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– Egy három elembôl álló 
fejlesztés második ütemét 
adjuk most át. A társasági 
adóra épülô pályázati forrást 
elsô ütemben az utánpótlás 
támogatására fordítottuk, a
második ütem a székház 
belsô felújítását foglalja ma-
gában, a harmadik ütemben 
pedig a külsô, nézôk kom-
fortját javító átalakítást terve-
zünk – mondta Vantara Gyula 
az átadóünnepségen. Váro-
sunk polgármestere kiemelte: 
Békéscsaba továbbra is erôn 
felül támogatja a helyi, felnôtt 
és utánpótlás labdarúgást. 
A zrt. megalakításával, az új 

tulajdonos bevonásával átlát-
ható gazdasági és szakmai 
környezetet sikerült teremte-
ni, ami a sikeres mûködés fel-
tétele. A városvezetés, az új 
tulajdonostárs, az elnökség 
és a szakmai vezetés közös 
célja az NB1-be jutás és a 4-5 
ezres nézôszám elérése.

Dr. Kovács Mihály, a Bé-
késcsaba 1912 Elôre Futball 
Zrt. igazgatóságának elnöke 
arról beszélt, hogy a társasá-
gi adó nyújtotta lehetôségek 
kihasználása érdekében 50–
70 céget kerestek meg, ezek 
közül 20–30 adta a támoga-
tását. Így sikerült a székház 

emeletén felújítani a bírói, 
négy ifjúsági öltözôt, a folyo-
sókat, zuhanyozókat, a föld-
szinten átalakították a felnôtt 
vendégöltözôt, vizesblokko-
kat, edzôi öltözôt, folyosókat 
és elôteret. Dankó Béla, az 
MLSZ elnökségi tagjaként ki-
jelentette: a szövetség is fon-
tosnak tartja, hogy a komoly 
hagyományokkal rendelkezô 
csabai foci visszatérjen az 
élvonalba. Barkász Sándor 
tulajdonosként kijelentette: a
gazdasági társaság a lehetô-
ségekhez mérten megterem-
tette az elôbbre jutás felté-
teleit, most már a sportoló-
kon, edzôkön és nem utolsó-
sorban a szurkolókon a sor, 
hogy a csapatot az NB1-be 
juttassák.
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Megújult a Kórház utcai Elôre-székház
A társasági adóból származó forrást elsô ütemben az utánpótlásra fordították

A békéscsabai standot 
nem volt nehéz megtalálni. 
A jó „szimattal” rendelkezôk 
már messzirôl megérezhet-
ték a kolbász semmivel össze 
nem téveszthetô illatát, amire 
rásegített egy kis pálinka is, 
mely ezúttal Csabagyöngye 
szôlôbôl készült, s az illa-
ta ugyancsak ott kúszott a 
levegôben. Nálunk idén is kol-
bászból volt a kerítés, a leg-
szerencsésebb látogatók a 
vasárnapi árverésen, Rákóczi 
Ferenc közremûködésével, 
személyesen vásárolhatták 
meg a kolbászkerítés „alko-
tóelemeit”. Hazai sztárok is 
felbukkantak a házunk táján, 
nálunk vendégeskedett a 
Hoolligens együttes néhány 
tagja, a Madách Színház 

mûvésze, Szente Vajk, pár-
jával, Erdélyi Tímeával. A 
megyei önkormányzatot az 
elnök, Farkas Zoltán képvisel-
te, s ugyancsak „hazahúzta a 
szíve” Domokos Lászlót, aki a 
Békés megyei közgyûlés el-
nöki székébôl került az Állami 
Számvevôszék élére. 

Szinte folyamatosan tö-
meg vette körül a Csabai 
Kolbászklub tagjait, akik egy 
fateknôben gyúrták a húst és 
töltötték hagyományos esz-
közökkel vékonybélbe, majd 
miután kisült a finomság, a 
látogatók meg is kóstolhat-
ták a jófajta csabait.

A szakmai napon Vantara 
Gyula polgármester elmond-
ta, hogy 2012-ben 15 841 
vendég 42 430 vendégéjsza-

kát töltött el Békéscsabán. Ez 
jelentôs növekedést mutat, a 
vendégek száma több mint 
11,6 százalékkal, a vendég-
éjszakák száma pedig 13,2 
százalékkal haladta meg az 
elôzô évi értéket. A vendégek 
átlagos tartózkodási ideje 2,7 
éjszakára növekedett, ami 
meghaladja a régiós átlagot. 

– A korábbi évek turisz-
tikai fejlesztéseinek hatása 
most kezd megmutatkozni. 
A következô idôszakban szá-
mos attrakció- és szállás-
helyfejlesztés valósul meg 
európai uniós források segít-
ségével a megyeszékhelyen – 
mondta Vantara Gyula, majd 
szólt a CsabaPark projektrôl, 
mellyel a csabai kolbászké-
szítés hagyományaira és a 
szórakoztatásra épülô él-
ményparkot hoznak létre. 
Várhatóan turizmusélénkítô 
hatása is lesz a most zajló 
belváros-rehabilitációnak, hi-
szen Békéscsaba fôtere igazi 
turistacsalogató helyszínné 
válik a felújítás után. A pol-
gármester arról is tájékoztat-
ta a jelenlevôket, hogy össze-
sen 770 millió forint pályázati 
támogatást nyertek békés-
csabai vállalkozások az ide-
genforgalmat is szolgáló be-
ruházásokra. Városunk idén 
harmadszor érdemelte ki a 
„Kerékpárosbarát Település” 
címet, ugyanis a belterüle-
ten 27 kilométer kerékpár-
út épült, ezek 40 százaléka 
az utóbbi hat év fejlesztése. 
Vantara Gyula tájékoztatója 

után a város leglátogatottabb 
rendezvényeinek szervezôit 
hallhattuk. 

Hégely Sándor, a Csabai 
Kolbászfesztivál igazgatója 
elárulta: idén október 24–27-
én, tizenhetedik alkalommal 
várják a vendégeket Békés-
csabára, s ezúttal 550 csapat 
jelentkezésére számítanak. 
Nagy Árpádtól, az Árpád Pá-
linkatanya ügyvezetôjétôl 
megtudtuk, a családi vállal-
kozásként indult cég látvány-
fôzdéjében készülnek a pré-
mium minôségû Árpád és 
Vadász Pálinkák. Bora Imre, 
a Csabai Sörfesztivál és Csü-

lökparádé egyik fôszervezôje 
arról szólt: a négynapos fesz-
tiválon 20 ezer négyzetméte-
ren 100-fajta csapolt sörrel 
ismerkedhetnek meg a láto-
gatók, és 100 csülökpörkölt-
fôzô csapat méri majd össze 
tudását. 

A Hungexpo által meghir-
detett I. Utazás Turisztikai 
Kommunikációs pályázaton 
az Anderson Communica-
tions Kft. Békéscsaba gaszt-
ronómiai és kulturális érté-
keire fókuszáló lendületes 
népszerûsítô kampányával 
„Békés Csaba titkos ügynök 
kalandjaival” pályázott, és 

integrált marketing kampány 
kategóriában elsô helyezést 
ért el. A város ezúton mond 
köszönetet a kiállításon való 
részvétel támogatásáért a 
következôknek: Árpád Pálin-
ka Kisrét Manufaktúra Kft., 
Békéscsabai Jókai Szín-
ház, Békéscsabai Turisztikai 
Egyesület, Bora Ital-nagyke-
reskedelmi Kft., Csabagyön-
gye Kulturális Központ, Csa-
bai Kolbász Klub Egyesület, 
Csabai Rendezvényszervezô 
Kft., Lay Down zenekar, Szo-
matika Bt., Tourinform Iroda 
Békéscsaba.
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A jó szimattal rendelkezôk már messzirôl kiszagolták, hol készül a fi nom csabai

Vantara Gyula: Nôtt a vendégéjszakák száma Csabán

Budapesten Békéscsabára csalogatták a vendégeket
Tömegeket vonzott városunk standja az idegenforgalmi kiállításon

Az Utazás 2013 nemzetközi idegenforgalmi szakkiállí-
tás A pavilonjának 312-es standjára Békéscsaba idén is 
tömegeket vonzott. Jó hangulat, fi nom falatok, kedvcsiná-
ló szomjoltók és sok-sok élmény az, amivel a szervezôk a 
városba csalogatták az utazókat.

Annak szurkolnak, hogy a csabai foci visszatérjen az élvonalba

Százmillió forintos beruházással újították fel a Bé-
késcsaba 1912 Elôre Futball Zrt. székházát. A forrás 70 
százaléka pályázatból származik, a fennmaradó rész az 
önerô. 

Békéscsabai résztvevő a fapados 
Dakaron 3. oldal

Mazán László karikatúrái
a múzeumban 6. oldal

Általános iskolai beíratások
5. oldal



A polgármester elmondta, 
hogy a kórház és az oktatási 
intézmények fenntartóváltá-
sa természetesen nyomon 
követhetô a költségvetés-
ben is. A kórház mintegy 
900 dolgozója, az oktatási 
intézményekbôl közel 1000 
fô és mintegy 60 önkormány-
zati munkatárs ma már nem 
az önkormányzat, hanem 
állami intézmények alkalma-
zottja.

– Mûködési hitelt nem ter-
veztünk a költségvetésben, 
a kötelezô feladatokat ma-
radéktalanul ellátja a város, 
és továbbra is 670 milliót 
fordítunk a nem kötelezô fel-
adatokra, fôként a kultúra, a 
sport és a civil szervezetek tá-
mogatására – jegyezte meg 
a polgármester, és hangsú-

lyozta, hogy nem nagy tar-
talékokkal rendelkezô, de ki-
egyensúlyozott és takarékos 
Békéscsaba idei költségve-
tése, amelynek betartása 
mindenkitôl gondos, feszes 
gazdálkodást kíván. 

Megemlítette, hogy a vá-
ros intézményei éves szinten 
összesen 2,1 millió köbmé-
ter földgázt használnak fel 
mintegy 240 millió forint ér-
tékben, a következô gázévre 
megversenyezteti a város 
ennek biztosítását. A köz-
foglalkoztatással kapcso-
latban négy programhoz is 
csatlakozott a város, hogy 
minél többen juthassanak 
munkához. A közterületek 
átnevezésével kapcsolat-
ban felhívta a figyelmet arra, 

hogy a lakcímváltozáshoz 
kapcsolódó papírokat, lak-
címkártyát térítésmentesen 
cseréli ki a hivatal. 

– Az összevonás után 
egymilliárdos nagyságrendû 
céggé vált a Békéscsaba
Vagyonkezelô Zrt., a köz-
gyûlésen felmerült, hogy nye-
reséget várhatunk-e tôlük. A 
cég törzsház szinten számos 
olyan tevékenységet folytat 
közgyûlési döntés alapján, 
amely nem nyereségorientált, 
mint például a sportlétesítmé-
nyek fenntartása. Mindemel-
lett a vagyonkezelô pénz-
ügyileg stabil, egyre erôsödô 
cég, 125 milliós befizetési kö-
telezettséggel a város felé
– mondta Vantara Gyula.

Mikóczy Erika

Strifler Attila a költségve-
téssel kapcsolatban kijelen-
tette: a kormányzati politika 
beszûkítette az önkormány-
zatok mozgásterét, s a gaz-
dálkodást a „pengeélen tán-
colás” jellemzi. 

– Megcsorbították a város 
intézményhálózatát, s ezzel 
az itt élô polgárok érdekér-
vényesítése is sérült. Fontos 
ügyekben most már nem az 
általuk választott képviselôk 
döntenek, így befolyást sem 
gyakorolhatnak az intézmé-
nyek fontos ügyeire. Míg 
tavaly személyi jövedelem-
adóból 641 milliót remélt 
Békéscsaba, idén ez a szám 
nulla, a gépjármûadóból 
származó bevétel pedig 415 
millióról 156 millióra csök-
ken. A normatívról feladatala-
púra változott finanszírozás 
ugyancsak a mozgásteret 
szûkíti – fogalmazott Strifler 
Attila, azt indokolva, miért 
nem támogatták szavazatuk-
kal a költségvetésrôl szóló 
rendeletet.

Szabóné Koczhiha Tünde 
a közgyûlésen bejelentett ja-
vaslatukat osztotta meg az 
újságírókkal. Arra kérték a 
vagyonkezelôt, hogy mind-
azon társasházakban, ahol 
önkormányzati lakás is van, 
hívjanak össze közgyûlést, 
s delegáljanak a számvizs-
gáló bizottságokba egy-egy 
embert. Örömmel nyugtázta, 
hogy a vagyonkezelô nem 
zárkózott el ettôl.

A Jobbik békéscsabai kép-
viselôi a közgyûlés módosí-
tott szervezeti és mûködési 
szabályzatáról elmondták: 
nem helyeslik, hogy ellen-
zéki képviselôként nincs 
módjuk önálló elôterjesztést 
tenni, s az szinte elképzel-
hetetlen, hogy öt képviselô 
egy ügyben összefogjon.
– A közéleti és politikai folya-
matok eredményeként nincs 
együttmûködés, a pártérde-
kek felülírják a helyi közös-
ségek érdekeit – hallhattuk 
Szabóné Kocziha Tündétôl. 

Gajdács E.

Miklós Attila elôrebocsá-
totta: azzal, hogy az állam-
hoz került több intézmény, 
így a kórház, az iskolák, a 
tûzoltóság, a városba érkezô 
források is megcsappantak, 
normatívák tûntek el. 

– Míg tavaly mintegy 29 
milliárd volt a költségvetés 
fôösszege, addig idén ez a 
szám 16,5 milliárdra csök-
kent. Persze a feladat is ke-
vesebb. Ugyanakkor nem 
tartjuk szerencsésnek, hogy 
békéscsabai intézmények 
ügyeirôl olyanok döntenek, 
akik nem ismerik a helyi vi-
szonyokat, körülményeket. 
Információink szerint (a kor-
mányzati propagandával 
szemben) az átállás sem zaj-
lott zökkenômentesen. Csak 
reménykedni tudunk abban, 
hogy ez a helyzet mielôbb 
rendezôdik – fogalmazott az 
MSZP csabai elnöke.

Hrabovszki György hoz-
zátette, hogy nem kaptak 
megnyugtató választ arra, 
miként tud majd eleget tenni 
a város az adósságszolgálat-

nak. Ha a kormány át is vál-
lalja az adósság 50 százalé-
kát, akkor is hat és fél milliárd 
hitel marad. Arra is kérték a 
városvezetést, igyekezzen 
jobban segíteni a helyi vál-
lalkozókat, a befektetési ked-
vet. Miklós Attila megjegyez-
te: a vagyonkezelô törzsház 
szintû üzleti tervben szereplô 
éves árbevétele egymilliárd 
forint, míg az adózás elôtti 
eredmény 13 millió forint. En-
nél szerinte jobb eredményre 
is képesek lennének. 

A közgyûlések szocialista 
tagjai a szervezeti-mûködési 
szabályzat módosításáról 
is kritikát mondtak. Vélemé-
nyük szerint a jogokat csor-
bítja, hogy a képviselôknek 
nincs joguk önállóan elôter-
jesztéseket tenni, míg ezt 
egy irodavezetô például nyu-
godtan megteheti. A csabai 
MSZP-sek azt is nehezmé-
nyezték, hogy a módosítási 
javaslatokat immár írásban a 
közgyûlés elôtt három nappal 
kell benyújtani. 

Gajdács Emese

Mint ismert, tavaly elke-
rült a várostól a kórház, idén 
pedig a közoktatási intézmé-
nyek fenntartása. Múlt év-
ben városi lett a színház és a 
bábszínház, idén a múzeum 
és a könyvtár is, és felállt az 
új járási hivatal – ezek mind-
egyike feladat-, munkaerô- 
és bérátcsoportosítással 
járt. A tanácsnok kiemelte, 
hogy Békéscsaba 2013. évi 
költségvetése a tavalyi közel 
29-rôl 16,5 milliárd forintra 
csökkent, mert nemcsak a 
feladatokat, hanem az azok-
hoz szükséges forrásokat is 
az új fenntartó kapja.

– Továbbra sem tervez-
tünk be mûködési hitelt, nem 
növeljük a meglévô adókat 
és nem vetünk ki újakat. A la-
kosság terheit semmiképpen 
sem szeretnénk növelni: ab-
ból fôzünk, amink van. Rend-
kívül fontos a helyi adókból, 
a gépjármû helyben mara-
dó részébôl, az illetékekbôl 
és a vagyoni bevételekbôl 
keletkezô, összesen 3,5 milli-
árd forint saját bevétel, amely 

felett rendelkezhetünk. Éves 
szinten 670 milliót tudunk 
költeni nem kötelezô felada-
tokra, például a munkahely-
teremtés támogatására, a 
vállalkozásfejlesztési pályá-
zatra, a sportra vagy a kul-
túrára – mondta dr. Ferenczi 
Attila, és hozzátette, hogy 
a munkaügyi központtal 
együttmûködve közmunka-
programra pályázik a város 
mintegy 350 millió forint ér-
tékben. 

A tanácsnok végül beszélt 
arról, hogy a Békéscsaba 
Vagyonkezelô Zrt. törzsház 
szintû mûködése eredmé-
nyes, a cég által a városnak 
befizetett összeg és az igé-
nyelt mûködési költségek kö-
zött idén mintegy 125 milliós 
a tervezett aktívum. Tehát a 
vagyonkezelô, túl azon, hogy 
városi feladatokat lát el (pél-
dául a sportlétesítmények 
üzemeltetése, önkormányzati 
lakások béreltetése stb.), eny-
nyivel járul hozzá pluszban a 
város költségvetéséhez.

M. Erika
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Jobbik: Javaslatot tettek
a vagyonkezelônek

Az MSzP soknak tartja
a város adósságát

Fidesz: A lakosság terheit 
nem szeretnénk növelni

LMP: A legfontosabb
a munkahelyteremtés

A költségvetésrôl, a módosított, szervezeti és mûködési 
szabályzatról mondott véleményt sajtótájékoztatóján a 
Jobbik két békéscsabai, önkormányzati képviselôje, va-
lamint ismertették azt a javaslatukat, melyet a legutóbbi 
közgyûlésen jelentettek be.

Az LMP közgyûlés utáni sajtótájékoztatóján kiderült: 
a párt tagjai a békéscsabai költségvetésben leginkább 
a munkahelyteremtô beruházások támogatására szánt 
összeget keveslik.

A szocialista párt békéscsabai képviselôi szokásos 
közgyûlés utáni tájékoztatójukon egyebek mellett a költ-
ségvetést és az szervezeti mûködési szabályzat módosí-
tásait érintették.

Dr. Ferenczi Attila a Fidesz közgyûlés utáni tájékoz-
tatóján elsôsorban a költségvetésrôl beszélt, kiemelve, 
hogy az idei büdzsé már a megváltozott feladatatok és az 
ehhez igazodó fi nanszírozás mentén valósul meg.

A város mûködtetését 
továbbra is biztonsággal 
látja el az önkormányzat, 
mûködési hitelt nem ter-
veztünk a költségvetésben, 
nem vezetünk be új adókat 
és a régieket sem emeljük – 
foglalta össze röviden a feb-
ruár végén elfogadott költ-
ségvetés lényegét Vantara 
Gyula, és hozzátette, hogy 
az államtól ötvenszázalé-
kos adósságkonszolidáció-
ra számíthatunk.

Gál István Elek, az LMP he-
lyi koordinátora felvezetésül 
elmondta: az utóbbi idôben 
brutális változásokon ment 
keresztül az önkormányzati 
rendszer, s ez a békéscsabai 
költségvetésre is hatással 
volt. Csökkent a fôösszeg, 
kevesebb a forrás, de a fel-
adat is, ami csorbítja az ön-
kormányzat önállóságát, 
mozgásterét – vélekedett Gál 
István Elek.

Takács Péter konkrétumok-
ra mutatott rá: mint mondta, 
az összegszerû csökkenés 
mellett igen beszédes szám-
adat az is, hogy míg tavaly 
az önkormányzat által foglal-
koztatottak száma 3072 volt, 
idén ez már csupán 1102. A 
költségvetés adatai szerint 
városunkban az intézmények 
mûködése idén is biztosított, 
de nagy terhet ró az önkor-
mányzatra az adósságszol-
gálat. Az LMP képviselôje 
szerint a folyamatban lévô 
beruházások közül a belvá-
ros revitalizációjának vannak 
olyan elemei, amit érdemes 
lett volna jobban átgondolni, 
ilyen például a Szent István 
tér lezárása, ami Takács Pé-

ter szerint komoly gondokat 
okoz a közlekedésben.

 – Amit a költségvetés leg-
gyengébb pontjának tartunk, 
az a munkahelyteremtés tá-
mogatása. Az erre a célra 
elkülönített összeg a koráb-
biakhoz képest jelentôsen 
lecsökkent, pedig a Buda-
pest Bank példája is jól mu-
tatja, hogy amennyiben a 
város hatékonyan segít egy 
céget, az komoly fejlesztést 
hajt végre, s munkát ad az itt 
élôknek – hangsúlyozta Ta-
kács Péter, hozzátéve, hogy 
pártjuk a civil szervezetek 
számára is jelentôsebb tá-
mogatást látna indokoltnak, 
fôként a közbiztonságot ja-
vító polgárôrségnek lenne
szüksége több pénzre a mû-
ködéshez.

Végezetül az LMP politiku-
sa a szervezeti és mûködési 
szabályzat módosítása kap-
csán elmondta, szerinte nem 
logikus, hogy öt képviselô 
összefogásával lehet csu-
pán a csabai közgyûlésben 
elôterjesztést tenni, hiszen 
frakció három fôvel alakítha-
tó.

G. E.

Vantara: Feszes gazdálkodást 
kíván a költségvetés
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– Hogy került Békéscsabá-
ról a ralira? 

– Egyik budapesti kollé-
gám, Megay Róbert korábban 
mesélte, hogy ismerôsével 
Bissauba készül. Az Afrikai 
Magyar Egyesület elnöke, 
Balogh Sándor szólt neki, 
hogy az egyesület kapott egy 
kisteherautót, és azt, illetve 
ruhanemûket, élelmiszere-
ket, egyéb adományokat, 
el kellene juttatni oda. Robi 
ismerôse visszamondta az 
utat, így kerültem én a kép-
be. Egy percem volt eldönte-
ni, hogy csatlakozom-e. Ösz-

szenéztünk a feleségemmel, 
és meg is született a döntés, 
hogy megyek. Január 25-én 
indultunk Budapestrôl. 

– Tizenhét napig tartott az 
út. Egy átlagember tart attól, 
hogy teljesen idegen helyre 
menjen, pláne ilyen hirtelen. 
Nem féltek? 

– Tisztában voltunk azzal, 
hogy más körülményekkel 
kell szembenéznünk, másik 
kontinens, más kultúra, más 
politikai környezetben levô 
országok, de igazán nem 
volt idô belegondolni. Utólag 
visszatekintve, lehettek volna 

gondok, de ezek szerencsé-
re elkerültek bennünket. 

– Hogyan zajlott a több 
mint kéthetes túra?

– Genovában behajóztunk, 
majd két nap után Észak-Ma-
uritániában szálltunk partra. 
Onnan egészen Nyugat-Sza-
hara déli részéig autópályán 
vitt az utunk, a miénktôl eltérô 
életkörülményeket csak Mau-
ritániába érve tapasztaltunk. 
A Nyugat-Szahara déli ré-
szén csatlakoznunk kellett a 
többiekhez, itt a terület egyik 
hadura ajánlotta fel a védel-
mét, csak együtt mehettünk 
tovább, és figyelmeztettek 
bennünket, hogy az utat ne 
hagyjuk el, mert bárhol lehet 
taposóakna. A homokdûnék 
mögül is elvileg bármikor 
feltûnhettek volna ellenséges 
fegyveresek, de mi békésen 
haladtunk. 

– Hova vitték az adomá-
nyokat, és milyen érzés volt 
átadni? 

– Szenegálban egy két-
ezer lelkes településre vittük 

a nagy részét. Megtapasztal-
hattuk, hogy ezek az emberek 
milyen sanyarú körülmények 
között élnek, mégis sugárzik 
róluk a boldogság, mindenki-
nek fülig ért a szája. Ôk nem 
a múltban vagy a jövôben él-
nek, egyetlen dolog motiválja 
ôket: a ma. Ma legyen meg a 
napi betevô, ma legyen víz 
elérhetô távolságban, és ma 
szeressék egymást – eszerint 
élnek. Akármilyen kis telepü-
lésen vagy nagyobb város-
ban jártunk, azt tapasztaltuk, 
hogy boldogság sugárzik az 
emberekbôl. 

– Ha volna rá lehetôség, 
elindulna megint? 

– Más televízióban lát-
ni, és egészen más a saját 
bôrünkön érezni, mekkora 
különbségek vannak. Óri-
ási élmény volt, de alapo-
san át kellene gondolni egy 
újabb ilyen utat (az interjút 
teljes terjedelemben a www.
csabaimerleg.hu oldalon ol-
vashatják). 

Mikóczy Erika

Az Árpád fürdô bejára-
ta elôtt hétfôn, szerdán és 
pénteken este háromnegyed 
hétkor mindig kis csapat gyü-
lekezik. Rövid bemelegítés 
után, ki-ki az edzettségének 
megfelelô tempóban három 
és fél, de akár tíz kilométert 
is futhat együtt a többiekkel, 
Bunzel Lívia BSI futónagy-
követ és segítôi vezetésével. 
Vannak a csoportban kezdôk 
és haladók, egészen sportos 
fiatalok, de van olyan is, aki 
hatvanéves kora környékén 
döntött úgy, hogy egészsé-
gesebben szeretne élni, más 
túlsúllyal küszködve próbálja 
lefutni élete elsô öt kilométe-
rét. És valóban, hétrôl hétre 
jobban megy, mert Lívia és 
barátai biztatják, ha ô az utol-
só, ott kocognak mellette, se-
gítenek, hogy ne adja fel.

Bunzel Lívia fodrász, pár 
évvel ezelôtt még szinte 
csak a munkájának élt, szinte 
mindig dolgozott. Túlsúlyos 
volt, tudta, hogy mozognia 
kellene valamit, de általában 
talált kifogást. Sportolók is 
jártak az üzletébe, meséltek 
neki a mozgás örömérôl. 
Egyszer aztán nem keresett 
több kifogást, hanem elindult 
edzeni. Elôször jött a spinning, 
(teremben végzett, magas in-
tenzitású, zenés, kerékpáros 
aerobikóra), majd Turcsek 
Zoltán személyi edzôvel az 

edzôtermi munka. Amikor 
2010-ben elôször a futópad-
ra állt, két perc kocogás és öt 
perc gyaloglás után majd ki-
köpte a tüdejét. Ma pedig ô a 
BSI futónagykövete, emellett 
szupermaratont fut, ironman 
versenyen vesz részt, jógát 
tart és TRX-edzô. 

Élete példájával nap mint
nap mutatja, hogy a futás 
öröm, szerinte egy félmaraton 
bárkinek reális cél lehet, és 
szívesen segít azoknak, akik 
tenni szeretnének valamit 
magukért, az egészségükért.
Líviáról és az esti futások-
ró l  bôvebben a  w w w.
csabaimerleg.hu oldalunkon 
olvashatnak.

M. Erika

A kollégája kisfi ától kapott kisautókat adja át Szabó István

Idén május 25–26-án ren-
dezik meg szupermaratont, 
amelyrôl Kiss Tibor és Bog-
nár Levente alpolgármes-
terek mellett Tóth Sándor, 
a Buda-Cash Békéscsabai 
Atlétikai Club ügyvezetô 
igazgatója, Czeglédi Ka-
talin marketingvezetô, Mé-
szár Sándor, az Arad Megyei 
Sportigazgatóság igazga-
tója, Vozár Attila, a verseny 
négyszeres gyôztese és 
Bunzel Lívia, a BSI futónagy-
követe adott tájékoztatást.

– Bár nehéz idôk járnak, 
a szupermaraton most sem 
maradhat el, a sportot idén is 
kiemelten kezeli Békéscsaba. 
Arad ugyan nem a testvérvá-
rosunk, de a sportban, kultú-
rában együttmûködünk, és a 
gazdaságban is igyekszünk 

jó kapcsolatokat teremteni – 
mondta Kiss Tibor.

– A határon átnyúló esemé-
nyek közül talán ez a leghosz-
szabb életû és legnagyobb 
rendezvény, amit az aradiak 
is szeretnek és várnak, így a 
szupermaraton idén is meg-
kapja azt a támogatást, amit 
tavaly biztosítottunk a célra. 
A partnerség szimbóluma ez 
a verseny, ezért és a sportér-
téke miatt is fontos, hogy min-
den évben megrendezzük 
– hangsúlyozta Bognár Le-
vente, Arad alpolgármestere. 

Tóth Sándor beszélt arról, 
hogy a futás mellett a kerék-
pár- és görkoritúra is egyre 
nagyobb hangsúlyt kap, majd 
az újdonságokról számolt be. 

– Sok kerékpáros verse-
nyez, amikor egyszerre töb-
ben érnek célba, szinte le-
hetetlen követni, hogy ki hol 
végez. Ezért ettôl az évtôl 
chipes idômérést vezetünk 
be, ehhez támogatókat kere-
sünk – mondta Tóth Sándor, 
hozzátéve, hogy a mobil am-
bulancia finanszírozásához is 
segítségre lenne szükségük.

Vozár Attila négyszeres Bé-
késcsaba–Arad–Békéscsaba 
szupermaraton-gyôztes a 
két hónap múlva, április 27-
én, Pósteleken rendezendô 
Fighters Run-ra hívta fel figyel-
met, Bunzel Lívia futónagykö-
vet pedig elmondta, hogy futó-
csoportjaikból is szervezôd-
nek csapatok a versenyre.

A belváros felújítása mi-
att, ha a szokott helyrôl (a 
városháza elôl) nem tudják 
elindítani a versenyt, fel-
merült, hogy akár a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
is jó rajthely lenne. A májusi 
szupermaraton elôtt egy hó-
nappal egyébként az atléti-
kai klub csapatbörzére ad 
lehetôséget. Április 28-án is-
mét tavaszi futó- és gyalogló-
gálát rendez, ha valaki szíve-
sen futna csapatban, de nem 
talál társakat, jelentkezzen 
bátran náluk, hisz – ahogy 
Tóth Sándor fogalmazott – az 
a fontos, hogy minél többen 
jöjjenek el, mozogjanak és 
érezzék jól magukat. 

Mikóczy E.

Kiss Tibor: Bár nehéz idôk járnak, a szupermaraton most sem maradhat elBunzel Lívia futónagykövet

Májusban ismét szupermaraton
Hogy hol lesz a rajt és cél, még nem tudni 

hogy hol lesz a rajt és 
a cél, azt a belváros felújí-
tása miatt még pontosan 
nem tudni, de az már bizo-
nyos, hogy idén is megren-
dezik a Békéscsaba–Arad–
Békéscsaba szupermaraton 
futó egyéni és váltóver-
senyt, az ehhez kapcsoló-
dó félmaratont, valamint 
kerékpáros- és görkoritúrát. 
Az errôl szóló szerzôdést a 
közelmúltban írta alá a vá-
rosházán Kiss Tibor csabai 
és Bognár Levente aradi al-
polgármester. 

A „fapados Dakarként” is számon tartott Budapest–
Bamako-ralit 2006 óta rendezik meg. Az autóverseny és 
túra Budapestrôl indul, és a feszült polgárháborús helyzet 
miatt második éve már nem Bamakóban, hanem Bissau-
Guinea fôvárosában, Bissauban ér véget. A fapados Da-
kar túráján ezúttal a békéscsabai Szabó István is ott volt. 
Ahogy mondta, az út egyik nagy tapasztalata számára, 
hogy egészen puritán körülmények között, hatalmas sze-
génységben is milyen boldogan élnek emberek.

Esténként bárki 
csatlakozhat a futókhoz

Békéscsabai résztvevô a fapados Dakaron
Szabó Istvánék adományokat vittek Szenegálba



Lakossági visszajelzé-
sek alapján Békéscsaba 
önkormányzata nagysza-
bású járdafelújítási prog-
ramot indított.

A többéves járdaprogram 
keretében, a lakossági igé-
nyekhez igazodva, 2008-ban 
hatvanöt helyszínen 22 300 
négyzetméteres járdasza-
kaszt újítottak fel. 2009-ben 
hatvanegy helyszínen 24 000 
négyzetméteren valósult meg 
felújítás, ugyanebben az év-
ben pedig 14 millió forintból 
új járdák is épültek Békéscsa-
bán. 

Mint azt Mlinár Pál feszti-
váligazgatótól megtudtuk, hu-
szonegy férfi szóló és huszon-
egy páros produkció közül 
kellett kiválasztani a legnívó-
sabbakat, így a Martin György 
Néptáncszövetség által kijelölt 
zsûrinek – Németh Ildikónak 
(elnök), Demarcsek György-
nek, Hortobágyi Gyöngyvér-
nek, Kökény Richárdnak és 
Széphalmi Zoltánnak – nem 
volt könnyû dolga. A megnyi-
tón Vantara Gyula köszöntöt-
te a résztvevôket, kiemelve, 
hogy az elôzô húsz évben is 
Békéscsaba adott otthont a 
fesztiváldöntôknek. A város 
néptánchagyományai mellett 

kulturális értékeire, sokszínû 
nemzetiségi életére is felhívta 
a figyelmet a polgármester. 
Elôször a kötelezô, férfi szó-
lóban szatmári pásztorbotoló 
és inaktelki legényes, páros-
ban dél-alföldi oláhos és fris-
ses, valamint a mezôkölpényi 
korcsos és cigánycsárdás 
bemutatása volt a feladat, 
majd a szabadon válasz-

tott táncoké volt a fôszerep. 
Számos különdíjat osztot-
tak ki. Vaszkóné Mochnács 
Renáta elôször érdemelte ki 
az Aranygyöngyös Táncos 
címet, Mlinár Zsuzsa pedig 
másodszorra. Mlinár Péter 
és Vaszkó János másodszor 
kapta meg az Aranysarkan-
tyús Táncos címet.

Vándor Andrea
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Március 16–17-én a Békés-
csabai Senior Úszó Egyesület 
rendezvénye: Gáspár Ervin 
senior nemzetközi emlékver-
seny az Árpád fürdôben
Március 18-án 19.30 órától 
Filharmónia bérleti hangver-
seny: Fejérvári Zoltán zongo-
raestje a Békéscsabai Jókai 
Színház Vigadójában
Március 18–19. Kavalkád 
Premier Napok a Csaba 
Honvéd Kulturális Egyesület 
(FEK) épületében 
Március 18–20. Csehov: Le-
ánykérés – a Színitanház har- 
madik évfolyamának elôadá- 
sa a Békéscsabai Jókai Szín-
ház Ibsen Stúdiószínpadán 
Március 21–22-én Neil Simon 
– Marvin Hamlisch: Kapj el 
címû darabja a Békéscsabai 
Jókai Színház Ibsen Stúdió-
színházban 
Március 22–24. XVIII. Magyar 
Drámaíró Verseny a Békés-
csabai Jókai Színházban
Március 26–27. A színházi 
világnap alkalmából Csörte-
karaoke sztárbazár a Jókai 
színházban
Március 28-án 19 órától Bö- 
dôcs Tibor stand up comedy 
estje a Csabagyöngyében

Programajánló

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!

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Elôtér Galéria
„A Lajtától keletre, ahogy én látom” 
– Vándorkiállítás Békés megyei al-
kotók munkáiból. A kiállítás márci-
us 20-áig tekinthetô meg!

Március 15. (péntek), 20.30
IV. Csabai Blues Ház – Jambalaya- 
és Borsodi Blue Trio-koncert. 
Sztárvendégek: Tátrai Tibor és 
Pribojszki Mátyás. Belépô: 2000 Ft, 
a Csabai Csípôs Blues Klub tagja-
inak 700 Ft!

Március 16. (szombat), 20.00
JAZZ-EST – Fellép a Csaba Big 
Band és a Pataj Jazz Quintet.
A belépés díjtalan!

Március 21. (csütörtök), 18.00
A Körösparti Vasutas Koncert 
Fúvószenekar koncertje. Belépô 
600 Ft. A rendezvény „Classic-
bérlettel” is látogatható!

Március 22. (péntek), 16.30
Plakátkiállítás – az 1990-es tavaszi 
országgyûlési és ôszi önkormány-
zati választáson indult pártok, 
szervezetek választási plakátjaiból. 
A kiállítás március 26-áig tekinthetô 
meg!

Március 22. (péntek), 21.00
Random Trip-koncert – Fellép-
nek többek között: Walkó Csaba 
(Compact Disco), Andy Hefler 
(Kéknyúl), Kiss Tibor (Quimby).

Belépô elôvételben 1000 Ft, a 
helyszínen 1500 Ft. A rendezvény 
„Hipster-bérlettel” is látogatható!

Március 25. (hétfô), 19.00
A Békés Megyei Szimfonikus Ze-
nekar és Tóth Péter koncertje – ve-
zényel: Gál Tamás. Belépô a hely-
színen 1100 Ft, elôvételben 800 Ft. 
A rendezvény „Classic-bérlettel” is 
látogatható!

Március 26. (kedd), 19.00
A Kelemen Quartet koncertje.
Belépô a helyszínen 1500 Ft, elô- 
vételben 1000 Ft. A rendezvény 
„Classic-bérlettel” is látogatható!

Március 27. (szerda), 18.00
Gyöngyszemek az operairodalom-
ból, a békéscsabai Bartók Béla 
és a gyulai Erkel Ferenc kórusok 
elôadásában. Szólót énekel: Ga-
lambos Hajnalka, zongorán kísér 
Gál Csaba és Nátor Éva. Vezényel: 
Perlaki Attila. Belépôk a helyszínen 
1000 Ft, elôvételben 800 Ft. Cso-
portos jegy (10 fôtôl) elôvételben 
700 Ft/fô. 6 éven aluli gyermekek-
nek a belépés ingyenes!

Március 28. (csütörtök), 20.30
Mellettem elférsz – Közremûködik: 
Grecsó Krisztián, Dés László (sza-
xofon) és Dés András (ütôhang- 
szerek).
Belépô elôvételben 1000 Ft, a hely-
színen 1500 Ft. 

Néptáncosok a Csabagyöngyében
Aranygyöngyös, aranysarkantyús szólótáncfesztivál

A néptáncosok kétéven-
ként gyûlnek össze, hogy 
rangos fesztiválon mutas-
sák be és mérjék össze tu-
dásukat. Megyénkbôl he- 
ten versengtek, ám a Fel- 
vidékrôl, a Vajdaságból 
és Erdélybôl is érkeztek 
táncosok a Csabagyöngyé- 
be a közelmúltban. 

A Felvidékrôl, a Vajdaságból és Erdélybôl is jöttek táncosok

Bugyinszki Andrásné (90)

Lamper Istvánné (90)

Járdaépítések Békéscsabán (ezer Ft)

Dr. Zámori Józsefné (90)

Leszkó András (90)

Isten éltesse a csabai 
szépkorúakat!

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Kiállítás 

„Csak tiszta forrásból...” – a Kárpát-medencében élô és alkotó ma-
gyar fotósok számára XI. alkalommal meghirdetett pályázat kiállítása 
megtekinthetô április 10-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Ismeretterjesztô elôadás

Március 18., hétfô 14.30 óra: Nyemcsok László újságíró tart elô- 
adást a Békés Megyei Hírlap történetérôl, majd ezt követôen Ku-
tyavilág Pihével és Pocakkal címû könyvét mutatja be a nyugdí-
jasklubban.

Metszési bemutató

Március 18., hétfô 15 óra: Kocziszki János és dr. Sicz György 
kertészmérnökök gyümölcs- és szôlômetszési bemutatót tarta-
nak Kajó Jánosnak, a Kertbarát kör tagjának Kereki sori kertjében 
(megközelíthetô: a Nagy Sándor utcán végig, majd a végén jobbra 
haladva).

Húsvéti játszóház

Március 23., szombat 9.30-tól 11.30-ig: Ismerkedés a húsvéti nép-
szokásokkal, tojásfestés és -díszítés különbözô technikákkal, ünne-
pi kellékek készítése. A foglalkozást Mazán Erzsébet óvónô vezeti. 
Belépô: 3 db fôtt tojás.

Ringató foglalkozás a Baba-Mama klubban

Március 28., csütörtök 10 óra: Célja, hogy az anyukák megismer-
kedjenek egy könnyen énekelhetô, zeneileg értékes dalanyaggal, 
magyar mondókákkal, mozgásos, ölbeli játékokkal. A bemutatót 
Litauszkiné Püski Melinda tartja. A részvétel díjmentes!

Alakformáló torna

Minden héten, kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig. Vezeti: 
Kvasz Edit aerobic-oktató. Test- és lélekfrissítô, egy jó hangulatú óra 
kellemes környezetben!

MESEhÁZ
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370, 

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Ünnepre hangoló

Március 15 elôestéjén minden családban elôkerülnek a kokárdák, készülve a 
másnapi ünnepélyes koszorúzásra. Emlékezzünk együtt – kokárdakészítés-
sel, népdalokkal és történetekkel – a márciusi ifjakra!
Idôpont 2013. március 14-én, csütörtökön 16–19 óráig. Helyszín a Nem-
zetiségi Klubház (Békéscsaba, Békési út 15.)
Szeretettel várjuk a családokat és az ünnepre vágyókat!

Szitakötô

A Meseházi Alapítvány és a LIGET Mûhely Alapítvány mûvészeti, környezeti 
nevelést és oktatást összekapcsoló programjának szakmai továbbképzése 
pedagógusok számára a Meseházban. Elôadó Horgas Judit, a Szitakötô ok-
tatási program vezetôje. 
Idôpont: 2013. március 25, hétfô 11–12.30. A részvétel ingyenes, elôzetes 
regisztráció szükséges.
Bôvebb felvilágosítás a 66/326-370 telefonszámon. 

Thury Gábor retro-mozija érdekességekkel, aktualitásokkal 2013. március 
27-én 18 órától a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)
Mûsoron: régi magyar filmhíradó. All that Jazz (Bob Fosse zenés filmje, 1979.)

Nagyszombati húsvéti kézmûves játszóház

2013. március 30-án, szombaton 14 órától a Meseházban (Békési út 17.)
Kalendárium: húsvéti locsolkodás szokása. Játszóház: tojásdíszítés írókával, 
bárány, csibe készítése fonalból. Nagymama kamrája: krumplihaluska.
Belépô: kislányoknak 2 tojás, kisfiúknak egy locsolóvers.

Húsvéti készülôdés és tavaszváró foglalkozások a Meseházban

Szeretettel várjuk a látogató iskolás és óvodás csoportokat a Meseházba, 
tavaszi és húsvéti kézmûves-foglalkozásainkra. Ajánlatunk:

tojásfestés többféle technikával• 
fonalból bárány készítése• 
nyuszis ujjbáb textilbôl• 
textilliba hurkapálcán (cserépdísz)• 

tyúk textilbôl hurkapálcán (asztali dísz)• 
hintázó csibe textilbôl (ablakdísz)• 
nyuszis-szíves ablakdísz textilbôl • 
filcbôl tojástartó kosár összeállítása• 

Elôzetes egyeztetés telefonon: Braunné Selmeci Ágnes.
A kézmûves-foglalkozás díja: 200 Ft/fô, csoportok kísérôinek ingyenes. 
Alkalmanként egy kézmûves-tevékenység választható.

LENCSéSI KÖZÖSSéGI hÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Járdafelújítás Békéscsabán

Vállaljuk terménydarálók, 
szivattyúk javítását, 

villanymotorok tekercselését, 
sürgôs esetben 
48 órán belül. 

Villanymotorokat veszek 
állapottól függetlenül 

140 Ft/kg-os áron. 

Sztator Bt. • Békéscsaba, Pulszky u. 24. 
Telefon: 66/446-353 és 70/ 223-5474
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A kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapján az 
Andrássy gimnázium diákjai 
és Komáromi István igazgató 
elevenítették fel a diktatúrák 
nemzetközi és magyar törté-
netét az Ungor Béláné peda-
gógus által összeállított zenés 
mûsorban. Az ünnepséget 

megtisztelte jelenlétével Fe-
kete Pál, Békéscsaba dísz-
polgára, az 1956-os megyei 
forradalmi bizottság elnöke, 
Kiss Tibor alpolgármester és 
Herczeg Tamás tanácsnok is.

Illyés Gyula Egy mon-
dat a zsarnokságról, Faludy 
György Kihallgatás címû 

mûvébôl szemelvények hang-
zottak el és két interjúrészlet 
is, amelyeket Boros Árpád, 
az iskola növendéke készí-
tett szülôvárosában, Békésen 
Korcsok Jánossal.

Komáromi István az em-
léknapról elmondta: az Or- 
szággyûlés 2000-ben ren-
delte el annak emlékére, 
hogy Kovács Bélát, a Füg-
getlen Kisgazdapárt (FKGP) 
fôtitkárát 1947-ben ezen a 
napon jogellenesen letar-
tóztatták, és a Szovjetuni-
óba hurcolták. Beszédét a 
szónok Adam Michnik gon-
dolataival zárta: „A legrosz-
szabb a kommunizmusban 
az, ami utána következik”. A 
Szabadság téri emlékmûnél 
az ünneplôk koszorúkkal, 
virágokkal rótták le kegyele-
tüket.

Vándor Andrea

A román önkormányzat 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban tartotta idei elsô 
közgyûlését. Az ülés kereté-
ben Grósz György, a nemze-
tiségi önkormányzat elnöke 
megállapodást írt alá Szente 
Bélával, a központ igazga-
tójával. Az együttmûködés 
célja, hogy a hazai román 
nemzetiségi kultúra fontos 
értékei minél jobban, minél 
teljesebb mértékben legye-
nek elérhetôk Csabán. 

A kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztünk

A legrosszabb az, ami utána jön

Román értékek a CsaKK-ban

FELHÍVÁS – Általános iskolások beíratása
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete 

fenntartásában mûködô általános iskolákba történô beíratás
Értesítjük az érintett szülôket, 

hogy a 2013/2014. tanévre 
történô általános iskolai beíra-
tásokra az alábbi idôpontokban 
kerül sor:

2013. április 
8–9. (hétfô, kedd) 

8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles – azaz 2007. au-
gusztus 31-éig született gyerme-
két – a szülô köteles a lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási 
helye szerinti illetékes vagy a vá-
lasztott iskola elsô évfolyamára 
beíratni.

Az elsô évfolyamra történô 
beíratáskor a gyermek személy-
azonosítására alkalmas, a gyer-
mek nevére kiállított személyi 
azonosító és a lakcímet igazoló 
hatósági igazolványt és az isko-
lába lépéshez szükséges fejlett-
ség elérését tanúsító igazolást 
kell bemutatni.

A felvételrôl elsô fokon az is-
kola igazgatója dönt, elutasítás 
esetén a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Békéscsabai 
Tankerületének igazgatója hiva-
tott a felülbírálati kérelmet elbí-
rálni.

Czégény Gyula
tankerületi igazgató

2013. – Az egyes általános 
iskolák körzetébe tartozó tele-
pülések, utcák és terek nevét az 
alábbiakban közöljük:

Település: Békéscsaba

Belvárosi Általános Iskola és 
Gimnázium, 5600 Békéscsaba, 

Haán Lajos u. 2–4.

Felvételi körzet: A Petôfi utca, 
az Andrássy út páros oldala és a 
Szabadság tér által határolt terü-
let, kivéve a Petôfi utcai számozá-
sú házak és a Szabadság tér szá-
mozású házak – a Dózsa György 
út páratlan oldala a Kölcsey utcáig 
– a Kölcsey utca páratlan oldala a 
Dózsa György út és a Damjanich 
utca között – a Tessedik Sámuel 
utca páratlan oldala a Klapka utca 
és a Damjanich utca között – a 
Damjanich utca Tessedik és Köl-
csey utca közötti rövid szakaszá-
nak páros oldala – a Bartók Béla út 
páratlan oldala a Petôfi utca és a 
Klapka utca között – a Klapka utca 
mindkét oldala.

Erzsébethelyi Általános Iskola, 
5600 Békéscsaba, Madách u. 2.

Felvételi körzet: A vasúti pálya-
test és a Szarvasi út által bezárt 
terület, a hozzá tartozó külterület-
tel együtt.

Gerlai Általános Iskola, 5623 
Békéscsaba, Csabai u. 1.

Felvételi körzet: Gerla, valamint 
az Élôvíz-csatorna által körbezárt 
terület Békéscsaba közigazgatási 
határa és Gerla között.

Jankay Tibor Két Tanítási 
Nyelvû Általános Iskola, 5600 

Békéscsaba, Thurzó u. 33.
Felvételi körzet: A Köröspart 

utca (Élôvíz-csatorna) – Sikonyi 
út – Ligeti Károly sor – Árpád utca 
a József Attila utcáig – József Atti-
la utca – Szabadság tér – a Dózsa 
György út páros oldala – a Corvin 
utca páros oldala az Ábrahámffy 
utcáig – az Ábrahámffy utca pá-
ros oldala – az Árpád utca – az 
Erdélyi sor – a Bajza utca páros 
oldala – a Gyulai út páros oldala 
által körbefogott terület Békés-
csaba közigazgatási határáig.

Kazinczy Ferenc Általános Isko-
la, 5600 Békéscsaba, Irányi u. 14.

Felvételi körzet: A Jókai u. pá-
ratlan oldala az Illésházi utcáig 
– az Illésházi és a Tinódi utca pá-
ratlan oldala – a Szarvasi út páros 
oldala és a vasúti pályatest által 
körbefogott terület.

A Békési út páratlan oldala az Al-
só-Körös sorig – az Alsó-Körös sor – 
a Derkovits sor a József Attila utcáig 
– a József Attila utca – Andrássy út 
páratlan oldala a Jókai utcáig. 

(A 2011/’12-es tanévtôl kezdô- 
dôen a Kazinczy u. 8. sz. alatti épü-
letbe beiskolázás nem történik.)

Lencsési Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészetoktatási 

Intézmény, 5600 Békéscsaba 
Szabó P. tér 1/2.

Felvételi körzet: Az Építôk út-
jától délre és a Kétegyházi úttól 

keletre esô terület által bezárt 
rész Békéscsaba közigazgatási 
határáig – a Kereki sikátor páros 
oldala – a Kölcsey utca páros 
oldala – a Corvin utca páratlan 
oldala az Ábrahámffy utcáig – az 
Ábrahámffy utca páratlan oldala – 
a Felsô-Körös sor az Ábrahámffy 
utcától az Erdélyi sorig – az Erdé-
lyi sortól keletre esô terület a Baj-
za utcáig – a Bajza utca Erdélyi 
sor és Gyulai út közötti szakaszá-
nak páratlan oldala és a Gyulai út 
páratlan oldala által bezárt terület 
Békéscsaba közigazgatási hatá-
ráig. 

(A 2011/’12-es tanévtôl kezdôdô- 
en a Pásztor utca 17. sz. alatti épü-
letbe beiskolázás nem történik.)

Petôfi Utcai Általános Iskola, 
5600 Békéscsaba, Petôfi u. 1.

Felvételi körzet: A Kétegyházi út 
mindkét oldala a vasúti pályatestig 
– a Temetô sor mindkét oldala a 
vasúti pályatestig – a Bartók Béla 
út mindkét oldala (a Petôfi utcáig) 
– a Szabolcs utca mindkét oldala 
a Tinódi utcáig – az Illésházi és a 
Tinódi utca páros oldala – a Jókai 
utca páros oldala az Illésházi utcá-
ig – a Petôfi Sándor utca mindkét 
oldala – a Szemere utca mindkét 
oldala – a Bartók Béla út páros ol-
dala a Petôfi utca és a Klapka utca 
között – a Tessedik Sámuel utca 
Klapka utca és a Damjanich utca 
közötti szakaszának páros oldala 
– a Damjanich utca Tessedik utca 
és Kölcsey utca közötti rövid sza-

kaszának páratlan oldala – a Köl-
csey utca páratlan oldala a Dam-
janich és a Bánát utca között – a 
Kereki sikátor páratlan oldala – az 
Építôk útjának mindkét oldala – a 
Kétegyházi út mindkét oldala által 
körbefogott terület Békéscsaba 
közigazgatási határáig. 

Szent László Utcai Általános 
Iskola, 5600 Békéscsaba, 

Szt. László u. 17.
Felvételi körzet: A Szarvasi út 

páratlan oldalától és a Békési út 
páros oldalától nyugatra esô vá-
rosrész – Mezômegyer.

Település: Csorvás

Általános Iskola és Alapfo-
kú Mûvészeti Iskola, 5920 
Csorvás, István K. u. 34.

Felvételi körzet: Csorvás tele-
pülés közigazgatási területe.

Település: Doboz

Dobozi Általános Iskola, 5624 
Doboz, Kossuth tér 15.

Felvételi körzet: Doboz telepü-
lés közigazgatási területe.

Település: Szabadkígyós

Szabadkígyós Község 
Önkormányzatának Általános 
Mûvelôdési Központja, 5712 
Szabadkígyós, Kossuth tér 1.

Felvételi körzet: Szabadkígyós 
település közigazgatási területe.

Település: Újkígyós

Széchenyi István Általános Isko-
la, 5661 Újkígyós, Petôfi u. 45.

Felvételi körzet: Újkígyós tele-
pülés közigazgatási területe.

Nem állami fenntartású iskolák: 

Békéscsabai Evangélikus Ál- • 
talános Iskola, Gimnázium, Mû- 
vészeti Szakközépiskola, Kol-
légium és Alapfokú Mûvészet- 
oktatási Intézmény
Savio Szent Domonkos Katoli-• 
kus Általános Iskola és Óvoda
Szlovák Gimnázium, Általános • 
Iskola, Óvoda és Kollégium

A nem állami, nem települési ön- 
kormányzatok által fenntartott köz-
nevelési intézmények (egyházi, 
nemzetiségi, alapítványi, magán 
stb. iskolák, óvodák) jegyzéke meg-
található a Békés Megyei Kormány-
hivatal Oktatási Fôosztályának 
honlapján (www.bekeskh.hu/okta-
tási fôosztály hírei között, illetve a 
nyilvántartások rovatban.)

Gyógypedagógiai nevelési- 
oktatási intézmények:

Esély Pedagógiai Központ• 

A beiratkozással kapcsolatos 
információk megtalálhatóak a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal Ok-
tatási Fôosztályának honlapján: 
www.bekeskh.hu

T Á J é K o z T A T ó
A talajterhelési díjjal kapcsolatos 

tudnivalókról
A környezetterhelési díj-

ról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény és a talajterhelési 
díjról szóló 23/2004. (VI. 
24.) önkormányzati ren-
delet szabályozza a talaj-
terhelési díjra vonatkozó 
elôírásokat. A talajterhelé-
si díj 2004. július 1. napjá-
val került bevezetésre.

A fenti törvény rendelke-
zései alapján a talajterhelési 
díj fizetésére kötelezett az a 
kibocsátó, aki a mûszakilag 
rendelkezésre álló közcsa-
tornára nem köt rá. A talaj-
terhelési díj alapja a szol-
gáltatott vízmennyiség, 
csökkentve a külön jogsza-
bály szerint meghatározot t 
locsolási célra felhasz-
nált víz mennyiségével és a 
számlával igazolt, elszállított 
szennyvíz mennyiségével. A 
talajterhelési díj egységdíjá-
nak mértéke 2012. január 31-
éig 120 Ft/m3, 2012. február 
1-jétôl 1200 Ft/m3. A felszín 
alatti víz állapota szempont-
jából érzékeny területeken 
levô települések besorolásá-
ról szóló 27/2004. (XII. 25.) 
KvVM rendelet külön kate-
góriákba sorolja – a felszín 
alatti víz állapota szempont-
jából érzékeny területen lévô 
– településeket. Békéscsaba 

ebbôl a szempontból 1,5%-
os szorzóval bíró település, 
ami azt jelenti, hogy az egy-
ségdíj mértékét az említett 
mértékkel, azaz 1,5%-kal 
szorozni kell. A talajterhelési 
díj összegét a talajterhelé-
si díj alapjául szolgáló víz-
mennyiség és a törvényben 
meghatározott egységdíj 
(1200 Ft/m3), valamint a te-
lepülésre vonatkozó terület-
érzékenységi szorzó (1,5%) 
szorzata határozza meg. 

A talajterhelési díjat 
az elôzô év adatai alap-
ján szükséges bevallani 
és befizetni. A bevallási 
határidô 2012. év vonat-
kozásában: 2013. április 
2. A bevallási nyomtat-
ványokat március 22-éig 
postázzuk. 

Az adókötelezettség kez-
detét tekintve Békéscsabán 
külön kell választani a koráb-
ban már csatornázott, és a 
jelenlegi beruházás kapcsán 
átadott hálózatot.

A korábban csatorná-
zott területen már adóköte-
lezett volt az, aki nem élt a 
lehetôséggel és nem kötött 
rá a meglévô hálózatra. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ko-

rábban csatornázatlan terü-
letein az Európai Unió támo-
gatásával kiépült a korszerû 
szennyvízhálózat, amelynek 
átadása 3 ütemben történt. 
2012–2013. évben az érin-
tett fogyasztók megkapták 
a hivatalos értesítést a rá-
kötés idôpontjáról. A kör-
nyezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény 
11. § (1) bekezdése alapján, 
amennyiben a közcsatornát 
év közben helyezik üzembe, 
a díjfizetési kötelezettség 
a kibocsátót a közcsatorna 
üzembe helyezését követô 
90. naptól terheli. Amennyi-
ben a kibocsátó nem csatla-
kozik a csatornahálózathoz, 
úgy a 90. naptól a rákötés 
napjáig talajterhelési díj fize-
tésére kötelezett. 

A talajterhelési díjjal kap-
csolatos kérdéseikre a Pol-
gármesteri Hivatal Pénzügyi 
és Gazdasági Osztálya Adó-
csoportjának munkatársai 
készséggel állnak rendelke-
zésre a 66/523-844 telefon-
számon, vagy személyesen 
a Békéscsaba, Szabadság 
tér 11–17. I. emelet 15. irodá-
ban, ügyfélfogadási idôben. 

Dr. Szvercsák Szilvia 
jegyzô



Icónál rögtön második 
gyermeke érkezése után, a 
szülést követô hathetes kont-
rollnál derült ki, hogy valami 
nincs rendben. Aztán egyre 
több és több vizsgálat követ-
kezett, rossz híreket kapott, 
méhnyakrák alakult ki nála. 
Ezzel kapcsolatos érzése-
it, fizikai megpróbáltatásait 
elôször naplóban rögzítette, 
aztán úgy gondolta, hogy 
segíthet másoknak, ha vá-
laszt keres és ad – orvosok, 
egészségügyi szakemberek 
közremûködésével – az oly-
kor rendkívül kínos kérdé-
sekre is. Így született meg a 
könyv, amelynek létrejöttében 
dr. Bartha Tünde és Kriston 
Andrea is közremûködött. 
Nem „rákos könyvet” írt, ha-
nem „reménykönyvet”, amely-
bôl a betegek és családtagja-
ik is erôt meríthetnek.

– Amikor kiderült, hogy be-
teg vagyok, összeomlottam, 
nagyon sírtam. Kicsi volt még 
a lányom, Jázmin, Inez pedig 
épp hogy csak megszületett, 
amikor kiderült, hogy baj van. 
Úgy éltem meg minden rossz 
hírt, mintha ellöktek volna, 
de utána mindig felálltam – 
mondta Tóth Icó. 

A fiatal nô egyszer csak az-
zal szembesült, hogy arról kell 
döntenie, sugárterápiát, ke-
moterápiát kapjon vagy mind-
kettôt. Nehéz volt tartania ma-
gát kislányai elôtt, és halálfé-
lelme is volt. 

– Amikor halálfélelmünk 
van, szerintem nem a haláltól 
félünk, hanem attól, mi lesz 
azokkal, akiket magunk mö-
gött hagyunk. Eleinte sokszor 
eszembe jutott, hogy mi lesz 
a férjemmel, a gyerekeimmel, 
a szüleimmel. Aztán úgy gon-
doltam, ezt a gondolatot bé-
kével továbbengedem, és arra 
koncentrálok, hogy életben 
kell maradnom, és életben is 
fogok maradni. A család mel-
lett a hit volt számomra az, 

ami nagyon sokat adott, de a 
Pránanadit, az energiagyógyá-
szatot is alkalmaztam maga-
mon. Elviseltem, végigcsinál-
tam, amit kellett, mert hittem, 
hogy meggyógyulok – tette 
hozzá Tóth Icó. 

Amikor a kislánya meg-
kérdezte, hogy ugye minden 
anyuka meggyógyul, hittel 
tudta mondani, hogy igen. Ma 
már jók a leletei, segít a köny-
vével, és létrehozott egy ala-
pítványt, amelynek lényege a 
segítségnyújtás, és hogy fel-
hívják a figyelmet a szûrések 
fontosságára. Jelképük a 
mályvavirág, az interneten 
a www.malyvavirag.hu, a 
facebookon a malyvavirag 
oldalon érhetôk el. 

Ma Magyarországon éven-
te négyszáz nô hal meg méh-
nyakrákban. Tóth Icó szeret-
né, ha a csapból is ez folyna: 
figyeljünk oda magunkra, men-
jünk szûrésekre, mert fonto-
sak vagyunk!

Mikóczy Erika

A ragyogó napsütésben 
és kellemes tavaszi idôben 
sokan fogadták el a Körö-
sök Völgye Natúrpark Egye-
sület meghívását március 
elsô szombatján, és mentek 
ki a Széchenyi ligetbe, ahol 
mostantól ismét minden 
szombaton ligeti vásár várja 
a csabaiakat. 

Az ötödik születésnapját 
ünneplô látogatóközpont ud-
varán és nagytermében he-
lyi termelôktôl féltô gonddal 
termelt, egészséges zöld-
ségekhez, tejtermékekhez, 
pékárukhoz, kézmûves-ter-
mékekhez juthattak hozzá 
a vásárlók. Az „újrapapír” 
világnapjához kapcsolód-
va kézmûves-foglalkozások 
vár ták az érdeklôdôket, 
az udvaron pedig Boldog 
Gusztáv mutatta be, hogyan 
kell madarat gyûrûzni. A szü-
letésnaphoz tortakészítô ver-
seny is társult. 

A nap háziasszonya Czank
Dóra volt, aki az elmúlt öt 
évrôl, míg Kovács Krisztián 
egyesületi elnök a további 
tervekrôl beszélt. 

– Pályázunk, hogy a kö-
vetkezô öt évet is aktívan 
tudjuk tölteni. Szeretnénk 
megoldani a ligetben a ven-
déglátást, a biopiacot pedig 
sátrakkal, padokkal szeret-
nénk feldobni. Folytatjuk a 
bioritmus-fesztivált és hatá-
ron átnyúló aktív turisztikai 
programjainkat is – mondta. 

Zelenyánszky Péter kép-
viselô megemlítette, hogy 
vandálok megrongálták a 
tanösvény tábláit, a rendôr-
ség hétvégenként most 
gyakrabban járôrözik arra. 
Az egyesület egyébként nem 
hagyta veszni a meglévô 
értékeket: most adták át a 
Lischka Lipótról elnevezett 
tanösvényt. 

M. Erika

6 Csabai Mérleg

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzat Közgyû-
lése – a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 
14. § (2) bekezdésében fog-
laltakra tekintettel – az alábbi 
közterület-elnevezéseket kí-
vánja megváltoztatni:

Asztalos János utca,• 
Ágoston Péter utca,• 
Hámán Kató utca,• 
Padrach Lajos utca,• 
Paróczay János utca,• 

Sziklai Sándor utca,• 
Nyisztor Nándor utca.• 

Kérjük a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a felsorolt közterü-
letek új elnevezésére vonat-
kozó javaslataikat legkésôbb 
2013. április 1-jéig juttassák el 
a földrajzi névi munkacsoport 
részére (Békéscsaba MJV 
Polgármesteri Hivatal Város-
építészeti Csoport Békéscsa-
ba, Szent István tér 7.).

Városépítészeti csoport

 „Ami csabai…”
Mazán László karikatúrái a múzeumban

A zártkörû megnyitón Vanta-
ra Gyula köszöntötte a megje-
lenteket, felidézve egy 1937-es 
kiadvány gondolatait, amely-
ben a szerzôk Békéscsaba 
egyik különösen szép intéz-
ményének nevezik a városi 
múzeumot, s felszólítják az ol-
vasót: „Gyere Békéscsabára!” 
Kell-e ennél jobb városmarke-

ting? – tette fel a kérdést a pol-
gármester, majd az 1914-ben 
felavatott múzeum múltját, 
sorsát idézte fel. Ando György 
megbízott múzeumigazgató a 
csabai mûvésztanár életútját, 
munkásságát ismertette a so-
kat látott falak között: Mazán 
László, a Rudolf Fôgimnázium 
tanára a Koczisky palotában 
(a régi Büfé, „Talpas” felett) 
lakott, s gyakran átjárt a Ná-

dorba. Tanítványai szerették 
a rajongásig, gyakran haza 
is kísérték a tanár urat, aki 
hol szlovákul, hol magyarul 
mesélte kedves kis történe-
teit. Mokos József és József 
Dezsô mellett Mazán Lászlót 
városunk egyik legkaraktere-
sebb mûvészegyéniségeként 
tartjuk számon. Tanítványai 
közt olyan hírességek talál-
hatók, mint Jakuba János, 
Lipták Pál, Gulyás Dénes, Cs. 
Pataj Mihály, Schéner Mihály 
festômûvészek. Mazán tanár 
úr nagyméretû kompozíciói 
– a karikatúra mûfaján belül – 
technikai megoldásukat, meg-
jelenítési módjukat tekintve is 
valódi kuriózumnak számíta-
nak, még ma is mosolyt csal-
nak a nézôk arcára. A múze-
um gazdag Mazán-kollekciója 
mellett magánszemélyek félt-
ve ôrzött mûtárgyai is láthatók 
április hetedikéig. 

Vándor Andrea

Szenzáció! Óriási szen-
záció! Megjelent a Mun-
kácsy lap Mazán László 
karikatúráival! – kiáltotta a 
rikkancs a Munkácsy mú-
zeumban, ahol új kiállítás-
sorozat indult útjára „Ami 
csabai…” címmel. Elsôként 
a békéscsabai Mazán Lász-
ló festômûvész alkotásait 
mutatták be nem minden-
napi módon: a húszas, har-
mincas évek hamisítatlan 
kávéházi hangulatát Sás 
Péter színész, humorista 
hozta el nekünk. Zongorán 
Rázga Áron kísérte.

Küzdeni nem szabad! A küzdelem egy harc! A harc min-
dig veszteséggel jár! Az igazi eszköz egy betegségben is a 
szeretet, a hála, a békesség érzése! Elfogadni és megtanul-
ni azt, amire tanít! Ekkor rendbe jön minden – foglalta össze 
rákos betegségének számára meghatározó üzenetét Tóth 
Icó a Békéscsabai Irodalmi Esteken, ahol Minden anyuka 
meggyógyul! címû könyvébôl hallhattunk részleteket. 

Vantara Gyula: Már 1937-ben is szépnek látták a múzeumot

Tóth Icó: Menjünk szûrésekre, mert fontosak vagyunk Óriási szenzáció! Megjelent a Munkácsy lap!

Boldog Gusztáv mutatta be a madárgyûrûzést

Tavaszra tervezett OKJ-s
képzéseink Békés megyében:

• Pénzügyi-számviteli 
ügyintézô

• Mérlegképes könyvelô
• Államháztartási mérleg-

képes könyvelô
• Adótanácsadó
• Valutapénztáros-

és valutaügyintézô
• Bérügyintézô vagy 

Társadalombiztosítási 
és bérügyi szakelôadó

• Személyügyi gazdálko-
dó és fejlesztô

• Munkavédelmi techni-
kus (intenzív),

valamint 95%-ban 
támogatott

• informatikai és

• nyelvi képzések

Tájékozódjon további képzésekrôl is!

www.perfekt.hu/bekes
www.facebook.com/PerfektKepzes
Perfekt Zrt., Békéscsaba, Kinizsi u. 5.

bekescsaba@perfekt.hu • Infóvonal: (66) 52-00-72 F
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Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu facebook.com/korosokvolgye

Köszönet – A Körösök Völgye 
Látogatóközpont 5. születésnapja

A Körösök Völgye Látogatóközpont munkatársai ezúton is köszönik a ren-
dezvény minden Kedves Látogatójának, a tortakészítô verseny résztvevôinek 
és a megvalósításban közremûködô önkénteseknek és szervezeteknek, hogy 
a március elsô hétvégéjén megrendezésre került születésnapi programot 
érdeklôdésükkel, lelkesedésükkel és munkájukkal színesítették.

Túrázz velünk a hosszú hétvégén!
Gyalogos túraprogrammal egybekötött szemétszedési akciót szervez a 
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület és a Százlábú Egyesület 2013. március 
17-én (vasárnap) a Csabai Körtúra vonalán. Az eseményhez bárki csatlakoz-
hat, aki szívesen tölti szabad idejét aktív kikapcsolódással. Gyülekezô reggel 
8.00 órakor a Körösök Völgye Látogatóközpont udvarán. Bôvebb információ a 
www.korosoknaturpark.hu honlapon olvasható.

ültessünk együtt fát a Föld óráján!
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 2013. március 23-án (szombaton) 
20.30 órakor fát ültet a Széchenyi ligetben a Föld Órája alkalmából. Mindenkit 
várunk, aki fontosnak tartja, hogy felhívjuk a figyelmet a klímaváltozás elleni 
cselekvés szükségességére. Gyülekezô este 20.15 órakor a Körösök Völgye 
Látogatóközpont udvarán.

Fotókiállítás a Körösök Völgye 
Látogatóközpontban

A Körös-Maros Nemzeti Park növényvilága címû könyv megjelenéséhez kap-
csolódóan fotókiállítás tekinthetô meg a Körösök Völgye Látogatóközpontban 
2013. március 26. és április 26. között. A szakmai elôadással és könyvbe-
mutatóval egybekötött megnyitóra 2013. március 26-án 16.00 órakor kerül 
sor a Látogatóközpont nagytermében.

Mindenkit vár a Helyi Termék és BioPiac!
A Helyi Termék és BioPiac minden héten szombaton 9.00–12.00 óráig várja 
az Érdeklôdôket a Körösök Völgye Látogatóközpont udvarán.

A programok ingyenesek! Mindenkit szeretettel várunk!

Hirdessen a

Csabai Mérlegben!
Kéthetente 28 000 háztartásba 

juttatjuk el üzenetét.

Ötéves a látogatóközpont
Biopiac és programok a ligetben

Tóth Icó „reménykönyve”
Minden anyuka meggyógyul!



i Bulvár / Közélet

A testület a legkülönfé-
lébb ügytípusokkal foglal-
kozik, mégis a legtöbb pa-
nasz a kereskedelmet, az 
építôipart, közüzemi és az 
úgynevezett egyéb szolgál-
tatásokat érinti. A parkolási 
bírságokkal kapcsolatban is 
gyakran felkeresik a szerve-
zetet, az autósok általában 
túlzónak találják a kiszabott 
büntetést. A szavatossági-
jótállási ügyek is sok munkát 
adtak a testületnek, illetve a 
netes, kuponos kereskede-
lem is. Eddig a lezárt ügyek 
egyharmadában született a 
fogyasztóra nézve kedvezô 
döntés. Tavaly pedig a vál-
lalkozások több mint kéthar-
mada teljesítette a Budapesti 

Békéltetô Testület ajánlását. 
– A vállalkozások hozzáállá-
sa egyre kedvezôbb – mond-
ta Baranovszky György, a 
Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara mellett mûködô 
békéltetô testület elnöke. 
– Fontos számukra, hogy a 
fogyasztók hosszabb távon 
is elégedettek legyenek. A 
tapasztalatok továbbá azt 
mutatják, hogy szerencsére 
a fogyasztók is egyre tuda-
tosabban vásárolnak.

LB

– Az idôskori hangulatza-
var gyakori jelenség. A 65 
év felettiek 15 százaléká-
nál jelentkezik a depresszív 
tünet. Ez a szám nôhet, ha 
valamilyen betegség is je-
lentkezik – mondta Makai 
Gábor klinikai szakpszicho-
lógus, aki szerint az idôsek 
otthonában élôk között is 
egyre magasabb szám-
ban jelentkezik a depresz-
szió. – Nagyon sokaknál a 
nyugdíjazás körül alakul ki 
a depresszió, azzal szem-
besülnek, hogy már nem ké-
pesek olyan aktivitásra, mint 
korábban, feleslegesnek és 
haszontalannak érzik magu-

kat. A pszichológus szerint 
ilyenkor az idôsek elvesz-
tik érdeklôdésüket minden 
tevékenység iránt. – Tünet 
lehet az akarattól független 
súlyváltozás és az alvásza-
var. Nagyon gyakran ilyen-
kor bûntudatérzés is kialakul 
– részletezte Makai Gábor, 
aki szerint a mûvészek még 
inkább ki vannak téve en-
nek. – Annak az embernek, 
aki hozzászokott, hogy ref-
lektorfényben van, ahogy 
idôsödik, azzal kell szem-
besülnie, hogy már nem bír 
annyit szerepelni, ezért a ra-
jongói is fogyatkoznak. 

szd

Békülékenyebbek 
a magyarok

Egyre depressziósabbak 
az idôs emberek

A tavaly decemberben el-
fogadott jogszabály alapján, 
ha egy külföldi befektetô 250 
ezer euró, vagyis nagyjá-
ból 73 millió forint értékben 
vásárol a hosszú lejáratú, 
legalább 5 éves futamidejû 
kötvénybôl, aminek hozama 
lényegesen alacsonyabb a 
piaci hozamnál, akkor elsô 
körben magyar tartózko-
dási, majd letelepedési en-
gedélyt kaphat. Várhatóan 
elsôsorban kínai és orosz 
befektetôk élnek majd ez-
zel a lehetôséggel. Az in-
tézményt számos támadás 
érte amiatt, hogy a magyar 
kis- és középvállalkozásokra 
negatív hatással lehet a kül-
földi befektetôk letelepedése 
hazánkban. A szakértô sze-
rint azonban a letelepedési 

kötvény bevezetésének szá-
mos pozitív hozadéka lehet 
a magyar gazdaság számá-
ra. – Valószínûsíthetô, hogy 
elsôsorban a kínaiak élnek 

majd ezzel a lehetôséggel, 
ugyanis nekik van pénzük, és 
ôk bizonyára szívesen fizet-
nének azért, hogy viszonylag 
egyszerûen, de ugyanakkor 

legálisan letelepedhessenek 
Magyarországon. Hazánk 
egyik nagy keresztje, hogy 
nagyon nehézkesen tudjuk 
leszorítani az államadóssá-
got, amihez a hosszú lejára-
tú kötvények jó lehetôséget 
kínálnak – nyilatkozta la-
punknak Botos Katalin, a 
közgazdaságtudományok 
doktora. Az Antall-kormány 
egykori minisztere szerint 
elképzelhetô, hogy a külföldi 
befektetôk biztosítják majd a 
nyugdíjat a jövô generációk 
számára. – A külföldiek lete-
lepedése más szempontból 
is fontos. Demográfiai problé-
mával küzdünk, egy bizonyos 
idôszakban kevés gyerek 
született, így pedig kérdé-
sessé vált, kik fogják majd el-
tartani az elöregedô magyar 
társadalmat. Itt pedig nem 
szabad megfeledkeznünk ar-
ról, hogy a hazánkba érkezô 
kínaiak is derék járulékfizetô, 
közterheket viselô polgárok 
lesznek, így könnyen lehet-
séges, hogy ôk fogják betöl-
teni a demográfiai ûrt, és az 
ô befizetéseik biztosítják a 
majdani nyugdíjasok járan-
dóságát.

BGY

A kínaiaktól kaphatunk 
nyugdíjat

Letelepedési kötvény ki-
adását tervezi a kormány. 
Botos Katalin közgazdász 
szerint a sokat támadott in-
tézmény hatására lélegzet-
hez juthat a magyar gazda-
ság, és a külföldi befektetôk 
pótolhatják azt a demográfi-
ai ûrt, ami miatt kétségessé 
vált, hogy a jövô generációk 
kapnak-e majd nyugdíjat. 

Egyre többen fordulnak 
bíróság helyett a Budapes-
ti Békéltetô Testülethez. A 
szervezet tavaly 3232 fo-
gyasztóvédelemmel kap-
csolatos panaszt kezelt és 
a lezárt ügyek egyharmadá-
ban született a fogyasztóra 
nézve kedvezô döntés.

Kézdy György színmûvész öngyilkos lett 77. születés-
napja elôtt. Tettének oka nem ismert, de a pszichológus 
szerint a 65 év felettieknél gyakori a depresszió, számos 
híresség, többek között Csala Zsuzsa, Zalatnay Sarolta és 
havas henrik is elismerte: depresszióban szenved.

Erôss Zsolt hegymászó 
Csíkszeredán született és a 
Gyergyói-medencében nôtt 
fel. Jó ideje már nemcsak a 
magyar zászlót viszi magá-
val a veszélyes expedícióira, 
hanem a székely lobogót 
is. – Sajnálom, hogy a szé-
kelyek el vannak nyomva és 
még egyfajta asszimilációs 
fenyegetéssel is szembe kell 
nézniük. Pont ezért a legfon-
tosabb dolognak a kötôdés 
erôsítését tartom. Miért ne 
lehetne mindenfajta követ-
kezmény nélkül egy adott 
kultúrához és zászlóhoz ra-
gaszkodni? – veti fel az alpi-
nista, aki hisz abban, hogy a 
jövô csak úgy lehet értékes, 
ha abban minden etnikum-
nak, népcsoportnak helye 
van. Zsolt márciusban a 8586 
méteres Kancsendzönga 
csúcsát akarja meghódítani. 
– Dardzsilingben található 
Kôrösi Csoma Sándor sírja, 
ami bár a 3-4 fôs csapatunk-
nak kitérô lesz, de minden-
képpen szeretnénk elláto-
gatni oda. Kôrösi azt mondta 
magáról, hogy ô egy székely 
magyar Erdélybôl. Ez pedig 
mindenki számára fontos 

üzenet lehet – tette hozzá a 
hegymászó. A Magna Cum 
Laude frontembere, Mezô 
Misi is kiállít a facebookon 
a székely barátai mellett. 

„Hajrá gyergyószentmiklósi 
Barátaim! Isten áldjon Min-
denkit, aki fontosnak tartja! 
Ha Te is annak tartod, rakj ki 
egy székely zászlót az olda-

ladra. FONTOS! Nem politi-
kai ügynek szántam, csupán 
együtt érzek a barátaimmal!” 
– fogalmazott az énekes. 

Lakatos

Erôss zsolt a világ tetejére viszi fel 
a székely zászlót

Nemcsak a magyar ön-
kormányzatok állnak ki 
a székely zászló szabad 
használata mellett, hanem 
hazai hírességek, példá-
ul Mezô Mihály énekes és 
Erôss Zsolt hegymászó is.



– A technológiával felszíni 
adatokat gyûjtünk környezet-
védelmi céllal. Jól kivehetôek 
a lápok, belvizek vagy szivár-
gások, amit nyilvánvalóan 
nem lehet közvetlen közelrôl 
tanulmányozni – mutatja be 
Bakó Gábor csoportvezetô a 
találmányt. – Belvíz esetében 
mi fentrôl meg tudjuk hatá-
rozni a munkagépeket irá-
nyító szakembereknek, hol 
érdemes nekilátni a munká-
latoknak. Ezzel idôt és pénzt 
spórolunk meg számukra. 
Egy-egy vegyi anyag szivár-
gását is precízen meg tudjuk 
mutatni az érintetteknek, hol 

is tart éppen. 
Mûtrágyázás elôtt, 
a felvételeket kiértékelve, 
az is megállapítható, hol ér-

demes ezt 
mûvelni, hol 
nem veszik 
kárba egy 
használha-

tatlan földda-
rabon a drága 

trágya. A beren-
dezés bizonyos 

szempontból hason-
lít a kémmûholdak meto-

dikájára, de sokkal feltûnôbb 
jelenség. Ez egy mindössze 
500–1000 méter magasan 

szálló repülôrôl történô fény-
képezés. Ezzel titkos felada-
tokat nehéz lenne elvégezni. 
Maga a technológia viszont 
nem vihetô feljebb. Ha ma-
gasabbra megyünk, a légkör 
összetétele már nem enged-
né hasonló minôségû felvé-
telek készítését. Egyébként, 
ha nem áruljuk el a technoló-
giánkat, akkor is kidolgozzák 
öt éven belül valahol a világ 
másik felén.

Molnár Attila

– A pszichológia nagyon 
hamar fe l ismer te,  hogy 
létezik egy olyan embe-
ri minôség, ami mind az 
egyéni, mind a társadalmi 
hatékonyság vonatkozásá-
ban nagyon kedvezô – ma-
gyarázta Berentés Éva, aki 
szerint az érett személyiség 
mind a munkájában, mind 
magánéletében jól megállja 
a helyét. – Az érett szemé-
lyiséget három tulajdonság-
csoporttal lehet leírni. Az 
egyik a gondolkodásmód, 
ami azt jelenti, hogy az 
érett személyiség többek 
között valósághû észlelés-
re törekszik, innovatív, és 
pozitív érték- és normarend 
birtokában van, nem keve-
ri össze a tényeket a véle-
ménnyel. Életvezetésében 
a felelôsségvállalás és a lel-
kiismereti funkciói stabilan 
mûködnek, ami egy anyának 
vagy egy fônöknek éppen 

úgy hasznára válik, mint egy 
beosztott munkatársnak – 
részletezte a szakember, aki 
hangsúlyozta, hogy mivel 
manapság különösen fon-
tos a munkaerô minôsége, 
elsôdleges, hogy az egyé-
nek maguktól is tudják fel-
adataikat és azok megva-
lósítási lehetôségeit. Ehhez 
pedig éret t személyiség 
szükséges. – Ma Magyaror-
szágon tízbôl nyolc ember 
problémaorientált, aki egy 
helyzetben azonnal a hibát 
veszi észre. Ez a magatartás 
pedig késlelteti a „társadalmi 
érettség” kialakulását. 

Sz. D.

– A magyar válaszadók 
47 százaléka olyan ételeket 
eszik, amelyek felidézik a 
gyermekkor kedves, meg-
szokott ízeit – mondja Szabó 
Valéria piackutatási igazga-
tó. – A magyarok ragaszkod-
nak a megszokotthoz. Ez 
azonban nem begyöpösö-
döttséget jelent, hiszen eb-
ben az is közrejátszik, hogy 
Magyarországon mekkora 
választási lehetôség van a 
speciális ételtípusokból. A 
különbözô nemzetek kony-
hái iránt azokban az orszá-
gokban van a legnagyobb 
érdeklôdés, ahol sok a be-

vándorló, például Nagy-Bri-
tanniában. Nyugat-Európá-
ban nagyon elterjedt, hogy 
étteremláncok forgalmazzák 
a saját ételeiket a szupermar-
ketekben is. Nálunk ez még 
nem jellemzô – magyarázta 
a kutató. Ugyanígy csalóka 
adat, hogy a magyarok csak 
kevéssé keresik a kézmûves 
termékeket az élelmiszerbol-
tok polcain, nálunk ugyanis 
nagyon sokan családon be-
lül, barátokon, ismerôsökön 
keresztül szerzik be például 
a disznótorost, kolbászárut 
vagy házi lekvárokat.

szd

A 22 éves Sarah P. évek 
óta tudta, hogy vér sze-
rinti édesapja egy anonim 
spermadonor. Szerette vol-
na kideríteni, ki is az illetô. 
A németországi Hamm 
ítélôtáblája helyt adott a 
lány kérelmének, és arra 
kötelezte a klinikát, adja 
ki a spermadonor adatait. 
Németországban azonban 
most sokan attól tartanak, 
spermadonorok ezreit ránt-
ja ki eddigi anonimitásukból 
a precedens értékû ítélet. 
Az eset kapcsán felmerül a 
kérdés, vajon a még meg 
sem fogant gyermek késôbb 
szembeszállhat-e azzal a 
megállapodással, amit – 
még fogantatása elôtt – a 
vér szerinti szülei kötöttek, 
nyilvánvalóan az ô bele-
egyezése nélkül. 

A Helyi Téma annak pró-
bált utánajárni, vajon Ma-
gyarországon hasonló íté-
let születhetne-e egy ilyen 
perben. Ifj. Lomnici Zoltán 
alkotmányjogász a Helyi 
Téma kérdésére elmondta, 
a spermadonortól született 
utód esetében a magyar jog-
szabály nem zárja ki, hogy 

ismertté váljon számára a 
donor személye. – A sper-
madonortól született utód 
jogaival kapcsolatban a jog-
szabály egyértelmûen nem 
zárja ki annak a lehetôségét, 
hogy a késôbbi utód számá-
ra ismertté váljon a donor 

személye. Nem gondolom, 
hogy a klinika automatiku-
san kiadná az adatokat, va-
gyis bizalmasan kezeli azo-
kat, de egy esetleges perben 
azonban érvényesítheti az 
érintett – erre a különleges 
személyes adatra vonatko-

zó – igényét. Ami viszont az 
adományozót illeti, ott más 
a helyzet. Mivel ô ezen jo-
gáról írásban lemondott, a 
lehetséges utód adataihoz 
jogszerûen nem juthat hoz-
zá.

Vörös Viktória
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Precedens értékû pert 
nyert Németországban egy 
spermadonortól született 22 
éves nô. A fiatal lány addig 
járt a bíróságra, amíg végül 
kimondták: a spermadonort 
közvetítô klinika köteles 
kiadni az apa személyes 
adatait. Ifj. Lomnici Zoltán 
alkotmányjogász szerint 
a magyar jogszabály sem 
zárja ki, hogy a spermado-
nortól született utód megis-
merhesse a donort, a tulaj-
donképpeni „édesapját”.

Egy 26 országban végzett kutatásból kiderült, hogy 
a magyarok elsôsorban a megszokott ételekhez, ízek-
hez ragaszkodnak, de szívesen kipróbálják más nem-
zetek konyháit is, ha lehetôségük van. 

Berentés éva egyetemi 
oktató, pszichoterapeuta 
személyiségmodellt alko-
tott, amely azokat a tulaj-
donságokat foglalja tudo-
mányosan megalapozott 
rendszerbe, amelyek nél-
külözhetetlenek az emberi 
sikerhez, a boldogsághoz, 
és a társadalom egésze 
számára is hasznosak. Ökológiai szempontból 

forradalmi találmány lehet 
az Interspect kutatócso-
port tagjai által kifejlesztett 
technológia, amely fél cen-
timéteres felbontású légi 
fotótérképet képes készí-
teni repülôgéprôl. Ez negy-
venszer élesebb kép, mint 
amit a mûholdak tudnak.

Megismerheti az apját a 
spermadonortól született gyermek?

Bakó: olyan, mint egy kémmûhold

A magyarok nem a boltba 
mennek disznósajtért 

Tízbôl nyolcan a hibát 
keresik



– Kizárólag olyan dolgok-
ról beszélgetnék a vendége-
immel, melyekrôl maguk is 
szívesen beszélnek. Többek 
között Fábry Sándort is meg-
hívnám – mondta a színész, 
aki azt is elárulta lapunk-
nak, mi érdekli leginkább a 
szózsonglôrrel kapcsolat-
ban. – A diskurzust így indí-
tanám, barátságosan: „Te, 
Sanyi! Amikor csirkepörköltet 
fôzöl, nagyon megdinszteled 
elôször a hagymát, és csak 
utána rászórod a paprikát, 
vagy csak egy kicsit megpá-

rolod, és rögtön utána hozzá-
adod a húst?” Ez jó alapot ad 
bármilyen más témához – ér-
velt a színész, akinek egyéb-
ként már van egy mûsora, 
bár a fonyódi galériában 
tartott beszélgetései nem 
kapnak televíziós nyilvános-
ságot. – Több csatornával is 
tárgyalok. A mûsorötletemrôl 
nem mondok el többet, mert 
akkor ellopják. Sok tehetség 
van ebben az országban – 
magyarázta óvatosságát a 
reménybeli mûsorvezetô.

KrK

– A Ghost igazi kultuszfilm. 
Milyen emlékek fûzik hozzá? 

– Kamaszkoromban lát-
tam elôször, tavaly nyáron 
pedig a New York-i vakációm 
során a Broadway-n is meg-
néztem. Úgy éreztem, hogy 
ezt nem hagyhatom ki. Hatal-
mas élmény volt, és ráadásul 
ugyanezen a napon érkezett 
a castingról is a megkere-
sés.

– A filmen Demi Moore ját-
szotta a fôszerepet, milyen ér-
zés egy ilyen díva „helyébe” 
kerülni?

– Nem Demi Moore-t sze-
retném helyettesíteni, hanem 
Molly karakterét szeretném 
hitelesen megformálni. Re-
mélem, hogy az Operett-
színház hírnevéhez mérten 
tudom majd úgy játszani, 
hogy a közönség is szuperül 
érezze magát.

– A színészi és az énekesnôi 
feladatok mellett tud pihenni? 

– Számomra az alvás nem-
csak pihentetô, hanem igazán 
nyugtató is tud lenni, és vallom, 
hogy a szépségnek sem árt. 

NO

Sokáig tartotta magát a 
közhiedelem, hogy Feróék 
élô csirkét darálnak a színpa-
don. – Az egészet Erdôs Péter 
találta ki. Hogy miért, nem tu-
dom – magyarázta lapunknak 
Nagy Feró. – Nem mi voltunk 
az egyetlenek, akiket nem 
szeretett, szerintem egyedül a 

Neoton Família felelt meg az 
elvárásainak maradéktalanul. 
A volt cenzor még 1990-ben 
is azt nyilatkozta, hogy ha 
rajta múlna, nekünk egyetlen 
lemezünk sem jelenhetne 
meg – emlékezett vissza az 
elôadómûvész.

Erdôs egyébként olykor 
személyesen is megjelent a 
koncertjein. A Beatrice-rajon-
gók akkoriban szoros közös-
séget alkottak. Feró buzdítá-
sára babos kendôt viseltek, 
hogy az utcán is felismerhes-
sék egymást. Azt is tudták, 
hogyan szûrjék ki azokat, akik 
nem tartoznak közéjük. Ha a 
bulikon felcsendült a zenekar 
egyik slágere, a közönség le-
térdelt.

– A Térden állva címû nó-
tánk üzenete, hogy a gon-

dolat elé a szó csak térden 
állhat. A kívülállók nem tud-
ták, miért térdel le mindenki, 
ezért amikor egyszer Erdôs is 
eljött, állva maradt. Ugyanígy 
bukott le máskor hét ügynök 
is. Késôbb, amikor már bete-
kinthettem a megfigyelési ak-
támba, azt is megtudhattam, 
hogy arra a bizonyos kon-
certre, a Danuvia Mûvelôdési 
Házba pontosan ennyi em-
bert küldtek ki – mesélte a 
zenész.

Nagy Feró szerint egyéb-
ként ma is bárkit megfigyel-
hetnek. – A Facebookon 
mindenki önszántából árul-
ja el magáról, hogy éppen 
hova készül, kikkel barátkozik 
és hogyan gondolkodik. A 
lehetôség tehát adott, ma-
napság már nincs szükség 

analóg megfigyelôkre – jelen-
tette ki Feró, aki szerint a kö-
zösségi portálok egy rocker 
esetében modern erény-
övként is mûködhetnek. – 
Ahogy idôsödöm, egyre több 
rajongó lány vesz körül. Ez 
jólesik, de becsapnám ôket, 
ha teljesíteném kívánságukat. 
Utána nem számíthatnának 
folytatásra, de abban biztos 
lehetnék, hogy kalandjukkal 
még aznap eldicsekednének 
az interneten. Erre semmi 
szükségem. Jól mûködik a 
házasságom, a feleségem 
bízik bennem. Egyszer fordult 
elô, hogy poénból összedug-
tam a nyelvemet egy lányéval. 
Abból lett otthon ajtócsapko-
dás, de a nejem tudja, hogy 
nem gyûjtök trófeákat.

Kóré Károly

A korábbi évek hasonló 
mûsorain a hírek szerint a hí-
rességek négy- és hatmillió 
forint közötti összegért vál-
lalták a szereplést. Az RTL 
II egy új csatorna, így nem 
meglepô, hogy a tiszteletdíjak 
is valamivel alacsonyabbak: 
lapunk információi szerint há-
rom- és ötmillió forintot keres-
nek idén azok a celebek, akik 
tánccipôt húznak a Szombat 
esti lázban. – A szereplôk 
díjazásáról nem adunk sem-
miféle tájékoztatást. Minden-

kinek ugyanúgy kell próbál-
nia és dolgoznia, számunkra 
mindegyik szereplô egyaránt 
fontos – mondta a csatorna 
szóvivôje, Dobsi Adrienn, 
azt sejtetve, hogy nincse-
nek nagy különbségek a 
mûsorban részt vevô celebek 
honoráriumát illetôen. 

Nyilvánvaló azonban, 
hogy Vastag Csabának és 
Tóth Gabinak például számos 
koncertet, fellépést le kell 
mondania ahhoz, hogy helyt 
tudjon állni a próbákon és 
begyakorolhassa a koreog-
ráfiákat. Így valószínûsíthetô, 
hogy az egyes szereplôk 
fizetésében azért van némi 
különbség, hiszen például 
Szilveszter gazdát is bizto-
san hiányolják a háziállatok, 
de valószínûleg ô kevesebb 
bevételtôl esik el a próbák és 
felvételek miatt, mint a befu-
tott énekesek.

KK

iii Bulvár / Érdekesség

A Beatrice vitathatatla- 
nul a magyar rocktör- 
ténelem egyik legsike-
resebb zenekara. A közel 
négy évtizedes mûködés 
során számos kalandot 
átéltek, a banda nevéhez 
pedig legendák sokasága 
fûzôdik. Nagy Feró ezeken 
csak mosolyog, hiszen 
nála jobban senki sem 
tudja, melyiknek van való-
ságalapja. 

Önálló mûsorral térne vissza a képernyôre R. Kárpáti 
Péter. Legszívesebben egy talkshow-t vezetne, amelybe 
közéleti személyiségeket és politikusokat hívna meg.

Muri Enikô megkapta a Ghost címû musical fôszerepét 
a Budapesti Operettszínházban. Az énekesnô egyre 
többet játszik színpadon, legutóbb a Madách Színház-
ban József Attila szerelmét, Vágó Mártát alakította. 

Lapunk információi sze-
rint 3 és 5 millió forint kö-
zötti összegért táncolnak 
az RTL II-n a Szombat esti 
láz sztárszereplôi. A híres-
ségeknek rengeteg idejébe 
kerül a sok próba, ezért úgy 
tûnik, az elmaradt fellépése-
kért és egyéb kiesett bevé-
telekért is kárpótolni kell a 
csatornának a szereplôket.

Nagy Feró 
és az ügynökszûrô nóta

Milliókért táncolnak a sztárok

Fábry-t is 
meginterjúvolná 
R. Kárpáti Péter

Muri Enikô nem lesz 
Demi Moore-hasonmás 
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10 Csabai Mérleg

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének ../2013 (... ...) önkormányzati 
rendelete a településképi bejelentési eljárásról (tervezet)

TELEPüLéSKéPI RENDELETTERVEzET

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Köz- 
gyûlése az épített környezet alakításáról és védelmérôl 
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 62. § (6) bekezdésének 3. pont-
jában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörben 
eljárva a következôket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A RENDELET HATÁLyA

1. §

A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes sze-
mélyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkezô 
szervezetre, aki/amely Békéscsaba közigazgatási területén 
1. jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kö-

tött építési tevékenységet végez vagy azzal összefüggô 
építészeti-mûszaki tervdokumentációt készít,

2. önálló reklámtartó építményt, reklámhordozó felületet, 
reklámberendezést, fényreklámot, reklámfelületet helyez 
el, tart fenn vagy kíván elhelyezni vagy ilyen céllal felületet 
alakít ki vagy 

3. meglévô építmény rendeltetését – részben vagy egészben 
– megváltoztatja.

II. Fejezet

A településképi bejelentési eljárás

2. A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSHEz 
KÖTÖTT TEVÉKENySÉGEK

2. §

(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az 5. § (1) 
bekezdésében felsorolt területeken végzett, alább felsorolt 
tevékenységek elkezdése elôtt:
1. több rendeltetési egységet vagy több lakást tartalmazó 

épület utólagos hôszigetelése, homlokzati nyílászáró – 
áthidalóját nem érintô – cseréje, a homlokzat felületkép-
zésének megváltoztatása, a homlokzatfelület színezése,

2. épület homlokzatán lévô, vagy ahhoz illeszkedô 
elôtetô, ernyôszerkezet létesítése, meglévô átalakítá-
sa, bôvítése, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem 
kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani, kicserélni, 
megerôsíteni vagy újjáépíteni,

3. kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésû épület építése, 
bôvítése, amelynek mérete az építési tevékenységgel 
nem haladja meg a 20 m2 alapterületet,

4. közterület felôl építménnyel nem takart nem emberi tar-
tózkodásra szolgáló építmény építése, bôvítése, amely-
nek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg 
a nettó 50 m3 térfogatot, és a 3 m gerincmagasságot,

5. önálló reklámtartó építmény építése, átalakítása, 
bôvítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési 
tevékenységgel nem haladja meg:
a) beépítésre szánt területen a 9 m magasságot,
b) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.

6. közterületet és a nem közterületet elválasztó kerítés 
építése, átalakítása, megváltoztatása,

7. nem közterületi reklám létesítése, átalakítása, bôvítése, 
megváltoztatása,

8. mûemléki környezetben, vagy mûemléki védelem alatt 
álló építmény telke melletti telken meglévô építmény 
homlokzatának építésügyi hatósági engedélyhez nem 
kötött megváltoztatása,

9. új önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon 
álló) égéstermék-elvezetô kémény építése, amelynek 
magassága a 6,0 m-t nem haladja meg,

10. utasváró fülke építése,
11. megújuló energia hasznosítására szolgáló építmény, 

berendezés létesítése.
(2) Az 5. § (1) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozóan 

az építésügyi hatósági engedélyhez kötött, de a jogerôs 
engedélytôl eltérôen megvalósuló – az eltérést illetôen épí-
tésügyi hatósági engedélyhez nem kötött – építési munkák 
csak településképi bejelentési eljárás alapján végezhetôk.

3. §

(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni továbbá 
az alábbi építési tevékenységek esetén:

1. helyi egyedi védelem alatt álló építmény – homlokza-
tának megváltoztatásával együtt járó – építésügyi ha-
tósági engedélyhez nem kötött átalakítása, felújítása, 
helyreállítása, korszerûsítése,

2. közterületen zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, 
amelynek terepszinttôl mért magassága a 6,0 métert 
nem haladja meg,

3. közterületen vagy közterületrôl látszó módon felállított 
illemhely telepítése, építése, meglévô felújítása, hely-
reállítása, átalakítása, korszerûsítése, bôvítése,

4. közterületen vagy közforgalom céljára megnyitott te-
rületen szobor, emlékmû, kereszt, emlékjel, emlékfal 
építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt 
mért magassága nem haladja meg a 6 m-t,

5. közterületen vagy közforgalom céljára megnyitott te-
rületen park, játszótér, sportpálya építôipari mûszaki 
engedéllyel vagy megfelelôségi tanúsítvánnyal, vagy 
mûszaki specifikációval rendelkezô mûtárgyainak 
építése, egyéb építési tevékenység végzése.

(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévô 
építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – 
megváltoztatása vagy az önálló rendeltetési egységek 
számának növelése esetén, amennyiben az a meglévô 
utcai homlokzat jellegének változásával jár, vagy ameny-
nyiben az új rendeltetés szerinti területhasználat
1. telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szüksé-

gessé,
2. a korábbi rendeltetéshez képest 

a) környezetvédelmi (elsôsorban zaj- és légszeny-
nyezési) szempontból kedvezôtlenebb helyzetet 
teremthet,

b) jelentôsen megváltoztatja az ingatlanon belüli 
gépkocsiforgalmat vagy

c) a jogszabályi elôírásoknak megfelelôen többlet-
parkolóhelyek vagy rakodóhely kialakítását teszi 
szükségessé,

3. érinti a közterület kialakítását, a közterületen lévô be-
rendezéseket, a növényzetet vagy

4. érinti a kapcsolódó közterület közúti, gyalogos- vagy 
kerékpáros-forgalmat, azok biztonságát veszélyeztet-
heti.

(3) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni továbbá 
minden olyan esetben, amikor a Helyi Építési Szabályzat 
vagy a Szabályozási Terv a rendeltetésmódosítást felté-
telekhez köti, vagy járulékos beavatkozásokra vonatkozó 
kötelezettséget ír elô.

4. §

(1) A jelen rendelet elôírásai szerint – az 5. § (1) bekezdé-
sében felsorolt területekre vonatkozóan – településképi 
bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi hatósági 
engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklámelhelyezések 
megkezdése elôtt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti reklám- vagy hirdetôberendezések 
kialakításával és elhelyezésével kapcsolatos szabályokat 
és követelményeket az Önkormányzat külön rendelete 
tartalmazza.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti reklám- vagy 
hirdetôberendezések elhelyezésére közterületen kerül 
sor, a közterület-használati engedély kiadására csak a 
településképi bejelentési eljárás lefolytatását követôen, a 
bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján, 
és az abban meghatározott kikötések figyelembevételé-
vel kerülhet sor. 

3. A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI 
ELJÁRÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK

5. §

(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az alábbi 
területeken végzett, 2. és 4. §-ban felsorolt tevékenységek 
megkezdése elôtt:
1. nagyvárosias lakóterületek, településközpont vegyes 

területek, központi vegyes területek, kereskedelmi, 
szolgáltató területek, ipari területek, nagy kiterjedésû 
kereskedelmi célú területek, vegyes konferencia- és 
szabadidô-központ területek, oktatási központok te-
rületei, egészségügyi létesítmények területei, sport-, 
szabadidô-, strand-területei, mezôgazdasági üzemi te-
rületek, zöldterületek, 

2. természetvédelmi területeken (NATURA 2000) vagy helyi 
védelem alatt álló területeken (mûemléki környezet, tele-
pülésszerkezeti védelem, településképi védelem, helyi 
természetvédelem, védett utcakép, védett fasor utcája),

3. mûemléki környezetben,
4. helyi védelem alatt álló területen, vagy helyi védelem 

alatt álló épület szomszédságában lévô telken (telepü-
lésszerkezeti védelem, településképi védelem, védett 
utcakép, védett fasor utcája, egyedi természeti érték 
környezete),

5. a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott belváros 
területén,

6. gyûjtôutak mentén belterületen mindkét irányban 30 
méteren, külterületen mindkét irányban 150 méteren 
belül,

7. az Almáskerti ipari park területén,
8. az Ókörös (Gerlai-csatorna) és az Élôvíz-csatorna men-

tén az azok partjaihoz legközelebb esô építési övezet-
be tartozó telkeken,

9. közterületen.
(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a Békés-

csaba Megyei Jogú Város Közigazgatási területén végzett, 
3. §-ban felsorolt tevékenységek megkezdése elôtt.

4. A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI 
ELJÁRÁS LEFOLyTATÁSA

6. §

(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgár-
mesterhez benyújtott – papíralapú – bejelentésre indul. A 
bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a dokumen-
tációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.

(2) A bejelentésnek az alábbi alapadatokat kell tartalmaznia:
1. a bejelentô nevét,
2. a bejelentô címét, szervezet esetén székhelyét,
3. a folytatni kívánt építési tevékenység, reklámelhelye-

zés vagy a rendeltetésváltoztatás megjelölését,
4. a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy 

a rendeltetésváltoztatás tervezett kezdési idôpontját 
és idôtartamát,

5. a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy 
rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi számát.

(3) A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelôen 
– legalább az alábbi építészeti-mûszaki munkarészeket 
kell tartalmaznia:
1. a 2. § szerinti építési munkák esetében – megfelelô 

jogosultsággal rendelkezô tervezô által készített – 
a) mûszaki leírást a telepítésrôl és az építészeti kialakí-

tásról,
b) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a te-

repviszonyok feltüntetésével,
c) alaprajzot,
d) valamennyi homlokzatot, 
e) amennyiben az építmény az utcaképben megjele-

nik, utcaképi vázlatot;
2. a 3. § szerinti rendeltetés-módosítások esetében – 

megfelelô jogosultsággal rendelkezô tervezô által ké-
szített –
a) mûszaki leírást, amely ismerteti
aa) az új rendeltetésnek megfelelô (terület) használat 

és technológia jellemzôit, 
ab) a rendeltetésmódosítás következtében – a szom-

szédos és a környezô ingatlanokat érintô – válto-
zásokat, hatásokat, továbbá

ac) a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat,
b) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a te-

repviszonyok feltüntetésével,
c) alaprajzot
d) homlokzatot vagy a közterületrôl látható felületek 

változtatását bemutató látványtervet, fotómon-
tázst;

3. a 4. § szerinti reklámelhelyezések esetében, kivéve 
a mobil megállító táblát – megfelelô jogosultsággal 
rendelkezô tervezô által készített –
a) mûleírást,
b) közterületi elhelyezés esetén M=1:500 méretará-

nyú, a közmûszolgáltatókkal dokumentáltan egyez-
tetett helyszínrajzot,

c) a reklámberendezés elhelyezésének vagy rögzíté-
sének mûszaki megoldását,

d) az építmény érintett részletét, 1 m2-t meghaladó 
felületû berendezés esetén az érintett felület egé-
szét ábrázoló homlokzatot,

e) látványtervet vagy fotómontázst.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott munkarészek közül 

azok, amelyek az önkormányzati fôépítésszel történô 
elôzetes egyeztetés alapján a településképi bejelentés 
elbírálásához nem szükségesek, a dokumentációból el-
hagyhatók.
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(5) A településképi bejelentési eljárásban a tevékenység 
tudomásulvételérôl vagy megtiltásáról szóló döntés kiala-
kítása során – különösen – az alábbi szempontokat kell 
figyelembe venni: 
1. az építési szabályoknak való megfelelôség,
2. a kialakult településszerkezethez (utcahálózat, telek-

szerkezet, beépítési mód, az építési vonal, település-
szerkezeti szempontból jelentôs zöldterület vagy nö-
vényzet) való illeszkedést,

3. a településképhez való illeszkedést (külsô település-
kép, belsô településkép, utcakép),

4. a település táji környezetéhez való illeszkedést (a te-
lepülés megjelenése a tájban, hagyományos mûvelési 
mód, növényzet és természetes környezet),

5. a településkarakterhez történô illeszkedést (a telepü-
lésszerkezet, a településkép elemei, formái, anyagai, 
színvilága együttesen)

6. a védendô értékeket,
7. a távlati adottságokat, fejlesztési lehetôségeket.

(6) A településképi bejelentésre kiadott igazolás az önkor-
mányzati fôépítész szakmai álláspontján alapul.

7. §

(1) Amennyiben a tevékenység megfelel az 6. § (4) bekezdés-
ben felsorolt szempontoknak, a polgármester a tervezett 
építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetés-
változtatás tudomásulvételérôl 8 napon belül igazolást 
állít ki, amelynek érvényességi ideje, ha az igazolás más-
képpen nem rendelkezik: 
1. állandó építmény esetén végleges,

2. legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén 180 nap,
3. reklámcélú hirdetmény és hirdetôberendezés – kivéve 

cégér – esetén 1 év,
4. cégér vagy cégjelzô és címjelzô hirdetmények és 

hirdetôberendezéseik esetén 5 év, de legfeljebb amed-
dig a kihelyezés alapjául szolgáló körülmények fennáll-
nak,

5. útbaigazító hirdetmény esetén 2 év, de legfeljebb 
ameddig a kihelyezés alapjául szolgáló körülmények 
fennállnak.

(2) A 2–4. § szerinti tevékenység a bejelentés alapján – a (1) 
bekezdés szerinti igazolás birtokában, az abban foglalt 
esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhetô, 
ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

(3) A polgármester csak akkor ad településképi igazolást, ha 
a bejelentés tartalma és a városi fôépítész szakmai állás-
pontja alapján úgy ítéli meg, hogy a tervezett építmény a 
környezetére jelentôs hatást gyakorol. Ha a polgármester 
a tervezett tevékenységet nem tiltja meg vagy nem ad iga-
zolást a határidôn belül, a bejelentést tudomásul vettnek 
kell tekinteni, és a tervezett tevékenység megkezdhetô. A 
bejelentés tudomásulvétele ebben az esetben is a (1) be-
kezdés szerinti érvényességi idôtartamra vonatkozik.

8. §

A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység, 
reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését 
és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezte-
ti a bejelentôt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének 
és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés 

a) nem felel meg a településfejlesztési koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezé-
si eszközökrôl vagy az egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekrôl szóló Korm. rendeletben meghatározott 
követelményeknek, vagy az e rendeletben meghatározot-
tak alapján településképi szempontból kifogásolható.

b) nem tartalmazza a 6. § (2) és (3) bekezdésének megfelelô- 
en összeállított dokumentációt.

9. §

(1) A településképi bejelentés tudomásulvételét tartalmazó 
igazolást vagy a tudomásulvétel megtagadását tartalmazó 
határozatot a polgármester a bejelentés megérkezésétôl 
számított 8 napon belül adja ki.

(2) A bejelentés elmulasztása, az igazolásban elôírtak meg-
szegése esetén e magatartás megszegôjével szemben 
50 000 forintig terjedô pénzbírság szabható ki.

III. fejezet

záró rendelkezések

10. §

A jelen rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba, és rendel-
kezéseit az ezt követôen indult eljárásokban és tevékenysé-
gekre kell alkalmazni.

 Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
 polgármester jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Köz- 
gyûlése az épített környezet alakításáról és védelmérôl 
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 62. § (6) bekezdésének 7. pont-
jában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. §. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkö- 
rében eljárva a következôket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes 

személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem 
rendelkezô szervezetre, aki/amely Békéscsaba közigaz-
gatási területén joszabályban építésügyi hatósági enge-
délyhez kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal 
összefüggô építészeti-mûszaki tervdokumentációt készít.

(2) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált település- 
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközök- 
rôl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz- 
ményekrôl szóló Korm. rendelet elôírásait a jelen rendelet-
ben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.

(3) A rendelet elôírásai nem vonatkoznak az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenôrzésekrôl, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 
Korm. rendeletben meghatározott azon engedélyezési el-
járásokra, amelyek esetében
1. az építészeti-mûszaki tervdokumentációk elôzetes minô- 

sítése a településrendezési és építészeti-mûszaki tervta-
nácsokról szóló Korm. rendelet szerint a központi vagy a 
területi építészeti tervtanács hatáskörébe tartozik vagy

2. az építtetô összevont telepítési eljárást, ezen belül tele-
pítési hatásvizsgálati szakaszt kezdeményezett.

II. Fejezet

A településképi véleményezési eljárás

2. A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNyHEz KÖTÖTT 
ENGEDÉLyEzÉSI ELJÁRÁSOK

2. §
(1) A 3. §-ban felsorolt területekre vonatkozóan településképi 

véleményezési eljárást kell lefolytatni az építésügyi ható-
sági engedélyhez kötött építési munkák esetén

1. új építmény építésére,
2. meglévô építmény – a meglévô tetôtér beépítését is ide 

értve – beépített szintterület növekedését eredményezô 
bôvítésére,

3. meglévô építmény településképet érintô átalakítására 
irányuló építési, összevont vagy fennmaradási enge-
délyezési eljárásokhoz készített építészeti-mûszaki ter-
vekkel kapcsolatban.

(2) A 3. §-ban felsorolt területeken az építésügyi hatósági 
engedélytôl eltérô vagy építésügyi hatósági engedélyhez 
nem kötött építési munkák – az Önkormányzat külön ren-
deletében meghatározottak szerint – csak településképi 
bejelentési eljárás alapján végezhetôk.

3. A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNyEzÉSI 
ELJÁRÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK

3. §

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az 
alábbi területeken végzett jogszabályban építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-
mûszaki tervekkel kapcsolatban:
1. nagyvárosias lakóterületeken, településközpont vegyes 

területeken, központi vegyes területeken, kereskedelmi, 
szolgáltató területeken, ipari területeken, nagy kiterjedésû 
kereskedelmi célú területeken, vegyes konferencia- és 
szabadidô-központ területeken, oktatási központok te-
rületein, egészségügyi létesítmények területein, sport-, 
szabadidô-, strand-területein, mezôgazdasági üzemi terü-
leteken, zöldterületeken,

2. természetvédelmi területeken (NATURA 2000) vagy helyi 
védelem alatt álló területeken (mûemléki környezet, tele-
pülésszerkezeti védelem, településképi védelem, helyi ter-
mészetvédelem, védett utcakép, védett fasor utcája),

3. mûemléki környezetben,
4. helyi védelem alatt álló területen, vagy helyi védelem alatt 

álló épület szomszédságában lévô telken (településszer-
kezeti védelem, településképi védelem, védett utcakép, 
védett fasor utcája, egyedi természeti érték környezete),

5. a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott belváros te-
rületén,

6. gyûjtôutak mentén belterületen 30 méteren, külterületen 
150 méteren belül,

7. az Almáskerti ipari park területén,
8. az Ókörös (Gerlai-csatorna) és az Élôvíz-csatorna mentén, 

vagy az azokhoz legközelebb esô építési övezetbe tartozó 
telkeken létesülô építmények esetében,

9. közterületen.

4. §

A településképi vélemény alapját a Tervtanács állásfoglalá-
sa képezi az alábbi esetekben:
1. a 3. §-ban felsorolt területeken létesülô

a) háromnál több rendeltetési egységet tartalmazó épít-
mények,

b) egy telken meglévô vagy tervezett 3 épület,
c) telepszerû vagy zártsorú beépítésû területen épület, 

épületegyüttes
 építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési mun-

kákra vonatkozó építészeti-mûszaki terveivel kapcsolat-
ban,

2. Békéscsaba közigazgatási határán belül létesülô
a) olyan építményegyüttesek a rendeltetésétôl és a léte-

sítés helyétôl függetlenül, amelyeknek az összes nettó 
alapterülete az 500 m2-t, vagy az építmény legmaga-
sabb pontja a 14,5 métert, vagy építmény vagy épület-
magassága a 10 métert meghaladja,

b) 150 m2 hasznos alapterületet meghaladó alapterületû 
lakás rendeltetést is tartalmazó építmények,

c) helyi egyedi védelem alatt álló építmények,
d) legalább 3 önálló lakás kialakítására alkalmas lakóépület

 építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési mun-
kákra vonatkozó építészeti-mûszaki terveivel kapcsolat-
ban.

5. §

A településképi vélemény alapját Békéscsaba Megyi Jogú 
Város Fôépítészének (a továbbiakban: Fôépítész) állásfogla-
lása képezi az alábbi esetekben:
3. a 3. §-ban felsorolt területeken létesülô

a) 20 m2-t meghaladó építmények – a Tervtanácshoz ren-
deltek kivételével,

b) egy telken meglévô vagy tervezett 3 épület,
c) telepszerû vagy zártsorú beépítésû területen épület, 

épületegyüttes,
 építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra 

vonatkozó építészeti-mûszaki terveivel kapcsolatban;
4. Békéscsaba közigazgatási határán belül

a) helyi egyedi védelem alatt álló épületek rendeltetés 
váltása,

b) helyi védelem alatt álló építmények szomszédságában 
lévô építmények utcai homlokzat megváltoztatásával 
is járó építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési 
munkái esetén,

Folytatás a 12. oldalon →
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c) önálló reklámtartó építmény, amelynek a mérete az épí-
tési, bôvítési, településképet érintô átalakítási tevékeny-
ség után meghaladja beépítésre nem szánt területen a 
9,0 m, beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot

 építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra 
vonatkozó építészeti-mûszaki terveivel kapcsolatban.

5. A VÉLEMÉNyEzÉSI ELJÁRÁS LEFOLyTATÁSA

6. §

(1) A Tervtanács mûködési feltételeit és eljárási szabályait kü-
lön önkormányzati rendelet tartalmazza.

(2) Amennyiben a Tervtanács határozatképessége 10 napon 
belül nem biztosítható, kivételes esetben a 4. § szerinti 
tervtanácsi állásfoglalást a Fôépítész szakmai állásfogla-
lása helyettesítheti. 

(3) Amennyiben a tervezési terület vagy az építési munka sa-
játosságai alapján indokolt, a polgármester vagy – a pol-
gármester egyetértésével – a fôépítész kezdeményezheti 
településképi véleményezés eljárás lefolytatását a 3. §-ban 
felsorolt területeken kívüli, és a 4. §-ban nem szereplô épí-
tési munkák esetében is.

7. §

(1) A településképi véleményezési eljárás az építtetô vagy 
az általa megbízott tervezô (a továbbiakban együtt: 
kérelmezô) polgármesterhez papíralapon benyújtott 
kérelmére indul. A kérelmezô legkésôbb a kérelem be-
nyújtásáig a véleményezendô építészeti-mûszaki tervdo-
kumentációt elektronikus formában feltölti az építésügyi 
hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre, 
amelyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.

(2) A polgármester településképi véleményét – a 4. § vagy az 
5. § szerinti állásfoglalás alapján – a Fôépítész készíti elô. 

(3) A településképi véleményben a polgármester a tervezett 
építési tevékenységet engedélyezésre
1. javasolja,
2. feltétellel javasolja vagy
3. nem javasolja.

(4) A településképi véleményhez minden esetben csatolni 
kell a Tervtanács 4. § szerinti vagy a Fôépítész 5. § szerinti 
állásfoglalását.

(5) A településképi véleményt – a kérelem beérkezésétôl 
számított legfeljebb 15 napon belül – meg kell küldeni 
a kérelmezônek, és (.pdf formátumban) az (1) pontban 
megadott elektronikus tárhelyre is fel kell tölteni.

8. §

A 7. § (1) bekezdése szerinti építészeti-mûszaki tervdoku-
mentációnak – a településfejlesztési koncepcióról, az integ-

rált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezé-
si eszközökrôl, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekrôl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. 
§ (3) bekezdésében foglaltakon túl – az alábbi munkarészeket 
is tartalmaznia kell:
1. mûszaki leírást;
2. (tetôfelülnézeti) helyszínrajzot

a) a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken 
álló építmények,

b) a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakí-
tásának

 ábrázolásával;
3. az épület jellemzô szintjeinek alaprajzát;
4. metszeteket a megértéshez szükséges mértékben;
5. valamennyi homlokzatot;
6. utcaképet, ha a tervezett építmény az utcaképben megje-

lenik;
7. amennyiben szükséges, látványtervet vagy modellfotót 

(legalább két-két madártávlati, valamint szemmagasság-
ból ábrázolt nézettel).

5. A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNyEzÉS 
RÉSzLETES SzEMPONTJAI

9. §

(1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, 
hogy a tervezett építmény
1. megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt 

kötelezô elôírásoknak, 
2. illeszkedik-e a város természeti és épített értékeihez,
3. a településrendezési eszköz irányadó szabályozásá-

tól eltérô megoldás esetén azokkal egyenértékû vagy 
kedvezôbb beépítést vagy településképi megjelenést 
eredményez-e. 

(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
1. a beépítés módja – az (1) bekezdés 2. pontjában fog-

laltakon túl – megfelel-e a környezetbe illeszkedés kö-
vetelményének,

2. figyelembe veszi-e a kialakult vagy átalakuló környezô 
beépítés adottságait, rendeltetésszerû használatának 
és fejlesztésének lehetôségeit,

3. nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszé-
dos ingatlanok benapozását vagy építmények kilátá-
sát, használatát,

4. több építési ütemben megvalósuló új beépítés vagy 
meglévô építmények bôvítése esetén biztosítható-e 
az illeszkedési követelményeknek megfelelô megva-
lósíthatóság, a beépítés sorrendje megfelel-e a ren-
dezett településképpel kapcsolatos követelmények-
nek.

(3) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, 
hogy
1. a földszinti alaprajz – a tervezett rendeltetés az az-

zal összefüggô használat sajátosságaiból eredôen 

– nem korlátozza vagy zavarja-e indokolatlan mérték-
ben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerû hasz-
nálatát,

2. az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épü-
let tömegének vagy homlokzatainak településképi 
szempontból kedvezôtlen megjelenését.

(4) Az épület homlokzatának és tetôzetének kialakításával 
kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
1. azok építészeti megoldásai megfelelôen illeszked-

nek-e a kialakult vagy a településrendezési eszköz 
szerint átalakuló épített környezethez, 

2. a homlokzatok tagolása, a nyílászárók kiosztása össz-
hangban van-e az épület rendeltetésével és használa-
tának sajátosságaival,

3. a terv megfelelô javaslatot ad-e a rendeltetéssel össze- 
függô reklám- és információs berendezések elhelye-
zésére és kialakítására,

4. a terv városképi szempontból kedvezô megoldást tar-
talmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, 
tartozékai elhelyezésére, továbbá hogy 

5. a tetôzet kialakítása – különösen hajlásszöge és eset-
leges tetôfelépítményei – megfelelôen illeszkednek-e a 
környezet adottságaihoz.

(5) A közterülettel való kapcsolatot illetôen vizsgálni kell, 
hogy
1. a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi 

kialakítása, az ebbôl eredô használata 
a) korlátozza-e a közlekedést és annak biztonságát,
b) megfelelôen veszi-e figyelembe a közterület adott-

ságait és esetleges berendezéseit, mûtárgyait, va-
lamint növényzetét, ebbôl eredôen

c) a terv megfelelô javaslatokat ad-e az esetleg szük-
ségessé váló – a közterületet érintô – beavatkozá-
sokra;

2. az esetleg a közterület fölé benyúló építményrészek 
vagy szerkezetek és berendezések milyen módon be-
folyásolják a közterület használatát, különös tekintettel 
a meglévô vagy a telepítendô fákra, fasorokra.

(6) A Tervtanács vagy a Fôépítész állásfoglalása az (1) be-
kezdésben szereplô általános, valamint a (2)–(5) bekez-
désben felsorolt részletes szempontok alapján készül el. 

III. Fejezet

záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba, és ren-
delkezéseit az ezt követôen indult eljárásokban kell alkal-
mazni.

 Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
 polgármester jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének .../2013 (... ...) önkormányzati 
rendelete a településképi véleményezési eljárásról (tervezet)
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2013. évi ifjúsági feladatok 
támogatása

2013. évi közmûvelôdési és 
mûvészeti céltámogatás

Békéscsaba Megyei Jo- 
gú Város Önkormányzat 
Közgyûlése közmûvelôdé- 
si, ifjúsági, oktatási és 
sportbizottsága pályázatot 
hirdet a 2013. évi ifjúsági 
feladatok ellátására.

A PÁLyÁzAT CÉLJA:

A Békéscsabán mûködô 
gyermek- és ifjúsági közös-
ségek tevékenységének 
segítése, azok erôsítése ér-
dekében, a fiatalok kezde-
ményezésére és/vagy aktív 
szerepvállalásával megvaló-
suló, egyszeri vagy folyama-
tos programok, események, 
rendezvények támogatása, 
amelyek lehetôséget adnak 
a fiatalok kreativitásának ki-
fejezésére, illetve a felmerülô 
igények szerinti közösségi 
programok megvalósításá-
ra.

Pályázati keretösszeg: 
700 000 Ft

A pályázat megvalósulá-
sának határideje: 2013. már-
cius 1. – 2014. február 28.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2013. március 29.

A pályázatok elbírálásá-
nak várható határideje: 2013. 
április 23.

PÁLyÁzATI TÉMAKÖR:

Pályázók köre:

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város területén mûködô álta-
lános iskolák felsô tagozatos 
diákjaiból és középiskolás 
fiatalokból álló gyermek- és 
ifjúsági szervezetek, ifjúsá-
gi korosztállyal foglalkozó 
önszervezôdô közösségek, ci-
vil szervezetek, intézmények.

Támogatható tevékeny-
ség: A gyermek- és ifjúsági 
korosztály önmegvalósítását 
biztosító, a közösséghez tar-
tozás élményét erôsítô – taní-
tási órán kívül esô szabadidôs 
tevékenységekre – gyermek 
és ifjúsági programok, kép-
zések, rendezvénysorozatok 
megvalósítása az általános 
iskolák felsô tagozatos diák-
jai és a középiskolás korosz-
tály számára.

A pályázattal kapcsola-
tos részletes információk 
és a pályázathoz szükséges 
ûrlap a polgármesteri hiva-
tal oktatási, közmûvelôdési 
és spor tosztályán (Bé-
késcsaba, Szent István 
tér 7., 66/452-252/2513, 
perjesi@bekescsaba.hu) is 
igényelhetô, illetve a www.
bekescsaba.hu honlap Hí-
rek menüpontjának Pályáza-
ti hírek oldaláról letölthetô.

Békéscsaba Megyei Jo- 
gú Város Önkormányzat 
Közgyûlésének közmûve- 
lôdési, ifjúsági, oktatási és 
sportbizottsága pályáza- 
tot hirdet a 2013. évi köz- 
mûvelôdési és mûvészeti 
céltámogatás elnyerésére. 

A PÁLyÁzAT CÉLJA:

A békéscsabai állampol-
gárok és mûvelôdô közös-
ségeik kulturális tevékeny-
ségének támogatása.

A pályázók köre: alkotó-, 
elôadómûvészek / Békés-
csabán mûködô egyesüle-
tek, alapítványok, szerveze-
tek / rendezvényszervezôk 
/ egyházak, gyülekezetek /
közmûvelôdési, oktatási in-
tézmények.

KATEGóRIÁK:

A kategória: 
Az alábbi területeken vég-

zett egyéni vagy csoportos 
mûvészeti tevékenység, mû- 
vészeti alkotások létrehozá-
sa és/vagy bemutatása, a 
szükséges feltételek megte-
remtése.
1. Irodalom és színházmû- 

vészet
2. Zene- és táncmûvészet
3. Képzômûvészet, fotó- és 

filmmûvészet   

B kategória:
Közmûvelôdési, mûvésze- 

ti rendezvények / táborok szer- 
vezése

A pályázati keretösszeg 
(A–B kategória összesen): 
4 500 000 Ft

A pályázat benyújtási ha-
tárideje: 2013. március 29.

Támogatási idôszak: 2013. 
március 1. – 2014. február 28.

A pályázatok elbírálásá-
nak várható határideje: 2013. 
április 23. 

A pályázattal kapcsola-
tos részletes információk 
és a pályázathoz szükséges 
ûrlap a Polgármesteri Hiva-
tal oktatási, közmûvelôdési 
és spor tosztályán (Bé-
késcsaba, Szent Is t ván 
tér 7., 66/452-252/2512, 
pa t a i@be ke sc s aba .hu) 
is igényelhetô, illetve a 
www.bekescsaba.hu hon-
lap Hírek menüpontjának 
Pályázati hírek oldaláról 
letölthetô.

w w w . c s a b a i m e r l e g . h u



Korcsoportonként elsô, 
második és harmadik díjat 

osztottak ki, továbbá sok kü-
löndíjat. Az óvodásoknál Nagy 
Janka – Kónya Tímea (Doboz), 

az alsósoknál Ve-
res Nóra (Gerla), 
a felsôsöknél 
Braun Krisztián 
(Erzsébethelyi 
iskola) rajza lett 
az elsô. A meg-
nyitón a Penza-
lakótelepi óvo-
dások adtak mû-
sort: a közleke-
dési táblák je-
lentését ismer-

hettük meg a gyerekek játé-
kos bemutatójából. 

V. A.

A lakáscélú kamatmen-
tes kölcsön támogatás 
iránti kérelmek benyújtásá-
ra 2013. március 1. és 31. 
napja között van lehetôség. 
A lakáscélú kamatmentes 

kölcsön támogatás részletes 
feltételei a www.bekescsaba.
hu internetes honlapon te-
kinthetôk meg.

További információ és a 
kérelemnyomtatvány igény-

lésének, leadásának helye: 
Polgármesteri hivatal szo-
ciálpoli t ikai osztály, Bé-
késcsaba, Szabadság tér 
11–17. II. 26-os iroda. Tele-
fonszám: 523-838/4019-es 
mellék.

A kérelmek elbírálásának 
idôpontjai: Az egészségügyi, 
szociális és lakásügyi bizott-
ság 2013. áprilisi ülése 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, mint Közvetítô 
Szervezet, pályázatot hirdet a „Bé-
késcsaba belváros-rehabilitáció I. 
ütem” városrehabilitációs projekt 
keretében elkülönített Program-
alap felhasználásával megvalósu-
ló mini-projektek támogatására

1. A pályázat célja

A pályázati kiírás célja a „Bé-
késcsaba belváros-rehabilitáció I. 
ütem” projekt infrastrukturális ele-
meit kiegészítô programok támoga-
tása, melyek elôsegítik a fejleszté-
sek eredményeinek megismerését, 
elfogadását, hozzájárulnak a kö-
zösségépítéshez, a helyi identitás 
erôsítéséhez. További cél a helyi 
környezet- és egészségtudatosság 
elterjesztése, a közlekedés- és köz-
biztonság erôsítése.

A megvalósítandó tevékenysé-
gek célcsoportja a város lakossága, 
valamint az ide látogatók (turisták, 
szomszédos települések és testvér-
városok lakossága, ingázók), akik a 
tervezett programok, rendezvények, 
fórumok résztvevôi lehetnek.

2. A pályázók köre

Helyi, a településen bejegy-
zett székhellyel (telephellyel) ren-
delkezô non-profit szervezetek, ame-
lyek a település lakosságával kap-
csolatban vannak. (A részletes pá-
lyázati útmutató szerint.) 

3. Támogatható
tevékenységek

1. „Idôutazás Békéscsabán – Bé-
késcsaba régen és most”

 A program a helyi kötödést és 
identitást erôsítô rendezvény, 
amely bemutatja a hajdani és a 
mai Békéscsaba belvárosának 
jellegzetes, történetében fontos 
épületeit, tereit. Az egész napos 
rendezvényt szórakoztató prog-
ramok kísérjék.

2. „Környezettudatos
Békéscsaba”

 A program a környezetünk 
megóvásának érdekében az 
ökotudatos életmód alapjainak 
megismertetését célozza, be-
mutatóval egybekötött szem-
léletformáló elôadások, kós-
tolók, mûhelyfoglalkozások, 
kézmûves játszóház megvaló-
sításával. 

4. „Egészséges Békéscsaba”

 A programok a kerékpáros-köz-
lekedés népszerûsítésére, a
szabad levegôn mozgás és 
egészséges életmód jegyében. 
Kerékpáros-bemutatók, ügyes-
ségi versenyek, helyi egészsé-
ges termékek bemutatása és 
zenés elôadások, programok 
szervezése.

A programok kizárólag az akció-
terület határain belül valósulhatnak 
meg.

Lehetôséget biztosítunk az el-
várt célokon belüli részpályázat be-
nyújtására is.

A programok kezdô idôpontja: 
2013. június 1., záró idôpontja: 
2013. június 30. 

A rendelkezésre álló keret: 
15 240 000 Ft.

Támogatás formája: vissza nem 
térítendô támogatás.

Támogatási intenzitás: 100%

Támogatás összege: minimum 
400 000 Ft, maximum 3 000 000 Ft.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2013. március 14. – 2013. 
április 2. 

Pályázat benyújtása

A részletes pályázati útmutató 
elérhetô Békéscsaba MJV Ön-
kormányzata honlapján (www.
bekescsaba.hu), valamint nyom-
tatott formában a Békéscsabai Vá-
rosfejleszési Kft. irodájában (5600 
Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. 
III. em. 2.) 

A kérdéseiket a 06-66/523-
8 0 0/420 3 te le fonszámon,  a 
varosfejlesztes@bekescsaba.hu 
e-mail címen tehetik fel.

– December elején váltotta 
dr. Takács Árpádot a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatói 
poszton, a csabaiak még ke-
veset tudnak önrôl. Az irodá-
ban látható relikviákból úgy 
sejteni: közel áll a szívéhez a 
repülés és Szolnok is… 

– Valóban. Szolnokról ér-
keztem, ez a szülôvárosom, itt 
végeztem a tanulmányaimat, 
most is odajárok haza. Fele-
ségem az államkincstárnál 
dolgozik, ô is sokat ingázik. 
Lányom végzôs gyógysze-
rész-hallgató, fiam pedig fog-
orvosnak tanul. A fôiskolán 
helikopter-üzembentartó mû-
szaki mérnökként végeztem,
innen a szenvedély a légi 
jármûvek, a repülés iránt. A 
diploma megszerzése után, 
kilenc éven át oktattam is a 
fôiskolán, majd a honvédség 
átszervezésekor kerültem 
Szolnokon a megyei tûzoltó-
parancsnokságra, ahol ké-
sôbb a regionális, mûszaki 
mentôbázist is létrehoztuk. 

– Milyen esetek hagytak 
mély nyomot önben a kataszt-
rófavédelemnél eltöltött évek 
alatt? 

– Szolnokon fôként az ár-
vizek jelentették a kihívást. 

Ilyen volt az 1999-es, 2000-
ben pedig 1041 centiméter 
volt a vízszint (mutatja a falon 
lévô fotón a vízbôl alig kilátszó 
hidat). Ez volt az az esztendô, 
amikor a katasztrófavédelem 
jelentôs átalakuláson ment 
keresztül, így éppen nyakig 
voltunk a szervezeti változá-
sokban, amikor nyakunkba 
kaptuk ezt az árvizet, de em-
lékezetes volt a 2006-os ára-
dás is.

Ugyancsak örökre bele-
égett az emlékezetembe a 
2003-as, szolnoki kórháztûz. 
Itt emberi felelôtlenség veze-
tett odáig, hogy egy alagsor-
ban keletkezett tûz miatt 250 
embert, közöttük betegeket, 
szülô nôket, kisbabákat kel-
lett emelôkosárral, illetve 
légzô-álarcban kimenekíteni 
egy füsttel teli, hétemeletes 
épületbôl. Egy egész napig 
tartott a heroikus küzdelem, 
a tûzoltók, a kivezényelt kato-
nák, az egészségügyi dolgo-

zók is mindent megtettek, s 
így az anyagi kár mellett sze-
rencsére még sérülés sem 
történt a mentés során. 

– Az elmondottakból kide-
rült: mindig kivette részét az 
aktív katasztrófa-elhárításból, 
most pedig igazgatóként irá-
nyítja a megyei szervezetet. 
Néhány hónap elteltével már 
megkérdezhetem: hogyan 
érzi magát Békéscsabán? 

– Kollégáim nagyon fel-
készültek, a Békésben élô 
emberek együttmûködôek, 
nyitottak. A békéscsabai vá-
rosvezetéssel is szoros és 
jó az együttmûködésünk. 
Ezt mutatja az is, hogy 
Vantara Gyula polgármester 
a közelmúltban vehette át a 
fôvárosban azt az emléktár-
gyat, amellyel az országos 
fôigazgató azt ismerte el, 
hogy a katasztrófavédelem 
ügyét kiemelten kezelik a me-
gyeszékhelyen.

Gajdács Emese
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PÁLYÁzATI
FELHÍVÁS

Tûzoltás és repülés:
a két szenvedély

A megyei katasztrófavé-
delmi igazgatóság Kazinczy 
utcai épületének igazgatói 
irodájában körülnézve sok 
mindent megtudhatunk Tóth 
Tibor mérnök-ezredesrôl. A 
falakon helikopteres fotók, 
egy kollégák által aláírt, 
hátsó légcsavar, és Szol-
nok légi fotója. 

A Békés Megyei 
Baleset-megelôzési 
Bizottság ismét meg-
rendezte a „Közleke-
désbiztonság gyer-
mekszemmel” elneve-
zésû rajzpályázatát és 
kiállítását óvodások és 
általános iskolások ré-
szére. A legjobb alko-
tásokból kiállítás nyílt 
a Munkácsy Mihály 
Múzeumban. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a bé-
késcsabai lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel ren-
delkezôk részére lakáscélú kamatmentes kölcsön támo-
gatást nyújt elsô lakástulajdonuk megszerzéséhez (vá-
sárláshoz, építkezéshez).

Tóth Tibor Szolnokról érkezett Békéscsabára

H I R D E T M é N Y

Chopin 
kórus

Március 25-én, hétfôn 18 
órától a magyar–lengyel 
barátság napja alkalmából 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ Casinójában lép 
fel a Chopin kórus Rázga 
Józsefné vezényletével. A 
programban magyar és len-
gyel kórusmûvek szerepel-
nek. A belépés ingyenes, a 
koncertre a szervezôk min-
den érdeklôdôt szeretettel 
várnak.

 Kövesse híreinket, felhívá-
sainkat a Facebookon is!

Szóljatok rá apára és anyára!
Közlekedésbiztonság gyermekszemmel

FENNTARTHATóSÁG

IGAzSÁGOSSÁG

RÉSzVÉTEL

Facebook oldalunk:

Lehet Más a Politika Békésben is

ételosztás
A Békés Megyei Család, 

Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház nemrég nyolcszáz adag 
ételt osztott szét rászoruló 
családoknak Jaminában, a 
házat mûködtetô  Egyensúly 
AE Egyesület Kolozsvári ut-
cai székháza elôtt. Március 
24-én a déli órákban ismét 
várják majd a rászorulókat.



Az év eleje a fiataloké volt 
a Jókai színházban: három, 
kimondottan a középiskolás 
korosztálynak szóló elôadást 
mutatott be a teátrum az el-
múlt két hónapban. A Szent 
Péter esernyôje és Csehov 
Leánykérés címû egyfelvo-
násos tréfája-komédiája ha-
sonló eszközökkel igyeke-
zett meghódítani a fiatalokat 
a színház számára, Katkó 
Ferenc rendezô különleges 
stílusban hozta létre a két 
produkciót. A Tege Antal által 
színre vitt izlandi kortárs da-
rab, a Mennyország, másként 
szólt a fiatalokhoz, mintegy 
tükröt tartva eléjük, elgondol-
kodtató elôadás született em-
beri kapcsolatokról, célokról. 

Márciusban a még fia-
talabb korosztálynak – az 
óvodásoknak és kisiskolá-

soknak – készített elôadást 
Greifenstein János rendezô. 
Ki ne emlékezne a kiskakas 
refrénszerûen ismétlôdô kö-
vetelésére: „Kukurikú, török 
császár, add vissza a gyé-
mánt félkrajcárom!” A kiska-
kas gyémánt félkrajcárja va-
rázslatos elemekkel átszôtt 
történet, amelyen nemzedé-
kek nôttek fel. A követelés 
jogos, az igazságtalanság el-
nyeri méltó büntetését. A kis-
kakas csodás képességekkel 
és kiapadhatatlan furfanggal 
jár túl a török császár eszén. 
A népmese fô motívumait 
felhasználva Greifenstein Já-
nos egy izgalmas, rengeteg 
humorral és tánccal átszôtt 
történetet írt meg, amelyhez 
szellemes-kellemes dalokat 
is szerzett, így született meg 
egy fantasztikus mesejáték, 

három kiváló színmûvész 
fôszereplésével. A vidám és 
szórakoztató elôadást, amely 
a gyermekek mellett a felnôtt 
nézôk szívébe is garantáltan 
belopja magát, március 13-
án mutatta be a Jókai szín-
ház. 

A felnôtt nézôknek sem 
kell sokat várniuk egy fan-
tasztikus, több szempont-
ból kivételes elôadásra, 
hiszen áprilisban az évad 
legkiemelkedôbb produkci-
óját kezdi el próbálni a társu-
lat. Shakespeare nagysza-
bású drámáját, a Lear királyt 
különleges, modern felfo-
gásban, Nagy-Britanniából 
érkezô rendezôvel és alkotó-
gárdával, Kovács Frigyes és 
Dobó Kata fôszereplésével 
mutatja be a teátrum.

Tari Sarolta

Csaba népe éppen száz-
huszonöt évvel ezelôtt küz-
dött az árral, amely a köz-
séget fenyegette. A tél után 
hirtelen jött felmelegedés 
és a nagy esôzések követ-
keztében a Körösökön ha-
talmas áradás indult el, s 
március 12-én a Fehér-Körös 
vize áttört Doboznál. A ro-
hanó víz elárasztotta Gerlát, 
Pósteleket és Sikonyt. Az 
öles vízréteg alatt recsegve-
ropogva dôltek össze a ta-
nyák és a házak. Március 15-
én az áradat elérte a csabai 
Nagyrét földjeit.

A nagy dagály itt állt meg 
a község alatt. Éjjel a félre-
vert harangokra, ijedten, ré-
mülve ugráltak ki ágyaikból 
az emberek. S amikor nem 
láttak sehol tûzvészt, de a 
vészkongató harangszó to-
vábbra is félelmetesen hal-
latszott az éjszakában, meg-
tudták, hogy nem tûz, hanem 
az árvíz fenyeget. Nem is 
akarták elhinni. Csabán ár-
víz? Hát, honnan és mibôl? 
Itt sohasem volt árvíz, hisz 
a közelben nincs folyóvíz! 
Ez az ásott kanális, amely itt 
folydogál, az nem tud árvíz-
zel fenyegetni!

Csakhogy mégis itt jött az 
egész Körös, a hegyvidék 
egész árjával. Amint az elsô 
ijedelmen túl voltak, Sztraka 
Ernô mérnök irányította a vé-
delmi munkákat. Az emberek 

rohantak a vízhez lapáttal, 
talicskával. Földet lapátoltak, 
sáncot hánytak a víz elôtt a 
Bogárházaknál, a vásártéren, 
az alsó Körös parttól a felsô 
Körös partig. Ezer és ezer 
ember, asszony és gyerek 
hemzsegett a sáncokon éjjel 
és nappal. De a víz csak be-
tört, elöntötte a ligetet, a kór-
ház utcáját is. A vízszint egy-
re magasabb lett. A helyzet 
súlyosabbá vált, amikor az 
áradat az Élôvíz-csatornába 
ömlött Gyula felôl. Hamaro-
san színültig lett a csatorna. 
Már-már alacsonynak bizo-
nyult a part, pergett a dob vá-
rosszerte, a helyzet kritikus-
sá vált. Jöttek a férfiak, nôk, 
gyerekek erôsíteni a csatorna 
bal partját. 

Az Élôvíz-csatorna víz-
szintje elérte a 88,75 mé-
teres tengerszint felet t i 
magasságot, míg a község 
legmagasabb pont ja ,  a 
nagytemplom hátsó küszö-
bének szintje 88,74 méteren 
volt. Ha itt áttör az ár, egész 
Csaba víz alá kerülhetett 
volna. A legdrámaibb hely-
zet a védekezés második 
hetében, a Békés felé vezetô 
csatornaparton alakult ki. Az 
emberfeletti hôsies helytál-
lással itt is sikerült a vizet 
megfogni. A töltés nem itt, 
hanem feljebb szakadt át, 
és a vizet Kisrét-Megyer irá-
nyába vezette. A vízszint ez-
után egyre csökkent, Csaba 
megmenekült.

Gécs Béla
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Február 27-én a klasszikus 
zene közönsége is birtokba 
vehette a központot; a Fil-
harmónia legutóbbi bérletes 
hangversenyének a közelmúlt-
ban átadott épület koncertter-
me adott otthont. A csabai kö-
zönség évtizedek óta a Jókai 
színház patinás épületét tekinti 
a koncertélet elsô számú hely-
színének. A hûséges bérlete-
seket azonban kárpótolhat-
ta az új terem kényelme, és 
nem utolsósorban a kiváló 
akusztika! Az élô zene hatá-
sa nagyban függ a hangzás 
minôségétôl, a felcsendülô 
hangtömeg visszaverôdésé-
tôl, a térben való egyenle-
tes szétterülésétôl. Ideális kö-
rülmények között a darab való-
ban életre kel és fizikai módon 
is hat a hallgatókra. Ennek 
lehettünk tanúi ezen az estén, 
és megtapasztalhattuk a kivá-
ló akusztika adta élménybeli 
többletet.

A Szegedi Kamarazene-
kar önfeledt, dinamikus játé-
ka arról árulkodott, hogy a jó 
akusztika az elôadókat is ins-
pirálja. Nyitószámként C. Ph. 
Emanuel Bach egy szimfóni-
ája csendült fel. A nagy Bach, 

Johann Sebastian fia szintén 
jelentôs zeneszerzô, boron-
gós-érzelmes billentyûs da-
rabjairól híres koraklasszikus 
mester. A 18. század elsô felé-
ben éppen csak megszületô 
új mûfaj, a szimfónia történe-
tében Emanuel Bach mûve 
a kezdeti, kísérleti darabok 
egyike, az elsô lépés azon 
a zenei úton, amely Haydn, 
Mozart késôbbi nagyszabá-
sú remekeihez visz. 

A továbbiakban J. S. Bach 
d-moll versenymûvét hallhat-
tuk. Az eredetileg csemba-
lóra írt darabot a zongoris-
ták is repertoáron tartják. Az 
este szólistája a fiatal tajvani 
zongoramûvésznô, Hsin-Ni Liu 
volt, aki imponáló virtuozitás-
sal görgette végig a folyama-
tos akkordfelbontások szinte 
végtelen folyamát, elmélyült 
líraiságú volt a lassú részben 
és gyôzte energiával a záró té-

tel felfokozott tempóját. A kar-
mester, Philippe de Chalendar 
visszafogottan, a szólistához 
maximálisan alkalmazkodva 
irányította, tartotta szinkronban 
a zenei folyamatot. Vezény-
lését az tette vonzóvá, hogy 
nem a közönségnek szánta 
mozdulatait, hanem jelzései 
kizárólag a zenekarnak szól-
tak, a közös mûhelymunkára 
emlékeztetve.

Dvořák szimfóniái, ver-
senymûvei komoly, sokszor 
tragikus hangvételûek, sze-
renád- és szvitmuzsikája ez-
zel szemben könnyebb faj-
súlyú, rendszerint szabadtéri 
megszólaltatásra szánt szó-
rakoztató darabok. A koncer-
tet záró E-dúr szerenádban 
vágyakozó, költôi tételek vál-
takoztak valódi tánczenével, 
a finálé a féktelen vidámság 
hangján búcsúzott.

Kisné Farkas Gabriella

hsin-Ni Liu már a MÜPA-ban is bemutatkozott 

Kukurikú, török császár... – a mesejáték színpadi próbája
Ezer és ezer ember, asszony és gyerek hemzsegett a 
sáncokon, hogy el ne öntse a várost az ár

Békéscsaba anno
Csabai tavaszi nagy árvíz – 1888

Koncert a Csabagyöngyében
Jelesre vizsgázott az akusztika

Két külföldi vendégmû-
vésszel érkezett Békéscsa-
bára a Szegedi Kamaraze-
nekar, s adott hangversenyt 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban.

F E L H Í V Á S
BÉKÉSCSABA KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA

kitüntetés javaslattételére
Békéscsaba Megyei Jo-

gú Város Önkormányzat
Közgyûlése a helyi kitün-
tetésekrôl szóló 20/2005. 
(VII. 14.) önkormányzati ren-
deletében szabályozza a 
helyi pedagógusok munká-
jának elismerésére létreho-
zott kitüntetés adományo-
zásának módját, feltételeit.

Évente egy kitüntetés ado-
mányozása történik pedagó-
gusnapon.

A kitüntetés elnyerésének 
feltételei:

A kitüntetés csak magán-
személynek adományozha-
tó, feltétele:

Békéscsaba városban leg-• 
alább 10 éve az oktatás, ne-
velés terén végzett magas 
színvonalú szakmai munka,
szakmai elismertség mind • 
a felterjesztett saját intéz-
ményében, mind városi 
szinten,
szakmai, emberi feddhe-• 
tetlenség.

A kitüntetett személyre 
javaslatot tehetnek: Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
önkormányzati képviselôi, az 
oktatásért felelôs bizottság, 
a nevelôtestületek, az iskola-
székek, a kisebbségi önkor-
mányzatok, a munkáltató.

A javaslat tartalmazza:
az ajánlott személy pon-• 
tos adatait,
az adományozás alapjá-• 
ul szolgáló tevékenység 
részletes ismertetését, 
méltatását.

A javaslatokat 2013. márci-
us 31-éig kell beküldeni a pol-
gármesteri hivatal oktatási, 
közmûvelôdési és sportosz-
tályára (Békéscsaba, Szent 
István tér 7.)

A kitüntetés adományo-
zásáról Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzatá-
nak Közgyûlése dönt.

Folyik a munka a Luther utcán
Március elsô napjaiban 

megkezdôdött a Luther ut-
cán, az Irányi és Jókai utca 
között az elavult vízvezeté-
kek cseréje. A járda és az 
úttest közötti sávban, a fák 
kivágásával és a kerékpárút 
elbontásával indult az átépí-
tés. A kivitelezési munkák 
jelentôs forgalomkorlátozás-
sal járnak. Kérjük, mielôtt ke-
rékpárral vagy autóval útnak 
indulnak, vegyék figyelembe 
az esetleges útlezárásokat. 

Bemutatók a színházban
Gyerekeknek: A kiskakas gyémánt félkrajcárja

F
o

tó
: A

-T
E

A
M

/N
yá

ri
 A

.



 A P R Ó h I R D E T é S

A szlovákiai Vajda Péter Kas-
sáról érkezett a XXI. Országos 
Aranygyöngyös és Aranysar-
kantyús Szólótáncfesztiválra, 
amelyet nemrégiben a Csaba-
gyöngyében rendeztek meg. A 
néptáncos fiatalember elôször 
járt városunkban és igen szép 
eredményt ért el a kétévente 
megrendezésre kerülô nívós 
seregszemlén: elsô alkalom-
mal nyerte el az Aranysarkan-
tyús táncos címet.

– Mi inspirált, hogy részt ve-
gyél a szólótáncfesztiválon?

– Nagyon tetszik az a mód-
szer, ahogy Magyarországon 
oktatják a néptáncot. Hagyo-
mányai, tradíciói vannak itt a 
néptánciskoláknak, a nép-
táncmozgalomnak már a het-
venes évek óta. A verseny, a 
szólótáncfesztivál pedig kihí-

vás számomra, hogy megmé-
rettessem magam egy más 
közegben, egy másik ország-
ban. Egyébként Szlovákiában 
is aktívan táncolok, részt ve-
szek a különbözô versenye-
ken, fesztiválokon. Folklór 
fanatistának tartom magamat 
és ide a közös táncolás örö-
méért jöttem, no meg, hogy 
tanuljak az itteniektôl. Remek 
kis közösséget ismertem meg 
Békéscsabán a néptáncosok 
körében.

– Elôször jártam itt és na-
gyon tetszik a város: kedvesek 
az emberek és tényleg csak 
pozitív tapasztalatokról szá-
molhatok be. A háromnapos 
fesztivál ideje alatt a szlovák 
iskola kollégiumában laktam, 
s ebben az intézményben 
is minden segítséget meg-

kaptam. Nem kis örömömre 
szlovák szót is lehet hallani a 
városban, mivel én nem be-
szélek magyarul… Jól érez-
tem magam, s remélhetôleg 
két év múlva is visszatérhetek 
a fesztiválra.

Vándor Andrea 

Peter Vajda prišiel na XXI. 
Celoštátny festival sólového 
ľudového tanca o titul Zla-
té korálky a Zlaté ostrohy 
zo Slovenska, z Košíc. Toto 
stretnutie usporiadali nedáv-
no v Kultúrnom centre Csa-
bagyöngye. Mladý ľudový 

tanečník zatiaľ nebol v našom 
meste a dosiahol veľmi pozo-
ruhodné výsledky na kvalitnej 
prehliadke, ktorú usporiadajú 
každý druhý rok: prvýkrát zís-
kal cenu Zlaté ostrohy.

– Čo ťa inšpirovalo, aby si 
sa prihlásil na festival ľudové-
ho tanca?

– Veľmi sa páči metóda, 
ktorou vyučujú v Maďarsku 
ľudový tanec. Hnutie ľudové-
ho tanca, kurzy a tzv. domy 
tanca majú tu od sedemde-
siatych rokov dlhoročné tra-
dície. Súťaž, festival sólového 
ľudového tanca je pre mňa 
výzvou, aby som si zmeral 
sily aj v inom prostredí, v inom 
štáte. Na Slovensku tancu-
jem aktívne, zapájam sa do 
rôznych súťaží a prehliadok. 
Som zanieteným folkloristom, 

pokladám sa za „folklórne-
ho fanatika” a sem som pri-
cestoval v záujme radosti zo 
spoločného tancovania no, a 
aby som sa niečo naučil od 
domácich. Spoznal som vý-
borný kolektív folkloristov v 
Békešskej Čabe. Bol som tu 
prvýkrát a veľmi sa mi páči 
mesto: ľudia sú milí a naozaj 
mám iba pozitívne skúsenos-
ti. Počas trojdňového festi-
valu som býval na internáte 
slovenskej školy, aj v tejto in-
štitúcii mi poskytli všestrannú 
pomoc. Mal som veľkú radosť 
z toho, že v meste počuť aj 
slovenskú reč, pretože ja ne-
hovorím po maďarsky… Dob-
re som sa cítil a dúfam, že o 
dva roky sa môžem vrátiť na 
ďalšiu prehliadku.

Andrea Vándorová 

Vajda Péter aranysarkantyús 
táncos lett

Peter Vajda už má
zlaté ostrohy

INGATLAN

Békéscsabán, a Mester utcában 
820 m2-es belterületi telek (jelen-
leg gyümölcsös) fúrott kúttal el-
adó vagy mûvelésre kiadó. Villany, 
telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913.

Békésen, a Kossuth utcában föld-
szinti, egyszobás lakás eladó.
Tel.: 20/912-3243.

Sürgôsen eladó 1 + 2 fél szobás, 
60 m2-es, központi fûtéses, nap-
kollektoros, erkélyes, 1. emeleti 
panellakás a Galamb közelében.
Tel.: 30/354-2563.

Lencsésin, a Profi mellett, felújí-
tott, 64 m2-es lakás eladó.
Tel.: 20/770-0494.

OKTATÁS

Matematikából korrepetálás álta-
lános iskolásoknak, középiskolá-
soknak, fôiskolásoknak. 
Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgá-
ra felkészítés délelôttönként is. 
Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás kicsiknek és 
nagyoknak. www.feronil.hu. 
Tel.: 30/527-7078.

Angol nyelvvizsgára és érettségi-
re felkészítés. Tel.: 30/681-4416.

Angolnyelv-oktatás kezdôtôl fel-
sôfokig. Tel.: 30/345-9237.

Angol-, német-, olasznyelv-okta-
tás óvodás kortól felsôfokig, kül-
földi munkavállaláshoz is, 20 éves 
szakmai tapasztalattal.
Zentai Szilvia. Tel.: 20/933-6828.

SzOLGÁLTATÁS

Szakdolgozatok nyomtatása, kö-
tése soron kívül.
Tel.: 20/770-0494, 66/740-286.

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást vállalok. Lestyán Pál.
Tel.: 30/481-8071, 436-226.

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

TAKIBÁ Taxi innen a szomszéd-
ból! Tel.: 20/343-3755. 
Diszkrét, megbízható!

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

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

www.csabacenter.hu

   2013. március 14–20.
• Óz, a hatalmas (szinkr. amerikai fantasztikus kaland)  3D!
• Dôl a moné (szinkr. amerikai krimi) PREMIER! 
• Képszakadás (szinkr.  amerikai vígjáték) PREMIER!
• Holy Motors (francia thriller) PREMIER! Art!
• A házban (francia thriller) PREMIER! Art!
• Csapda (szinkr. amerikai akcióthriller)
OSCAR-hét!
• 007 – Skyfall (szinkr. angol–amerikai akció) 2 Oscar-díj!
• PI élete (szinkr. amerikai kaland) 3D! 4 Oscar-díj!
• Merida, a bátor (szinkr. amerikai animáció) 3D! 1 Oscar-díj!

   2013. március 21–28.
• Croodék (szinkr. amerikai animációs vígjáték) 3D! PREMIER! 
• Óz, a hatalmas (szinkr. amerikai fantasztikus kaland)  3D!
• Dôl a moné (szinkr. amerikai krimi)
• Képszakadás (szinkr. amerikai vígjáték) 
• Megtalált emlékek (argentin–brazil–francia dráma) Art!
• Dombokon túl (román dráma) PREMIER! Art!
OSCAR-hét!
• Zero Dark Thirty – A Bin Láden hajsza (amerikai thriller) 1 Oscar-

díj!

15Csabai Mérleg

Képi metamorfózisok
H o l ó  H ó b e l 

László békéscsa-
bai képzômûvész 
„Képi metamorfó-
zisok” címû kiállí-
tásának március 
26-áig a Jankay 
Gyûjtemény és 
Kortárs Galéria 
ad ot thont. Az 
1943-ban szüle-
tett Hóbel nem 
ismeretlen kiállító 
a galériában, hi-
szen már 2005-ben is szere-
pelt ott a közönség elôtt. 

Kerekes tanár úr rajzköré-
be, majd az 50-es években a 
legendás Mokos-körbe járt. 
Megismerkedett olyan neves 
festôkkel, mint Gaburek Ká-
roly, Mengyán András, Fajó 
János. Tehetséges avant-
gárd képzômûvész barátjával, 

„Jatyával” (Jantyik László) 
1969-ben nyugatra szökött, 
ám próbálkozásuk balul sült 
el. Hóbel visszavonult, de a 
mûvészettel nem szakított. 
Többször jelen volt a fónyi 
nemzetközi fesztiválon, az al-
földi tárlatokon, csabai tavaszi 
fesztiválokon.

V. A. 

Március idusán mi más 
jutna minden magyar eszé-
be, mint Petôfi Nemzeti 
dala. A „Talpra magyar!” 
kezdetû (Eredetileg: „Rajta 
magyar, hí a haza!”) vers 
ugyan nem hangzott el a 
Nemzeti Múzeum lépcsôin 
Petôfi szájából 1848. már-
cius 15-én, a „magyar Mar-
seillaise” mégis a nemzet, 
az összetartozás, a magyar-
ság szimbóluma lett. Gene-
rációk számára viszont így 
rögzültek a népek tavaszá-
nak forradalmi eseményei 
Pesten. Történelemtanítá-
sunk, évtizedekig mit sem 
törôdve a tényekkel, nemze-
dékeken át ezt sulykolta. 

Ma már az sem biztos, 
hogy Petôfi Segesvárnál 
esett el. Halála is sok titkot 
rejt: bizonyos kutatások 
szerint költôóriásunk nem a 
csatamezôn halt meg a ma-
gyar szabadságért, hanem 
még évtizedekig élt egy szi-
bériai faluban, újranôsülve, 
családot alapítva, elhagyva 
hôn szeretett Szendrey Júli-
áját. Morvai Ferenc vállalko-
zó a nyolcvanas évek végén 
még sírját is felfedezni vélte, 
s akkoriban a sajtó is azzal 
volt tele, hogy megtalálták 
Petôfi Sándor csontvázát… 
Késôbb a modern orvosi 
vizsgálatok bebizonyítot-
ták, hogy azok bizony nem 

lehetnek Petôfi földi marad-
ványai, mert a Barguzinban 
megtalált csontváz nagy 
valószínûséggel egy nôé 
volt. Egy biztos: meghalni 
senki nem látta a poétát a 
csatamezôn…

Sok téveszme kering még 
ma is Petôfi körül, s a márci-
us tizenötödikei események 
is idealizálva szolgálták ki az 
aktuális politikai hatalmakat. 
Az 1848/’49-es forradalom 
és szabadságharc, március 
idusa, a népek tavaszának 
hajnala Európában mégis 
egyik legjelesebb nemzeti 
ünnepünk, és a magyarság 
összetartozásának szim-
bóluma az egész világon. 

A negyvennyolcas fiatalok 
örökségét azonban nem le-
het nem meghallani! Mint 
ahogy Petôfit sem lehetett 
elhallgattatni...

Vándor Andrea

Márciusi ifjak

Jegyzet




