
XXIII. évfolyam, 7. szám
2013. április 11.

Kovács Ágnes, az egye-
sület elnöke ünnepi beszé-

dében egyebek mellett el-
mondta: mérföldkô az au-

tista részleg avatása a szer-
vezet életében. Tizenöt éve
néhány lelkes ember kezde-
ményezésének köszönhetô-
en indult el az a munka, 
mely egy idô után a szol-
gáltatások irányába széle-

sedett ki. Ma a mozgáskor-
látozottak mellett már az 
értelmi fogyatékosok, látás- 
és hallássérültek, Down-
szindrómások és autisták is 
esélyt, lehetôségeket kap-
nak az egyesületnek köszön-
hetôen. Tizenhárom intéz-
mény áll rendelkezésre, hogy 
a hiánypótló szolgáltatá-
sokat igénybe vehessék a 
rászorultak. A békéscsabai 
önkormányzat a Kölcsey ut-
cai iskolaépület átadásával 
támogatta az itt zajló mun-
kát. A 2007-es beköltözés 
óta mára a gyerekek, diá-
kok már teljesen „belakták” 
az emeletes intézményt. 

– Ma már tudjuk, az 
autizmus nem azt jelenti, 
hogy valaki beteg, csupán 

más, mint mi vagyunk. Sa-
ját világában él, ahova ne-
héz belépni. Fogadjuk el 
ôket, fogadjuk el egymást 
olyannak, amilyenek va-
gyunk – hallhattuk Vantara 
Gyula polgármestertôl, aki 
elismerô szavakkal méltatta 
az intézmény dolgozóit, s 
egy ajándékcsomaggal lep-
te meg a gyerekeket.

A következôkben dr. He-
gedüs Lajos, a Mozgáskorlá-
tozottak Egyesülete Orszá-
gos Szövetségének elnöke 
szólt a jelenlévôkhöz, meg-
köszönve a Békés megyeiek 
áldozatos munkáját. 

A Napraforgó központba 
járó gyerekek rövid mûsorral 
köszöntötték a vendégeket, 
végezetül a szülôk közül 

mondtak köszönetet né-
hányan azért a munkáért, 
mellyel az itt dolgozók az 
életüket megkönnyítik, gyer-
mekeiket fejlesztik, tanítják. 

Gajdács

Új részleg a Kölcsey utcán autista gyerekek számára
A mozgáskorlátozottak egyesülete bôvítette szolgáltatásait

A felmérések megmutat-
ták, hogy városunkban ki-
alakult egy kolbászkészítés-
sel foglalkozó, abból rend-
szeres jövedelmet realizáló 
kistermelôi bázis. Jelenleg 
pontosan nem ismert a kol-
bászgyártók száma. A kol-
bászkészítés jellemzôen csa-
ládi vállalkozásként mûködik. 
A regisztrált kistermelôk több-
sége idôsödô, így a (kister-
melôi) kolbászkészítés ge-
nerációváltás küszöbén áll. 
A termékek minôsége ma-
gas, azonban sok esetben 
elmarad a prémium kategó-
riától. Az ár a ráfordítás ará-
nyában alacsony, nem fe-
dezi a fenntartható növeke-
déshez szükséges nyereség-
tartamot. Probléma, hogy a 
kolbászkészítôk szinte egy-
általán nem folytatnak mar-
ketingtevékenységet, lénye-
gében egyetlen „marketing-
eszközük” a kolbászfesztivál. 
Ez alól azok a kistermelôk a 

kivételek, akiknél a második 
generáció is bekapcsolódott 
a munkába. 

Számos elképzelés látott 
már napvilágot ebben a kér-
désben. A most elkészült kon-
cepció ezek teljes körû ösz-
szefoglalásának tekinthetô, 
új kutatásokkal kiegészítve 
és a megvalósítást segítô 
konkrét lépéseket megfo-
galmazva. Javaslatokat tar-
talmaz a Csabai kolbász 
pozícionálására, a gasztro-
turisztikai kínálat bôvítésére, 
a termelôk piacra jutásának 
támogatására, új értékesítési 
csatornák kialakítására és a 
termelôk versenyképességé-
nek javítására.

A koncepcióban foglaltak 
szerint, a Csabai kolbász 
készítése egy élô néphagyo-
mány, mely szinte semmit 

sem változott az évszáza-
dok során. A Csabai kolbász 
hungarikum, mely abban kü-
lönbözik más kolbászoktól, 
hogy paprikával gazdagon 
fûszerezett, kézzel készül és 
nem tartalmazhat borsot. 

Vantara Gyula polgár-
mester kiemelte: – A Csabai 
kolbász kézmûves jellege és 
a minôsége miatt a prémium 
kategóriájú termékek körébe 
tartozik. Ehhez következete-
sen biztosítani kell a kima-
gasló minôséget az alap-
anyagoktól a végtermékig. 
Támogatni kell a kistermelôk 
piacra jutását, mert a csa-
ládi manufaktúra jelleg mi-
att nem kifizetôdô minden 
családnak önálló, komplex 
marketingeszköztárat fenn-
tartani. Az elsô lépés egy 
kolbászkatalógus elkészíté-

se, ami hiánypótló kiadvány 
lesz. Bemutatja az összes 
Békéscsabán mûködô re-
gisztrált kistermelôt, termé-
keiket, szolgáltatásaikat és 
elérhetôségeiket. A kiadvány 
várhatóan áprilisban készül 
el. Emellett indokolt bevezetni 
a Csabai kézmûves kolbász 
védjegyet a minôség- és pi-
acvédelem érdekében. Eny-
híteni kell a jogi korlátokon, 
például a mennyiségi kor-
látozáson, és hogy ne csak 
Budapesten lehessen árulni 
a kistermelôknek a terméke-
it, hiszen a Csabai kolbász 
egész Magyarországon, sôt 
az országhatárokon kívül is 
jól ismert – hallhattuk Vantara 
Gyulától. Mint megtudtuk 
a fô bázis a CsabaParkban 
létesítendô kolbászfalu lesz.

Gajdács Emese

A CsabaParkban felépülô kolbászfalu lehet a Csabai kolbász egyik bázisa

A Csabai kolbász élô hagyomány
Elkészült a kistermelôket is segítô koncepció

Az önkormányzat elké-
szíttette a Csabai kolbász
marketingkoncepcióját,
melyet a márciusi köz-
gyûlésen ismerhettek meg 
a képviselôk. A marketing-
koncepció célja, hogy se-
gítse a helyi kistermelôk 
piacra jutását, a Csabai 
kolbász hírnevének építé-
sét, ezzel békéscsabai csa-
ládok sokaságának nyújt-
son tisztes megélhetést 
és kiegészítô jövedelmet, 
hozzájárulva a helyi gazda-
ság megerôsödéséhez. 

A Napraforgó központba járó gyerekek adtak mûsort

Vantara Gyula méltatta az 
ott folyó munkát

Ünnepélyes keretek között avatták fel a napokban a Moz-
gáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Kölcsey utcai 
szolgáltatóközpontjában az autista részleget. Az eseményen 
az idejáró gyerekek mûsorral kedveskedtek a vendégeknek.

Ülésezett a közgyűlés
2–3. oldal

Óvodai beíratás
11. oldal

Alföldi Hűtőház Szövetkezet
5. oldal

Békéscsaba lett a Magyar 
Dal Fôvárosa!

Öt évvel ezelôtt, 2008 au-
gusztusában kezdôdött: a 
Sziget fesztivál nulladik nap-
ján elismert hazai zenészek 
vették birtokukba a nagyszín-
padot, és adtak koncertet. A 
Magyar Dal Napja a következô 
évtôl országos méreteket öl-
tött. 2012 szeptemberében 
már összesen több mint 30 
színpadon csendültek fel a 
magyar szerzôk mûvei. Kilenc 
vidéki és két határon túli tele-
pülésen, valamint Budapest 
14 színpadán zajlottak a ren-
dezvények. A programokról 
több tévécsatorna készített 
beszámolót, és számos rá-
dióadó kizárólag magyar da-
lokat játszott a jeles napon. 
A Magyar Dal Fôvárosa pá-
lyázatot 2010-ben hirdették 
meg elôször. A címet akkor 
Eger, 2011-ben Nyíregyháza,  
tavaly Szombathely érdemel-
te ki. Idén a zenészekbôl és 
szakemberekbôl álló zsûri 
szakmai és formai szem-
pontok alapján is Békéscsa-
bát választotta a Magyar Dal 
Fôvárosának!

A békéscsabai rendezvény 
megvalósítása – a tervek sze-
rint – négy különbözô helyszí-
nen történik majd szeptember 

8-án. Kiemelt helyszín lesz 
a megújuló fôtér, illetve az 
Andrássy út. A rendezvény-
nek ezáltal olyan atmoszférá-
ja teremtôdik majd, mint egy 
hamisítatlan utcafesztiválnak 
vagy karneválnak. További 
tervezett helyszínek: a város-
háza udvara és az Ibsen-ud-
var. A csabai programok ösz-
szeállításánál a legfontosabb 
szempont az volt, hogy a ren-
dezvény bemutassa Békés 
megye zenei kultúráját. Ter-
vezetten a következô Békés 
megyei kötôdésû zenekarok 
lépnek fel a nap folyamán: 
Hevesi Tamás, Neo, The 
Trousers, Pribojszki Mátyás 
és még sokan mások.

A program nagy attrak-
ciója, hogy Békés megyei 
általános és középiskolás-
ok, valamint zeneiskolások 
közösen énekelik el az LGT 
Neked írom a dalt címû szer-
zeményét. Várhatóan több 
mint ezer diák vesz részt az 
eseményen, amit a világ-
hálón élôben közvetítenek 
majd. A programot a hagyo-
mányokhoz híven Presser 
Gábor, a Magyar Dal Napja 
alapítója nyitja majd meg 
Békéscsabán. 



– Elsô olvasatban tár-
gyalta a közgyûlés az út- és 
közmûépítô társulások támo-
gatását, amellyel az egyre 
erôsödô lakossági igényeket 
követjük le. Ma 35 út- és 21 
közmûépítô társulás van Bé-
késcsabán, várják az önkor-
mányzat támogatását, ezért 
pályázati feltételrendszert dol-
goztunk ki. A társulásokban 
az ott élôk legalább kétharma-
dának kell részt vennie, és az 
összeg legalább egynegye-
dének saját erônek kell lennie. 
A rendelettervezetet most elsô 
olvasatban tárgyaltuk, az ész-
revételek figyelembevételével 
áprilisban döntünk – mondta 
dr. Ferenczi Attila. 

A Csabai kolbász marke-
tingjével, a kolbászkészítô 
hagyományokat kiaknázó 
koncepcióval kapcsolatban 
a tanácsnok megjegyezte, 
hogy ez egy komoly tanul-
mány, amely a gazdasági és 

a marketingszempontokat 
figyelembe véve segítheti Bé-
késcsabának, mint a kolbász 
fôvárosának az elôrelépését. 
Az anyag foglalkozik egyebek 
mellett azzal, hogyan lehet 
segíteni a termelôk piacra lé-
pését, hogyan lehet jobban 
megismertetni a terméket, 
ami a minôség javulását, a 
gazdaság erôsödését vonhat-
ja maga után. 

A rendôrség beszámolójá-
ból dr. Ferenczi Attila kiemelte 
a preventív lépéseket. Meg-
említette, hogy a polgárôrök-
kel és a rendôrséggel kö-
zösen a Lencsésin – ahol a 
körzeti megbízotti rendszer 
is jól mûködik – több alka-
lommal szerveztek baleset-
megelôzési programot. 

–  Nyilván az a cél, hogy a 
mutatók egyre jobbak legye-
nek, ez több területen így is 
van, de sajnos – a gazdasági 
helyzetbôl adódóan – a lo-
pások és a betörések száma 
emelkedett. Jó a kapcsolat a
rendôrség, polgárôrség és 
közterület-fenntartók között, 
fontos kiemelni, hogy ezzel
az összefogással nem a bün-
tetés a cél, hanem a meg-
elôzés, az emberek segíté-
se. A rendôrség is anyagi és 
személyi hiányokkal küzd, a 
város benzinnel támogatja a 
járôrözést, de a képviselôk és 
például a Lencsési részönkor-
mányzat is igyekszik támo-
gatni a polgárôrök munkáját – 
tette hozzá dr. Ferenczi Attila. 

Mikóczy Erika

– Az Alföldvíz Zrt. veszte-
séget tartalmazó üzleti tervet 
terjesztett be, ami a rezsicsök-
kentési tervbôl is adódhat. 
Egyetértünk a rezsicsökken-
téssel, sôt, a Jobbik 30 száza-
lékra tett javaslatot, azonban 
a gáz-, a villamosenergia- és 
a vízszolgáltatók közé nem 
lehet egyenlôségjelet tenni, 
különösen a tulajdonosi szer-
kezet tekintetében nem. Nem 
szeretnénk, ha a Békéscsaba 
tulajdonában is levô Alföld-
víz eladósodna – fogalma-
zott Strifler Attila, aki szerint 
a vízellátás aradi vízbázison 
keresztül történô megoldása 
bizonyos nemzetbiztonsági 
kockázatot jelenthet; a straté-
giai fontosságú ágazatoknak 
önellátásra kell törekedniük.

Szabóné Kocziha Tünde a 
rendôrségi beszámoló kap-
csán beszélt arról, hogy az 
egyre súlyosabb szociális 
helyzet és a helyi gazda-
ság beszûkülô lehetôségei 
együttesen járulnak hozzá 
a közbiztonság romlásához.

Leszögezte, hogy a politiku-
soknak radikális lépéseket 
kell tenniük a lakosság élet-
színvonalának javítása, a 
bûnmegelôzés érdekében.  

– Jól mûködik a polgár-
ôrség, emellett  városôrséggel 
lehetne javítani a közbiz-
tonságon. A városôrség 
tagjainak komoly szakmai 
kritériumoknak kellene meg-
felelniük. Elképzelhetônek 
tartjuk lovas egységek felál-
lítását is – mondta Szabóné 
Kocziha Tünde. 

A kolbászkoncepcióval 
kapcsolatban kifejtette: bíz-
nak benne, hogy a tanulmányt 
cselekvési és megvalósítási 
terv követi, és minél több csa-
bai polgár megélhetését segíti 
majd a Csabai kolbász készí-
tése. Mint mondta, a külföldi 
piacokat is meg kell célozni, 
például azokban a keleti or-
szágokban, ahol a vallással és 
a kultúrával összeegyeztethetô 
a kolbász fogyasztása, komoly 
fizetôképes kereslet lehet. 

M. Erika

Miklós Attila, az MSZP bé-
késcsabai elnöke elmondta: 
véleményük szerint a Csaba 
Belvárosi Parkolóház a meg-
nyitása óta nem váltotta be 
a hozzá fûzött reményeket, 
kihasználtsága igen gyenge, 
annak ellenére, hogy a város 
több módon, így legutóbb 
tagi kölcsönnel is támogatta 
a magánvállalkozást. Ezért 
a csabai szocialisták nyere-
ményjátékot indítanak: egy-
havi, belvárosi parkolóbérle-
tet ajándékoznak annak, aki 
olyan felvételt tud készíteni, 
melyen a szabad parkolóhe-
lyek száma 140 alatt van.

Az Alföldvíz beszámoló-
ja kapcsán arra hívták fel a 
figyelmet, hogy a cég 300 
millió forintos üzemi veszte-
sége az idei év végére a re-
zsicsökkentés és a csatorna-
használati díj miatt elérheti az 
1 milliárd forintot is. Mivel az 
önkormányzat 73 százalékos 
tulajdoni hányaddal rendelke-
zik a társaságban, ez a hiány 
minden békéscsabait sújt.

A kolbászkoncepció szán-
dékaival egyetért az MSZP 
helyi szervezete, s remélik, 
hogy ebbôl minél több öt-
let megvalósul. Szóvá tették 
ugyanakkor, hogy a megyei 
területfejlesztési koncepció 
nem túl nagy hangsúlyt fektet 
az élelmiszeriparra, pedig Bé-
késcsaba számára ez lehet az 
egyik kitörési pont. 

Hrabovszki György képvi-
selô a közgyûlésen elhang-
zott rendôrségi beszámo-
ló kapcsán a városunkban 
mûködô befogadóállomásról 
kérdezett. Tudomása szerint 
ma már az érkezést követôen 
három óra múlva elhagyhat-
ják a tábor területét a me-
nekültek. Bár a rendôrség 
szerint ez közbiztonsági 
kockázatot nem jelent, a szo-
cialisták szeretnének tájékoz-
tatást kapni a jelenlegi gya-
korlatról, a közegészségügyi 
óvintézkedésekrôl, így lehet-
ne hatékonyan megnyugtatni 
a lakosságot.

Gajdács  Emese

A polgármester elöljáróban 
elmondta, hogy a grémium a 
megyei könyvtár igazgatójává 
április 1-jétôl Rakonczás Szil-
viát, míg a Munkácsy Mi-
hály Múzeum igazgatójává 
Ando Györgyöt nevezte ki, 
mindkettôjüket ötéves idô-
tartamra.

A képviselô-testület egyik 
fontos döntése volt, hogy 
önkormányzati vissza nem 
térítendô kamattámogatás-
ban részesítik a Wlassics 
sétány 8–10. szám alatti tár-
sasházat abban a pályázat-
ban, mely a panelprogram 
részét képezi. A vissza nem 
térítendô önkormányzati ka-
mattámogatás összege ma-
ximum, összesen 3 millió 839 
ezer forint. A pályázat a szén-
dioxidkibocsátás-csökken-
tést és energiamegtakarítást 
eredményezô korszerûsítést 
biztosító felújítást foglal ma-
gában.

A gyermekélelmezési in-
tézmény központi konyhájá-
nak fejlesztésére is pályázik 
a város. A fejlesztés tervezett 
költsége 37,5 millió forint, 

amelyhez az igényelt támo-
gatás 30 millió forint. Az ön-
kormányzat nyertes pályázat 
esetén a szükséges 7,5 millió 
forint önerôt biztosítja, errôl 
határozott a közgyûlés.

Egy másik pályázattal la-
kóközösségi programok, 
kezdeményezések támoga-
tását igyekszik elnyerni az 
önkormányzat. Amennyiben 
sikeres lesz a próbálkozás, a 
Lencsési lakótelepen a Körö-
sök Völgye Natúrpark Egye-
sület, a Kazinczy-lakótelepen 
és a Millennium-lakótelepen 
pedig az Egyensúly AE Egye-
sület szervezhet olyan esemé-
nyeket, melyek a közösségek 
erôsödését célozzák.

Vantara Gyula végezetül a 
közgyûlésen ismertetett kol-
bászkoncepcióról beszélt. 
Kiemelte, hogy a város egyik 
kitörési pontjának számító 
hústermék gyártásával, ke-
reskedelmével most is több 
család foglalkozik. A tanul-
mány ôket igyekszik segíteni, 
s hosszú távon garantálni a 
csabai kolbász hírnevét.

Gajdács

2 Csabai Mérleg

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

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

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

Olvassa Ön is legfrissebb híreinket a

www.csabaimerleg.hu
oldalon!
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A Jobbik városôrséggel 
növelné a közbiztonságot

Nyereményjátékot 
indítanak a szocialisták

Közösségi programokra 
is pályázik a város

Városôrség létrehozásával is növelné a Jobbik a köz-
biztonságot Békéscsabán – mondta a közgyûlés utáni 
tájékoztatón Strifl er Attila és Szabóné Kocziha Tünde. A 
képviselôk a rendôrség beszámolója mellett az Alföldvíz 
Zrt. üzleti tervérôl és a kolbászkoncepcióról beszéltek. 

Szokásos, közgyûlés utáni sajtótájékoztatójukon a 
békéscsabai szocialisták önkormányzati képviselôi el-
indítottak egy nyereményjátékot, s egyebek mellett be-
széltek fejlesztési koncepciókról, az Alföldvíz Zrt. és a 
rendôrség beszámolójáról. 

Vantara Gyula a közgyûlés után megtartott sajtótájé-
koztatóján egyebek mellett kinevezésekrôl, fejlesztéseket 
célzó pályázatokról és a kolbászmarketingrôl is szólt.

A Lehet Más a Politika közgyûlés utáni sajtótájékozta-
tóján Gál István Elek bejelentette, hogy a napokban a párt 
tisztújító kongresszusán az országos választmány tagja 
lett Gál Anita, aki megyénket képviseli.

A Fidesz közgyûlés utáni 
tájékoztatóján dr. Ferenczi 
Attila elôször gratulált Ando 
Györgynek és Rakonczás 
Szilviának a kinevezésük-
höz, majd a lakossági út- és 
közmûtársulások támoga-
tásáról, a kolbászkoncepci-
óról és a rendôrség beszá-
molójáról beszélt.  

Fidesz: lakossági igény
a társulások támogatása

Dr. Ferenczi: A csabaiak számítanak a város támogatására

lMP: Több támogatást 
érdemelnek a polgárôrök

Takács Péter önkormány-
zati képviselô a közgyûlésen 
elhangzott rendôrségi beszá-
molóról elismerôen nyilatko-
zott, s mint ezt megelôzôen 
már többször, ezúttal is 
szóvá tette, hogy szerinte a 
polgárôrök jóval több támoga-
tást érdemelnének. Munkájuk 
ugyanis nagyban hozzájárul a 
város biztonságához.

A közösségi együttélés 
szabályairól szóló helyi ren-
delet megalkotását azért 
nem tudta támogatni Takács 
Péter, mert – mint mondta – 
aggályosnak tartja, hogy ab-
ban elôre tervezhetônek íté-
lik meg a bírságokból befolyt 
pénzösszeget. A képviselô 
kijelentette: ô bízik a sza-
bálykövetô polgárokban, s 
szerinte nem szerencsés, 
ha elôre tervezik a bírságo-
lást. Ugyanakkor kijelentette: 
ennek a helyi rendeletnek 
használt az idô, s ezzel arra 
utalt, hogy korábban a kirí-
vóan közösségellenes ma-
gatartásokról szóló rendelet 
néhány helyen módosult az 
új verzióban.

Az LMP-s képviselô a bel-
város-rehabilitáció egyik leg-

gyengébb pontjának nevezte 
a belvárosi parkolóházat, 
melynek üzemeltetô cégét 
ezúttal 12 millió forint tagi köl-
csönnel segíti az önkormány-
zat. Takács Péter azt kifogá-
solta, hogy ha készült volna 
elôzetesen egy megfelelô, 
szakmai tanulmány, a par-
kolóház kihasználatlansága 
is elkerülhetô lett volna. Azt 
sem tartja szerencsés dön-
tésnek, hogy az Északi Ipar-
telepen, immár nem elôször, 
nyilvános árverés nélkül érté-
kesített a város egy telekrészt 
egy vállalkozás számára.

Az LMP képviselôje egyet-
ért azzal, hogy a közgyûlés 
döntése szerint Békéscsabán 
továbbra sem kell gondozási 
díjat fizetni a bölcsôdékben, 
csak az étkezést, s a lakótele-
pi programokról szóló pályá-
zaton való indulást is támo-
gathatónak tartja. Ez utóbbi 
kapcsán viszont elmondta: 
érdemes lett volna például a 
Lencsési lakótelepen a helyi, 
civil szervezeteket is bevon-
ni az elôkészítésbe, az ott 
felmerülô igényeket ugyanis 
ôk ismerik leginkább.

G. E.



Megalkotta és elfogad-
ta a közgyûlés a közösségi 
együttélés alapvetô szabálya-
iról szóló önkormányzati ren-
deletet, mely kevés kivételtôl 
eltekintve megegyezik a 
korábban hatályban lévô, a 
tiltott, közösségellenes maga-
tartásokról szóló rendelettel.

A most elfogadott szabályo-
zás sok egyéb mellett kitér a 
köztisztaságra vonatkozó sza-
bályok megsértésére is. Vét a 
rend ellen az a csabai polgár 
például, aki a hulladékgyûjtô 
edényt nem az ingatlanán 
helyezi el, abban az esetben, 
ha az ingatlan rendelkezik tá-
rolásra alkalmas helyiséggel 
vagy olyan területtel, ahol az 
elhelyezés a rendeltetésszerû 
használatot nem akadályoz-
za. A közösségi együttélés 
alapvetô szabályait szegi 
meg az is, aki közterületen 
síkosságmentesítésre olyan 
anyagot használ, amely a fás 

szárú növények egészségét 
veszélyezteti.

Az új rendelet kizárólag a 
galamb, illetve a macska köz-
területen történô etetését, to-
vábbá a mikrochippel el nem 
látott ebek közterületre vitelét 
tiltja. Fontos tudni, hogy az 
az ingatlantulajdonos, bérlô, 
használó, illetôleg üzemeltetô, 
aki az ingatlan melletti (az in-
gatlan határvonalától a köz-
út széléig, de legfeljebb 15 
méteren belül elhelyezkedô) 
járdaszakasz egy méter szé-
les sávja hó- és síkosság-
mentesítésérôl, tisztán tartá-
sáról, gyommentesítésérôl 
nem gondoskodik, ugyan-
csak szabályt szeg.

A képviselôk az új helyi 
rendeletet elfogadták, így az 
a hatályba lépést követôen 
mindenkire vonatkozik, be-
tartását pedig mások mel-
lett a közterület-felügyelôk 
ellenôrzik.

Az 1997 és 2003 közötti 
idôszakban útépítésre, földút 
szilárd burkolattal történô ellá-
tására jöttek létre az út-, illetve 
közmûtársulások Békéscsa-
bán. Mint azt dr. Ferenczi Atti-
la a közgyûlésen elmondta, a 
társulások késôbb a szenny-
vízberuházás miatt háttérbe 
szorultak, annak befejeztével 
azonban a lakosság részérôl 
ismét igény mutatkozik a 
társulás formájában történô 
út- és közmûépítésekre. Errôl 
szól a magánerôs lakossági 
útépítés és közmûfejlesztés 
rendszerérôl és az érdekelt-
ségi hozzájárulásról alkotott 
rendelettervezet, amelyet el- 
sô olvasatban most tárgyalt a 
testület. (A tervezetet lapunk 
12–13. oldalán olvashatják.)

Míg talajterhelési díjat 
azoknak kell fizetniük, akik 
nem kötnek rá a meglévô, és 
házuk elôtt futó szennyvíz-
csatornára, a vízterhelési díj 
teljesen másról szól. A meg-
tisztított víz is tartalmaz olyan 
anyagokat, amelyek terhelést 
jelentenek a környezetre. Jól 
mûködô, modern szennyvíz-
telep esetében kevesebb a 
kibocsátott káros anyag, így 
kevesebb vízterhelési díjat kell 
fizetni, ha tehát elkészül az új 
szennyvíztisztító telep, nálunk 
is lényegesen csökkenhet a 
díj. A lakosság által fizetendô 
vízterhelési díj most sem vál-
tozott, köbméterenként tíz 
forint maradt, de a hatósági 
díjas fogyasztók és szippan-
tott szennyvíz esetében ez a 
díj a köbméterenkénti 40,3 fo-
rintról 55,7 forintra nôtt április 
elsejétôl. 

Az Alföldvíz idei üzleti 
tervébôl kiderült, hogy jelentôs 
elvárásoknak kell megfelelni-
ük, miközben a változásokat 

is lekövetik. A közgyûlésen 
Takács Péter, Miklós Attila és 
Strifler Attila tett fel kérdése-
ket a vezérigazgatónak az-
zal kapcsolatban, hogy mire 
vélhetô az üzleti tervben a 
több százmilliós hiány, javul-e 
az ivóvíz minôsége, és persze 
a rezsicsökkentés is szóba ke-
rült. Dr. Csák Gyula elmondta, 
hogy a társaságtól az önkor-
mányzatok tulajdonába kerül 
át a közmûvagyon. A társa-
ság számos beruházást hajt 
végre, a közmûadót, a ban-
koktól átterhelt tételeket és a 
tízszázalékos rezsicsökken-
tést is megérzik. Hozzátette, 
hogy próbálják a kiadásokat 
visszafogni, például a bére-
ket is csökkentették, emellett 
mindent megtesznek azért, 
hogy a szolgáltatás biztonsá-

ga megmaradjon, a lakosság 
jó minôségû ivóvizet kapjon.  

Vantara Gyula megjegyez-
te: eddig vegyes tulajdonban 
voltak a hálózatok, most ren-
dezik a tulajdonviszonyokat, 
ez konkrét pénzmozgást nem 
jelent, de Békéscsaba például 
több száz millió forint értékû 
vezetéket vesz át. A polgár-
mester kiemelte, hogy az or-
szág nagy vízszolgáltatói kö-
zül nálunk a legolcsóbb a víz, 
ezt szeretnék is megôrizni.  
Dr. Ferenczi Attila hozzátette, 
hogy a víz arzénmentesíté-
sét az aradi víz átvezetésével 
oldják meg, és leszögezte: a 
városnak, mint tulajdonosnak 
is érdeke, hogy az Alföldvíz 
jól mûködjön, a lakosság pe-
dig kedvezô áron jusson jó 
minôségû ivóvízhez.

A bölcsôdés gyerekek te-
kintetében az önkormányzat 
az étkezési térítési díjon felül 
gondozási díjat állapíthatna 
meg, azonban ez jelentôs 
mértékben, havonta több mint 
26 ezer forinttal növelné a kis-
gyermekes családok kiadása-
it, és sokaknál a kedvezôtlen 
szociális helyzet miatt nem is 
lehetne érvényesíteni. A tes-
tület ezért most sem állapított 
meg külön gondozási díjat a 
bölcsôdés gyerekekre. Az ét-
kezésért fizetendô térítési díj 
viszont – az emelkedô élelmi-
szerárakhoz alkalmazkodva 
– nô, így a bölcsôdékben a 
korábbi napi nettó 268 forint 
helyett napi nettó 281 forintot 
kell fizetni. 

A szociális intézményekben 
fizetendô térítési díjak szintén 
emelkednek. Az Ady Endre 
utcai otthonban havi bruttó 
88 500, a Bartók Béla úti, Csa-
ba utcai, Bankó András utcai 
otthonban  havi 84 000 forin-
tot kell fizetni, a szenvedély-
betegek otthonában 60 000 
forint, az Életfa nyugdíjas-
házban 95 100 forint a téríté-
si díj. Az idôskorúak fokozott 
gondozást igénylô demens 
ellátásáért az Ady Endre utcai 
telephelyen 90 000, a Bartók 
Béla úton, a Bankó András és 
a Csaba utcában havi 84 000, 
az Életfában 95 100 forintot 
kell fizetni. (Az errôl szóló köz-
leményt a 11. oldalon olvas-
hatják.) 
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A márciusi közgyûlés na-
pirendjén szerepelt a víz-
terhelési díj és az Alföldvíz 
Zrt. 2013. évi üzleti terve, 
amelyrôl dr. Csák Gyula, 
az Alföldvíz vezérigazga-
tója jelenlétében tárgyalt a 
képviselô-testület. 

A tájékoztatóból egyebek 
mellett kiderült, a kapitány-
ság legfontosabb célja az 
volt, hogy a megyeszékhe-
lyen és vonzáskörzetében ne 
romoljon a lakosság szubjek-
tív biztonságérzete.

Mint megtudtuk, a re-
gisztrált bûncselekmények 
száma 3235 volt, ez a szám 
közel 10 százalékkal maga-
sabb a 2011-ben regisztrált 
2916 bûncselekményhez ké-
pest. A 100 ezer lakosra jutó 
bûncselekmények száma nôtt 
az elôzô évhez viszonyítva. 
Az eltérés a megváltozott sta-
tisztikai adatszolgáltatással 
(visszaélés okirattal, ahány 
irat, annyi esemény) ma- 

gyarázható. A kapitányság 
területén regisztrált bûncse- 
lekmények 86 százalékát Bé-
késcsabán követték el, ám 
itt 2012-ben emberölés nem 
történt.

A személy elleni bûncse- 
lekmények száma 2012-ben 
133 volt, míg 2011-ben 149. 

A kategórián belül csökkent 
a testi sértések száma 70-rôl 
47-re, a zaklatás 55-rôl 51- 
re.  A rablások száma 2011-
ben 7, míg múlt évben 6 eset 
volt. Tavaly visszaélés ká-
bítószerrel bûncselekmény 
elkövetése miatt 14 esetben 
indítottak eljárást a csabai 
rendôrök. 

Dr. Hajdú Antal beszámo-
lója után Polyák Zsolt megyei 
rendôrfôkapitány is szót kért 
és egyebek mellett elmond-
ta, hogy a csabai kapitány-
ságon kimagasló szakmai 
színvonalon zajlik a munka, 
eredményeik ezt igazolják, 
s törekednek a jó kapcso-
latra a városvezetéssel és a 
lakossággal is. A közgyûlés 
tagjai közül többen is méltat-
ták és megköszönték a helyi 
rendôrök munkáját, végeze-
tül a testület elfogadta a be-
számolót.

A városi kapitány válaszolt a kérdésekre is

A képviselôk megköszönték a helyi rendôrök munkáját

A Jobbik a kezdetektôl támogatta a szabályozást

A szociális intézményekben kb. ötszázalékos az emelés

Békéscsaba több száz millió forint értékû vezetéket vesz át

A város közgyûlése dr. 
Hajdú Antal ezredes beszá-
molóját is megismerhette a 
békéscsabai kapitányság 
elmúlt évi tevékenységérôl.

Beszámolt a rendôrkapitány
Dr. Hajdú Antal ismertette a statisztikát

Emelkednek a fizetendô 
térítési díjak

Kedvezô áron jó ivóvíz
Nônek az elvárások az Alföldvízzel szemben

Út- és 
közmûtársulások

Igazgatók
A képviselô-testület koráb- 

ban pályázatot írt ki a város-
hoz került múzeum és  könyv-
tár igazgatói tisztének betölté-
sére. Mindkét posztra egy-egy  
pályázat érkezett. A közgyûlés 
döntése alapján április 1-jétôl, 
5 éves idôtartamra Ando 
György a Munkácsy Mihály 
Múzeum, Rakonczás Szilvia 
pedig a Békés Megyei Könyv-
tár igazgatója.

Közmûvelôdési 
megállapodások

A közgyûlés speciális köz- 
mûvelôdési feladatok végre- 
hajtására közmûvelôdési meg- 
állapodást köt a VOKE Vas-
utas Mûvelôdési Házzal, a 
Szlovák Kultúra Házával, a 
Békés Megyei Népmûvészeti 
Egyesülettel, a TIT Körösök 
Vidéke Egyesülettel és a Kö-
rösök Völgye Naturpark Egye-
sülettel. A TIT eszerint nem 
kap támogatást a várostól, 
a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület támogatása 7,8 mil-
lió forint, a népmûvészeti egye-
sület és a két mûvelôdési ház 
támogatása pedig 350-350 
ezer forint. Ezen túlmenôen 
600 ezer forintot biztosít az 
önkormányzat a Balassi ala-
pítványnak a szólótáncfeszti- 
válra, és 1,25 millió forintot a 
Garabonciás Alapítványnak a 
Garabonciás napokra. 

Kiss Tibor elmondta, a bizott-
sági ülésen felvetôdött, hogy 
a Garabonciás Alapítvány tá-
mogatását azután utalják át, 
miután megismerték a Gara-
bonciás napok várható prog-
ramját, mert ebben az évben 
teljesen megújul a diákok ren-
dezvénye. Hrabovszki György 
kérte, hogy külön szavazzanak 
az egyes mûvelôdési házak-
ról, egyesületekrôl, és meg-
jegyezte, hogy a natúrpark 
egyesület támogatása mesz-
sze meghaladja a többiekét. 
Vantara Gyula polgármester 
közölte, hogy ez az a támo-
gatás, amit korábbi döntés 
alapján egyre csökkenô mér-
tékben nyújt a város a fontos 
feladatokat ellátó natúrpark 
mûködtetéséhez. 

Galambot közterületen 
etetni tilos!

Az oldalt írta és szerkesztette: Gajdács Emese és Mikóczy Erika
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Április 12-én 16 órától Tor-
koskodj fél áron! a Panoráma 
étteremben
Április 12-én 19 órától Dep- 
resszió – Megyek elôre turné 
a Tégla Közösségi Házban
Április 12-én 19 órától Pá-
lyám kezdete a szerelem ke-
reszttüzében – Liszi Melinda 
önálló estje az Ibsen Stúdió-
színpadon
Április 13-án Vasutas baba- 
és gyermekruhabörze a 
VOKE Vasutas Mûvelôdési 
Ház és Könyvtárban
Április 13-án 10–16 óra kö- 
zött Jóganap Schirilla György 
vezetésével a CsaKK Lencsési 
Közösségi Házban
Április 16-án 19 órától Du-
maszínház: Aranyosi Péter 
és Kiss Ádám a CsaKK-ban
Ápril is 19 -én 19 órától 
Shakespeare: Lear király (be-
mutató elôadás) a Békéscsa-
bai Jókai Színházban
Április 19-én 16 órától Az Új 
Föld Köszöntése a Phaedra 
Rendezvényközpontban
Április 20-án 9 órától „Szedd 
a lábad” túra a Csabai Körtú-
ra útvonalán a Körösök Völ-
gye Látogatóközpont szerve-
zésében

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

Május 16-áig Munkácsy Emlékház
„Új utakon Munkácsy nyomában” – Munkácsy-díjas mûvészek bemutatója
Schrammel Imre Kossuth-díjas keramikus, szobrász kiállítása

Pataky László Emlékülés (Rovásírásunk békéscsabai tudósának emlékezetére) 
2013. április 20. (szombat) 
Elôadások: 

Édesapám, Pataky László – emlékképek – • Pataky Emôke építész elôadása  
Nyelv és jel (Pataky László kutatói munkássága) – • Born Gergely mû- 
velôdéstörténész  elôadása  
Atilla fiai – és Pataky László unokája – A Pataky Terem és • Kertai Zalán 
festômûvész  kiállításának megnyitója (A kiállítást megnyitja: Turok Margit 
mûvészettörténész) 
„Laci bácsi meséi” (A nagyszentmiklósi kincs és a Szent Korona) – • Pap Gá-
bor mûvészettörténész elôadása

2013. április 21. (vasárnap)  
Kurgán túra kerékpárral Békéscsaba határába, a 8 km-re lévô Fényesen ta-
lálható Györke-halomhoz. (A túrát vezeti Born Gergely, a kurgánt és az ott 
mûködô biogazdaságot bemutatja a tulajdonos, Erdei Lajos.) Jelentkezni 
április 11-éig lehet a Csabagyöngye Kulturális Központban vagy e-mailen a 
koszeczandrea@csabagyongye.com címen. Részvételi díj 1500 Ft/fô. Jelent-
kezési lap kérhetô a fenti e-mail címen vagy letölthetô a www.csabagyongye.
com honlapról.  

„Vendégeink a kelet-közép-európai térség mûvészei” kiállítás
Válogatás a Békéstáji Mûvészeti Társaság Galériájában a Békéscsabai Nem-
zetközi Mûvésztelep, az Elôtér Galériában pedig a békési Csuta Nemzetközi 
Mûvésztelep anyagából. A kiállítások április 18-áig tekinthetôk meg!

A Szent Korona képekben – a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem millenniumi képkiállítása. Szelényi Károly fotómûvész sorozata a Ko-
ronáról a szabad szemmel nem látható részleteket is megmutatja. A kiállítás 
április 26-áig látogatható. 

DUMASZÍNHÁZ – Április 16-án 19 órakor 
Fellép: Aranyosi Péter és Kiss Ádám
Jegyvásárlás és információ a Csabagyöngye Kulturális Központ információs 
pultjánál (Békéscsaba, Széchenyi u. 4., telefon: 66/449-222). 
Amennyiben elôvételben valamennyi jegy elkel, a helyszínen nem lesz jegy-
értékesítés!

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Jóganap

Április 13., szombat 10-tôl 16 óráig. Gyakorlati foglalkozás – álló- és talajgya-
korlatok, relaxáció. Elôadás „Jógázni jó!” címmel, majd  beszélgetés a jóga 
testi, lelki, szellemi hatásairól és közösségformáló erejérôl. A nap keretében 
sor kerül a „Változz meg szeretetbôl” címû könyv bemutatójára. A Jóganapot 
Schirilla György jógaoktató, természetgyógyász vezeti. Részvételi díj: 1000 
Ft/fô. Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet április 12-éig, hétköznap-
okon 8-tól 20 óráig a közösségi házban.

Metszési bemutató

Április 15., hétfô 15 óra. Dr. Sicz György kertészmérnök tart ôszibarack- és 
szôlômetszési bemutatót a Csanádapácai út melletti gyümölcsöskertjében. 

Kiállítás 

Április 16., kedd 17.30 óra – A XVIII. Alföldi Fotószalon anyagából összeállí-
tott kiállítás megnyitója. A tárlatot megnyitja Katona Péter, a MAFOSZ alelnöke 
és Nagy István, a Szentesi Fotókör vezetôje. Megtekinthetô április 30-áig, hét-
köznapokon 8-tól 18 óráig. 

Túra

Április 21., vasárnap – a Természetjáró kör gyalogtúrája Szanazugból Do-
bozra. Indulás 8.40-kor a buszpályaudvarról, a menetrend szerinti autóbusz-
szal. Hazaérkezés a délutáni órákban Doboz felôl autóbusszal.

Ismeretterjesztô elôadás

Április 22., hétfô 14.30 óra. • A Föld napja alkalmából Kertész Éva botanikus 
vetítéssel egybekötött elôadása „Ôshonos gyógynövények Békés megyé-
ben” címmel a nyugdíjasklubban.
Április 23., kedd 18 óra. • A Márvány Fotómûhely foglalkozásán Flender Já-
nos fotográfus tart elôadást „Az Adobe Photoshop Lightroom bemutatása 
és gyakorlati alkalmazása” címmel.
Április 29., hétfô 14.30 óra.•  A test és a lélek ápolása idôs korban. A nyugdí-
jasklub vendége Saral Márta kozmetikus.

Ringató foglalkozás a Baba-Mama klubban

Április 24., szerda 10 óra. Célja, hogy az anyukák megismerkedjenek egy 
könnyen énekelhetô, zeneileg értékes dalanyaggal, magyar mondókákkal, 
mozgásos, ölbeli játékokkal. A bemutatót Litauszkiné Püski Melinda tartja. A 
részvétel díjmentes!

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Antik, vintage, retro régimódi ruhák kiállítása a Szlovák klub gardróbjából, áp-
rilis 25-éig látogatható a Békési út 15. szám alatt.

WEÖRES 100 – rajzpályázat
Weöres Sándor magyar költô 1913. június 22-én született Szombathelyen, éppen 
száz esztendôvel ezelôtt. A Meseházban egész éves programsorozattal emléke-
zünk a méltán híres, kiváló költô, mûfordító, irodalomtudósra, melynek része-
ként pályázatot hirdetünk 3–14 éves korú gyermekek számára, aminek témája 
Weöres Sándor verseinek rajzos megjelenítése. Egy pályázó, egy – tetszôleges 
technikával készült – alkotással pályázhat. A beküldött alkotásokon kérjük fel-
tüntetni a készítô nevét, életkorát, címét (iskoláját). A beérkezett pályamunkákat 
szakmai zsûri értékeli, a legjobbakat kiállítás keretében mutatjuk be a Mese-
házban. Beküldési határidô: 2013. május 10. Címünk: Meseház, Békéscsaba, 
Békési út 15–17. Kíváncsian várjuk rajzaitokat!

Városi Mesemondó Verseny 2013. április 17-én, szerdán 9 órától a Meseház-
ban, a város legügyesebb mesemondóinak részvételével.

Városi Népdaléneklési Verseny 2013. április 19-én, pénteken 9 órától a Bartók 
Béla Zeneiskolában. A város iskoláinak egyéni és csoportos versenye. 

Thury Gábor retro-mozija érdekességekkel, aktualitásokkal
2013. április 24-én, szerdán 18 órától a Nemzetiségi Klubházban.
Mûsoron régi magyar filmhíradó, KIZÖKKENT VILÁG.

Tavaszváró foglalkozások a Meseházban

Szeretettel várjuk a látogató iskolás és óvodás csoportokat a Meseházba, tava-
szi és anyák napi kézmûves-foglalkozásainkra. Ajánlatunk:

Eper nyaklánc • 
készítése, festése 
filcbôl, dióból
Rózsás kitûzô • 
készítése organza 
anyagból
Rózsás ajtókoszorú • 
készítése textilbôl

Virágos kitûzô fonalból• 
Filcbôl, gombból, • 
drótból virágcsokor 
készítése
Szívfüzér készítése • 
filcbôl, fagyöngybôl
Kavicsból virágkép • 
ragasztása, festése

Szíves könyvjelzô • 
készítése kartonból, 
filcbôl
Csiga, pillangó vagy • 
szitakötô készítése 
textilbôl
Házikó madárral • 
(cserépdísz textilbôl)

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

Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át.
19059985-1-05 | MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

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

Fórum Bencsik 
Andrással

A Békés Megyei Polgári 
Nyugdíjas Civil Egyesület meg-
hívására április 18-án Békés-
csabára érkezik Bencsik András, 
a Magyar Demokrata hetilap 
fôszerkesztôje, aki 17 órától a 
Csabagyöngye Kulturális Köz-
pontban fórumot tart Támadás 
Magyarország ellen címmel. Az 
est házigazdája Horváth Sza-
bolcs hírszerkesztô lesz. 

Meghaladja az 1 milliárd forintot az utóbbi hat év ener- 
giamegtakarítást eredményezô beruházásainak össze-
ge Békéscsabán. Óvodákat, iskolákat, szociális intézmé-
nyeket újítottak fel, itt 20–30 százalékos a megtakarítás. 
Megkezdôdik az Árpád fürdô fejlesztése is, a gázfelhasz-
nálás itt várhatóan 70 százalékkal csökken.

Isten éltesse a szépkorúakat!

Moskovitz Györgyné (90) Pintér Béláné (90)



– Többször, több fórumon 
vetettem fel, hogy fel kellene 
éleszteni az élelmiszer-fel-
dolgozókat vidéken. Békés-
csabán Vantara Gyula polgár-
mesterrel és a termelôkkel 
közösen több mint egy éve 
indítottunk egy kezdeménye-
zést, amely a hûtôház újrain-
dítására irányult.  Sok olyan 
termelô van, aki évtizedeken 
át volt a hûtôház beszállítója. 
Bizonyos zöldségek a hosszú 
szállítás alatt befüllednek, 
veszítenek frissességükbôl, 
élvezeti értékükbôl. Viszont 
ami közelrôl érkezik, és 
itt helyben tudják kezelni, 
feldolgozni, az nagyon jó 
minôségû marad. Erre építve 
jön létre az Alföldi Hûtôház 
Szövetkezet – mondta Hanó 
Miklós, majd megjegyezte, 
hogy a kormány támogatja 
az élelmiszer-feldolgozókat, 
ennek elsô feltétele az, hogy 
a termelôk álljanak össze. Az 
alpolgármester hangsúlyoz-
ta: ha egy külsô befektetô 
jön, annak a termelô valami-

lyen szinten kiszolgáltatott, 
viszont ahol úgy mûködik az 
élelmiszer-feldolgozó,  mint 
például Dániában – ahol a 
termelôk tulajdonosok is egy-
ben –, ott a termelô marad a 
központban, és a hasznot 
senki sem viszi el tôle. 

Múlt évben össze is álltak 
a környékbeli termelôk, ek-
kor Hanó Miklós a szakmai 
csoporttal együtt megbe-
szélést folytatott Budapesten 
Czerván György agrárgazda-
ságért felelôs államtitkárral. 
Ezután fórumot hívott össze 
a termelôket koordináló Ba-
lázs Péterrel és Opauszki Zol-
tán kabinetfônökkel együtt 
Békéscsabán, amelyre eljött 
Gyaraky Zoltán, a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium Élelmiszer-
feldolgozási Fôosztályának 
osztályvezetôje is. Sajnos 
tavaly az aszály miatt tôke-
hiányossá váltak a termelôk, 
ezért idén tavaszra tolódott 
az összeszervezôdés, amely-
nek anyagi vonzata is van. A 
lényeg, hogy megtörtént: tíz 

cég és magánszemély ösz-
szefogásával létrejött az Al-
földi Hûtôház Szövetkezet, 
amelynek a bejegyzése fo-
lyamatban van.  

– Miniszterelnök úr meg-
ígérte, hogy ha a helyi szer-
vezôdés létrejön, a kormány 
elé kerül a hûtôház ügye. 
Döntés is született arra vo-
natkozóan, hogy ezt anya-
gilag és szakmailag is tá-
mogatni kell. Elkészült egy 
többmilliárdos nagyságrendû 
fejlesztési program; a szövet-
kezet tagjai teljesen új, ener-
giatakarékos technológia 
kiépítésében gondolkodnak, 
vagy a régi hûtôház helyén, 

vagy a város külterületén, az 
Apáczai úton, egy tizennégy 
hektáros területen – tudtuk 
meg Hanó Miklóstól.

A tervek szerint hatvan ki-
lométeres körzetbôl szállíta-
nak majd be, a hûtôház köz-
vetlenül százötven–kétszáz 
embernek, a beszállítói kör-
rel együtt azonban akár több 
ezer embernek adhat munkát. 
Most folyik az elôkészítés, a 
szövetkezet tagjai és a város 
vezetôi bíznak abban, hogy 
a kormány támogatásával és 
uniós források bevonásával 
jövô évben elkezdôdhet a fej-
lesztés.

Mikóczy Erika
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– A talajterhelési díj össze-
ge csökkenthetô, amennyi-
ben az érintett számlával tud-
ja igazolni, hogy a szippantó 
elszállította a szennyvizet – 
mondta el érdeklôdésünkre 
Csiaki Tamás, a polgármes-
teri hivatal városüzemeltetési 
osztályának vezetôje, majd 
így folytatta: A szolgáltató ál-
tal kiállított számlából kiderül, 
hogy mekkora mennyiségû 
szennyvizet vittek el az adott 
ingatlantól, így természete-
sen azt már nem számolják 
bele a talajterhelésí díjba. Ha 
például 100 köbméter volt 
a vízfogyasztás, és a lakó 

számlával igazolja, hogy 50 
köbméter szennyvizet kiszip-
pantottak és elszállítottak a 
portáról, akkor a talajterhe-
lési díjat csak 50 köbméter 
után kell kifizetni – tájékozta-
tott a városüzemeltetési osz-
tály vezetôje.

A szippantás az önkor-
mányzat számára kötelezôen 
elôírt feladat, melyet Bé-
késcsaba a közelmúltban 
megpályáztatott, s ennek 
megfelelôen az idei évtôl 
ezt a szolgáltatást kizárólag 
az Alföldvíz Zrt. láthatja el a 
lakossági fogyasztók eseté-
ben.

Mint megtudtuk, lehetôség 
van a talajterhelési díj megfi-
zetése alóli mentességre is, 
amennyiben az adott ingat-
lanon, közös háztartásban 
élôknél az egy fôre jutó havi 
nettó jövedelem nem halad-
ja meg a 34 ezer 200 forintot, 
egyedülálló esetén a 48 ezer 
450 forintot, illetve mentes-
séget kaphatnak a 70 év fe-
letti egyedülállók is.

G. E. 

Pályázni lehet a Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonában 
lévô Békéscsaba, Kétegyházi 
út 16. szám alatt deponált 
körülbelül 4000 m3 törmelék 
törésére.

A pályázati dokumentáció 
térítésmentesen átvehetô a 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Osztá-
lyán 2013. április 30-áig, ügy-
félfogadási idôben.

A pályázat beadási ideje: 
2013. április 30. 10 óra. 

A pályázat benyújtá-
sának helye: Békéscsaba 

Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Városüze-
meltetési Osztály, földszint 
15 számú iroda. 

További információ kérhe-
tô a 06-66/523-818 tele-
fonszámon, illetve a csiaki@
bekescsaba.hu e-mail címen.                                      

Jelentôsen csökkenthetô
a talajterhelési díjGondot okoz a parkolás?

PálYázATI FElHÍVáS

Nem vagyunk egyformák, 
ettôl színes a világ – mondja 
a népi bölcselet, ám napja-
inkban mintha nem mindenki 
osztaná ezt a nézetet. Már-
pedig a természetben is az 
a csodálatos, hogy milliónyi 
formát ölt a táj, kápráztatóan 
sokszínûek a virágok, egy-
más után fedezik fel az új 
fajokat, s mindez egyre csak 
gazdagítja világunkat.

Szerencsére mi, embe-
rek sem egymás másolatai 
vagyunk. Az autizmus világ-
napjára rendezett ünnepsé-
gen helyes, négytagú csa-
lád ült elôttem. Harmincas 
apuka és anyuka, közöttük 
egy négy év körüli, és egy 
picivel idôsebb, láthatóan 
autista jegyeket mutató fi-
úcska. Nagyon más volt a két 
gyermek, mégis szeretet és 
összhang volt közöttük. Míg 
a nagyobb pajkosan piszkál-
gatta a kicsit, az türelmesen, 
mosolyogva tûrte a furcsa 
játékot, miközben édesany-
ja ölelô karjába kapaszko-
dott. Ez a kulcs: a szeretet, 
az elfogadás. Ugyanezen a 
rendezvényen egy kamasz 
fiú nyargalt körbe és körbe a 
teremben, néha hadonász-
va, néha hangosan nevetve. 
Senki sem rótta fel ezt neki, 
nem szóltak rá, még csak 
rosszalló tekintetekkel sem 
bántották. Mindenki elfogad-
ta: ô ilyen.

Legyen ez a példa. Fogad-
juk el, hogy mind mások va-
gyunk. Néhányan csak kicsit 
térnek el az átlagtól, mások 
feltûnôen. Van, akinek a visel-
kedése furcsa, van, akinek a 
kinézete meghökkentô, van, 
akinek a bôrszíne, vallása, sze-
xuális beállítottsága más, mint 
a miénk. Sôt, olyan is akad, aki 
pusztán gondolkodásában, 
hitében, véleményében külön-
bözik tôlünk. És attól még lehet 
szép és jó és igaz ember. Nem 
kell trágár szavakkal illetni, le-
köpni, kirekeszteni, elüldözni 
senkit mássága miatt.

Meggyôzôdésem, hogy 
az elôítéletesség a legkár-
tékonyabb tulajdonságok 
közé tartozik, fôként, ha tu-
datlansággal párosul. Ez az, 
ami igazán veszélyes, nem 
pedig a tarkaság, a sokszínû 
kavalkád, mely körbe vesz 
minket.

Gajdács Emese

Ettôl színes a világ…

JegyzetAlföldi Hûtôház Szövetkezet
A termelôk összefogásával munkahelyek születhetnek

Hanó Miklós minden fórumon felszólal a hûtôházért

Folyamatosan versenyt fut az idôvel és a parkolóellenôrökkel?
Unja már a vég nélküli parkolóhelykeresést?

Nem szeret küzdeni az idôjárás viszontagságaival?
Drágának tartja a belvárosi parkolási díjakat?

Ha ismerôsek ezek a gondolatok...
mi segítünk!

Jöjjön el, és próbálja ki a belvárosi parkolóházat!
200 férôhellyel éjjel-nappal várjuk Önt Békéscsabán,

az Univerzál Áruház mellett az Irányi utcában.
24 órás portaszolgálat és kamerarendszer felügyeli gépjármûvét.

1 óra nappali parkolás díja csak 160 Ft, a második órára most a vendégünk.
Fizetnie mindig csak a parkolás végén kell!

Lehetôsége van bérletvásárlásra.
Ügyfélszolgálatunkat megtalálja a parkolóházzal szemben.

További infomációkért keressen minket az interneten
a www.csababphaz.hu weboldalon, valamint a facebookon.

Csaba Belvárosi Parkolóház Kft.

Parkoljon biztonságosan, kényelmesen
és olcsón!

Tíz cég és magánszemély összefogásával megalakult 
az Alföldi Hûtôház Szövetkezet, amelynek bejegyzése 
folyamatban van. A tervek szerint jövôre elindul a fejlesz-
tés, így egy teljesen új technológiával rendelkezô hûtôház 
lehet Csabán. Hanó Miklós országgyûlési képviselôként 
régóta szorgalmazta a feldolgozóipar újraélesztését, és 
akkor sem adta fel a reményt, amikor ez szinte kilátásta-
lannak tûnt.  Most a termelôk összefogásával,  kormány-
zati és uniós támogatással elérhetô közelségbe kerül ez 
az álom. 

Mint arról korábbi lapszámainkban már hírt adtunk, 
talajterhelési díjat a törvény alapján azoknak kell fi zetni, 
akik háza elôtt kiépült a csatornarendszer, de ôk még nem 
csatlakoztak rá. Ez a díj a vízfogyasztás mértéke szerint 
alakul, s településenként változó, annak függvényében, 
hogy milyen területi kategóriába tartozik a település.

A szolgáltatás meg-
rendelhetô levélben: 
Dobozi út 5., e-mailen: 
szervizuzem@alfoldviz.
hu vagy a kisréti szenny-
víztisztító telep 24 órás 
diszpécserszolgálatánál 
a 66/44-22-11 telefonszá-
mon.



A Magyar Drámaíró Ver-
senyt negyedik alkalommal 
rendezték meg Békéscsa-
bán, a Jókai színházban. 
A nívós eseményen három 
kiváló író mérte össze tudá-
sát. Kiss Judit Ágnes, Háy 
János és Podmaniczky Szi-
lárd igencsak feladta a lec-
két a színházcsinálóknak, 
hiszen egy éjszaka alatt há-
rom olyan egyfelvonásos 
drámát írtak, amelyek már 
magukban megérnének 
egy estet. A rendezôk, a szí-
nészek és a társmûvészek 
azonban sikeresen vették 
az akadályt: többhetes pró-
bafolyamatot meghazud-
toló intenzitással, pontos-
sággal állították színre a 
darabokat mindössze más-
fél nap alatt.

Idén elôször vontak be 
társmûvészeket a produk-
ciókba, a város és környék 
neves képzômûvészei, zené-
szei, énekmûvészei, koreog-
ráfusai adták hozzá tudásu-
kat az alkotófolyamathoz. A 
produkciókat a színészcsa-
patok Bozsik Yvette, Dávid 
Zsuzsa és Pesty-Nagy Kati 
rendezôvel hozták létre. 

A közönségdíjat, valamint 
a legjobb írónak járó elisme-
rést Háy János és darabja, 

az Ázsiavíziós Dalfesztivál 
2013 nyerte el. A Dávid Zsu-
zsa által színpadra állított 
elôadás a tehetségkutató 
mûsorok sztárcsináló világát 
mutatta be, miközben zord 
és komoly problémákat tárt 
fel egy család életében. 

A verseny legjobb rende- 
zôje Bozsik Yvette lett. A Do-
norszívek, avagy ilyen ez a 
popszakma címû elôadás a 
valóságtól elemelt, szürreá-
lis világban játszódott. Kiss 
Judit Ágnes darabja remek 
kiindulópontként szolgált az 
ôrület megteremtéséhez, a 
szöveg humora, a betoldott 
Republic-idézetek kiválóan 
illeszkedtek a szürreális vi-
lágba. A legjobb nôi és férfi 
fôszereplô díját az elôadás 

szereplôi: Földes Eszter és 
Tege Antal vehették át. A 
legjobb nôi mellékszereplô 
Kovács Edit, a legjobb férfi 
mellékszereplô Presits Ta-
más lett. A társmûvészek kö- 
zül Galambos Hajnalka ének-
mûvész vehette át az MTVA 
különdíját. A Csabagyöngye 
különdíját Herczeg Tamás 
önkormányzati tanácsnok R. 
Kárpáti Péter színmûvésznek 
adta át.

Izgalmas, eseményekben 
gazdag három napot élhetett 
át az, aki részt vett ebben az 
irodalmi és színházmûvésze- 
ti kavalkádban, a darabok 
alapjául szolgáló cikk sor-
solásától a próbákon át az 
elôadásokig.

Tari Sarolta 

A múltidézô nap délelôttjén 
Juhász R. József elevenítette 
fel a rendszerváltás hajnalát, 
míg délután a kelet-közép-
európai térség mûvészeinek 
alkotásaiból nyíltak tárlatok, 
a Csabagyöngye bejáratánál 
pedig azokból a plakátokból 
láthattunk kiállítást, amelyek 
az 1990-es választásokra ké-
szültek. 

– Az elsô szabad válasz-
tásokra készültünk akkor, 
rendkívüli naivitással. Abban 
az idôben teremtôdött újjá a 
politikai plakát, mint fûfaj, a 
rajtuk levô szlogenek részben 
a múltat, részben a jövôt pró-
bálták ábrázolni idônként elég 
gyenge, kezdetleges, máskor 
frappáns, kreatív megoldá-
sokkal – mondta Herczeg Ta-
más a plakátok között, ame-
lyeken a mindig mindenkivel 

csókot váltó Brezsnyevtôl a 
narancson, a szegfûn és a 
tulipánon át a szabad mada-
rakig, egy szebb jövô ábránd-
jaiig, sok minden megjelent. 
Láthattuk az egykori szovjet 
katonák távozását követelô 
Tovarisi konyecet is, a szovjet 
katonák kivonulását sürgetô 
plakátot, amit késôbb szinte 
az egész világ megismert.

A jövôbe tekintô múltidézés 
a Csabagyöngye elôtt foly-
tatódott, ahol EU felirattal el-
látott raklapokon egy hajdan 
szebb napokat megélt Cse-
megekosár üzlet emblémája 
billegett. Az „etetôkosár” kö-
rül a 3T csoport – Novák At-
tila, Szuhaj György és Kukár 
István – tett tiszteletkört, majd 

zászlófelvonás következett, 
kék zászlójukon „Uniól” fel-
irattal, a csillagok helyett pe-
dig perecekkel. 

–  A rendszerváltás lendü-
letében az alkotói szabadság 
szárnyra kapott az ország-
ban, Békéscsabán is kialakult 
egy, a nyílt progresszivitást is 
felvállaló, hazai és nemzetkö-
zi kapcsolatokkal rendelkezô 
alkotói mag. 1992-ben öröm-
mel csatlakoztunk az Oriens 
’92 programjához – mondta 
már a kaszinóban BMZ, aki 
az egykori elhagyott HAFE-
csarnokban megrendezett, I. 
Kelet-európai Alkotómûhelyt 
idézte meg a nap végén ké-
pekben és szavakban. 

Mikóczy Erika

– Hányan keresték fel a 
fesztivál különbözô rendez-
vényeit?

– Csak a Csabagyöngye 
Kulturális Központ Széchenyi 
utcai épületében közel hat- 
ezren vettek részt a fesztivál 
programjain, nem számítva 
azokat a látogatókat, akik a 
ház egyéb rendezvényeire 
jöttek. Az intézmény telephe-
lyein és a város többi kulturá-
lis intézménye által rendezett 
eseményeken, amelyek laza 
szállal – fôképp a részben kö-
zös marketinggel – kötôdtek  
a fesztiválhoz, akár a tízez-
ret is megközelíthette a lá-
togatói létszám. Különbözô 
mûfajokban számos telthá-
zas esemény szórakoztatta 
a közönséget, a Magyar Álla-
mi Népi együttes mûsorától 

kezdve a Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekar és Tóth 
Péter közös hangversenyén 
keresztül a Heaven Street 
Seven, a Supernem és a Vad 
Fruttik koncertjéig. De az is el-
mondható, hogy jazzkoncert 
Békéscsabán talán nem zaj-
lott még ilyen nagy létszámú 
közönség elôtt, mint amikor 
a hangversenyteremben a 
Pataj Jazz Quintet muzsikált. 
Kiállítótereink a megnyitókon 
számos érdekességgel szol-
gáltak az érdeklôdôknek.

– Közben a huszonötezre-
dik látogatót is üdvözölte a 
Csabagyöngye vezetôsége 
Szekeres Imre személyében. 
Melyik produkciót véli a leg-
sikeresebbnek?

– Nem tudok kiemelni 
egyet a sok közül, hiszen a 
közönség a székely költôk 
könyvbemutatóján éppolyan 
jól szórakozott, mint a fer-
geteges rockabilly partyn, a 
bluesházban vagy Bödôcs 
Tibor stand up comedy est-
jén. Izgalmas esemény volt 
az is, amikor az 1992-es 
Kelet-európai Kultúrbörzére 
emlékeztünk.

– Gondolom, lesz fesztivál 
jövôre is. Elárulhatunk vala-
mit a következô év csemegéi, 
meglepetései közül?

– Tárgyalunk már elôadók- 
kal, menedzserekkel, de 
egyelôre, ha lehet, várjunk a 
konkrétumokkal.

Vándor Andrea

Egynapos idôutazáson 
vehettek részt azok, akik 
március huszonkettedikén 
látogattak el a Csabagyön-
gyébe, a Békéscsabai Ta-
vaszi Fesztivál kilencvenes 
évek elejét is felidézô kiállí-
tásaira, bemutatójára és arra 
az elôadásra, ahol Baji Mik-
lós Zoltán (BMZ) villantott 
fel emlékeket az Oriens ’92, 
I. Kelet-európai Kultúrbörze 
alkotómûhelyébôl. 

6 Csabai Mérleg

A fesztiváligazgató külön 
köszöntötte a március idu-
sán Ybl-díjjal kitüntetett Sysa 
Béla építészt, akinek elsô 
tervrajza is látható az emlék-
ház elôterében. Az építész 
tervei alapján nyerte el mai 
arculatát a Steiner-Omaszta 

kúria, vagyis a Munkácsy 
Emlékház. A tanácsnok 
Vantara Gyula polgármester 
üdvözletét is tolmácsolta, 
aki egy Munkácsy-kötettel 
lepte meg a kitüntetett épí-
tészt. Szente Béla, a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 

igazgatója az intézmény aján-
dékcsomagjával kedveske-
dett.

Herczeg Tamás még egy 
örömteli bejelentéssel élt: 
köszöntötte az emlékház mû- 
vészeti vezetôjét, Mészáros 
Zsuzsát, aki Forster Gyula-
emlékérem kitüntetésben 
részesült a mûemléki világ-
napon múzeumpedagógus- 
ként végzett elkötelezett mun-
kájáért, a Munkácsy Emlék-
ház mûködtetéséért és a 
térség épített örökségének 
megismertetését célzó ren-
dezvények szervezéséért. 

Vándor A.

A Csabagyöngye földszinti 
kerengôjében Korlátok cím-
mel nyílt meg nagypénteken 
Faluhelyi Balázs fotókiállítá-
sa. A kiállítás mottója: a kor-
látok. Ez nem véletlen, hiszen 
ahogy Balázs elmondta, a 
célja nem más, mint hogy a 
szemlélôk megismerjék egyé-
ni látásmódját. Ezek a képek 
most mások, mint az elôzôek, 
hiszen mindegyiken megje-
lennek a rácsok, a korlátok, 
még inkább hangsúlyozva 
a kerekes székes alkotó és 
sorstársai társadalmi helyze-
tét, mindennapjai korlátait. 

Sikeres volt a tavaszi fesztivál
Rengeteg látogató kereste fel a Csabagyöngyét

Tovarisi konyec és Oriens ’92 

Március 9. és 31. között 
rendezte meg a Csabagyön-
gye Kulturális Központ az 
idei tavaszi fesztivált, amely 
a tizenegyedik volt a sor-
ban. A közel egy hónapos 
összmûvészeti esemény-
sorozat a Magyar Állami 
Népi Együttes mûsorával 
kezdôdött, és a hónap fo-
lyamán számos könnyû- és 
komolyzenei koncertet, ki-
állítást, könyvbemutatót, 
színház- és táncmûvészeti 
elôadást kínált. Herczeg 
Tamás fesztiváligazgatót a 
rendezvénysorozat összeg-
zésére, értékelésére kértük.

A Kisnemesi Otthonok Országos Találkozója – Mûemléki 
konferenciának immár tizenkettedik alkalommal adott ott-
hont a Munkácsy Emlékház. Herczeg Tamás tanácsnok 
köszöntôjében elmondta, hogy az idén a tavaszi fesztivál 
jegyében a Csabagyöngye Kulturális Központ égisze alatt 
várták a megyeszékhelyre az építészeket, a kúriák kuta-
tóit, mai „lakóit”, az érdeklôdôket és a mûemléki helyre-
állítások 2012-es ICOMOS díjasait. A közönség soraiban 
üdvözölhettük Ráday Mihály népszerû városvédôt is.

Herczeg Tamás: Minden korosztálynak voltak programok

A 3T csoport tisztelgése az „etetôkosár” elôtt
A színészeknek másfél napjuk volt a felkészülésre

A mûemlékek nyomában
Kisnemesi otthonok találkozója

Faluhelyi Balázs: Korlátok

Magyar Drámaíró Verseny
Három napig Békéscsabára figyelt az ország
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i Bulvár / Közélet

Santosh Sharma tizenhat 
éve él Magyarországon. Arra 
a kérdésre, mi a legszebb az 
országunkban, Santosh ha-
bozás nélkül azt felelte, az 
emberek lelke. – Mondhatnám 
a rengeteg szép tájat, a kultu-
rális örökségüket, de inkább 
az egyének személye fogott 
meg. Sokan úgy tartják, a ma-
gyarok pesszimisták, szomo-
rúak, de nekem más a tapasz-
talatom. Melegszívûeknek 
tartom ôket, akik szeretettel 

fogadják a távoli embereket 
és azok értékeit. 

A feleség, Kamlesh Sharma 
elmondása szerint az indiai 
nôk sokkal elkötelezettebbek 
a férjük irányába, kevesebb is 
a válás, mint nálunk. A mun-
kából is alaposan kiveszik a 
részüket. – Reggel fél hétkor 
kelünk, és nagyjából este ti-
zenegy körül érünk haza. De 
nincs ezzel gond, szeretünk 
dolgozni. 

Molnár Attila

„Németországba keres 
építôipari munkára embere-
ket B. János, aki aztán a dol-
gozóknak nem ad enni, nem 
jelenti be ôket, végül nem fizet 
a munkáért” – állítja az egyik 
állítólagos hoppon maradt, 
aki egyébként a munkaadó 
teljes nevét és telefonszámát 
is megadta. A bepanaszolt 
férfi lapunknak elmondta: 
tud róla, hogy az interneten 
valaki igyekszik róla lebe-
szélni a dolgozni vágyókat. 

– Valóban több munkást is 
kivittem az elmúlt években 
Németországba, akik azóta is 
kint élnek – reagált a vádak-
ra János, aki jogi lépéseket 

fontolgat. Berényi András, la-
punk jogi szakértôje elmond-
ta: a felismerhetôen meg-
említett munkáltatók vagy 
állásközvetítôk jó hírnév meg-
sértése címén polgári peres 
eljárást kezdeményezhetnek 
és kártérítést követelhetnek. A 
karrier-tanácsadók szerint az 
állásajánlatoknál gyanakod-
junk, ha csak emelt díjas tele-
fonszámon érdeklôdhetünk a 
munkáról, vagy az állásinter-
júra jelentkezôktôl regisztrá-
ciós díjat követelnek. A komo-
lyan vehetô cégek általában 
fontosabb adatokat tartalma-
zó honlapot is üzemeltetnek.

KK

A magyaroknak 
szép a lelke

Feketelista 
álláskeresôknek

Az adósságkonszolidáció 
részleteirôl a Nemzetgazda-
sági Minisztérium és az Állam-
adósság Kezelô Központ Zrt. 
jelenleg is tárgyal a Bankszö-
vetséggel, valamint az érintett 
önkormányzatokkal. A szabá-
lyozás szerint a megállapodá-
sokat idén június 28-áig kell 
megkötni. Az állam összesen 
1710 – 5 ezer fô alatti – telepü-
lés 74 milliárd forint összegû 
adósságát vállalta át teljes 
egészében. Azon önkormány-
zatok, amelyek nem érintettek 
az adósságkonszolidációban 
jutalomra, ellentételezésre 
számíthatnak, elsôsorban a 
fejlesztések támogatásában. 
A Települési Önkormányza- 
tok Országos Szövetségének 
(TÖOSZ) elnöke szerint a 
bajok 2003 után kezdôdtek, 
az állam nem tudta növelni 

az államkötvény-kibocsá-
tást, miközben egyre több 
feladattal terhelte meg az 
önkormányzatokat. Schmidt 
Jenô, aki Tab polgármesteri 
tisztségét is betölti, a Helyi 
Témának elmondta: 2008 és 
2010 között a törvény által 

megszabott önkormányzati 
feladatok költségének mind-
össze 50 százalékát fedezték 
az állami források. – Ezért az 
önkormányzatok hiteleket 
vettek fel, és akkor is ezzel él-
tek, ha uniós pályázathoz kel-
lett az önerô. Az adósság 80-

90 százalékát kb. háromszáz 
település halmozta fel. Ha az 
állam nem vállalta volna át az 
adósság 70 százalékát, az 
érintett önkormányzatok már 
idén nyáron csôdbe mentek 
volna. 

Vöô

Ha nem segít az állam, csôdbe 
mentek volna

Az 5 ezres lélekszámot 
meghaladó települések 
közül 277 érintett az adós-
ságkonszolidációban. Az 
eladósodott önkormányza- 
toknak több mint ezermilli-
árd forint adósságállomá-
nya volt, ebbôl 610 milliárd 
forintot vállalt át az állam. 
Ha a kormány nem csele-
kedett volna, az érintett ön-
kormányzatok már a nyáron 
tönkremennek.

Indiai hetet rendeztek Magyarországon. Ennek apro-
póján kerestük fel Santosh és Kamlesh Sharmát, nálunk 
élô indiaiakat. A beszélgetés során kiderült: a magyarok 
valójában nyitottak és optimisták.

Az egyik legismertebb közösségi portálon Fekete-
lista álláskeresôknek néven indult egy topic, ahol bárki 
ellenôrizetlenül megoszthatja a munkaerôpiacon szer-
zett jó vagy rossz tapasztalatait. 

– A GDP 2,7 százalékkal 
csökkent 2012 utolsó ne-
gyedévében. Milyen kitörési 
pontjai vannak a nemzetgaz-
daságnak?

– Az egyik ilyen kitörési 
pont, ha kiszámíthatóvá válik 
az állam mûködése, és csak 
a szükséges jogszabály-mó-

dosítások történnek meg, 
elôkészítve, végigtárgyalva, 
egyeztetve az érintett part-
nerekkel. Olyan kiszámítha-
tóságra gondolok, aminek 
van gazdasági növekedést 
segítô ereje. A másik ilyen 
pont, hogy növelni kell a be-
ruházásokat az országban, 

hogy több munkahely le-
gyen. A bankokon is nagyon 
sok múlik. Abban bízunk, 
hogy ebben az évben a hi-
telállomány már növekedhet 
a vállalati szektorban is, és 
ez hozzá tud járulni a növe-
kedéshez. Mi azon vagyunk, 
hogy olyan megállapodás 
szülessen a bankszektorral, 
ami a nagyobb hitelezést 
ösztönzi. A harmadik elem 
pedig a meglévô területek 
fejlesztése.

– Vannak sikeresen teljesítô 
ipari szektorok.

– A spanyolviaszt nem 
kell feltalálni. Gyógyszeripar, 
autóipar,  gyógy-idegenfor-
galom, a zöldenergiának a 
támogatása, logisztikai beru-
házások elôsegítése. Tehát 
azokat a területeket, amelye-
ket a Széll Kálmán Tervben, 
sôt még az Új Széchenyi 
Tervben összegyûjtöttünk, 
kiemelten kell támogatni uni-
ós fejlesztési forrásokból is.

– A belsô fogyasztás eset-
leges növelése? Igaz, ehhez 
a béreket is emelni kellene…

– Ez a lakosság optimiz-
musától függ, az emberek 
mennyire lesznek bizakodóak 
az elkövetkezendô hónapok-
ban. Persze, amikor Európá-
ban válság van, akkor azért 
nehéz optimistának lenni. Én 
azt érzékelem, hogy mintha 
lenne egyfajta pozitív várako-
zás már az emberekben, ez jó 
jel, mert ez segítheti azt, hogy 
az adókedvezményt, amit ott-
hagytunk az embereknél, fo-
gyasztásra költsék el.

– A mezôgazdaság meny-
nyiben járulhat hozzá a gaz-
dasági növekedés beindulá-
sához?

– A tavalyi év katasztrofá-
lis volt az aszály miatt. Ha a 
mezôgazdaság az idén egy 
átlagos év jó teljesítményét 
hozza, az már tud segíteni a 
növekedésben. 

Vöô György

Varga Mihály: Nem kell feltalálni 
a spanyolviaszt!

Kiszámíthatóság, beruházásélénkítés, egyezség a 
bankszektorral, a hitelezés ösztönzése, a gyógyszeripar, 
az autóipar és az idegenforgalom fejlesztése. Varga Mi-
hály szerint ezek a magyar gazdaság kitörési pontjai. Az 
új nemzetgazdasági miniszter exkluzív interjút adott a 
Helyi Témának. 



Hangay Gábor fejlesz-
tése mehet napelemmel, 
árammal, de magunk is 
hajthatjuk lábbal. A ke-
rékpár és az autó hibridje 
iránt már Hollandiából is 
érdeklôdnek.

– Ez olyan szerkezet, ami 
az általános közlekedési 
gondokra adhat megoldást, 
például a munkába járásra 
– meséli a tervezô, Hangay 
Gábor a Pannon Rider névre 
hallgató hibridrôl. – Valahol 
az autó és a kerékpár között 
mozog a járgány. Abból in-
dultunk ki, hogy átlagosan 
25–30 km-t tesznek meg 
az emberek naponta mun-
kába járás kapcsán. Erre 
egy környezetbarát meg-
oldást találtunk a kerékpár 
egyszerûségével és az autó 
kényelmével. Annyi napelem 
van rajta, hogy az aktív nap-
sütéses idôszakban, kellô 
energiát begyûjtve, a fent 
említett távolság megtételé-

re ez elegendô. Van benne 
egy akkumulátortelep elrejt-
ve, ez gondoskodik a motor 
mûködésérôl. Pedálok is 
vannak, ezáltal akár mi is te-
kerhetünk energiatakarékos-

sági megfontolásból. Ezenkí-
vül hálózatról is tölthetô. Bele 
lehet pakolni túrafelszerelést, 
hálózsákot, sátrat is bátran. 
Parkolni ugyanúgy lehet vele, 
mint az autókkal, a kabin zár-

ható. Hollandiából komoly 
érdeklôdést mutatnak irányá-
ba, idén oda tesztpéldányt 
küldünk ki, és itthon is van 
már 3-4 jelentkezô. 

Molnár Attila

Kis adagban fejfájást, szé-
dülést és depressziót okoz. 
A testben való felgyülemlése 
esetén szív- és tüdôproblé- 
mákat, ízületi, illetve izom-
fájdalmat, gyomorfájdalmat, 
gyomorfekélyt okozhat. Rák- 
keltô hatása ugyan nem bi-
zonyított, de a kísérletek már 
folynak ez irányban is. A vizs-
gálatok eddig azt már igazol-
ták, hogy a pillepalackból an-
timon kerülhet a benne tárolt 
folyadékba. Dán tudósok sze-
rint az antimon kioldódását a 
környezeti hatások mellett a 
tárolt folyadék savassága is 
befolyásolja. Például a citrom-
sav tartalmú gyümölcslevek 
jobban elôsegítik a folyama-
tot. A Koppenhágai Egyetem 
szakemberei 42 pillepalack-
ban forgalmazott gyümölcslé 
antimontartalmát vizsgálták, 
volt köztük földieper, fekete 

ribizli, málna és meggy is. 
Az egyik mintában a határ-
értéknél 17-szer magasabb 
értéket mértek. A legmaga-
sabb szennyezettséget – ami 
meghaladta az EU 5µg per 
literes, ivóvízre javasolt ha-
tárértékét – egy feketeribizli-
lében találták. Talán nem vé-
letlen, hogy az olcsó, de ezek 
szerint nem veszélytelen PET 
palackok helyett sok ország- 
ban, környezetvédelmi okokra 
hivatkozva, megint kezdenek 
visszatérni a hagyományos, 
visszaváltható üvegpalackok 
forgalmazására.

Vasas Csaba

– Az irodánk több extrém 
utat is kínál, igyekszünk a 
különlegességek felé nyitni, 
így jött az ötlet még tavaly, 
hogy az országban elsôként 
ûrutazást is kínáljunk. Több 
céggel is felvettük a kapcso-
latot, akik már az ûrrepülôk 
tesztelésénél tartanak – 
mondta el a Helyi Témának 
Mikó Gábor idegenforgalmi 
referens, aki azt is hozzátette, 
egyelôre csak egyszemélyes 
utakra lehet befizetni. Az iro-
da ezenkívül olyan utakat is 
kínál, amelyeket MIG-29-es 
vadászgéppel tehetnek meg 
a jelentkezôk, ezek között 
olyan program is van, ami 
már a világûrt is érinti. A 25 
és 45 perces utazásokat 4,5 
milliótól 7,5 millió forintig kí-
nálják. Az ûrrepülôs program 
ára ennél jóval borsosabb: a 
leendô ûrturistának közel 27 

millió forintot kell leszurkolnia, 
ha az ûrbôl szeretné 60 percig 
csodálni a Földet, miközben a 
súlytalanság élményét is át-
élheti. – Curacao szigetérôl 
indul majd az ûrrepülô. Az 
árban három éjszaka is ben-
ne van egy luxusszállodában, 
de tartalmazza az orvosi vizs-
gálatok költségeit is – magya-
rázta lapunknak Mikó Gábor. 
Az ûrutazásra ugyanis csak 
szigorú orvosi vizsgálatok 
után lehet elindulni. A komo-
lyabb mûtétek eleve kizáró 
oknak számítanak, de az uta-
zási irodával szerzôdött kül-
földi orvosi csoport felméri a 
jelentkezô fizikai állapotát is. 
Az utazási irodával szerzôdött 
ûrrepülô-társaságok már ja-
vában szûrik a jelentkezôket, 
akik között nem egy híresség 
is található. 

Vörös Viktória

– Hogyan és miben tud se-
gíteni a Hollandiában dolgo-
zó magyar prostituáltaknak?

– Hágában és Amsz-
terdamban dolgozom egy 
információs központnál, 
ahol szexmunkásokkal fog-
lalkozunk, mások mellett a 
magyar lányokkal. Egész-
ségügyi vizsgálatokkal kap-
csolatban adunk felvilágo-
sítást, és segítünk például 
könyvelôt találni, mivel Hol-
landiában legális a prosti-
túció és adózni is kell. Se-
gítünk ügyvédet keresni, ha 
kell, emellett ingyen holland 
nyelvóráink is vannak.

– Hogyan mûködik az 
adózás? Egyáltalán hogyan 
ellenôrzik az örömlányokat?

– A kirakatban látható lá-
nyok magánvállalkozóként 
dolgoznak, és így is kell 
adózniuk. Ez azt jelenti, hogy 
háromnaponta kell adót fi-
zetniük, az alapján, hogy 
mennyit kerestek és mennyi 
kiadásuk volt. Ha gyanús a 
bevallás, büntetést szabnak 

ki, tehát érdemes átgondol-
ni, megéri-e. A klubokban és 
magánházakban máshogy 
mûködik, ott az úgynevezett 
opting-in rendszer alapján 
adóznak a szexmunkások.

– Tud adatot mondani ar-
ról, hogy hány prostituált dol-
gozik Hollandiában és ebbôl 
mennyi a magyar?

– Nagyon nehéz megál-
lapítani, hogy hány prosti-

tuált dolgozik Hollandiában. 
Itt a kirakatokban, az utcán, 
szexklubokban, masszázs-
szalonokban, magánházak-
ban és az eszkortban lehet 
legálisan dolgozni, viszont 
amellett van illegális pros-
titúció is. Legálisan 20–25 
ezer nô dolgozik. Nem tu-
dom, hogy ebbôl mennyi a 
magyar. A kirakatokban ál-
talában elég sok a magyar 

nô, a klubokban kevesebb. 
Ez valószínûleg azért van, 
mert a klubokban fontos az 
idegennyelv-tudás, a ma-
gyar szexmunkások viszont 
általában csak magyarul be-
szélnek. A legtöbb lány Nyír-
egyháza környékérôl jött, 
az egyik legborzasztóbb 
kirakatutcát is így emlegetik 
néhány éve.

Vörös V.
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Megbecsülni is nehéz, 
hány magyar lány dolgozik 
prostituáltként Hollandiá-
ban, hiszen sokan illegáli-
san ûzik az ipart. A magyar 
szexmunkások legtöbbje a 
szakma alján, a kirakatok-
ban dolgozik, a vöröslám-
pás negyed legborzasztóbb 
utcája pedig nem véletlenül 
kapta a Nyíregyháza nevet: 
errôl a környékrôl kerül 
oda ugyanis a legtöbb lány. 
Maaike van Groenestyn 
szociális munkás kiváló-
an beszél magyarul, ezért 
többnyire ô tartja a kapcso-
latot a hollandiai magyar 
prostituáltakkal.

Ûrutazást kínál egy magyar utazási iroda. Bár az elsô 
ûrrepülésre csak 2014-ben kerül sor, a program iránt már 
most többen érdeklôdnek. Pedig a közel 27 milliós útra 
csak komoly orvosi engedélyek beszerzése után indulhat 
el a jelentkezô.

A pille-, ipari nevén PET-
palackok 90 százaléka anti- 
montrioxid-katalizátor fel-
használásával készül. Ez 
az anyag hosszú lebomlási 
idejû, a szervezetbe kerülve 
bioakkumulatív és toxikus 
hatást fejt ki. 

Háromnaponta adóznak a magyar 
örömlányok

Vigyázat, jön a Pannon Rider!

Beindul 
az ûrturizmus?

Mérgez a pillepalack?
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Jakupcsek Gabriella agya 
folyamatosan új ötleteken és 
produkciókon jár, ennek ered-
ménye a Ridikül is. – Rendsze-
resen készítek mûsorterveket, 
ez is innen eredeztethetô, de 
a munkálatok folyamán  azért 
átdolgozásra került – árulta el 
Gabi, aki nemrég ünnepelte 
az ötvenedik születésnapját. 
A mûsorvezetô úgy véli, ez a 
kor még nem jelenti azt, hogy 
le kell húznia a rolót. Egyik 
nagy kedvence, a tengeren-
túlon óriási sikereket elérô 
Oprah Winfrey sem tett így, 
sôt, számos kiemelkedô si-
kert ért el az ötödik x után is. 
– Tisztelem Oprah Winfrey-t, 

hiszen a mûsorvezetéssel 
szerzett ismertségét számos 
jó cél érdekében felhasz-
nálta. Úgy gondolom, hogy 
ötven feletti mûsorvezetôkre 
szükség van, nem kellene le-
cserélni ôket, ahogy ez mos-
tanában kezd gyakorlattá 
válni. Egy talk show-hoz pél-
dául élettapasztalat kell, eh-
hez pedig bizony kor. Ötven 
felett is kiteljesedhet valaki. 
Az új mûsorban az adott té-
mában érintett ismert és civil 
hölgyeket fogunk vendégül 
látni, a célom, hogy értéket 
közvetítsek, de ugyanakkor 
szórakoztassak is.

Baku György

– Van még bennem ener-
gia, kurázsi, bátorság és erô 
ahhoz, hogy még valamit le-
tegyek az asztalra. Óriási az 
életerôm. Vannak még olyan 
szerepek, amelyeket szíve-
sen eljátszanék – mondta el 
a színész, aki azt is elárulta, 
még mindig kap rajongói le-
veleket. – Arra kérnek, hogy 
küldjek autogramot vagy pár 
sort. 22 éves voltam, amikor 
ismert lettem, így ez a dolog 
az egész életemben végigkí-
sért. 

Oszter Sándornak ma már 
a nagypapa szerep a legfon-
tosabb. – Szeretek nagypapa 
lenni. Az ember ilyenkor döb-
ben rá arra, hogy micsoda 
fantasztikus az a kontaktus, 
ami a szeretet nyelvén jön 
létre. Csoda jó dolog egy lur-
kóval lenni, aki felfogja, hogy 
ez bizony egy mély családi 
kapcsolat.

Kellenek az ötven feletti 
mûsorvezetôk!

Oszter Sándorban van 
még kurázsi

– Imádom az életet – 
mondta lapunknak Palvin 
Barbara. A világhírû modell 
karrierjével kapcsolatban 
sokakban felmerül a kérdés, 
nem jött-e el a siker túl hamar 
a szépség életében. – Renge-
teg ajánlatot visszautasítok 
pályám kezdete óta. Ha nem 
így viselkedtem volna 13 éve-
sen, akkor valóban korai lett 
volna a siker. Szerencsére 
sokan vigyáztak rám, hogy 
ne essek túlzásokba – ma-
gyarázta Palvin Barbara, aki-

nek kegyeiért versengenek 
a luxusipar résztvevôi. Mil-
liós áron kínált bôröndöket, 
fehérnemûket és illatszere-
ket szeretnének az ô szép-
ségével eladni. Barbara már 
hozzászokot t, hogy lép -
ten-nyomon megállítják, és 
idegen férfiak, mi több, nôk 
szeretnének vele közös fotón 
szerepelni. Az ilyen kérések-
nek készséggel eleget tesz. 
– Élvezem – vallotta be. Bár 
jól tudja, hogy egyesekben 
szexis gondolatokat ébreszt 
jelenléte, állítja, még sosem 
támadt ebbôl kellemetlensé-
ge. – A férfiakat már megta-
nultam kezelni, határozottan 
és udvariasan. Az is tévhit, 
hogy a fotósok visszaélnek 
a helyzettel –  szögezte le a 
modell, aki elsôsorban az ar-
cára büszke. Barbara azt is 
szeretné bebizonyítani, hogy 
nemcsak szép, hanem okos 
is, a közeljövôben jelentkezik 
a jogi egyetemre.

KK

Palvin Barbara idegenekkel 
fényképezkedik 

Palvin Barbara télvíz 
idején is megfürdik a Ba-
latonban, ha barátai úgy 
kívánják. A 19 éves modell 
minden ôrültségben benne 
van, ha azzal feldobhatja 
a hangulatot. A Glamour-
gálán cigánykerékkel mu-
tatta meg a közönség iránt 
érzett háláját, hiszen a sza-
vazatoknak köszönhetôen 
vihette el a pálmát a leg-
jobb modell kategóriában.

Új mûsort kapott Jakupcsek Gabriella az m1-en. A Ri-
dikül címû produkció a mûsorvezetô szerint hiánypótló 
szerepet tölt be a magyar televíziós palettán. Lapunknak 
arról is beszélt, nem ért egyet azzal, hogy az ötven feletti 
mûsorvezetôket lecserélik a csatornák.

Sûrû fekete hajáért imád-
ták a nôk, a mai napig kap 
rajongói leveleket és élete 
legfontosabb szerepének 
tartja, hogy nagypapa lehet. 
Oszter Sándor Kossuth-dí-
jat kapott, és lapunknak el-
árulta: hisz abban, hogy van 
még benne annyi kurázsi 
és energia, hogy a jövôben 
is bizonyítsa, rászolgált az 
elismerésre.

– Itt az étteremben eltöltött 
idô alatt alig láttam cigaretta 
nélkül. Nem szeretné letenni 
a koporsószöget?

– Naponta két dobozzal 
elszívok. Valószínûleg pont 
ettôl érzem jól magamat. 

A füstöt nem tüdôzöm le, 
de megnyugtat. Soha sem-
mi bajom nem lett tôle. Az 
egészségem rendben van.

– Lehet, hogy pont a füst 
mélyíti és teszi egyedivé a 
hangját?

– Nem hiszem, hogy ilyen 
hatása van. Én egyébként 
bármilyen magasságot ki-
énekelek. Nem a hangter-
jedelem, hanem a technika 
számít. Egyedivé pedig a 
tudásom tesz. A mai fiatal 
zenészek alig várják, hogy 
az én generációm eltûnjön a 
színrôl. Bejártam a világot és 
mindenhol zenéltem. Többet 
voltam színpadon, mint Mick 
Jagger. Ez sokat elmond ró-
lam. Nem értem, miért nem 
játsszák a dalaimat a rádiók, 

és miért csak a fiatalokat 
nyomatják, még akkor is, ha 
semmit sem érnek. Manap-
ság is megtöltöm a Tabánt, 
ha fellépek. Szörényi Levente 
azt mondta, hogy azért va-
gyok képes erre, mert az én 
generációmnak múltja van. 
Engem semmi sem tántorí-
tott el a zenétôl. Több mint 
40 lemezt elkészítettem. Ma 
kiket kezelnek sztárként? 
Akik mindenféle mûsorban 
részt vesznek. Legutóbb A 
Dalban. Hihetetlen! Ma már 
nem követelmény, hogy ze-
nélni tudjanak. 

– Gondolom, azért sem 
lelkesedik, hogy a Megasztár 
és az X-Faktor felfedezettjei 
gyakran nem élô zenére éne-
kelnek.

– Mirôl beszél? Én, ha 
akartam volna, sem tudtam 
volna playbackelni. Alig le-
hetett kapni lemezjátszót! 
Mindig élôben zenéltem, és 
ez így is marad.

– Önt is ilyen barátságtala-
nul fogadták a „nagy öregek”, 
amikor ön volt a kezdô? 

– Én mindig sztár voltam. 
Ha felléptem egy klubban, 
az utcán álltak sorban az 
emberek.

– Nem szeretne végre 
nyugdíjba menni és gondta-
lanul élvezni az életet?

– Nem tudok leállni. Úgy 
érzem magamat, mint egy 
40 éves. A gyerekek is min-
dig azt hiszik, hogy annyi va-
gyok, pedig már betöltöttem 
a 65-öt. Ehhez még csak 
sportolnom sem kell, mert 
szerencsés alkat vagyok.

Kóré Károly

Horváth Charlie: Többet voltam 
színpadon, mint Mick Jagger

Charlie többet koncertezett, mint Mick Jagger. A kezdô 
zenészek nehézségeivel sosem kellett szembesülnie, el-
végre ô mindig is sztár volt. Napi két doboz cigarettát szív, 
de egészségi állapota a legnagyobb rendben. A gyerekek 
el sem hiszik, hogy a 65. életévét tapossa, de ô sem érzi 
magát többnek negyvennél. Mindezt ô maga mondta la-
punknak az új lemezét bemutató sajtótájékoztatón.
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Nem meglepô tehát, ha 
egyes internetes források 
szerint Cher, Bono a U2-
ból, Ozzy Osbourne, Phil 
Collins, Sting, Eric Clapton 
is ezzel a problémával 
küzd, bár különbözô okok 
miatt. Állandó halláspana-
szokkal élnek a népszerû 
Dallas sorozat sztárjai, 
a Bobby-t játszó Patrick 

Duffy és a Lucyt alakító 
Charlene Tilton is. Úgy 
látszik, hogy a hallásprob-
lémák a Ewing-okat sem 
kerülik el. Érdekesség, 
hogy Patrick Duf fy az 
Amplifon egyik amerikai 
vállalata (a Miracle Ear) 
televíziós reklámjainak az 
állandó szereplôje. Bátran 
biztat a hallókészülékek 
használatára, saját példá-
ját említve.  Jodie Foster, a 
Bárányok hallgatnak címû 
film fôszerepében nyújtott 
alakításáért Oscar-díjat 
kapott, napjainkban pedig 
büszkén viseli hallójárati 
készülékét, de több helyen 
említik Barbra Streisand és 
Sylvester Stallone nevét is. 
Az egykori amerikai elnö-
kök közül hallókészüléket 
viselt Ronald Reagan és 
Bill Clinton is.

10 Csabai Mérleg

Új élettel és rengeteg extrával telik meg a nappali

– Na, fiúk, mondjátok, mit sze-
retnétek!

– Megbízható, gyors internetet, 
sportcsatornákat, Digi Sportot, 
felvehetô, visszatekerhetô  tévé-
adást, meséket, RTL II-t és Su-
perTV2-t! 

– Lassabban, lassabban! 
Kezdjük az elején: milyen tévé-
elôfizetésünk legyen?

– Én olyat szeretnék, amit fel 
lehet venni, mert nem érek haza 
idôben az edzésrôl és mindig le-
maradok a BL-meccsek elejérôl, 
de így elôre beállíthatnám a 
felvételt és késôbb megnézhet-
ném – kezdte Márta nagyobbik 
fia, Tomi. – Egyébként, anya, azt 
biztos nem tudod, hogy az ilyen 
tévékhez tartozik videotéka is a 
menüben, és ha átjönnek a ba-
rátaim szombaton délután, akkor 
egy mozdulattal ki tudnánk köl-
csönözni filmeket, és itthon meg 
tudnánk nézni azokat.

– Én meg meséket szeretnék, 
sokat! – folytatta a kisebbik, Da-
nika. 

– Megvettük ezt a lapostévét 
karácsonyra, de pont arra nem 
használjuk, amire való, igazi mo-
zizásra – ezt már Márta férje, Zoli 
tette hozzá.

– És jó lenne vezeték nélküli 
net is – ez természetesen Tomi 
kérése. – Itt van a notebookom, 
és ha leülök vele a kanapéra, ak-
kor vagy nincs internet rajta, vagy 
bedugom a zsinórt, de akkor 

meg egészen biztos, hogy Dani 
keresztülesik rajta. De képzeld 
el, anyu – próbálta meglágyítani 
anyját –, ha lenne vezeték nélküli 
internetünk, akkor nem kellene 
a konyha és a szoba között in-
gáznod, ha egy interneten talált 
receptbôl fôzöl.

– Gyors is legyen a net, mert 
Tomi állandóan videókat néz, és 
az lassítja. Az én játékaim sok-
kal több idô alatt töltôdnek be – 
mondta Danika.

Bár Mártának tetszett mindez, 
ô leginkább egy vonalas telefont 
szeretett volna minél elôbb. Távo-
labb költöztek édesanyjától, rit-
kábban fogja tudni meglátogatni, 
ezért jó lenne vele úgy beszélget-
ni telefonon, hogy ne kelljen szá-
molni a perceket. Mintha ott ülne 
nála a nappaliban. Hallotta, hogy 
vannak olyan telefonszolgálta-
tók, amelyeknél díjmentesen is 
lehet hálózaton belül telefonálni.

Másnap Márta és Zoli elin-
dultak, hogy megkeressék azt a 
szolgáltatót, amely a család min-
den tagjának a kérését meg tudja 
valósítani. Legnagyobb meglepe-
tésükre nagyon különbözô aján-
latokat találtak. Nem feltétlen ár-
ban különböztek, hanem inkább 
azokban az extrákban, amikre 
igazán vágytak. Végül az Invitel 
békéscsabai Telepontjában az 
ügyintézô segített nekik kivá-
lasztani azt a tévé-, internet- és 
telefonszolgáltatást egyben tar-

talmazó csomagot, 
amely az egész csa-
ládnak megfelelt: az 
Invitel egyik Mixer 
csomagját, amely a 
tavaszi akció kereté-
ben extra kedvezmé-
nyeket is tartalmaz. 

Elôször is az in-
teraktív tévéhez kell 
egy vevôegység, ami-
ért sok helyen kü-
lön fizetni kell, de az 
Invitelnél benne van a 
csomag árában. Má-
sodszor az Invitelnél 
a Mixer csomagban 
akár 70 csatornát néz-
hetnek, köztük azokat 
is, amikre a fiúk a leg-
jobban vágytak: a Digi 
Sportot, az RTL II-t és 
a Super Tv2-t. Daniká-
nak választottak egy 
külön minicsomagot, 
ami teli volt gyerekeknek szó-
ló mûsorokkal, Tomi pedig ka-
pott egy vezeték nélküli routert 
kedvezô kiegészítô havidíjért. 
Márta álma is teljesült: hálózaton 
belül az Invitelnél 0 Ft-ért lehet 
telefonálni és szerencsére édes-

anyjának is inviteles telefonja van, 
sôt megrendelték mellé a Mobil 
kiegészítô csomagot, amellyel 
Tomit is olcsóbb elérni, ha késôn 
jönne haza az edzésrôl. A tavaszi 
akció keretében az Invitelnél  te-
lefonkészüléket is választhattak 
az új elôfizetésükhöz.

Szeretne Ön is olyan otthont teremteni magának, ahol együtt 
szórakozhat a teljes család, és még csak ki sem kell lépni a nap-
paliból? Jöjjön be bármelyik békéscsabai Telepontunkba (Bé-
késcsaba, Andrássy út 37–43. (Csaba Center, I. emelet), tel.:
06 66 444 959; vagy Szent István tér 1., tel.: 06 66 405 187), vagy 
rendelje meg szolgáltatását online a www.invitel.hu weboldalon. 
Válasszon tévé-, internet- és telefonszolgáltatást egyben tartalma-
zó Mixer csomagjaink közül és válassza ki, hogy melyik díjmentes 
extránk tenné még kényelmesebbé az életét. 

Az Ön kapcsolattartója: Pintér Lajosné, tel.: +36 20 929 9313

A cikkben felsorolt opciók és extrák nem minden csomaghoz vehetôk igénybe 
díjmentesen, de kedvezô díjazás mellett bármelyik csomaghoz elérhetôk,

ahol erre technikai lehetôség van.

Már két hete, hogy Mártáék átköltöztek az új lakásba, de még 
mindig nem volt minden a helyén. Bár Mártát legjobban a lakás-
ban itt-ott fellelhetô dobozok zavarták, a többieket más izgatta. 
Férje a tévé, két fi a az internet hiányára panaszkodott. Még nem 
jutott idejük arra, hogy eldöntsék mit is szeretnének és meg-
rendeljék valahol. De este Márta elhatározta, hogy nem hallgat-
ja tovább panaszkodásukat, hanem megbeszélik a dolgot és 
következô nap pontot tesznek az ügy végére.

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu facebook.com/korosokvolgye

Tavaszi virágosztás
a Széchenyi ligetben

Idén is megrendezésre kerül a 
Tavaszi virágosztás Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zata szervezésében április 20-án 
(szombaton) 10.00 és 14.00 óra 
között a liget köröndjén, a Kö-
rösök Völgye Látogatóközpont 
elôtt. 
Ez alkalommal a város lakosai 
fejenként két cserép muskátlit 
és egy tô kecskerágót kapnak, 
amelyek balkonládába ültetve 
virulhatnak idén is a csabai abla-
kokban. 
Aki kedvet kap a virágültetéshez, 
az a virágosztással párhuzamo-
san a Helyi Termék és BioPiacon 
vásárolhat további növényeket, 
melyek szintén a kert díszei le-
hetnek.

Szedd a lábad
a Föld napján!

Csatlakozz a Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület szervezé-
sében induló gyalogtúrához, 
ahol a Föld napja alkalmából 
közös szemétszedési akciót in-
dítunk.
Indulás: 2013. ápri l is 20-án 
(szombaton) 9.00 órakor a 
Körösök Völgye Látogatóköz-
pont elôl (A szükséges eszkö-

zök – zsákok és kesztyûk – is 
átvehetôk a helyszínen.)
Érkezés: kb. 13.00 órakor.
A résztvevôk az Élôvíz-csatorna 
gátján haladva megtisztítják a 
csatornapartot a hulladéktól, 
majd eljutva a célig, a Bandika-
fától együtt gyalogolunk visz-
sza.

Fotókiállítás a Körösök 
Völgye látogatóközpontban

A Körös–Maros Nemzeti Park 
növényvilága címû könyv meg-
jelenéséhez kapcsolódóan fotó-
kiállítás tekinthetô meg a Körö-
sök Völgye Látogatóközpontban 
2013. április 26-áig hétköznapon-
ként 8.00 és 16.00 óra között. 

A kiállítás hat élôhely köré cso-
portosítva mutatja be a nemzeti 
park legérdekesebb élôhelyeit és 
növényfajait.

Mindenkit vár a Helyi 
Termék és BioPiac!

A Helyi Termék és BioPiac min-
den héten szombaton 9.00–12.00 
óráig várja az érdeklôdôket a Kö-
rösök Völgye Látogatóközpont 
udvarán.

Híres hallókészülék- 
viselôk

A hallásproblémák természetesen a híres embere-
ket sem kímélik, legyen szó színészekrôl, zenészekrôl 
vagy akár korábbi amerikai elnökökrôl.

ADOMáNYOSzTáS
A Fidesz Munkás Tago-

zata minden évben, május 
elsején adományokat oszt 
a rászoruló munkanélküliek 
részére.

 A korábbi évek gyakor-
latától eltérôen, most egy 
elôzetes megbeszélés során 

regisztrálják az igénylôket, 
ezzel szeretnék elkerülni a 
hosszas sorban állást. A ta-
gozat várja a jelentkezôket.

Regisztrálni Zelenyánszki 
Péter tagozatvezetônél lehet 
a 30/983-9123-as telefon-
számon.

 

PálYázATI  FElHÍVáS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdo-
nában álló szolgálati lakásokban történô elhelyezésre 

Pályázható bérlakások:
Békéscsaba, Andrássy út • 
55–57. II. 14. (egyszobás, 
összkomfortos, 24 m2 alap-
területû, a bérleti díj össze-
ge: bruttó 7368 Ft/hó)
Békéscsaba, Andrássy út • 
55–57. II. 18. (egyszobás, 
összkomfortos, 24 m2 alap-
területû, a bérleti díj össze-
ge: bruttó 7368 Ft/hó)
Békéscsaba, Andrássy út • 
55–57. VI. 54. (egyszobás, 
összkomfortos, 24 m2 alap-
területû, a bérleti díj össze-
ge: bruttó 7368 Ft/hó)
Békéscsaba, Andrássy út • 
55–57. VI. 55. (egyszobás, 
összkomfortos, 24 m2 alap-
területû, a bérleti díj össze-
ge: bruttó 7368 Ft/hó)

Pályázati feltételek:

Békéscsaba Megyei Jo-
gú Város Önkormányzat Köz-
gyûlésének Egészségügyi, 
Szociális és Lakásügyi Bi-
zottsága (a továbbiakban: 
Bizottság) az önkormányzati 
tulajdonú szolgálati lakáso-
kat 

az önkormányzatnál és az • 
intézményeinél munkavég-
zésre irányuló jogviszony-
ban állók, közfeladatot el-
látó személyek részére, 
a Békéscsaba és Térsége • 
Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás békés-
csabai telephelyein mun-
kavégzésre irányuló jog-
viszonyban állók részére 
adja bérbe.

Formanyomtatvány igény-
lésének és a pályázat be-
nyújtásának helye: Polgár-
mesteri hivatal, szociálpolitikai 
osztály, Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17. II. 26-os iroda. 
Telefonszám: 452-252/4002-es 
mellék. A formanyomtatvány 
a www.bekescsaba.hu/pályá-
zatok menüpontról is letölt-
hetô.

A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2013. április 
17. 12.00 óra.

A pályázatok elbírálásának 
várható idôpontja: Az egész-
ségügyi, szociális és lakás-
ügyi bizottság 2013. áprilisá-
ban tartandó soros ülése.

A programok ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!



Békéscsaba Megyei Jo-
gú Város Önkormányzat 
Közgyûlése 2013. márci-
us 29. napján módosította 
a Békéscsaba és Térsége 
Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás fenntar-
tásában mûködô szociális 
intézmények által biztosított 
személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, 
valamint a fizetendô térítési 
díjakról szóló 13/2011. (IV. 
29.) önkormányzati rende-
letét (a továbbiakban: Ren-
delet).

A Rendelet a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények térítési díjainak a 
változását tartalmazza, ame-
lyek 2013. május 1. napjától 
hatályosak. A módosításokkal 
egységes szerkezetbe fog-
lalt Rendelet megtekinthetô 
a www.bekescsaba.hu hon-
lapon, továbbá Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Szociálpoliti-
kai Osztályán (5600 Békés-
csaba, Szabadság tér 11–17.).

Dr. Szvercsák Szilvia  
jegyzô

Békéscsaba Megyei Jo-
gú Város Önkormányzat Köz-
gyûlése az alábbi köznevelési 
intézmény magasabb vezetôi 
(intézményvezetôi) állására 
pályázati felhívást ír ki:
Penza-lakótelepi és Dr. Be-
csey Oszkár Utcai Óvoda 
(Békéscsaba, Penza-ltp. 19.) 
– óvodavezetô.

A magasabb vezetôi be-
osztás 2013. augusztus 1. 
napjától tölthetô be.
A pályázat benyújtási határ-
ideje: 2013. május 2. napja. 

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2013. június 30. 
napja.
A pályázat benyújtási helye: 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivata-
la, 5600 Békéscsaba, Szent 
István tér 7. 

A pályázati kiírás teljes 
szövege a www.bekescsaba.
hu honlapon, az Oktatási és 
Kulturális Közlönyben, vala-
mint a kozigallas.gov.hu hon-
lapon olvasható.

Békéscsaba Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt, 
hozzátartozóit, barátait a 
2013. április 15. és 20. kö-
zött tartandó Csabai Kul-
turális Játékok rendezvé-
nyeire.

2013. április 15. (hétfô) 
15.00 óra: József Attila városi 
szavalóverseny a Lencsési 
Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény 
Szabó Pál téri épületében
2013. április 16. (kedd), 
14.30 óra: Városi középisko-
lai vers- és prózamondó ver-
seny a Széchenyi István Két 

Tanítási Nyelvû Közgazdasá-
gi Szakközépiskolában
2013. április 17. (szerda), 
9.00 óra: Városi mesemondó 
verseny a Meseházban
2013. április 18. (csütörtök), 
13.00 óra: Városi rejtvényfejtô 
verseny és könyvtárhaszná-
lati vetélkedô a Békés Megyei 
Könyvtárban
2013. április 19. (péntek), 
9.00 óra: Városi népdalének-
lési verseny a Bartók Béla 
Mûvészeti Szakközépiskola, 
Zeneiskolában
2013. április 20. (szombat), 
11.00 óra: XXXIV. Városi 
gyermekrajz-kiállítás a Mun-
kácsy Mihály Múzeumban

Békéscsaba Megyei Jo-
gú Város Önkormányzat Köz-
gyûlése a gyermekvédelem 
helyi szabályozásáról szóló 
5/2011. (II. 28.) önkormány-
zati rendeletét (a további-
akban: Rendelet) – a 2013. 
március 29. napján tartott 
ülésén – módosította a sze-
mélyes gondoskodás kere-
tébe tartozó gyermekjóléti 
alapellátások intézményi té-
rítési díjai tekintetében. 

A Rendelet 2013. május 
1. napjától hatályos rendel-
kezése szerint a Helyettes 
Szülôi Hálózat intézményi 
térítési díja 1490 Ft/nap, a 
Családok Átmeneti Otthona 
intézményi térítési díja 1100 

Ft/nap és a Gyermekek Át-
meneti Otthona intézményi 
térítési díja 2000 Ft/nap. Az 
önkormányzati bölcsôdék 
étkezési térítési díja 281 Ft 
+ áfa/nap, a gondozásért 
nem állapított meg térítési 
díjat Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata. 
A módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Rende-
let megtekinthetô a www.
bekescsaba.hu honlapon, 
továbbá Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Szociálpolitikai Osz-
tályán (5600 Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17.).

Dr. Szvercsák Szilvia  
jegyzô
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Közlemény Békéscsaba Megyei Jogú Város óvodáiba történô jelentkezésrôl

Ó V O D A I  B E Í R A T á S

Változott a beíratás rendje, nem csak a tárgyévben har-
madik életévüket betöltô gyermekeket kell beíratni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ér-
tesíti az érintett szülôket, hogy a 2013/2014-es nevelési évben 
(2013. szeptember 1-jétôl 2014. augusztus 31-éig) az óvodai 
ellátást igénylô gyermekek nyilvántartásba vétele – Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévô 
óvodákba, az Országos Szlovák Önkormányzat által fenntar-
tott és a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában 
várhatóan 2013. szeptember 1-jétôl mûködô óvodába is – a

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
KÖLYÖKSZIGET TERMÉBEN

(Békéscsaba, Széchenyi u. 4.),

 illetve Mezômegyeren és Gerlán
az óvodában történik.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvo-
dái integrált nevelés ellátására kijelölhetôk: 

Hajnal**–Lenkey–Jázmin Utcai ÁMK (Békéscsaba, Lenkey • 
u. 12.), Kertvárosi Óvoda* (Békéscsaba, Szegfû u. 87–89.), 
Kölcsey Utcai* és Ligeti Sori Óvoda (Békéscsaba, Kölcsey 
u. 15.), Lencsési Óvoda (Békéscsaba, Pásztor u. 91–93.), 
Mackó-Kuckó Óvoda* (Békéscsaba, Orosházi út 56–58.), 
Százszorszép Mûvészeti Bázisóvoda (Békéscsaba, Wlassics 
sétány 4/1.), Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi* Óvoda 
(Békéscsaba, Szigligeti u. 3.), Penza-lakótelepi és Dr. Becsey 
Oszkár Utcai Óvoda (Békéscsaba, Penza-ltp. 19.).

Nem önkormányzati fenntartású óvodák: 
Békéscsabai Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimná-• 
zium, Mûvészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény (Békéscsaba, Szeberényi tér 
2.)***,
Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégi-• 
um* (Békéscsaba, Dedinszky Gyula u. 1., korábban Peter 
Jilemniczky u.)

* szlovák nyelvû kisebbségi nevelést ellátó
** magyar nyelven cigány kulturális nevelést ellátó
*** az óvodai intézményegység mûködési engedélyének ki-
adására irányuló eljárás folyamatban van

A jelentkezés ideje:

2013. május 13. (hétfô) 8.00–18.00 óra,• 
2013. május 14. (kedd) 8.00–18.00 óra,• 
2013. május 15. (szerda) 8.00–18.00 óra.• 

Általános tájékoztató a Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata által fenntartott

óvodák vonatkozásában:

Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet 
minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán lakóhellyel, en-
nek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezô kisgyermek, 
aki 3. életévét 2014. augusztus 31. napjáig betölti, és a 3. élet-
évének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába 
járást még a 2013/2014. nevelési évben megkezdhesse, vagy 
folytathassa. Amennyiben a szülô a fenti idôpontban nem él az 
óvodába jelentkezés lehetôségével, úgy választási lehetôsége 
az adott évre vonatkozóan a szabad férôhellyel rendelkezô 
óvodákra korlátozódik. 

A gyermeket elsôsorban abba az óvodába kell felvenni, át-
venni, amelynek körzetében lakik, vagy amelynek körzetében 
a szülô dolgozik. A felvételrôl, átvételrôl az óvoda vezetôje 
dönt. Ha a jelentkezôk száma meghaladja a felvehetô gyerme-
kek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely 
javaslatot tesz a felvételre. 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásá-
ról a szülôk és az óvodapedagógusok véleményének kikérése 
mellett az óvodavezetô dönt. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) be-
kezdése értelmében köteles óvodába beíratni gyermekét a 
szülô abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti. 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köte-
les óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelezô felvételt 
biztosító óvoda).

A kötelezô felvételt biztosító óvoda vezetôje nyilvántartása 
alapján értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzôjét, a járási hivatalt, to-
vábbá szabálysértési eljárás indítható a szülô ellen, ha a gyer-
meket az óvodába nem íratták be.

A jelentkezéskor és a beiratkozáskor be kell mutatni a 
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyaköny-

vi kivonat, személyi igazolvány vagy útlevél) és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülô személyi 
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a 
munkahelyhez legközelebbi körzeti óvoda választása 
esetén a munkáltatói igazolást, sajátos nevelési igényû 
gyermek jelentkezése esetén az óvoda kijelölésérôl szó-
ló szakértôi véleményt.

Jelentkezéskor a választott óvoda iránti igény regisztrálása, 
összegyûjtése történik. Az összesített létszám ismeretében 
a fenntartó határoz az egyes óvodákban indítható csoportok 
számáról. 

A férôhelyek ismeretében az óvoda vezetôje dönt a jelent-
kezés elfogadásáról vagy elutasításáról (más óvodába való irá-
nyításáról), amelyrôl legkésôbb a beiratkozásra kiírt utolsó ha-
tárnapot követô huszonegyedik munkanapon értesíti a szülôt.

A óvoda vezetôje döntésérôl tértivevényes levélben értesíti a 
szülôt, amelyhez csatolja a felülbírálati kérelemhez szükséges 
iratmintát. 

Az óvodavezetô határozatának kézhezvételét követô 15 na-
pon belül a szülô, amennyiben nem ért egyet az abban fog-
laltakkal, érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be a 
jegyzôhöz. 

A jegyzô a kérelem beérkezését követô 30 napon belül 
határozatot hoz a kérelem elutasításáról vagy a döntés meg-
változtatásáról vagy a döntés megsemmisítésérôl. A jogor-
voslati eljárás lezárultáig a körzeti óvoda köteles fenntartani a 
férôhelyet az óvodaköteles gyermek számára. A jegyzôi hatá-
rozat kézhezvételét követôen a szülôk a maguk által választott 
idôpontban beírathatják gyermeküket az óvodába.

Az óvodai jogviszony a döntési és jogorvoslati eljárást 
követôen évente kijelölt idôpontban, legkésôbb június hónap-
ban, a székhely óvodában megszervezett beiratkozással lé-
tesül. Egy óvodán belül, a székhely-telephely óvodák közötti 
aránytalan jelentkezés esetén az érdekelt szülôk bevonásával 
a választott óvodához közelebb lakó gyermeket kell felvenni.

A jelentkezés elôtti idôszakban az óvodák szeretettel várják 
a szülôket és a gyermekeket, hogy megismerkedhessenek az 
óvodapedagógusokkal, az óvodában folyó nevelômunkával, 
az épülettel. Az óvodák elérhetôsége, az óvodai felvétel rendje, 
az óvodai körzetbeosztás, az óvodákról szóló ismertetô Békés-
csaba város honlapján (www.bekescsaba.hu oldalon a csabai 
élet/oktatás/óvodák menüpont alatt), valamint az óvodákban 
megtalálható.

A Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és 
Kollégium értesíti a kedves szülôket, hogy a 2013/2014-
es nevelési évben az óvodai ellátást igénylô gyermekek 
nyilvántartásba vétele az alábbi helyszínen történik:

Csabagyöngye Kulturális Központ Kölyöksziget 
Terme (Békéscsaba, Széchenyi u. 4.)

A jelentkezés ideje:
2013. május 13. (hétfô) .....................800–1800 óra
2013. május 14. (kedd)  ....................800–1800 óra
2013. május 15. (szerda) ..................800–1800 óra

A jelentkezéskor és a beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 
nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat vagy szemé-
lyi igazolvány, vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 
továbbá a szülô személyi azonosítóját és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát, sajátos nevelési igényû gyermek jelentkezése esetén 
az óvoda kijelölésérôl szóló szakértôi véleményt.

A jelentkezés elôtti idôszakban várunk minden óvodánk iránt 
érdeklôdôt hétfôi napokon 8–16 óráig, hogy megismerkedhesse-
nek óvodánkkal, a csoportokkal, intézményünk óvodapedagógusa-
ival, az óvodánkban dolgozó felnôttekkel, az óvodában folyó nyelvi 
programmal, a nevelômunkánkkal és körülményeinkkel.

Alapelvünk, hogy csakis szeretetteljes, biztonságot adó, érzel-
mekben gazdag óvodai életet megteremtve folyhat a gondozás, ne-
velés családias és nyugodt légkörben.

A Szlovák Óvoda a férôhelyek függvényében Békéscsaba 
egész területérôl várja az óvodába jelentkezôket.

Érdeklôdni lehet a 66/453-530 telefonszámon.

JElENTKEzÉS
A SzlOVáK ÓVODáBA
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R E N D E l E T T E R V E z E T
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete a magánerôs lakossági útépítés és közmûfejlesztés szervezésérôl, önkormányzati 

támogatási rendszerérôl és az érdekeltségi hozzájárulásról (tervezet)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlése az Alaptör-
vény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következôket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, értelmezô rendelkezések

1. §
E rendelet hatálya kiterjed:
a) a helyi építési szabályzatban, a szabályozási tervben újon-

nan beépítésre szánt területen önkormányzati beruházás-
ban megvalósuló útépítésre és közmûfejlesztésre,

b) beépített területen helyi közút építésére, közmûfejlesztésre,
c) az önkormányzat és a helyi közút használatában érdekelt 

természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságok között a közúti közlekedésrôl szóló 
1988. évi I. törvény 31. §-a alapján létrejött együttmûködés 
keretében megvalósuló helyi közút építésére (földút szilárd 
burkolattal történô ellátására).

2. § 
E rendelet alkalmazásában:
1. becsült bekerülési költség: az út építésével és a közmû- 

fejlesztéssel kapcsolatban számított költségek (a kivitele-
zés becsült összköltsége, a mûszaki ellenôr díjazása, to-
vábbá a hatósági eljárási díjak összessége);

2. érintett ingatlan:
a) a közmûfejlesztés szempontjából az az ingatlan, 

amelyhez közvetlen leágazás létesíthetô a megépült 
gerincvezetékrôl,

b) útépítés szempontjából az az ingatlan, amely határos a 
megépülô úttal; 

3. ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi 
számmal rendelkezô beépített vagy beépíthetô földrész-
letek, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény 12. §-a szerinti egyéb önálló ingatlanok;

4. közmûfejlesztés: vezetékes ivóvíz, szennyvízcsatorna, köz-
világítás, valamint csapadékvíz-elvezetô rendszer kiépítése 
az önkormányzati tulajdonban lévô és közterületként nyil-
vántartott területen, továbbá szolgalmi joggal biztosított 
nyomvonalon;

5. társulási szerzôdés: a Polgári Törvénykönyvrôl szóló tör-
vény építôközösség szabályai szerint az építôközösség 
tagjai által létrejövô megállapodás;

6. útépítés: az ingatlanok megközelítését szolgáló útburkolat 
és járda építése közútként nyilvántartott területen – amely 
nem terjed ki az ingatlanok közúti csatlakozásának léte-
sítésére – az utak építésének, forgalomba helyezésének 
és megszüntetésének engedélyezésérôl szóló Korm. ren-
delet és a közutak igazgatásáról szóló KHVM rendelet 
elôírásainak figyelembevételével;

2. Társulási típusokra vonatkozó szabályok

3. §
Önálló társulás esetében
a)  a beruházás költségeit teljes egészében az érintett ingatla-

nok tulajdonosai biztosítják,
b)  a társulást az önkormányzat részvétele nélkül alakítják 

meg és a beruházást a társulás önállóan valósítja meg,
c) a társulás és a kivitelezô a kivitelezésre vonatkozó 

szerzôdésben köteles rögzíteni, hogy a létesítmény a hasz-
nálatbavételi engedély jogerôre emelkedését követôen az 
önkormányzat tulajdonába kerül, és az önkormányzat jo-
gosult a kivitelezôvel szembeni garanciális jogok érvénye-
sítésére,

d) a társulásnak a létesítmény megvalósításához felelôs 
mûszaki vezetôt kell megbíznia,

e) az ingatlantulajdonosok közös képviselôje és a beruházás 
mûszaki vezetôje köteles Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri 
Hivatal) Városüzemeltetési Osztályával együttmûködni, a 
beruházással kapcsolatosan folyamatosan tájékoztatást 
nyújtani,

f) a mûszaki ellenôri feladatokat kizárólag az önkormány-
zat által megbízott mûszaki ellenôr láthatja el, a mûszaki 
ellenôr díját az önkormányzat fizeti,

g) amennyiben az út, közmû nem az építési engedélyben fog-
laltak szerint épül meg, úgy a megvalósult létesítmény az 
önkormányzat részérôl nem kerül átvételre,

h) a használatbavételi engedély jogerôre emelkedését 
követôen átveszi az önkormányzat a létesítmény tulajdon-
jogát. 

4. §
Önkormányzat mint beruházó közremûködésével létre- 
jövô társulás esetében

a) a beruházás költségeit
aa) teljes egészében az érintett ingatlanok tulajdonosai biz-

tosítják, amely összeg átadásra kerül az önkormányzat 
részére vagy

ab) lakossági hozzájárulás és önkormányzati támogatás 
együttesen biztosítja;

b) társadalmi munka végzésére nincs lehetôség;
c) a beruházást az önkormányzat bonyolítja le;
d) az ingatlantulajdonosok közös képviselôje köteles
da) folyamatosan kapcsolatot tartani az önkormányzattal,
db) az érintett lakosságot tájékoztatni,
dc) a társulási szerzôdésben vállalt pénzeszközöket a lakos-

ságtól beszedni,
dd) a beszedett lakossági pénzeszközöket az önkormányzat 

számlájára befizetni,
de) a társulásban részt vevô és a részt nem vevô ingatlantu-

lajdonosokról névjegyzéket készíteni, a névjegyzékben 
a befizetett hozzájárulást feltüntetni;

e) az önkormányzat köteles
ea) a beruházást elôkészíteni, pályáztatni és teljes körûen 

lebonyolítani,
eb) a mûszaki ellenôri feladatok elvégzésérôl gondoskodni,
ec) a befejezett beruházással kapcsolatban pénzügyi be-

számolót készíteni.

3. A támogatások igénylésének, elbírálásának rendje

5. §
(1) A lakossági út- és közmûfejlesztés támogatásának igény-

léséhez tárgyév október 31-éig pályázatot kell benyújtani 
az önkormányzathoz a jelen rendelet 1. mellékletében 
meghatározott pályázati ûrlapon. 

(2) A pályázat benyújtásának alapfeltételei: 
a) a társulás tagjai által vállalt anyagi hozzájárulás leg-

alább a becsült bekerülési költség 25%-a;
b) a társulásban az érdekelt ingatlanok kétharmadainak 

tulajdonosa részt vesz;
c) az építési terület – közmûfejlesztés esete kivételével – 

megfelel a helyi település rendezési terv szerinti sza-
bályozási szélességnek.

(3) A pályázati ûrlaphoz mellékelni kell: 
a) szándéknyilatkozatot (a formanyomtatványt jelen ren-

delet 2. melléklete tartalmazza); 
b) az érintett ingatlanok jegyzékét (a formanyomtatványt 

jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza);
c) a Polgári Törvénykönyvrôl szóló törvény építôközös- 

ségekre vonatkozó szabályai szerinti út- vagy közmûépí- 
tô társulás alapítására vonatkozó társulási szerzôdést;

d) a beruházásra vonatkozó engedélyes és kiviteli ter-
veket, valamint az árazott költségvetést (tervezôi költ-
ségbecslés).

(4) A beérkezett pályázatokat az önkormányzat formailag és 
tartalmilag megvizsgálja.

(5) A beérkezett pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Közgyûlésének városfejlesztési ügyekért felelôs bizottsága 
(a továbbiakban: Bizottság) a 4. mellékletben felsorolt szem-
pontok szerint rangsorolja és javaslatot tesz a Közgyûlésnek 
a megvalósítandó létesítményekre és azok forrására.

(6) A Közgyûlés az igény benyújtását követô év január 31-éig 
dönt a megvalósítandó létesítmények támogatásáról.

(7) Az önkormányzat részvételével megvalósuló útépítések 
és közmûfejlesztések esetén a kivitelezô kiválasztására 
irányuló eljárás csak azt követôen indítható meg, ha az 
együttmûködésben részt vevô, érintett ingatlanok tulajdo-
nosai az általuk vállalt hozzájárulást az önkormányzat szám-
lájára a (6) bekezdésben meghatározott támogatói döntés 
kézhezvételét követô 30 napon belül befizették. A befizetés 
határidejérôl az érintett ingatlantulajdonosok a társulás kö-
zös képviselôje útján értesülnek. A határnap elmulasztása 
esetén a társulás tagjai elesnek a megítélt támogatástól. 

4. Támogatható beruházások, az önkormányzati 
támogatás alapja, mértéke

6. §
(1) Megvalósult beruházásra támogatás nem adható.
(2) Csak azon létesítmény megvalósítása támogatható, ahol 

az érintett ingatlantulajdonosok legalább kétharmada 
egyetért a megvalósítással és ahhoz önként hajlandóak (a 
meghatározott mértékben) anyagilag is hozzájárulni.

7. §
(1) Önkormányzati támogatás az alábbi mûszaki tartalmakra 

adható:
a) út- és járdaépítésnél a pályaszerkezet és a tervezett 

burkolat, valamint az utcai csapadékvíz-elvezetést 
szolgáló – mûszaki szükségességtôl függôen – zárt 
csapadékcsatorna vagy nyílt árok megépítése;

b) ivóvízhálózat esetén az utcai gerinc-, bekötôvezeték 
megépítése;

c) szennyvízcsatorna esetén az utcai szennyvíz-gerinc-
vezeték és a bekötôvezeték megépítése;

d) közvilágítás megvalósítása.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében út- és járdaépítésre 

csak akkor adható támogatás, ha a csapadékvíz-elveze-
tés is megoldásra kerül a beruházás folyamán.

8. §

(1) A támogatás maximális mértéke létesítményenként:
a) útépítésnél: 75%;
b) ivóvízvezeték-építésnél: 75%;
c) szennyvízcsatorna-építésnél: 75%;
d) közvilágítás, csapadékvíz-elvezetô rendszer és járda-

építés esetén egyedi elbírálás alapján.
(2) Amennyiben az utca beépítése egyoldalas, úgy az önkor-

mányzat által adott támogatás mértéke 85%. 

5. A megvalósuló létesítmények tulajdonjoga

9. §
Az e rendelet szabályai és az építési engedélyben foglaltak 

szerint megvalósuló helyi közutak, közmûvek az önkormány-
zat tulajdonába kerülnek.

6. Az útépítési és közmûfejlesztési érdekeltségi 
hozzájárulás elôírására és megfizetésére 

vonatkozó rendelkezések

10. §
(1) Az útépítési társulásban részt nem vevô, de a megépült 

létesítmény használatában érdekelt tulajdonos (a továb-
biakban: kötelezett) útépítési érdekeltségi hozzájárulást 
köteles fizetni.

(2) Az érdekeltségi hozzájárulást annak az út használatában 
érdekelt magánszemélynek, jogi személynek, jogi sze-
mélyiség nélküli gazdasági társaságnak kell megfizetnie, 
aki a kötelezettséget elôíró határozat meghozatalának 
idôpontjában az érintett ingatlan tulajdonosa. 

(3) Közmûfejlesztések esetében (vízvezeték, szennyvízveze-
ték) az érdekeltségi hozzájárulást az önkormányzat tu-
lajdonában lévô szennyvízcsatornákra és vízvezetékekre 
való csatlakozás feltételeirôl szóló önkormányzati rendelet 
vonatkozó elôírásai szerint kell megfizetni.

11. §
Az érdekeltségi hozzájárulás mértéke az útépítési együtt- 

mûködésben részt vevôk által vállalt anyagi hozzájárulással 
azonos összeg. 

12. §
E rendelet alapján nem kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni:
a) meglévô létesítmények felújítása esetén;
b) ha a létesítményt az ingatlanok tulajdonosai által önként 

vállalt hozzájárulásból létesítették.

13. §
(1) Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésérôl a megvaló-

sult út mûszaki átadása napjától számított 6 hónapon be-
lül a polgármester határozatban dönt.

(2) A kötelezettnek az érdekeltségi hozzájárulás összegét egy 
összegben, a határozat jogerôre emelkedésétôl számított 
30 napon belül kell megfizetni.

14. §
(1) A hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható, de 

a polgármester a kötelezett kérelmére maximum 24 hóna-
pos idôtartamra kamatmentes részletfizetést engedélyez. 
Ha az érintett ingatlan tulajdonosa az ingatlant a hozzájá-
rulás teljes megfizetése elôtt kívánja elidegeníteni, úgy a 
még fennálló hátralék az elidegenítéssel egyidejûleg egy 
összegben válik esedékessé.

(2) A kérelmet a határozat kézhezvételétôl számított 30 napon 
belül kell benyújtani az önkormányzathoz.
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15. §
(1) Késedelmes teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvrôl 

szóló törvény szerinti késedelmi kamattal növelt hozzájá-
rulást kell megfizetni.

(2) A jelen rendeletben a hozzájárulás elôírásával kapcsola-
tos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-
tás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései az 
irányadóak.

16. §
A beszedett útépítési érdekeltségi hozzájárulás az önkor-

mányzatot illeti meg.

7. Záró rendelkezések

17. §
(1) Ez a rendelet 2013. május 15. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 

szóló 3/1997. (I. 30.) önkormányzati rendeletet, valamint 
az azt módosító 7/1999. (III. 25.) önkormányzati rendelet. 

 Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
 polgármester jegyzô

1. melléklet
PÁLYÁZATI ÛRLAP
A magánerôs lakossági útépítés és közmûfejlesztés 
önkormányzati támogatásának igényléséhez
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Mellékletek:

Társulási szerzôdés  ….. db,• 
Szándéknyilatkozat  ….. db,• 
Érintett ingatlanok jegyzéke  ….. db,• 
Engedélyes kiviteli terv  ..… db.• 

Fejlesztéssel érintett utca/terület megnevezése: 
……………………………………………….......................................
Tervezett beruházás megnevezése/rövid mûszaki tartalma:
………………………………………………....................................... 
………………………………………………....................................... 

Érintett tulajdonosok részvételi aránya:  …………..…….%
A megvalósítandó beruházás Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata tulajdonában lévô ingatlant érint/nem 
érint. Érintett ingatlanok száma: ………

A beruházás költségeit
a) teljes egészében az érintett ingatlan tulajdonosai biztosítják
b) a lakossági hozzájárulás és az önkormányzati támogatás 

biztosítja.
A közös képviselô/k:
Neve:  …………………………………..
Címe:  ………………………………….
Telefonszáma: …………………………..
Neve:  …………………………………..
Címe:  ………………………………….
Telefonszáma: …………………………..

Fent nevezettek Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlésének a magánerôs lakossági útépítés 
és közmûfejlesztés szervezésérôl, önkormányzati támoga-
tási rendszerérôl és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló 
……../2013. (…………..) önkormányzati rendeletét megismer-
ték, arról megfelelô tájékoztatást kaptak a Városüzemeltetési 
Osztálytól.

A pályázat elbírálásával kapcsolatos adatok:
Az alábbi tételeket a társulás/lakóközösség képviselôje a 

Városüzemeltetési Osztállyal közösen határozza meg:
kivitelezés becsült összköltsége: ……………………….. Ft.• 
mûszaki ellenôr díja: ………………….. Ft• 
hatósági eljárási díjak: ………………….. Ft• 
beruházás becsült összköltsége: …………………… Ft.• 
vállalt lakossági hozzájárulás (………… %) • 
összege: …….……………………. Ft
IGÉNYELT ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS (………. %)  • 
összege: …………… Ft

A nem támogatott pályázat döntésre történô ismételt 
elôterjesztését a következô évben kérjük/nem kérjük (aláhú-
zandó).

A megítélt támogatás alapján a társulás/lakóközösség 
megbízza az Önkormányzatot a beruházás mûszaki és pénz-
ügyi lebonyolításával:

Békéscsaba, 201……………………………

 ……………………………
 közös képviselô/k

2. melléklet
SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Alulírottak nyilatkozunk, hogy Békéscsaba …… utcai……….. 
/útépítô/közmûépítô/ közösséget kívánunk létrehozni.

Egyben nyilatkozunk arról, hogy az építést Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának közremûködésével 
kívánjuk megvalósítani.

Alulírottak, mint valamennyien a ………………………...... 
utcában/területen épülô .....……………. útépítéssel/közmû- 
fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonosai felhatalmaz-
zuk …………………………. (név) ……………………………… 
(cím) alatti és .........................……………………………. (név) 
……………………………………… (cím) alatti lakost, hogy a 
társulás szervezésével és a magánerôs beruházás lebonyolí-
tásával kapcsolatos ügyekben önszervezôdésünk tagjait tel-
jes körûen képviselje.

Alulírottak, mint érintett ingatlantulajdonosok kijelent-
jük, hogy a ....……………………….. utcában/területen épülô 
………………………………. út/közmû építésére létrehozott 
társulásban/építôközösségben/lakóközösségben részt kívá- 
nunk venni és a lent megjelölt összegekkel támogatjuk a be-
ruházást.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az önkormányzati támo-
gatás odaítélése pályázati rendszerben történik. Tudomásul 
vesszük, hogy a beruházás mûszaki átadását követôen a 
megépült létesítmény térítésmentesen az önkormányzat tu-
lajdonába kerül.

Alulírottak nyilatkozunk, hogy az építôközösség létrehozá-
sáról szóló TÁRSULÁSI SZERZÔDÉS tartalmát megismertük, 
az abban foglaltakat tudomásul vesszük és elfogadjuk.

Békéscsaba, 201…………………………
  

Sor-
szám

Név Cím
Hozzá- 
járulás

Aláírás

         
3. melléklet
ÉRINTETT INGATLANOK JEGYZÉKE

A ……………………………….. utcában (területen) terve-
zett lakossági magánerôs út megvalósításával érintett, a 
……………… közmû használatában érdekelt ingatlanok tulaj-
donosai/használói a következôk:

Sor-
szám

Tulajdonos neve Cím Helyrajzi szám

       
4. melléklet
BÍRÁLATI SZEMPONTRENDSZER

Szempontrendszer pontszám súlyszám

Lakossági önrész (%) 0–100 0,85

Részvételi arány (%) 0–100 0,075

Kiépítettség (%) 0–100 0,075

1

Lakossági önrész: 
A vállalt lakossági hozzájárulás és a beruházás becsült 

összköltségének hányadosa. 
Adható pontszámok:

25%-os lakossági önrész: 0 pont• 
100%-os lakossági önrész: 100 pont• 

Részvételi arány: 
Társulásban részt vevô érintett ingatlantulajdonosok és az 

érintett ingatlanok hányadosa.
Adható pontszámok: 

67% részvételi arány: 0 pont• 
100% részvételi arány: 100 pont• 

Kiépítettség: 
Beépített telkek számának és az érintett ingatlanok számá-

nak hányadosa.
Adható pontszámok:

0,05%: 0 pont• 
100%: 100 pont• 

P á l Y á z A T I  F E l H Í V á S O K
I. FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jo- 
gú Város Önkormányzat 
Közgyûlésének Nemzetisé-
gi, Ügyrendi és Ellenôrzési 
Bizottsága pályázatot hir-
det a Békéscsabán mûködô 
egyházak ingatlanjainak 
2013. évi felújítására (Pá-
lyázati azonosító: NÜE/
EGYH/2013)

A pályázat célja: A békés-
csabai egyházi közösségek 
ingatlanjainak megóvása. 
A pályázók köre: Békéscsa-
bán mûködô egyházi közös-
ségek:

• amelyek tulajdonában vagy 
kezelésében egyházi in-
gatlanok vannak,

• akik városképi szempont-
ból védelemre érdemes 
épület felújítását, illetve 
idegenforgalmi látványos-
ságot nyújtható belsô tér 
„eredeti” állapotára való 
visszaállítását, megôrzé- 
sét tervezik.

A pályázat benyújtási ha-
tárideje: 2013. április 28.
Támogatási idôszak: 2013. 
április 1. – 2013. december 31.
A pályázatok elbírálásának 
várható határideje: 2013. 
májusi bizottsági ülés

II. FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jo- 
gú Város Önkormányzat 
Közgyûlésének Nemzeti- 
ségi, Ügyrendi és Ellenôr- 
zési Bizottsága pályáza-
tot hirdet a Békéscsaba 
közigazgatási területén te- 
vékenykedô civil közössé-
gek 2013. évi támogatására

A pályázat célja: Békés-
csaba területén mûködô 
bejegyzett civil szerveze-
tek (egyesületek, alapítvá-
nyok), klubok, közösségek 
mûködésének, programja-
inak, projektjeinek támo-

gatása, a helyi civil szektor 
közéleti részvételének segí-
tése.

A pályázat benyújtási ha-
tárideje: 2013. április 28.
Támogatási idôszak: 2013. 
április 1. – 2013. december 31.
A pályázatok elbírálásának 
várható határideje: 2013. 
májusi bizottsági ülés
Pályázatot az alábbi kate-
góriákban lehet benyújtani:

„A” kategória: Civil szer-• 
vezetek támogatása (Pá-
lyázati azonosító: NÜE/
CIVIL-A/2013)
„B” kategória: Nemzetisé-• 
gi civil szervezetek támo-

gatása (Pályázati azonosí-
tó: NÜE/CIVIL-B/2013)

Pályázók köre: Pályázhat 
minden olyan civil szerve-
zet/közösség („A” kategória) 
vagy nemzetiségi civil szer-
vezet/közösség („B” kategó-
ria), amely tevékenységét a 
városban fejti ki, a lakossá-
got közvetlenül érintô prog-
ramot valósít meg. (Nem 
minôsül civil szervezetnek a 
politikai párt és helyi szerve-
zete, a szakszervezet.)

Amennyiben jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezô 
(nem bejegyzett) közösség, 
klub pályázik, ebben az 
esetben pénzügyi lebonyo-

lító szervezeten keresztül le-
het pályázatot benyújtani.

Pályázni mindkét pályá-
zatra a pályáztató által kibo-
csátott adatlapon lehet. 

A részletes pályázati fel-
hívások és pályázati adat-
lapok letölthetôek a www.
bekescsaba.hu honlap Hí-
rek/Civil hírek vagy Pályázati 
hírek oldaláról.

További információ kér- 
hetô dr. Bacsáné Kutyej Bo- 
zsena nemzetiségi és civil 
referenstôl a 06-66/523-809-
es telefonszámon, illetve a 
bacsab@bekescsaba.hu 
e-mail címen. 



A Békéscsabai Pedagó-
gus Szakszervezet tagjai 
megrendülten vették tudo-
másul, hogy a Békés Megyei 
Pedagógus Szakszervezet 
titkára, a békéscsabai városi 
titkár, Szilágyi Róza elhunyt.

Távozásának híre a döb-
benet erejével hatott. A peda-
gógus-szakszervezeti tagok 
vesztesége óriási. A szak-
szervezeti munka az ô éle-
tének értelmét jelentette. Fá-
radhatatlanul dolgozott több 
évtizeden keresztül. Szemé-
lyisége megismételhetetlen. 
Emberséges ember volt. Be-

csület, ôszinteség, segítô-
szándék jellemezte tetteit. 
Munkájában a szorgalom, a 
kitartás, a bizalom vezérelte. 
Mindenkihez jó volt, kedves, 
közvetlen. 

Sokáig küzdött a legyôz-
hetetlen kórral. Már-már fel-
csillant a remény, de sajnos 
csak rövid ideig. Még bete-
gen is a közösség, a peda-
gógusok érdekeiért munkál-
kodott.

Kegyelettel ôrizzük emlé-
két.

Békéscsabai Nyugdíjas 
Pedagógus Klub

A Vukovich terem szinte 
megtelt, az ünnepségre el-
jöttek a korábbi városépíté-
szeti iroda munkatársai, de 
a közönség soraiban ott volt 
dr. Simon Mihály címzetes 
fôjegyzô és dr. Ferenczi Attila 
tanácsnok is. Vukovich Mik-
lós 1987-ben Budapestrôl ér-
kezett Békéscsabára, elôször 
a megyénél, majd 1991-tôl a 
városházán dolgozott. Lánya, 
Edit és fia, Márton mellett Fajzi 
Tamás építész, a nyugdíjas-
ház társtervezôje és Kis Béla, 
a városépítészeti osztály 
munkatársa idézte fel emlé-

két, Bielek Gá-
bor címzetes apát 
pedig Vukovich 
Miklósról mint 
„templomépítô-
rôl” beszélt. Or-
szágszerte szá-
mos középület 
meg te r vezése 
fûzôdik az egy-
kori fôépítész ne-
véhez, Békéscsa-
bán többek közt 
az Európa Ház, 
a Csaba Center, 
az Erzsébet-la-
kópark, az Irányi 
utcai „Vajda ház”, 
az  Andrássy gim-
názium, a Jézus 
Szíve templom és 
az Életfa épülete ôrzi ötleteit.

A nyugdíjasház Vukovich 
termében a megemlékezés 
Gábor Anita  és Huzella Péter 
mûsorával zárult, majd a csa-

ládtagok, barátok, ismerôsök 
a Jézus Szíve templomba 
mentek, ahol Vukovich Már-
ton celebrált misét.

Mikóczy Erika

14 Csabai Mérleg

A Békés Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi 
Központja konzorciumi part-
nereivel együttmûködve 
európai uniós forrásból a 
TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-
0012 projekt keretében 
elnyert támogatási forrá-
sa felhasználásával „A jól 
meNÔ vállalkozásokért” 
elnevezésû projektet indít.

A projekt keretében 
történô vállalkozás indítása 
lehetôvé teszi a jó gazda-
sági projekttel rendelkezô, 
vállalkozni szándékozó 
álláskeresô részére, hogy 
kipróbálhassa tevékenysé-
gét anélkül, hogy a vállal-
kozóvá válás kezdeti ne-
hézségeit és kockázatait 
viselné.

Hogyan is
lehetséges ez?

A kiválasztottaknak lehe-
tôségük lesz arra, hogy egy 
gyakorlatorientált képzési 

programon vegyenek részt, 
amely felkészít a vállalkozói 
létre. A képzést követôen 
lehetôség lesz arra, hogy 
a vállalkozó jelöltek a vál-
lalkozási tevékenységet 
kipróbálhassák. A prog-
ram kockázatmentességét 
az adja, hogy a vállalkozó-
jelöltek vállalkozási tevé-
kenységüket saját maguk 
végzik, de nem a saját ne-
vükben.

Ezt követôen pedig le-
hetôség lesz az önálló 
vállalkozás beindítására, 
amelyhez hat hónapig vál-
lalkozóvá válási támogatást 
biztosít a program. 

A résztvevôk a program 
teljes ideje alatt személyre 
szabott mentori segítség-
nyújtásban részesülnek.

Kik jelentkezhetnek
a programra?

Bárki, aki önálló vállal-
kozóvá szeretne válni, és 

rendelkezik egy életképes, 
gazdasági projekt elindítá-
sához szükséges tervvel, 
az ahhoz szükséges szak-
képesítéssel és regisztrált 
álláskeresô.

E programban olyan 
gazdasági tevékenység el-
indítását tudjuk támogatni, 
mely nem jár jelentôs be-
ruházási igénnyel, viszont 
szüksége van a vállalkozás 
elindításához szükséges 
jogi, gazdasági, marketing-
ismeretekre, valamint stra-
tégiai iránymutatásra.

Jelentkezés
módja

Jelentkezni a Békés Me-
gyei Kormányhivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége-
in lehet 2013. április 22-éig. 
További információkért ke-
resse a munkaügyi központ 
járási kirendeltségeit, vala-
mint a http://darmk.munka.
hu/ oldalt.

Békéscsaba nagy-
szabású építészeti ren-
dezési terve szerint ut-
cákat bontottak le az 
1960-as évektôl. Soroza-
tunkban néhány egykori 
utcakép fotóját közöljük 
Lipták György olvasónk 
szívességébôl.

Mai képünk a bel-
város hírneves festôje, 
Munkácsy Mihály nevét 
viselô belvárosi utca 
részletét örökítette meg 
a lebontás elôtt, 1970-
ben. Ôsi utca, jóval az-
elôtt, hogy az 1851-ben 
készült elsô utcanév 
listán Egri néven sze-
repelt, már nádfedeles 
házak sora övezte. Hi-
vatalos nevét a koráb-
ban itt élô Egri családról 
kapta, akik azonban az 
ezernyolcszázas évek 
közepén már nem vol-
tak az utca lakói. Hogy 
k i k  vo l t a k  ô k ,  n e m 
tudjuk. Az akkor élôk 
hagyományôrzéskép-
pen felvették a nevet az 
utcanévlistára.

A Munkácsy nevet 
a festômûvész halála 
után, 1900-tól viseli az utca. 
Munkácsy az utcában volt 
asztalosinas Láng György 
asztalosmesternél 1855–1858 
között. 

Utcatörténeti história: itt 
épült fel Csaba legelsô eme-

letes háza, építôje Reiner 
borkereskedô. Építésérôl 
feljegyezték, hogy elkészül-
tekkor vették észre, az eme-
lethez nem építettek lépcsôt. 
A régi emeletes ház ma is 
áll, homlokzata, belsô 

elrendezése az idôk folya-
mán többször változott. Ma 
a Munkácsy utca egyetlen 
régi, patinás épülete, több 
évtizede a város központi 
fogorvosi rendelôje.

Gécs Béla 

Vukovich Miklós 12 éve nincs köztünk

Szilágyi Róza †

A Munkácsy utcai részlet ma

Békéscsaba anno
A Munkácsy utca egykori emlékképe

Épületeink is ôrzik Vukovich 
Miklós emlékét

Vállalkozásindítás kockázat nélkül!
Családtagjai, egykori 

munkatársai és ismerôsei 
emlékeztek a közelmúlt-
ban az életfa nyugdíjasház 
Vukovich termében, a ti-
zenkét éve, hatvankét éves 
korában elhunyt Vukovich 
Miklós városi fôépítészre.

Országos rajzverseny
Aktok, portrék, tárgyképek

In memoriam Szilágyi Róza

Az Evangélikus mûvészeti szakközépiskola XXII. Or-
szágos Rajzversenyét a Jankay Gyûjtemény és Kortárs 
Galériában láthatják az érdeklôdôk április 23-áig. A 
nagypénteki megnyitón Kolarovszki Zoltán, a rendezô 
iskola igazgatója köszöntötte a résztvevôket, akik 24 
iskolából érkeztek.

Városunkat két intézmény 
képviselte: a BEGART és a 
Szent-Györgyi Albert Gim-
názium és Szakközépiskola. 
Iskolatípusonként zajlott a 
verseny, és bizony a zsûrinek 
most sem volt könnyû dol-
ga. A feladat akt, portré és 
tárgykép készítése volt. A 
versenybizottság két külön-
díjat és szekciónként három 

díjat osztott ki. Az elsô kor-
csoportban második helye-
zést ért el Kaszanyi Nóra, a 
BEGART tanulója. 

Dr. habil, DLA Kônig Fri-
gyes, a versenybizottság 
elnöke érdeklôdésünkre el-
mondta, hogy nagy öröm-
mel jött Békéscsabára. Nem 
ismeretlen megyénkben al-
kotóként sem, hiszen nem-

régiben Orosházán nyitott 
meg egy tárlatot a Szántó 
Kovács János Múzeumban.

– Hiánypótlónak, nélkü-
lözhetetlennek tartom az 
ilyen rendezvényeket, ez már 
22. a sorban. Fontos hang-
súlyozni, hogy Békéscsaba 
adhat otthont az országos 
eseménynek. A kultúra köz-
vetítése kiemelt feladat és 
mivel fiatalokról van szó, így 
a jövôrôl is: elengedhetetlen, 
hogy ôk is lehetôséget kap-
janak a bemutatkozásra, a 
megmérettetésre – hangsú-
lyozta a zsûri elnöke. 

Vándor Andrea

Idegen nyelvi hét a Közgében
A hagyományoknak meg-

felelôen idén is megrendez-
ték a Közgében az idegen 
nyelvi hetet. Március 18. és 
22. között számos izgalmas 
program várta az iskola di-
ákjait, melyen az angol, né-
met, spanyol tudásukat gya-
korolhatták. Voltak érdekes 
elôadások és vetélkedôk is.
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Herczeg Tamás tanácsnok 
köszöntötte a megjelenteket 
Pataj Pál festômûvész „A koz-
mosz és mi” címû tárlatán, 
amely szervesen illeszkedik 
a Munkácsy Mihály Múzeum 
„Ami csabai” elnevezésû, 
helyi mûvészeket, személyi-
ségeket bemutató sorozatá-
hoz. Annál is inkább, mert a 
sorozat elsô szereplôjeként 
Mazán László tanár urat is-
merhettük meg alkotásain 
keresztül, s aki egyben Pataj 
Pál mestere is volt.

Herczeg Tamás meg-
hatottan üdvözölte a meg-
újuló városközpont kul -
turális negyedének egyik 
meghatározó intézményé-
ben a mûvészetkedvelô kö-
zönséget, és egyben utalt 
Pataj Pálhoz való kötôdésére 
is: barátként édesapja egyko-

ri osztálytársát is tisztelheti a 
Békéscsabán iskolateremtô 
tanár úr személyében. Ando 
György múzeumigazgató 
köszöntötte a megjelente-
ket, a kiállítómûvészt és a 
megnyitón közremûködô 
Szokolay Dongó Balázst, a 
Népmûvészet Ifjú Mestere 
cím birtokosát, Artisjus díjas 
zenészt, aki városunkban, 
a Balassiban kezdte pálya-
futását. (Egyébként Balázs 
édesapja a tótkomlósi szár-
mazású Szokolay Sándor 
fafaragómûvész.) Pataj Pál 
április 14-én lesz nyolcvan-
esztendôs. Bár ez cseppet 
sem látszik rajta, hiszen 
ugyanaz a mosolygós arc 
néz vissza ránk a 20–30 év-
vel ezelôtti katalógusokból, 
mint ma. Természetesen a 
születésnapon torta is du-

kál, s az azon lévô képze-
letbeli díszeket, dekorációt 
a mûvész alkotásai adják 
– mondta Ando György. Az 
április 21-éig megtekinthetô 
kiállításhoz múzeumpeda-
gógiai foglalkozások is kap-
csolódtak. 

Vándor Andrea

Účastníkov vernisáže vý-
stavy akademického maliara 
Pavla Pataja s názvom „Koz-
mos a my” privítal radca Ta-
más Herczeg. Táto exhíbicia 
sa organicky začleňuje do 
série Múzea Mihálya Mun-
kácsyho s titulom „Všetko, 
čo je čabianske…”, ktorá 

predstavuje miestnych vý-
znamných umelcov. A to ja 
preto, lebo ako prvého sme 
mohli spoznať prostredníc-
tvom svojich diel profesora 
Ladislava Mazána, ktorý bol 
aj majstrom Pavla Pataja. 

Pán Herczeg dojato po-
zdravil priaznivcov umenia v 
najdôležitejšej inštitúcii kul-
túrnej štvrti obnovujúceho 
sa centra mesta. Pripomenul 
aj svoj osobný vzťah k umel-
covi: ako bývalého spolu-
žiaka svojho otca – majstra, 
ktorý v Békešskej Čabe si 
založil školu – môže pokla-
dať za osobného priateľa. 
Riaditeľ múzea Juraj Ando 
privítal záujemcov, umelca 
a účinkujúceho hudobníka 
Balázsa Szokolayho Dongó, 
ktorý je nositeľom titulu Mla-
dý majster ľudového umenia 

a ceny Artisjus a ktorý za-
čal v svojej dráhe v našom 
meste, v súbore Balassiho. 
(Mimochodom otec Balázsa 
je umelec – drevorezbár, 
pochádzajúci zo Slovenské-
ho Komlóša.) Pán Pataj 14. 
apríla oslávi svoje osem-
desiate narodeniny. To si 
však vôbec nevšimnúť, veď 
aj v súčasnosti sa na nás 
usmieva tá istá tvár, ktorá 
aj z katalógov výstav spred 
20–30 rokov. Samozrejme 
narodeniny nie sú skutoč-
né bez torty a jej motívmi a 
dekoráciami sú práve diela 
umelca – uviedol J. Ando. 
Ako sprievodné programy 
výstavy, ktorá je prístupná 
verejnosti do 21. apríla boli 
organizované aj tvorivé dieľ-
ne pre deti. 

Andrea Vándorová 

A kozmosz és mi Kozmos a my

INGATLAN

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

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

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

Üzlet/iroda olcsón kiadó: Bé-
késcsaba, Andrássy út 4. Elsô 
hónap ingyen.
Tel.: 30/9582-777

Békéscsaba, belvároshoz kö-
zeli, egymás melletti családi 
házak (200 + 300 m2) egyben 
vagy külön is kiadóak vállalko-
zás céljára. Tel.: 30/9582-777.

OKTATÁS

Matematikából korrepetálás 
általános iskolásoknak, közép-
iskolásoknak, fôiskolásoknak. 
Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás, nyelvvizs-
gára felkészítés délelôttönként 
is. Tel.: 70/392-0459.

SZOLGÁLTATÁS

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást 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, szalagfüg-
göny készítése, javítása részlet-
fizetéssel is. Nyílászárók javítá-
sa. Tel.: 454-171, 70/212-6776.

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

EGYÉB

Fehér sarokpolc, fehér nyitható 
fali fürdôszobai tükör, 2 db kar-
nis, 1 pár hálószobai fali lámpa, 
lámpabura függesztékkel, tízes 
vas húsdaráló eladó Békéscsa-
bán. Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

   2013. április 10–17.

• G. I. Joe – Megtorlás (szinkr. kanadai–amerikai sci-fi akció) 3D!
• Croodék (szinkr. amerikai animáció) 3D!
• Feledés (szinkr. amerikai sci-fi akció) VILÁGPREMIER!
• Eleven testek (amerikai horror-vígjáték) PREMIER!
• A burok (szinkr. amerikai sci-fi)
• Tökéletes hang (szinkr. amerikai zenés vígjáték)
• Teddy mackó (dán–thaiföldi–angol dráma) PREMIER! ART!
• Kvartett – A nagy négyes (szinkr. angol vígjáték) ART!

   2013. április 18–24.

• Tad Jones csudálatos kalandjai (szinkr. spanyol animáció) 
PREMIER! 3D!

• Croodék (szinkr. amerikai animáció) 3D!
• G. I. Joe – Megtorlás (szinkr. kanadai–amerikai sci-fi akció) 3D!
• Feledés (szinkr. amerikai sci-fi akció) 
• Eleven testek (amerikai horror-vígjáték) 
• A burok (szinkr. amerikai sci-fi)
• Francia Filmtavasz
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Kékben ragyogott a színház
A Jókai színház elôtt 

Varga Tamás köszöntötte a 
jelenlévôket, majd  Vantara 
Gyula, polgármester, Kara 

Tünde színmûvész és Szán-
tó Tamás, az AUT-PONT Ala-
pítvány ügyvezetôje együtt 
kapcsolták fel a fényeket, 
melyek kékre „festették” a 
színház impozáns épüle-
tét. Az élményt, a látványt 
még a szomorkás idô sem 
tudta elrontani. Ezután az 
emberek együtt vonultak át 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központba, ahol az Agóra 
teremben, ötven gitáros kí-
séretében és Szántó Tamás 
vezetésével a jelenlévôk 
közösen énekeltek. Még 
az éppen itthon tartózkodó 
Pribojszki Mátyás is bekap-
csolódott a produkcióba.

Mint ismert, 2011 és 2012 
után most harmadszor gyûltek 
össze közös gitározásra Bé-
késcsaba és a környezô tele-
pülések gitárosai az autizmus 
világnapja alkalmából.  

Gajdács Emese

Az idôjárás próbára tette az embereket március 30-án, 
szombaton este, ám kiderült, nagyon sokan vannak, akik 
az arcukba csapó esôtôl sem riadnak vissza, ha autista 
barátaikról van szó. 

Tavaszi virágosztás
Ünnepeld a Föld napját!

2012. április 20-án, szom-
baton Békéscsaba önkor-
mányzata a Széchenyi liget-
ben a látogatóközpont elôtti 
téren és a pavilonban 10–14 
óráig ingyenes virágosztást 
szervez.

A rendezvény keretében 
3600 tô virágpalántát (mus-
kátlit, örökzöld kecskerágót) 
oszt szét a város a lakóknak. 
Az Esély diákjai által termelt 
egynyári virágpalántákat is 
vásárolhatnak a helyszínen 
nagyon kedvezô áron. A vi-
rágosztás ideje alatt kelle-
mes élôzenével (Lay Down 
együttes), biopiaccal várjuk 
az érdeklôdôket. 

„Szedd a lábad” gyalogtúra!

Ezen a napon szemétszedô 
akcióval egybekötött gyalog-
túrára hívjuk a természetked-

ve lôket . 
A túra a 
Körösök Völ-
gye Látogatóközpont elôl in-
dul 9 órakor. Cél az Élôvíz-
csatorna mentén a Bandika-fa 
elérése. Érkezés: 13 óra körül. 
A túra szervezôje a Körösök 
Völgye Natúrpark Egyesület. 
Bôvebb információ: www.
korosoknaturpark.hu, telefon: 
66/445-885.

Az akcióval Békéscsaba 
önkormányzata azt szeretné 
elérni, hogy a városlakókat 
saját környezetük rendben 
tartására, szépítésére, környe-
zettudatos magatartásra ösz-
tönözze. Cél a tiszta, virágos 
Békéscsaba megteremtése a 
lakosság bevonásával. 

Kérjük, hogy ha lehet, ke-
rékpárral vagy gyalogosan ér-
kezzenek a ligetbe, ezzel is kí-
mélve környezetünket.F
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