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Pedagógusokat köszöntöttek
a városházán 3. oldal

Rudner Gábor – Jó tanuló,
jó sportoló 6. oldal

Beszámolnak a képviselők
5. oldal

A tavaszi pályázat során az 
egészségmegôrzést és hát-
rányos helyzetû csoportok in-
tegrációját célul kitûzô kezde-
ményezések arattak sikert, s 
nyertek el 100–500 ezer forint 
közötti összegeket. Ezek kö-
zött van az Aut-Pont Alapítvány, 
a Békéscsabai Cukorbetegek 
Klubja, a Mozgáskorlátozottak 
Békés Megyei Egyesülete, a 
Remonda Lovas Sportegyesü-
let, a Szabad Torna Egyesület, 
a Vakok és Gyengénlátók Bé-
kés Megyei Egyesülete, a Hét-
színvirág Alapítvány, a Nimród 
Lovasegyesület, a Bölcsôdés 
Gyermekekért Alapítvány, a 
Fényes és Térsége Egyesület, 
a Kertvárosi Óvoda, a Kisma-
nó Alapítvány, a Lencsésiért 
Egyesület, a Mentálhigiénés 
Egyesület, a Mi-Értünk Egye-

sület, a Tündér Tanoda Alapít-
vány és a Jamina Sportegye-
sület.

Lasetzky Frigyes, a Buda-
pest Bank békéscsabai bank-
mûveleti központjának igaz-
gatója megköszönte a város, 
az Erôforrás Alapítvány és 
a pénzintézet dolgozóinak 
támogatását. Vantara Gyula 
polgármester ugyanakkor 
azt hangsúlyozta: ez a kezde-
ményezés jó példája annak, 
miként tud együttmûködni a 
civil, a verseny- és közszfé-
ra. A tavaszi pályázaton 40 
jelentkezô indult, de ôsszel 
újabb szervezetek adhatják 
le igényüket a támogatásra, 
amennyiben újszerû, fenn-
tartható, sok embert érintô 
kezdeményezésük van.

G. E.

Június 12-én civil szervezetek 
csülökpörkölt-fôzô versenyé-
vel indult az idei sörfesztivál. 
Kora este a hagyományok-
nak megfelelôen az égbôl, 
egy ejtôernyôs segédletével 
érkezett meg az elsô sörös 
hordó. A hivatalos megnyi-
tón köszöntötte a jelenlévô-
ket Bora Imre fôszervezô, 
Fekete Péter, a Jókai színház 
igazgatója, Prohászka Béla, 
az esemény gasztronómiai 
házgazdája, Kulcsár László, 
a megyei agrárkamara elnö-
ke, Babák Mihály, Szarvas 
polgármestere és Farkas 
Zoltán, a megyei közgyûlés 
elnöke is.

Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter megnyitó-
beszédében kiemelte:  A ma-
gyar élelmiszerek színe-javát 
kínálják a fesztiválon. Szólt 
arról is, mennyire fontos a 
hagyományok megôrzése a 
gasztronómia területén is. 

A hivatalos ceremónia után 
a Csík zenekar nagy sikerû 
koncertje következett. Pén-
teken Békés megyei diákok 
mérték össze fôzôtudásukat, 
a szombati pörköltfôzésen pe-
dig több mint 100 bográcsban 
rotyogott a pörkölt, amelyet 
a szervezôktôl kapott három 
egész hátsó csülökbôl kellett 
elkészíteni. Vasárnap jóté-

konysági fôzôversenyt ren-
deztek a nagycsaládosok és 
az Ágota Alapítvány részvé-
telével, s ezen a napon ingye-
nesek voltak a programok.

A négynapos fesztiválon 
mintegy százfajta csapolt 
sörrel ismerkedhettek meg a 
látogatók, a színpadon pedig 
egymást váltották a zeneka-
rok, elôadók. A Békéscsabai 
Jókai Színház mûvészei eb-
ben az évben is színes prog-
ramokkal szórakoztatták a 
közönséget: a Kolozsvári bíró, 
a Dzsungel könyve, a Bóbita, 
a Toldi, valamint az István, a 
király táncaival és énekeivel. 
A fesztivál zárásaként a Föl-
szállott a páva címû tehetség-
kutató mûsor gálaelôadását 
tekinthette meg a publikum 
vasárnap este. 

Gajdács E.

A Csík zenekar vérpezsdítô muzsikájának aláfestésével 
vette kezdetét június 12-én a Csabai Sörfesztivál és Csü-
lökparádé. A június 12. és 15. között lezajló rendezvényt 
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter nyitotta meg.

Mint arról már többször be-
számoltunk, városunk a vi-
lághírû festômûvész, Munká-
csy Mihály születésének 170. 
évfordulóját idén egész éven 
át tartó programsorozattal 
ünnepli. Egyik legjelentô-
sebb esemény a Munkácsy-
val a téren címû látványos 
megmozdulás volt.

A Szent István téren meg-
rendezett mûvészeti kaval-
kád valódi idôutazást kínált a 
festôfejedelem korába. Ezek 
közül az elsô reggel 9-kor 
vette kezdetét. A városháza 
erkélyérôl Varga Tamás köz-
mûvelôdési osztályveze-
tô-helyettes és Megyeri-
Horváth Gábor mûvésztanár 
irányította az önkénteseket, 

akik segítségével kibontako-
zott a téren az Ásító inas címû 
festmény. A 7 x 10 méteres 
alkotás létrehozásában közel 
százan segítettek.

A délelôtt során avatták 
fel a Munkácsy-kukucskálót, 
ahol bárki lefotóztathatta ma-

gát, de lehetô-
ség nyílt Mun-
kácsy „szelfik” 
készítésére is. 
A Hódmezôvá-
sárhelyi Helyôr-
ségi Zenekar 
térzenéje és lát-
ványos fegyver-
bemutatója va-
lódi promenád-
hangulatot te-
remtett, majd a 
látványos bubo-

rékshow következett a gyere-
kek nagy örömére. Délután 
békéscsabai, Békés megyei 
képzômûvészek szabadtéri 
alkotásában gyönyörködhet-
tek a Szent István térre láto-
gatók, és interaktív bemuta-
tót láthattak Munkácsy korzó 
címmel a Szent-Györgyi diák-
jainak elôadásában. 

Ezen a napon mutatták be 
a XXXVI. Városi Gyermekrajz 
Pályázat és Kiállítás alko-
tásaiból készült katalógust 
is, kora este pedig a Kávé-
szünet orchestra adott elô 
megzenésített verseket. 

A középiskolások nyolcfôs 
csapatokban vettek részt 
azon a vetélkedôn, melynek 
keretében a város különbö-
zô pontjain található állomá-

sokon kellett megoldaniuk 
a Munkácsyval kapcsolatos 
feladatokat. A Munkácsyval a 
téren rendezvény keretében 
több egész napos program 
is várta az érdeklôdôket a fô-
téren. Ilyen volt Kádár Ferkó 
fotószínháza, a Camuphone-
verklis karaokee, Kôhalmi 
Ferenc bûvész bemutatója, a 
Rôzsehordó asszony élôkép, 
de volt sétakocsikázás, Mun-
kácsy játszóház, 77 magyar 
népmese játszóház is, s a vá-
rosházával szemben egész 
nap Munkácsy-képeket ve-
títettek. A járókelôk találkoz-
hattak Munkácsy Mihállyal 
és nejével, Cecile Papier-vel, 
amint kart karba öltve sétál-
gattak a korzón. 

Gajdács Emese

Fiatalok népesítették be jú-
nius 12-én a Szent István 
teret, ahol ezen a napon 
minden Munkácsy Mihályról 
szólt. A mûvészeti kavalkád 
jócskán megmozgatta a 
csabai diákságot.

A „Budapest Bank Békéscsabáért Program” keretében 17 
nonprofi t kezdeményezés nyert támogatást összesen öt-
millió forint értékben. Az eredményhirdetésen megtudtuk, 
ôsszel ismét kiírják a pályázatot, a város ugyanis további 
ötmillió forinttal a kezdeményezés mellé állt.

Az Ásító inast a diákok keltették életre a Szent István téren

Munkácsy és Cecile is fel-felbukkant

A Nimród Lovasegyesület is támogatásban részesült

Finomabbnál fi nomabb csülkökbôl és százfajta csapolt sörbôl válogathatott a közönség

Csabai sörfesztivál és Csülökparádé
Négy napon át tartott a programok sorozata

Ötmillió forint civileknek
Ôsszel folytatódik a támogató akció

munkácsyval a téren
Festmob és idôutazás a belváros szívében 
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v i s s z A T e k i n T é s  A  k Ö z G Y Û l é s R e
A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl

Vantara Gyula polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP, 
az LMP és a Jobbik képviselôi is értékelték a legutóbbi  
közgyûlés legfontosabb témáit, köztük a Körös Volán és a 
gyermekvédelem beszámolóját.

Vantara Gyula:
Továbbépülhet a 44-esen a kerékpárút

Szokásos közgyûlés utáni 
sajtótájékoztatóján Vantara 
Gyula polgármester egyebek 
mellett beszélt a Volán és az 
önkormányzati társulások 
beszámolóiról, a hulladék-
kezelésrôl szóló rendeletrôl 
és néhány folyamatban lévô 
fejlesztésrôl.

Elöljáróban a polgármes-
ter elmondta, hogy a testület 
elfogadta a gyermekjóléti te-
vékenységrôl szóló tájékoz-
tatót, melybôl kiderül, hogy 
az érintett szervezetek szorosan együttmûködve, eredmé-
nyesen látják el feladatukat, ami elismerésre méltó.

Ugyancsak ezen a közgyûlésen hallgatta meg a közgyûlés 
a Volán és az önkormányzati tulajdonrésszel bíró társulások 
beszámolóit, tárgyalt az Alföldvízrôl. Vantara Gyula kijelen-
tette: a közösségi közlekedést végzô cég a szerzôdésben 
foglaltakat teljesítette, s ugyanez mondható el az Alföldvízrôl 
is, mely a város egészséges, jó minôségû és elérhetô áron 
hozzáférhetô vízellátásáért felel. Az önkormányzati tulajdon-
résszel bíró társulások mûködését ugyancsak megfelelônek 
ítélte a városvezetô, hozzátéve, hogy a pályázati lehetôsége-
ket is sikerült kihasználni.

Most zajlik a hulladékszállításról is szóló rendelet felülvizs-
gálata. Ezzel kapcsolatban Vantara Gyula azt kérte, hogy a 
csabai lakosok juttassák el észrevételeiket, igényeiket a pol-
gármesteri hivatalhoz, hogy azokat figyelembe vehessék a 
rendelet megalkotása során.

A jelenleg zajló fejlesztések közül a közgyûlés a belváros-
rehabilitáció folytatásának ütemtervét fogadta el, döntöttek a 
Damjanich és Wesselényi utca egyirányúsításáról. A polgár-
mester tájékoztatóján szólt a 44-es fôút békéscsabai körfor-
galomig tartó kerékpárút-szakaszának megépítésérôl is. A 
mintegy 3 km hosszú szakasz 176,6 millió forintból valósul 
meg a közlekedés biztonságát szolgálva – emelte ki Vantara 
Gyula.

Fidesz: Lakással is támogatja
a város a helyi cégeket

A Fidesz közgyûlési utáni tá-
jékoztatóján dr. Ferenczi Attila 
a Körös Volán beszámolóját, 
a Damjanich és Wesselényi 
utca egyirányúsítását, a 
Csaba Metál bérlôkijelölési 
jogának meghosszabbítását 
és a belváros felújításának 
folytatását emelte ki. 

– A Körös Volán megfelelô 
járatszámmal és sûrûséggel 
látja el a közösségi közleke-
dés feladatait Békéscsabán. 
A helyi közlekedés állami tá-
mogatásának keretébôl megpályázunk egy 30 millió forintos 
összeget, a közgyûlésen javasoltam, hogy a város által biz-
tosított támogatás június 30-áig esedékes összegébôl ennyit 
tartsunk vissza, hisz a pályázat révén a költségvetésünket te-
hermentesíteni tudnánk – mondta dr. Ferenczi Attila. 

A tanácsnok leszögezte: Békéscsaba vezetése fontosnak 
tartja, hogy a város területén mûködô, a gazdaságban je-
lentôs szerepet játszó cégeket többféleképpen is támogas-
sa. Az Erzsébet Lakópark egyik lakására a Csaba Metálnak 
az elmúlt 10 évben bérlôkijelölési joga volt, a cég kérte en-

nek meghosszabbítását, ezt újabb 10 évre meg is kapta. 
Dr. Ferenczi Attila beszélt arról is, hogy lakossági igényre 
egyirányúsítják a Damjanich és Wesselényi utcát, féléves, 
egyéves tapasztalat után megnézik, mennyire vált be az új 
forgalmi rend.

– A belváros felújításának folytatására 740 millió forintot 
nyert Békéscsaba, ez 100 százalékos állami támogatás, 
és magántôkét is bevonunk a fejlesztésbe. A programban 
benne van az Andrássy út forgalomtechnikai fejlesztése, a 
Korzó téri szökôkút és tér rekonstrukciója, a Mednyánszky 
utca csatlakozó részének felújítása, a Csaba utcai kerékpá-
ros-gyalogos közlekedési felület kialakítása, a Nagy Imre tér 
rekonstrukciója és a még földes Knézich Károly utca útbur-
kolatának építése. Magántôke bevonásával fejlôdhet a Csa-
ba Center környéke, a Cafe One kávézó, az Andrássy úton 
pedig reggelizôt is kialakítanak majd – sorolta a részleteket 
dr. Ferenczi Attila. 

MSZP: A lakáspolitika is egy eszköz
a fiatalok itthon tartására

Az MSZP képviselôi a 
Csaba Metál bérlôki-
jelölése kapcsán a fia-
talok itthon tartásáról, 
a meghívásos közbe-
szerzési eljárásokról 
és a csabai felsôokta-
tás gondjairól fejtették 
ki véleményüket. 

– Az ifjúsági garzo-
nok és az Erzsébet 
Lakópark annak ide-
jén azért épült, hogy alacsony rezsijû lakásokat tudjunk biz-
tosítani a fiataloknak. Onnan kikerülve a párok az Erzsébet 
Lakópark másik részén kedvezményesen tudtak telket vásá-
rolni és építkezni. Ez egy olyan döntéssorozat volt, amelynek 
részeként 2002 és 2006 között cégekkel is szerzôdést kötöt-
tünk: egyes ingatlanok bérlôkijelölési jogát átadtuk a Lina-
marnak és a Csaba Metálnak – mondta Hrabovszki György, 
hozzátéve, hogy ezek logikus lépések voltak a fiatalok itthon 
tartása és a munkahelyteremtô beruházások idecsábítása 
miatt. Hiányolta a program folytatását.

A képviselô nehezményezte, hogy a meghívásos közbe-
szerzéseknél a város a törvényben foglalt minimum három 
meghívott pályázót maximum háromként kezeli, nem hívnak 
meg többet. Úgy vélte, hogy bizonyos kivitelezôkön kívül rit-
kán kerülnek be olyan más cégek a meghívottak közé, akik 
Békéscsabán fizetnek adót. Ôk is javasolták, hogy a kör szé-
lesítése érdekében az illetékes szakbizottságok véleményez-
zék a meghívandók listáját.  

– A város vezetése az egyetemtôl vár ötleteket arra nézve, 
hogyan mûködhetne tovább Békéscsabán a felsôoktatás. Mi 
úgy gondoljuk, Békéscsabának kell azon gondolkodnia, mi-
lyen felsôoktatást szeretne itt. A csabai karnak most csak 640 
hallgatója van, részben azért, mert itt nincs államilag finan-
szírozott hely. Fontos lenne, hogy szeptembertôl is nyitva le-
gyenek a fôiskola kapui, hogy valamilyen formában megma-
radjon  a felsôoktatás Csabán. Ehhez az önkormányzatnak 
nyitottnak kell lennie, és szerintünk akár anyagi áldozatokat is 
hoznia kell – mondta Miklós Attila. 

LMP: Magas színvonalú
a gyermekvédelmi munka

Az LMP közgyûlés utáni tájékoztatóján Takács Péter a 
gyermekvédelemrôl, a Körös Volánról, a belváros revitalizáci-
ójának folytatásáról és a Szent István egyetem csabai karáról 
beszélt.

 – A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámo-
ló adatai szerint Békéscsaba lakossága a múlt évben 61 663 
fô volt, ez továbbra is csökkenô tendenciát mutat a 0–18 éves 
korosztályban is. Ettôl függetlenül városunkban a gyermek-
védelemmel foglalkozók hosszú évek óta rendkívül magas 
színvonalon látják el a feladataikat. Külön meg kell említeni a 

Békéscsaba Kistérségi Életfa 
Szociális Szolgáltató Központ 
keretein belül folyó munkát – 
mondta Takács Péter. 

A képviselô sajnálatát fe-
jezte ki amiatt, hogy tavaly a 
Körös Volán élérôl távozott 
Szarvas Péter. Beszélt arról, 
korábban a polgármesterrel 
együtt tették szóvá, hogy a 
Gyurcsány-, illetve a Bajnai-
kormány idején a közösségi 
közlekedésre szánt állami 
támogatás nagy többségét 
Budapest kapta. Mint mondta, a kormányváltás után remény-
kedett, hogy ez az arány változni fog, de nem így történt. 

A belváros revitalizációjával kapcsolatban pozitívumként 
értékelte, hogy 740 milliót nyert a város erre a célra, hogy nem 
áll meg a fejlesztés a Munkácsy utcánál, hogy végre burkola-
tot kap a Knézich utca, és azt is, hogy próbálják életszerûbbé 
tenni a közlekedési viszonyokat a Csaba Centernél. Azt vi-
szont nem értette, hogyan maradhatott ki a tervbôl a Gyóni 
Géza utca és a Mednyánszky utca újraaszfaltozása.  

– A közgyûlésen kérdést intéztem a polgármesterhez: mit 
kíván tenni azért, hogy megmaradjon a felsôoktatás Csabán. 
A polgármester elmondta, megkérték a dékánt, tegyen le 
megoldási javaslatokat a tekintetben, hogy elkerüljék a bezá-
rást. Bízom abban, hogy a következô közgyûlésre részletes 
elôterjesztés készül, és érdemben tudunk foglalkozni a csa-
bai felsôoktatás kérdésével – jegyezte meg Takács Péter. 

Jobbik: A meghívásos közbeszerzésre több helyi 
vállalkozót kellene hívni

A Jobbik képviselôi 
a közbeszerzési sza-
bályzat és a helyi épí-
tési szabályzat módo-
sításával kapcsolatban 
fogalmazták meg véle-
ményüket, és arról be-
széltek: mindent meg 
kell tenni annak érde-
kében, hogy Békés-
csabán megmaradjon 
a felsôoktatás. 

– Meghívásos köz-
beszerzési eljárásban csak az a pályázó vehet részt, akit 
meghívnak. Ezen eljárások döntô többségében az a gyakor-
lat Békéscsabán, hogy csak a törvény által elôírt minimum 
három pályázót hívják meg. Javasoltuk, hogy legalább hat, 
lehetôleg békéscsabai vállalkozás meghívása szerepeljen a 
csabai szabályzatban, de ezt a többség sajnos elvetette – 
szögezte le Strifler Attila.  

Szabóné Kocziha Tünde elmondta, hogy a helyi építési sza-
bályzatban 18 méterre kívánták emelni a lehetséges építmény-
magasságot, amit a Kórház utcában zajló fejlesztések tettek 
szükségessé. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala 
ezzel nem értett egyet, csak 15 métert engedélyezett, mert a 
magasabb építmény zavarná a radarállomás mûködését. A 
Jobbik álláspontja szerint komoly érdeksérelem érte a várost 
a fürjesi NATO lokátor idetelepítésével, egy esetleges táma-
dás esetén ez akár katonai célpont is lehet. Úgy vélik, ameny-
nyiben sikeresen pályázna Békéscsaba a tízemeletes épüle-
tek energetikai korszerûsítésére, könnyen lehet, hogy nem 
kapna hatósági engedélyt például napelemek felszerelésére, 
ha az épület magassága ezzel jelentôsen nône. 

– A Szent István egyetem csabai kara megszûnésének 
lehetôsége túlnô a város hatáskörén. Dúró Dórához, az 
Országgyûlés oktatási és kulturális bizottságának elnökéhez 
és a Jobbik országgyûlési képviselôihez fordultunk azzal a ké-
réssel, hogy a témát tartsák napirenden az Országgyûlésben, 
emellett helyi szinten mi is mindent megteszünk a kar meg-
mentésének érdekében – mondta Szabóné Kocziha Tünde.

Gajdács Emese, Mikóczy Erika

Vantara Gyula

Dr. Ferenczi Attila

Takács Péter

Miklós Attila és Hrabovszki György

Strifl er Attila és Szabóné Kocziha 
Tünde

www.csabaimerleg.hu
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Békéscsaba önkormányzata 
a KEOP keretében valósította 
meg azt az 58,8 millió forint 
összköltségû beruházást, 
amelynek 85 százalékát uni-
ós forrásból finanszírozták, és 
amelyhez 8,8 milliós önerôt 
adott a város. Az energetikai 
fejlesztés során az Elôre-szék-
ház külsô homlokzata teljesen 
megújult, megtörtént a födém 
szigetelése, a külsô, homlok-
zati nyílászárók cseréje, de 
átalakították, korszerûsítették 
az épület fûtési rendszerét is. 

– A székház közel negyven 
éve épült, ez meg is látszott 
rajta. A korszerûsítés tavaly, 
a belsô terek felújításával kez-
dôdött, második ütemben 
most a hôszigetelés, a fûtés 
illetve a külsô homlokzat fel-
újítása történt meg. A tervek 
szerint ezután a tetôszerkezet 
komplett felújítása követke-
zik a focipályák felújításával 

párhuzamosan – tudtuk meg 
Zelenyánszki Péter bizottsági 
elnöktôl a jelenlegi beruházás 
zárórendezvényén.

Kalapáti László, a kivitelezô 
Proszerv Kft. ügyvezetôje kö-
szönetet mondott mindenki-
nek, aki segített abban, hogy 
olyan köntöst kapjon az épü-
let, amely méltó a város és 
az egyesület sportmúltjához. 
Kovács Mihály, az Elôre elnö-
ke leszögezte:  egyesületük a 
felnôtt csapat, az utánpótlás 
és az infrastruktúra folyama-
tos fejlesztését tûzte ki célul. 

Kozma János, a Békéscsa-
ba Vagyonkezelô Zrt. vezér-
igazgatója hozzátette, hogy  
a Kórház utca 6. szám alatti 
épület felújítása egy jelentôs 

energiamegtakarítást hozó 
folyamat egyik eleme: múlt év-
ben megtörtént az Árpád fürdô 
energetikai fejlesztése, most 
folyik a sportcsarnok felújítá-
sa, ahol szintén szigetelnek, 
korszerûsítik a fûtést, és lesz 
egy napelemes mini erômû is. 

Ahogy Kovács Mihály fogal-
mazott, a mûszaki-szakmai 
tartalmon túl az épület külsô 
felújítása a klub számára azért 
is fontos, mert a lila-fehér szín 
és a címer remélhetôleg azt 
sugallja majd az ideérkezô 
vendégcsapatok számára, 
hogy ide vereséget szenved-
ni jöttek. Mi mást is tehettek 
volna hozzá a jelenlevôk, mint 
azt: úgy legyen!

Mikóczy Erika

A fôtéren ingyenes csa-
ládi szûrésekkel, egész-
ségügyi tanácsadással, 
ismeretterjesztô elôadásokkal, 
fitnesz- és tornabemutatókkal 
várták a lakosságot a Richter 
Egészségváros programjain. 
Vantara Gyula polgármester 

a szûrések, a prevenció, az 
egészségmegôrzés fontossá-
gára hívta fel a figyelmet, és 
több vizsgálaton is részt vett, 
így buzdítva az érdeklôdôket 

a pontgyûjtô füze-
tek megtöltésére. 
Dr. Becsei László, a 
kórház fôigazgató-
ja arról szólt, hogy 
mekkora érték az 
egészség, és meg-
köszönte a gyógy-
szergyártó cégnek 
a támogatást. Az 
összegyûlt pénzbôl 
intenzív betegôrzô 
monitorokat, ápolás-
szakmai eszközöket 
vesznek. Beke Zsu-
zsa, a Richter kom-

munikációs vezetôje kiemel-
te, hogy öt év alatt 50 000 
embert szólítottak meg, s 
mintegy 17 ezer szûrést vé-
geztek el. 

A program fôvédnöke Ru-
dolf Péter színész volt, aki 
elmondta, hagy hat éve vesz 
részt a Richter Egészségváros 
országjárásán. A rendezvény 
nagykövetei Krizsó Szilvia, 
Jaksity Kata mûsorvezetôk, 
Béres Alexandra fitneszvilág-
bajnok és Katus Attila aerobik-
világbajnok volt. A színpadi 
produkciók mellett élôben je-
lentkezett kívánságmûsorával 
Garami Gábor, Katus Attila 
pedig alaposan megmozgat-
ta a közönséget. 

Vándor Andrea

A peronaluljáró építése a vá-
gányok felôl elkezdôdött, ami 
megteremti a kapcsolatot az 
új magasperonok, a felvételi 
épület és a kijárat között. A 
pályafenntartási épületben 
belsô átalakítási munkákat 
és nyílászárócserét végez a 
vállalkozó. Itt kap majd helyet 
a modern biztosítóberende-
zés központja. 

A Gyár utcát mentesítô 
úton az útépítési munkálatok 
május vége óta tartanak. Az 
elsô fázisban felvonult a kivi-
telezô, bontási munkálatok-
kal és tereprendezéssel lát-

tak hozzá az útépítéshez. A 
legfrissebb hírek szerint úgy 
látszik, hogy a kisajátítási el-
járások rövidesen a végéhez 
érnek. 

Az Orosházi úton a felüljáró 
bontásával majdnem teljesen 
végzett a kivitelezô, a Jamina 
felôli hídfô elhordása is befe-
jezôdött. Jelenleg a 30 méter 
magas pilon alapozása van 
folyamatban, ahol cölöpözé-
si munkálatokat folytat a fele-
lôs konzorciumi tag – tudtuk 
meg a részleteket Loppert 
Dánieltôl, a NIF Zrt. kommu-
nikációs vezetôjétôl. 

A megjelenteket elsôként 
Túriné Kovács Márta, az ok-
tatási osztály vezetôje kö-
szöntötte, majd Kiss Tibor 
alpolgármester mondott ün-
nepi beszédet.

– A pedagógusoknak nem 
volt könnyû az elmúlt évek 
változásaihoz alkalmazkodni. 
Új szerepek, új szereplôk je-
lentek meg az oktatáspolitika 
rendszerében. A cél ugyanak-
kor mindig közös volt: hinni a 
gyermeknevelésben hiszen 
mióta világ a világ, a nevelés, 
az oktatás a legfontosabb 
közügy. A jövô a gyermekek-
ben keresendô – hallhattuk 
az alpolgármestertôl, aki el-
mondta: jól képzett, megfe-
lelô motivációval rendelkezô 
szakemberekre van szükség, 
akik nem riadnak vissza a ne-
hézségektôl. 

–  Pályája kezdetén minden 
ifjú pedagógus meg akarja 
váltani a világot, magasra 
teszi a mércét, gyorsan akar 
eredményt elérni. Az egyetlen 
cél azonban az kell, legyen, 
hogy a természetes gyermeki 
érdeklôdés fenntartása mel-
lett embert, polgárt, magyart 
neveljünk – fogalmazott Kiss 
Tibor mielôtt a kitüntetések 
átadására került volna a sor.

Békéscsaba kiváló pe-
dagógusa lett dr. Erdeiné 
Gergely Emôke, a Lencsé-
si Óvoda vezetôje, aki a 
Brunszvik Teréz Óvóképzô 
Fôiskolán 1992-ben végzett 
óvodapedagógusként. Pá-
lyáját az Andrássy Úti Óvo-
dában kezdte. 2004-ben a 
Szegedi Tudományegyetem 
bölcsészettudományi karán 
elvégezte a szociológia sza-

kot. A közigazgatási pályán 
is kipróbálta magát: a Békés 
Megyei Önkormányzat intéz-
ményfelügyeleti osztályán 
helyezkedett el mint megyei 
ifjúsági referens. A pedagó-
gusi pályán eltöltött 13 és a 
megyei önkormányzatnál, a 
közoktatás irányítási területen 
szerzett 6 év után Békéscsaba 
közgyûlése 2011-ben a három 
telephellyel mûködô Lencsé-
si Óvoda vezetôi feladatainak 
ellátásával bízta meg. Magas 
szintû hivatástudata, kiváló 
felkészültsége, innovációs te-
vékenysége, emberi és peda-
gógusi attitûdje alapján érde-
melte ki a Békéscsaba Kiváló 
Pedagógusa Díjat.

Balog Zoltán miniszter má-
jus 30-án Brunszvik Teréz-dí-
jat adott át a fôvárosban dr. 
Erdeiné Gergely Emôkének 
és Kócsi Sándornénak, dr. 
Szenográdi Péter pedig Apá-
czai Csere János-díjban ré-
szesült. A magas elismerést 

kiérdemlô pedagógusokat a 
városi pedagógusnapon is 
köszöntötték.

A hagyományokhoz hí-
ven idén is külön méltatták a 
nyugdíjba vonuló intézmény-
vezetô pedagógusokat, így 
Bohus Pálnét, az Orosházi 
úti óvoda vezetôjét, Sze-
leczki Erzsébetet, a Kazin-
czy Ferenc Általános Iskola 
igazgatóját, Tuskáné Papp 
Erzsébetet, a Békéscsabai 
Központi Szakképzô Iskola 
és Kollégium tanügyi fôigaz-
gató-helyettesét és Záto-
nyiné Fazekas Erzsébetet, 
a Belvárosi általános iskola 
leköszönô igazgatóját.

A kitüntetett pedagógusok 
és jelen lévô kollégáik számára 
a Jókai színház mûvészei ad-
tak elô néhány musical rész-
letet, s a csabai óvodások, is-
kolások is színre léptek, hogy 
emlékezetessé tegyék az idei 
városi pedagógusnapot.

Gajdács Emese

Ünnepélyes keretek között köszöntötték a pedagógusokat 
pedagógusnap alkalmából június 2-án, a városháza dísz-
termében, ahol több elismerés is gazdára talált.

Közel hatvanmillió forintból 
korszerûsítették a Békés-
csaba 1912 Elôre Sportegye-
sület székházának energeti-
kai rendszerét. A februárban 
kezdôdött munka a közel-
múltban fejezôdött be, és 
akár 45–50 százalékos meg-
takarítást is jelenthet az üze-
meltetési költségekben.

Sikeres volt a Richter 
Egészségváros ren-
dezvénye, hiszen a 
Richter Gedeon Nyrt. 
2 millió forintos alap-
támogatása mellé to-
vábbi 1 millió 961 ezer 
300 forintot gyûjtöttek 
a csabaiak május 31-
én a Dr. Réthy Pál Kór-
ház-Rendelôintézet 
számára.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. beruházásában 
minden helyszínen szorgos kézzel dolgozik a fejlesz-
tést végzô konzorcium. A Szerdahelyi úton épül a közúti, 
gyalogos- és kerékpáros-közlekedésnek egyaránt helyet 
adó aluljáró, emiatt el kellett bontani a „lyukként” ismert 
közmûalagutat. A gyalogosok és kerékpárosok a közúti 
szintbeni átjáró mellett haladhatnak át Jaminából a bel-
városba, a biztonságos átkelés labirint korlát kihelyezé-
sével biztosított. A centrum felôli oldalon befejezôdött a 
betonszerkezet építése, a helyére került a két új hídelem. 
Júliustól a jaminai oldalon folytatják majd a résfalazást.  

Tanárokat, óvónôket jutalmaztak
Pedagógusokat köszöntöttek a városházán 

Az országos elismerésben részesült pedagógusokat a 
városházán is köszöntötték

A nyugdíjba vonuló intézményvezetôknek Kiss Tibor 
mondott köszönetet

Az Orosházi úti felüljáróból szinte semmi nem maradt

Lila-fehér színek és címer az épület homlokzatán Vantara Gyula több vizsgálaton is részt vett

Katus Attilával együtt tornázhatott a közönség

elôre-székház
Csaknem hatvanmillió forint a korszerûsítésre

közel négymillió a kórháznak
Sikeres volt a Richter Egészségváros 

vAsÚTFeJleszTés
Épül a Szerdahelyi úti aluljáró



Kreatív, kicsit ijesztô, kicsit 
komikus, kicsit groteszk 
jelmezekkel, szürreális lát-
vánnyal, mozdulatokkal és 
különleges hangeffektu-
sokkal mutatkozott be pün-
kösdhétfô estéjén a csabai 
fôtéren a skót Ocean-all-
over Group. 

Az Aulea Alapítvány és a csa-
bai Meseházi Alapítvány jó-
voltából városunkba érkezett 
skót utcaszínház Beporzás 
címû elôadása a Jókai szín-
ház épülete elôl indult, majd 
oda-vissza bejárták a Szent 
István teret. Figyelemfelkeltô 
volt a megjelenésük, fôként 
nonverbálisan nyilvánultak 

meg, sokat improvizáltak, és 
élô kapcsolatot tartottak a 
közönséggel. Rengeteg kis-
gyermekes család követte az 
utcaszínházat, az egyik gyer-
mek manót, a másik virágo-
kat, megtépázott tündéreket 
vélt felfedezni a különleges 

utcai produkcióban. Minket, 
felnôtteket is talán leginkább 
a szürreális látvány ragadott 
meg, amely kibôl-kibôl elô-
csalogatta a rácsodálkozni, 
meghökkenni, ámulni-bámul-
ni képes gyermeket.

Mikóczy Erika

A városháza díszterme adott 
otthont június elsô keddjén 
a Békéscsabai Irodalmi Es-
teknek, amelyen Beliczey 
Miklós Elvitte az ördög 
címû önéletrajzi könyvét és 
dr. Bagdi László „Emlékek 
és gondolatok Trianonról” 
címû mûvét ismerhette meg 
a közönség.

A nemrégiben elhunyt Józsa 
Mihály elôadómûvészrôl egy-
perces néma felállással, 
verssel és két Márai-idézettel 
emlékeztek meg az irodalmi 
esten. Ezt követôen Zatykó 
Gyula, az Erdélyi Magyar 
Néppárt alelnöke Trianon 
gyászos napját idézte meg, 
és Kiss Tibor alpolgármester 
is szólt a nemzetünket ért 
tragédiáról.

Beliczey István, Beliczey 
Miklós fia, öt unokájával érke-
zett Békéscsabára. Elmondta, 
hogy édesapja Békés várme-

gye fôispánja volt, s igen nagy 
köztiszteletben állt. A szó szo-
ros értelmében „méltóságos” 
volt, elôre köszönt mindenki-
nek, ôt ebben nem lehetett 
megelôzni. A családnak Csa-
baszabadiban volt kastélya, 
így a Beliczeyek ezer szállal 
kötôdnek megyénkhez. A 
kéziratban meglévô, kiadásra 
váró családi monográfiából 

számos érdekes szemelvényt 
ismerhettünk meg Tomanek 
Gábor, Szôke Pál és Bartus 
Gyula színmûvészek tolmá-
csolásában. 

A Szeretlek Békéscsaba 
Egyesület díját Aradi András 
Péter 75 éves nyugalmazott 
evangélikus lelkész vehette át 
az esten.

Vándor Andrea
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Június 21., 14 óra: Múzeu-
mok éjszakája a Munkácsy 
Múzeumban és a Munkácsy 
Emlékházban
Június 21., 19 óra: Jókai szín-
ház évadzáró gálája, Csabai 
Nyár Városházi Esték meg-
nyitója a városháza udvarán
Június 21., 21 óra: Zenés 
improvizáció Munkácsy képe-
ire a könyvtár belsô udvarán
Június 22., 20.45 óra: Kubik 
Anna Kossuth-díjas színmû-
vésznô válogat kedvenc ver-
seibôl a TeÁtriumban
Június 23-án és június 30-
án 16 óra: Sporthétfô, bemu-
tatkoznak Békéscsaba sport-
egyesületei a Szent István 
téren
Június 23., 19 óra: Káel Csa-
ba „Munkácsy” címû doku-
mentumfilmje a TeÁtriumban
Június 23., 20.45 óra: Kié 
ez az ország? Daday Loránd 
mûvét átdolgozta Andrási At-
tila a TeÁtriumban 
Június 24., 18 óra: Szente 
Béla–Gulyás Levente: A Ko-
lozsvári bíró – zenés mesejá-
ték a Szent István téren
Június 29., 9 óra: Streetball 
Fesztivál a Szent István téren

programajánló

Öt tipp
öt pizzáért

A SPEED BURGER ÉS PIZ-
ZÉRIA és a Csabai Mérleg 
közös játékán hetente egy ol-
vasónk egy egész hétre szóló 
ebédmeghívást nyerhet tô-
lünk. 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!

Június 20., péntek 18.00: a Modern 
Táncmûvészeti Alapítvány és Acid Jazz 
Dance évzáró mûsora 
Június 21., szombat 18.00: a FitDance 
Center SE évzáró mûsora 

Kiállítások

Bácsfalvi Zoltán kiállítása. A tûzoltóként 
dolgozó festô képeit június 30-áig lehet 
megtekinteni a földszinti kiállítótérben. 
Tanító egyház – Szeberényiek és Békés-
csaba. Az Evangélikus Múzeum kiállítása 
a Hungarikum Klubban augusztus 31-éig. 
A Dusnoki Önképzôkör kiállítása június 
30-áig a földszinten.
Június 20., péntek 16.00 óra: A 75 éves 
E. Szabó Zoltán jubileumi festménykiállí-
tása.
Házigazda: Lonovics László, a Békéstáji 
Mûvészeti Társaság elnöke. Köszöntôt 
mond Kiss Tibor, Békéscsaba alpolgár-
mestere és dr. Lipcsei Imre Ph.D. fôiskolai 
tanár, a SZIE ABPK dékánja. A tárlatot 
megnyitja dr. habil Druzsin Ferenc iro-
dalomtörténész, egyetemi magántanár. 
Közremûködik Gilich Dóra, a Békéscsabai 
Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola 
végzôs növendéke. 
Megtekinthetô: július 31-éig a CsaKK Bé-
késtáji Galériájában. 

Munkácsy Emlékház

Június 20.–július 4.: Mester és tanítványa 
Szedlják István és Lengyel Balázs tar-
solykészítôk vándorkiállítása az elôtérben.
Június 21., szombat 18.00–24.00: Múze-
umok éjszakája.
Zenés, mûsoros szórakoztató program a 
nyári napfordulón.

Mezômegyeri Arany János
Mûvelôdési Ház

Június 21., szombat 14.00: Lisztérzéke-
nyek fôzôstúdiója.

Jaminai Közösségi Ház

Tamgák (sámáni jegyek) – Baji Miklós 
Zoltán békéscsabai képzômûvész kiállí-
tása.
Gyapjú láncok – gyapjú táncok: kiállítás 
Gerlai Ferencné, Futóné Tóth Krisztina és 
Király Tamás nemezmunkáiból.
Június 20., péntek 18.00: Magyar ôs-
történet a természettudományok tükrében. 
Bíró András Zsolt humánbiológus, antro-
pológus elôadása. 
Június 25., szerda 18.00: Atilla ébresz-
tése – Pap Gábor mûvészettörténész elô-
adása. 
Június 29., szombat 10.00–21.00: Atilla-
nap – egész napos hagyományôrzô ren-
dezvény Jaminában, az Erzsébet Parkban 
(a repülôhíd lábánál)

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

A Csabagyöngye földszinti Hungarikum 
Klubjában csütörtökönként 9–13 óra 
között az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület Békés Megyei Szervezetének 
szakemberei várják azokat, akik úgy érzik, 
megkárosították ôket. 

A Csabagyöngye Puebla kultúrautal-
vány- és OTP SZÉP kártya-elfogadó hely. 
Lehetôség van bankkártyás fizetésre. A 
Tourinform irodában az országos jegyér-
tékesítô rendszerbôl lehívott bérletek és 
jegyek vásárlása esetén nem tudjuk elfo-
gadni a Széchenyi pihenô kártyát. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Ismeretterjesztô elôadás

Június 20., péntek 17 óra: Laszli Mariann táplálkozási tanács-
adó vetítéssel egybekötött elôadása Az egészséges emésztés 
egyensúlyban tartása címmel. 

Kirándulás

Június 22., vasárnap: A Természetjáró kör kirándulása Nagy-
szénásra. Indulás: 9.42-kor személyvonattal Orosháza felé. Prog-
ram: ismerkedés a nagyközség történetével, neves szülötteivel. 
Házigazda: Sebestyén Lászlóné, a mûvelôdési ház vezetôje. Vár-
ható hazaérkezés a 14.10-kor vagy a 16.10-kor induló vonattal.

Taekbo

Minden kedden 19.45-tôl 20.45-ig. Vezeti: Máté Zsolt, a hódme-
zôvásárhelyi Máté Taekwondo Sportegyesület mestere. Évadzá-
ró: június 24-én.

Nyári kézmûvestábor

Június 30-ától július 4-éig általános iskolák alsó és felsô ta-
gozatosai részére. A résztvevôk a szövés, fonás, gyékényezés, 
bôrözés, batikolás, üvegfestés, textiljátékok, gyöngyfûzés és pa-
pírmunkák alapvetô technikáit sajátítják el szakmai vezetôk irá-
nyításával, játékos formában. A programot magyar népmesékkel 
és mondákkal való ismerkedés, játék- és daltanulás színesíti. A 
foglalkozások hétköznapokon 8-tól 16 óráig tartanak. Részvételi 
díj: 9000 Ft/fô, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza. 
Jelentkezni június 27-éig a részvételi díj befizetésével lehet sze-
mélyesen a közösségi házban hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

eMagyarország pont

Hétköznapokon 10-tôl 18 óráig – internethasználati lehetôség: 
100 Ft/óra. Nyomtatás (fekete-fehér): 15 Ft/A4 oldal.

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

A könyvtár nyári nyitva 
tartása 

á R v e R é s

A Békés Megyei Könyvtár júni-
us 30-ától július 26-áig a követ-
kezôk szerint tart nyitva: hétfôn 
9–17 óráig ügyeletet tartanak, 
keddtôl péntekig 11–17 óráig 
a földszinti kölcsönzôtér és 
gyermekkönyvtár lesz nyitva. 

A nyári nyitvatartási idô alatt az 
olvasóterem zárva lesz. Ügye-
leti idôben a könyveket vissza-
veszik, kölcsönzési határidôt 
hosszabbítanak, és zavartala-
nul mûködik a napilapolvasó 
és az internethasználat.

Békéscsaba, Ciklámen utca 
9. szám alatt található építé-
si telkét.
Helyrajzi szám: 20552/69, 
terület 774 m2, kikiáltási ár: 
bruttó 2 540 000  Ft.

A hirdetés részletes szöve-
ge a város internetes honlap-
ján megtekinthetô a város-
háza/polgármesteri hivatal/
felhívások, hirdetmények me-
nüpont alatt.

A Beliczey családot Frankó Attila köszönti

emlékek és gondolatok
Békéscsabai Irodalmi Estek

skót utcaszínház a fôtéren

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árveré-
sen kívánja értékesíteni a következô ingatlanát:

Hirdessen a Csabai Mérlegben!
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– A rendezvénysorozat 
augusztus 2-án, a 101-es 
gyalogezred emlékmûvének 
megkoszorúzásával indul, 
de hivatalosan szeptem-
ber 15-én egy ünnepélyes 
megemlékezéssel valamint 
– a pályázat elbírálásának 
függvényében – a felújított 
I. világháborús szobor ava-
tásával veszi kezdetét, és 
egészen 2015. májusáig tart 
majd. A programokba minél 
több diákot, iskolást szeret-
nénk bevonni, hogy a fiatalok 
életszerûen találkozzanak a 
történelemnek ezzel a szele-
tével. Több pályázattal szó-
lítjuk meg ôket, makett építô 

versenyre, irodalmi pályázat-
ra, fotó-, film- és powerpoint 
bemutató készítésére várjuk 
a tanulók pályázatait, em-
lékkiállításra az iskolákét, a 
pedagógusok pedig digitális 
tananyagfejlesztésre pályáz-
hatnak – tudtuk meg Kiss Ti-
bor alpolgármestertôl.  

A programsorozat kiemel-
kedô eseménye lesz a Gyóni 
Gézát (eredeti nevén Áchim 
Gézát) bemutató kiállítás és a 
centenáriumi kiállítás a múze-
umban. Mint azt Ando György 
igazgatótól megtudtuk, az el-
múlt idôszakban a múzeum 
által közzétett felhívásra több 
I. világháborús relikvia is ér-
kezett. A szuronytól a mo-

zsárig sok mindent kaptak, 
és kapcsolatba kerültek egy  
fegyvergyûjtôvel is, akinek a 
háborúban részt vett minden 
nációtól van fegyvere. 

Varga Tamás osztályve-
zetô-helyettes elmondta, kü-
lönlegességnek számít, hogy 
Csabán, a záró rendezvényen 
konferencián és kiállításon 
jelenítik meg az I. világhábo-
rú és a sport kapcsolatát, a 
Magyar Olimpiai Akadémia, 
a Magyar Olimpiai és Sport-
múzeum valamint a Hadtör-
téneti Múzeum bevonásával, 
a Munkácsy Mihály Múzeum 
és a Csabagyöngye Kulturális 
Központ közremûködésével.

Mikóczy E.

A Magyar–Lengyel Baráti 
Kulturális Egyesület meghí-
vására Békéscsabára láto-
gatott a japán Oruri kórus. 
Az énekkar tagjai megnézték 
a várost, és felléptek a Csa-
bagyöngyében. A magyar–
japán–lengyel baráti koncert 
elsô felében az Oruri tagjai 
színpompás kimonóban éne-
keltek, ezután a Chopin kó-
rus következett, végül ismét 
az Oruri. Az est fénypontja a 
két énekkar közös éneklése 
volt: Taeko Miura vezénylé-

sével elôször japán nyelven, 
majd Rázga Józsefné ve-

zényletével magyar nyelven 
hangzottak el dalok. 

Benépesült a könyv, az iro-
dalom szerelmeseivel Bé-
késcsaba fôtere a 85. Ünnepi 
Könyvhét és 13. Gyermek-
könyvnapok alkalmával. A 
Békés Megyei Könyvtár vál-
tozatos irodalmi programok-
kal szórakoztatta a közön-
séget. Június 12-én a fôtéri 
könyvvásár és kiállítás várta 
az érdeklôdôket, dedikálá-
sokkal fûszerezve. A Libri és 
az Európa Könyvesboltok, 
az Alexandra Könyváruház, 
a Kello Infopont mutatta be 
a legfrissebb kiadványokat. 
Délután Csányi Vilmos etoló-
gus és helyi szerzôk dedikál-

tak. Június 13-án Dávid Péter, 
Elek Tibor, Farkas Wellmann 
Éva, Kiss Ottó és Péter Eri-

ka könyveit mutatta be Kiss 
László a Jókai szalonban.

V. A.

Dr. Fábián Ágnes születé-
se óta Erzsébethelyen él, 
ezer szállal kötôdik Jami-
nához és az ott élô embe-
rekhez. Képviselôként és 
tanácsnokként is azt tartja 
szem elôtt, hogy minél em- 
berközelibb, minél egész-
ségesebb környezetben él-
hessenek a csabaiak. 

– Egészségügyi tanács-
nokként – mióta a kórház ál-
lami fenntartásba került – a 
bölcsôdék, a házi orvosok és 
a védônôi szolgálat tartozik 
hozzám. Természetesen a 
kórház sorsát is figyelemmel 
kísérem, jó látni, hogy a fej-
lesztések tovább folytatódnak 
– mondta dr. Fábián Ágnes, 
és hozzátette, hogy a ter-
vek között szerepel a jaminai 
rendelô felújítása; úgy tûnik, 
lesz olyan pályázat, amelynek 
segítségével ez megvalósul-
hat. A tanácsnok beszámolt 
arról is, hogy megtörténtek a 
bölcsôdefejlesztések, a tervek 
szerint még 12 hellyel bôvítik a 
férôhelyeket, ezzel is segítve a 
munkába álló anyukákat. 

Dr. Fábián Ágnes támogatja 
a körzetében levô intézmények 
rendezvényeit, programjait, 
felújítását is. A Tompa–Szegfû 
utcai óvodában például 3,6 
millió forint értékben parkoló 
épül, a Rózsa–Tavasz utca sar-
kán levô iskolaépületnél pedig 
térkô burkolatot kapott az ud-
var és új kerítés készül, mint-
egy hatmillió forint értékben. 

– Jaminában volt és van mit 
fejleszteni. A Franklin utcán 
felújítottuk a szociális bérlaká-
sokat. Sok földút van a körze-
temben, ezeket karbantartjuk, 
gondot jelent, amikor a kami-
onok tönkreteszik. Fontosnak 
tartom, hogy megbecsüljük 
az értékeinket, az utakat, jár-
dákat, játszótereket, parkokat, 
hisz a felújítás a lakosság adó-
jából történik – jegyezte meg 
dr. Fábián Ágnes. 

A képviselô beszélt arról 
is, hogy Jaminában a csator-
názás után most újabb nagy 
munka nehezíti a mindenna-
pokat. A 36 milliárdos vas-
útfejlesztés háromnegyede 
érinti Békéscsabát, annak 
legnagyobb nyertese Jamina. 
Ahogy dr. Fábián Ágnes fogal-
mazott: érdemes egymást se-
gítve, türelemmel kivárni a vé-
gét, hisz az új híd szép lesz, és 
új távlatokat is nyithat az ott élô 
emberek, vállalkozások elôtt.

Mikóczy Erika

Dr. Ferenczi Attila a 4. szá-
mú körzet képviselôje, 1994 
óta negyedik alkalommal 
szavaztak bizalmat neki. 
2006-tól a József Attila La-
kótelepi Részönkormányzat 
vezetôje, emellett tanács-
nok, valamint a pénzügyi, 
gazdasági és városfejlesz-
tési bizottság elnöke.

– Huszonkét éve dolgozom 
a Lencsésin háziorvosként, 
jól ismerem az itt élôk gond-
jait, örömeit, elképzeléseit, 
szívesen segítek ezek meg-
oldásában vagy tolmácsolá-
sában. Célom a kezdetektôl 
az élhetô, szerethetô környe-
zet kialakítása, fenntartása, 
és hogy fejlôdjön a körzet. 
Kiemelten fontosnak tartom a 
baleset-megelôzést (jó kap-
csolatot ápolva a polgárôr-
séggel), a közbiztonságot, a 
tiszta, rendezett környezetet. 
Nemcsak támogatója, kez-
deményezôje is vagyok több 
olyan hagyományteremtô 
rendezvénynek, mint például 
az András-napi disznótor – 
mondta dr. Ferenczi Attila, és 
megjegyezte, hogy a részön-
kormányzat és a közösségi 
ház több közös rendezvény-
nyel is gazdagítja a Lencsési 
kulturális életét. 

A kibôvült kerületben eb-
ben a ciklusban is rengeteg 
fejlesztés történt, íme néhány 
a listáról: felújították a járdákat 
a Tölgyfa, a Fövenyes, a Köl-
csey, a Wesselényi, a Sás és 

a Kaszáló utcában. Több he-
lyen volt útfelújítás és a kerék-
párút is megújult. A Haán La-
jos téren tavaly és idén is 8-8 
parkoló épült, és továbbiakat 
terveznek. Népszerû a Szabó 
Pál téri szabadidôpark és a fel-
újított Lehel utcai sportpálya 
is. Lezajlott a Lencsési iskola 
energetikai korszerûsítése, 
vizesblokkjának felújítása, a 
Kölcsey utcai óvodánál járda, 
tíz parkoló épült, és rendbe 
teszik az udvart. 

– Szeretném folytatni a 
fejlesztéseket egy térfigyelô 
rendszer kialakításával, eset-
leg közterületi wifivel, és bí-
zom abban, hogy a panelek 
és a magánházak energetikai 
korszerûsítésére is lehetôség 
nyílik majd – közölte dr. Feren-
czi Attila, hozzátéve, hogy to-
vábbra is szívügyének tekinti 
a Lencsésin és környékén 
lakók életkörülményeinek ja-
vítását.

M. E.

Kétségtelen, hogy fontos 
fejlesztések valósultak meg 
az utóbbi négy évben váro-
sunkban, s ezek többsége 
az itt élôk érdekeit szolgálta. 
A városvezetés ugyanakkor 
nem mindig figyelt a lakosok 
észrevételeire, ezt a vas-
útfejlesztés és az egyetem 
példájával érzékeltetném – 
mondta Miklós Attila.

– A vasútfejlesztés állami 
beruházásként, a városve-
zetés aktív közremûködése 
nélkül valósul meg, ám az itt 
élôket, a csabaiakat érinti. A 
lakók csak a kellemetlensé-
gekkel, a közlekedési problé-
mákkal szembesülnek ezen 
ügy kapcsán is. Szükség 
lenne arra, hogy a negatív 
hatásokat a városvezetés pró-
bálja enyhíteni. Jelenleg nem 
látjuk, hogy valós lépéseket 
tennének azért, hogy meg-
oldást találjanak a jaminaiak 
problémáira. Indokolt lenne a 
„menekülôutakat” felújítani, 
illetve véleményünk szerint 
az ideiglenesen idetelepített 
mentôállomást is megérde-
melnék a tizenötezer fôs Er-
zsébethely lakosai – szögezte 
le Miklós Attila.

A képviselô hangsúlyozta: 
a vasútfejlesztés, de sajnos 
más beruházások esetében 
is megfigyelhetô, hogy helyi 
vállalkozók szinte egyáltalán 
nem, vagy csak alig kapnak 
lehetôséget. A másik jellem-
zô ügynek Miklós Attila az 

egyetem létének veszélybe 
kerülését tartja. Úgy véli, ha 
lett volna érdemi párbeszéd 
a városvezetés és az érintett 
intézmények között, nem tör-
ténhetne meg az, ami most 
valószínûnek látszik, hogy 
Békéscsaba felsôoktatás nél-
kül marad. 

– Ez a már most is komoly 
gondnak számító elvándorlást 
erôsíti. Azt is elfogadhatatlan-
nak tartom, hogy egy olyan 
térségben, mint Békés, ne le-
gyen államilag finanszírozott, 
térítésmentes hely az egye-
temen. A városvezetésnek 
minden eszközzel azon kéne 
dolgoznia, hogy Békéscsa-
bán piacképes tudást nyúj-
tó felsôoktatási intézmény 
mûködjön, s ha ez nem megy 
a jelenlegi partnerrel, újabb 
után kellene nézni. Ezekben 
az ügyekben, legyen bárki a 
polgármester, elôre kell lépni, 
megoldásokat kell találni.

Gajdács Emese

Kiss Tibor: Több diákot szeretnénk bevonni a programba

Centenáriumi programsorozat 
100 éve kezdôdött az elsô világháború 

A japán Oruri kórus Csabán

Ünnepi könyvhét

Haditorna, katonadal feszti-
vál, I. világháborús szabad-
egyetem, rendhagyó törté-
nelemórák, kiállítások és 
pályázatok is szerepelnek 
abban a programsorozat-
ban, amelyet az I. világhábo-
rú kitörésének századik év-
fordulóján szervez a város, a 
Munkácsy Mihály Múzeum, 
a Fegyveres Erôk Klubja, a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ, a Magyar Tartalé-
kosok Szövetsége Békés 
Megyei Szervezete, és a 
csabai iskolák bevonásával. 

B e s z á m O l n A k  A  k é p v i s e l ô k
Dr. Fábián ágnes

Ezer szállal kötôdöm Jaminához
Dr. Ferenczi Attila

Az élhetô, szerethetô környezetért
miklós Attila

Fontos lenne a párbeszéd



Pünkösd hétfôjén, kora dél-
után egy egészséges kis-
lányt találtak a békéscsabai 
kórház babamentô inkubáto-
rában. Idén ô már a második 
csecsemô, akinek így kezdô-
dik az élete.

Dr. Baji Sándor, a Réthy 
Pál kórház gyermekosztályá-
nak vezetô fôorvosa érdeklô-
désünkre elmondta: hétfôn 
negyed három körül jelzett a 
Gyulai úti bejáratnál lévô baba-

mentô inkubátor. A személy-
zet azonnal ellenôrizte a be-
rendezést, s abban egy nem 
sokkal ezt megelôzôen szü-
letett csecsemôt találtak. Az 
elsôdleges vizsgálatok szerint 
a 2490 grammos, egészséges 
kislány köldökzsinórját gézzel 
kötötték el. A kórház gyerek-
osztályán ellátták a kisbabát, 
akit az ünnep miatt Pünkösdi 
Helgának neveztek el.

Gajdács Emese
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– Mit jelent számodra ez a 
fantasztikus elismerés?

– Ez a cím az elôzô tanév-
re vonatkozott, volt iskolám, a 
békéscsabai Lencsési Álta-
lános Iskola igazgatója, Vida 
Bandi bácsi terjesztett fel. Na-
gyon örültem a díjnak, örülök, 
hogy elismerést szereztem 
magamnak, volt iskolámnak, 
Békéscsabának.

– Kosaras családban nôt-
tél fel. Ez elôrevetítette a jövô-
det?

– Igen, a családban min-
denki kosarazik, nekem is ez 
lett a kedvenc sportágam. 
Mást is kipróbáltam, Adorján 
Laci bácsinál atletizáltam a 
Békéscsabai Atlétikai Clubnál. 
A magasugrásban elért orszá-
gos bajnoki címem is beleszá-
mított a díj elnyerésébe.

– Honnan indult a kosaras 
pályafutásod, és most hol tar-
tasz?

– A sportot a Békéscsabai 
Kosárlabda Klubban kezdtem 
2007-ben, itt lettem válogatott 
is. A csapattal szép sikereket 
értünk el, többször szerepel-

tünk országos bajnoki döntô-
ben. Tavaly a Vasas Kosárlab-
da Akadémiához szerzôdtem, 
ahol korábban vendégjáté-
kosként már több nemzet-
közi tornán is részt vettem. 
Sikernek tartom, hogy tavaly 
ott voltam az Európa-bajnok-
ságon, illetve idén a Vasassal 
megnyertük a nemzeti baj-
nokságot, továbbá negye-
dikek lettünk az EYBL nevû 
nemzetközi bajnokságban, és 
mindkét döntôben beválasz-
tottak az All Star csapatba. 
Nagy örömömre meghívtak 
Barcelonába a Jordan Brand 
Classic táborba, ahol a kor-
osztályom legjobb játékosai-
val találkozhattam. 

– Jó sportolónak lenni te-
hetség és szorgalom kérdése, 
de mellette teljesíteni a 4,7-es 
átlagot erôpróbáló feladat. 
Hogyan sikerül összeegyez-
tetni a sportot és a tanulást?

– A fôvárosba költözés, a 
távolság a családomtól nem 
volt könnyû, de szerencsére 
jó osztályba kerültem és segít-
séget kapok a társaimtól, az 

osztályfônökömtôl, a tanára-
imtól is. Jelenleg magántanu-
ló vagyok, mert a szereplések 
miatt sok volt a hiányzásom. 
Alkalmanként délelôttönként 
egyéni, délután mindennap 
csapatedzésem van, ezért ta-
nulni fôleg este tudok. 

– Jut idôd a barátokra?
– Év közben sajnos nem 

tudok annyit találkozni ve-
lük, mint amennyit szeretnék. 
Remélem, a nyáron több  sza-
bad idôm lesz, bár július 7-én 
már kezdôdik a felkészülés 
az augusztus végi Európa-
bajnokságra, ami Macedóni-
ában lesz.  

– Milyen jövôt szeretnél? 
Hol látnád magad a legszíve-
sebben? 

– Azt még nem tudom, hogy 
a jövôm hogyan fog alakulni, 
most azt tartom fontosnak, 
hogy folyamatosan fejlôdjek, 
és hogy jól szerepeljek a Va-
sas és a válogatott színeiben.

Botyánszky Mária

ARCOk BékésCsABáRÓl

Brúnó állateledel-
és terménybolt

Fagyasztott és száraz állatelede-
lek, illetve termények és tápok 
árusítása Békéscsabán, a Szarva-
si úton, a víztoronnyal szemben.

Vállaljuk villany-
motorok teker-
cselését, sür-
gôs esetben 48 
órán belül. Vil-
lanymotorokat 
veszek állapot-
tól függetlenül, típustól függôen 
100–140 Ft/kg-os áron. 

Sztator Bt.
Békéscsaba, Pulszky u. 24.

Telefon: 66/446-353
és 70/223-5474

100 ÓRás nYáRi 
nYelvTAnFOlYAm

A kÖzGéBen

Kezdô és középhaladó

(középhaladó legalább alap-
fokú B1 nyelvismerettel)

Idôpont: július 2–29.
(napi 5 óra, 8.30–12.45)
Jelentkezési határidô:

június 24.

Tanfolyam díja: 78 300 Ft.
A tanfolyam díja tartalmaz-
za a tankönyvek árát.

Érdeklôdni és jelentkezni lehet 
személyesen az iskola titkársá-
gán Kovács Györgyné vizsgatit-
kárnál, valamint a 20/438-1718-
as telefonszámon.

Böngéssze legfrissebb 
híreinket a

csabaimerleg.hu
weboldalon!

Rudner Gábor – Jó tanuló, jó sportoló
Mintegy nyolcvanan részesültek elismerésben Buda-
pesten a Magyar Sport Házában abból a négyszáz fi atal-
ból, akik kiérdemelték a „Magyarország Jó tanulója – Jó 
sportolója 2013” díjat, nekik ünnepélyes keretek között 
Hoffmann Rózsa köznevelésért és Simicskó István spor-
tért és ifjúságért felelôs államtitkár nyújtotta át a közel-
múltban az oklevelet. A nyolcvan diák közt ott magaslott 
a csabai Rudner Gábor is, aki tanulmányai mellett a kosár-
labdázásban elért eredményeiért kapta az elismerést.

Rudner Gábor – Jó tanuló, jó sportoló

GYUlAi váRszÍnHáz 
Összmûvészeti Fesztivál

51. évad programja,
2014. június 27.–augusztus 10.

A jegyek már megvásárolhatók a programokra. Tel.: 66/362-501!

1. rész
• Júl. 1. Bognár Zsolt–Kiss Stefánia: Munkácsy, a festôfejedelem – musical

• Júl. 3–13. X. Shakespeare Fesztivál, 2014
 Magyar és külföldi színházi elôadások, zene, film, konferencia, gasztronómia
 Shakespeare Fringe Fesztivál Info: www.shakespearefesztival.hu

• Júl. 3., 4., 5. W. Shakespeare: Szentivánéji álom – vígjáték
 A Gyulai Várszínház és a Nemzeti Színház közös új bemutatója

• Júl. 4. Caroll Vanwelden (B) – Shakespeare jazz-koncertje – Szonettek II.

• Júl. 5. Shakespeare Fringe Fesztivál – Pyramus és Thisbe

• Júl. 6. Shakespeare Fringe Fesztivál – Szentivánéji buli

• Júl. 6. Shakespeare-dalok – komolyzenei koncert

• Júl. 7. W. Shakespeare: Hamlet – Piotr Kondrat (PL)

• Júl. 8. Shakespeare-szonettek slam poetryvel
 a W.H. együttes – Sena és Akkezdet Phia Süveg Márk „Saiid” magyar slam poetry 

  bajnok közös koncertje

• Júl. 8. Macbeth/Anatómia – Maladype Színház, Budapest elôadása 

• Júl. 9. W. Shakespeare: Lear király – a székesfehérvári Vörösmarty Színház elôadása

• Júl. 10. Shakespeare Fringe Fesztivál – Vagy amit akartok – shakespop

• Júl. 10. W. Shakespeare: Sok hûhó semmiért – komédia
 A Shakespeare’s Globe, London (GB) elôadása

• Júl. 11–12. Kortársunk még Shakespeare? – nemzetközi konferencia

• Júl. 11. Shakespeare és Márton László – beszélgetés az író, drámaíró, mûfordítóval

• Júl. 11. W. Shakespeare: Macbeth – rendezô: Luk Perceval
 A szentpétervári Balti Ház Fesztivál Színház (RU) elôadása

• Júl. 12. Shakespeare Fringe Fesztivál – W. Shakespeare: Lóvátett lovagok – komédia

• Júl. 12. W. Shakespeare: Macbeth – Szabadkai Népszínház (SRB) elôadása

• Júl. 13. Shakespeare Fringe Fesztivál – W. Shakespeare: Szentivánéji álom – komédia

• Júl. 13. W. Shakespeare: Otello – A Viajeinmóvil Társulat (Chile) elôadása

Információ: www.gyulaivarszinhaz.hu  E-mail: gyulaivarszinhaz@t-online.hu; 

Pünkösdi Helga egészségesen született

Újabb baba
az inkubátorban

KÖZÖSSÉGI KERTSZÉPÍTÉS
A LENCSÉSIN

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 
TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0020 azonosító 
számú, „Közösségfejlesztés a békéscsa-
bai József Attila lakótelepen” címû projekt-
jének keretében mûködô Lakóközösségi 
Információs és Szolgáltató Iroda (LISZI, 
5600 Békéscsaba, Lencsési út 18.) 2014 
nyarán közösségi kertszépítô versenyt hir-
detett a Lencsési lakótelepen. A program 
elsôdleges célja, hogy a lakótelep köz-
területei egy helyi közösségi összefogás 
keretében megszépüljenek. A versenyre 
12 nevezési lap érkezett, amelyek között 
lakóközösség és közintézmény egyaránt 
szerepel. A lelkes kertszépítôk mintegy 
40-fajta évelô és egynyári növény közül 
válogathattak, amelyek 2014. június 6-án 
kiszállításra is kerültek az érintetteknek. 
A fenti projektnek köszönhetôen jelenleg 
2300 db növénnyel, fûmaggal és kerti szer-
számokkal igyekezett az Egyesület meg-
könnyíteni a lakótelep zöldterületeinek 
virágosítását. További 1000 db növénypa-
lánta – a kertek fenntartásának érdekében 
– 2014 augusztusában kerül kiosztásra
Eredményhirdetés: 2014 augusztusában

A fenti projekt keretében mûködô Lakóte-
lepi Információs és Szolgáltató Iroda (5600 
Békéscsaba, Lencsési út 18.) következô 
programjai:

TANÁCSADÁSOK

A LISZI szakemberek közremûködésével 
ingyenes tanácsadásokat biztosít mind-
azok számára, akik az élet bármely terü-
letén tanácsra, segítô beszélgetésre tarta-
nak igényt.

Aktuális tanácsadások:
2014. június 24. (kedd), 16.00–18.00:• 
lelki tanácsadás,
2014. június 26. (csütörtök), 16.30–18.30: • 
szociális ügyintézéssel kapcsolatos 
tanácsadás,
2014. július 3. (csütörtök), 15.30–17.30: • 
jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadás.

A szabad idôpontokról érdeklôdni lehet a 
20/503-1360 telefonszámon.

BIBLIA KÖR

A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egye-
sület együttmûködésével 2014. július 1-je 
és 2014. július 29-e között keddenként 
17.00 órától bibliaórák kerülnek megtartás-
ra a LISZI-ben.

Az esemény témája:
„Hol a boldogság mostanában?”

A bibliaórákat – többek között – Kondor Pé-
ter evangélikus lelkész, esperes vezeti.
Programjainkra minden érdeklôdôt szere-
tettel várunk!

nyugdíjasok közgyûlése
A Békéscsaba Városi Nyugdí-
jas Egyesület 2014. július 1-jén 
14 órától közgyûlést tart az 
egyesület székhelyén (Békés-
csaba, Dózsa György út 35.).

A napirenden a tervek sze-
rint az alapszabály módosí-
tása és egyéb bejelentések 

szerepelnek. Ha a közgyûlés 
a megjelent tagok elôírtnál 
alacsonyabb száma miatt ha-
tározatképtelen, úgy a megis-
mételt közgyûlést az eredeti-
leg meghirdetett idôponthoz 
képest, fél órával késôbb, vál-
tozatlan napirenddel tartják. 

kármentesítés
a patyolatnál

A „Békéscsaba, volt Patyolat 
vállalat területének kármen-
tesítése” címû projekt kap-
csán bejárást tartottak június 
13-án a Vandháti út 1. szám 
alatt, a cég volt telephelyén. 

– A munkaterület átadási 
eljárása április másodikán 
lezárult. A kivitelezési mun-
kálatok jelenleg is folynak. 
A kártalanítási területen a 
kijelölt épületek bontása be-
fejezôdik, az érintett terüle-
ten összesen 1553 négyzet-
méternyi egykori raktár- és 
irodaépületet bontanak el. 
Az elbontott anyag megkö-
zelítôleg 5850 tonnát tesz 
ki, amelyet kijelölt lerakó-
helyre szállít a kivitelezô. A 
közbeszerzési eljárásban 
hattagú kivitelezôi konzor-
cium nyerte el a munkákat, 
a Békés Drén Kft. vezeté-
sével – tudtuk meg Szabó 
Jánostól, a Kövizig mûszaki 
igazgatóhelyettesétôl.

V. A.



Békéscsaba Megyei Jogú 
Város ezen a nyáron is biz-
tosítja a gyermekek felügye-
letét, szünidei programját 
a nyári napközis táborban, 
amely június 23. és augusz-
tus 15. között naponta 7.30 
órától 16.30 óráig két hely-
színen várja a jelentkezô-
ket. 

A nyári napközis tábor hely-
színei: 

Lencsési Általános Iskola• 
és Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény (Békéscsa-
ba, Szabó Pál tér 1/2., tele-
fon: 457-522)
Erzsébethelyi Általános Is-• 
kola (Békéscsaba, Madách 
utca 2., telefon: 326-218)

Térítési díj: a tanév során 
fizetett 440 Ft/fô/nap (ami 
magában foglalja a napi há-
romszori étkezést), illetve 
megfelelô igazolással, amely 
tartalmazza a kedvezmény 
mértékét és jogcímét az év 
közben járó kedvezmények 
itt is érvényesíthetôk.

A táborban változatos prog-
ramok – kézmûves-tevékeny-
ségek, szabadidôs foglalkozá-
sok, vetélkedôk, versenyek, 
mesekuckó, sportjátékok és 
sportversenyek, gyalogos 
és kerékpáros túrák várják 
a gyermekeket. Igény sze-
rint – külön térítés ellenében 
– táboron kívüli programokat 
(mozi, kirándulás, strand stb.) 
is szerveznek.

Amennyiben igénybe sze-
retnék venni a tábort, a szerve-
zôk kérik, a kitöltött jelentkezé-
si lapot juttassák el annak az 
iskolának a portájára, ahová a 
gyermek jelentkezik. Jelentke-
zési lap igényelhetô minden 
általános iskolában, vagy le-
tölthetô a www.erzsebethelyi.
hu és a www.lencsesisuli.hu 
oldalakról. További informá-
ció: 457-522 vagy 326-218 te-
lefonszámokon kérhetô. 

A Tourinform iroda gyûjti 
össze, és bôvíti azt a listát, 
ahol a további békéscsabai 
nyári táborokról kaphatnak 
pontos tájékoztatást a szü-
lôk és gyermekek. A táborok 
listája a www.bekescsaba.
hu oldalon tekinthetô meg.

– A kulturális programok 
látogatottsága igen alacsony. 
Például moziba vagy kiállítás-
ra a fiatalok fele egyáltalán 
nem jár – tudtuk meg Fazekas 
Annától. 

Nagy Ádám, az ELTE okta-
tója úgy gondolja, a fiatalokat 

aktivizálni lehet és kell is. En-
nek érdekében fôként a dön-
téshozóknak kell a kutatást le-
fordítani a cselekvés nyelvére, 
összehangolt programokat 
kell építeniük. A fiatalokat pe-
dig érdemes arra buzdítani, 
hogy ezeken a programokon 

részt vegyenek. Székely Le-
vente, a Kutatópont vezetôje 
szerint az ifjúság számára 
ma az a legnagyobb kihívás, 
hogy megtanuljon jól reagálni 
a gyorsan változó világra. Az 
lehet sikeres, aki a változá-
sok élére áll és megpróbálja 
befolyásolni a történéseket, 
nem pedig az, aki passzívan 
elszenvedi azokat. 

– Találjanak ki új dolgo-
kat, ôk legyenek azok, akik 
megalkotják azt, hogy merre 
haladjon a világ – fogalma-
zott Székely Levente. A kötet 
letölthetô a Kutatópont Kft. 
honlapjáról (kutatopont.hu).

Talabér Dominika

Béres Alexandra, miután 
a Richter Egészségváros 
vendége volt, június 2-án 
és 3-án a Békéscsabai Ke-
mény Gábor Logisztikai és 
Közlekedési Szakközépis-
kolában tornázott, edzett a 
diákokkal.

A várandós, ötödik hónapban 
lévô kismama, egy, a Szé-
chenyi Terv keretében meg-
valósuló pályázat részeként 
vállalkozott a fiatalok meg-
mozgatására és személyes 
tanácsadásra. A fitnesz-világ-
bajnoknô elôadást is tartott 
a Keményben az egészsé-
ges életmódról. Különbözô 
népszerû mozgásformákat is 
elhozott a diákoknak, akik így 
belekóstolhattak a zumba, 
a bootcamp, a „kockás has” 

tréning rejtelmeibe, de volt já-
tékos sorverseny, erôfelmérô 
és közös torna is.

Dr. Szabóné Varga Ildikó 
projektmenedzser az „Inno-
vatív fejlesztés a Keményben” 
címû pályázatról elmondta, 
hogy annak teljes össze-

ge közel 45,5 millió forint. A
2013 márciusától 2015 már-
ciusáig tartó idôszakban kell 
a pénzt felhasználni, amely 
összegbôl kétmillió forintot 
eszközbeszerzésre fordítot-
tak.

Vándor Andrea

A békéscsabai Lencsési Álta-
lános Iskolában a végzôsök 
már harmadik éve ültetnek fát, 
ezzel a szép, az élet továbbvi-
telét jelképezô momentummal 
zárva le az elmúlt nyolc évet. 
Szintén hagyománnyá érik, 
hogy a legeredményesebb 
nyolcadikosokat nemcsak 
az iskola, hanem a részön-
kormányzat és a Lencsésiért 
Kulturális és Sport Egyesü-
let is megjutalmazza, mint a 
Lencsési büszkeségeit. Idén 
a részönkormányzat és az 
egyesület nevében dr. Fe-
renczi Attila egy-egy tabletet 

adott át Kovács Petra Kata-
linnak és Olecska Zoltánnak, 
saját keretébôl pedig Nádas 

Bálintot jutalmazta meg egy 
diktafonnal.

M. E.

– Azért különösen veszé-
lyes ez az új, pszichoaktív 
hatást kifejtô szer, mert tel-
jesen bizonytalan az össze-
tétele, s igen nehéz megálla-
pítani, milyen mennyiségben 
van jelen a szervezetben. A 
hozzánk bekerült fiatalok 
között volt, akit eszméletle-
nül találtak az utcán, volt, 
aki furcsán viselkedett, más 
agresszív lett, de beszéd-
zavart, emlékezetkiesést is 
okozott az anyag – mondta 
el érdeklôdésünkre dr. Baji 
Sándor fôorvos. A Réthy Pál 
kórház gyermekosztályának 
vezetôjétôl azt is megtudtuk, 
hogy a legfiatalabb, bedro-
gozott páciens mindössze
11 (!) éves volt, az érintettek 
viszont jellemzôen középisko-
lások. A tünetek között lehet 
erôs szívdobogás, magas 
vérnyomás, megemelkedett 
vércukorszint, a szem kötô-
hártyájának bevérzése és lég-
zészavar is. Néhány esetben 
a fogyasztó elveszti eszméle-
tét, így könnyen megsérülhet, 
bûncselekmény sértettjévé 
válhat, a viselkedészavar, ag-

resszió okán pedig ô maga 
támadhat másokra.

A rendôrségi híradásokból 
kiderül, hogy az igen alatto-
mos, szintetikus kábítószer 
már Békéscsabán is megje-
lent. Néhány általunk meg-
kérdezett fiatal elmondása 
szerint, igen könnyen hozzá 
lehet jutni. Sokszor maguk 
a fogyasztók a dílerek, s egy 
szál cigarettát, melyben a 
szerrel átitatott növényi tör-
melék van, 1000–1700 forin-
tért már meg lehet vásárolni.

A rendôrség a közelmúlt-
ban fogott el Békéscsabán 
egy 25 éves helyi férfit, aki a 
gyanú szerint a fiatalok rosz-
szulléteit okozó anyagot érté-
kesítette. A nyomozás során 
megállapították, hogy a bajba 
került fogyasztók ismeretlen 
típusú anyagot tartalmazó ci-
garettát szívtak el, ez okozta 
rosszullétüket – közölte Al-
bert István. A Békés Megyei 
Rendôr-fôkapitányság sajtóre-
ferense hozzátette: A kirendelt 
igazságügyi vegyészszakértô 
kimondta, hogy a cigarettában 
lévô növényi törmelék nem mi-

nôsül kábítószernek, hanem 
az új szintetikus kannabinoi-
dok csoportjába tartozik.

A feltehetôen Kínából érke-
zô anyag fehér por formájá-
ban jön Magyarországra, és 
valamilyen szerves oldószer-
ben, többnyire acetonban 
oldják fel. A folyadékba kü-
lönbözô növényi törmeléket, 
orvosi zsályát, pemetefüvet 
áztatnak. Ezt követôen a nö-
vényi törmeléket kiszárítják 
és cigarettapapírba sodorva 
szívják el. Több alkalommal a 
növényi törmelékhez dohányt 
is kevertek. Az anyagot sodort 
cigarettában fogyasztják el. A 

rendôrség tapasztalatai sze-
rint a kábító hatású anyagot 
rendszerint a nagyobb töme-
gek által látogatott nyilvános 
helyeken (focipálya, iskolák-
hoz közeli terek, buszpálya-
udvarok) kínálják és fogyaszt-
ják. Ugyanakkor az anyag 
megjelenhet az általános és a 
szakképzô iskolákban is. 

A rendôrség teszi a dol-
gát, végzi megelôzô, felderítô 
munkáját, ám mindenképpen 
szükség van a szülôk, peda-
gógusok éberségére, hogy 
lehetôleg senki se legyen az 
új drog, a herbálfû áldozata.

Gajdács Emese
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A vakáció elsô hetében já-
runk, lassan minden isko-
lában kiosztják azt a kék 
könyvecskét, ami vagy az író-
asztal legalsó fiókjába kerül, 
vagy anyuka ridiküljében tölti 
a nyarat, és mutogatás céljá-
ból elôkerül piacon, fodrász-
nál és a munkahelyen. Az év-
nyitóig viszont van két és fél 
hónap szabadsága a gyere-
keknek, amit nem mindegy, 
hogyan töltenek el.  

Amikor én gyerek voltam… 
kezdhetném, és folytathat-
nám az Utánam srácokkal, 
meg azzal, hogy mi bátran 
tölthettük az utcán a nya-
rat.. Ma más a helyzet. Nem 
rosszabb, csak más. 

Szerencsés az a család, 
ahol a fiúkat a nagypapa nyá-
ron a bicikliszerelésre tanítja, 
a nagymamák meg babáz-
nak a lánykákkal. Manapság  
a nagyszülôk is aktívak, ke-
vesebb a hókiflit porcukorba 
forgató nagymama, viszont 
egyre több a Skype-olni tu-
dó, kocogó nagyszülô.

Nekünk, szülôknek egyre 
nehezebb a dolgunk, olyan 
programot kell találnunk, 
ahová a csemetéink szívesen 
mennek, ami élményt nyújt. 
Békéscsabán idén is széles 
a kínálat, javaslom, válogas-
sunk a gyerekek kedvére. A 

táborozást illetôen a mi csa-
ládunkban is ôk döntöttek, 
no meg az élet. A legnagyobb 
már kinôtt a kötött progra-
mokból, a középsô évek óta 
ugyanoda jár, a legkisebb 
meg lassan a bölcsibe indul. 

Két éve szintén nyár volt, 
amikor elköszöntem önöktôl, 
májustól ismét itt vagyok, és 
nagyon vidám, élményekkel 
teli, boldog nyarat kívánok 
a legfiatalabb olvasóinknak, 
akikre nagyon kell vigyáz-
nunk a szünidôben is. Saj-
nos, sok rossz dolgot halla-
ni mostanában a könnyen 
beszerezhetô drogokról, a 
nejlonzacskóból kínált ciga-
rettákról és a világháló kor-
látozás nélküli használatáról. 
De hiszem, hogy ezek a dol-
gok messze kerülik vakáció-
zó gyermekeinket.

Botyánszky Mária

Szünidôre hangolva

Jegyzetse nem bio, se nem fû – veszélyes drog!
Több tizenéves került kórházba a szer miatt

Míg korábban elvétve találkoztak a békéscsabai kórház-
ban kábítószer hatása alatt álló fi atallal, addig idén ápri-
listól napjainkig közel harminc esetben került a gyermek-
osztályra bedrogozott páciens. Egyre többen fogyasztják 
az úgynevezett herbál- vagy biofüvet. 

nyári táborok Csabán

magyar ifjúságkutatás
Megtanulni jól reagálni a kihívásokra

egészségnapok a keményben 

Fát ültettek
a lencsési iskola végzôsei

Fotónk illusztráció

Béres Alexandrával tornázhattak a diákok

a lencsési iskola végzôsei A négyévente készülô hazai kutatás 8 ezer, 15–29 éves fi a-
tal életének számos területét vizsgálja. A 2012-es kutatási 
adatok tanulmánykötetét („Másodkézbôl Magyar Ifjúság 
2012”) hivatalosan Budapesten, a Nemzeti Mûvelôdési In-
tézetben mutatták be. A kötet néhány szerzôje ismerteti 
kutatásuk fontosabb eredményeit: Fazekas Anna békés-
csabai szociológus kutatásai alapján elmondható, hogy 
az ifjúság életében rendszeres problémát okoz a jövedel-
mek beosztása, mely jelentôsen befolyásolja a szabadi-
dôs tevékenységüket is. 



Az Ajándék Családsegítô Ala-
pítvány három hónapos kam-
pánya alatt minden akciójával 
a szemléletformálásra töreke-
dett. Üzenetei között szerepelt 
többek között társadalmi fele-
lôsségvállalásra való felhívás, 
Jutalom vagyok! gyermekrajz-
pályázat  és az Énekeld, Ma-
gyarország! Én egy kis öcsit 
kérek szülinapra!, amelyeket 
nagy sikerük miatt várhatóan 
jövôre is megismételnek.  – 
A gyerekben ne azt lássuk, 
hogy ô anyagi vagy lelki teher. 
A saját gyerekeinkben is azt 
lássuk, hogy ha ô nem lenne, 
kihalna a magyar. De még 
ne is a bibliai szaporodjatok 
parancs végrehajtásának 
feladata jusson eszünkbe, 
amikor simogató tekintetünk 
végigpásztázza ôket. Hanem 
az, hogy a gyerek öröm, a 

gyerek töltekezés, a gyerek 
jutalom, és aki ilyenekkel tölti 
meg a tegezét, annak nem lesz 
megszégyenülése a szóvál-
tásaiban, azaz tisztelet öve-
zi. Vagyis a több gyerekkel a 
szülôknek nagyobb tekintély 
is jár – mondta Tóth Péter. A 
Gyerek Jutalom kampány fô-
szervezôje arra a kérdésre, 
hogy hiszi-e, hogy ettôl több 
gyermek születhet, szemé-
lyes választ adott. 

– A születésemet közvetle-
nül megelôzô években négy 
nôvérem rágta anyukám és 
apukám fülét, és énekelték 
talán egyebek között ezt a 
slágert is: Én egy kis öcsit 
kérek szülinapra! – mert hogy 
nagyon szerettek énekelni. 
Aztán, hogy, hogy nem, meg-
születtem.  

FE

– Sok-sok éve nem adtam 
már interjút, nem vettem részt 
sajtóbeszélgetésben. Utoljára 
tavaly augusztusban tettem ki-
vételt, és most, a háromnapos 

magyarországi látogatásom 
során – mondta a professzor, 
aki az Európai Bizottság meg-
hívására érkezett hazánkba, 
és elsôsorban az európai in-

tegráció fontossága mellett 
érvelt, ugyanakkor felhívta a 
figyelmet annak fontosságára, 
hogy az Európai Unió ne szól-
jon bele minden egyes ügybe.

– Jogos kritikának tartom 
az unióval szemben, hogy 
Brüsszelnek figyelembe kel-
lene vennie a nemzetállami 
érdekeket, a nyelvi, kulturális 

hagyományokat, a nemzeti 
oktatást. Jogos a nemzetál-
lamokhoz ragaszkodni. Ko-
molyan kell venni a szubszi-
diaritás elvét, vagyis, hogy 
ami önkormányzati szinten 
megoldható, azt a problémát 
önkormányzati szinten old-
ják meg, amelyik az ország 
egészét érinti, azt országo-
san. Minden ügyet a lehetô 
legalacsonyabb szinten kell 
megoldani, ahol a leghatéko-
nyabban kezelhetô. Nálunk 
például Karlsruheban az Al-
kotmánybíróság mindig meg-
vizsgálja egy új uniós jogsza-
bály kapcsán, hogy egyes 
közösségi jogok nem sértik-e 
a nemzeti szabadságjogokat 
– magyarázta a professzor, 
aki úgy véli, az európai nem-
zetek szabadságvágya egé-
szen a francia forradalomig 
visszavezethetô, hiszen harc-
ban küzdötték ki az egyes ál-
lamok az önállóságukat.

A világhírû filozófus úgy 
látja, a keleti országok egyre 
jobban távolodnak az uni-
ótól, és úgy véli, ezért rész-
ben a nyugati válságkezelés 
a felelôs. Habermas úgy véli, 
a közép-európai országok 
részben azért ábrándultak 
ki az EU-ból, mert a Nyugat 
nem volt szolidáris velük a 
gazdasági válság idején.

bgy

A Kézenfogva Alapítvány ti-
zenkét órás folyamatos tan-
demkerékpározással hívta 
fel a figyelmet arra, hogy 
egészséges és sérült ember 
is sportolhat együtt. Ezt ed-
dig is jól tudta Lengyel Zsófia 
paratriatlonista. A látássérült 
lány ugyanis az úszásból, 
biciklizésbôl és futásból álló 
számokat úgy teljesíti, hogy 
végig van a közelében egy 
látó segítô. Ezúttal a tan-
demre lecserélte megszokott 
társát. Áder János felesége 
foglalta el a másik helyet 
a fekete-fehér kerékpáron, 
ami Michael Jackson Black 
or White címû klasszikusára 
utalva, a Jackson nevet kap-
ta. Zsófi kiadta az utasítást 
hátulról: Hopp! És Herczegh 
Anitával a fedélzeten már 
suhant is a kétkerekû a nap-
sütötte aszfalton. – Teljesen 
kezdô vagyok tandembicik-

lizésben, Zsófi képviselte a 
rutint, ô segített mindenben. 
Megbeszéltük a taktikát, ô 
diktált, mikor mit kell tenni 
– mondta lapunknak a körö-
zést követôen a köztársasági 
elnök felesége.

Mikor megkérdeztük a 
sportolót, mi kell ahhoz, hogy 
jól menjen a gép egy gyen-
gén látó és egy látó alatt, Zsó-
fi szokásosan viccesre vette 
a választ. – Vakmerôség! De 
tényleg igaz, mert elég bá-
tornak kell lenni ahhoz, hogy 
valaki felüljön akár elôre, akár 
hátulra. Rá is kell érezni, ami 
nekünk egybôl ment. Elsôre 
el tudtunk indulni, ami nagy 
szó. Az elnök asszony kellô-
en bátor volt.

Herczegh Anita kiemelte, 
fontos, hogy találkozzunk az-
zal, a fogyatékkal élôk hogyan 
oldják meg az élet különbö-
zô helyzeteit. – Mert megold-
ják, efelôl nincs kétség, csak 
máshogy, mint az átlagos 
emberek. De ha nem ismer-
jük meg, mit hogyan tesz-
nek, nem tudunk a hétköz-
napi életben együttmûködni 
velük. Ez a tandem remek 
szimbóluma az egymásra 
utaltságnak, egymásra figye-
lésnek, hiszen csak közösen 
tudjuk haladásra bírni.

Molnár Attila
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Hopp! – jött a vezényszó, és 
már suhant is Jackson Her-
czegh Anitával, a köztársa-
sági elnök feleségével és 
Lengyel Zsófia látássérült 
paratriatlonistával. Fél na-
pig tekertek épek és fogya-
tékkal élôk a Mûegyetem 
rakparton, hogy bizonyít-
sák, közösen is komoly tet-
tekre képesek.

Hazánkba látogatott a világ egyik legelismertebb filozófusa, 
szociológiai és politikai gondolkodója, Jürgen Habermas. A 
professzor a Goethe Intézetben az újságírók kérdéseire vá-
laszolt egy sajtótájékoztató keretében.

Herczegh Anita együtt kerekezett 
a paratriatlonistával

Brüsszelnek figyelembe kellene 
vennie a nemzetállami érdekeket!

Az Országos Magyar Méhé-
szeti Egyesület elnöke, Mé-
száros László a Helyi Témá-
nak elmondta: hazánkban a 
25 ezer tonnás évi mézterme-
lés felét az akácméz teszi ki. 
Ugyancsak sokan termelnek 
vegyes virágmézet és hárs-
mézet, viszont egyre keve-
sebben gesztenyemézet és 
medvehagyma-mézet. – A 
Magyarországon termelt méz 
a földrajzi adottságaink és a 
technológiánk miatt kiváló 
minôségû és nemzetközileg 
elismert. Szinte a világ min-
den tájára exportálunk, de a 

legnagyobb mennyiségben 
Németország és Japán vásá-
rol tôlünk. Világviszonylatban 
1,7 millió tonna mézet termel-
nek, ebbôl több mint 700 ezer 
tonnát Kínában, ahol viszont a 
termék silány minôségû. Sok 
országban a mi mézünkkel ja-
vítják fel a sajátjukat – mond-
ta a szakember. Az elnök 
kifejtette: bárki könnyen el-
lenôrizheti a méz minôségét, 
ha az üveget megdönti. Minél 
sûrûbb a méz, annál kevésbé 
folyékony. – Biztató jel, ha egy 
termelô állandó standon árul 
egy piacon. A közhiedelem-
mel ellentétben a termék kris-
tályosodása nem probléma, 
hiszen az természetes, a méz-
fajták többségénél hónapok 
alatt bekövetkezô folyamat. 
Itthon az éves mézfogyasztás 
csupán 80 dkg fejenként. Mi-
vel a mézben 11-féle vitamin 
található, mindenféleképpen 
indokolt lenne, ha ennél töb-
bet fogyasztanának a ma-
gyarok. 

KK

Nemrég ünnepeltük hazánkban a méhek napját. A méhé-
szek szerint Magyarországon sajnálatosan kevés a méz-
fogyasztás, ezért tartják szükségesnek, hogy a folyékony 
aranyat és a belôle készült termékeket népszerûsítsék. Ha-
zánkban a mintegy 20 410 méhész évi 25 ezer tonna mézet 
termel. Ennek több mint a felét külföldön értékesítik.

A magyar méz felét 
külföldiek eszik meg

A közelmúltban az országban több helyszínen szerveztek 
flashmob-szerû éneklést gyerekekkel. A résztvevôk az Én 
egy kis öcsit kérek szülinapra! címû dalt énekelték új vers-
szakokkal. A rendezvénnyel az volt a szervezôk célja, hogy a 
szülôk figyelmét felhívják arra, milyen fontos a testvér, illetve, 
hogy a társadalom számára tudatosítsák: a gyerek jutalom.

kis öcsiért 
kampányoltak
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Sokszor még a túlsúlyprob-
lémákat családon belül sem 
beszéljük meg. Makai Gábor 
klinikai szakpszichológus 
szerint a társadalomban 
jobban feltûnik a soványság, 
mint a kövérség. – A társa-
dalom a kövérséget nem ke-
zeli betegségnek, mert ugye 
sokszor mondjuk, hogy aki 
kövér, az milyen humoros és 
jópofa. Kevésbé tudatosít-
juk magunkban, hogy ez is 
egy probléma. Könnyû egy 
külsô embernek azt monda-
ni, hogy egyél kevesebbet 
és mozogj többet, ezek üres 
frázisok, amivel nem lehet 
elérni semmit. A túlsúly hát-
terében ritkán áll belgyógyá-
szati probléma, sok esetben 
pszichés vonulata van. Túl-
súlyos állapotban az ember 
a depresszióját evésbe fojtja, 
ettôl pedig szorongani kezd. 
A test és a lélek egyensúlya 
szétválaszthatatlan. A túl-

súlyok általában valamilyen 
személyiségi problémával 
küzdenek. Az evés azt a célt 
szolgálja, hogy enyhítsék a 
problémáikat – foglalta ösz-
sze Makai Gábor. 

Legtöbb esetben nem 
szólunk semmit, ha mellet-
tünk egy súlyproblémákkal 
küzdô ember éppen kaló-
riadús ebédjét készül elfo-
gyasztani, mert magánügy-
nek tartjuk. – A szexuális 
életünkrôl sem beszélge-
tünk olyan emberrel, akire 

nem tartozik. Ilyen az evés 
is, mondjuk, én nem ér-
zem magam felhatalmazva, 
hogy valakit sarokba szo-
rítsak egy étkezésnél. De 
kell, hogy legyen valaki, aki 
megteheti. A családon be-
lül viszont ennek fontosnak 
kellene lennie, hogy errôl 
beszéljenek. Különbséget 
kell tenni egy munkahelyi 
és egy családi étkezés kö-
zött – mondta a szakember, 
aki hozzáfûzte: a felelôsség 
a családon van, változtatni 

kell a menüsoron. – Azt ne 
felejtsük el, hogy az étkezés 
egy élvezeti és elfogadott 
dolog. Az elhízott embertôl 
nem szeretnénk elvenni az 
élvezetet, ha szóvá teszem, 
akkor én ôt kritizálom, és 
támadom. Az alkohol és a 
drog olyan szer, ami a társa-
dalom által nem elfogadott, 
fôleg nem egy munkahe-
lyen, ezzel szemben, ha ha-
lálra zabálom magam, azt a 
társadalom nem ítéli el. 

Nagy Orsolya

Nincs olyan katasztrófa, aho-
vá ne indulna Aqua bevetésre 
a Magyar Vöröskereszt men-
tôcsapat tagjaként. A belga 
juhász mentôkutya elmúlt 
már tízéves, de még mindig 
a legmagasabban kvalifikált 
mentôkutyaként tartják szá-
mon, évente száznál több be-
vetésen vesz részt. A veterán 
négylábú Balázs Lászlónál, 
a Pest Megyei Kutató-Mentô 
Szolgálat vezetôjénél él, és 
együtt is dolgoznak. 

– Aqua járt már a világ 
több földrészén és részese 
volt minden olyan magyar-
országi káresetnek is, ahol 
mentôkutyák segítségére 
volt szükség. A sok elisme-
rés és érdem mellett kutya 
tud maradni. Kanapén alszik, 
kipakolja a szemetest, ôrzi a 
házat és nem tud ellenállni az 
asztalon felejtett falatoknak – 
mondta Aqua tulajdonosa. A 
mentôkutya szabad idejében 
szeret plüssökkel játszani, és 
természetesen egy jót csob-
banni egy tóban. Viszont a 
munkakutyák élete nem csak 
játékból áll, a mentôkutyák 

élete folyamatos veszélynek 
van kitéve. Aquát is érte már 
baleset hat évvel ezelôtt, 
akkor négy hónapos kény-
szerpihenôre kényszerült. A 
Nemzetközi Mentôkutya Szö-
vetség vizsgáján Drezdában 
egy emeletes ház födémé-
vel együtt a mélybe zuhant, 
és bal mellsô lábán mindkét 
alsó csont eltörött. 

NO

– Nagyon szerettem 
ôt, igaz, személyesen 
nem ismertük egymást. 
Nagyon tetszett a ki-
egyensúlyozottsága, 
a nyugalma, az egész 
lénye! Nagyon nagy 
színésznô volt és ha-
bitusában is közel állt 
hozzám. Sok filmben 
láttam és látom, s bár 
nem játszhattam vele, 
hallok róla történeteket 
kollégáktól, akik nagy 
szeretettel mesélnek 
róla – kezdte Ivancsics 
Ilona, aki „visszavitte” 
Szentendrére Tolnay 
Klárit, a színésznôt 
ugyanis szintén szép 
emlékek kötötték a vá-
roshoz.

– Az Elindult egy lány 
címû darabunk régóta a re-
pertoárunk része, sok helyre 
elvittük már. Amikor a Tolnay 
Klári-centenáriumra hirdetett 
elôadás szerzôje, Párkány 
László megkeresett, kide-
rült, hogy ô is szentendrei 
illetôségû, ráadásul könyvet 
is írt a színésznôrôl. Tolnay 
Klári is nagyon szerette ezt a 
várost, játszott itt Mensáros 

Lászlóval is, kijárt egy kis ká-
véházba és mindig hívta az 
Ausztriában élô lányát is ide. 
Így különösen örültem, hogy 
ismét Szentendrére „hoz-
tuk” – magyarázta Ivancsics 
Ilona. – Tolnay Klári igazán 
szerethetô ember volt. Fon-
tos, hogy ne felejtsük el az 
ilyen nagy színészeket, mert 
csodálatos mûvészek. 

BZS

Tolnay klári visszatért 
szentendrére

Otthon házikedvencként 
viselkedik

Száz esztendeje született Tolnay Klári. A magyar film és szín-
játszás egyik legnagyobb alakjára Ivancsics Ilona is szeretet-
tel emlékszik, és reméli, hogy a mai fiatalok is ismerik még 
a kétszeres Kossuth-díjas színésznô, érdemes és kiváló 
mûvész nevét.

Aqua elsô munkája egy budapesti gázrobbanásnál volt, 
azóta szinte az összes nagy horderejû mentés részese 
volt. A legmagasabb szintû mestervizsgával rendelkezik 
és a világon bármilyen katasztrófa esetén bevethetô a vi-
lágbajnok belga juhász mentôkutya.

Pszichológusok szerint a mai 
digitális világ rendkívül rossz 
hatással van emlékezôtehet-
ségünkre. A megszállottság, 
hogy mindent rögzítsünk és 
megosszunk, kezd ijesztô 
méreteket ölteni. A születés-
napoktól a várva várt vakáció-
ig igyekszünk minden pillana-
tot megörökíteni, amivel nincs 
is semmi baj. Azonban ha 
elfelejtjük letenni a kamerát 
a kezünkbôl, hamarosan arra 
eszmélhetünk, hogy nem em-
lékszünk arra, pontosan mi 
is történt. Lefotózzuk ugyan 
a város minden pontját, ahol 
barangolunk, pár hét múlva vi-
szont már nem tudunk valódi 
emlékképeket elôidézni, mert 
a kép készítésére koncentrál-
tunk, nem pedig arra, hogy 
minél jobban szemügyre ve-
gyük a tájat, az épületeket. 

– Évekkel ezelôtt sokat jár-
tam koncertekre, és ezeken 
videóztam. Ebben az esetben 

magából az élô élménybôl 
kimaradtam. Nyilván rögzült 
az a dolog, amit felvettem, 
de teljesen másként, mert 
két dimenzióban láttam az 
egészet. A kamerát figyeltem, 
az objektívet, ami sokkal sze-
gényebb képet adott vissza, 
mint a valóság – árulta el Máté 
Krisztián, lapunk fotósa.

Manapság rengeteg nézô 
az élô koncerteket is kame-
rával rögzíti, ahelyett, hogy 
átélné a pillanatot, sokan 
pedig egybôl a közösségi 
oldalakon osztják meg a fel-
vételeket. Ebben az esetben 
károsodik a memória, a ké-
sôbbiekben nem tudják majd 
igazán felidézni maguk-

ban az élményt, mert egy 
részébôl kimaradtak. – Sok- 
kal részletgazdagabb az, 
amit a szemünkkel látunk, 
mint amit egy LCD kijelzôn. A 
periférikus látás a fotózásnál, 
videózásnál nem érvényesül, 
mert csak arra koncentrálsz, 
minden más eltûnik. 
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elveszítjük a pillanat varázsát
Városnézés, koncert, ki-
rándulás, kiállítás – csu-
pa olyan esemény, amire 
fényképezôgép vagy kame-
ra nélkül már el sem indu-
lunk. Kutatók azonban arra 
figyelmeztetnek, hogy ha 
folyton az objektíven ke-
resztül szemléljük a világot, 
képtelenek leszünk átélni a 
pillanat varázsát, és a me-
móriánk is károsodhat.

létszükséglet vagy 
szenvedélybetegség az evés?

Miért legyintünk az evés-
problémákra? Egy tekinté-
lyes túlsúly számos egész-
ségügyi probléma forrása is. 
Mégis a közvetlen környe-
zetünkben sem merünk egy 
túlsúlyos embert figyelmez-
tetni az ôt fenyegetô egész-
ségügyi problémákra, mi-
közben egy alkoholfüggônél 
nyíltan kinyilvánítjuk a nem-
tetszésünket.



Egy nyilvános divatesemé-
nyen volt szerencsénk elkap-
ni a két színészt, akik örültek a 
meghívásnak. – Nem túl sûrûn 
járunk el, ezért végre jött egy 
jó indok. Egyébként engem a 
divat gyakorlatilag nem érde-
kel, szeretem a turkálós ruhá-
kat. Gondolhatják, hogy nem 
tudok magas sarkúban menni 
a játszótérre – mondta nevet-
ve Zsófi. 

Anyaként Zsófi a praktikus 
megoldások híve a vásárlási 
szokásait tekintve, mert saját 
bevallása szerint, akármennyi-
re is unja sokszor többéves, 
turkálós ruháit, nem nagyon 
szokott vásárolgatni. A büsz-
ke apa is sokat komolyodott, 
igaz, Zsófi semmiben nem 
szab neki gátat, például Sorel 
akkor megy el sörözni a have-
rokkal, amikor csak akar, de 
gyakorló apaként már megta-
nulta betartani a mértéket. 

Az elsô, igazi nyarukon kö-
zös gyermekükkel, Katjával 
és Zsófi korábbi kapcsolatából 
született fiával, Benivel belföl-
di és külföldi utat is terveznek. 
– Tavaly is volt egy közös nya-

runk, de nagy volt a hasam, 
ezért csak a Balatonig jutot-
tunk. Idén tervezzük, hogy el-
megyünk valamelyik szomszé-
dos országba – mondta Zsófi, 
és Sorel gyorsan hozzáfûzte: 
– Kisgyerekkel nem lehet Bar-
celonáig leautózni, ezért csak 
a közelbe megyünk, talán 
Horvátországig. Az a legfonto-
sabb, hogy olcsó legyen!

Kovács Szilárd

iiiBulvár / Érdekesség

– Tartja a kapcsolatot szí-
ve egyetlen királynôjével, 
Frajt Edittel?

– Nemrég szerepeltünk 
együtt a Hogy volt? címû 
mûsorban. A felvételen talál-
koztam Frajt Edittel és Hor-
váth Ádám rendezôvel is. 
Egyébként a Szomszédok 
egykori stábja évente szer-
vez összejövetelt. 

– A legenda szerint sosem 
gyújtotta meg a szivarkáját, 
amit viszont Gábor Gábor 
jelmezében állandóan a ke-
zében tartott.

– A teleregény elsô néhány 
esztendejében még meggyúj-
tottam a szivaromat, de idô-
közben végleg leszoktam a 
dohányzásról. Az üzletember 
karakteremhez viszont illett a 
szivar, ezért a rendezô kérte, 
hogy legalább tartsam a ke-
zemben.

– Mielôtt elkezdtünk volna 
beszélgetni, leszögezte, hogy 
csak felesége unszolására jött 
el, de így sem beszél magáról. 
Miért?

– Az én generációm még 
úgy gondolta, hogy a színé-
szek nem véletlenül kapták 
a Thalia papja elnevezést. 
A mi hivatásunk a szellem 
szolgálata. Hogy én hogyan 
élek, az nem tartozik sen-
kire. A titok nélküli élet egy 
megkopaszított hegyoldal. 
Védtelen. Abban a világban, 
ami következik, már nincs 
szükség az eddig ismert em-
berekre.

– Nem a múlt értékeibôl 
táplálkozunk?

– Évtizedeken keresz-
tül kellett énekelni, hogy „a 
múltat végképp eltörölni” (az 
Internacionálé szövege – a 
szerk.). Most is ugyanezt gon-
dolják. Hadd idézzem azt az 
embert, aki számomra a szín-
házat jelenti: „Itt az utolsó óra. 
Vagy sikerül magyar kultúrát 
lobbantani az egész magyar-
ságba, vagy a polgárság pa-
csuli kultúrája árad szét a nép 

mérgezett testében is”. Né-
meth László írta ezt 1928-ban. 
Kérdezem én: történt-e valami 
azóta? Nem történt semmi az 
ég adta világon! Manapság 
nem hallok és látok mást, 
mint rendkívül érdekesnek és 
változatosnak szánt színházi 
életet, ami viszont tökélete-
sen egyforma. Minden szín-
házban ugyanúgy ôrjöngenek, 
ugrabugrálnak, ugyanolyan 
érthetetlenül beszélnek és 
ugyanúgy meztelenkednek.

– Ha ez a véleménye a 
színházról, miért vesz részt 
benne?

– Szeretem, ha ki tudom 
fizetni a villanyszámlát és 
meg tudom melegíteni az 
ételt.

– Máshoz is ért…
– Mihez?
– Például a képzômûvé- 

szethez…
– Milyen képzômûvészeti 

alkotásokat látni manapság? 

Mindenhol pontosan ugyan-
az zajlik. Gyorsan elérni vala-
hova és teljesíteni azt a célt, 
amibôl hasznunk származik. 
Tudja valaki, miért kell spa-
nyol paradicsomot és kínai 
fokhagymát ennünk? Sike-
rült magyar kultúrát lobban-
tani? Engem sosem érdekelt 
a siker. Bessenyei minden 
elôadás elôtt kinézett a kö-
zönségre a résen keresztül. 
Sokáig azt hittük, azért teszi, 
hogy meggyôzôdjön róla, 
telt ház elôtt játszik-e aznap. 
Egyszer rákérdeztem, kit 
keres. Válaszolt: azt az egy 
embert, akinek felmondhatja 
a szerepet. Az érdekelte, ta-
lál-e egy olyan arcot is, akivel 
közölheti, amit el szeretne 
mondani. Én már akkor elé-
gedett lehetek az életemmel, 
ha egy hokedlit sikerült úgy 
összeszerelnem, hogy az 
megmaradjon.

Kóré Károly

Zsörtölôdik, de mosolyog. 
Nem érzi szükségét a sze-
replésnek, de felesége ép-
pen megkeresésünk elôtt 
nem sokkal rászólt, hogy ne 
zárkózzon el már minden-
tôl. Élete megkoronázása-
ként élné meg, ha egyszer 
sikerülne összeraknia egy 
széket. A legendákkal ellen-
tétben volt idôszak, mikor 
meggyújtotta legendás szi-
varját, és évente legalább 
egyszer találkozik szíve 
egyetlen királynôjével. A jö-
vôre 80 éves Koltai János 
a legidôsebb Szomszédok-
generáció egyik utolsó élô 
képviselôje.

koltai János meggyújtotta a szivart

Elhagyta a szentendrei he-
gyeket Nádas György, ahol 
jó ideig egyedül lakott, most 
azonban nemcsak városba 
költözött, hanem ahogy ô 
mondta: családba is. – Telje-
sen megváltozott az életem. 
Megnyugodtam és minden 
tekintetben helyreráztam ma-
gam a jó Isten segítségével, 
mert ehhez az kell, hogy mun-
kája is legyen az embernek. 
Talán furcsa, hogy egyik nap-
ról a másikra tudok változtat-
ni, de nem okoz gondot a vá-
rosból vidékre költözés, vagy 
vidékrôl vissza a városba. Az 
a lényeg, hogy kik vesznek 
körül. Minden hétvégi reggeli 
és vacsora ünnep, mert most, 

hogy már ilyen gyönyörû idô 
van, ki tudunk ülni a teraszra. 

Mindig is vágytam arra, hogy 
így együtt legyen a család.

Nádas Györgynek szenve-
délye a fôzés, és felesége is 
vevô az ételeire. – Más horgá-
szik, sakkozik, sportol, én meg 
imádok fôzni! Mióta összeköl-
töztünk, a feleségem nyolc ki-
lót hízott, úgyhogy a nyár neki 
szörnyû lesz a fogyókúrák kí-
sérletezésével. Ô is nagy fôzôs 
egyébként, ráadásul a frissen 
„örökölt” kislányom – kaptam 
egy 12 éves lányt ezzel a há-
zassággal – vegetáriánus, 
neki külön kell ételeket készí-
teni. Szeretnénk majd elmenni 
nyaralni is hármasban a nyá-
ron, a horvát tengerpartot néz-
tük ki, és persze imádom azt a 
helyet, ahol nászúton voltunk: 
Rodoszra is szeretnénk visz-
szatérni a feleségemmel.

Ami pedig a munkákat il-
leti, Nádas György édesap-
ja zenéibôl készül színházi 
koncertsorozatra, ráadásul 
egy önálló kabarémûsorra is 
felkérték. A humorista hozzá-
tette: boldogan csapja magát 
homlokon, hogy ennyi felada-
ta van.

BZS

Nádas György élete több 
szempontból is megválto-
zott, mióta megnôsült. A 
humorista öt év vidék után 
visszaköltözött a városba, 
tele van tervekkel, színpadi 
munkákkal, nyaralást ter-
vezget és fôztjével kényez-
teti kedvesét, Zsuzsát, akivel 
boldogságban élnek együtt.

nádas: mindig vágytam rá, hogy 
együtt legyen a család

– Mi lesz itthon az elsô dol-
guk? 

– Természetesen végig 
szeretném ölelgetni a szeret-
teimet, amilyen gyorsan, csak 
lehet. De a legegyszerûbb 
hétköznapi dolgok is nagyon 
jól fognak esni, jó lesz el-
menni úgy bevásárolni, hogy 
semmilyen ázsiai herkentyû 
nem vár rám a boltban. Csir-
két és rizst mindenesetre egy 
ideig nem fôzök, az tuti.

– Kint is ragaszkodtak a 
magyar konyhához? 

– Hongkong százötven 
évig volt brit terület, ez érzôdik 
is, mert a kínai dolgok mellett 
ugyanúgy megtalálhatóak a 
nyugati ízek, ételek, szoká-
sok. Fôztem mindennap, de 
azért néha próbálkoztunk 
a kinti ételekkel is kisebb-
nagyobb sikerrel. Egyéb-
ként nagyon egészségesen 
esznek a helyiek, renge-
teg zöldséget, rizst minden 
mennyiségben, de például a 
szószok, amivel nyakon öntik 
az ételeket, azok mondjuk 
nem hiányoznak itthon.

– És a színpad mennyire 
hiányzott? 

– Végre megint koncert-
jeim lesznek, ilyen hosszú 

ideig még sosem szünetel-
tettem az éneklést, borzasz-
tóan hiányzott, nagyon jó 
lesz látni a közönségemet 
is megint. Szeretnék sokat 
dolgozni, tele vagyok tervek-
kel, szerencsére már telik a 
naptár. Többféle mûsorral 
lépek színpadra mindig, van 
egész estés nagykoncert is, 
van akusztikus fellépésem is, 
de nyáron persze a legtöbb 
a szabadtéri, városi rendez-
vény, falunap. 

Nagy Orsolya

Hazatért Kínából Wolf Kati. Az énekesnô ôsszel költözött 
Hongkongba családjával.  Háztartásbeliként élte a min-
dennapjait, ezért mindennap fôzött és megismerkedett 
a helyi ételekkel is, ám most azt mondja: jó darabig nem 
szeretne csirkét és rizst enni.

Wolf kati egy darabig 
nem eszik rizst

Vajon mit engedhet meg magának egy szülô, aki sorozatsztár, 
a gyerekvállalás után? A JóbanRosszban két színészének, 
Kondákor Zsófinak és Kembe Sorelnek, közös gyermekük 
születése óta átalakult az élete. Kevesebbet járnak el otthon-
ról, és Sorel sem teheti meg, hogy egy barátokkal töltött este 
után, hajnalok hajnalán spiccesen állítson haza.

sorel: A lényeg, hogy 
olcsó legyen



R e n D e l e T T e R v e z e T
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének

…./2014. (.....)  önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 
és a köztisztaság fenntartásáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése  
megtárgyalta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellá-
tásáról és a köztisztaság fenntartásáról szóló rendeletterve-
zetet, a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz és 
a lakossági állattartásból származó hígtrágya begyûjtésével 
kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló rendeletterve-
zetet, valamint a kéményseprô-ipari közszolgáltatásról szó-
ló rendelettervezetét. A közgyûlés 2014. június 27-ei ülésén 
tárgyalja második fordulóban a tervezeteket. Amennyiben 
észrevételük vagy javaslatuk van, azt a polgármesteri hivatal 
városüzemeltetési osztályára szíveskedjenek eljuttatni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a hul-
ladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) és 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) be-
kezdés 5. és 19. pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva, a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkö-
rében eljáró Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelôség véleményének kikérésével a következôket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) A rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási 
területére terjed ki.

(2) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatást szervez
a) a települési hulladék rendszeres gyûjtésére és szállítására,
b) a szelektív gyûjtôszigetek üzemeltetésére,
c) a szelektíven gyûjtött zöldhulladék szállítására,
d) a lomtalanításra.

2. Értelmezô rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában
1. ingatlanhasználó: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 34. pontjában meghatározott 
természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem ren-
delkezô szervezet,

2. közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántar-
tott területek; a beépítésre nem szánt állami vagy önkormányzati 
tulajdonú területek, amelyek közhasználatban állnak; a földrész-
letek és építmények közhasználatra átadott része (beleértve az 
árkád alatti járdát, valamint az alul- és felüljárót), annak tulajdono-
sától függetlenül,

3. lomhulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 39. pontjában meghatározott 
hulladék,

4. települési hulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 43. pontjában meghatá-
rozott hulladék,

5. tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és 
síkosságmentesítése, valamint pormentesítése,

6. zöldhulladék: a lágyszárú növények, fásszárú növények és nö-
vényrészeik.

II. Fejezet

A települési hulladék gyûjtésével, 
elszállításával és kezelésre történô átadásával 

kapcsolatos közszolgáltatás

3. A települési hulladék gyûjtésével 
és elszállításával kapcsolatos általános szabályok

3. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. február 1. napjá-

tól a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. (5746 Kunágo-
ta, Rákóczi u. 9.) a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, 
Szolgáltató Korlátolt Felelôsségû Társaság (5600 Békéscsaba, 
Bartók Béla út 56/2.) közremûködésével látja el. 

(2) A közszolgáltató a folyamatos munkavégzését 6 hónapos 
határidôvel mondhatja fel.

4. §
(1) A települési hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás 

– a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a belterületi ingat-
lanokra terjed ki. 

(2) Külterületen és volt zártkerti területeken az érintett lakosság ké-
résére, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlésének a városfejlesztésért felelôs bizottsága jóváhagyó 
döntése alapján a közszolgáltató köteles a településihulladék-
szállítás közszolgáltatását ellátni. 

(3) A (2) bekezdés szerinti kiterjesztés esetén a közszolgáltatás igény-
bevétele minden érintett számára kötelezô, függetlenül attól, hogy 
a szolgáltatást kérte-e vagy nem.

5. §
(1) A közszolgáltatást pormentesen, szabványos hulladék- 

gyûjtô edényben (a továbbiakban: hulladékgyûjtô edény) és az 
ehhez tartozó célgép igénybevételével szabad végezni.

(2) A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységérôl és a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeirôl szóló 
438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében foglalt 

feltételeknek megfelelôen a közszolgáltató a következô ûrmértékû 
hulladékgyûjtô edényeket biztosítja: 120 liter, 240 liter vagy 1100 
liter (BOBR konténer).

(3) Az ürítési gyakoriságnak és a szokásosan keletkezô hulladék-
mennyiségnek megfelelôen kell a közszolgáltatónak a szükséges 
számú hulladékgyûjtô edényt biztosítania, továbbá azt az ingat-
lanhasználó által biztosított tárolóhelyen elhelyezni. 

(4) Tömblakásos területeken a hulladékgyûjtô edény ûrmértékét a 
családi házas területen alkalmazott ûrmértékhez kell viszonyítani.

(5) Amennyiben a hulladékgyûjtô edények száma a szokásosan ke-
letkezô hulladékmennyiség befogadására nem elegendô, és a 
közszolgáltató felszólítása ellenére az ingatlanhasználó azt nem 
pótolja, akkor a közszolgáltató köteles azt pótolni és a szolgáltatá-
si rendszerbe állítani.

(6) Az adott területen használt hulladékgyûjtô edény ûrmértékét a 
közszolgáltató határozza meg, lehetôséget adva az ingatlanhasz-
náló ugyanolyan ûrmértékû saját hulladékgyûjtô edényének alkal-
mazására.

6. §
(1) A keletkezô települési hulladékot kukás gyûjtési rendszerben heti 

egy alkalommal, BOBR konténeres gyûjtés esetében heti két alka-
lommal kell elszállítani.

(2) A települési hulladék szállítását végzô közszolgáltató a szállítás fo-
lyamatosságának biztosításáról, az esetlegesen elmaradt gyûjtés 
24 órán belül történô pótlásáról köteles gondoskodni.

7. §
A hulladékgyûjtô edények tisztán tartását, fertôtlenítését, annak tulaj-
donosa, megrendelésre díjazás ellenében a közszolgáltató köteles 
elvégezni szükség szerinti gyakorisággal.

8. §
(1) Az Önkormányzat által a szelektív hulladékgyûjtésre biztosított 

konténerek szükség szerinti, de legalább heti egy alkalommal tör-
ténô ürítését a közszolgáltatónak kell biztosítania külön díjazás 
nélkül.

(2) A hulladékgyûjtô edények ürítését a közszolgáltató 22 óra és 06 
óra között nem végezheti.

9. §
(1) A települési hulladék gyûjtésére szolgáló hulladékgyûjtô edénye-

ket közterületen csak a tulajdonosra utaló jelzéssel lehet tárolni 
a közterület-használat rendjérôl szóló önkormányzati rendeletben 
szabályozottak szerint.

(2) Tilos közterületen rongálódott, hibás, nem szabványos, fedél nél-
küli, piszkos, bûzös hulladékgyûjtô edényt kihelyezni és tárolni.

(3) Tilos állati hullát, valamint trágyát hulladékgyûjtô edénybe helyezni.
(4) Az ürítés alkalmával beszennyezôdött közterületet a közszolgálta-

tó köteles megtisztítani.

10. §
(1) A közterületen tárolt hulladékgyûjtô edény mellett települési hulla-

dékot kizárólag az erre a célra rendelkezésre álló hulladékgyûjtô 
zsákban lehet kihelyezni, amelyet térítés ellenében a közszol-
gáltató biztosít. Egyéb esetben az elszállításról a hulladék 
kihelyezôjének, valamint az adott hulladékgyûjtô edény haszná-
lójának kell gondoskodnia. 

(2) A hulladékgyûjtô edényeket az ún. kézi hulladékgyûjtôk kivételé-
vel ürítés elôtt vagy után is fedett állapotban kell tartani.

(3) Amennyiben a hulladékgyûjtô edény mellett a szállítás elôírt ha-
táridejének elmulasztása miatt hulladék keletkezik, azt a közszol-
gáltató köteles összegyûjteni és elszállítani.

11. §
A közszolgáltatónak a szállítás ütemezésére menettervet kell készí-
tenie, amely az útvonal megjelölésével és az utcákon való közleke-
dés tervezett idôpontjának rögzítésével tartalmazza a közszolgáltató 
szállítási kötelezettségét. A menettervben történô változásról a köz-
szolgáltató az Önkormányzatot és a szolgáltatást igénybe vevôket 
tájékoztatni köteles.

12. §
Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás vagy új la-
kóház használatbavétele esetén az új ingatlanhasználó köteles a vál-
tozást a közszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni.

13. §
(1) A közszolgáltatást igénybe vevô köteles a hulladékgyûjtô edényt 

a települési hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által 
megjelölt idôben a gyûjtôjármûvel megközelíthetô és az ürítésre 
alkalmas helyen elhelyezni.

(2) A települési hulladék elszállítása céljára kihelyezett hulladékgyûjtô 
edény nem akadályozhatja a jármû- és a gyalogosforgalmat, és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset- vagy károkozás veszé-
lyének elôidézésével.

(3) A hulladékgyûjtô edényeket a megjelölt szállítási idôpont elôtt leg-
feljebb 12 órával lehet a szállításra elôkészíteni, és legkésôbb 12 
órával az ürítés után a közterületrôl azokat el kell távolítani, kivéve, 
ha a hulladékgyûjtô edénynek erre a célra jóváhagyott, közterü-
let-használati engedéllyel rendelkezô állandó hely van kialakítva. 
Amennyiben az ürítést megelôzôen vagy az ürítést követôen a 
közterület elszennyezôdik, a hulladékot az ingatlanhasználó köte-
les összegyûjteni.

14. §
(1) Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne 

szennyezôdjék. Konténeres hulladékszállítás esetében a konténe-
rek kizárólag fedett állapotban szállíthatók. 

(2) Nem megfelelô szállításból eredô szennyezôdés esetén a szállító 
a hulladék eltakarításáról, a terület szennyezôdésmentesítésérôl, 
valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról haladékta-
lanul köteles gondoskodni.

4. A közszolgáltatási díj alapja 
és fizetési rendje

15. §
(1)  A kötelezô közszolgáltatás díját a hulladékgyûjtô edény ûrmérete 

szerinti egyszeri ürítési díjának, valamint az ürítési gyakoriság 
szorzatának alapulvételével kell megállapítani. A hulladékgyûjtô 
edény ûrméretét és az ürítés gyakoriságát a szokásosan keletke-
zô hulladékmennyiség, vagyis 120 liter/lakás/hét figyelembevéte-
lével kell meghatározni. 

(2) A közszolgáltatás díját a közszolgáltató a teljesítést követôen 8 he-
tente történô számlázással kérheti.

(3) Tulajdonosi közösségeknél a közszolgáltatás díjának beszedését 
az üzemeltetéssel megbízott személy vagy szerv biztosítja, vagy 
biztosíthatja.

5. Kedvezményes közszolgáltatási 
díj megállapítása 80 literes hulladékgyûjtô edény 

heti egyszeri ürítése alapul vételével 
16. §

(1) A 80 literes hulladékgyûjtô edény heti egyszeri ürítése alapulvé-
telével történô díjmegállapítást az az ingatlanhasználó kérheti, 
amelynél a vízszolgáltató igazolása vagy bemutatott számla 
alapján a felhasznált víz mennyisége az igénylést megelôzô 
három hónap vonatkozásában nem haladja meg a 4 m3-t egy 
hónapra vetítve, továbbá a közszolgáltatónál nem áll fenn tar-
tozása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüg-
gésben. A jogosultság megállapítását követôen a ténylegesen 
elszállításra kerülô hulladékmennyiség nem haladhatja meg a 
heti 80 l-t.

(2) Az az ingatlanhasználó, aki megszerzi a 80 literes hulladékgyûjtô 
edény heti egyszeri ürítése alapulvételével történô díjmegállapí-
tásra vonatkozó jogosultságot, a közszolgáltatás igénybevételére 
a 80 literes hulladékgyûjtô edényt megveheti, vagy azt a közszol-
gáltató biztosítja számára. 

(3)  A 80 literes hulladékgyûjtô edény heti egyszeri ürítése alapulvéte-
lével történô díjmegállapítás szerint köteles a közszolgáltató szám-
lázni abban az esetben is, ha a jogosult ingatlanhasználó csak 
nagyobb ûrmértékû hulladékgyûjtô edénnyel rendelkezik vagy a 
közszolgáltató csak nagyobb ûrmértékû hulladékgyûjtô edényt 
tud számára biztosítani, továbbá abban az esetben, ha tulajdo-
nosi közösség által használt nagyobb ûrmértékû hulladékgyûjtô 
edényt vesz igénybe a jogosult.

(4) Az ingatlanhasználó a 80 literes hulladékgyûjtô edény heti egy-
szeri ürítése alapulvételével történô díjmegállapításra vonatkozó 
jogosultságot a közszolgáltatóhoz benyújtott kérelemmel szerez-
heti meg. A kérelem benyújtása a közszolgáltatótól igényelhetô 
formanyomtatványon történik. A kérelemben az ingatlanhasználó 
hozzájárul ahhoz, hogy a közszolgáltatással kapcsolatos vala-
mennyi személyes adatát kezelje a közszolgáltató.

(5) Amennyiben a 80 literes hulladékgyûjtô edény heti egyszeri ürí-
tése alapulvételével történô díjmegállapításra jogosult ingatlan-
használónál olyan változás következik be, amely alapján nagyobb 
ûrméretû hulladékgyûjtô edény használata indokolt, köteles azt 
haladéktalanul bejelenteni a közszolgáltatónak.

(6)  Amennyiben az átadásra kerülô hulladék mennyisége 3 alkalom-
mal meghaladja a heti 80 l-t, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó 
megkeresésével egyidejûleg – jogosult a tényleges mennyiségû 
hulladéknak megfelelô, de legalább 120 liter/lakás/hét alapulvéte-
lével számított díj számlázására, továbbá szükség esetén jogosult 
a tényleges mennyiségû hulladéknak megfelelô ûrtartalmú hul- 
ladékgyûjtô edényre cserélni az eredeti hulladékgyûjtô edényt, 
megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyûjtésre átadott hul- 
ladékgyûjtô edények számát, és a számlát ennek alapján kiál-
lítani.

(7)  Az (6) bekezdés szerinti esetben az ingatlanhasználó két évig 
nem kezdeményezhet új eljárást a 80 literes hulladékgyûjtô edény 
heti egyszeri ürítése alapulvételével történô díjmegállapításra. A 
kedvezménybôl kizártak körérôl a közszolgáltató köteles nyilván-
tartást vezetni.

(8) Amennyiben a hulladékgyûjtô edényt tulajdonosi közösség 
használja, úgy a közösség a közösen használt hulladékgyûjtô 
edény(ek) minimális összûrtartalmát köteles az egyes ingatlanokra 
meghatározott minimális ûrtartalom (korrigálva a kedvezményes 
ûrtartalommal) szorzata és a begyûjtési gyakoriság hányadosa-
ként megállapítani. Az így számított összûrtartalmat a szolgáltatás 
keretében alkalmazott – 80 literes, 120 literes, 240 literes, 1100 li-
teres – szabványos hulladékgyûjtô edények legcélszerûbb kombi-
nációjával biztosítani kell.

6. A közszolgáltatás 
szüneteltetése

17. §
(1) Szüneteltethetô a közszolgáltatás kötelezô igénybevétele, ha a 

nem lakott lakásban, ingatlanon hulladék nem keletkezik. Nem 
lakottnak minôsül az a lakás, ingatlan, amelyben az elektromos 
áram fogyasztása havi 2 kW/óra alatti.

(2) A szüneteltetés negyedéves vagy annál rövidebb idôtartamra ve-
hetô igénybe, amelyet az igénybevevô elôzetesen köteles jelezni 
a közszolgáltató felé. A mentesség idôtartama az ingatlanhaszná-
ló közszolgáltató felé tett írásbeli bejelentésének kézhezvételétôl 
kezdôdik. 
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(3) Az igénybevevô a mentesség idôtartamának lejártakor a men-
tesség jogalapjának igazolása érdekében köteles benyújtani a 
fogyasztás nélküli közüzemi számlát.

(4) Nem megfelelôen benyújtott igénylés, továbbá nem vagy nem 
megfelelôen benyújtott igazolás esetén a közszolgáltató jogosult 
a közszolgáltatási díj kiszámlázására.

(5) A közszolgáltatás kötelezô igénybevétele alóli mentesség iránti 
igény egymást követôen többször is benyújtható mindaddig, amíg 
jelen rendeletben foglalt feltételek fennállnak.

 
7. A lomhulladékra, zöldhulladékra 

és a karácsonyt követô fenyôfagyûjtésre vonatkozó 
külön szabályok

18. §
(1) A kötelezô közszolgáltatás keretén belül a közszolgáltató évi két 

alkalommal – külön díjazás nélkül – köteles lomtalanítási akciót 
szervezni.

(2) A hulladékgyûjtô edény ûrméretét meghaladó lomhulladékot ki-
zárólag az elôre meghirdetett lomtalanítási akció alkalmával lehet 
kihelyezni.

19. §
(1) A közszolgáltató a lakosságnál keletkezô zöldhulladék elkülönített 

gyûjtéséhez az ingatlanhasználó kérésére indokolt mennyiségû 
külön hulladékgyûjtô edényt biztosít.

(2) Az elkülönítetten gyûjtött zöldhulladék-elszállításra hulladékgyûj- 
tô edényben, zsákban, dobozban vagy kötegelve – legfeljebb 1 m 
hosszú kötegekben – helyezhetô ki a kijelölt gyûjtôhelyre a 14. § 
(3) bekezdésében meghatározott idôtartam betartásával. 

(3) A zöldhulladék ürítése hetente egy alkalommal történik a telepü-
lési hulladék szállításától elkülönítetten. A zöldhulladékgyûjtés 
keretében a közszolgáltató kizárólag a komposztálható zöldhulla-
dékot köteles elszállítani.

(4) A közszolgáltató a lakosságnál keletkezô zöldhulladékot kü-
lön díjazás és mennyiségi korlátozás nélkül minden év április 
1. és november 30. között a rendszeres heti zöldhulladék-szál-
lítás keretében szállítja el. Az idôjárás függvényében a szállítás 
idôintervalluma két héttel elôbbre hozható vagy két héttel meg-
hosszabbítható.

 20. §
A fenyôfák begyûjtésére elôre meghirdetett idôpontokban, január 
elsô és második felében, legalább két alkalommal a közszolgáltató 
köteles járatot indítani.

8. A települési hulladék kezelésre történô átadása

21. §
(1) A települési hulladék elhelyezése a Békéscsabai Hulladékkezelô 

Mûben (5600 Békéscsaba, Felsônyomás 231., a továbbiakban: 
hulladékkezelô mû) történik.

(2) A hulladékkezelô mû üzemeltetôje a Békéscsabai Városüzemelte-
tési Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 56/2.).

(3) Az üzemeltetô köteles a hulladékkezelô mû igénybevételét doku-
mentálni és az érintettek részére bizonylatot kiállítani.

9. A nem Békéscsabáról származó hulladékok hulladékkezelô 
mûben történô elhelyezésének szabályozásáról

22. §
(1) Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területétôl eltérô 

területrôl a hulladékkezelô mûben kizárólag közszolgáltatás kere-
tében gyûjtött települési hulladék helyezhetô el az adott települé-
sen közszolgáltatást végzô szervezet által.

 (2) A nem Békéscsabáról származó települési hulladék hulladékke-
zelô mûben történô elhelyezésének legalacsonyabb díja 6500 Ft/
tonna + áfa. A ténylegesen megfizetendô díjat az üzemeltetô a 
hulladék mennyiségének, típusának, valamint az elhelyezéssel 
kapcsolatos összes releváns körülménynek a figyelembevételével 
állapítja meg.

 (3) A nem Békéscsabáról származó települési hulladék a lerakás 
elôírt dokumentálása mellett helyezhetô el. Az Önkormányzat 
képviselôje és az általa megbízott mûszaki ellenôr jogosult a 

beszállítások és az elhelyezés végzésének és dokumentálásá-
nak ellenôrzésére.

 (4) A nem Békéscsabáról származó hulladék elhelyezésérôl – a hulla-
dékkezelô mûben kiállított mérési jegyzôkönyvön túl – külön nyil-
vántartást kell vezetni településenkénti bontásban. A tárgyévben 
elhelyezett hulladék mennyiségérôl az üzemeltetô minden év de-
cember 15-éig köteles az Önkormányzatot tájékoztatni.

 (5) Az egyes települések beszállítási igényérôl az üzemeltetô folya-
matosan a beszállítás megkezdése elôtt köteles az Önkormány-
zatot tájékoztatni.

(6) Az üzemeltetônek a beszállítások elôtt a hulladék származási he-
lyének önkormányzata nyilatkozatát be kell szerezni arról, hogy 
a település önkormányzati rendeletében, közszolgáltatási vagy 
egyéb szerzôdéseiben elôírt feltételekkel a Békéscsabára történô 
szállítás nem ellentétes. 

(7) A nem Békéscsabáról származó hulladékok jelen rendeletben 
meghatározott díja és az üzemeltetô által érvényesített díj közötti 
különbözet 50 százalékából beruházási és környezetvédelmi ala-
pot kell képezni, amelynek felhasználását az üzemeltetô és az Ön-
kormányzat évente egyszer egyezteti.

10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
összefüggô személyes adatok kezelésére 

vonatkozó rendelkezések

23. §
A közszolgáltató a részére megadott, közszolgáltatással összefüggô 
személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint 
a lakcím) nyilvántartásáról és kezelésérôl az információs önrendelke-
zési jogról és az információszabadságról szóló törvény elôírásai sze-
rint köteles gondoskodni.

III. Fejezet

A köztisztaság fenntartása

11. Köztisztasági elôírások

24. §
(1) A közterületeken keletkezett hulladék összegyûjtésérôl és elszál-

lításáról, továbbá a közterületek tisztán tartásáról – az országos 
közutak belterületi szakaszainak (Gyulai út, Széchenyi u., Kossuth 
tér, Baross u., Berényi út, Szarvasi út, Orosházi út, Jókai u., Petôfi 
u., Bartók B. út, Bajza u., Temetô sor, Kétegyházi út, Békési út, 
Bánszki u., Dobozi út, Kossuth u., Csabai út) és a (2) bekezdésben 
foglaltak kivételével – az Önkormányzat gondoskodik.

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni:
a) az ingatlanok határvonalától a közút széléig, de legfeljebb 15 

m szélességig, úszótelkes épületek közötti távolság feléig, 
de legfeljebb 15 m-ig a közterület gondozásáról, tisztán tar-
tásáról, gyommentesítésérôl,

b) a lakossági hulladékgyûjtôk helyének és környezetének tisz-
tán tartásáról, 

c) a hulladékgyûjtô edény kijelölt helyen történô tárolásáról,
d) az ingatlanon keletkezô csapadékvíz, hó, hólé saját területen 

való elvezetésérôl, elhelyezésérôl, illetve kiépített csapadék-
víz-elvezetô árok esetén az abba történô bevezetésérôl,

e) az ingatlanok elôtti belvízelvezetô árkok és ezek mûtárgyainak 
(átereszek) tisztán tartásáról, rendszeres kaszálásáról, a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hul-
ladékok eltávolításáról és a kiszedett idegen anyagok lera-
kóhelyre történô szállításáról. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérôen a fôforgalmi utak – 
Szarvasi út, Orosházi út, Berényi út, Békési út, Jókai út, Petôfi 
utca, Bartók Béla út, Bánszky utca, Bajza utca, Gyulai út, Dózsa 
György út, Corvin utca, Lencsési út, Dobozi út, Kétegyházi út – 
zöldsávjainak fenntartását az Önkormányzat látja el.

(4) Az alábbi utcákban levô belvízelvezetô gerinccsatornák gondo-
zása az Önkormányzat feladata:
1. Almás sor,
2. Batsányi u. (Gajdács u. és Pozsonyi u. között),
3. Berzsenyi u. (Málnás u. és Körte sor között),
4. Bethlen u.,
5. Csányi u. (Virág u. és Bethlen u. között),

6. Degré u. (az Egészségügyi Gyermekotthon és Körte sor kö-
zött),

7. Dobozi út belterületi szakasza,
8. Erdélyi sor (Szôlô u. és Berzsenyi u. között),
9. Gyár u.,
10. Haladás u.,
11. Hétvezér u.,
12. Ifjúsági tábor,
13. Kereki sikátor (4-es Honvéd u. és körtöltés között),
14. Kertész u. (Jósika u. és Bessenyei u. között),
15. Kisfényesi u.,
16. Kossuth utcától déli irányba vezetô gerinccsatorna (hrsz.: 

11638, 11633, 11583,    0653),
17. Könyves u. (Batsányi u. és Kertész u. között),
18. Körte sor,
19. Szatmári u. (Bessenyei u. és Darányi sor között),
20. Szegfû u. (Tavasz u. és Rózsa u. között),
21. Táncsics u. (Tompa u. és Kertész u. között),
22. Tavasz u. (Illyés Gy. u. és Zsigmond u. között),
23. Tavasz u. (Veres P. u. és Szegfû u. között),
24. Vasút sor és
25. Zrínyi u. (Szent László u. és Bezerédj u. között).

(5) A rendezvények, a piacok és vásárcsarnok területén – ideért-
ve az ideiglenes piacokat is – a keletkezett szemét és hó elta-
karításáról, valamint a területen folytatott tevékenység által 
elszennyezôdött közterületek folyamatos tisztításáról az üzemel-
tetô (annak hiányában a szervezô) köteles gondoskodni.

(6) A közterület tisztán tartására kötelezett – amennyiben ingat-
lanán nagy forgalom bonyolódik le – köteles az ingatlan elé 
kézi hulladékgyûjtôt kihelyezni, szükség szerint azt kiüríteni. A 
hulladékgyûjtô edény javítása, pótlása a tulajdonosának a fel-
adata.

(7) A téli munkáknál a közterületeken alkalmazandó munkavégzés 
(mechanikai, vegyszeres vagy komplex) során a felhasználható 
anyag fajtáját és a kijuttatható mennyiségét úgy kell meghatá-
rozni, hogy a környezetben kár ne keletkezzen.

(8) A téli munkáknál az ingatlan elôtti, illetve az ingatlan megkö-
zelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, lépcsôk síkosság-
mentesítésérôl az ingatlan használója a szükséghez képest na-
ponta többször is köteles gondoskodni.

(9) A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell 
elhelyezni, hogy se a gyalogos-, se a gépjármûforgalmat, sem 
pedig a járda melletti víznyelôk mûködését ne akadályozza és a 
hómegcsúszás veszélye kizárt legyen. 

(10) Az építésnél, bontásnál, tatarozásnál, az úttest felbontásánál 
keletkezô por és egyéb szennyezô anyagok terjedését meg 
kell akadályozni. Ha a bontási törmeléknek magasból törté-
nô terepszintre juttatását gravitációs úton oldják meg, akkor 
porzásmentes zártszelvényû ledobó csúszdát kell kialakítani.

12. Köztisztasággal kapcsolatos 
tiltott tevékenységek

25. §
(1) Tilos eldugulást okozó vagy rongálásra alkalmas anyagot, szenny-

vizet árokba, közcsatornába, víznyelô aknába, csapadékelvezetô 
aknába szórni, önteni.

(2) Tilos hórakás létesítése tömegközlekedési eszköz megállóhelyén, 
hulladékgyûjtô edénytároló helyén és az azok megközelítésére 
szolgáló területen.

(3) Tilos klorid-tartalmú vegyszer használata zöldterületen, továbbá 
hidak, alul- és felüljárók 15 méteres körzetében.

(4) Az aktualitásukat vesztett, szakadt vagy szennyezett plakátokat, 
falragaszokat az elhelyezô, vagy akinek az érdekében elhelyez-
ték, köteles eltávolítani.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

26. §
Ez a rendelet a kihirdetését követô napon lép hatályba.

 Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
 polgármester jegyzô

 →  F o l y t a t á s  a  1 1 .  o l d a l r ó l

R e n D e l e T T e R v e z e T
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének  …/2014. (……) 

önkormányzati rendelete  a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén 
ellátandó kéményseprô-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a 
kéményseprô-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. tör-
vény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkor-
mányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) és 13. 
§ (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a közszolgáltatási díj tekintetében a fogyasztóvédelmi 
hatóság és a szakmai érdekképviselet véleményének kikérését 
követôen a következôket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a kéményseprô-ipari közszolgáltatás ellátásá-
ra terjed ki Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási terü-
letén.

2. A közszolgáltatást végzô közszolgáltató 

2. §
A közszolgáltatást a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Korlátolt 
Felelôsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., a to-
vábbiakban: szolgáltató) látja el. A szolgáltató illetékes kirendeltsé-
ge a békéscsabai kirendeltség (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6., 
telefon: +36-66/326-444 406-os mellék, e-mail cím: bekescsaba@
bmkemenysepro.hu).

3. A közszolgáltatás díja, a közszolgáltatás helyi 
ellátásának és igénybevételének részletes szabályai

3. §
A szolgáltató alkalmazni kívánt díjainak tervezetét a gazdasági évet 
megelôzô év október 31-éig köteles Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Jegyzôjéhez benyújtani.

4. §
(1) A szolgáltatási díjakat e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
(2) A szolgáltató a tárgyidôszakra jóváhagyott díjakról díjjegyzéket 

készít, és telephelyén, internetes honlapján közzéteszi, vala-
mint a kirendeltségén azt látható módon kifüggeszti.

5. §
A szolgáltató a munkabejelentést (kiértesítést)

a) hirdetmény útján (a település forgalmasabb helyein, lakótele-
pek esetében a lépcsôházban elhelyezett értesítô plakátokon),

b) sajtóban, 
c) elektronikusan,
d) a honlapján,
e) az értesítés ellenére zárva talált lakások postaládájában elhelye-

zett – a szolgáltatónál rendszeresített, szigorú számadás alá vont 
– értesítô nyomtatvány alkalmazásával

végzi.
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6. §
A közszolgáltatás elvégzését a szolgáltató az ingatlant ténylegesen 
használó személy, ennek hiányában a tulajdonos (a továbbiakban 
együtt: ingatlan használója) aláírásával igazoltatja.

7. §
Az ingatlan használója köteles az üzemelô kémények számában, 
az ingatlan használója személyében bekövetkezett változást a 
szolgáltatónak írásban bejelenteni.

4. Záró rendelkezések

8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követô  napon lép hatályba.

 Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia 
 polgármester jegyzô

1. melléklet

Kéményseprô-ipari közszolgáltatás díjai 
Békéscsaba közigazgatási területén 

1. Sormunka keretében végzett tevékenységek természetes 
személyek részére
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ENHS
egyedi, nyílt égésterû, huzathatás alatt álló, szilárd 
tüzelôanyaggal

db
442 Ft 
+ áfa

2

ENHG
egyedi, nyílt égésterû, huzathatás alatt álló, gáz 
tüzelôanyaggal

db
765 Ft 
+ áfa

1

KNHS
központi, nyílt égésterû, huzathatás alatt álló, 
szilárd tüzelôanyaggal

fm
278 Ft 
+ áfa

2

KNHG
központi, nyílt égésterû, huzathatás alatt álló, gáz 
tüzelôanyaggal

fm
278 Ft 
+ áfa

1

NNHS
nagy keresztmetszetû, nyílt égésterû, huzathatás 
alatt álló, szilárd tüzelôanyaggal

fm
546 Ft 
+ áfa

2

NNHG
nagy keresztmetszetû, nyílt égésterû, huzathatás 
alatt álló, gáz tüzelôanyaggal

fm
187 Ft 
+ áfa

1

ENTS
egyedi, nyílt égésterû, túlnyomásos, szilárd 
tüzelôanyaggal

db
848 Ft 
+ áfa

2

ENTG
egyedi, nyílt égésterû, túlnyomásos, gáz 
tüzelôanyaggal

db
881 Ft 
+ áfa

1

KNTS
központi, nyílt égésterû, túlnyomásos, szilárd 
tüzelôanyaggal

fm
449 Ft 
+ áfa

2

KNTG
központi, nyílt égésterû, túlnyomásos, gáz 
tüzelôanyaggal

fm
391 Ft 
+ áfa

1

NNTS
nagy keresztmetszetû, nyílt égésterû, túlnyomá-
sos, szilárd tüzelôanyaggal

fm
579 Ft 
+ áfa

2

NNTG
nagy keresztmetszetû, nyílt égésterû, túlnyomá-
sos, gáz tüzelôanyaggal

fm
187 Ft 
+ áfa

1

EZHS
egyedi, zárt égésterû, huzathatás alatt álló, szilárd 
tüzelôanyaggal

db
767 Ft 
+ áfa

2

EZHG
egyedi, zárt égésterû, huzathatás alatt álló, gáz 
tüzelôanyaggal

db
816 Ft 
+ áfa

1

KZHS
központi, zárt égésterû, huzathatás alatt álló, 
szilárd tüzelôanyaggal

fm
383 Ft 
+ áfa

2

KZHG
központi, zárt égésterû, huzathatás alatt álló, gáz 
tüzelôanyaggal

fm
343 Ft 
+ áfa

1

NZHS
nagy keresztmetszetû, zárt égésterû, huzathatás 
alatt álló, szilárd tüzelôanyaggal

fm
546 Ft 
+ áfa

2

NZHG
nagy keresztmetszetû, zárt égésterû, huzathatás 
alatt álló, szilárd tüzelôanyaggal

fm
457 Ft 
+ áfa

1

EZTS
egyedi, zárt égésterû, túlnyomásos, szilárd 
tüzelôanyaggal

db
848 Ft 
+ áfa

2

EZTG
egyedi, zárt égésterû, túlnyomásos, gáz 
tüzelôanyaggal

db
881 Ft 
+ áfa

1

KZTS
központi, zárt égésterû, túlnyomásos, szilárd 
tüzelôanyaggal

fm
449 Ft 
+ áfa

2

KZTG
központi, zárt égésterû, túlnyomásos, gáz 
tüzelôanyaggal

fm
391 Ft 
+ áfa

1

NZTS
nagy keresztmetszetû, zárt égésterû, túlnyomá-
sos, szilárd tüzelôanyaggal

fm
579 Ft 
+ áfa

2

NZTG
nagy keresztmetszetû, zárt égésterû, túlnyomá-
sos, gáz tüzelôanyaggal

fm
473 Ft 
+ áfa

1

GNHS*
gyûjtô jellegû, nyílt égésterû, huzathatás alatt álló, 
szilárd tüzelôanyaggal

szint
93 Ft + 

áfa
2

GNHG*
gyûjtô jellegû, nyílt égésterû, huzathatás alatt álló, 
gáz tüzelôanyaggal

szint
473 Ft 
+ áfa

1

GZHS*
gyûjtô jellegû, zárt égésterû, huzathatás alatt álló, 
szilárd tüzelôanyaggal

szint
481 Ft 
+ áfa

2

GZHG*
gyûjtô jellegû, zárt égésterû, huzathatás alatt álló, 
gáz tüzelôanyaggal

szint
473 Ft 
+ áfa

1

GZTS*
gyûjtô jellegû, zárt égésterû, túlnyomásos, szilárd 
tüzelôanyaggal

szint
579 Ft 
+ áfa

2

GZTG*
gyûjtô jellegû, zárt égésterû, túlnyomásos, gáz 
tüzelôanyaggal

szint
587 Ft 
+ áfa

1

ET egyedi tartalék db
489 Ft 
+ áfa

1

KT központi tartalék fm
220 Ft 
+ áfa

1

NT nagy keresztmetszetû tartalék fm
302 Ft 
+ áfa

1

GT* gyûjtô tartalék szint
187 Ft 
+ áfa

1

*Mellékcsatornás gyûjtô jellegû égéstermék elvezetô esetén a mel-
lékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni! 

2. Sormunka keretében végzett tevékenységek nem 
természetes személyek részére
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ENHS
egyedi, nyílt égésterû, huzathatás alatt álló, szilárd 
tüzelôanyaggal

db
852 Ft 
+ áfa

2

ENHG
egyedi, nyílt égésterû, huzathatás alatt álló, gáz 
tüzelôanyaggal

db
906 Ft 
+ áfa

1

KNHS
központi, nyílt égésterû, huzathatás alatt álló, 
szilárd tüzelôanyaggal

fm
426 Ft 
+ áfa

2

KNHG
központi, nyílt égésterû, huzathatás alatt álló, gáz 
tüzelôanyaggal

fm
381 Ft 
+ áfa

1

NNHS
nagy keresztmetszetû, nyílt égésterû, huzathatás 
alatt álló, szilárd tüzelôanyaggal

fm
607 Ft 
+ áfa

2

NNHG
nagy keresztmetszetû, nyílt égésterû, huzathatás 
alatt álló, gáz tüzelôanyaggal

fm
507 Ft 
+ áfa 

1

ENTS
egyedi, nyílt égésterû, túlnyomásos, szilárd 
tüzelôanyaggal

db
942 Ft 
+ áfa

2

ENTG
egyedi, nyílt égésterû, túlnyomásos, gáz 
tüzelôanyaggal

db
979 Ft 
+ áfa

1

KNTS
központi, nyílt égésterû, túlnyomásos, szilárd 
tüzelôanyaggal

fm
498 Ft 
+ áfa

2

KNTG
központi, nyílt égésterû, túlnyomásos, gáz 
tüzelôanyaggal

fm
435 Ft 
+ áfa

1

NNTS
nagy keresztmetszetû, nyílt égésterû, túlnyomá-
sos, szilárd tüzelôanyaggal

fm
643 Ft 
+ áfa

2

NNTG
nagy keresztmetszetû, nyílt égésterû, túlnyomá-
sos, gáz tüzelôanyaggal

fm
526 Ft 
+ áfa

1

EZHS
egyedi, zárt égésterû, huzathatás alatt álló, szilárd 
tüzelôanyaggal

db
852 Ft 
+ áfa

2

EZHG
egyedi, zárt égésterû, huzathatás alatt álló, gáz 
tüzelôanyaggal

db
906 Ft 
+ áfa

1

KZHS
központi, zárt égésterû, huzathatás alatt álló, 
szilárd tüzelôanyaggal

fm
426 Ft 
+ áfa

2

KZHG
központi, zárt égésterû, huzathatás alatt álló, gáz 
tüzelôanyaggal

fm
381 Ft 
+ áfa

1

NZHS
nagy keresztmetszetû, zárt égésterû, huzathatás 
alatt álló, szilárd tüzelôanyaggal

fm
607 Ft 
+ áfa

2

NZHG
nagy keresztmetszetû, zárt égésterû, huzathatás 
alatt álló, szilárd tüzelôanyaggal

fm
507 Ft 
+ áfa

1

EZTS
egyedi, zárt égésterû, túlnyomásos, szilárd 
tüzelôanyaggal

db
942 Ft 
+ áfa

2

EZTG
egyedi, zárt égésterû, túlnyomásos, gáz 
tüzelôanyaggal

db
979 Ft 
+ áfa

1

KZTS
központi, zárt égésterû, túlnyomásos, szilárd 
tüzelôanyaggal

fm
498 Ft 
+ áfa

2

KZTG
központi, zárt égésterû, túlnyomásos, gáz 
tüzelôanyaggal

fm
435 Ft 
+ áfa

1

NZTS
nagy keresztmetszetû, zárt égésterû, túlnyomásos, 
szilárd tüzelôanyaggal

fm
643 Ft 
+ áfa

2

NZTG
nagy keresztmetszetû, zárt égésterû, túlnyomásos, 
gáz tüzelôanyaggal

fm
526 Ft 
+ áfa

1

GNHS*
gyûjtô jellegû, nyílt égésterû, huzathatás alatt álló, 
szilárd tüzelôanyaggal

szint
535 Ft 
+ áfa

2

GNHG*
gyûjtô jellegû, nyílt égésterû, huzathatás alatt álló, 
gáz tüzelôanyaggal

szint
526 Ft 
+ áfa

1

GZHS*
gyûjtô jellegû, zárt égésterû, huzathatás alatt álló, 
szilárd tüzelôanyaggal

szint
535 Ft 
+ áfa

2

GZHG*
gyûjtô jellegû, zárt égésterû, huzathatás alatt álló, 
gáz tüzelôanyaggal

szint
526 Ft 
+ áfa

1

GZTS*
gyûjtô jellegû, zárt égésterû, túlnyomásos, szilárd 
tüzelôanyaggal

szint
643 Ft 
+ áfa

2

GZTG*
gyûjtô jellegû, zárt égésterû, túlnyomásos, gáz 
tüzelôanyaggal

szint
652 Ft 
+ áfa

1

ET egyedi tartalék db
544 Ft 
+ áfa

1

KT központi tartalék fm
245 Ft 
+ áfa

1

NT nagy keresztmetszetû tartalék fm
335 Ft 
+ áfa

1

GT* gyûjtô tartalék szint
254 Ft 
+ áfa

1

*Mellékcsatornás gyûjtô jellegû égéstermék elvezetô esetén a mel-
lékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni! 

3. Megrendelésre kötelezô tevékenységek természetes 
személyek részére

  

A B C

A sormunka keretében feltárt, az égéstermék-elvezetô jára-
tában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg 
kiégetése külön egyeztetés alapján.

db/óra
3262 Ft 
+ áfa

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkezô 
tüzelôberendezések égéstermék-elvezetôjének ellenôrzése, 
tisztítása.

db
555 Ft 
+ áfa

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetû égéstermék-elvezetô 
ellenôrzése, tisztítása. 

fm
979 Ft 
+ áfa

A fenti tevékenységeket további kiszállási díj terheli.
alka-
lom

1631 Ft 
+ áfa

     

4. Megrendelésre kötelezô tevékenységek nem természetes 
személyek részére

A B C

A sormunka keretében feltárt, az égéstermék-elvezetô jára-
tában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg 
kiégetése külön egyeztetés alapján.

db/óra
3624 Ft 
+ áfa

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkezô 
tüzelôberendezések égéstermék-elvezetôjének ellenôrzése, 
tisztítása.

db
616 Ft 
+ áfa

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetû égéstermék-
elvezetô ellenôrzése, tisztítása.

fm
1087 Ft 
+ áfa

A fenti tevékenységeket további kiszállási díj terheli. alkalom
1812 Ft 
+ áfa

5. Megrendelésre végzett tevékenységek természetes 
személyek részére (nettó munkaegység díj)

A B C D E F

Megrendelésre végzett 
tevékenység leírása

ENH            
ENT              
ET

EZH           
EZT

GNH            
GZH                  
GZT              
GT

KNH             
KNT             
KT              

NNH            
NNT                  
NT

KZH            
KZT           
NZH             
NZT

Nyilvántartási egység db db szint db db

Új égéstermék-elvezetô kivite-
lezés közbeni, eltakarás elôtti 
vizsgálata:

1370 Ft 
+ áfa 

1892 Ft 
+ áfa 

652 Ft + 
áfa 

4241 Ft 
+ áfa 

5545 Ft 
+ áfa 

Új, felújított, átalakított 
vagy újból használatba vett 
égéstermék-elvezetô üzembe 
helyezés elôtti vizsgálata:

2186 Ft 
+ áfa 

3262 Ft 
+ áfa 

1142 Ft 
+ áfa 

6524 Ft 
+ áfa 

8155 Ft 
+ áfa 

Meglévô égéstermék-elvezetô 
tüzelôanyag-váltással, 
tüzelôberendezés-cserével, 
új tüzelôberendezés üzembe 
helyezésével kapcsolatos elô-
zetes helyszíni vizsgálat:

1370 Ft 
+ áfa 

1892 Ft 
+ áfa 

652 Ft + 
áfa 

4241 Ft 
+ áfa 

5545 Ft 
+ áfa 

Meglévô égéstermék-elvezetô 
funkcióváltásával, átalakí-
tásával, használaton kívül 
helyezésével vagy bontásával 
kapcsolatos elôzetes helyszíni 
vizsgálat:

1109 Ft 
+ áfa 

1501 Ft 
+ áfa 

489 Ft + 
áfa 

3425 Ft 
+ áfa 

4436 Ft 
+ áfa 

kiszállás 
(1 munkaegység / alkalom)

1631 Ft + áfa 

6. Mûszaki megoldások megfelelôségével összefüggô, 
megrendelt vizsgálatok természetes személyek részére

A B

egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén: 4 253 Ft + áfa 

kettô–hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén: 6 371 Ft + áfa 

hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén (épületen-
ként):

21 446 Ft + áfa 

központi kéményes épület (60–140  kW): 16 119 Ft + áfa 

ipari és kommunális létesítmények (140 kW felett): 25 200 Ft + áfa 

helyszíni szaktanácsadás (kiszállási díj is terheli): 10 080 Ft + áfa 

7. Megrendelésre végzett tevékenységek nem természetes 
személyek részére (nettó munkaegység díj)

A B C D E F

Megrendelésre végzett tevékeny-
ség leírása

ENH            
ENT              
ET

EZH           
EZT        

GNH            
GZH                  
GZT              
GT

KNH             
KNT             
KT              

NNH            
NNT                  
NT

KZH            
KZT           
NZH             
NZT

Nyilvántartási egység db db szint db db

Új égéstermék-elvezetô kivite-
lezés közbeni, eltakarás elôtti 
vizsgálata:

1522 Ft 
+ áfa 

2102 Ft 
+ áfa 

725 Ft 
+ áfa 

4711 Ft 
+ áfa 

6161 Ft 
+ áfa 

Új, felújított, átalakított vagy újból 
használatba vett égéstermék-
elvezetô üzembe helyezés elôtti 
vizsgálata:

2428 Ft 
+ áfa 

3624 Ft 
+ áfa 

1268 Ft 
+ áfa 

7248 Ft 
+ áfa 

9060 Ft 
+ áfa 

Meglévô égéstermék-elvezetô 
tüzelôanyag váltással, 
tüzelôberendezés-cserével, új 
tüzelôberendezés üzembe he-
lyezésével kapcsolatos elôzetes 
helyszíni vizsgálat:

1522 Ft 
+ áfa 

2102 Ft 
+ áfa 

725 Ft 
+ áfa 

4711 Ft 
+ áfa 

6161 Ft 
+ áfa 

Meglévô égéstermék-elvezetô 
funkcióváltásával, átalakításával, 
használaton kívül helyezésével 
vagy bontásával kapcsolatos elô-
zetes helyszíni vizsgálat:

1232 Ft 
+ áfa 

1667 Ft 
+ áfa 

544 Ft 
+ áfa 

3805 Ft 
+ áfa 

4929 Ft 
+ áfa 

kiszállás (1 munkaegység / 
alkalom):

1812 Ft + áfa 

8. Mûszaki megoldások megfelelôségével összefüggô, 
megrendelt vizsgálatok nem természetes személyek részére

A B

 szolgáltatási díj

egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén: 11 200 Ft + áfa 

kettô–hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén: 22 400 Ft + áfa 

hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén 
(épületenként) :

33 600 Ft + áfa 

központi kéményes épület (60–140  kW): 22 400 Ft + áfa 

ipari és kommunális létesítmények (140 kW felett): 28 000 Ft + áfa 

helyszíni szaktanácsadás (kiszállási díj is terheli): 11 200 Ft + áfa 



Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala a 
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009 azo-
nosító számú, „Innovatív kezdemé-
nyezések Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalában” 
elnevezésű pályázat megvalósítása 
keretében 2013. év szeptemberétől 
hosszított ügyfélfogadással áll az 
ügyfelek rendelkezésére 

Az ügyfeleket a Szent István tér 7. 
szám alatti épület 61. számú irodá-
jában várják ügyintézőink heti egy 
alkalommal, hétfői napokon 20.00 
óráig. Ezen ügyintézési idő alatt az 
iroda közvetlen telefonos elérhető-

sége: 06-66/
523-826.

A program 
keretén belül 
a kisgyerme-
kes szülők se-
gítésére egy korszerű gyermekváró 
és pelenkázóhelyiséget alakítottunk 
ki az épületben. Ez a szolgáltatás a 
hivatali ügyfélfogadási idő alatt is 
igénybe vehető. A hosszított ügyfél-
fogadási napon 17.00 órától 20.00 
óráig szakmai gyermekfelügyeletet 
is biztosítunk a hivatalban ügyet in-
téző szülők gyermekei részére.

A Civil Szervezetek Szövetsége 
által a projekt keretében biztosított 
igénybe vehető szolgáltatások: Ingye-
nes jogi és pszichológiai tanácsadás.

Jelentkezés feltétele békéscsabai 
lakcím, előzetes regisztráció:
Civil Szervezetek Szövetsége 

Cím: 5600 Békéscsaba,• 
Árpád sor 2/7. 
E-mail:• 
civilszovetseg@globonet.hu
Tel./fax: 06-66/451-163• 
Mobil: 06-70/408-7020• 
Honlap: www.civilszovetseg.hu• 

Békéscsaba Megyei Jogú Önkormányzata
Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Telefon: +36-66/452-252
E-mail: varoshaza@bekescsaba.hu
Honlap: www.bekescsaba.hu

Hosszított ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban
Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata – mint főpályázó – és a 
Civil Szervezetek Szövetsége – mint 
társpályázó – támogatást nyert az 
„Innovatív kezdeményezések Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalában” elnevezésű 
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009 azo-
nosító számú projekttel. Az elnyert 
támogatás összege: 37 858 210 Ft
A kivitelezés ideje: 2013. 05. 01–
2014. 10. 28.

14 Csabai Mérleg

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

Nyári táborok a Körösök Völgye 
Látogatóközpontban

Szuperhôs tábor július 7–11.
(6–10 éves korig)
Kedvenceid a szuperhôsök? 
Jó lenne, ha szupererôd lenne 
és kipróbálnád, milyen legyôzni 
az ellenséget? Szeretnél saját, 
csak rád jellemzô szuperhôsjel-
mezt? A táborban elkészítheted! 
Mentsd meg velünk a Galaxist 
és csatlakozz a Szupercsapat-
hoz!

Házitündérképzô tábor
július 14–18. (7–11 éves korig)
Betekintünk a sütés, fôzés, var-
rás, kézmûveskedés, frizuraké-
szítés és még sok minden más 
rejtelmeibe, amire egy igazi kis 
Házitündérnek szüksége van 
a mindennapok során, hogy el 
tudja varázsolni a családot és a 
barátokat.

Zabhegyezô életmódtábor
július 21–25.
(6–10 éves korig)
Szereted a kalandot, a zenét, 
érdekelnek a legendák? Szíve-
sen megismerkednél a „füves-
asszony tudományával”, a népi 
konyhamûvészettel, részt vennél 
kézmûves-foglalkozásokban? 
Szeretnél beletanulni ôseink 
fegyverforgató tudományába? 
Akkor itt a helyed köztünk! 

Gubacs Természetbúvár Tábor 
nagyobbaknak
július 28–augusztus 1.
(10 éves kortól)
Úgy érzed, kinôtted a kicsiknek 
szóló, játékos táborokat? Szere-
ted a természetet, de nem isme-
red eléggé a növényeket és az 
állatokat? Érdekelnek az életkö-
zösségek apró lényei? Szeretsz 
gyalogolni és kerékpározni? Ha 
nem félsz a kilométerektôl és nem 
ijedsz meg a közös fôzéstôl sem, 
akkor gyere velünk felfedezni a 
helyi természeti értékeket!

Részvételi díj: 17 000 Ft/gyer-
mek, testvérek esetén 15 000Ft/
gyermek (az ár a napi 3 étkezést 
is tartalmazza).

A jelentkezéseket folyamatosan 
fogadjuk a 66/445-885 telefon-
számon, a latogatokozpont@
korosok.hu e-mail címen vagy 
személyesen a Körösök Völgye 
Látogatóközpontban. A jelent-
kezéssel egy idôben 5000 Ft 
elôleget kérünk.elôleget kérünk.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
…./2014. (.....)  önkormányzati rendelete a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz és a 

lakossági állattartásból származó hígtrágya begyûjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a víz-
gazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdés-
ben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
44/C. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkö-
rében eljáró Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelôség, valamint a Körös-vidéki Vízügyi Hatóság vélemé-
nyének kikérésével a következôket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

 1. §

(1) A rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási 
területére terjed ki.

(2) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint közszolgálta-
tást szervez a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz 
és a lakossági állattartásból származó hígtrágya
a) begyûjtésére,
b) elszállítására és
c) ártalommentes elhelyezésére.

 2. Értelmezô rendelkezések

 2. §

E rendelet alkalmazásában
1. begyûjtés: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a to-

vábbiakban: Vgt.) 1. számú melléklet 38. pontjában meghatározott 
tevékenység,

2. ingatlanhasználó: az ingatlan természetes személy birtokosa, tu-
lajdonosa, egyéb jogcímen használója,

3. nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz: a Vgt. 1. számú 
melléklet 37. pontjában meghatározott szennyvíz.

II. Fejezet

A közszolgáltatás részletes szabályai

3. A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz és a lakossági 
állattartásból származó hígtrágya begyûjtése

 3. §

(1) Az Önkormányzat 
a) a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûj-

tésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról az Alföldvíz 
Zrt. (székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.), 

b) a lakossági állattartásból származó hígtrágya begyûjtésével 
kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról a Petromix Hungary 
Kft. (székhely: 1184 Budapest, József u. 16. sz., telephely: 
5712 Szabadkígyós, Majorgépszín 2. sz.)

útján gondoskodik.
(2) A közszolgáltató a megrendeléstôl számított 2 munkanapon belül 

köteles a szolgáltatást (begyûjtést) elvégezni.
(3) A folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díjat a kiszállító 

tartály mérôberendezése alapján megállapítható ténylegesen ki-
szállított mennyiség szerint kell meghatározni.

(4) A közszolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatásra 
köteles, amelynek tartalmát az Önkormányzat határozza meg.

(5) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeirôl a közszolgáltató az 
ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzé-
tétele útján tájékoztatni. 

(6) Az ingatlanhasználó köteles a nem közmûvel összegyûjtött ház-
tartási szennyvizet a jelen rendeletben megjelölt közszolgáltató-
nak átadni, a közszolgáltató szállítóeszközeit igénybe venni, és 
részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.

(7) Közmûpótló létesítménybe csak kommunális vagy összetételé-
ben kommunális jellegû szennyvíz vezethetô. Tilos a közmûpótló 
létesítménybe mérgezô, tûz- és robbanásveszélyes anyagot, ál-
lati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszé-
lyeztetheti a begyûjtést, ürítést végzô vagy más személyek életét 
és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep 
rendeltetésszerû mûködését és a mûtárgyainak állagát.

 (8) A közszolgáltató a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szenny-
víz elhelyezésével összefüggô nyilvántartást oly módon köteles 
kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen elhelyezett nem 
közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minô-
sége és származási helye akadálymentesen, pontosan megálla-
pítható legyen. 

(9) A közszolgáltató számlát bocsát ki az ingatlanhasználó által fize-
tendô közszolgáltatási díjról, amely alapján az ingatlanhasználó a 
közszolgáltatási díjat köteles megfizetni.

4. A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz és
a lakossági állattartásból származó hígtrágya elhelyezése

4. §

(1) Lakossági állattartásból származó hígtrágya kizárólag engedély-
lyel rendelkezô ártalmatlanító telepen helyezhetô el.

(2) A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz csak a Békés-
csaba, Kisrét 19. szám alatti ingatlanon található szennyvíztisztító 
telepen kialakított mûtárgyban helyezhetô el.

(3) Tilos a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíznek és 
a lakossági állattartásból származó hígtrágyának a közterületen, 
vízfolyásokban, árkokban, szennyvíz- és csapadékvíz-csatornák-
ban vagy bármely olyan területen történô elhelyezése, amelyhez 
az érdekelt hatóságok nem adtak hozzájárulást.

5. Közszolgáltatási díj

5. §
A közszolgáltatás díját a jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

6. A közszolgáltatással összefüggô személyes adatok 
kezelésére vonatkozó rendelkezések

6. §
A közszolgáltató a részére megadott személyes adatok (a természe-
tes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) nyilvántartásáról és 
kezelésérôl az információs önrendelkezési jogról és az információsza-
badságról szóló törvény elôírásai szerint köteles gondoskodni.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követô napon lép hatályba.
Békéscsaba, 2014. 

 Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
 polgármester jegyzô

1. melléklet 

a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz és a lakossági 
állattartásból származó hígtrágya begyûjtésével kapcsolatos közszol-
gáltatás ellátásáról szóló …./2014. (.....)  önkormányzati rendelethez

A B

Szolgáltatás
Szolgálta-

tási díj

Nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésének díja, 
amely a közszolgáltatás ellátásához biztosított központi költségvetési 
támogatással csökkentendô (A begyûjtési díj nem tartalmazza a nem 
közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz elhelyezési díját, amelynek 
mértékét a víziközmû-szolgáltatásról szóló törvény szabályozza.)

550 Ft/m3 
+ áfa

Kerti WC tisztítása, szállítás
8000 Ft/db 

+ áfa

Lakossági állattartásból származó hígtrágya elhelyezési díja:
1148 Ft/m3 

+ áfa

Lakossági állattartásból származó hígtrágya szállítási díja:
962 Ft/m3 

+ áfa

R e n D e l e T T e R v e z e T

natura 2000
Natura 2000 fenntartási tervek készülnek a Körös-Maros Nem-
zeti Park Igazgatóság mûködési területén.

A BioAqua Pro Kft. a Körös-
Maros Nemzeti Park Igazgató-
sággal együttmûködve Natura 
2000 területek fenntartási ter-
veinek készítését végzi, amely 
munkában a Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület is közre-
mûködik. A közös munka során 
külsô szakértôk bevonásával 
2014 nyár végéig 13 db fenn-
tartási terv készül el.

A tervezéssel érintett Natu-
ra 2000 területek: Száraz-ér; 
Deszki gyepek; Mágocs-ér; 
Maros; Fekete-, Fehér- és 
Kettôs-Körös; Sebes-Körös; 
Holt-Sebes-Körös; Gyepes-
csatorna; Köles-ér; Korhány 
és Holt-Korhány; Tóniszállás-
Szarvasi gyepek; Szentesi gye-
pek; Kurca.

A fenntartási tervek elsôd-
leges célja nem újabb korláto-
zások bevezetése, hanem a jó 
gyakorlat rögzítése, kialakítá-
sa! Sok Natura 2000 területen 
a természetvédelmileg értékes 
élôhelyek kialakulásában és 
fennmaradásában fontos sze-
repet játszik az emberi tevé-
kenység (gazdálkodás, fenn-
tartható hasznosítás). Ezeken a 

területeken a természetkímélô 
gazdálkodási, hasznosítási for-
mák fenntartása illetve közös 
kidolgozása a természetvéde-
lem fontos törekvése.

A fenntartási tervek kiala-
kításánál cél, hogy a gazdál-
kodókkal és az illetékes ha-
tóságokkal történô részletes 
egyeztetés eredményeként az 
érintettek számára alkalmaz-
ható, egyezményes terv szü-
lessen. 

A tervek készítôi a területek 
gazdálkodóinak (tulajdonosok, 
bérlôk), vagyonkezelôinek és 
önkormányzatainak együttmû-
ködését kérik. Az érintett föld-
használók, természetvédelmi 
civil szervezetek és érdeklôdôk 
a helyi fórumokon, hirdetmé-
nyekben és internetes honla-
pon is tájékozódhatnak, illetve 
véleményeikkel, javaslataikkal 
bekapcsolódhatnak a tervezés 
folyamatába.

Látogassák meg a projekt 
honlapját, tegyék fel kérdései-
ket és küldjenek javaslatokat a 
tervekkel kapcsolatban:

www.respect.hu/natura;• 
e-mail: natura@respect.hu• 



Megszólaltak a harangok an-
nak emlékére, hogy 1920. júni-
us 4-én 16 óra 27 perckor írták 
alá a nagyhatalmak a gyaláza-
tos trianoni békediktátumnak 
nevezett szerzôdést. Kiss Ti-
bor Juhász Gyula örökbecsû 
soraival emlékezett: „Akik az 
igazság sírjára köveket henge-
rítenek, azok nem hisznek Ma-
gyarország föltámadásában. 
Mert Magyarország igazsága 
csak az igazság Magyarorszá-
ga lehet.” 

– A trianoni gyalázat nyo-
mán kétmillió-hétszázötven-

ezer embert hajtottak idegen 
uralom alá. Trianon nem csak 
a fájdalomról, a csúfságról, 
a gyászról szól. Június 4. a 
nemzeti összefogás nap-
ja is, hisz nemzetünk nem 
halt meg, él! Az elszakított 
országrészekbôl eddig mint-
egy félmillióan, Csabán pe-
dig több mint kétezren tették 
le állampolgársági esküjüket 
– mondta az alpolgármester.

Zatykó Gyula, az Erdélyi 
Magyar Néppárt alelnöke 
Kós Károly gondolatait idéz-
te: „Valahol aláírtak valamit, 

valahol megalkudtak vala-
mit, valahol elosztottak vala-
mit; valahol egy nyitott ajtót 
becsaptak, hogy legyen az 
zárva örökre. Ahová a ma-
gunk erejével, ezer esztendô 
munkájával kapaszkodtunk, 

és minden lépcsôfokot a 
magunk izmaival és eszével 
vágtunk a magunk vérével 
öntözött irdatlan sziklába: 
onnan dobtak le minket. Tud-
juk: miért.” 

Vándor Andrea
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A szlovákul tanító aktív és 
nyugdíjas pedagógusokat 
köszöntötte június 5-én Ando 
György, a szlovák nemzeti-
ségi önkormányzat elnöke 
pedagógusnap alakalmából, 
a Garai utcai Szlovák Tájház 
Áchim termében.

A Kertvárosi Óvoda Mackó 
csoportja Pissné Hégely Szil-
via óvónô vezetésével hozta 
el pedagógusnapi mûsorát, 
majd igazi meglepetés követ-
kezett. Ando György Mészá-
ros Mihály színmûvészt és 
Szakál Veronika történészt 
hívta segítségül a Munká-
csy Mihály Múzeum gondo-
zásában tavaly napvilágot 
látott Vidám Csaba címû 
kötet Dedinszky anekdotái-
nak felelevenítéséhez. A kö-
tet a szintén csabai Mazán 
László karikatúráival jelent 

meg. Dedinszky Gyula haj-
dani csabai evangélikus lel-
kész visszaemlékezéseibôl, 
történeteibôl a jelenlevôk 
megtudhatták, hogy milyen 
volt az igazi csabai férfi és nô. 
A csabai ember mentalitása, 
világlátása, igaz embersége, 
mély hite van jelen ezekben 
a történetekben, amelyek az 
elmúlt 300 év csabaiságának 
összegzéseként foghatók fel, 
de a népi humorból is ízelítôt 
kaptunk. 

A hagyományos rendez-
vényen az elnök megköszön-
te a pedagógusoknak azt az 
önfeláldozó munkát, amelyet 
nap mint nap tanúsítanak a 
nemzetiségi nyelv- és kultúra 
ápolása terén. Külön köszö-
netet mondott Bohus Pálné 
Zsókának, a Mackó-Kuckó 
Óvoda vezetôjének, akit 

közelgô nyugdíjba vonulása 
alkalmából is búcsúztattak. 
A több évtizedes hagyomá-
nyoknak megfelelôen a pe-
dagógusnapi összejövetel 
közös beszélgetéssel, régi 
emlékek felelevenítésével ért 
véget.

Vándor Andrea

Pri príležitosti Dňa pedagógov 
pozdravil predseda slovenskej 
národnostnej samosprávy Juraj 
Ando 5-ého júna v Áchimovej 
sieni Slovenského oblastné-
ho domu na Garaiho ulici tých 
pedagógov, ktorí sa aktívne ve-
nujú, resp. venovali sa kedysi 
vyučovaniu v slovenčine. 

Skupina Macíkov z Ma-
terskej školy v Záhradnom 
meste pod vedením Szilvie 
Pissovej Hégelyovej pripra-
vila slávnostný program, po 
ktorom nasledovalo ozajstné 
prekvapenie. Okrem Juraja 
Anda k oživeniu atmosféry 
niekdajšej Čaby prostredníc-
tvom anekdôt Dedinského zo 
zbierky Veselá Čaba prispeli 
aj herec Mihály Mészáros a 
historička Veronika Szakál. 
Publikáciu, ktorá je ilustrova-
ná grafi kami Ladislava Ma-
zána – tiež Čabäna –, vydalo 
v minulom roku Múzeum M. 
Munkácsyho. Účastníci sa z 
historiek kedysi čabianskeho 
evanjelického farára, Júliusa 
Dedinského mohli dozvedieť, 
akí boli ozajstní Čabänia. 
Prednesy boli spestrené ori-
ginálnym ľudovým humorom, 

v príbehoch je zachytená aj 
mentalita, svetonázor, pravá 
ľudskosť a pevná viera Ča-
bänov, sú to akýmsi zhrnutím 
čabianskosti uplynulých 300 
rokov.

Na tradičnom podujatí sa 
predseda poďakoval pedagó-
gom za tú obetavú činnosť, 
ktorú v deň čo deň vykoná-
vajú na poli zachovávania ná-
rodnostného jazyka a kultúry. 
Zvlášť sa poďakoval za dlho-
dobú prácu Žóke Bohušovej, 
vedúcej Materskej školy v Zá-
hradnom meste (Mackó-Kuc-
kó), ktorá onedlho odchádza 
do zaslúženého dôchodku.

Záverom podujatia – ako 
obvykle už niekoľko desaťročí 
– pedagógovia mali možnosť 
porozprávať sa a oživiť si staré 
spomienky. 

Andrea Vándorová 

szlovák pedagógusok köszöntése Oslávenie slovenských pedagógov

SZOLGÁLTATÁS

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

Zár, redôny, szúnyogháló, 
napellenzô szerelése, javítása, 
utánfutó-kölcsönzés! Békés-
csaba, Dobos István u. 20.
Tel.: 30/233-4550, 66/636-135.

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

Burkolómunkát vállalok.
Tel.: 30/273-3191.

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

INGATLAN

Tulajdonostól eladó Békéscsa-
bán, a Szerdahelyi utcán elsô 
emeleti, 60 m2-es, háromszo-
bás, erkélyes, központi fûtéses 
– napkollektoros panellakás.
Érd.: 30/354-2563.

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

A Szántó utcában építési telek 
eladó. Tel.: 30/366-7616. 

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

OKTATÁS

Matematikából pótvizsgára, 
pótérettségire felkészítést vál-
lalok. Telefon: 70/392-0459.

Angol kezdôknek, haladók-
nak, nyelvvizsgára készülôk-
nek.
Tel.: 70/392-0459.

EGYÉB

Fehér nyitható fali fürdôszobai 
tükör, 2 db karnis, 1 pár háló-
szobai fali lámpa, lámpabura 
függesztékkel, tízes vas hús-
daráló, üveg kompótos- és 
süteményeskészlet, mûanyag 
szennyestartó eladó Békéscsa-
bán. Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

      2014. június 19–25.

Így neveld a sárkányodat 2. (szinkr. am. családi anim.) • 
PREMIER! 3D!
Demóna (szinkr. amerikai fantasy) 3D!• 
A holnap határa (szinkr. amerikai sci-fi akció) 3D!• 
Hogyan rohanj a veszTEDbe (szinkr. amerikai vígjáték) • 
A szépség és a szörnyeteg (szinkr. francia–német romantikus • 
kaland)
Csillagainkban a hiba (amerikai romantikus)• 
Fehér Isten (magyar thriller) ART!• 
Belle és Sebastian (szinkr. francia családi) ART!• 

     2014. június 26.–július 2.

Transformers: A kihalás kora (szinkr. amerikai sci-fi akció) • 
VILÁGPREMIER! 3D!
Így neveld a sárkányodat 2. (szinkr. am. családi anim.) • 
PREMIER! 3D!
Demóna (szinkr. amerikai fantasy)  3D!• 
Hogyan rohanj a veszTEDbe (szinkr. amerikai vígjáték) • 
Csillagainkban a hiba (amerikai romantikus)• 

A Kórusok Országos Tanácsa által minôsítést kapott ének-
karok lehetôséget kapnak arra, hogy vasárnaponként a 
Budai Palotában, a Nemzeti Galériában vagy a Történeti 
Múzeumban adjanak egyórás koncertet. A Békéscsabai 
Református Gyülekezet Énekkara a Nemzeti Galériában 
már több alkalommal is megmutathatta tudását, június 
elsô hétvégéjén a Történeti Múzeum barokk udvarában 
énekeltek Hajtmann Ildikó és – egy-egy dal erejéig – Kiss 
Márta, illetve Szabados Boglárka vezényletével

Budapesten énekelt
a református kórus

A nemzeti összetartozás napja
A trianoni emlékmûnél hajtott fejet a város lakossága 

A trianoni szerzôdés aláírásának 94. évfordulóján gyûltek 
össze a csabaiak emlékezni. A Trianon-emlékmû mellett 
felállított színpadon Dévai Nagy Kamilla, a Jókai színház, 
a Színitanház, a Balassi és a Dûvô Zenekar adott mûsort, 
majd a pártok és az elcsatolt országrészek képviselôi ko-
szorúztak. 

„Nemzetünk nem halt meg, él!”



A nagyvilág a nappalinkban
Digitális élmények, testre szabva

A személyre szabott szórakozás napjainkban 
egyáltalán nem számít elérhetetlen álomnak. Az 
Invitel digitális tévészolgáltatásaival a lehetôségek 
széles tárháza költözik otthonunkba, a filmektôl és 
sporteseményektôl kezdve a zenén át a hírekig. 
Már csak rajtunk múlik, mikor akarjuk megnézni 
a kedvenc sorozatunkat vagy imádott csapatunk 
mérkôzését.

Most mi lehetünk a mûsorszerkesztôk

A digitális tévé funkcióival többé nem nekünk kell al-
kalmazkodni a tévémûsorokhoz, azokat igazíthatjuk 
a mi igényeinkhez: bármikor rögzíthetünk vagy meg-
állíthatunk egyes adásokat, így soha nem maradunk 
le semmirôl. A nyári népszerû sportközvetítések kö-
vetéséhez még hasznosabb lehet mindez, hiszen a 
kulcsfontosságú történéseket akkor sem szalasztjuk 
el, ha becsönget a szomszéd, vagy megszomjazva 
fel kell állnunk a tévé mellôl. A legizgalmasabb pilla-
natokat pedig akár többször is visszanézhetjük.

Kényelem felsôfokon

A digitális televíziózás egyúttal kényelmesebbé is 
teszi az életet. Az elektronikus mûsorújságnak hála, 
többé már az sem kérdés, mikor kezdôdik az esti 
film vagy a legközelebbi rangadó, az információk 
ugyanis egy gombnyomásra elérhetôk. Digitális 
tévét választva a minôségre sem lehet panaszunk, 
mivel az Invitel által kínált 21 HD csatornával lapos 
tévénk minden funkcióját kihasználhatjuk, és kris-
tálytiszta képminôségben, kiváló hanghatással kí-
sérve élvezhetjük az adások legapróbb részleteit 
is. Az új technológia ezenkívül a nyelvtanulásban is 
segítséget nyújthat, mivel a többnyelvû adások ese-
tében egyre több mûsornál választhatunk nyelvet.

Személyre szabott szórakozás

Az Invitel széles tévécsatorna-választékában min-
denki megtalálja az érdeklôdésének megfelelô 
mûsorokat, legyen szó gyerekekrôl, felnôttekrôl 
vagy egy-egy téma szerelmeseirôl. A programkíná-
lat az egyéni igények alapján tematikus minicso-
magokkal tovább bôvíthetô és testre szabható.

Mindezekkel a lehetôségekkel új távlatok nyílnak 
meg elôttünk – pontosan akkor és úgy, amikor és 
ahogyan azt mi szeretnénk.

További információ: www.invitel.hu

Az én házam az én váram. A régi mondás most 
is érvényes, de ha úgy akarjuk, ma már akár 
szélesre is tárhatjuk az ajtót a nagyvilág elôtt, 
hogy egy pillanat alatt ott teremjen a nappalink-
ban, amire vágyunk – természetesen csak átvitt 
értelemben. Az intelligens tévészolgáltatások 
terjedése, valamint az egyéni ügyféligényekre 
is fi gyelmet fordító szolgáltatók teret nyitottak a 
bôséges választéknak és a saját elvárásokhoz 
alkalmazkodó kínálatnak. 

A Békéscsabai Ipartestület 
1885-ben történt alapítása 
után négy évtizeddel indított 
küzdelmet Kovács Mihály 
(1884–1945) elnök, malom-
tulajdonos a székház felépí-
téséért. Az 1928. évi avatás 
után döntöttek arról, hogy 
emléktáblán örökítik meg az 
elsô világháborúban elesett 
18 iparos hôs nevét.

1929 pünkösd hétfôjén, 85 
éve, az iparos székház ud-
varán gyûlt össze az iparos 
testület vezetôsége, népes 
tagsága, valamint a város 
legfôbb vezetôi az emléktáb-
la-leleplezési ünnepségre. 
A kegyeletes ünnepség a 
Magyar Hiszekegy hangja-
ival vette kezdetét, amelyet 
a Vasutas dalosok adtak elô 
Such János karnagy vezeté-
sével.

Dr. Forray Lajos, az ipar-
testület ügyésze ünnepi be-
szédében szívhez szólóan 
ecsetelte azt a felmérhetetlen 
áldozatot, amelyet a hôsök 
hoztak az élôkért. Beszédét 
Eötvös József szavaival zár-
ta: Szellemetek közöttünk 
marad, hogy tettekre intse az 
utódokat!

Azután lehullott a lepel a 
díszterem falán lévô, fehér 
márvány emléktábláról. Az 
aranybetûs szöveg: „Az 1914–
1918. évi világháborúban hôsi 

halált halt ipartestületi tagok: 
Ancsin János, Bagyinka Má-
tyás, Bheskó István, Csetnegi 
János, Gyulyás Lajos, Gyôri 
Károly, Hovorka Mihály, 
Krisztof András, Lipták Ká-
roly, Marik András, Nyilas Mi-
hály, Thiesz János, Zvaratkó 
György, Zsilák Pál, Zsofkó 
János. Bízva Magyarország 
feltámadásában, örök emlé-
kükre emelte a Békéscsabai 
Ipartestület 1929-ben.” Az 
emléktáblát rövid beszéd 
kíséretében megkoszorúzta 
Kovács Mihály elnök, a szék-
ház alapítója.

Az ünnepségen készült 
fotón, balról a második 
dr. Forray Lajos, mellette 
Medovarszky Mátyás városi 
fôjegyzô, Barthóty István dr. 

polgármester, Kovács Mi-
hály elnök, Korniss Géza dr. 
tanácsnok, Jánossy Gyula 
rendôrfôkapitány látható. 

Az iparos hôsök emléktáb-
lája 1945-ben lekerült a falról. 
Eltûnt és csak 2000-ben, az 
ipartestület 115. évfordulója 
elôtti hetekben került elô. Az 
épület padlásán a kémények 
lebontásakor találták meg. 
Több mint félszázada vastag 
por lepte, de épségben ma-
radt az emléktábla. A jubileu-
mi ünnepség alkalmából ren-
dezett dokumentumkiállítás 
megnyitásakor újból felavat-
ták az iparos hôsi halottak 
emléktábláját. Azóta a szék-
ház emeleti csarnokának fa-
lán, díszhelyen látható.

Gécs Béla

A fotón balról a második dr. Forray Lajos, az ipartestület 
ügyésze

Békéscsaba anno
Elsô világháborús iparos hôsök emléktáblája

Az izgalmas történetben való-
di jellemek rajzolódnak ki elôt-
tünk, miközben közel kerülünk 
olyan vadállatokhoz, amelyek-
tôl inkább félni szokás, meg-
barátkozunk velük, szívünkbe 
zárjuk ôket. Másrészt meghát-
rálunk, megdöbbenünk, ami-
kor a gonoszság, a kapzsiság, 
az erôszak tör ki azokból az 
emberekbôl, akiktôl megér-
tést, szeretetet várnánk. 

Akelát, az öreg farkast már 
gyermekkori olvasmányaink-
ból jól ismerjük, régen sze-
retjük; Bagira, a párduc, aki 
Maugliról anyjaként gondos-
kodik, a fiút saját kölykeként 
szereti, a másik kedvencünk. 
Az óriáskígyó a dzsungel 
egyik legfélelmetesebb vadál-
lata, de itt Káról kiderül, hogy 
bölcs és emberséges. Sir Kán, 
a tigris az erôszak, a kegyet-
lenség jelképe, a dögkeselyûk 
a haszonlesésé, élôsködésé. 
A dzsungel könyve a felnôtté, 
az emberré válás állomásain 
át kalauzol, rávilágít egyén és 
közösség kapcsolatára, az 
egymás iránti felelôsség fon-
tosságára. Maugli drámája, 
hogy „a farkasok közt ember, 
az emberek közt farkas”, va-
gyis mindenütt idegen, szám-
kivetett, hontalan. Mégis mind-

két közösségben, a vadállatok 
között éppen úgy, mint a falu 
népénél, akadnak pártfogói, 
tanítói, akik kiállnak mellette, 
segítik, szeretik. 

Az elsô pillanattól nagyon 
pörgôs az elôadás, egyik ri-
tuálé a másikat követi. Horgas 
Ádám rendezô nem elégedett 
meg a varázslatos történettel, 
a káprázatos látvánnyal és 
zenével, a musical mellé mély 
tartalmat is nyújtott, hogy el-
gondolkodtassa a nézôt. Jó 
érzéssel tapintott rá a „csa-
patélet” fontosságára, mert 
az valóban örök probléma, 
minden kor társadalmában 
kérdés, hogy a különbözô kö-
zösségekben hogyan találják 
meg a helyüket annak tagjai, 
az egyes emberek, személyi-
ségek.

Niedzielsky Katalin

A darabot a következô évadban is mûsoron tartják

varázslat és vad rituálé
A dzsungel könyve minden korosztálynak mesél

Az elôadásnak vége, de a 
fülemben a csodálatos dal-
lamok, és ez így lesz még 
napokig, sokáig. Mit ér a 
farkas?, Amíg ôriz a sze-
med, Vadászok dala, Sza-
vakat keresek, A tigris éj-
szakája, Beszél a szél… És 
persze a szellemes szöve-
gek, azok is elkísérnek, ve-
lem maradnak, amikor Be-
indul a pofonofon, vagy a 
hipnózis Válj kôvé címmel! 
A dzsungel könyve musical 
Békéscsabán a Jókai és a 
Szombathelyi Weöres Sán-
dor Színház közös produk-
ciójaként, évadzáró premi-
erként került színre Horgas 
Ádám rendezésében. Dés 
László zenéje, Geszti Péter 
dalszövegei és Békés Pál 
dramaturgiája igazi családi 
bemutató. A darab minden 
korosztálynak színvona-
las szórakozást, emléke-
zetes színházi estét ígér, 
és a következô évadban is 
mûsoron tartanak. 
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