátsó 
lábaik és farkuk fejletlen, 
ezért életük elsô hónap-
jait a külvilágtól elrejtve, 
anyjuk meleg erszényében 
töltik. Az apróságok négy 
hónapos korban dugják ki 
elôször a fejüket. Velük egy 
idôben négy apróság szü-
letett a gyûrûsfarkú maki 
családban is, a bébik az 
elsô fél évben anyjuk ha-
sán csüngve fedezik fel a 
világot. 

NO

Vona Gábor pártelnök 
szerint a Jobbik az egyetlen 
egységes párt, s neki nem 
kell azon morfondíroznia, 
hogy hogyan tartson egy 
párton belül egy Deutsch 
Tamást egy Wittner Mári-
ával. A tiszaeszlári vérvád 
parlamenti fölemlegetése 
szerinte is fölösleges volt, 
azonban úgy véli, hogy – 
a kölcsönös elôítéleteket 
mellôzve – tisztázni kel-
lene Izrael szerepét a mai 
világban. Az oligarchákat 
pedig a helyükre kéne ten-
ni.

– Korábban azt mondta, 
Antall Józseftôl Horn Gyulát 
kaptuk örökül, Orbán Viktor-
tól pedig Gyurcsány Feren-
cet. 2014-ben ki következik, 
talán Vona Gábor?

– Jó kérdés, de korai még 
az esélyeket latolgatni. Or-
bán nyilván azt szeretné, 
hogyha saját maga lenne az 
utódja. Komoly lehetôséget 
kapott ezzel a kétharmados 
többséggel, egy nagyon 
nehéz idôszakban, nehéz 
örökséggel. Viszont vésze-
sen fogy a türelmi idô, egyre 
nehezebb lesz az elmúlt 8 
év örökségére hivatkozni.

– A Jobbikon belül van 
örökös?

– Tudatosan törekszem 
arra, hogy a Jobbik ne 
rám épüljön. Van egy erôs 
vezetôségünk, amely a 
döntéseket konszenzussal 
igyekszik meghozni. Az el-
nökségi ülésen csak elsô 
vagyok az egyenlôk közt.

Nincsenek szakadárok

– Állítólag a Jobbikon be-
lül is kialakultak platformok.

– Léteznek különféle 
nézôpontok, vannak árnya-
latbeli eltérések, mégis: a 
legegységesebb párt politi-
kai értelemben. Nincsenek 
eszmei konfliktusaink. Nem 
kell azon gondolkodnom, 
hogy mondjuk, hogyan le-
het egy pártban tartanom 
Wittner Máriát és Deutsch 
Tamást.

– A tiszaeszlári vérvád föl-
emlegetése szónoki fogás-
nak hatásvadász, egyebek-
ben meg ostobaság volt.

– A balliberális oldal 
számára nagyon jól jött, 
mûbalhét tudtak csinálni 
belôle. Baráth Zsolt egyéni 
felszólalásának tartalmát 
nyilvánvalóan lehet vitatni, és 
így, utólag én is úgy érzem, 
hogy fölösleges volt. Nem 
politikai kérdés, hanem törté-
nelmi. A Jobbiknak azért kell 
felelôsséget vállalnia, amit 
elmond vagy amit leír, vagy 
amit a programjába vesz. 
Egyetlen olyan programpon-
tunk vagy tervezetünk sincs, 
ami Magyarországon faji 
vagy vallási hovatartozása 
alapján különbséget tenne 
ember és ember között. Sôt: 
éppen azt hangoztatjuk, 
hogy mindenkire ugyanazok 
a szabályok, törvények kell, 
hogy vonatkozzanak, nem 
lehetnek kivételek. Ideje vol-
na már szembenézni azzal, 
mi Izraelnek és a zsidóság-
nak a világban és a hazánk-
ban betöltött szerepe! Vitára 
gondolok, elôítéletek nélkül. 
Terítse ki mindenki a kártyá-
it!

A Jobbik kártyája

– Mi a Jobbik kártyája?
– Az imént elmondtam: 

nyíltan meg kell beszélni a 
problémákat. Jobban örül-
nék egy többpólusú világnak, 
amelyben az erôviszonyok 
k iegyensúlyozot tabbak. 
Egyébként úgy látom, hogy a 
világ efelé is halad. Magyaror-
szágnak ez nagy lehetôség, 
mert korábban mindig egy 
meghatározott erôtérhez tar-
tozott, ami kényszerpálya. Az 
a feladatunk, hogy próbál-
junk nagyobb mozgásteret 
találni magunknak, hogy a 
különbözô terek között tud-
junk a saját érdekeink szerint 
egyensúlyozni. Ha a Jobbi-
kon múlna, a külpolitikánk-
ban Németországgal, Orosz-
országgal és Törökországgal 
igyekeznénk partneri, keres-
kedelmi kapcsolatokat létre-
hozni vagy fenntartani.

– Egyre drágább lesz a szál-
lítás. Közelebb kéne vevôket 
találni a magyar árukra.

– Igen, a másik lehetôség 
az volna, hogy a hazai, belsô 
piacot is újra fölfedezzük. 
Látom, hogy a jelenlegi kor-
mányzatban van ilyenfajta 
gondolkodás a hazai piac 
felélesztésére, a keleti piac 
újbóli meghódítására. De, 
persze, azt is látom, hogy 
évtizedes reflexeiket nehe-
zen vetkôzik le a mostani kor-
mánypártok.

– Újabban sokan az oligar-
chák elszemtelenedésében 
látják a romlás okait.

– A kis pártok eddig is 
feszegettek már bizonyos 
neveket, akikrôl eddig szin-
te beszélni sem lehetett. Azt 
sem tudom, hogy az önök 
lapjában lehet-e egyáltalán 
errôl írni. Eljött az ideje, hogy 
errôl is ôszintén beszéljünk! 
Szükség van kapcsolatra a 
nagyvállalkozókkal, de a po-
litika nem lehet gazdasági 
csoportok szolgálólánya!

– Akkor honnan lesz pén-
zük? A pártfinanszírozásra ka-
pott summa állítólag semmire 
sem elég.

– Dehogynem! Minden 
párt kap állami forrásokat. 
Mi úgy jutottunk be a parla-
mentbe, hogy nulla forintból 
gazdálkodtunk. Nincs szék-
házunk például. Alacsonyan 
próbáljuk tartani a rezsinket, 
ennek révén megkímélni ma-
gunkat attól, hogy gazdasági 
függôségbe kerüljünk.

Nullafôs parlament

– Az alacsonyabb rezsi 
egyik eszköze lehet a kisebb 
országgyûlés.

– A magyar emberek 
többsége akár egy nullafôs 
parlamentet is szívesen lát-
na. De valljuk be: minden 
országgyûlés a társada-
lom tükre! A képviselôket 
– a Jobbikot is – a választók 
szavazták be. Arra bátorítok 
minden egyes magyar em-
bert, a jobbikosokat is, hogy 
legyen bennük civil kurázsi! 
Ne hagyják, hogy a pártok 
az emberek fejére nôjenek! 
A pártok vannak értük, és 
nem fordítva. Kérjék számon 
a pártoktól az ígéreteiket: én 
ezért szavaztam rád, cseré-
ben ezt várom el tôled! 

Gál Gyula

Vona Németország mellett Oroszország és Törökország felé is nyitna

A politika nem kiskirályok szolgálólánya!

Vona Gábor nyílt vitára vágyik

Makik születtek az állatkertben
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– Alapvetôen népdaléne-
kes vagyok. Hallottam olyan 
szibériai felvételeket, ame-
lyek felkeltették a figyel-
memet, ugyanis nagyon 
hasonló az énektechnika 
a miénkhez. Az altaji türk 
népek és a tuvák is ugyan-
úgy altatják a kisbabákat, 
mint a csángók – mesélt a 
kezdetekrôl Kanalas Éva 
népdalénekesnô, aki uta-
zásba és gyûjtésbe kez-
dett. – 1996-ban utaztam 
elôször az Orosz Föderáció 
dél-szibériai füves pusztá-
ira; az Altáj hegységbe és 
a Szaján hegy láncai között 
fekvô Tuva Köztársaságok-
ba. Óhatatlanul találkoztam 
a sámánvilággal, hiszen ez 
az ottani hétköznapok része 
– magyarázta Éva. – Olyan 
énekhangokkal kezdtem 
foglalkozni, amelyek transz-

állapotba juttatják az em-
bert. 

Az énekesnô Dél-Szibéri-
ában találkozott Oiun Agidzsi 
See Oglu sámánnal. Idén 
márciusban Kanalas Éva 
meghívta Magyarországra a 
sámánt, hogy a vésztômágo- 
ri történelmi emlékparkban 
végzett ásatások területén 
a tuva sámánizmus és a 
magyar táltos hagyomány 
feltételezett összefüggéseit 
vizsgálja. Agidzsi tuva tisztító 
szertartásokat is bemutatott 
a fôvárosban. – Elmentünk 
a Parlamentbe is. Megnézte 
a Szent Koronát, ami akkora 
hatást gyakorolt rá, hogy azt 
mondta, más ember lett. Pár 
nappal késôbb visszamen-
tünk, és a sámán tiszteletadó 
szertartást végzett a magyar 
Szent Korona elôtt.

Sz. D.

Éder Krisztián két jelö-
lést is kapott a Viva Comet-
gömbre. SP tavaly és 
tavalyelôtt is megkapta a 
legjobb férfi elôadónak járó 
gömböt. Reméli: idén se 
lesz másképp. – Viszonylag 
sokoldalú vagyok. Fontos, 
hogy egy elôadó mindig 
tudjon újat mutatni, amitôl 
érdekes marad – mondja 
SP, akit a legjobb videoklip 
rendezôjeként is jelöltek a 
díjra. – Vizuális kommuni-

kációval 2005-ben kezdtem 
foglalkozni, ez egy teljesen 
másik oldalam – mondta az 
énekes, aki rajongóival csak 
a közösségi oldalán tartja a 
kapcsolatot, a személyes ta-
lálkozókat nem tartja fontos-
nak. – Nem látom értelmét 
egy közönségtalálkozónak, 
arra ott vannak a koncertek. 
Nem akarok barátkozni az 
emberekkel, inkább a zené-
met közvetítem feléjük.

Nagy

– Sok fellépésen túl volt, 
amikor a rádióban elôször 
felcsendült a Postás, és 

másnapra mindenki azt dú-
dolta. Ki az a postás, aki 
„a Holdon minket figyel 

folyton, öltözéke nejlon és 
kôportörmelék”?

– Ezt a dalt egy exsze- 
relmemnek írtam, aki sok 
energiát fektetett a kapcso-
latunkba, de én nem értékel-
tem, mert szeleburdi voltam. 
Ô belefáradt, én pedig csak 
dalban tudtam elmondani, 

hogy mennyire fáj, hogy elve-
szítettem ôt. Az is bosszan-
tott, vajon ô most mit gondol-
hat rólam, és én nem tudok 
reagálni. Megteremtettem a 
Postást, aki mindig figyel en-
gem, akinek elmondhatom a 
gondolataimat.

– Most Müller Péter Sziá-
mival dolgozik. Mi ez a for-
máció?

– Még nem hallhattak min-
ket, de már készül a demó. 
Vannak közös szerzemé-
nyeink, összeállt egy együt-
tes, Péter azt a nevet adta 
nekünk, hogy Catsandox. 
Nehéz úgy összerakni a 
repertoárt, hogy a kettônk 
külön-külön mûvészete egy-
szer csak egy lélek-egy dal-
lam legyen, de ezen dolgo-
zunk.

– Takáts Eszter Sziámi-da-
lokat fog énekelni?

– Ez inkább közös ének-
lés és révülés egymás da-
laiban. Nyáron, a Miskolci 
Operafesztiválon fogunk be-
mutatkozni.

szd

Egy nemrégiben elvég-
zett közvélemény-kutatás 
szerint a 15–18 év közötti 
magyar fiatalok 98 százalé-
ka otthon, a családtagjaival 
él, de a 19–25 év közöttiek 
háromnegyede is a szüleivel 
lakik. A felmérés szerint a fi-
atal felnôttek túlnyomó több-
sége, 82 százaléka rászorul 
szülei anyagi támogatásá-
ra. A fiatalok bô két tizede 
nem veszekszik a család-
tagokkal, nem akarja ôket 
meggyôzni, míg szûk egyti-
zednyien generációs szaka-
dékot érzékelnek szüleik és 
maguk között. – Két oldalról 
kell megvizsgálni ezt a kér-
dést: a szülôk és a gyerekeik 
oldaláról – mondja Virágné 
Kiss Éva szakpszicholó-
gus. – Amíg a két generáció 
együtt él, addig a szülôknek 
aktív gondoskodó szerepet 
kell betölteniük, ezek a kihí-
vások arra jók, hogy fiatalon, 
fitten tartsanak akár nyugdí-
jas korú embereket is. A gye-
rekek azért ragaszkodnak a 
szülôi házhoz, mert egyrészt 
elkényelmesednek, más-
részt a felelôsségvállalást 
igyekeznek elkerülni, kitol-
ni. Tendencia, hogy a lét-
biztonság megteremtése 
elôtérbe került a fiatalok kö-
rében például a családala-
pításhoz képest, ezt pedig 

egyszerûbb elérni, ha a pá-
lyájuk kezdetén a szülôkkel 
egy háztartásban élnek. 
Nehéz meghatározni, hogy 
mikor célszerû a gyerek-
nek elköltözni a szülôi ház-
ból, de ennek megvannak 
az egyértelmû jelei. Egy 20 
éves embernek már képes-
nek kell lennie párkapcsola-

tot, intim viszonyt kialakítani 
egy „idegennel” is. 

Pataky Attila zenész sze- 
rint a jelenségnek elsôsor- 
ban anyagi oka van, a csa-
ládok kényszerpályára ke-
rültek. – Látni kell azonban a 
jelenség jó oldalát is! Régen 
több generáció élt egy fedél 
alatt. Ez a közös élettér arra 

is lehetôséget adott, hogy az 
élettapasztalatokat, a csa-
ládi hagyományokat, szo-
kásokat átörökítsék, meg- 
ôrizzék az utókornak. Mivel 
más lehetôségük nem volt, 
megtanulták elviselni a má-
sikat és tisztelni a családta-
gokat.

gb

iii Zene

Kanalas éva népdalénekesnô

éder Krisztián két jelölést is kapott

Egyre késôbbre tolódik 
a gyerekek elköltözése a 
szülôi házból. A pszicho- 
lógus szerint ez a tenden- 
cia a szülôket fitten tart- 
ja, de a gyerekek felelôs- 
ségérzetének kialakulását 
hátráltatja.

Takáts Eszter egyszemélyes zenekarának felbukkaná-
sát nagy örömmel üdvözölte a zenei élet. A közönség pe-
dig azonnal rajongani kezdett a Postásért, a nyári dalért 
és a Drága idôért. Eszter most új vállalkozásba fogott: 
Müller Péter Sziámival muzsikál.

Tuva sámán tisztelgett a magyar Szent Korona elôtt. 
Oiun Agidzsi See Oglu Dél-Szibériából érkezett hazánk-
ba Kanalas éva énekesnô meghívására, aki szerint Ma-
gyarországon téves kép él a ma élô gyógyító sámániz-
musról.

Pataky Attila: Látni kell a jó oldalát!

Takáts Eszter az exét siratja

A huszonöt évesek háromnegyede még a szüleivel lakik

Pataky: A közös élettér tiszteletre tanít

Takáts Eszter most Müller Péter Sziámival zenél

Ki a postás a holdon?
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Sámán tisztelgett 
a koronánál

SP nem barátkozik 



Az ügyvéd végrendele- 
tében kikötötte, hogy halála 
után a közparkba temessék, 
de kérte, hogy nevét ne vés-
sék fel a sírjára, csak annyit 
írjanak rá: Fuit, azaz Volt. La-
punk kiderítette, a ligetben 
eltemetett férfi nem más, mint 
Toporci Horváth Jakab, aki a 
Martinovics-perben a magyar 

jakobinusok védôügyvédje 
volt. Az ügyvéd 1806-ban be-
következett halála elôtt készült 
végrendeletében jelentôs 
összeget hagyott a városra 
azzal a kívánsággal, hogy 
az akkor még Városerdônek 
nevezett ligetben temessék 
el. – Meghagyta, hogy sírjára 
csak annyit írjanak: Fuit (Volt), 

ezzel is figyelmeztetve az arra 
járókat a rájuk is váró sorsra. 
A sírkövet a kívánságának 
megfelelôen 1809-ben állítot-
ták fel – árulta el lapunknak 
Csébi Tamás, a Budapesti 
Városüzemeltetési Központ 
kommunikációs vezetôhelyet- 
tese, aki hozzáfûzte: a liget-
tel szomszédos városrész-
ben mûködô Herminamezô 
Polgári Köre 1995-ben fel-
kutatta és rendbe hozatta a 
sírkövet, amit a Fôkert míves 
védôkerítéssel vett körül. 

N. O.

Április elsejétôl nem lehet 
rágyújtani semmilyen zárt 
légterû közösségi helyen. 

Vastag Csaba is csatlakozott 
a nemdohányzókat védô tör-
vény köré épült kampányhoz. 
– Nem azért veszek részt eb-
ben a kampányban, mert 
soha nem dohányoztam. 
Középiskolás koromban min-
denféle rosszat kipróbáltam, 
többek között a cigit is. Azt 
gondolom, mindenkinek joga 
van eldönteni, hogy dohány-
zik-e vagy nem, de másoknak 

ne kelljen az ô füstjét szívni – 
jelentette ki az elsô X-Faktor 
gyôztese. – Támogatom, 
hogy zárt térben ne lehessen 
rágyújtani, de kíváncsi leszek, 
hogy az emberek betartják-e 
a törvényt – mondta Csaba, 
aki jó dolognak tartaná, ha 
nálunk is megjelennének az 
elrettentô képek a cigaretta-
dobozokon. 

Nagy

Fábián Barbara, a kiállí- 
tást jegyzô szegedi mûvé- 
szeti központ kommuniká-
ciós munkatársa elmond-
ta: Lennon jóval korábban 
kezdett képzômûvészettel 
foglalkozni, mint hogy meg-
vásárolta volna elsô gitár-
ját. – A kiállított tárgyak 
Németországból érkeztek, 
egy magángyûjtô bocsá-
totta rendelkezésünkre a 
rendkívüli darabokat. A 
férfi jó kapcsolatot ápol a 
zenész családjával, mind-
emellett harminc esztendeje 
különbözô Beatles-projektek 
és rendezvények kurátora is 

– tájékoztatott az intézmény 
munkatársa. A kiállított raj-
zok és grafikák mellett meg-
található John Lennon híres 
szemüvege is. – Lennon 
személyes tárgyai közül ki-
állítottunk több hanglemezt 
és a zenész híres táskáját és 
szemüvegét is. Több grafi-
kát, hóbortos karikatúrákat 
is láthatunk Lennontól. A 
rajzok között vannak olya-
nok, amelyeken a családját 
és önmagát jelenítette meg, 
sok alkotáson szerepel Yoko 
Ono és John Lennon fia, 
Sean is. 

Nagy Orsolya

Tizennyolc év után Szegeden nyílt kiállítás John 
Lennon képzômûvészeti alkotásaiból. A Beatles énekese 
polihisztorként élt, a zene mellett költô, filozófus is volt, 
sôt képzômûvészként is kipróbálta magát. Rajongott a 
keleti kultúráért, személyre szabott vörös pecséttel szig-
nálta mûveit, amin japán betûkkel az állt: „Mint egy felhô, 
gyönyörû hang”. 

A fôvárosi Városligetben lapunk felfedezett egy sírem-
léket a Közlekedési Múzeumtól néhány száz méterre. A 
karbantartott sírra annyi van felvésve, hogy egy névte-
lenséget kérô pesti ügyvéd nyugszik ott, immár 206 esz-
tendeje. 

Vastag csaba is kiáll a 
füstmentes szórakozóhe-
lyekért. Az énekes ezzel 
együtt bevallotta: a közép-
iskolában ô sem különbö-
zött a többi diáktól, buli-
zott, cigizett és minden 
rosszban benne volt. 

Kiállították John Lennon kedvenc tárgyait

206 esztendeje dacol az idôvel az ügyvéd sírköve

Vastag csaba szerint jöhetnek a rákos tüdôt bemutató cigisdobozok 

lennon szemüvege 
Szegeden 

iVBulvár / Közélet

– Azt olvastam valahol, 
szenvedélyes gyûjtô.

– Régebben a DVD-ket 
halmoztam fel otthon, két-
ezernél álltam meg. Most a 
cipôket gyûjtöm.

– Mennyi van belôlük?
– Hetven-nyolcvan pár 

biztosan.
– Irigylésre méltó! Ennyi 

még Carrie Bradshaw-nak 
sincs.

– A Szex és New Yorkból?
– Igen. És ô ráadásul csak 

kitalált személy. Nem veszé-
lyes ez a szenvedély?

– Nem. Inkább költséges.
– De fut a szekér, ha pusz-

tán az idei eredményeket 
vennénk figyelembe, már a 
világ legjobb húsz játékosa 
közt jegyeznék.

– Most a hatvannegyedik 
helyen állok, de remélem, 
ott leszek a húsz között ha-
gyományos számítás sze-
rint is. Ez az egyik álmom. 
A másik, hogy egy világhírû 
divattervezô alkossa meg a 

pályára lépô ruhámat. Ja, és 
van még egy nagy álmom: 
az olimpiai részvétel. Kar-
nyújtásnyira vagyok tôle.

– London a divatvilág egyik 
központja is…

– Értem a célzást. Szeretek 
öltözködni, szeretek csinosan 
kinézni.

– Netán a pályára is kifestve 
lép?

– A szememet szoktam 
kifesteni. Az úgy van, hogy 
fontos meccseken, tehát elô- 
döntôkben, finálékban vagy 
fontos helyszíneken, például 
centerpályákon többet állok a 
tükör elôtt, akkor a külsômre 
még jobban odafigyelek.

– Miért is?
– Részint szeretek így ki-

menni a pályára, részint van 
egy teóriám, mely szerint a kö-
zönség inkább drukkol a szeb-
bik versenyzônek, no meg a 
szponzorok is szívesebben tá-
mogatják azt, aki csinosabb.

– Önnek nem lehet ezzel 
problémája, fiatal, csinos, ál-
landóan mosolyog.

– Ilyen vagyok. A pályán ta-
lán agresszív, de a hétközna- 
pokban türelmes, barátságos, 
cserfes, mosolygós. Szeretek 
ismerkedni. Elvégre még csak 
egy tinédzser vagyok.

– Jut ideje és energiája fia-
talnak lenni?

– Próbáljuk úgy beosztani 
az idômet, hogy maradjon 
idô a kikapcsolódásra is.  
Akkor élvezem a játékot, ha 
rendben van a magánéle-
tem. Ha nagy a feszültség, 
akkor némi elhajlás is bele-
fér, bár szívesebben nézek 
filmeket vagy olvasok, mint 
hogy táncolnék valami za-
jos helyen. Másfél éve egy 
sportpszichológus, Nagy 
Sándor is foglalkozik velem. 
Ha itthon vagyok, hetente 
kétszer találkozunk, de bár-
mikor és bárhonnan felhív-
hatom. A lényeg, hogy sose 
legyek feszült.

ht

Babos Tímea: Aki csinos, annak 
jobban szurkolnak

Végre hazai salakon, 
a Római Teniszakadémia 
WTA bajnokságán is pá-
lyára léphetett a világban 
pillanatnyilag legelôkelôbb 
helyen rangsorolt magyar 
teniszezô, Babos Tímea. A 
mindössze 19 esztendôs tini 
a legfiatalabb a top 100-as 
nemzetközi elitben. Lapunk-
nak a gyûjtôszenvedélyérôl, 
lehetôségeirôl, önmagáról 
vallott.
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Babos Tímea: Szeretek ismerkedni, hiszen még csak tizenéves vagyok

Névtelen sír a parkban vastag Csaba elrettentésre vágyik



Javában zakatol az idén százesztendôs Elôre ünnepi 
sorozata. A centenáriumi bizottság és a sportolók a kö- 
zelmúltban a Belvárosi, majd a Lencsési iskolában idéz-
ték fel a múltat. A Lencsésin újratöltötték a ’88-as bajnoki 
kupameccset és száz lila-fehér lufit is felreppentettek.

A hosszú hétvégén elsô alkalommal rendezték  meg 
Pósteleken a Fighter's Run extrém túlélôversenyt. A ti-
zennégy akadályból álló pályán többek között vizesárok-
kal, szögesdrót akadállyal és mocsaras szakaszokkal 
kellett megküzdeniük az indulóknak.

Tavaly ilyenkor két és fél 
ezer tô virágot osztott szét 
ingyenesen a város. Tekintet-
tel az akció népszerûségére, 
idén az elôzô évi mennyiség 
kétszeresét rendelték meg a 
Jessy Bt.-tôl. Mint az kide-
rült, a csabaiak olyannyira 
szeretik a virágot, hogy még 
ezt is ki kellett pótolni az 

Esély pedagógiai központ 
palántakészletébôl. Minden-
ki három-három tô virágot 
kaphatott térítésmentesen, 
és akinek ez nem volt elég, 
kedvezményes áron vásárol-
hatott még hozzá a látoga-
tóközpont udvarán. A hatal-
mas tömeg pedig zúgolódás 
nélkül, türelmesen várt, mi-

közben a Kemény Gitárklub 
tagjai zenéltek és énekeltek, 
az udvaron pedig javában 
zajlott a biopiac. 

A nyüzsgést egy rövid 
idôre megtörte ugyan a le-
zúduló esô, de aztán zenélt 
még kicsit az Ókörös Trió, a 
Budapest Bank munkatársai 
virágot ültettek a ligetben, 
a szülôk pedig megadóan 
figyelték, ahogy pocsolyák-
ban tapicskolnak csemetéik. 
A ruhák azóta rég  megszá-
radtak, de a virágok az erké-
lyeket, ablakokat, kerteket 
még hosszú-hosszú ideig 
díszítik majd.

M. E.
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Nyolc kategória gyôztesei, 
versenyprodukciói közül le-
hetett választani. A Mlinár 
Pál (Balassi Táncegyüttes), 
Merô Béla rendezô és a 
Kritzki Zita (az Orosházi Liszt 

F. AMI igazgatója) alkotta 
zsûri mellett a közönség 
szavazatai alapján a feszti-
vál fôdíját, a Csaba Center 
Kupát a Kézsmárki János és 
Griecs Vivien (Sziluett – Nyíri 
Lajos TSE) alkotta latin páros 
nyerte, és a társastánc páros 
kategóriája gyôztese is ez a 
páros lett. A társastánc for-
máció kategóriát a Gulyás 
Miklós Tánciskola Bécsi 
keringô formációja nyerte, a 
modern-kortárstánc kategó-
riát Gyevnár Réka, az Acid 
Jazz AMI táncosa, mazsorett 
kategóriában a Mezôberényi 
Mazsorett Egyesület cso-
portja, balett kategóriában 

az AMI gyomaendrôdi ba-
lett csoportja, hip-hopban 
a FittDance Center SE (Bé-
késcsaba), hastáncban a 
mezôberényi Szitré hastánc-
csoport, színpadi és show-
tánc, fitness kategóriában 
pedig Beraczka Krisztina, a 
Békéscsabai Torna Club tag-
ja bizonyult a legjobbnak. A 
sztárvendégek közt láthattuk 
a Csillag születik 2011-es si-
kercsapatát, a Kutyaköly-
köket, a Meszlényi Viktória–
Kósa András többszörös 
bajnok társastáncos-párt és 
a Duma Színház mûvészeit 
is.

V. A.

Fergeteges táncünnep
Benépesült a liget a hosszú hétvégén

Három napon át a táncé 
volt a fôszerep városunk-
ban. A hosszú hétvégén 
benépesült a Széchenyi li-
get: latin, kubai táncokból, 
a táncfesztivál verseny-
programjaiból kaphattunk 
ízelítôt a nyárias kánikulá-
ban. Május elsején a Jókai 
színházban a táncgálán a 
zsûri mellett a közönség is 
voksolhatott.

Sokan gyönyörködtek a társastáncokban is a háromnapos táncünnepen

Zúgolódás nélkül, türelmesen várt mindenki a sorára

A csabaiak szeretik a virágot
Fejenként hármat vihettek haza a Föld napján

Hosszú sorok álltak a Széchenyi ligeti látogatóközpont-
nál a Föld napja elôtti reggelen, remélve, hogy mindenki-
nek jut abból a négyezer-nyolcszáz tô muskátliból, csüngô 
petúniából és begóniából, amit Békéscsaba önkormány-
zata ingyenesen bocsátott a csabaiak rendelkezésére. Az 
akció olyan jól sikerült, hogy egy órán belül újabb palántá-
kat kellett hozni, így csaknem hatezer tô virág talált gazdá-
ra, hogy otthonosabbá, szebbé tegye Békéscsabát. 

Bringával az egészségért

Elôre az iskolákban

Fighter’s run Pósteleken

Fô a biztonság!

Májusfa a lencsési oviban

ádámok és évák ünnepe

A Csabai Bihargók Turista Egyesület tagjai és a hozzá-
juk csatlakozók a Föld napján kerékpártúrával és városi 
bringás felvonulással hívták fel a figyelmet a környezet- 
és egészségvédelemre. A kerékpárosok a túra végén a 
Korzó téren emelték magasba bringájukat.

A Magyar Autóklub Biztonságosan közlekedni egy élet-
úton címmel országjáró program keretében hívja fel a fi-
gyelmet a helyes közlekedésre. Békéscsabán május elsô 
hetében, a Tesco parkolójában várták az érdeklôdôket 
filmmel, borulás-szimulátorral és ügyességi pályával.

Májusfát állítottak, énekeltek, táncoltak és játszottak 
április utolsó szombatján a Lencsési Óvoda „zöldovisai”. 
Gyöngyfûzô varázslók és festett arcú gyerekek lepték el 
a teret, a dallamok szép ívéért és a tánclépésekért az óvó 
nénik, a szülôk és a Vaskalapos együttes felelt.

A békéscsabai és megyei középiskolák részvételével 
a Jókai színház múlt ôsszel indította útjára azt a prog-
ramot, amelynek eredményeként nemrégiben rendhagyó 
módon vitték színre Madách drámai költeményét. A ti-
zenöt színt mintegy százötven középiskolás mutatta be.



Békéscsaba önkormány-
zata vetôburgonya osztásá-
val segítette a szociálisan 
rászoruló családokat. A ve- 
tôburgonyát természetben 
nyújtott támogatásként, az 
átmeneti segélykeret ter-
hére osztották ki. A cél az 
volt, hogy a kiskertekben 
megtermelhetô krumpli se-
gítsen a város mélyszegény-
ségben élô családjainak. A 
várható termés  a mindenna-
pi étkezéshez járulhat hozzá 
a késôbbiekben.

Ki gondolná, hogy Szent 
Ivó éppen a jogászok 
védôszentje? Talán ezért szü-
letett meg az a „Fogyasztóvé-
delmi törvényi szabályozás” 
még 2010-ben, amelyet tavaly 
„Felkotmányi” rangra emeltek 
Pósteleken, a III. Csabai Ta-
vaszi Szesztivál résztvevôi az 
Ivó-napi program keretében. 
A május 19-ei rendezvénynek 
immár hagyománya van. Nem 
árt tudni, hogy minden alka-
lom más és más témát dolgoz 

fel a maga módján – termé-
szetesen vidáman. 2011-ben 
a „Szent Ivó-éji álom” káp-
ráztatta el a közönséget, ahol 
Óboron, Titánpia és Aszúboly 
mellett „Puck, a pezsgô” volt 
a fôszereplô. Idén, május 
19-én, Ivó napján szintén a 
felnôttek szórakoztatása a 
cél. Az eszközök pedig az 
olimpiához kapcsolódnak, a 
sporthoz alkalmazkodnak. Az 
ókori olimpiák felidézésének 
azonban Madách Imréhez is 

„köze van”! Az Athéni színt 
hozza el a pósteleki kastély-
romhoz, míg az újkor megje-
lenítése már a Londonra uta-
ló IVO’S PUB-ban történik: ez 
lesz a Londoni szín! 

 Legyen Ön is a pósteleki 
„OlimPIA” résztvevôje! 

Jelentkezés a macsai14@ 
t-online.hu e-mail címen 
vagy a 30/325-7751-es szá-
mon.

A nagy érdeklôdés miatt 
az Ibsen Ház Stúdiószínháza 
helyett a Jókai színház Viga-
dójában volt a közönségta-
lálkozó, ahol Borókai Gábor, 
a Heti Válasz fôszerkesztôje 
elmondta, hogy bár legfon-
tosabb termékük továbbra 
is a Heti Válasz hetilap, tevé-
kenységi körüket jelentôsen 
szélesítették. Például a si-
keres vállalkozásokat be-
mutató Magyarok a piacon 
rovatuk kiadvánnyá nôtte ki 
magát, és létrejött a Magya-
rok a Piacon Klub is. Esôssy 
Zsombor, a klub elnökhe-
lyettese megjegyezte, hogy 
az ebben az uniós költség-
vetési ciklusban felhasznál-
ható nyolcezermilliárd fo-
rintnyi uniós forrásból eddig 
kétezer-ötszázmilliárd ment 
ki a gazdaságba. Töreked-
nek arra, hogy nemzeti ösz-
szefogással a fennmaradó 
ötezer-ötszázmilliárd is oda-

kerüljön; olyan pályázatokat 
írnak ki, amelyek a kis- és 
középvállalkozások fejlesz-
tését célozzák meg. 

Borókai Gábor megem-
lítette, hogy az Európai Bi-
zottsággal kiegyezés közeli 
állapotokról szólnak a hírek. 
Arra volt kíváncsi, ezt miként 
értékelik a jelenlevôk.

– Amikor az Európai 
Unióval vitatkozunk, nem 
legyôzni szeretnénk ôket, 
csupán jobbá tenni. Fontos 
eredményeket értünk el, 
például tôlünk ered, hogy 
válságban ne a családok-
tól, a dolgozóktól, a nyug-
díjasoktól vegyünk el, mint 
ahogy azt ôk javasolták, ha-
nem vonjuk be a bankokat 
is a közteherviselésbe. Ma 
már mások is élnek ezzel az 

eszközzel, de vannak terüle-
tek, amelyeken nem tudjuk 
elfogadtatni az álláspon-
tunkat. Az Európai Unióban 
egyidejûleg számtalan ér-
dekkör van jelen. A szövet-
ség jó nekünk, de nem sze-
retnénk mindent átvenni tôle 
– fogalmazott Kósa Lajos. 

– A támadások mögött 
sokszor kôkemény üzleti ér-
dekek húzódnak meg – foly-
tatta Vantara Gyula. A ko-
rábbi étkezési utalványokat 
hat-hét százalékos haszon-
nal forgalmazták a franciák, 
a magyar utalványok jutaléka 
pedig két százalék körüli, ez 
persze nem tetszik nekik. Az 
energia és a víziközmûvek 
jó része is francia és német 
tulajdonban van, ha nem ér-
vényesítjük az érdekeinket, 

azzal az ô malmukra hajtjuk 
a vizet – jegyezte meg a pol-
gármester.

Az új adónemek beveze-
tésével kapcsolatban Kósa 
Lajos leszögezte: a fô hang-
súlyt a széles bázisú, fo-
gyasztási típusú adókra kell 
tenni. Magyarországon ma 
3,8 millió ember dolgozik, de 
csak 2 millió adózik, viszont 
12 millió telefon-elôfizetés 
van, ilyen nagy bázissal 
még az egyének számára 
csekély összegekbôl is ko-
moly bevétel várható. 

– Hosszú idô óta elôször, 
ma a nyugdíjkassza megél, 
a befizetett járulékok fedezik 
a nyugdíjakat. Ne feledjük, 
hogy az ország ellen nyolc 
éve túlzottdeficit-eljárás fo-
lyik, az adók révén ennek a 

megszüntetése is cél. Emel-
lett át kell alakítani a struk-
túrát, több támogatást kell 
adni a vállalkozásoknak, 
hogy új munkahelyek jö-
hessenek létre – tette hozzá 
Vantara Gyula. Hanó Miklós 
alpolgármester a közönség 
soraiból a vendégeket is 
kérte, hogy lehetôségeikhez 
mérten segítsék a csabai 
hûtôház újraindítását és az 
M44-es megépítését. 

A közönségtalálkozó vége 
felé azt is megtudtuk: nem 
igazak a híresztelések, mely 
szerint Kósa Lajos lesz a Fi-
desz frakcióvezetôje. – Már 
így is sok dolgom van.  A lá-
nyom például megkérdezte, 
mikor lesz már olyan, hogy 
nem leszek „semmi”, és 
több idôt tölthetünk együtt – 
mondta. 

A Vantara Gyulához inté-
zett utolsó kérdés a magyar-
szlovák viszonyra vonatko-
zott. 

– Mi, csabaiak, békében, 
barátságban élünk egymás-
sal. Arra a kérdésre, hogy 
szlovák vagy magyar vagy, 
itt általában az a válasz, 
hogy csabai. Közösek a 
programjaink, megemléke-
zéseink, az Országos Szlo-
vák Önkormányzat fenntar-
tásában szlovák iskola és 
óvoda mûködik a városban, 
a Csabai Mérlegben rend-
szeresen van szlovák rovat, 
nem beszélve arról, hogy a 
kolbászkészítés is összeköt 
bennünket – válaszolta a 
polgármester.

Mikóczy Erika
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Kósa Lajos: A lányom megkérdezte, mikor lesz már olyan, hogy nem leszek semmi

A Penza „ovisok” tavaly a manók táncával léptek fel

heti kérdések és válaszok a vigadóban
Kósa Lajos: Az uniót nem legyôzni akarjuk, csupán jobbá tenni

Még ötezer-ötszázmilli-
árd forint uniós forrás vár 
gazdára; bizonyos uniós 
szabályozók mögött üzleti 
érdekek húzódhatnak meg; 
most a fogyasztási adók 
kapnak nagyobb hangsúlyt; 
Kósa Lajos kislánya pedig 
szeretné, hogy az apukája 
„semmi” legyen – röviden 
így lehetne összefoglalni a 
Heti Válasz közelmúltban 
zajlott csabai közönségta-
lálkozóját, amelyen Borókai 
Gábor fôszerkesztô fag-
gatta Kósa Lajost, Vantara 
Gyulát és Esôssy Zsom-
bort.

Tavaszi 
nyitány

A Szent István Egye-
tem gazdasági, agrár- és 
egészségtudományi karán 
négy alkotó mûvét tekint-
hették meg az érdeklôdôk 
a Tavaszi tárlaton. A csuta 
György, Lonovics László, 
E. Szabó Zoltán és Várkonyi 
János alkotásaiból rende-
zett kiállítást dr. Szemenyei 
Sándor, az MTA Szegedi 
Akadémiai Bizottsága Bé-
kés Megyei Tudományos 
Testületének Mûvészeti 
Mûhelye vezetôje nyitotta 
meg.

Mint azt a mûhelyvezetôtôl 
megtudtuk, még a szeptem-
beri ülésén döntött úgy a 
megyei tudományos testület, 
hogy mûvészeti mûhelyt ala-
pít. A Tavaszi tárlat keretében 
a négy alapító tag mûveit 
állították ki a szervezôk. 
Szemenyei Sándor azt is el-
mondta, hogy nemcsak ezért 
esett a négy alkotóra a vá-
lasztás, hanem azért is, mert 
mind a négyen tehetségesek, 
nemzetközi elismertségnek 
örvendenek, s aktívan részt 
vállalnak térségünk mûvészeti 
közéletének szervezésében. 
Személyiségük, egyéniségük 
is közel áll egymáshoz, úgy-
mond „rokonlelkek”. Minderre 
megnyitóbeszédében is utalt. 
A kiállító alkotók életpályájá-
nak bemutatása mellett egy-
egy személyre szóló kérdést 
is kaptak a megnyitón, így 
– képeik mellett – a nagykö-
zönség ars poeticájukból is 
ízelítôt kaphatott.

Vándor Andrea

ivó-napi szesztivál Pósteleken
Május 19-én irány a parkerdei OlimPIA!

Adományosztás 
május elsején

lengyel 
ünnep

vetôkrumplit osztott a város

A Fidesz Magyar Polgári 
Szövetség Helyi Szerveze-
tének Munkás Tagozata kö-
zel háromszáz rászorulónak 
osztott tartós élelmiszereket 
és tisztálkodószereket május 
elsején a Kálvin utcában. Az 
adományosztást  Zelenyánsz- 

ki Péter, a tagozat megyei al- 
elnöke szervezte, az esemé-
nyen részt vett Kontur Pál 
országgyûlési képviselô, az 
országos tagozat elnöke és  
Vantara Gyula polgármester is. 
A csomagok összértéke mint-
egy kilencszázezer forint volt.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzata és a Magyar–
Lengyel Baráti Kulturális 
Egyesület május 12-én, szom-
baton 16 órától a Lencsési Kö-
zösségi Házban ünnepséget 
rendez a Lengyel Alkotmány 
Ünnepe és Polónia Világnap 
alkalmából. A megnyitó után 
a Chopin korus ad koncertet, 
majd  „Aggodalom és remény”  
címmel Konrad Sutarski köl-
tészeti estje következik Józsa 
Mihály közremûködésével. 
A program végén Ryszard 
Kajzer plakátkiállítását nyitják 
meg a közösségi házban. 



Nem elôször találkozott 
egymással Ádász István (Pis-
ti) és a Békés Airport kifutója. 
A férfi nem lát, de közte és a 
közel kilométeres aszfaltcsík 
között általában egy szuper 
sportautó a metszéspont. Pis-
ti másfél éve egy Ferrari F430-
as coupéval, május elején 
pedig egy Maserati GT S-szel 
égette föl a flasztert. Mi több, 
új egyéni csúcs is született. 

Az A-TEAM Reklámügynök-
ség Kft. 2010 nyarán készítet-
te el a Vakok és Gyengénlátók 
Békés Megyei Egyesületének 
felkérésére a Pisti címû rövid-

filmet. A forgatás során Ádász 
István titkon megvallotta, gyer-
mekkori álma, hogy egyszer 
egy Ferrarit vezethessen. Az 
álom néhány hét múlva, a rek-
lámügynökség és Kátai Géza 
vállalkozó segítségével életre 
kelt. A május eleji száguldás 
forgatókönyve szinte pontról 
pontra megegyezett a múlt-
koriéval, de Pistit most a fele-
sége, Klári csalta ki a reptérre. 
A közel három évtizede meg-
vakult férfi április 28-án töltöt-
te be az egy híján ötvenet, és 
felesége úgy gondolta, nincs 
annál meghittebb szülinap, 

mint ha a férje ismét legalább 
kilónyolcvanig akaszt ki egy 
sportgépet. Miután felállt a 
múltkori háttérstáb, Klári csak 
annyit kért, hadd szurkolhas-
son az urának a hátsó ülésrôl, 
aki végül kétszázra húzatta ki 
a Maseratit.

 – Akkor éreztem utoljára 
ezt az óriási sebességet – 
meséli Klári, miután kiszállt 
az autóból –, amikor repülôn 
ültünk. Nekem elôször ez 
nagyon ijesztô volt, ellenben 
lehunyt szemmel is bízom 
Pistiben…

Such Tamás

A közönség a kezdeti 
meglepettség után, öröm-
mel fogadta a szórakoztató 
muzsikát. Nagy tapssal ju-
talmazta a virtuóz elôadást, 
az igényes improvizációkat. 
Orosz Zoltán hangszeres 
tudása valóban lenyûgözô, 
mindent tud a harmoniká-
ról, ezernyi hangszínt va-
rázsolt elô ebbôl a ritkán 
hallható instrumentumból. 
Szívvel-lélekkel muzsikált, 
ez az örömzene tette igazán 
felszabadulttá és lelkessé a 
hallgatóságot is.

Bizonyára néhányunk-
ban felmerülhetett a kérdés: 
hogyan került könnyûzene 
a Filharmónia mûsorába? 
Ugyanakkor a korábbi kon-
certeken szereplô szviteket, 
divertimentókat valószínûleg 
senki sem kifogásolta, ho-
lott ezek a saját korukban a 

szórakozás kellékei voltak. 
Miért is ne hallgathatnánk – 
akár kísérleti jelleggel – ko-
moly körülmények között, 
öltönyben-nyakkendôben 
kortárs szórakoztató zenét?

Az est másik tanulsága, 
hogy nagyon hiányzik a kor-
társ zene a komolyzenei pa-
lettáról. Érdekes torzulása ez 
a mai koncertéletnek, hiszen 
a XIX. századig a közönség 
kizárólag a kortárs mûvekre 
volt kíváncsi. A XX. szá-
zadban az új utakat keresô 
zeneszerzôk fokozatosan 
elveszítették közönségüket, 
akik nem értették vagy el-
rettentek az újszerû hang-
zásoktól és vagy a múltba 
menekültek vagy a könnyen 
emészthetô, de egyre érték-
telenebb zenék felé fordul-
tak. Ma pedig ott tartunk, 
hogy nincs is tudomásunk 
a ma zeneszerzôirôl, csak 
elvétve hallhatunk egy-egy 
frissen született darabot. A 

kortárs komolyzene létezik 
ugyan, de csak egy szûk ré-
teg érti és igényli. Vajon visz-
szafordítható ez a folyamat? 
A borúlátók szerint nem. 
Ugyanakkor vannak olyan 
zeneszerzôk, akik nyitnak a 
nagyközönség felé. Példa 
erre Astor Piazzola argentin 
szerzô, aki a harmonikát a 
komolyzene részévé tette. 
Híres Libertangója Orosz 
Zoltán mûsorán is szerepelt 
– nagy sikerrel.

Ha igaz Kodály szállóigévé 
vált mondása, miszerint nincs 
komoly- és könnyûzene, 
csak jó és rossz zene, akkor 
az igényes, értéket képviselô 
szórakoztató zenemûvek 
lehetnek az elsô lépések a 
kortárs zene visszaszerzé-
se útján, újra egészséges 
egyensúlyt teremtve a régi és 
új között – mindenkor szem 
elôtt tartva a közös nevezôt: 
a mûvészi értéket.

Kisné Farkas Gabriella

Rendhagyó esttel folyta-
tódott a Filharmónia hang-
versenysorozata április 23- 
án. Már a mûsorfüzet árul- 
kodott a várható külön- 
legességrôl: nem közölték 
a mûsorszámok szerzôjét 
és címét, illetve a hang-
szer-összeállítás (harmo-
nika, gitár, basszusgitár) 
sem a klasszikus reper-
toárra utalt. Orosz Zoltán 
eMeRTon és Artisjus dí-
jas harmonikamûvész és 
barátai, Balogh Zoltán és 
Lattmann Béla, a könnyed 
mûfajok világába kalauzol-
ták a közönséget. Francia 
sanzonokat, orosz és bal-
káni dallamok feldolgozá-
sait és latin slágereket ját-
szottak.
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Orosz Zoltán sanzonokat, feldolgozásokat játszott

ádász István kétszázra húzatta ki a Maseratit

Békéscsaba lendületben!
Tizenhárom állomásos lakossági fórumsorozat 

indul a városfejlesztés jegyében

A fórumok idôpontjai és helyszínei:

1. Dr. Ferenczi Attila 2012. május 16. 17.00 Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda

2. Köles István 2012. május 17. 17.00
Belvárosi Általános Iskola 

és Gimnázium, Aula 

3. Dr. Ferenczi Attila 2012. május 23. 17.00 Lencsési Közösségi Ház

4. Zelenyánszki Péter 2012. május 29. 17.00
Gerlai Általános Mûvelôdési 

Központ, Étkezô

5.
Dr. Fábián Ágnes, 
Kutyej Pál, 
dr. Csicsely Ilona 

2012. május 30. 17.00 Jaminai Közösségi Ház 

6. Zelenyánszki Péter 2012. május 30. 17.00 „Esély” Pedagógiai Központ 

7. Tímár Ella 2012. május 31. 17.00 Arany János Kollégium 

8. Dr. Kerekes Attila 2012. június 4. 17.00
Vásárhelyi Pál Mûszaki Szakközép-

iskola és Kollégium, Nagyterem 

9. Futaki Sándor 2012. június 5. 17.00 10. sz. Általános Iskola

10. Hanó Miklós 2012. június 6. 17.00 Mokry Utcai Idôsek Klubja

11. Hanó Miklós 2012. június 7. 17.00
Arany János Mûvelôdési Ház, 

Mezômegyer

12. Herczeg Tamás 2012. június 11. 17.00
Savio Szent Domonkos Katolikus 

Általános Iskola 

13. Kiss Tibor 2012. június 13. 17.00
Békéscsaba Polgármesteri Hivatal, 

Díszterem 

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk! Ismerje meg Ön is a lakókörnyezetében folyó fej-
lesztések részleteit!  

Békéscsaba önkormány-
zatának kiemelt célja a város 
fejlesztése az uniós pályázati 
források felhasználásával. A 
sikeres pályázati tevékeny-
ségnek köszönhetôen több 
nagy projekt indulhatott el az 
elmúlt idôszakban. 

A város mindennapjait 
érintô beruházások részlete-
inek megismerése, a csabai 
lakosok teljes körû tájékozta-
tása érdekében Békéscsaba 

önkormányzati képviselôi, va-
lamint a Békéscsaba Szenny-
víztisztításának és Csatorná-
zásának Fejlesztése projekt 
2012. május 16. és június 13. 
között tizenhárom állomásos, 
közös lakossági fórumsoroza-
tot hirdet meg, ahol lehetôség 
nyílik a fejlesztésekhez kap-
csolódó kérdések, észrevéte-
lek megvitatására.

A fórumokon a képviselôk 
mellett a polgármesteri hiva-

tal munkatársai, a szennyvíz-
beruházást koordináló ön- 
kormányzati projektiroda, va-
lamint a csatornakivitelezési 
munkákat végzô Sade Ma-
gyarország Kft. képviselôi 
vesznek részt, szó esik a vá-
rosfejlesztés aktualitásairól, 
valamint a szennyvízprojekt-
hez kapcsolódó legfonto-
sabb kérdésekrôl (kivitelezés, 
helyreállítások, lakossági rá-
kötések).

Ezerarcú harmonika

Pisti ismét szárnyalt
Nem lát, mégis Maseratit vezetett

A Food Analytica Laborató-
riumi és Innovációs Szolgálta-
tó Kft. 56 050 080 forint uniós 
támogatást nyert 2008-ban a 
GOP-1.1.1-08/1 jelû „Piacori-
entált kutatás-fejlesztési tevé-
kenység támogatása„ címû 
pályázati kiíráson „Laborató-
riumi módszer kifejlesztése a 
gabonamagvak tárolása so-
rán alkalmazott fungicid ha-
tású készítmények, valamint 
azok termesztése és tárolása 
során keletkezô mikotoxinok 
megkötésére alkalmas ve-
gyületek hatékonyságának 
felmérésére” címmel az Új 
Széchenyi Terv keretében.

A kutatás-fejlesztés során 
célunk olyan módszerek ki-
fejlesztése volt, amelyek al-
kalmasak lehetnek a jelenleg 
már alkalmazott, illetve alkal-
mazásra javasolt mikotoxin-

megkötô adalékanyagok ha-
tékonyságának felmérésére. 

A kutatás-fejlesztés so-
rán a vizsgált mikotoxin-kötô 
készítményeket a gyártó ál- 
tal javasolt mennyiségben 
adagoltuk a gyakorlati ta-
karmányozásban általában 
elôforduló mennyiségben 
mikotoxint tartalmazó puf- 
feroldathoz az in vitro, illet-
ve kísérletesen szennyezett 
takarmányokhoz. Vizsgála-
taink során mikotoxin kötô-
anyagként szilícium-, illetve 
szén-polimereket, valamint 
természetes rostforrásokat 
vizsgáltunk.

Megállapítottuk, hogy a ter-
mészetes rostforrások in vitro 
rendszerben mutatnak ugyan 
mikotoxin-kötô kapacitást, de 
azok természetes mikotoxin-
szennyezettsége miatt a mé-

rések pontossága nem felel 
meg a követelményeknek. A 
szilícium, illetve szén-polime-
rek a hazánkban leginkább 
jelentôs mikotoxinok (DON 
és T-2 toxin) esetében in vitro 
és in situ módszerrel mérve 
hasonló kötési kapacitást mu-
tattak, az in vivo állatetetési 
kísérlet során azonban ezek 
az eredmények csak részben 
tükrözôdtek vissza a termelé-
si paraméterekben.

A fentiek alapján levonható 
az a következtetés, hogy az 
általunk kialakított módszerek 
alkalmasak ugyan a mikotoxin 
megkötô hatékonyságának 
felmérésére, de célszerû azok 
mindegyikét alkalmazni az ál-
lattartók számára elsôdleges 
fontosságú termelési para-
méterekre gyakorolt hatás fel-
mérése érdekében.

Food Analytica Laboratóriumi 
és Innovációs Szolgáltató Kft. 
Cím: 5711 Gyula, Dancza u.13.

E-mail:
abraham.csaba@foodanalytica.hu

Honlap: www.foodanalytica.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Új laboratóriumi módszer a mikotoxinok 
megkötésére alkalmas vegyületek 
hatékonyságának felmérésére

Az Árpád Gyógy- és Strandfürdô május 1. és június 14., illetve augusztus 21. és szeptember 
18. között vasárnaptól csütörtökig reggel 6-tól este 8 óráig, pénteken és szombaton reggel 6-tól 
este 9-ig várja vendégeit. Június 15. és augusztus 24-e között reggel 6-tól este 9-ig látogatható. 
A pénztár május 1. és június 14., illetve augusztus 21. és szeptember 18. között reggel 6-tól este 
7-ig, június 15. és augusztus 21. között pedig reggel 6-tól este fél kilencig lesz nyitva.
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K Ö Z l E M é N y h i r D E T M é N y

PályáZATi FElhÍváS

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a hatályos 
településrendezési eszkö-
zeit az alábbi helyeken mó-
dosítja:

1. Kis-Tabán utca észak-
keleti oldalán lévô teleksor 
övezeti besorolásának mó-
dosítása a Baross utca felé 
egy telek mélységig LK-OK-
ról LK-ZK-ra.

2. A Dobozi út – Gerlai-
holtág – 0313/14 hrsz.-ú erdô 
és a 0318 hrsz.-ú összekötô 
út által lehatárolt terület öve-
zeti besorolásának módosí-
tása Mk-V-rôl Lke-S1-re.

3. Rajzi korrekciós eljá-
rással útáthelyezés a 0793/12 
hrsz.-ú földrészletrôl a 0793/13 
hrsz.-ú földrészletre.

4. Az Andrássy út–Jókai 
u.–Luther utca–Gyóni Géza 
utca által határolt területen 
belül a Csaba Center északi 
sarka mellett elhelyezkedô 
3618/8 hrsz.-ú, építési terület 
hatályos szabályozási terv 
szerinti övezeti besorolásá-
nak módosítása a jelenlegi 
Vk-8 (központi vegyes terü-
let, zárt sorú) övezetrôl Vk-15 
(központi vegyes terület, sza-
badon álló) övezetre.

5. A 0367/36 hrsz.-ú; a 
0367/53 hrsz.-ú; a 0367/65 
hrsz.-ú; a 0367/87 hrsz.-ú és 
a 0367/88 hrsz.-ú földrész-
leteket érintô tervezett 14,00 

m szélességû feltáró út levé-
tele a hatályos szabályozási 
tervrôl.

6. A 6266/1 hrsz.-ú föld-
részletre tervezett 14,00 m 
szélességû út levétele a ha-
tályos szabályozási tervrôl.

7. A Rákóczi és a Szabó 
Dezsô utcákat összekötô 
3451 hrsz.-ú utca a jelenlegi 
Lk-OK (kisvárosias lakóte-
rület oldalhatáron álló kiala-
kult beépítéssel) lakóövezeti 
besorolásból kerüljön át az 
egyéb közút tényleges terü-
let-felhasználási kategóriá-
ba.

8. Az Orosházi út déli 
oldalán, a volt honvédségi 
lôszerraktár és a volt Dugo-
nics laktanya között, a koráb-
bi években kialakított zárt-
kerti blokkon belül található 
0956/5 hrsz.-ú és 0956/50 
hrsz.-ú utak szabályozási 
szélességének 14,00 m-rôl 
12,00 m-re csökkentése.

9. Diófás utca zsák- 
szerûen végzôdô utcasza-
kasz szabályozási szélessé-
gének 16,00 m-rôl 14,00 m-re 
csökkentése.

10. Gerla 18374 hrsz.-ú 
terület szabályozása övezeti 
határvonal áthelyezésével.

11. Vandháti út végének 
átminôsítése Má-M bôl egyéb 
közút dûlô útra.

12. Az Omaszta utca vé-
gén, a 20782 hrsz.-ú ingat-
lanra tervezett összekötô út 
áthelyezése a 0391/35 hrsz.-ú 

földrészlet felé úgy, hogy 
amennyiben mûszakilag meg- 
oldható, a korrigált nyomvo-
nal a 20782 hrsz.-ú ingatlant 
ne, vagy csak a legszüksége-
sebb mértékig érintse.

13. Az elôzô pontokban 
felsorolt módosítások kö-
zül több módosítás egyéb 
beavatkozások nélkül csök-
kentené a város területének 
biológiai aktivitását. Ennek 
elkerülése érdekében a TRT 
módosítása keretében a vá-
ros beépítésre nem szánt te-
rületein sor kerül olyan bioló-
giai aktivitás növelését célzó 
tervmódosításokra, amelyek 
ellensúlyozzák a fenti módo-
sítások hatását.

Az épített környezet alakí-
tásáról és védelmérôl meg-
alkotott 1997. évi LXXVIII. tv. 
9. § (6) bekezdése értelmé-
ben a módosítást tartalmazó 
terveket a helyben szokásos 
módon az eljárásban érintet-
tek számára tájékoztatás biz-
tosítása céljából közszemlére 
kell tenni. 

Az elkészült tervek az ügy-
félfogadási idôpontokban 
a Polgármesteri Hivatal Vá-
rosépítészeti Csoportjánál 
(Békéscsaba, Szent István 
tér 7. középsô díszudvar) 
tekinthetôk meg 2012. április 
27-étôl május 29-áig.

VÁROSÉPÍTÉSZETI 
CSOPORT

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének Egészségügyi, Szo-
ciális és Lakásügyi Bizottsága pályázatot hirdet a szociális célú segítô tevékenységek 
2012. évi támogatásának elnyerésére (Pályázati azonosító: E/SZOc/2012)

A pályázat célja: Az ál-
lampolgárok és közösségek 
szociális célú tevékenységé-
nek támogatása.
Pályázhat: Minden Békés-
csabán mûködô közösség, 
csoport, egyesület, alapít-
vány, intézmény, egyén. Egy 
szervezet, közösség csak 
egy pályázatot nyújthat be!

Támogatás kérhetô az 
alábbi témakörökben:
1. A szociális területen vég-
zett tevékenységek. 
2. Szociálisan hátrányos 
helyzetû rétegek, csoportok 
számára szervezendô ren-
dezvények, akciók. 

A támogatás elnyerésé-
nek módja és feltételei:
1. A pályázat elnyerésénél 
elsôbbséget élveznek a vá-
rosi közösségek.
2. A pályázó fogalmazza 
meg a tervezett tevékeny- 
ség célját, megvalósításá-
nak módját, részletes költ-
ségvetését.
3. A támogatás segélyezés-
hez nem vehetô igénybe.
4. A támogatás nyújtása utó-
lagos elszámolás melletti 
elôfinanszírozás formájában 
történik.

A pályázóval szemben 
támasztott jogszabályi fel-
tételek:

• Szervezetek közül kizáró-
lag a nyilvántartásba vett, 
jogi személyiséggel bíró 
szervezetek pályázhatnak, 
nyilvántartásba nem vett 
szervezetek csak ún. pénz-
ügyi lebonyolító szerveze-
ten keresztül.

• A pályázati ûrlapon nyilat-
kozni kell, hogy a szervezet 
megfelel a hatályos jogsza-
bályokban meghatározott 
rendezett munkaügyi kap-
csolatok követelményei-
nek, valamint a pályázat 
benyújtásakor nincs meg 
nem fizetett adótartozása, 
járulék-, illeték- és vámtar-
tozása.

• Ha szervezet pályázik, 
képviselôjének nyilatkoznia 
kell, hogy az Áht. 50. §-ának 
megfelelôen átlátható szer-
vezetnek minôsül.

• Nem részesülhet támo-
gatásban a közpénzekbôl 
nyújtott támogatások átlát-
hatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény (a továb-
biakban: Knyt.) 6. § (1) be-
kezdésében meghatározott 
személy, illetôleg szervezet 
(összeférhetetlenség).

• A pályázó a pályázat be-
nyújtásakor, illetve az 
érintettséget megalapozó 
körülmény beálltától szá-

mított 8 munkanapon belül 
nyilatkozni köteles, hogy 
fennáll-e a Knyt. 8. §-ában 
meghatározott érintettség.

• Civil szervezettel mint 
támogatottal a támoga-
tó kizárólag akkor köt 
szerzôdést, ha a pályázó az 
elôírt beszámolókészítési, 
valamint letétbe helyezési 
és közzétételi kötelezettsé-
gének a szerzôdéskötésig 
eleget tesz.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2012. május 31.

Pályázatot kizárólag az 
erre a célra rendszeresített 
pályázati ûrlapon lehet be-
nyújtani, amely elérhetô a 
www.bekescsaba.hu oldalon 
és az alábbi címen: Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szo-
ciálpolitikai Osztálya 5600 
Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17. A borítékra és minden, 
a pályázattal kapcsolatos 
beadványra szíveskedjenek 
feltüntetni a pályázati azono-
sítót: E/SZOC/2012.

Elbírálás: 2012. június 27.
A 2012. évi támogatás fel-

használásáról 2012. decem-
ber 16-áig kell elszámolni. A 
részletes felhívás és az ûrlap 
a www.bekescaba.hu oldal-
ról tölthetô le.

Az FVM az ebek veszettség elleni kötelezô védôoltását rendelte el. Felhívjuk valamennyi 
ebtulajdonos figyelmét, hogy a tulajdonában lévô minden 3 hónapnál  idôsebb ebet az alant 
felsorolt napokon és idôpontban szájkosárral ellátva, pórázon

VESZETTSÉG ELLENI VÉDÔOLTÁS
céljából vezesse elô. Az oltás elmulasztása a veszettség terjedését segíti elô, ezért az 

oltatlanul maradt ebeket a tulajdonos költségére mikrochipes megjelölés, hatósági megfi-
gyelés és bírság kiszabása mellett kötelezôen be kell oltatni.

AZ OLTÁSOK HELYE ÉS IDÔPONTJA A KÖVETKEZÔ:

Jaminai piac május 18., péntek 16–19 óráig

Szabadság Tsz., Központ május 21., hétfô 8–9 óráig

Dobozi út–Görbe u. sarok május 22., kedd 16–17 óráig

Fürjes, vasútállomás május 22., kedd 8–9 óráig

Állatvásártér május 22., kedd 16–17 óráig

Mokry u., buszforduló május 22., kedd 14–16 óráig

Pulszky u.–Lenkei u. sarok május 22., kedd 16.30–17.30 óráig

Czuczor u. 4. május 22., kedd 18–19 óráig

Volt Május 1. Tsz., Dózsa major május 23., szerda 15.30–16 óráig

Sikony postaláda május 23., szerda 16–16.30 óráig

Krajcsó kocsma (Szarvasi út) május 23., szerda 7–8 óráig

Cirkusz tér–Bajza utcai sarok május 23., szerda 15–16 óráig

Varságh B. u. 2., körgát május 23., szerda 16.30–17.30 óráig

Nádas sori zsilip (Békési út) május 23., szerda 18–19 óráig

Gerla május 24., csütörtök 16–17 óráig

Május 1. Tsz., 3. brigád május 24., csütörtök 17–17.30 óráig

Lencsési ltp., körgát május 24., csütörtök 16–17 óráig

Lencsési ltp., 7-es buszforduló május 24., csütörtök 17.30–18.30 óráig

Jaminai piac május 25., péntek 16–19 óráig

Csányi u.–Bánát u. sarok május 25., péntek 16–17 óráig

Veszely csárda május 25., péntek 6–6.30 óráig

Fényesi út 110. (Fényesi bolt) május 25., péntek 7–8 óráig

Dobozi út–Görbe u. sarok május 29., kedd 15–16 óráig

Mezômegyer, mázsaház május 29., kedd 7–9 óráig

Veres Péter köztér május 30., szerda 16–18 óráig

Mezômegyer, Kurta sor május 30., szerda 7–8 óráig

Mezômegyer, mázsaház május 30., szerda 17–19 óráig

Gerla  május 31., csütörtök 16–17 óráig

Szent L. u. (Víztorony)  június 1., péntek 16–17.30 óráig

Veres P. köztér június 2., szombat 9–11 óráig

Szent L. u. (Víztorony)  június 4., hétfô 16–17 óráig

Jaminai piac június 8., péntek 16–19 óráig

Minden eb után bruttó 2800 Ft díjat a helyszínen kell leróni, ez magában foglalja a hatósá-
gi szolgáltatási díjat is (új könyv kiállítása esetén + a könyv ára). Az FVM rendelet értelmé-
ben kötelezô az ebek féregtelenítése is, a gyógyszer ára egyedileg a helyszínen fizetendô. 

Békéscsaba 2012. május 2.
 Dr. Burai Mihály Dr. Kondé Gábor,
 közigazgatási osztályvezetô az állatorvosi kamara elnöke   

Az adóhátralékkal rendelkezô 
adóalanyok adatainak közzététele

Az adózás rendjérôl szó-
ló 2003. évi XCII. törvény 
55/B §-a szerint:

„Az önkormányzati adó- 
hatóság helyi adó és gép- 
jármûadó vonatkozásában 
a tízezer – magánszemé-
lyek esetében az ezer – fo-
rintot elérô adótartozással 
rendelkezô adózó nevét, 
címét és az adótartozás ösz-
szegét az esedékességet 
követô 10. nap 0 órától a 
helyben szokásos módon 
közzéteheti.”

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város jegyzôjeként, mint az 

önkormányzati adóhatóság 
a 2012. április 24-ei állapot-
nak megfelelôen közzéte-
szem:

• magánszemélyek eseté-
ben az 50 000 Ft feletti,

• vállalkozások esetében 
a 100 000 Ft feletti adó-
hátralékkal rendelkezôk 
nevét, címét, valamint az 
adóhátralékok halmozott 
összegeit.

A közzétett adóhátralék 
tartalmazza az építmény-
adó-, a gépjármûadó-, a 
helyi iparûzési adó- és az 

idegenforgalmiadó-hátralé- 
kok összegeit. A listára nem 
kerültek fel azok az adózók, 
akik fizetési haladékot vagy 
részletfizetést kértek.

Az adatok közzétételre 
kerültek a Polgármeste-
ri Hivatal Szent István tér 
7. szám, illetve a Szabad-
ság tér  11–17. szám alatti 
épületeinek hirdetôtábláin, 
valamint  Békéscsaba vá-
ros hivatalos honlapján, a 
www.bekescsaba.hu portál 
Gazdaság/gazdasági kör-
nyezet/adózás menüpontja 
alatt.



A mintegy ötvenfôs tag-
ság háromnegyed része állt 
valamikor a kötöttárugyár 
alkalmazásában, amelynek 
történetét az évfordulón Pa-
taki József, a klub egyik ala-
pítója ismertette. Egy csabai 
részvénytársaság 1910-ben 
alapította a Hubertus céget, 
aztán 1920-ban megalakult 
a Rokka, 1934-ben pedig a 
MoBé. 1949-ben ennek a 
három nagyvállalatnak és 
másik öt kicsi cégnek az 
együttmûködésével jött lét-
re a Békéscsabai Kötöttáru-

gyár, amely évtizedeken át 
termelt bel- és külföldre. 

Mint azt Rajtár Máriától 
megtudtuk – aki két éve Szi-
kes Józseftôl vette át a veze-
tést –, a BéKöt nyugdíjasai 
1987-ben alapították klubju-
kat, amelyet az elsô idôkben 
még a gyár is támogatott. 
Összejöveteleiket a Vasutas 
Mûvelôdési Házban tartják 
minden hónap harmadik 
csütörtökén délután két órá-
tól, és szívesen fogadnak 
mindenkit, aki csatlakozni 
szeretne hozzájuk. Ahogy 

mondják, az üzemben haj-
dan nagyon jó hangulat ural-
kodott, ez a „kollektív szel-
lem áthagyományozódott” 
a klubra is. Elôadásokat, 
mûsoros délutánokat, ün-
nepségeket tartanak, nyá-
ron kirándulásokat szervez-
nek. Sok minden érdekli a 

tagságot, de szívesen van-
nak együtt és beszélgetnek 
különösebb rendezvények 
nélkül is. A tagság zöme 
emlékezetében ôrzi az egy-
kori gyárat, fel-felidézik az 
ott töltött éveket fiatal éveik 
tanúival.

M. E.
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Városi sétánk során öröm-
mel nyugtázhattuk, hogy
újabb kétnyelvû emléktáb-
lákkal gazdagodtunk. nem-
régiben helyeztek el és avat-
tak fel ünnepélyes keretek 
közt két újabb emléktáblát 
Békéscsaba híres szülöttei 
emlékére, illetve azoknak 
a személyiségeknek, akik 
nagymértékben járultak 
hozzá városunk szellemi 
életének fejlôdéséhez.

A Szlovák Kultúra Házának 
homlokzatán lelt otthonra a 
Csabai Szlovákok Szerve-
zetének és a városi szlovák 
önkormányzatnak a legújabb 
táblája Ján Pravdol’ub Bella 
(1836 –1924) emlékére, aki 38 
esztendôt élt és alkotott Csa-
bán. Pedagógiai munkássága 
kiemelkedô: 1874-ben kiad-
ta a Képes számolókönyvét 

(Obrázková učebnica počtov), 
1892-ben pedig a szlovák 
ábécéskönyvet, a Slovenský 
abecedár-t. 

Nemrégiben emléktáblát 
avattak a szlovákok városi és 
országgyûlési képviselôjük, 
Áchim Liker András tiszteleté-
re is a városháza árkádsorán. 
A városi szlovák civil szerve-
zet, szlovák önkormányzat 
és Békéscsaba képviselô-
testületének táblája újabb 
méltó emléket állít a „paraszt-
vezérnek”, akinek emléke a 
csabai szlovákok körében a 
mai napig élô. 

Áchim L. András 1871. 
március idusán született Bé-
késcsabán. A kibontakozó 
agrárszocialista mozgalmak 
vezéralakja volt. Lobbanékony 
természete is közrejátszott 
tragédiájában: 1911. május 
15-én Bajcsy Zsilinszky Endre 

és testvére, Zsilinszky Gábor 
egy politikai vitát követôen 
otthonában megtámadta és 
lelôtte. 

Vándor Andrea

Počas našej nedávnej 
prechádzky po meste sme 
s potešením skonštatova-
li, že boli umiestnené a od-
halené ďalšie dvojjazyčné 

pamätné tabule na počesť 
slávnych rodákov Békeš-
skej Čaby, resp. činite-
ľov, ktorí vo veľkej miere 
prispeli k duchovnému 
rozvoju nášho mesta.

Nedávno na fasáde Domu 
slovenskej kultúry bola od-
halená takáto pamätná ta-
buľa Čabianskej organizácie 
Slovákov (ČOS) a mestskej 
slovenskej samosprávy na 
pamiatku Jána Pravdoľuba  
Bellu (1836 –1924), ktorý 38 
rokov žil a tvoril na Čabe. 
Pedagogická činnosť Bellu 
je výnimočná: v roku 1874 
vydal Obrázkovú učebnicu 
počtov, v 1892 zase sloven-
ský šlabikár s názvom Slo-
venský abecedár.

Miestni Slováci odhalili 
pamätnú tabuľu prednedáv-
nom aj na počesť svojho 

mestského a parlamentné-
ho poslanca, Ondreja Likera 
Áchima v stĺporadí mestskej 
radnice. Tabuľa ČOS, mest-
skej slovenskej samosprá-
vy a zastupiteľského zboru 
mesta je ďaľšou dôstojnou 
spomienkou na „vodcu sed-
liakov”, pamiatka ktorého v 
kruhu čabianskych Slovákov 
je dodnes živá. 

Ondrej Liker Áchim sa 
na narodil v marci r. 1871 
v Békešskej Čabe. Bol ve-
dúcou postavou počiatkov 
agrárno-socialistických hnu-
tí. V jeho tragickom osude 
zohral nemalú rolu aj jeho 
búrlivý charakter: po jednej 
politickej hádke s Endre Baj-
csy Zsilinszkym a Gáborom 
Zsilinszkym dvaja bratia 15. 
mája 1911 v jeho vlastnom 
dome napadli a zastrelili ho.

Andrea Vándorová

Kétnyelvû emléktáblák Dvojjazyčné pamätné tabule 

www.csabacenter.hu

   2012. május 10–16.
• Bosszúállók 3D (szinkr. amerikai fant. akció)  3D!
• Éjsötét árnyék (szinkr. amerikai film) VILÁGPREMIER!!!
• 21 Jump Street – A kopasz osztag (szinkr. amerikai akció-

vígjáték)
• A biztonság záloga (feliratos amerikai akció) 
• Csatahajó (szinkr. amerikai sci-fi akció) 
• Keleti nyugalom – Marigold Hotel (feliratos angol vígjáték) 
• Retró szerelem (német–magyar romantikus vígjáték) ART-kártya!
• Polisse (feliratos francia dráma) ART-kártya!

   2012. május 17–23.
• Kalózok – Kétballábas banda 3D (szinkr. angol-am. anim. film) 3D!
• Bosszúállók 3D (szinkr. amerikai fant. akció)  3D!
• A diktátor (szinkr. amerikai vígjáték) VILÁGPREMIER!!!
• Éjsötét árnyék (szinkr. amerikai film) 
• 21 Jump Street – A kopasz osztag (szinkr. amerikai akció-

vígjáték) 
• A biztonság záloga (feliratos amerikai akció) 
• Faust (feliratos orosz dráma) ART-kártya!
• Polisse (feliratos francia dráma) ART-kártya!

 A P R Ó H I R D E T é S
INGATLAN

Az Öntözött réten lakás el-
adó. Irányár: 12 M Ft.
Tel.: 20/923-6484.

Lakás olcsón eladó a Paróczay 
utcában. Irányár: 4,9 M Ft.
Tel.: 30/456-1292.

Építési telek eladó, Gerla, 
Fecske sor 8/A.
Érdeklôdni: 06-30/334-8164.

Békéscsabán, a Mester utcá-
ban 820 m2-es belterületi telek 
(jelenleg gyümölcsös) fúrott 
kúttal eladó. Villany, telefon az 
utcában.
Tel.: 06-30/574-0913.

Békésen, a Kossuth utcában 
földszinti, egyszobás lakás el-
adó. Tel.: 20/912-3243.

OKTATÁS

Matematikából korrepetálás 
általános iskolásoknak és kö-
zépiskolásoknak.
Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás délelôt-
tönként is. Tel.: 70/392-0459.

Angol nyelvvizsgákra felké-
szítés. Tel.: 30/681-4416.

Angolnyelv-oktatás kezdôtôl 
felsôfokig. Tel.: 30/345-9237.

Angol-, németnyelv-oktatás 
ovitól felsôfokig, külföldi mun-
kavállaláshoz is: 20/933-6828.

Angol-, német-, orosznyelv-
oktatás. 60 perc/1000 Ft.
06-30/424-6808.

Angoltanítás: 70/450-3228.

MUNKA

Magas keresettel munkatár-
sakat keresek, nem ügynöki 
munkára. Fix + jutalékért.
30/302-9520.

SZOLGÁLTATÁS

Redôny-, reluxa-, szalagfüg-
göny készítése, javítása rész-
letfizetéssel is. Nyílászárók ja-
vítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

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

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

SZJA, könyvelés.
Tel.: 06-30/480-8063.

Redôny, zár, szúnyogháló, 
napellenzô szerelése. Utánfutó- 
és csónakkölcsönzés. Dobos 
István u. 20. Tel.: 30/233-4550, 
70/335-7584.

Fel-felidézik a gyár emlékét
Jubilál a BéKöt Nyugdíjas Klub

A BéKöt nyugdíjas Klubja nemrégiben ünnepelte fennál-
lásának huszonötödik évfordulóját. Bár a kötöttárugyár már 
nem létezik, az egykori dolgozók és ismerôseik a mai napig 
összejárnak emlékezni, beszélgetni. Az aktív idôsödés eu-
rópai éve kapcsán indult sorozatunkban a „kötött” kis csa-
patát mutatjuk be Rajtár Mária klubvezetô segítségével. 

Szépkorúak köszöntése

Szabó Mihályné Margit néni és Gyeraj Pál 90 évesek



Be lényes – Bé -
késcsaba, pünkös-
di hosszú hétvége, 
2012. május 24–28.

2011 nyarán de-
bütált elsô alkalom-
mal a Körösök Völ-
gye Határtalan Ván-
dortúra és Feszti-
vál, mely hagyo-
mányteremtô remé-
nyekkel született 
meg, és lám, idén, 
május 24. és 28. között foly-
tatódnak a határtalan kalan-
dok.

A különleges aktív turiszti-
kai program és fesztivál ötvö-
zésének célja volt és marad 
továbbra is, hogy a Körö-
söket és a Tiszát összekötô 
zöld folyosó természeti és 
turisztikai értékeinek, célte-
rületeinek megismertetése, 
a természettudatos gon-
dolkodás erôsítése és nem 
utolsósorban a térségi ma-
gyar–román együttmûködés 
javítása.

Az idei évben aktív turisz-
tikai célokon túl egy fontos 
küldetés is a fókuszpontba 
került, mégpedig a Körösök 
Völgyének mint turisztikai 
márkának a népszerûsítése, 
mely jogos helyet kíván el-
foglalni a belföldi turizmus 
palettáján.

A tavalyi évben a rendez-
vény fôvédnöke Tôkés László 
volt, aki részt is vett a békés-

csabai programokon és töb-
bek között a következô fon-
tos gondolatot fogalmazta 
meg a magyar–román közös 
kezdeményezés kapcsán: 
„A szervezôk fontos külde-
tést vállaltak fel, és jó példát 
mutattak, hogy miként kell a 
meglévô kereteket tartalom-
mal megtölteni”.

Az ötnapos fesztivál a Kö-
rösök Völgyében, azon belül 
is a három Közép-békési vá-
rosban – Békésen, Békéscsa-
bán és Gyulán – zajlik majd.

Az alapkoncepció, hogy a 
több helyszínen zajló három-
napos rendezvény minden 
napjának más-más város lesz 
a fesztivál helyszíne, valamint 
bemutatkozó házigazdája is. 
A napközbeni és esti fesztivál-
helyszíneken zajló programo-

kat naponta változó túraprog-
ramok fogják kísérni, melyek 
több típusú túranem segítsé-
gével mutatják be a környék 
környezeti, természeti és kul-
turális értékeit.

Ezzel párhuzamosan a 
határon átnyúló Körösök Völ-
gyének organikus egységét 
hirdetvén a Határtalan Ván-
dortúra a vízi túrázás sze-
relmeseit hívja egy ötnapos 
kikapcsolódásra. Az Erdélyi-
szigethegységbôl eredô Fe-
kete-Körös vonalát követve 
jutnak el Belényestôl Gyan-
ta, Tenke, Zerind érintésével 
Békés-Dánfokra.

A részletes programok és 
a gyalogos, vízi és kerékpá-
ros túrákra való regisztráció 
a www.korosok.hu oldalon 
érhetô el.

Felsô képünkön –  amelyen 
az áll, hogy Békéscsaba fôtere 
50 évvel ezelôtt – 1854 táján 
névtelen fotográfus örökítette 
meg fôterünket. A fotón az 
egytornyos katolikus templom 
magasodik a fôtér földszintes 
házai fölé. A templomtól jobb-
ra lévô második, cseréptetôs, 
háromkéményes és sokabla-
kos ház az akkori községhá-
za, amelyet az 1785-ben épült 
elsô nádfedeles községháza 
lebontott helyére építettek fel 
égetett téglából, negyedszá-
zad múltával. Látható a köz-
vetlen fôtér közel százhatvan 
évvel ezelôtti képe a falusias 
hajdani Csaba központjáról.

A második képeslap idé-
zi fel fôterünk látványát, és 
mutatja a tér új, már városias 
arcát. Jó érzés tudni, hogy a 
kép épületeinek zöme máig 
övezi patinás fôterünket.

Gécs Béla
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A tûzoltóság napja

Békéscsaba anno
Fôterünk két régi képeslapja

Szent Flórián napján a vá-
rosháza dísztermében tartotta 
ünnepi ülését a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság keretében mûködô tûz-
oltóság. Az ülésen Békéscsa-
ba Tûzvédelméért kitüntetést 
kapott Prókai Sándor tûzoltó 
alezredes, és esküt tettek az 
újonnan kinevezettek. 

 

Körösök völgye határtalan 
vándortúra és Fesztivál


