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Több mint 500 békéscsabai általános és középiskolás diák 
vett részt március 7-én a Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
tornatermében megtartott sportnapon. Fogyatékkal élô és 
ép fi atalok együttesen próbáltak ki több érdekes játékot.

Mint azt Pordán Ákos, a Kézen-
fogva Alapítvány ügyvezetôje 
a megnyitón elmondta, hu-
szonegy éve dolgoznak azon, 
hogy a hazánkban élô mint-
egy 600 ezer fogyatékkal élô 
ember elfogadását, megisme-
rését segítsék. Ennek egyik 
jó példája a Békéscsabán is 
megrendezett sportnap.

A rendezvény kiemelt 
támogatója az OTP Bank, 
amelynek békéscsabai fiók-
vezetôje, Balogh Mária azt 
hangsúlyozta, cégük nyolc 
éve állt elôször a sportnap 
kezdeményezése mellé. Fel-
adatuknak tartják az olyan tár-
sadalmi csoportok segítését, 
melyek tagjainak különféle 
hátrányokkal kell megharcol-
niuk hétköznapjaik során.

Mint megtudtuk, az or-
szágos kampányt kilencedik 
alkalommal indította útjára a 

Kézenfogva Alapítvány. Idén 
a sport erejét felhasználva 
segítik a fogyatékkal élô em-
berek elfogadását. A csabai 
sportnapon párhuzamosan 
zajlottak a programok. A gye-
rekeknek lehetôségük volt 
kipróbálni az ülôröplabdát, 
kerekes székes kosárlabdát, 
vak pingpongot, vak focit, 
kerekes székes akadálypá-
lyát, csörgôlabdát, tandemke-
rékpározást, kerekes székes 
vívást, a kisebbek számára 
pedig sorverseny jellegû aka-
dálypályát rendeztek be. A 
rendezvény ideje alatt fogya-
tékosügyi szervezetek mutat-
koztak be és az OTP Esély 
Társasjátéka várta a részt-
vevôket. A házigazda iskola 
igazgatója, Szeleczki Erzsébet 
egy serleget kapott ajándék-
ba az alapítványtól.

Gajdács E.

Vantara Gyula a közgyûlésen 
kiemelte, hogy az elmúlt 
évekhez hasonlóan most 
sem vet ki új adókat a város, 
és a jelenlegi adók mértékét 
sem emelik. A helyi iparûzési 
adóbevételek múlt évben így 
is a tervezettnél 125 millió 
forinttal magasabb szinten 
teljesültek, összességében 
elérték a 3 milliárd forintot. 
A polgármester köszönetet 
mondott Békéscsaba vállal-
kozóinak, hogy ezzel is segí-
tették a városi célok megva-
lósítását. 

Mint az elhangzott, a 2014. 
évi költségvetés tartalmazza a 

biztonságos feladatellátáshoz 
szükséges elôirányzatokat, 
az önkormányzat és intézmé-
nyeinek stabil mûködéséhez 
szükséges hátteret, valamint 
– erôn felül is – a sport, a kul-
túra és a civilek támogatását. 
Kiegyensúlyozott a város 
költségvetése, amely fegyel-
mezett gazdálkodással telje-
síthetô. Az intézményhálózat, 
az egészségügyi ellátás sta-
bil, a mûködéshez szükséges 
források rendelkezésre áll-
nak. Mintegy ezer fô közfog-
lalkoztatását tervezik ebben 
az évben, és a rászorulók 
segélyezése is megoldott. A 

fejlesztésekre tervezett ösz-
szeg idén 4,2 milliárd forint, 
felújítási feladatokra pedig 
kétszázmilliót szán a város. 
Minden olyan lehetôséget 
igyekeznek megragadni, ahol 
százszázalékos a pályázatok 
támogatottsága. 

– A központi támogatások, 
a helyi bevételek, a pályáza-
ti pénzeszközök, valamint a 
jelentôs nagyságrendû költ-
ségvetési maradvány és az 
adósságkonszolidáció által 
biztosított mozgástér együt-
tesen lehetôvé teszik a kötele-
zô feladatok mellett az önként 
vállalt feladatok ellátását is. 
Biztonságos, megalapozott, 
de fegyelmezett végrehajtást 
igénylô Békéscsaba ez évi 
költségvetése – jegyezte meg 
a polgármester.

Mikóczy Erika

A képviselô-testület 14,8 milliárdos bevételi és kiadási 
fôösszeggel fogadta el Békéscsaba  2014.  évi költségve-
tését, amely biztosítja a város és intézményeinek mûkö-
dését, fejlesztéseket, felújításokat fi nanszíroz, de mind-
emellett fegyelmezett végrehajtást igényel. 

Örömteli tény, hogy a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal által 
közölt elôzetes adatok sze-
rint a 2013. január–december 
közötti idôszakban 18 868 
vendég 53 887 vendégéj-
szakát töltött el Békéscsaba 
kereskedelmi szálláshelyein. 
Ezen vendégforgalmi adatok 
jelentôs növekedést mutat-
nak, hiszen a vendégek szá-
ma több mint 18 százalékkal, 
a vendégéjszakák száma 
pedig 26 százalékkal emel-
kedett az elôzô év hasonló 
idôszakához képest. A turisz-
tikai adatok növekedésében a 
belföldi és külföldi vendégfor-
galom emelkedése egyaránt 
szerepet játszott. A külföldi 
vendégéjszakák száma kie-
melkedôen, több mint 42 szá-
zalékkal, a belföldi vendégéj-
szakák száma is jelentôsen, 
több mint 23 százalékkal bô-
vült a megelôzô év adataihoz 
viszonyítva. Ahogyan Békés 
megyében, úgy Békéscsa-
bán is 80 százalékos részará-
nyával meghatározó a belföldi 
turizmus.

A fentiek is azt bizonyítják, 
hogy a korábbi évek turiszti-

kai fejlesztéseinek hatása már 
most megmutatkozik Békés-
csabán. Az önkormányzat és 
a turizmus terén mûködô vál-
lalkozások egyaránt fontos-
nak tartják a kínálat további 
mennyiségi és minôségi fej-
lesztését, s a következô idô-
szakban, az uniós források 
segítségével megvalósuló 
további hét turisztikai projekt 
is a tartós növekedés lehetô-
ségét vetíti elôre. 

Az idei Utazás Kiállítás 
békéscsabai standjáról most 
sem hiányozhatott a kolbász, 
a látogatók saját szemükkel 
követhették végig a gyúrás, 
töltés folyamatát a Csabai 
Kolbászklub Egyesület tag-
jainak jóvoltából, majd meg is 
ízlelhették a csábító illatú sült 
kolbászt, a pálinka klub pedig 

jófajta nedûket kínált a közön-
ségnek.

Opauszki Zoltán kabinet-
fônök a kiállítás békéscsabai 
standján tartott tájékoztatójá-
val kedvet csinált a sajtó mun-
katársainak és az érdeklô-
dôknek ahhoz, hogy mielôbb 
ellátogassanak városunkba. 
Mint mondta, a Munkácsy-
emlékév számos izgalmas 
programot kínál, ezek közül is 
kiemelkedô az az egyedülálló 
s nagyszabású kiállítás, mely-
ben a Pákh Imre tulajdonában 
lévô képek is szerepelnek. 

– A Csabai kolbász az el-
múlt év végén hungarikum 
lett, s ennek értékét tovább 
növeli, hogy a kolbász és sza-
lámi termékek közül a mi hús-
készítményünk kapta meg 
elsôként ezt a rangos címet. 

Arra törekszünk, hogy a váro-
sunk védjegyévé lett Csabai 
kolbász minél több fogyasztó-
hoz jusson el, ezt a célt szol-
gálja a most épülô CsabaPark 
is. A közel 1,5 milliárd forintból 
megvalósuló, kiemelt turisz-
tikai beruházás eredménye-
ként létrejött komplexumban 
kap méltó helyet a jövôben a 
kolbászfalu és a kolbászfesz-
tivál is – hallhatták a jelenlé-
vôk Opauszki Zoltántól.

A kiállítás csabai standján 
képviseltette magát a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ, 
a Békéscsabai Tourinform Iro-
da, a Békéscsabai Turisztikai 
Egyesület, a Csabai Kolbász-
fesztivál, a Turisztikai Pályaud-
var és a Körösök Völgye Natúr-
park Egyesület is.

Gajdács Emese

Egyre több vendég jön Csabára
Városunk a budapesti Utazás Kiállításon

Békéscsaba saját standdal 
képviseltette magát az idei, 
budapesti Utazás Kiállítá-
son. A fôvárosi esemény 
közönsége információkat 
kaphatott a csabai progra-
mokról, turisztikai attrakci-
ókról, gasztronómiai külön-
legességekrôl. 

Békéscsaba saját standdal képviseltette magát a kiállításon

Vantara Gyula: Köszönet Békéscsaba vállalkozóinak a befi zetett helyi adókért

A közgyûlés elfogadta Békéscsaba költségvetését
Biztonságos, de fegyelmezett végrehajtást igénylô a városi büdzsé

Nem para a para!
Sportnap kézen fogva
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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 januári 
közgyûlés legfontosabb témáit, köztük kiemelten a 2014. 
évi költségvetést.

Vantara Gyula: Nôtt a város vagyona

A költségvetésrôl, az állami 
tulajdonban lévô ingatlanok 
megigénylésérôl, a nemze-
tiségi önkormányzatok tevé-
kenységérôl és a jaminaiak 
mentôs ellátásáról szólt Van-
tara Gyula polgármester szo-
kásos, közgyûlés utáni sajtó-
tájékoztatóján.

A költségvetés kapcsán a 
polgármester egyebek mel-
lett elmondta, hogy a fegyel-
mezett és kiegyensúlyozott 
gazdálkodásnak, valamint az adósságkonszolidációnak 
köszönhetôen folytatódhattak a fejlesztések. Békéscsabán 
2008 óta 110 projekt valósult meg, vagy van folyamatban 30 
milliárd forint értékben. Az elmúlt években 12 milliárd forint-
tal nôtt, jelenleg 67 milliárd forint a város vagyona, s idén 4,2 
milliárd jut fejlesztésekre. Vantara Gyula szólt arról, hogy a 
közgyûlés döntése szerint városi tulajdonba kerül a Vasutas 
Mûvelôdési Ház és Oktatási Központ, az ingatlan üzemel-
tetése, a mûködéssel kapcsolatos költségek, az állagmeg-
óvás azonban a mûködtetô egyesület kötelessége marad. 
Ugyancsak fontos döntés eredménye a Békés Airport Kft. 
állami tulajdonú részesedésének ingyenes megigénylése. 
Ezzel Békéscsaba 85 százalékban tulajdonolja majd a cé-
get, ami új lehetôségeket nyit a repülôtér kihasználtságának 
növelése terén.

A vagyonkezelô zrt. beszámolója kapcsán a polgármester 
azt hangsúlyozta, hogy a cég nyeresége tavaly 9,5 millió forint 
volt, de nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az önkor-
mányzatnak több mint száznegyvenmillió forintot fizettek be. 
Jól gazdálkodtak és értékes munkát végeztek a Békéscsabán 
tevékenykedô nemzetiségi önkormányzatok is – említette Van-
tara Gyula. A tájékoztató végén szó esett arról, hogy egyelôre 
nem létesül ideiglenes mentôállomás Jaminában, ezt ugyanis 
a mentôszolgálattól kapott tájékoztatás szerint nem indokolják 
a körülmények, a híd lezárása. A mentôszolgálat adatai sze-
rint az elmúlt három hónap 2880 riasztása közül 203 érintette 
Jaminát, s ezeknek a hívásoknak a megváltozott forgalmi rend-
ben közlekedve is idôben eleget tudnak tenni a mentôsök.

Fidesz: Nem „választási költségvetést” készítettünk

Nem választási költségve-
tést készítettünk, elsôdleges 
szempontunk a város stabi-
litásának megôrzése volt. A 
kötelezô feladatokat mara-
déktalanul ellátjuk, az önként 
vállalt feladatok tekintetében 
nem lépünk vissza, és óvatos 
fejlôdést is lehetôvé tesz Bé-
késcsaba 2014. évi költség-
vetése – kezdte dr. Ferenczi 
Attila a Fidesz közgyûlés utá-
ni tájékoztatóját.

A tanácsnok beszélt arról, hogy tavaly júliusban Békéscsa-
ba adósságának 64 százalékát vállalta át az állam, december-
ben kétszer 300 milliót kapott az önkormányzat, február végé-
vel pedig a maradék adósságot is átvállalták.

– A költségvetés fôösszege 14,8 milliárd forint, amely-
bôl biztonsággal finanszírozható a város és intézményeinek 
mûködése, emellett fejlesztések, felújítások is beleférnek. 
Idén 4,2 milliárd forintot szánunk fejlesztésekre, mint például 
a szennyvíztisztító telep befejezése, a CsabaPark elsô ütemé-
nek befejezése, a belváros-rehabilitáció második ütemének el-
kezdése vagy a piac fejlesztése. Nem tervezzük új adónemek 

kivetését és nem emelünk adókat. A vezérelvünk az volt, hogy 
nem lépünk vissza, nem faragunk le a különbözô támogatá-
sokból – mondta dr. Ferenczi Attila, majd hozzátette, hogy köz-
munkaprogramokban idén több mint ezer embert foglalkoztat 
a város,  az államtól 304 millió forintot kaptak az óvodapeda-
gógusok bérfejlesztésére, de a bölcsôdei dolgozók helyzetét is 
szeretnék jobbá tenni a szociális életpálya modell keretében.

A tanácsnok megjegyezte, hogy továbbra is gondot fordít az 
önkormányzat az utakra, járdákra, és 14 millió forintot a mun-
kahelyteremtés támogatására is elkülönítettek. Köszönetet 
mondott Békéscsaba vállalkozóinak, akik – áldozatos munká-
juknak köszönhetôen – a múlt évben a tervezettnél is több helyi 
adót fizettek be, a tervezettnél is többel járultak hozzá a város 
költségvetéséhez. 

Dr. Ferenczi Attila megköszönte Bohus Pálné nyugdíjba 
vonuló óvodavezetô munkáját, aki sok békéscsabai gyermek 
indulását segítette. Végül elismeréssel szólt a Békéscsaba 
Vagyonkezelô Zrt.-rôl, amely sok önkormányzati feladatot hajt 
végre, nyereséget termel, és 145 millióval a város költségveté-
séhez is hozzájárul. 

MSZP: Csorbul az önkormányzat önrendelkezése

Egy Jaminát érintô, ám 
a közgyûlés napirendi 
pontjai közé be nem ke-
rült kezdeményezésrôl 
és a költségvetésrôl 
mondta el véleményét 
a szocialista párt két 
önkormányzati képvi-
selôje a testületi ülést 
értékelô sajtótájékoz-
tatón.

Miklós Attila, az MSZP békéscsabai szervezetének elnöke 
elôször arra emlékeztetett, hogy a legutóbbi közgyûlésen azt 
kérték, legyen a tárgyalásra váró napirendi pontok között a ja-
minai, ideiglenes mentôállomás ügye is. 

– Bár korábban megígérték, négy nappal az Orosházi úti 
felüljáró bontása elôtt, egy lakossági fórumon derült ki, hogy 
mégsem lesz telepített mentôállomás Jaminában. Erre a híd el-
bontása, a megnehezült közlekedés miatt lett volna szükség. Azt 
is indítványoztuk, a közgyûlés határozatban kérje az országos 
mentôszolgálatot, hogy orvosolja a problémát, ám ezt  leszavaz-
ta a többség. Szerintünk viszont erre szükség lett volna annak 
érdekében, hogy megmutassuk: a képviselô-testület törôdik a 
jaminaiakkal, minden eszközzel igyekszik csökkenteni az ôket 
hátrányosan érintô hatásokat – hallhattuk Miklós Attilától.

Hrabovszki György hangsúlyozta, a vasútberuházásra szük-
ség van, de kifogásolta, hogy kevés az információ, sok esetben 
a képviselôk is csak mendemondákra hagyatkozhatnak, ha a 
polgárok kérdésekkel keresik meg ôket. „ Igaz, hogy a beru-
házó ez esetben nem a város, hanem a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztô Zrt., a munkák viszont Békéscsabán zajlanak, s az itt 
élôk életét befolyásolják” – fogalmazott a szocialista politikus.

A költségvetésrôl Miklós Attila elmondta: papíron kiegyensú-
lyozottnak tûnik, papíron úgy tûnik, biztonsággal mûködtetjük 
az intézményeket és a kommunális fejlesztésekre is van pénz, 
ám érdemben nincs koncepció arra, hogyan rangsorolják a 
felmerült lakossági igényeket. Az MSZP helyi elnöke azt is ki-
fogásolta: azzal, hogy az államhoz került több intézmény, nem 
születhetnek helyben a döntések, s ez az önkormányzat önren-
delkezését csorbítja.

LMP: Újabb jaminai fórumot javasolnak

Az LMP közgyûlés utáni sajtótájékoztatóján Takács Péter több 
témát is érintett, így a költségvetést és a vasútfelújítást is.

– A most elfogadott költségvetésnek változatlanul az egyik 
gyenge pontja a munkahelyteremtô beruházások támogatása, 
a másik a kommunális felújításokra szánt alig több mint 200 mil-
lió forint. Egy ekkora infrastruktúrával rendelkezô településen, 
mint Békéscsaba, évente minimum ennek a duplájára lenne 
szükség – jelentette ki a politikus, aki két módosító javaslatot is 
tett: kezdeményezte, hogy a polgárôrség támogatására szánt 

950 ezer forintot, valamint a 
karitatív szervezetek pályázati 
keretösszegét emeljék meg 
egy-egy millió forinttal a 30 
milliós tartalékalap terhére, 
ám javaslata összesen három 
igen szavazatot kapott.

A belváros rehabilitációjá-
nak II. üteme kapcsán Takács 
Péter azt reméli, alkalom nyí-
lik arra, hogy a kerékpáros-
forgalom kikerüljön a sétá-
lóutcáról, s a Mednyánszky 
és Gyóni Géza utca újraaszfaltozása is beilleszthetô legyen a 
programba. A nemzetiségi önkormányzatok beszámolójáról 
szólva az LMP képviselôje kiemelte: a románok esetében kü-
lön említést érdemel, hogy segítik a határon átnyúló gazdasági 
kapcsolatok kialakítását, a lengyelek esetében átlagon felüli 
aktivitással találkozhatunk, az pedig példaértékû, ahogy ápol-
ják az 1848–’49-es szabadságharcunk emlékhelyeit nemcsak 
Magyarországon, hanem Erdélyben is.

A vasútfelújítás is szóba került a sajtótájékoztatón. Takács 
Péter szerencsésnek tartaná, ha a városvezetés rövid idôn be-
lül lakossági fórumot tartana a polgármester részvételével a 
teljes körû tájékoztatás érdekében. A képviselô arra szeretne 
választ kapni, milyen intézkedéseket terveznek, melyekkel pró-
bálják könnyíteni az erzsébethelyiek nehézségeit a vasútfelújí-
tás idôtartama alatt.

Jobbik: Az államnak kompenzálnia kell
az Alföldvíz Zrt. bevételkiesését

A Jobbik önkormány-
zati képviselôi a költ-
ségvetésrôl, az Alföld-
víz Zrt. mûködésérôl 
és a Vasutas Mûvelô-
dési Ház önkormány-
zati tulajdonba kerülé-
sérôl mondták el véle-
ményüket. 

– Az elmúlt évek 
kormányzati barká-
csolásai nem váltak az önkormányzatok javára, gondoljunk 
csak arra, hogy az adósságkonszolidációval egy idôben je-
lentôs forráselvonásokat eszközölt az állam, így Békéscsa-
ba alulfinanszírozottsága megmaradt – jelentette ki Strifler 
Attila, és hozzátette, hogy álláspontjuk szerint a város hely-
zetén sokat lehetne javítani a részletekre való odafigyelés-
sel és körültekintô döntések meghozatalával. Strifler Attila 
megjegyezte, hogy a Jobbik erôs, társadalmilag és gazda-
ságilag is autonóm településeket szeretne látni az ország-
ban, ahol rend van és biztosított a megélhetés – mivel ezt az 
irányvonalat nem követi Békéscsaba idei költségvetése, azt 
nem tudták támogatni. 

A Jobbik képviselôi úgy vélik, hogy az Orosházi úti híd le-
zárása és a terelések miatt kár érheti a jaminai vállalkozókat, 
a kiesést valamilyen módon ellensúlyozni kellene. Szabóné 
Kocziha Tünde beszélt arról, hogy a Vasutas Mûvelôdési Ház 
az államtól a városhoz került. A ház mindig jelentôs szerepet 
töltött be Békéscsaba kulturális életében, ezért mindent el kell 
követni annak érdekében, hogy a tulajdonosváltás ne legyen 
negatív hatással az intézményre és dolgozóira. 

– Aggodalommal figyeljük az Alföldvíz Zrt. helyzetét. Idén 
207 millió forintos hiányt tervezett a cég. Néhány hónapja 595 
millió forint hitelfelvételrôl döntöttek, a mostani elôterjesztés 
további 574 millió forint hitelfelvételt tartalmazott. A rezsicsök-
kentés 650 millió, a közmûadó 730 millió forint bevételkiesést, 
a felügyeleti díj pedig 100 milliós költséget okoz a cégnek. A 
rezsicsökkentést támogatjuk, de továbbra is szorgalmazzuk az 
állami és önkormányzati cégek megmentését, kompenzálását. 
Az állam döntései következtében van nehéz helyzetben az Al-
földvíz, ezért az államnak kell segítenie – szögezte le 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
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A képviselô-testület az ország-
gyûlési választások kampány-
idôszakában már nem ülé-
sezik, márciusban tehát egy 
közgyûlés kimarad. A mun-
katerv szerint a legközelebbi 
ülést április 25-én tartják.

Mivel a februári és az ápri-
lisi közgyûlések között felme-
rülhetnek olyan – elsôsorban 
pályázatokkal kapcsolatos 
– ügyek, amelyeknél a ha-
táridôk betartása érdekében 

halaszthatatlan döntésre van 
szükség, a képviselô-testület 
döntési jogot adott a pénz-
ügyi, gazdasági és városfej-
lesztési bizottságnak. A bi-
zottság ez idô alatt, utólagos 
beszámolási kötelezettség 
mellett dönthet olyan, a fel-
adatkörét érintô, elsôsorban 
pályázatokkal kapcsolatos 
ügyekben, amelyekben a ha-
táridôk betartása ezt indo-
kolttá teszi.

A Békéscsaba 1912 Elôre 
Futball Zrt. a 2014/’15-ös baj-
noki évadra – az elôzô évhez 
hasonlóan – NBI-es licencké-
relmet kíván benyújtani a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség-
hez. A kérelem benyújtásának 
határideje 2014. március 14. A 
pénzügyi alapkritériumok tel-
jesítéséhez a tulajdonos, azaz 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának részé-
rôl 25 millió forintos összegrôl 

szóló biztosíték nyújtását kell 
igazolni. 

A képviselô-testület dön-
töt t a szükséges összeg 
biztosításáról készpénzletét 
formájában. A készpénzletét 
2014. július 1-jétôl 2015. júni-
us 30-áig szól, viszont ha a 
Békéscsaba 1912 Elôre SE a 
2014/’15-ös bajnoki szezont 
nem az NB l-ben, hanem az 
NB2-ben játssza le, a kész-
pénzlekötés felbontható.

Az elmúlt évben városunk 
roma nemzetiségi önkor-
mányzata 14, lengyel nem-
zetiségi önkormányzata 14, 
román önkormányzat 11, szlo-
vák önkormányzata 12 ülést 
tartott – derül ki az ezt taglaló 
közgyûlési tájékoztatóból.

A nemzetiségi önkormány-
zatok a részükre juttatott 
221 833 forint központi költség-
vetési támogatásból, a feladat-
alapú támogatásból és a ren-
delkezésükre bocsátott egyéb 
forrásokból (települési önkor-
mányzat támogatása, pályá-
zatok, saját bevétel) látták el 
feladatukat. Tavaly a lengyelek 
1 429 000, a romák 2 517 000, 

a románok 2 048 000, a szlo-
vákok pedig 4 019 368 forintot 
kaptak az önkormányzattól. A 
2013-ban feladatalapú támo-
gatásra elnyert összegek a 
lengyel nemzetiségi önkor-

mányzatnál 1 216 950, a roma 
nemzetiségi önkormány-
zatnál 1 216 950, a román 
önkormányzatnál 1 847 945, 
a szlovák önkormányzatnál 
1 872 214 forint volt.

A tervek szerint idén is több 
mint ezer ember dolgozhat 
Békéscsabán a közfoglalkoz-
tatásban. Ismét lehetôség nyí-
lik a Startmunka mintaprog-
ramban való részvételre, a 
belügyminiszter által meghir-
detett új típusú közfoglalkozta-
tási programok megvalósítá-
sára, és hosszabb idôtartamú 
közfoglalkoztatásra is. A Start-
munka mintaprogramban 
napi 6–8 órás foglalkoztatás 
valósítható meg öt hónapos 
idôtartamban. Az önkormány-
zat a Startmunka keretében 
szeretné folytatni a következô 
programokat: facsemete-ülte-
tés; szôlôtelepítés, -gondozás; 
járdalapgyártás; természet-
védelmi területek kezelése; 
csapadékvíz-elvezetési prog-

ram; illegális hulladéklerakók 
felszámolása; belterületi bur-
kolt utak karbantartása.

A belügyminiszter által 
meghirdetett program ke-
retében az önkormányzati 
bérlakások és intézmények 
felújítását és a fahulladék 
újrahasznosítását szeretné 
megoldani közmunkásokkal 
a város. 

Az önkormányzatnak idén 
ismét lehetôsége nyílik arra, 
hogy hosszabb idôtartamú 
közfoglalkoztatás támogatá-
sára irányuló kérelmet nyújt-
son be a munkaügyi köz-
ponthoz. 

A foglalkoztatottak terve-
zett létszámát itt a munkaügyi 
központtal történt egyeztetést 
követôen határozzák meg.

A projekt elôkészítése zajlik. 
A beruházás a Petôfi Sándor 
utca–Jókai utca–Luther Már-
ton utca–Irányi Dániel utca–
Munkácsy Mihály utca–Posta 
köz–Szabadság tér–Bartók 
Béla utca által határolt terüle-
tet egyes szakaszait érinti. 

A fejlesztés célja a városi 
területek olyan integrált meg-
újítása, amely érdemben 

hozzájárul ahhoz, hogy a vá-
ros gazdasági és társadalmi 
aktivitása fokozódjék. Ennek 
érdekében megújulhat a 
környezet, az infrastruktúra, 
megóvják és hasznosítják 
az épített örökség értékeit, 
ösztönzik a gazdasági te-
vékenységeket, a közcélú 
funkciók, illetve közszolgál-
tatások bôvülését. 

A projekt keretében fej-
leszthetôek a kiskereskedel-
mi, szolgáltató-, vendéglátó-
egységek, felújíthatók köz-
terek, közparkok, szabadtéri 
közösségi terek, bôvíthetôk 
a települési zöldfelületek, 
felszíni ingyenes vagy fizetôs 
nyílt parkolók. Közlekedési 
fejlesztésekre is sor kerül-
het, így a belterületi közúthá-
lózat felújítása, fejlesztése, 
korszerûsítése, kerékpáros 
létesítmények építése, térfi-
gyelô rendszer kiépítése is 
megvalósulhat a csabai bel-
városban.

A közgyûlés napirendjén szerepelt a belváros-rehabilitáció 
második üteme projektötletének benyújtása. Az új pályá-
zatban elnyerhetô támogatás legfeljebb 740 millió forint, a 
támogatási intenzitás pedig 100 százalékos, így a megvaló-
sításhoz nem szükséges önkormányzati önerô.

A közgyûlés döntött arról, hogy 2014-ben, a közfoglalkoz-
tatási elôirányzatban biztosított költségvetési keret erejé-
ig, a város ismét részt vesz a közfoglalkoztatási progra-
mokban.

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

Belváros-rehabilitáció II.
Százszázalékos támogatási intenzitás

Közfoglalkoztatás 2014

A belváros-rehabilitáció második üteme a Knézich utcát is érinti

A nemzetiségeket jelentôs összeggel támogatja a város

Több programra is pályázunk

Nemzetiségi önkormányzatok Márciusban nem lesz 
közgyûlés

Biztosíték az Elôrének

Beszámolt a vagyonkezelô
A Békéscsaba Vagyonkezelô 
Zrt. törzsház szintû 2014-es 
évi eredményét 867 041 000 
forint nettó árbevétellel és 
9 578 000 forint adózás elôt-
ti eredménnyel (nyereség-
gel) fogadta el Békéscsaba 
közgyûlése. Ugyanakkor 
elfogadták a Vagyonkezelô 
Zrt. 2014. évi üzleti tervét  is 
789 787 000 forint nettó ár-
bevétellel és 6 385 000 forint 
adózás elôtti eredménnyel. A 
tájékoztatóból egyebek mel-

lett kiderült, hogy a vagyon-
kezelônek az önkormányzat 
felé fennálló befizetési köte-
lezettsége a következôkép-
pen alakul: ingatlanhaszno-
sítási díj 178 280 000 forint + 
áfa, piacbérleti díj 12 216 000 
forint + áfa, Árpád fürdô bér-
leti díj 19 972 000 forint + áfa, 
Innovációs Központ bérleti 
díj 916 000 forint forint + áfa, 
parkolási bevétel 117 000 000 
forint + áfa, lakbérbevétel 
62 598 000 forint + áfa.

Ugyanakkor a vagyon-
kezelô az önkormányzattól 
a következô támogatáso-
kat és díjakat kapja: Árpád 
fürdô mûködési támogatása 
119 000 000 forint, sportléte-
sítmények mûködési támoga-
tása 100 000 000 forint, lakás 
üzemeltetési költségek meg-
térítése 35 591 000 forint + 
áfa, parkolási költségek meg-
térítése 60 630 000 forint + 
áfa, a Csabai Mérleg kiadása 
23 851 000 forint + áfa.

Búcsúzik az 
óvodavezetô

Csabának 
fontos a reptér

Változás a 
„Vasutasnál”

Számlálók

Bohus Pálné, a Mackó-Kuckó 
Óvoda vezetôje nyugdíjba 
vonul. A közgyûlésen Vantara 
Gyula polgármester és Zele-
nyánszki Péter bizottsági elnök 
megköszönte az óvodavezetô 
négy évtizedes, áldozatos 
munkáját. A Mackó-Kuckó 
Óvoda intézményvezetôi állá-
sának betöltésére pályázatot 
ír ki az önkormányzat. 

Döntöttek a képviselôk a Békés 
Airport Kft. állami tulajdonú ré-
szesedésének ingyenes meg-
igénylésérôl. Az önkormány-
zat kezdeményezte a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelô Zrt.-
nél a Békés Airport Kft.-ben 
az állam tulajdonát képezô 80 
százalékos társasági részese-
déshez kapcsolódó tulajdono-
si jogok gyakorlását.

Ennek oka, hogy a repülô-
tér mûködtetésének fenntar-
tása Békéscsaba és térsége 
szempontjából fontos fel-
adat, a repülôtér megléte és 
az általa kínált jelenlegi és a 
késôbbiekben továbbfejleszt-
hetô szolgáltatások jól kiegé-
szítik Békéscsaba és a térség 
fejlesztési elképzeléseit.

A Vasutas Országos Közmû-
velôdési és Szabadidô Egye-
sület tájékoztatta az önkor-
mányzatot arról, hogy a MÁV 
Zrt.-tôl a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelô Zrt.-hez került a 
Békéscsaba, Andrássy út 79–
81. alatt lévô két ingatlan. Itt 
mûködik a Vasutas Mûvelôdési 
Ház és Oktatási Központ, ami 
Békéscsaba kulturális életének 
szerves része. Az önkormány-
zat megigényli az MNV Zrt. ré-
szére átadott ingatlanokat, az 
egyesület pedig vállalta, hogy 
az ingatlanok önkormányzati 
tulajdonba adása esetén vál-
tozatlan formában mûködteti 
tovább a mûvelôdési házat. 

Az országgyûlési képviselôk 
általános választását ápri-
lis 6-án tartják, a közgyûlés 
legutóbbi ülésén a szavazat-
számláló bizottságokba há-
rom-három tagot és a szük-
séges számban póttagokat 
választottak. A bizottságok-
ban a településen lakcímmel 
rendelkezô, a központi név-
jegyzékben szereplô válasz-
tópolgárok vannak, akik nem 
tagjai pártoknak vagy a vá-
lasztókerületben jelöltet állító 
jelölô szervezetnek.  

Az oldalt írta: Gajdács 
Emese és Mikóczy Erika

 Kövesse híreinket, felhívásainkat és 
játékainkat a facebookon is!

Nemzetiségi önkormányzatok



4 CsabaI Mérleg

Március 15., 14–17 óra között 
Családi játszóház – Csákó- 
és kokárdakészítés a Mun-
kácsy múzeumban
Március 15., 19 óra: Szkítia 
koncert a Csabagyöngyében
Március 17., 18 óra: Grendel 
Lajos – életút a CsaKK-ban
Március 17., 19 óra: Nônapi 
Operettgála a Phaedra Ren-
dezvényközpontban
Március 17., 19.30 óra: A Sze-
gedi Filharmonikus Zenekar 
koncertje a CsaKK-ban
Március 18., 14 óra: „Miska 
nyomában” – Munkácsy és 
a népszerûsítô irodalom a 
Munkácsy Emlékházban
Március 20., 17 óra: Mun-
kácsy-estek sorozat – Gesz-
tusok és pillantások a Mun-
kácsy múzeumban
Március 20., 19 óra: Rockest 
a CsaKK-ban
Március 21., 14 óra: „Mis-
ka nyomában” – Munkácsy 
és a népszerûsítô irodalom a 
Munkácsy Emlékházban
Március 22., 19 óra: Ôszülô-
sök – A Balassi Táncegyüt-
tes „Ôszülô Halánték” Szeni-
or Együttesének bemutatója 
a CsaKK-ban

Programajánló

Öt tipp
öt pizzáért

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

Március 15., 19.00 Szkítia-koncert
Elôzenekar: Vida Rock Band Roll
Jegyár: 900 Ft. 
Március 17., 18.00 Grendel La-
jos Kossuth-díjas íróval dr. Elek Ti-
bor irodalomtörténész beszélget. 
Közremûködik: Bartus Gyula Jászai-
díjas színmûvész. A belépés díjtalan. 
Március 17., 19.30 A Szegedi Szimfo-
nikus Zenekar koncertje
Jegyár: 2000 Ft. 
Március 19., 14.00–18.00 India Nap
Március 20., 19.00 Seventy Ti-
mes Seven Forgive és Wasabi Kht.-
koncert. A belépés díjtalan. 
Március 21., 9.00–14.00 Víz világna-
pi programok. Részletes program és 
regisztráció a www.vizhalember.hu 
oldalon.
Március 24., 8.30 és 10.00 A Békés 
Megyei Szimfonikus Zenekar hang-
versenye diákoknak
Jegyár: 500 Ft. Elôzetes bejelentkezés 
szükséges: 66/442-120, bekescsaba@
filharmonia.hu, 30/920-2953.
Március 24., 19.00 A Chopin kórus 
koncertje. A belépés díjtalan. 
Március 27., 10.00 Pöttöm Panna – a 
VSG Kamarabalett elôadása gyerme-
keknek. 
Jegyár: 650 Ft. (Csoportoknak 25 fô 
felett: 500 Ft/fô.) 

Kiállítások

„Ars poetica” vándorkiállítás Békés 
megyei alkotók munkáiból március 
19-éig az 1. emeleti Artériumban. 

Bácsfalvi Zoltán festménykiállítása 
március 31-éig a földszinti Keren-
gôben. 
Válogatás a Párizsi Kádár Múze-
um gyûjteményébôl (Bak Imre, 
Deim Pál, Fajó János, Kassák Lajos, 
Nicolas Schöffer és Victor Vasarely 
sokszorosított grafikái) április 30-áig 
a Békéstáji Mûvészeti Társaság 1. 
emeleti galériájában. 
Grafikai csodák Jankaytól – Jankay 
Tibor korai grafikái az 1920–1930-as 
évekbôl április 30-áig az 1. emeleti 
Panoráma teremben. 
Március 21. (péntek), 16.00, 1. eme-
leti Artérium: Vészabó Noémi Élet-
tánc címû festménykiállítása, majd 
a mûvésznô Tükröm, tükröm címû 
könyvének bemutatója.

Munkácsy Emlékház

Gyapjú a magyar textilkultúrában 
címû országos pályázati kiállítás 
március 28-áig a Békés Megyei 
Népmûvészeti Egyesület szervezé-
sében.
Március 18–21. (keddtôl péntekig), 
14.00 „Miska nyomában” – felolvasó 
délutánok általános iskolásoknak 
Munkácsy Mihály születésének 170. 
évfordulóján Dallos Sándor Arany-
ecset és A nap szerelmese címû 
regényeibôl. 

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

„Csak tiszta forrásból...”

Március 15., szombat 15 óra – A Kárpát-medencében élô és alkotó magyar fo-
tósok számára 12. alkalommal meghirdetett pályázat kiállításának megnyitója 
és díjkiosztó ünnepsége. Köszöntôt mond és a kiállítást megnyitja dr. Ferenczi 
Attila tanácsnok. A díjakat átadja Takács Péter, a közösségi ház vezetôje. Em-
lékezés egy régi márciusra címmel ünnepi mûsort adnak Gál Annamária és 
Péterfy Lajos nagyváradi színészek. A kiállítás megtekinthetô április 11-éig, hét-
köznapokon 8-tól 18 óráig.

Ismeretterjesztô elôadások

Március 17., hétfô 14.30 óra – Póstelek múltja és jelene címmel tart vetítéssel 
egybekötött elôadást a Nyugdíjasklubban Szelekovszki László természetvé-
delmi szakmérnök.
Március 25., kedd 18 óra – A fényképek megjelenésének hatása a 19. század 
mûvészetére. Impresszionisták és posztimpresszionisták. Mészáros Zsuzsan-
na, a Munkácsy Emlékház vezetôjének elôadása a Márvány Fotómûhely ösz-
szejövetelén.

Metszési bemutató

Március 17., hétfô 16 óra – Gyümölcs- és szôlômetszési bemutatót tart dr. Sicz 
György kertészmérnök Kajó János, a Kertbarát kör tagjának Kereki sori kertjé-
ben (megközelíthetô: a Nagy Sándor utcán, majd a végén jobbra haladva).

Családi játszóház

Március 22., szombat 9.30-tól 11.30 óráig. Tavaszi virágok és dekoráció ké-
szítése. A foglalkozást Mazán Erzsébet óvónô vezeti.

Jóganap

Március 29., szombat 10 óra. A közösségi ház jógaklubja fennállása 20 éves 
évfordulójának megünneplése. Vendégünk Zoltai Miklós debreceni jógaokta-
tó. Program: intenzív gyakorlás (ászanák, relaxációk, energetizáló, mentális és 
légzôgyakorlatok), ebédszünet, elméleti elôadás, majd kötetlen beszélgetés.

Ringató foglalkozások

Minden héten szerdán 10 órai kezdettel. Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Kis-
gyermekkori zenei nevelés a születéstôl a kodályi elvek alapján. Szeretettel vár 
minden kisgyermekes családot Litauszkiné Püski Melinda tanárnô. Belépô: 600 
Ft/család/alkalom.

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

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

2014. március 26-án, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban (Békési 
út 15.). Mûsoron: régi magyar filmhíradó; a japán filmmûvészet remekei – 
SANJURO, Akira Kuroszava filmje. A belépés ingyenes.

HÚSVÉTI KÉSZÜLÔDÉS A MESEHÁZBAN

Szeretettel várunk minden érdeklôdô óvodás-, iskoláscsoportot a Meseházba. 
Békéscsabán, a Békési út 17. szám alatt található mûemlék épületegyüttes zárt 
udvarával, foglalkoztatótermével, mûhelyeivel ideális helyszín csoportok foga-
dására. A látogatás alkalmával megtekinthetôk kiállításaink is. Schéner Mihály 
gyûjteményes kiállítása, Lenkefi Konrád bábkiállítása és Ványai János haj-
dani csabai fazekasmester mûhelye egyaránt elvarázsolja a gyermek és fel-
nôtt látogatót. Foglalkoztatótermünkben népi kézmûves játszóházak megva-
lósítására van lehetôség. A népi, hagyományôrzô kézmûvesség, a természetes 
anyagok használata adja a foglalkozások különlegességét.

Választható aktuális tevékenységek:
tojás festése csipkével • 
mozaikfestés hagymahéjjal• 
vintage tojás • 
fonalvirág koszorú• 
ajtódísz, csuhényúl készítése• 

tojásdíszítés írókával,• 
aranyporral
asztali dísz termésekbôl• 
csibe rongycsík fészekben• 
répa, nyuszi textilbôl• 

Csoportok számára elôzetes bejelentkezés szükséges a 06-30/383-4743, 
vagy a 66/326-370-es telefonszámon, illetve a mesehaz@mesehaz.hu e-mail 
címen. Kiállításaink megtekintésének díja: diákoknak 100 Ft, pedagógus kísé-
rôknek ingyenes. A kézmûves-foglalkozások díja: 200 Ft/fô, pedagógus kísé-
rôknek ingyenes.

NÁLATOK LAKNAK-E ÁLLATOK?

A Meseház rajzpályázatot hirdet általános iskolai alsó tagozatos gyermekek 
számára, melynek témája az ember és állat barátsága. A feladat: rajzold le 
kedvenc állatodat, legyen az házikedvenc vagy vadon élô állat. A rajzod 
lehet portré, elképzelt vagy valós történet ábrázolása. Egy pályázó egy – 
tetszôleges technikával készült, A/4 vagy A/3 méretû – alkotással pályázhat. 
A beküldött rajzok hátulján kérjük feltüntetni a készítô nevét, életkorát, iskolá-
ját (az iskola vagy a szülô e-mail címét). A beérkezett pályamunkákat szakmai 
zsûri értékeli, a legjobbakat kiállítás keretében mutatjuk be a Meseházban.

A pályamunkákat az alábbi címre kérjük eljuttatni:
MESEHÁZ, 5600 Békéscsaba, Békési út 15–17.

Beküldési határidô: 2014. május 1.
Kíváncsian várjuk rajzaitokat!

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Isten éltesse városunk 
szépkorú polgárát!

Vállaljuk terménydarálók,
szivattyúk javítását,

villanymotorok tekercselését, 
sürgôs esetben
48 órán belül. 

Villanymotorokat veszek
állapottól függetlenül

140 Ft/kg-os áron. 

Sztator Bt. • Békéscsaba, Pulszky u. 24.
Telefon: 66/446-353 és 70/ 223-5474

Lôrincsik Pálné

GYULAI VÁRSZÍNHÁZ – Kamaraterem
Gyula, Kossuth u. 13., tel.: 66/463-148
2014. MÁRCIUS–ÁPRILIS HAVI PROGRAM

MÁRCIUS 13., 1900 óra
Az Operaház fantomja és más musicalslágerek sok humorral
A VÁMPÍR megeszi a FANTOMOT reggelire…
Elôadja: Csengeri Attila és Egyházi Géza

MÁRCIUS 18., 1900 óra
Három nagyszerû nevettetô fergeteges komédiája
RETRO SZERELEM, avagy özvegy Karnyóné és a két 
szeleburdiak – vígjáték
Elôadja: Hajdú István (Steve), Magyar Attila, Szakács Tibor
A Fregoli Színház elôadása

MÁRCIUS 25., 1900 óra
FILMKLUB
Nader és Simin – Egy elválás története – iráni film
Arany Medve-díj, Berlin 2011, többszörösen díjazott alkotás
Rendezô: Asghar Farhadi

ÁPRILIS 1., 1900 óra
Világhírû zenészek koncertje
Kelemen Barnabás – Kossuth-díjas hegedûmûvész
Kokas Katalin – Liszt-díjas hegedûmûvész
Borbély László – zongora
Mûsoron: Beethoven, Schubert, Hubay, Leclair szerzeményei

ÁPRILIS 3., 1900 óra
Az egykori PERCEK KÉRDÉSE gyulai zenekar
lemezbemutató koncertje
A holnap hôse – az Illúzió Zéró együttes koncertje

Belépôjegyek elôvételben munkaidôben
vagy az elôadás elôtt a helyszínen válthatók.

Cím: Gyula, Kossuth u. 13. Tel.: 66/463-148; 30/639-9062, 
E-mail: gyulaivarszinhaz@t-online.hu;

Honlap: www.gyulaivarszinhaz.hu

Isten éltesse Lôrincsik Pál-
nét kilencvenedik születés-
napja alkalmából! Békéscsa-
ba szépkorú polgárát a város 
nevében Kutyej Pál önkor-
mányzati képviselô köszön-
tötte, további jó egészséget 
és sok örömet kívánva neki.

 Kövesse híreinket, felhívása-
inkat és játékainkat a világ 
legnépszerûbb közösségi 
oldalán is! Klubtagságunk fo-

lyamatosan bôvül, Ön is csatlakozzon hozzánk és népsze-
rûsítse oldalunkat ismerôsei körében!
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Idén emlékezünk az elsô világháború kitörésének 100. 
évfordulójára. A Munkácsy Mihály Múzeum ennek jegyében 
2014 októberében kiállítást rendez, és I. világháborús 
tárgyak és dokumentumok gyûjtésébe kezd.

A múzeum I. világháborús 
relikviákat vár

Közösségi felmérés Megyeren

A Szerdahelyi úti aluljáró elô-
készítô munkálatai folyta-
tódtak, az állomás területén 
módosították a vágányok 
vonalvezetését, több helyen 
kézi, kisgépes technikával vá-
gánybontást végeztek, kitérô-
ket újítottak fel.

Márciusban tovább bontják 
az állomás épületét és a felül-
járót, itt a munka részleges vá-
gányzár mellett is végezhetô. 
A Szerdahelyi út és a Mokry 
utca között a vontatóvágányt, 
illetve két mellékvágányt az ál-
lomás területén tovább bont-
ják. Éjszakánként folytatódik 
a felsôvezeték-tartó oszlopok 
állítása. A Békéscsaba–Két-
egyháza út új nyomvonalán 
földmunkával elkezdôdnek az 

építési munkálatok. Ez a Gyár 
utca és a vasútállomás közötti 
ipari területen vezet át, majd 
a Kétegyházi út és a vasút 
késôbbiekben megszûnô ke-
resztezése után csatlakozik 
a meglévô nyomvonalba. Az 
új szakaszt várhatóan idén 
nyáron adják át, ezután asz-
faltozzák a Gyár utcát és a 
Kereki utat, ahol járdát és ke-
rékpárutat is építenek. A Gyár 
utca–Kereki út területén a ki-
vitelezô már többször javította 
a burkolatot, az ellenôrzést,  
helyreállítást folytatják. 

A vasúti jegypénztárak 
március 19-én költöznek át 
az épületbôl a buszpályaud-
var aluljárójában helyet kapó 
konténerbe.

– Az Új Nemzedék Jövôjéért 
Programnak köszönhetôen 
Magyarországon több he-
lyen ifjúsági információs iroda 
nyílt, a békéscsabai a husza-
dik kontaktpont – tudtuk meg 
a megnyitón Galambos Ador-
jántól. A Zánka – Új Nemzedék 
Központ ifjúsági-szolgáltatási 
igazgatója azt is elmondta, 
ifjúsági referensként renge-
teget járt Békéscsabára kol-
légáival, hogy tanuljon Varga 
Tamástól, Zsótér Máriától, és 
tanulmányozza például az if-
júsági ház mûködését. 

– A város szívében kialakí-
tott kontaktpont kicsit arra is 
utal, hogy a fiatalokkal való 
törôdés központi helyet tölt 
be Békéscsaba életében. 
Segítjük például a Patent Di-

ákiroda mûködését, a diák-
önkormányzatot és a fiatalok 
nagyobb rendezvényeinek a 
megvalósítását. Örülünk, ha 
a fiatalok hozzánk fordulnak – 
mondta Kiss Tibor, aki beszélt 
arról is, hogy Békéscsaba di-
ákváros, és amikor a fiatalok 
kifelé mennek a diákévekbôl, 
komoly segítséget jelenthet 
számukra a kontaktpont: ta-
lán pont itt tudnak segíteni 
nekik a pályaválasztásban. 

Az iroda – amelynek veze-
tôje Ament Balázs, program-
koordinátora Perjési Debóra, 
kommunikációs munkatársa 
pedig Tarkó Piroska – hétköz-
napokon 10 és 16 óra között 
tart nyitva, szolgáltatásait bár-
ki ingyenesen veheti igénybe.

Mikóczy Erika

Ötvennégy óra alatt, összesen száztíz ember bontotta 
el a „Barneváli híd” belváros felôli részét. Az acél pálya-
szerkezetet lángvágóval darabolták, majd egy 200 tonna 
teherbírású daruval emelték ki az egyes darabokat  - tud-
tuk meg a a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt.-tôl.

Békéscsabán, a Szent István tér 8. szám alatt február vé-
gén hivatalosan is megnyitotta kapuit az Új Nemzedék 
Plusz Kontaktpont Iroda, amely információszolgáltatás-
sal és tanácsadással segíti a fi atalokat a pályaválasztás, 
a karriertervezés, a munkakeresés és a továbbtanulás 
terén, emellett közösségi térként is funkcionál. 

Az Orosházi úti felüljáró bontásának pillanatai

Kiss Tibor és Galambos Adorján a megnyitón

VASÚTFEJLESZTÉS
Száztízen bontották a hidat

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉN Y
Tisztelt Választópolgárok!

Az alábbiakban az országgyûlési képviselôk 2014. április 6. napjára 
kitûzött általános választásával kapcsolatos aktuális tudnivalókról 
adok tájékoztatást.

Befejezôdött a jelöltállítás

A választási eljárás mozgalmas idôszaka zárult le 2014. március 3-án. A 
nyilvántartásba vett jelölô szervezetek eddig a napig állíthattak jelölteket 
az egyéni választókerületekben, illetôleg a függetlenként indulni szándé-
kozók eddig a napig kérhették képviselôjelöltként történô nyilvántartásba 
vételüket.

A Békés megye 1. számú országgyûlési egyéni választókerületben 
az erre nyitva álló határidôben 37 jelölt igényelt ajánlóívet. A törvényben 
meghatározott idôpontig közülük 21-en kérték nyilvántartásba vételüket 
a választási bizottságtól. A jelöltté válás feltétele legalább ötszáz válasz-
tópolgár elfogadható ajánlásának összegyûjtése volt. Az ajánlásokat a 
választási iroda munkatársai – a választási eljárásról szóló törvénynek 
és a Nemzeti Választási Bizottság vonatkozó iránymutatásának megfele-
lôen – a választási informatikai rendszerben egyenként ellenôrizték. Az 
ellenôrzés eredménye alapján a Békés megye 1. Számú Országgyûlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 
2014. március 4. napjáig 15 jelölt nyilvántartásba vételérôl és 6 kérelem 
elutasításáról döntött. Az OEVB által megtartott sorsolás alapján a jelöltek 
az alábbi sorrendben szerepelnek a szavazólapokon:

Sor-
szám

Jelölt Jelölô szervezet

1. Fischer Attila Összefogás Párt
2. Bánhegyi József Magyar Munkáspárt
3. Takács Péter Lehet Más a Politika

4. Gazsó Mátyás
Sportos és Egészséges
Magyarországért Párt

5. Bencsik Pál Jólét és Szabadság Demokrata Közösség
6. Kürti Magdolna Magyar Cselekvô Párt
7. Szegedi Éva Új Dimenzió Párt
8. Kovács Sabrina Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja
9. Varga Györgyné Seres Mária Szövetségesei
10. Farkas Gábor A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt

11. Miklós Attila

Magyar Szocialista Párt /
Együtt – A Korszakváltók Pártja /

Demokratikus Koalíció / Párbeszéd Magyar-
országért Párt / Magyar Liberális Párt

12. Nagy Zsolt Új Magyarország Párt

13.
Dr. Dévényi-

Dabrowski Géza
Jobbik Magyarországért Mozgalom

14. Vantara Gyula
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség /

Kereszténydemokrata Néppárt
15. Szaszák Péter Nemzeti Érdekért Párt

(Tekintettel arra, hogy a jogorvoslatra nyitva álló határidô a Csabai 
Mérleg lapzártájának idôpontjáig nem járt le, a jelöltek fenti felsorolása 
tájékoztató jellegûnek tekintendô.)

A választási eljárásról szóló törvény nóvuma, hogy az OEVB megha-
tározott esetekben bírságot szabhat ki, a határidôben vissza nem adott 
ajánlóívek után pedig bírságot köteles kiszabni. Az OEVB eddig hat jelölô 
szervezetet bírságolt, összesen 25 476 500 forint összegben.

Az OEVB következô feladata a szavazólap adattartalmának jóváhagyá-
sa, ezt követôen az Állami Nyomda megkezdi a szavazólapok elôállítását.

Szavazókörök Békéscsaba Megyei Jogú Város területén

A Helyi Választási Iroda vezetôjének 1/2014. (I. 16.) számú határozatával 
került sor a szavazókörök területének és címének felülvizsgálatára. A ha-
tározat 2014. január 31-én jogerôre emelkedett.

Békéscsabán 68 szavazókörben várják a választópolgárokat április 
6-án. A szavazókörökhöz tartozó területek nem változtak. A közelmúltban 
történt utcanévváltozásokkal érintett címeken lakó választópolgárok ré-
szére a Nemzeti Választási Iroda már az új utcanévjegyzék felhasználásá-
val postázta az értesítôket.

Szintén az új közterületi elnevezések szerepelnek egyes szavazókörök 
megjelölésénél [42., 43. és 65. számú szavazókör: MIVA Bölcsi (Pataky 
László u. 2.); 44. számú szavazókör: Orgonás Presszó (Asztalos u. 61.)].

Kizárólag a szavazóhelyiség elnevezése változott Idôskorúak Gondo-
zóháza megjelölésrôl Orosházi Úti Idôsek Klubja (Orosházi út. 94–96.) 
elnevezésre az 51. számú szavazókörben. Szintén csak az elnevezés vál-
tozott fenntartóváltás miatt a 30. és 37. számú szavazókörök esetén, az új 
elnevezés: Evangélikus Általános Iskola (Baross u. 1–3.).
Lényeges változás, hogy három szavazóhelyiség áthelyezésre került:
• a 25. számú szavazókör a Kazinczy utcai BÁÉV-székházból átkerült a 

Kazinczy Utcai Idôsek Klubjába (Kazinczy u. 2/1.);
• a 38. számú szavazókör a Trefort Utcai Óvodából átkerült a BÉKSZI Kós 

Károly Tagiskolájába (Kazinczy u. 8.);
• az 55. számú szavazókör a volt ÁFÉSZ boltból átkerült a volt Fatornyos 

Iskola (Tájház) épületébe (Felsô-nyomás 425.).

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok és a települési szintû lak-
címbejelentéssel rendelkezô személyek Békéscsabán kizárólag a 29. 
számú szavazókörben (Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Irányi u. 14.) 
adhatják le szavazatukat.

A szavazókörök területi beosztása teljes utcanévjegyzékkel megte-
kinthetô a http://valasztas.bekescsaba.hu oldalon a Helyi Választási Iroda 
határozatai menüpont alatt.

Kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy április 6-án a kiküldött 
értesítôn megjelölt szavazókört keressék fel, mert mindazokat, akik nem 
szerepelnek az adott szavazóköri névjegyzékben, a szavazatszámláló bi-
zottság visszautasítja a választójoga gyakorlásától.

A választással kapcsolatban bôvebb tájékoztatást találnak az interneten 
a www.valasztas.hu honlapon és a http://valasztas.bekescsaba.hu oldalon.

Dr. Szvercsák Szilvia, az OEVK Választási Iroda vezetôje

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja a város minden polgárát

2014. március 15-én, szombaton
az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc

emlékére rendezendô városi ünnepségre

8.30 Ökumenikus ünnepi istentisztelet a református 
templomban.

9.15 Térzene a Kossuth téren a Körösparti Vasutas 
Koncert Fúvószenekar közremûködésével.

9.30 Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál.
10.00 Ünnepi díszmenet a Szent István téren.
 Közremûködôk: Békés Megyei Károlyi-Huszár és Honvéd 

Hagyományôrzô és Kulturális Egyesület, Nagykátai Honvéd-
tüzér Hagyományôrzô Csapat, 1848/’49-es Szabadságharc 
Szegedi III. Honvédzászlóalj, Balassi Táncegyüttes, Hét-
próbás Néptánciskola, Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüt-
tes, Kentaur Lovas Egylet, Körösök Völgye Vitézi Bandérium 
és Békéscsaba általános iskolás huszárjai.

10.30 Központi ünnepség a Városháza elôtt:
• zászlófelvonás katonai tiszteletadással,
• beszédet mond: Vantara Gyula, Békéscsaba polgár-

mestere,
• a Békéscsabáért kitüntetés átadása,
• a Békéscsabai Jókai Színház Vándorszínészektôl a 

Pilvaxig címû mûsora.
Ünnepi kísérôprogramok a Szent István téren:
10.00–12.30
• kézmûves játszóház a Békés Megyei Népmûvészeti 

Egyesület közremûködésével,
• Kádár Ferkó fotószínháza,
• ismerkedés a haditábor hangulatával a hagyomány-

ôrzô honvédek közremûködésével,
• a Békéscsabai Napsugár Bábszínház bábkészítô ját-

szóháza, illetve Gábor Áron rézágyújának kipróbálá-
sa kicsiknek és nagyoknak.

Szélsôséges idôjárás esetén az ünnepi mûsor a Csaba-
gyöngye Kulturális Központban kerül
megrendezésre.

Nemzeti ünnepünk 
programja

Kontaktpont a fi atalokért
Információkkal segítenekInformációkkal segítenek

A múzeum munkatársai vár-
ják minden olyan tárgy, doku-
mentum és fénykép felajánlá-
sát, mely kapcsolatos az elsô 
világháborúval: lehet ez kato-
nafotó, napló, katonaláda, a 
fronton vagy hadifogságban 
készített váza, bármi, aminek 
köze van a világégéshez.

A múzeum hálás szívvel 
fogadja az ajándékozást, de 
lehetôség van a tárgyaknak, 
dokumentumoknak csak a 
kiállítás idejére való kölcsön-
adására átvételi elismervény 

ellenében, illetve dokumen-
tumok, fényképek esetében 
arra is, hogy csak lemáso-
lásra adják kölcsön az intéz-
ménynek.

A felajánlásokat Kocsor 
János muzeológus várja a kö-
vetkezô címre:

5600 Békéscsaba, Szé-• 
chenyi u. 4., Csabagyöngye 
Kulturális Központ, 4. em.
Postacím: 5600 Békéscsa-• 
ba, Pf. 46.
E-mail: mmm@bmmi.hu• 
Telefon: + 36-66/323-377• 

A Csabagyöngye Kulturális 
Központ Arany János Mûve-
lôdési Háza egy újabb prog-
ram megvalósításán dolgozik, 
amely lehetôséget nyújtana 
Mezômegyer városrésznek 
ahhoz, hogy az ott lakók ott-
honosabban, egészségeseb-
ben, komfortosabban és biz-
tonságosabban éljenek.

A Jamina-kutatás után 
Mezômegyeren is felmérés 
készül, amelynek eredmé-
nyei alapján a kulturális köz-
pont szeretné, hogy a mezô-
megyeriek több lehetôséget 
kapjanak lakókörnyezetük-
ben a közösségi alkalmakra,  
a közmûvelôdési rendezvé-

nyek, az igényeikhez kapcso-
lódó programok látogatására. 
Ehhez nyújtana támpontot 
egy kutatás, amelynek kereté-
ben néhány fontos kérdésrôl 
szeretnék megtudni a város-
részben lakók véleményét.

A feltáró munka március 
elején veszi kezdetét, amely 
során minden mezômegyeri 
családhoz eljut egy kérdôív.

Remélhetôleg minél több 
háztartásból visszajuttatják a 
kérdôívet az Arany János Mû-
velôdési Házba, ahol március 
18-áig lehet azokat leadni. 

A kérdôív visszaküldôi kö-
zött ajándékokat sorsolnak 
ki!



ÜGYFELEINK RÉSZÉRE KERESÜNK:
• LAKÁSOKAT a Kazinczy ltp.-en,

a Lencsési ltp.-en, a belvárosban
• CSALÁDI HÁZAKAT Jaminában,

a belvárosban, a VI. kerületben és a
Lencsési ltp. környékén

• BELVÁROSI újszerű lakásokat
KEDVEZŐ KÖZVETÍTŐI 

FELTÉTELEK, KÖLTSÉG CSAK 
ELADÁS ESETÉN

( 06-30/2266-216; 66/321-199 

BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4–6.

6 CsabaI Mérleg

H I R D E T M É N Y

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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

A lakáscélú kamatmentes 
kölcsön-támogatás iránti ké-
relmek benyújtására 2014. 
március 1. és 31. napja kö-
zött van lehetôség. A lakás-
célú kamatmentes kölcsön-

támogatás részletes feltételei 
a www.bekescsaba.hu inter-
netes honlapon tekinthetô 
meg.

További információ és a 
kérelemnyomtatvány igény-
lésének, leadásának helye: 
Polgármesteri hivatal, szo-
ciálpolitikai osztály, Békés-
csaba, Szabadság tér 11–17. 
II. 26-os iroda. Telefonszám: 
523-838/4019-es mellék.

A kérelmek elbírálásának 
idôpontja: Az egészségügyi, 
szociális és lakásügyi bizott-
ság 2014 áprilisi ülése.

Pályázható szociális bérla-
kás: Békéscsaba, Vécsey u. 
10. IV. em. 12. (kétszobás, 
összkomfortos, 57 m2 alap-
területû, bérleti díj összege: 
bruttó 17 499 Ft/hó)

A pályázat részletes felté-
telei a www.bekescsaba.hu 
internetes oldalon tekinthe-
tôk meg.

A pályázattal kapcsolatos 
információk, valamint a pá-
lyázati nyomtatvány igénylé-
sének és leadásának helye: 
Polgármesteri hivatal, szoci-
álpolitikai osztály, Békéscsa-

ba, Szabadság tér 11–17. II. 
em. 26-os iroda. Telefonszám: 
452-252/4019-es mellék. A 
formanyomtatvány a www.
bekescsaba.hu/pályázatok 
menüpontról is letölthetô.
A pályázat benyújtásának 
idôtartama: 2014. március 
13. napjától 2014. március 21. 
napján 12.00 óráig.
A pályázatok elbírálásá-
nak várható idôpontja: az 
egészségügyi, szociális és 
lakásügyi bizottság 2014. 
április hónapjában tartandó 
soros ülése.

Az ipartestület a veterán 
motorosoktól kapott zászlót

Huszonegy új tiszthelyettes 
Békéscsabán

A zászlót Diószegi Gyula, a 
Veterán Motoros Klub vezetô-
je adta át Lukoviczky György-
nek, az ipartestület elnöké-
nek. Így köszönve meg, hogy 
a 2012 februárjában alakult 
motorosklubot az 1885-ben 
alapított Békéscsabai Ipartes-
tület Szövetsége befogadta 
székházába. Dobókôi György, 
a Békés Megyei Közlekedési 

Felügyelôség vezetôje szerint 
a veterán motorosok a múl-
tat mentik át a jelennek, mert 
hisznek a jövôben. Az egyhá-
zak képviselôi megáldották 
és felszentelték a zászlót, 
amely az elsô világháborúban 
elesett hôsök emlékére 1929. 
pünkösdvasárnapján állított 
táblánál lelt otthonra.

Vándor Andrea

A Budapesten február 22-én 
esküt tett tiszthelyettesek kö-
zül 94-en Békés megyében 
kezdik meg hivatásos szolgá-
latukat. A próbaidôs ôrmeste-
reket dr. Polyák Zsolt ezredes, 
a megyei fôkapitányság veze-
tôje fogadta március 1-jén a 
gyulai kapitányságon. A me-
gyei rendôrfôkapitány-helyet-
tesek, kapitányságvezetôk és 
határrendészeti kirendeltség-
vezetôk részvételével meg-
tartott értekezleten szó esett 
Békés megye közbiztonsági 
és bûnügyi helyzetérôl, a tér-
ség sajátosságairól és a rend-
ôrség feladatairól. A megyei 
rendôrfôkapitány hangsú-
lyozta, hogy a hivatásos szol-
gálat rendkívüli odafigyelést, 
lelkiismeretes és pontos mun-

kavégzést kíván. Azt kérte a 
fiatal rendôröktôl, hogy legye-
nek nyitottak minden olyan in-
formációra, észrevételre, mely 
a közbiztonsággal, közrend-
del kapcsolatos. Intézkedése-
ik során pedig mindig tartsák 
szem elôtt a törvényesség, 
valamint a szakszerûség kö-
vetelményét és fordítsanak 
gondot a sértettek, áldozatok 
érdekeinek védelmére.

Mint azt dr. Vargáné dr. 
Szombati Andreától, a me-
gyei fôkapitányság szóvivô-
jétôl megtudtuk, a csabai 
kapitányságra 21 próbaidôs 
ôrmester érkezett. Ôk elsô-
sorban közrendvédelmi, köz-
lekedésrendészeti területen 
dolgoznak majd.

G. E.

A Békéscsabai Ipartestület február utolsó péntekén 
dísztaggyûlés keretében vehetett át zászlót a Veterán 
Motoros Klubtól az ipartestület székházában.

A Békés Megyei Rendôr-fôkapitányság vezetôje köszöntöt-
te azokat a próbaidôs rendôröket, akik szakképzésük gya-
korlati ideje alatt Békésben teljesítenek szolgálatot.

A békéscsabai iparosok emlékét idézi a zászló

A megyében 94-en kezdik meg hivatalos szolgálatukat

Viharsarki 
Kanapé

A Viharsarki Kanapé blogot 
2013 novemberében hozta 
létre egy lelkes kis csapat. 
Céljuk már az induláskor az 
volt, hogy Békés és Csongrád 
megye fiataljait megszólítsák 
és a megyék közötti kapcso-
latot is erôsítsék ezáltal.

Napról napra igyekeznek 
weboldalukon és Facebook 
oldalukon is olyan témákat 
hozni, amelyek egy 21. száza-
di fiatalt érdekelhetnek és tar-
talmassá tehetik a szabad idôt. 
Továbbá olyan tartalmakat is 
megosztanak, amelyek fon-
tosak a továbbtanulás vagy a 
karrierépítés szempontjából.

A kultúra áll hozzájuk a 
legközelebb, nagy figyelmet 
fordítanak a helyi történé-
sekre és értékekre, legyen 
szó koncertekrôl, kiállítások-
ról, egy jó könyvrôl vagy a 
legújabb kasszasikerrôl. Egy 
olyan on-line közösségi szín-
teret igyekeznek teremteni, 
ahol ha csak pár percre is, 
de bárki megpihenhet.

Szlogenjük: Ha unjátok a 
város monoton zaját, akkor 
heveredjetek le mellénk az 
on-line Kanapéra! Nektek is 
van még hely!

Weboldal:
www.viharsarkikanape.hu

Facebook oldal:
http://www.facebook.com/

ViharsarkiKanape

A 2014-es évben is
minden szombaton 9.00 és 12.00 közt 

várjuk kedves vásárlóinkat
a Körösök Völgye Látogatóközpont udvarán,

a Helyi termék- és BioPiacon.
Minden héten friss sajtok, finom mézek,

helyi termelôk zöldségei, gyümölcsei, friss péksütemények, 
kézmûvescsodák, környezetbarát megoldások és egészséges 

alternatívák várják az érdeklôdôket. Ha pedig bevásárolt a 
hétvégi ebédhez, nálunk a használt sütôolajat is leadhatja.

Minden régi és új vásárlónkat szeretettel várjuk!

Körösök Völgye Látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget 810. • 06-66/445-885

www.korosoknaturpark.hu

A CHOPIN KÓRUS 
KONCERTJE

 
Március 24-én 19 órától, a 
Magyar–Lengyel Barátság 
Napja alkalmából ünnepi 
koncertet ad a Csabagyön-
gye Kulturális Központban a 
Chopin kórus Rázga Józsefné 
karnagy vezényletével. Szólót 
énekel Juhász Adrienn, zon-
gorán kísér Rázga Áron. A 
belépés díjtalan.

Pénzügyi kérdéseivel, panaszával forduljon bizalommal a Pénz-
ügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által létrehozott, 11 
megyeszékhelyen mûködô Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózat-
hoz, ahol független szakértôk nyújtanak ingyenes segítséget.

Békéscsabai Tanácsadó Iroda
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2–4.

Tel.: 30/714-4800, 66/622-041
E-mail: bekescsaba@penzugyifogyaszto.hu 
Nyitva tartás: Hétfô, szerda, péntek: 9–13 h

Kedd, csütörtök: 13–17 h

Pénzügyi fogyasztóvédelmi tanácsadás

i n g y e n e s e n  •  p á r t a t l a n u l  •  s z a k s z e r û e n

F E L H Í V Á S
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ér-
tesíti a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlésének 6/2014. (III. 
5.) önkormányzati rendelete 
a háziorvosi körzetek megál-
lapításáról szóló 12/2002. (VI. 
6.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 2014. március 
5. napján hatályba lépett. 

A rendeletmódosítás ér-
telmében az 1. számú fog-
orvosi körzetbôl (dr. Rück 
András, rendelés helye: 5600 
Békéscsaba, Munkácsy u. 
1.) a Kinizsi utca lakosainak 
ellátása átkerül a 14. számú 
fogorvosi körzetbe (dr. Dé-
vai Edit, rendelés helye: 5600 
Békéscsaba, Kinizsi u. 7–9. 
F. lépcsôház I. 1., rendelési 

idô: kedd, szerda, péntek: 
7.00–12.00, hétfô, csütörtök: 
12.00–18.00):

A rendeletmódosítással 
nem érintett utcák ellátása 
változatlan.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz-
gyûlése 2013. december 13. 
napján tartott ülésén – a 
Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 14. § (2) 
bekezdésében foglaltakra 
tekintettel közterület-elneve-
zéseket hagyott jóvá, amely 
alapján a háziorvosi körze-
tek érintett utcaneveit is meg 
kellett változtatni. A módosí-
tásokkal egységes szerke-
zetbe foglalt rendelet megte-
kinthetô a www.bekescsaba.
hu oldalon.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
tulajdonában álló bérlakásban történô elhelyezésre

Motorkiállítás
A Békéscsabai Ipartestület 
Veterán Motoros Klubja már-
cius 15-én, szombaton 9 és 16 
óra között ismét megrendezi 
a veterán motorok kiállítását 
a Békéscsabai Ipartestület 
székházának udvarán. 

A belépés ingyenes, min-
den érdeklôdôt szeretettel 
várnak. Információ a 30/955-
6979-es telefonszámon kér-
hetô.

Böngéssze
legfrissebb híreinket a

csabaimerleg.hu
weboldalon!



Lényegesen emelkedik a 
mentés színvonala Magyar-
országon annak az uniós 
forrásból megvalósult prog-
ramnak köszönhetôen, mely-
nek keretében nemcsak 200 
vadonatúj mentôautót vásá-
rolnak, hanem beüzemelnek 
egy modern, a kórházakkal és 
orvosi rendelôkkel kommuni-
káló informatikai rendszert is. 
Eddig a mentôsök papíron 
rögzítették a beteg adatait, 
illetve azt, hogy pontosan mi-
lyen ellátásban részesítették, 
milyen gyógyszereket kapott, 
mennyi a vérnyomása, milyen 
az EKG-képe.

Szócska Miklós, az Emberi 
Erôforrások Minisztériumá-
nak egészségügyért felelôs 
államtitkára sajtótájékoztatón 
jelentette be, hogy a jövôben 
mindez egyszerûbben és ha-
tékonyabban mûködik majd.

– A mentésirányító tiszt 
a segélyhívónak felteszi a 
lényeges kérdéseket, me-

lyekbôl kiderül, hogy a be-
teg eszméleténél van-e, 
milyen sérülést szenvedett, 
kapott-e valamilyen gyógy-
szert. Ezeket és a riasztási 
címet elektronikusan rögzíti, 
és továbbítja a földrajzi hely-
zet tekintetében legközelebb 
álló, illetve a felszereltség 
szempontjából leginkább 
megfelelô mentôautóba. A 
mentôsök ezután a GPS se-
gítségével hamar a helyszín-
re érhetnek és elkezdhetik a 
beteg ellátását – magyaráz-
ta az államtitkár és hozzátet-
te: a számítógépes rendszer 
mindent rögzít. Szükség 
esetén kamerával is képes 
felvenni az ellátást, de ami 
ugyancsak fontos, hogy 
a mentôsök a náluk levô 
tablettel le tudják kérdezni 
a központi nyilvántartásból, 

hogy az illetô korábban mi-
lyen ellátásban részesült.

– A mentôautóban meg-
mérik a beteg vérnyomását, 
az ellátottat ráteszik az EKG-
ra. Az adatokat a rendszer 
automatikusan tárolja, nincs 
tehát szükség papíron való 
rögzítésre. Az információkat 
már a kórházban is láthatják, 
így a beteget már eleve egy 
elôkészített mûtôvel várhatják.

Az államtitkár lapunknak 
elmondta: Európában szinte 
egyedülálló, hogy a mentôau-
tókban orvosok is szolgálatot 
teljesítenek.

– Nálunk gazdagabb or-
szágokban is az a szokás, 
hogy a sérültet a helyszínrôl 
azonnal a kórházba szál-
lítják, nálunk azonban már 
szállítás közben elkezdik az 
ellátását. A mentés színvo-

nala tehát nálunk eddig is 
magas volt, de az informa-
tikai rendszer beüzemelése 
tovább növeli azt. Magyar-
országon a riasztások több 
mint 90 százalékában 15 
percen belül a helyszínre ér-
kezik a segítség.

Jelenleg a mentôsök ki-
képzése zajlik, hogy zökkenô-
mentesen átállhassanak az 
új rendszerre. Munkatársunk 
betekinthetett a tanfolyamra. 
Egy Tatabányáról érkezett fi-
atalember a Helyi Témának 
elmondta: a mentôs dolgozók 
is sokat várnak a programtól.

– A modern technoló-
gia végre nálunk is meg-
jelent. A számítástechnika 
egyszerûbbé teszi a mun-
kánkat. Olykor pillanatokon 
is múlhatnak életek.

KK

Az interneten kering egy ösz-
szeállítás, mely szerint a 
betörôk X-et rajzolnak a falra, 
csengô mellé, ha kiszemel-
ték az ingatlant, a háromszög 
egyedülálló nôt jelöl, és egy 
körben lévô X-et, ha a lakást 
érdektelennek minôsítették. 
Hozzászólásokban az is ol-
vasható, hogy mely fôvárosi 
lakótelepeken tapasztaltak 
ilyet az ott élôk. A hozzáértôk 
azonban azt mondják, ha 
külföldön van is ilyen jelölési 
rendszer, Magyarországon ez 
nem használatos. –  A rendel-
kezésre álló adatok alapján, 
Magyarországon a betöré-
ses lopások elkövetôi nem 
alkalmaznak jelöléseket a la-
kásokon – szögezte le meg-
keresésünkre az ORFK Kom-
munikációs Szolgálata. – A 
büntetôeljárások adatai alap-
ján a magyar bûnelkövetôk a 
lakásbetöréseknél a célpon-
tokat pontosan behatárolják 
tipp alapján vagy a helyszín 
elôzetes megtekintése során. 
Az ingatlant és a lakók moz-
gását feltérképezik, és mivel 
a betöréseket általuk ismert 
területen, általában lakókör-
nyezetükben követik el, ezért 
nincs szükség jelölések al-
kalmazására. Az úgynevezett 

„utazó bûnözôk” vagy rövid 
idô alatt választják ki a hely-
színt, és azonnal végrehajtják 
a bûncselekményt, vagy tipp 
alapján, elôzetes információk 
birtokában követik el a betö-
réseket – tájékoztatott a rend-
ôrség.

Az egyik kereskedelmi rádió 
reggeli mûsorában szintén ez 
volt a téma, és egy betelefoná-
ló megerôsítette az ORFK által 
elmondottakat. – Évekkel eze-
lôtt betörésbôl éltem, leültem 
a büntetésemet és most már 
teljesen mással foglalkozom – 
mondta a férfi. – 90 százalék-
ban tippet kaptunk rokonok-
tól, ismerôsöktôl, haveroktól, 
hogy hova érdemes bemenni 
– magyarázta a betelefonáló, 
hozzátéve, hogy a tipp adója 
százalékot kap, ennek nagy-
sága attól függ, mennyire volt 
jó az információ. 
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– Viktor fia bô fél éve jár 
iskolába, hogyan választottak 
intézményt?

– Két tannyelvûbe jár a 
fiam, vannak tárgyak, amiket 
már most németül tanul. Ide 
értelemszerûen olyanok is 
járnak, akik otthon nem hal-
lanak a magyaron kívül mást. 
Nálunk az édesanyja révén 
más a helyzet, vele németül 
kommunikál. 

– És aztán jön az angol?
– Igen, ez az, amit szinte 

mindenhol beszélnek, még 
német nyelvterületen is. Az 
angol értelemszerûen fonto-
sabb. De aki németül megta-
nult, könnyebben boldogul 
majd.

– A félévi bizonyítvány hogy 
sikerült?

– Elsôben ugye nem osztá-
lyoznak, mindenbôl jól megfe-
lelt. Nagyon szorgalmas, de a 
matekot nem szereti annyira, 
apjára ütött. De olyan szépen 
ír, mint a lányok.

– Beválik a szöveges osztá-
lyozás?

– Jó ez az irány, nem kell 
a gyereket jegyekkel stresz-

szelni, abból semmi pozitív 
nem sül ki. 

– Visszagondolva gyerek-
korára, sokat változott az ok-
tatás?

– Persze, de nagyon sok 
a hagyománytisztelô iskola. 
Ahova Viktor járt, ott például 
nagy a fegyelem és a rend. 
De olyan tanárok nincsenek, 
mint anno, akiktôl rendszere-
sen kokit kaptam, vagy konk-
rétan megaláztak. Mindezt 
például, mert hibáztam a toll-
bamondásban.

Madár: Jó az irány
az oktatásban

A betörôk kifi gyelnek, 
nem jelölnek

Kokit kapott, ha hibázott a tollbamondásban. Erdei Zsolt 
mára kiheverte iskolai élményeit, fi át már most két nyel-
ven okítja. A profi  bokszoló örül annak, hogy már nem 
„stresszelik agyon” a gyerekeket az intézményekben.

Idôrôl idôre megjelenik a hír, miszerint a betörôk megje-
lölik a kiszemelt lakásokat. Ez azonban nem igaz. A rend-
ôrség szerint a bûnözôk kifi gyelik a célt, vagy pedig tipp 
alapján keresnek fel ingatlanokat. Egy egykori betörô val-
lomása alapján 90 százalékban tipp alapján dolgoztak.

– Sürgetô volna, hogy va-
laki helytálljon a MAL Zrt. he-
lyett, különben az emberek 
soha nem kapják meg a nekik 
jogosan megítélt kártérítést 
– mondta dr. Magyar György 
ügyvéd a vörösiszap-tragédia 
károsultjainak kártérítésérôl. 

Kollégája, Léhmann György 
azonban másként vélekedik 
az ügyrôl, és nem érti, minek 
köszönhetô az, hogy a ma-
gyar sajtót már többedszer 
járja be a hír: nem kapnak 
pénzt az iszapömlés káro-
sultjai.

– Meggyôzôdésem, hogy 
dr. Magyar György ügyvéd jól 
tudja azt, hogy az 1995. évi 
LIII. tv. 102. § 5. bekezdésé-
nek a katasztrófa idôpontjá-
ban hatályos törvényszövege 
alapján a MAL Zrt. részvé-
nyesei felelnek a károkozá-
sért akkor, ha a társaságtól a 
jogerôs ítélet alapján megítélt 
összeg nem hajtható be – fej-
tette ki véleményét Léhmann. 
– Ebbôl következôen dr. Ma-

gyar György ügyvéd csak ak-
kor mondhatná kellô alappal 
azt, hogy nem kapnak pénzt 
az iszapömlés károsultjai, ha 
a MAL Zrt.-nek részvényesei-
tôl elôbb igyekezne a megítélt 
összeget behajtani.

Az ügyvéd az alábbi sza-
bályra hivatkozik: A gazdasá-
gi társaság azon tagjai (rész-
vényesei), valamint vezetô 
tisztségviselôi, akik olyan ha-
tározatot (intézkedést) hoz-
tak, amelyrôl tudták, vagy az 
elvárható gondosság mellett 
tudhatták volna, hogy annak 
végrehajtásával a társaság 
környezetkárosodást okoz, 
a társaság megszûnése ese-
tén korlátlanul és egyetemle-
gesen felelnek a társaságot 
terhelô, a társaság által nem 
teljesített helyreállítási és kár-
térítési kötelezettségekért.

Léhmann szerint ezért in-
dokolt a részvényesek perbe 
vonása azzal, hogy idôköz-
ben a társaság egyik részvé-
nyese elhalálozott, az ô ese-
tében tehát az örökösöket 
kell perelni.

bgy

Kit pereljenek a vörösiszap-tragédia 
károsultjai?

Máig tisztázatlan kérdés, hogy a vörösiszap-tragédia ká-
rosultjai hogyan kapják meg az ôket megilletô kártérítést. 
Az ügyvédek között is véleménykülönbségek alakultak ki 
az ügyben.

Hungarikum, hogy orvos ül
a mentôautóban

Hatékonyabb, átláthatóbb 
és egyszerûbb mûködést 
várnak az Országos Mentô-
szolgálat hamarosan élesí-
tendô informatikai rendsze-
rétôl. A dolgozók kiképzése 
jelenleg is tart. Korábban 
papír alapon kezelték az 
ellátottak sérülésével, be-
tegségével kapcsolatos in-
formációkat, ám a jövôben a 
mentôautókban elhelyezett 
számítástechnikai eszköz 
automatikusan elküldi az 
adatokat a kórházba, hogy 
az ellátottat ott már azonnal 
a mûtôbe tolhassák.

Kit pereljenek a vörösiszap-tragédia 



– Mi az elsô komolyabb 
emléke a borról?

– Egy baráti társaságban 
elkezdtek néhányan lögybölni 
valamilyen vöröset, és ára-
doztak az íz világáról. Meg-
kóstoltam, de nem éreztem 
a beharangozott erdei gyü-
mölcsöket. Annyira misztikus 
volt ez az egész, hogy muszáj 
volt utánaolvasnom. Bújtam a 
szakkönyveket, és az utazá-
saimat úgy szerveztem, hogy 
beiktathassak pincéket. Fi-
gyeltem, tanultam ezt a szép, 
de még ismeretlen világot. 
Észrevettem, a bor összeköti 
az embereket. Mikor kósto-
lásra kerül a sor, ott mindenki 
egyforma, a jogász és az au-
tószerelô is. Csak azt nézik ki, 
aki nem tud mértéket tartani, 
a bor szeretete nem egyenlô 
a vedeléssel.

– A bor indította el a folya-
matot, melynek végén vidékre 
költözött?

– Budapesten élve azt érez-
tem, csökken a kedvem. Nem 
tudok olyan lelkesedéssel 
élni, mint azelôtt. Sportolni, 
utazgatni kezdtem, hogy fel-

dobjam az életem. Rájöttem, 
hogy a város és az én mun-
katempóm elkezdett ledarál-
ni. Békés helyet kerestem az 
országban. Eger környékén 
autózva, egy napsütötte tava-
szi délutánon, beleszerettem 
a tájba. Tiszta Toszkána volt. 
Az elhatározás ekkor született 
meg, hogy vidékre és erre a 
tájra költözöm. Ezt követôen 
találkoztam csak Csutorás 
Ferenc borásszal, aki felvetet-
te a szôlészeti projektötletét, 
amibe aztán pár hónap múlva 
belevágtunk.

– Jó döntés volt?
– Soha egyetlen döntése-

met sem bántam meg, de ez 
mindenképp az egyik legjobb 
volt. Azt vallom, minden dön-
tés szükségszerû az életünk-
ben. Sokan haragszanak az 
életükben hozott döntéseikre. 
Azonban azt mondom, ha 
kudarcélmény ér, akkor az 
mindig hoz magával egy új le-
hetôséget. Engem ez mindig 
felvillanyoz. Azaz, ha Isten be-
csuk egy ablakot, akkor ki is 
nyit egy másikat.

Molnár Attila

Alkohol, kábítószer, kávé, sze-
rencsejáték. A legismertebb 
szenvedélybetegséget okozó 
élvezeti források. Aki képtelen 
ezekrôl lemondani, rehabili-
tációs intézetekhez, szociális 
munkásokhoz, orvosokhoz 
fordulhat segítségért. Létez-
nek azonban egyéb termékek 
is, melyek magukban hordoz-
zák a függôség kialakulásá-
nak veszélyét.

Bereczki Sándor, az Em-
berbarát Alapítvány vezetôje 
lapunknak elmondta: volt már 
olyan esetük, hogy egy fiatal 
lány képtelen volt lemonda-
ni az energiaitalokról. Pokoli 
szokása feltûnt a környezeté-
nek, mert olyan mennyiség-
ben fogyasztotta a koffeintar-
talmú italt, mint más az üdítôt 
vagy az ásványvizet.

– Tudni érdemes, hogy 
csak azon a szenvedélybete-
gen lehet segíteni, aki maga is 
felismeri a problémát, és tenni 

is szeretne ellene. A hölgyet az 
édesanyja hozta el hozzánk. 
Sokat beszélgettünk vele, 
mire eredményre jutottunk. 
Sajnos azóta is láncdohányos 
– mondta a szakember.

Makai Gábor klinikai szak-
pszichológus rávilágított: a 
közhiedelemmel ellentétben 
valójában bármi okozhat füg-
gôséget. A magyarázat egy- 
szerû.

– Egy szenvedélybeteg-
ség, egy függôség mögött 
rendszerint egy másfajta, ál-

talában lelki eredetû zavar is 
áll. Bizonyos emberek hajla-
mosabbak az állapot kialaku-
lására, mások kevésbé. Akkor 
beszélhetünk függôségrôl, ha 
valaki csak bizonyos körül-
mények között, bizonyos sze-
rek elfogyasztása révén érzi 
magát biztonságban. Ha egy 
függôségben szenvedô sze-
mély nem kapja meg kedvenc 
italát, az szorongáshoz vezet 
– világított rá a pszichológus.

Makai leszögezte: nem 
kizárólag akkor kezelendô a 

függôség, ha a szenvedély-
betegséget kiváltó szer mara-
dandó károsodást okoz.

– Ha valaki képtelen a kó-
láról leszokni, kérhet segít-
séget. Napi 5–6 liter üdítô 
magunkba öntése semmiféle-
képpen sem normális. A kóla 
ráadásul koffeint is tartalmaz. 
Ha nem is feltétlenül kell pszi-
chiáterhez fordulnunk, egy 
pszichoterapeutát érdemes 
felkeresni, aki feltárja a prob-
léma forrását.

Kóré Károly

Marius története megrázta a 
világot, mégsem lesz követ-
kezménye az állatmészárlás-
nak. Sôt, a dánok vérszemet 
kaptak, egy másik dán állat-
kert is azt tervezi, hogy meg-
öli a szintén Marius nevû hím 
zsiráfját, hogy helyére egy 
nôstényt hozzanak. A magyar 
állatkertek nem alkalmaznak 
ilyen módszereket. Nincs 
olyan jogszabály, ami tiltaná, 
de olyan sem, ami kimon-
dottan engedélyezi. A Nyír-
egyházi Állatpark igazgatója 
két szemléletrôl beszélt. – Az 
egyik, amit a dánok képvi-
selnek, nagyon távol áll vala-
mennyi magyar állatkertétôl. 
Megtörténhet, hogy menthe-
tetlen állatot elaltatunk, de egy 

egészséges állatot, ami még 
máshol bemutatás célját szol-
gálhatja, hiba megölni. Marius 
esete skandináv részen elfo-
gadott szemlélet, de én nem 
értek vele egyet – mondta 
el lapunknak Gajdos László, 
az intézmény igazgatója. A 
Fôvárosi Állat- és Növénykert 
szerint sem volt törvénybe 
ütközô, amit csináltak, mert 
nincs rá jogszabály, és szank-
ció sem követi a tettüket. 

– Az állatkerti állatok élete 
könnyebb, mint a vadonban, 

tovább is élnek, könnyebben 
szaporodnak, ami a kihaló-
félben lévô fajoknál jó, de a 
gyakoribb állatoknál esetleg 
problémát okoz, ezzel kell 
kezdeni valamit. A legtöbb ál-
latkert fogamzásgátlást vagy 
ivartalanítást alkalmaz – ma-
gyarázta lapunknak Hanga 
Zoltán, a fôvárosi intézmény 
szóvivôje, aki nem érti, hogy 
miért nem adták oda Marius-t 
annak a brit állatkertnek, 
amely befogadta volna a zsi-
ráfot. Az Orpheus Állatvédô 

Egyesület vezetôje, Seres Zol-
tán a témához hozzáfûzte: ôk 
egy-egy kutya megmentése-
kor egyedekben gondolkod-
nak, míg az állatkertek fajok-
ban, ezért a gondolkodásuk 
megengedi, hogy egy-egy 
egyedet el is pusztítsanak. 
–  Számukra ez természetes. 
Az állatvédelemben van egy 
olyan kitétel, hogy nem lehet 
állatot kínozni. Szerintünk 
még a zsiráf eléldegélhetett 
volna egy állatkertben.

Nagy Orsolya
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Állatvédôk és magánsze-
mélyek tiltakozása ellenére 
agyonlôtték a koppenhá-
gai állatkert fiatal zsiráfját, 
amely éppen ivarérett kor-
ba lépett volna. Az ok a bel-
tenyészet elkerülése volt, 
noha a zsiráfért jelentkezett 
más állatkert, de a tulajdo-
nos zoo úgy döntött, hogy 
mégis lelövi az állatot, a 
húsát pedig oroszlánoknak 
adja gyerekek szeme láttá-
ra. Most egy másik dán ál-
latkert is hasonló merény-
letre készül.

Orvosi felügyelet mellett, 
rehabilitációs intézmények-
ben kezelik az alkohol- és 
drogfüggôket, a játékszen-
vedélyben szenvedôket és 
a politoxikománokat. Makai 
Gábor klinikai szakpszi-
chológus a Helyi Témának 
elmondta: az arra hajlamos 
személyeknél gyakorlati-
lag bármi függôséget ala-
kíthat ki, legyen az kóla, 
édesség, energiaital vagy 
éppen egy párkapcsolat.

Újabb zsiráfkivégzésre készülnek 
Dániában

Bármi függôséghez vezethet!

Scherer Péter észrevétlenül 
vonja be a kamaszokat a já-
tékba a tantermi színházi elô-
adásokon. A színmûvész úgy 
véli, ez a titka annak, hogy a 
korosztállyal megszerettesse 
a színházat. Egy osztályte-
remben – a padokat ügyesen 
átrendezve  – akár 100 diák is 
kényelmesen elfér, így az elô-
adások hangulata egy kisebb 
kamaraszínházéra emlékez-
tet. Komoly díszletre sincs 
szükség, bármelyik iskola 
alkalmas a darabok befoga-
dására.

– Nem úgy beszélünk a 
drogokról, hogy unalmasan 
felolvassuk egy lapról a THC 
szervezetre gyakorolt káros 
hatásait, hanem a Gyáva 
címû darabban gyerekek 
számára könnyebben érthetô 
módon bemutatunk egy telje-
sen szétcsúszott fiút, akitôl az 
apja vizeletmintát kér. De nem 
ez a legnagyobb problémája, 
hiszen egy idô után már ô is 
érzi, hogy kicsúszik a talaj a 
lába alól, legvégül pedig kis 
híján meg is hal. A T címû 
elôadás mondanivalója még 
több diákot közvetlenül érint: 
a fôhôs egy olyan középis-

kolás, aki tehetséges ugyan, 
de elveszíti a motivációját, és 
nem tudja, mit szeretne az 
élettôl.

Scherer Péter három gyer-
mek édesapja, ennek köszön-
hetôen pedig tapasztalatból 
tudja, hogyan lehet a tiné-
dzsereknek átadni a kultúrát. 
Az egyik mûhöz Ady Endre 
és Petôfi Sándor magánleve-
lezéseibôl gyûjtött anyagot, 
hogy a középiskolások ne tö-
ményen kapják a tananyagot, 
hanem megismerhessék a 
költôk bohém, esetlen, vidám 
és gondolkodó emberi olda-
lát is, és felismerjék, az elmúlt 
évszázadok hôseit is érintette 
az élet egyik legfontosabb 
kérdése, a szerelem.

KK

Középiskolai tantermekben készít színházi elôadásokat 
évek óta Scherer Péter.  A színmûvész szerint a tizenéves 
korosztályt a saját nyelvén érdemes megszólítani, és a saját 
problémáival kell szembesíteni akár a tanárok kifigurázása 
által is. A majdnem felnôtt gyerekek fogékonyak a társadal-
mi célú kezdeményezésekre, szívesen megismerik a vakok 
életét, és hajlandók felismerni saját esetlenségüket.

Scherer Péter tantermekbe 
viszi el a színházat

A neves pszichiáter Egerbe költözött pár évvel ezelôtt, 
ahol két társával egy szôlôbirtokot gondoznak és naturá-
lis borokat készítenek. Csernus Imre lapunknak elárulta, 
hogy mi áll a költözése hátterében, melyet élete egyik leg-
jobb döntésének tart.

A borban találta meg 
a lelki békét



Bodrogi Gyula szívesen ra-
gad fakanalat, ha ideje en-
gedi. A családi eseménye-
ken igyekszik kivenni részét 
a konyhai munkálatokból. 
Szerettei szinte megkövete-
lik, hogy kedvenc fogásaikat 
ô készítse el.

– Gyakran kísérletezem 
az ízekkel, de a véletlenek 
is szerepet kapnak a gaszt-
rokultúrám fejlôdésében. A 
duplalecsót fiam éttermé-
ben bárki megkóstolhatja, 
pedig egy tévedés vezetett 
a kifejlesztéséhez. Éppen a 
barátaim jöttek hozzám ven-
dégségbe. Nekik szerettem 
volna lecsót készíteni, de a 
magyaros ételt túlfôztem. 
Azonnal tudtam, hogy abban 
az állapotban nem tálalha-
tom fel a vendégeimnek, de 
sajnáltam volna kidobni. Be-
tettem inkább a turmixgép-
be, majd elölrôl kezdtem a 
lecsófôzést friss paprikával, 
paradicsommal és kolbász-
karikákkal, majd felöntöttem 
a lemixelt mártással. Jó dön-

tésnek bizonyult – mesélte a 
színmûvész.

– Szívesen tanítgattam 
fôzni a fiamat is, de ma már in-
kább az unokám segít a kony-
hában. Bence persze még 
kicsi ahhoz, hogy jó szívvel 
adjak kést a kezébe, de pa-
nírozásban már verhetetlen – 
mosolygott Bodrogi Gyula.

– A nagyobb családi ün-
nepeken malacot sütök, 
igaz, inkább csak akkor, 

amikor használhatom a ke-
mencét. Lelocsolom sörrel, 
megfûszerezem. Mindenki a 
csodájára jár.  Amíg hûvös az 
idôjárás, addig tart a kocso-
nyaszezon.  Nyáron már nem 
szokás ilyet készíteni, mert 
könnyen olvad és meg is rom-
lik. Az egyik specialitásom a 
székelykáposzta. Sokakkal 
ellentétben nem habarom be, 
viszont az étel alapját képezô 
pörköltbe többféle húst is te-

szek. Körmöt, füstölt csülköt 
és színhúst fôzök, majd ráhe-
lyezem a káposztát.  A tejfölt 
az asztalra teszem egy tálká-
ban, hogy mindenki magának 
adagolhassa – árulta el Bod-
rogi Gyula. 

A színész úgy véli, a fôzés 
is mûvészet. Kreativitást, ér-
zéket és sok-sok tapasztala-
tot követel. Az étkezések utáni 
elismerô szavak pedig hason-
lítanak a színházi tapshoz.

Az esküvôszervezô elsô ta-
nácsa: mindenki nézze meg, 
hogy mekkora összeget tud 
az esküvôre fordítani, és az 
alapján válasszon szolgálta-
tásokat. – A spórolás az es-
küvô rovására megy, mire a 
pár eljut a saját esküvôjéig, 
teljesen elfárad, mert egész 
délelôtt dekorációt készít és 
székeket pakol, vagy éppen a 
vendégeknek nem lesz lehe-
tôségük rá, hogy jól érezzék 
magukat, mert ôket kérték 
fel fotósnak vagy vôfélynek – 
magyarázta lapunknak Rátkai 
Tímea. – A tapasztalatom az, 
hogy a legdrágább távolról 
sem a legjobb minôséget jel-
zi, el kell menni, megnézni a 
szolgáltatókat és munkájukat, 
ennek megfelelôen dönteni. 
Nagy szórás van árakban, 
fotóst például lehet találni 
nyolcvan- és nyolcszázezer 
forintért is. 

– Régi hagyományos 
esküvôt már nagyon ritkán 
szervezünk. Azokon még a 
mulatós zene dominált. A 
hagyományokat megtart-
ják a párok, de mindennek 
megvannak a mai modern 
megfelelôi. Sültes tálak helyett 
svédasztal, az U alakú ültetés 
helyett kör alakú asztalok jöt-
tek be, zenekar helyett pedig 
egyre gyakrabban DJ-t hív-
nak. A régi lakodalmak helyét 
átvette egy fiatalosabb parti 
jellegû esküvô – magyarázta 
az esküvôszervezô. 

– A polgári szertartások-
nál évek óta nem voltam már 
házasságkötô teremben, 
mindig javasoljuk a pároknak, 
hogy a szertartást külsô hely-
színre vigyük, végül sokszor 
a vacsora helyszínén zajlik a 
ceremónia – mondta el Rátkai 
Tímea, aki hozzáfûzte: egyre 
gyakrabban fordul elô, hogy a 
bulit nem étteremben tartják. 
Helyszínül szolgálhatnak a 
múzeumok, és a Szex és New 
York óta egyre népszerûbbek 
a könyvtárak. – Lehet tartani 
az esküvôt egy réten vagy 
esetleg valami olyan helyen, 
amihez kötôdik a pár.  Vacso-
rát nem, de szertartást csinál-
tunk már az Erzsébet kilátónál, 
mert a menyasszony gyakran 
járt oda gyermekként – példá-
lózott az esküvôszervezô. 

Nagy Orsolya

III Bulvár / Érdekesség

Egyre nagyobb divatja van az 
úgynevezett pszichodráma 
foglalkozásoknak. A terápia 
lényege, hogy egy erre a 
területre szakosodott pszi-
chológus segítségével a 
csoport tagjaival együtt fe-
dezhetjük föl egy adott prob-
lémánk gyökerét, méghozzá 
úgy, hogy a foglalkozás ele-
jén történô beszélgetés után 
„eljátsszák”, vagyis megjele-
nítik a frusztráció okát.

– A megszokott terápiás 
módszerekkel ellentétben ez 
a csoportfoglalkozás cselek-
ményorientált, ettôl igazán 
gyors és hatékony. Az ideális 
csoport 12–16 fôs, és lehetô-
leg vegyes, ezzel is fokozva 
a foglalkozás sikerességét 
– mesélte dr. Szabó Gábor 
egyetemi oktató, adjunktus. 

Három dolog elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy a foglal-

kozások sikeresek legyenek: 
kreativitás, spontaneitás és 
rugalmasság. Ha ezekkel 
a tulajdonságokkal kismér-
tékben is, de fel vagyunk 
vértezve, akkor kezdôdik az 
igazi „kezelés”. 

– Akinek témája van, az 
valamilyen módon jelzi a 
csoportnak, például behúz-
za a székét a terem köze-
pére. A téma felvetése után 
személyes kérdéseket te-
szünk fel neki, mivel a cso-
portnak pluszinformációk 
kellenek arról, hogy az alany 
milyen élethelyzetben van, 
például a családi állapotá-
ról vagy foglalkozásáról. Ez 
kell a bizalomhoz és az egy-
másra hangolódáshoz, ami 
elengedhetetlen egy ilyen 
típusú csoportfoglalkozás 
során. 

Kovács Szilárd

Pszichodráma mindenkinek

Beindul az esküvôi 
szezon 

Az utóbbi években egyre többen keresnek úgynevezett al-
ternatív módszereket lelki problémáik megoldására.  Van-
nak, aki önsegítô könyvek tömkelegét halmozzák fel a pol-
cukon, de akadnak olyanok is, akik inkább embertársaikra 
bízzák magukat, és szó szerint szembenéznek a sokszor 
nem túl szimpatikus valósággal.

Áprilisban megkezdôdik az esküvôi szezon, ilyenkor 
minden pár a tökéletességre törekszik. Sokan már nem a 
klasszikus sátras lagzikra vagy az unalmas házasságkötô 
termi frigyre áhítoznak. Rátkai Tímea esküvôszervezô la-
punknak elmondta: az utóbbi tíz évben teljesen megvál-
toztak a trendek. 

Karda Bea a Frizbi vendé-
geként ôszintén vallott mell-
rákjáról. Szerencsére úgy 
tûnik, az énekesnô legyôzte 
a halálos kórt, de a torokszo-
rító érzés, ami a betegséggel 
járt, még most is mindennap 
rátör. –  Abban a pillanatban, 
amikor megtudtam, hogy 
beteg vagyok, azt éreztem, 
mindennek vége. Az elsô 
gondolatod az, hogy kész, 
véged van. De én nem vagyok 
az a feladós típus – mondta 
Bea. – Attól, hogy legyôztem 
a rákot, még mindennap az 
eszemben van. Szorítja a tor-
komat az az érzés, hogy ezt 
hogy tudtam végigcsinálni. 
Ezt a harcot párkapcsolat 
nélkül vittem végig. A mûtét 
elôtt senki sem volt, aki fogta 
volna a kezem. Amikor kide-
rült, hogy a daganat rossz-
indulatú, eldöntöttem, hogy 
nem fogok beszélni róla, 
magamba zárom, elfojtom. 
Csak az anyukám és a szûk 
családi kör tudott a dolog-
ról. Jó lett volna, ha lett vol-
na mellettem valaki, amikor 
betoltak a mûtôbe. Elérzé-
kenyülök, ha arra gondolok, 
hogy mellettem soha nem 

volt senki. Én egy ilyen szen-
timentális, hülye ember va-
gyok. Ahogy mesélek: forog 
a film elôttem, és látom, hogy 
mindig egyedül voltam.

Hajdú Péter az adás felvé-
tele elôtt Bea egykori férjét, 
Som Lajost is meglátogatta, 
aki ôszintén vallott Beával 
való kapcsolatáról. – Mond-
hatnám, hogy életem 17 leg-
boldogabb éve vele volt. De 
én szerelmes típus vagyok. 
Nagyon könnyen leszek sze-
relmes – magyarázta Som La-
jos, aki arra a kérdésre, hogy 
vajon megcsalta-e Beát, úgy 
felelt: „Persze. Azért is ment 
a dolog tönkre.” 

– A szeretet erôsebb, mint 
a szerelem – mondta Som, 
aki elárulta, még ma is vá-
gyik a szerelemre, de már 
nem olyan formában, mint 
régen. – Nehéz megtalálni a 
határokat: melyik a szerelem, 
melyik a szeretet. 

Som Lajos azt is beval-
lotta, gyakran szokott sírni, 
és elmondta azt is, mit sirat: 
„Mindent, ami szép volt, min-
dent, aminek nem kellett vol-
na megtörténnie, de sajnos 
megtörtént.”

Magányosan harcolt a betegséggel
Karda Bea azt mondja, az életében végig egyedül volt. Leg-
nagyobb szívfájdalma, hogy amikor mellrákkal mûtötték, 
akkor sem volt mellette senki, hogy fogja a kezét.

Bodrogi Gyula: 
A fôzés is mûvészet

Bodrogi Gyula nemcsak hí-
res vadász, hanem barátai 
és családja szerint kiváló 
konyhamûvész is. Ha teheti, 
ô készíti el otthon a vasár-
napi ebédet, igaz, gyakran 
fia vendéglôjébe vonul a 
társaság. Az étteremben is 
„hazait” ehetnek, ugyanis 
az étlapon a Nemzet Színé-
szének több ételköltemé-
nye is szerepel.



Érdeklôdésünkre Zsadon 
Endre, a fürdô igazgatója el-
mondta: – Aggodalomra 
semmi ok. A fürdô gyógyvi-
zét folyamatosan ellenôrizzük 

egy akkreditált laboratórium 
segítségével. Ezek a vizsgála-
tok is alátámasztják, hogy az 
összetétel semmit sem válto-
zott az utóbbi hónapokban, 

sôt a víz minôsége a 
korábbinál jobb. A víz 
színének megváltozá-
sát a fürdôfejlesztés 
eredményeként kiala-
kított új technológia 
okozza – hallhattuk a 
szakembertôl, akitôl 
megtudtuk: a korábbi 
sötét, barnás színt az 

oxidáció és a pangás 
váltotta ki. 

– Korábban a gyógy-
víz magától tört fel a 
mélybôl, majd egy 
föld alatti, nyílt gázta-
lanító tartályba, onnan 
pedig egy magas táro-
lóba került, és csak azt 
követôen engedtük a 
medencékbe. Ezzel 
szemben az új technológia al-
kalmazásával, most szivattyú 
hozza fel a felszínre a gyógy-
vizet, ami egy teljesen zárt 
rendszeren keresztül szinte 
azonnal a medencékbe jut. Ez 
minôségi javulást von maga 
után, hiszen nincs pangás, 
nincs oxidáció, s most egy-
harmadával több vizet veze-

tünk a medencébe óránként, 
így gyakorlatilag négyórán-
ként cserélôdik a medence 
vize. A csabai gyógyvíz színe 
a felszínre kerüléskor egyéb-
ként teljesen világos, csak ké-
sôbb válik sötétbarnává, ha 
levegôvel érintkezik – mondta 
el Zsadon Endre. 

Gajdács Emese

Hirdessen a Csabai Mérlegben!
Kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

Több olvasónk is jelezte az utóbbi napokban, hogy tapasz-
talataik szerint a korábbinál jóval világosabb mostanában 
az Árpád fürdô gyógyvize, s ez sokukat aggodalommal 
töltötte el, azt feltételezték ugyanis, hogy kevesebb a 
hasznos, ásványi anyag a vízben.

A friss, tiszta gyógyvíz

A víz, miután levegôvel érintkezett

Hivatalosan is átadták a napokban a Szabó Pál tér 9–11. 
számú háztömb szigetelési munkálatait. A közel 21 milliós 
beruházással akár 30 százalékkal is olcsóbb lehet a fûtés 
a lakásokban. Az összeget a lakásszövetkezet elôlegezte 
meg, a lakók ide fi zetik majd be lakáskassza-megtakarítás 
segítségével. Az átadáson megjelent dr. Ferenczi Attila, a 
Lencsési részönkormányzat vezetôje is
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Kivilágosodott a strand vize
Az új technológia minôségi javulást hozott

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2014. ÉVI KÖZMÛVELÔDÉSI ÉS MÛVÉSZETI 
CÉLTÁMOGATÁS

2014. ÉVI IFJÚSÁGI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének Köz-
mûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 
2014. évi közmûvelôdési és mûvészeti céltámogatás elnyerésére.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése Köz-
mûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 
2014. évi ifjúsági feladatok ellátására.

A pályázat célja: a békéscsabai 
állampolgárok és mûvelôdô kö-
zösségeik kulturális tevékenysé-
gének támogatása.
A pályázók köre: alkotó-, elôadó-
mûvészek; Békéscsabán mûködô 
egyesületek, alapítványok, szerve-
zetek; rendezvényszervezôk; egy-
házak, gyülekezetek; közmûvelô-
dési, oktatási intézmények.

KATEGÓRIÁK:

A kategória: Az alábbi területeken 
végzett egyéni vagy csoportos 
mûvészeti tevékenység, mûvészeti 
alkotások létrehozása és/vagy be-
mutatása, a szükséges feltételek 
megteremtése:
1. Irodalom és színházmûvészet
2. Zene- és táncmûvészet
3. Képzômûvészet, fotó- és film-

mûvészet

B kategória: Közmûvelôdési, mû-
vészeti rendezvények/táborok 
szervezése.

A pályázati keretösszeg (A-B ka-
tegória összesen): 4 500 000 Ft

A pályázat benyújtási határideje: 
2014. április 4.
Támogatási idôszak: 2014. márci-
us 1.–2015. február 28.
A pályázatok elbírálásának vár-
ható határideje: 2014. április 22.

A pályázati elbírálásnál elônyt 
jelent a Munkácsy-év, az I. világ-
háborús centenárium és a Csabai 
Nyár programokban való megjele-
nés.

A pályázattal kapcsolatos rész-
letes információk és a pályázathoz 
szükséges ûrlap a polgármesteri 
hivatal oktatási, közmûvelôdési 
és sportosztályán (Békéscsa-
ba, Szent István tér 7., 66/452-
252/2512, patai@bekescsaba.
hu) is igényelhetô, illetve a www.
bekescsaba.hu honlap Hírek me-
nüpontjának Pályázati hírek olda-
láról letölthetô.

Az önkormányzati támogatá-
sokra Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyûlé-
sének az önkormányzati támoga-
tások nyújtásáról szóló 24/2013. 
(X. 4.) önkormányzati rendeletét 
kell alkalmazni.

A pályázat célja: A Békéscsa-
bán mûködô gyermek- és ifjúsági 
közösségek tevékenységének 
segítése, azok erôsítése érdeké-
ben, a fiatalok kezdeményezésére 
és/vagy aktív szerepvállalásával 
megvalósuló, egyszeri vagy folya-
matos programok, események, 
rendezvények támogatása, ame-
lyek lehetôséget adnak a fiatalok 
kreativitásának kifejezésére, illetve 
a felmerülô igények szerinti közös-
ségi programok megvalósítására.
Pályázati keretösszeg: 800 000 Ft
A pályázat megvalósulásának 
határideje: 2014. március 1.–2015. 
február 28.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2014. április 4.
A pályázatok elbírálásának vár-
ható határideje: 2014. április 22.

KATEGÓRIÁK:

„A” kategória – pályázók köre:  
Békéscsabán mûködô általános 
iskolai, középiskolai diákönkor-
mányzatok.
„B” kategória – pályázók köre: 
Békéscsabán mûködô kollégiumi 
diákönkormányzatok.
Pályázati program: Egy legalább 
4 alkalomból álló képzés megvaló-
sítása a pályázó kollégium diák-

jai számára. További információ 
kapható a Csabagyöngye Kultu-
rális Központ Patent Ifjúsági és 
Diákiroda vezetôjétôl, Zsótér Má-
riától. (Tel.: 66/449-222, e-mail: 
zsotermaria@csabagyongye.
com)
„C” kategória – pályázók köre: 
Békéscsabán mûködô gyermek- 
és ifjúsági szervezetek, ifjúsági kor-
osztállyal foglalkozó önszervezôdô 
közösségek, civil szervezetek, in-
tézmények.

Az önkormányzati támogatá-
sokra Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyû-
lésének az önkormányzati támo-
gatások nyújtásáról szóló 24/2013. 
(X. 4.) önkormányzati rendeletét 
kell alkalmazni.

A pályázattal kapcsolatos rész-
letes információk és a pályázathoz 
szükséges ûrlap a polgármesteri 
hivatal oktatási, közmûvelôdési 
és sportosztályán (Békéscsaba, 
Szent István tér 7., Buzder Brigit-
ta ifjúsági referensnél a 66/452-
252/2513 telefonszámon, vagy 
e-mailben buzder@bekescsaba.
hu) is igényelhetô, illetve a www.
bekescsaba.hu honlap Hírek me-
nüpontjának Pályázati hírek olda-
láról letölthetô.

Hosszított ügyfélfogadás 
a hivatalban

Békéscsaba önkormányzata 
és a Civil Szervezetek közös 
pályázatának köszönhetôen 
a békéscsabai polgármes-
teri hivatalban hosszított 
ügyfélfogadással várják az 
ügyfeleket. A polgármesteri 
hivatal ügyintézôi hétfôi na-
pokon hosszított ügyfélfo-
gadással, 20.00 óráig várják 
az ügyfeleket a Szent István 
tér 7. szám alatti épület 61. 

számú irodájában. Ez idô 
alatt az iroda a 66/523-826 
számon érhetô el. A pályá-
zat keretében a kisgyerme-
kes szülôknek gyermekváró 
és pelenkázóhelyiséget is 
kialakítottak a hivatal Szent 
István tér 7. szám alatti épü-
letében, ahol a hosszított 
ügyfélfogadás idején, 17 és 
20 óra között szakember vi-
gyáz a gyerekekre.

SPEED Burger, Pizzéria és Palacsinta 
Békéscsaba szívében

SPEED Burger, Pizzéria és Palacsinta 

Látogasson el Ön is hozzánk! 

Címünk: 5600 Békéscsaba Hunydi tér
Telefon: 66/448-269, 66/445-312

www. speedpizza.hu

Szebb a ház és olcsóbb
a fûtés

Fogadónapok a csabai 
városházán

Március 14-én dr. Szvercsák 
Szilvia jegyzô, március 21-én 
dr. Kiss Gyula aljegyzô, már-
cius 28-án Hanó Miklós alpol-
gármester tart fogadónapot a 
városházán. A jegyzôhöz az 
523-802, az aljegyzôhöz az 

523-803 telefonon lehet beje-
lentkezni és idôpontot egyez-
tetni. 

Hanó Miklós telefonszáma 
523-805, az alpolgármester 
érkezési sorrendben fogadja 
az ügyfeleket.

Békéscsaba szívében, a Hunyadi téren, barátságos kör-
nyezetben 1992 óta  légkondicionált, zenés gyorsétkezde 
egységeivel várja minden kedves leendô és új vendégét 
a SPEED Burger, Pizzéria és Palacsintaház.

Törekszünk arra, hogy Ön udvarias, gyors és pontos ki-
szolgálásban részesüljön. Az Ön kényelme érdekében ott-
honába is eljuttatjuk ételkülönlegességeinket mindennap 
11.00 órától 24.00 óráig. Békéscsaba belterületén 1500 Ft 
feletti megrendelés esetén ingyenesen, a környezô telepü-
lésekre viszont térítés ellenében. Bôvebben érdeklôdjön 
munkatársainknál a 66/445-312 központi számon vagy a 
66/448-269-es számon, mely a hamburger gyorsétkezde 
száma.

Igyekeztünk a helyhez méltóan különlegesen és magas 
színvonalú berendezésekkel ellátni egységeinket, megfe-
lelve a HACCP követelményeinek. Ételeink mexikói és olasz 
ízek alapján készülnek, harmonizálva a magyar ízvilággal. 

Hamburgereinkhez a húspogácsát saját receptúra sze-
rint, ellenôrzött, kiváló minôségû marhahúsból készítjük. 
Péksüteményeinket is, saját technológiai és gyártási folya-
matok betartásával, mindennap frissen sütjük. 

Gyorséttermeink igyekeznek segíteni Önnek és család-
jának, hogy otthonában, munkahelyén vagy egységeink-
ben gyorsan jusson hozzá ízletes és változatos ételkülön-
legességekhez. 

Látogasson el Ön is hozzánk! 

Címünk: 
Telefon:

Címünk: 

Nyitva tartás: 
Pizza: mindennap 11–24
Palacsinta: mindennap 10–22
Burger: hétfôtöl csütörtökig 7–02
 péntek: 7–03
 szombat: 7–04
 vasárnap: 9–02



Szente Béla, az intézmény 
igazgatója megnyitójában ki-
emelte, hogy a Hagyomány és 
turizmus alcímet megtartva, 
idén szinte adta magát a le-
hetôség a konferencia témáját 
illetôen: a 2014-es év ugyanis 
Munkácsy-emlékév, a festô 
születésének 170. évfordulója 
alkalmából. Emlékeztetett arra 
is, hogy az elsô konferencián 
a csabai kolbász, két éve a pá-
linka, tavaly pedig az aktív tu-
rizmus volt a téma. Nagy öröm, 
hogy Csabán két intézmény-
ben is található Munkácsy-
gyûjtemény, s az emlékév jó 
apropó a Munkácsy-kultusz 
népszerûsítésére, elsôsorban 
a helyi lakosság és a belföldi 
turisták körében. 

Mártonné Máthé Kinga, a 
Magyar Turizmus Zrt. belföl-

di igazgatója Emlékévek a 
turizmus marketingben címû 
prezentációjában rámuta-
tott azokra a lehetôségekre, 
amelyek célja egy-egy régió, 
város népszerûsítése,  a bel-
földi keresletélénkítés minél 
hatékonyabb kihasználása. 
Áttekintette a tematikus és 
az emlékévek adta lehetô-
ségeket, kitért az emlékévek 
tematikájára is. Számos 
érdekes elôadás hangzott 
még el, majd Mészáros Zsu-
zsa, a Munkácsy Emlékház 
mûvészeti vezetôje és Ando 
György múzeumigazgató a 
Munkácsy-emlékév program-
jait ismertette. A konferencia 
levezetô elnöke Gulyás Pé-
ter, a Békéscsabai Turisztikai 
Egyesület elnöke volt.

Vándor A.

Jubileumi ünnepséggel em-
lékeztek a BéKSZI Zwack 
József Kereskedelmi és Ven-
déglátó-ipari Tagiskolájának 
diákjai, tanárai február 28-án 
arra a tíz évvel ezelôtti ese-
ményre, amikor az iskola 
felvette Zwack József nevét. 
Az ünnepséget megtisztelte 
jelenlétével Zwack Sándor, a 
Zwack Unicum Nyrt. elnök-
vezérigazgatója is.

Zwack Sándor a jubileumi 
ünnepséget követô tájékoz-
tatón bejelentette, hogy hét 
számjegyû összeggel támo-
gatja az iskolát. A BéKSZI 
fôigazgatója, Mikulán Róbert 
elmondta, hogy eszközök be-
szerzésére kívánják fordítani 
az összeget.

Benkóné Dudás Piroska, 
a tagiskola vezetôje kiemelte 

Mladonyiczki László pedagó-
gus szerepét, akinek az ötlete 
nyomán az iskola 2004. febru-
ár 27-én felvette Zwack József 
nevét, és akinek a kezdemé-
nyezésére emlékeztek meg a 
tíz évvel ezelôtti események-
rôl. Az elmúlt egy évtized is 
bizonyítja, hogy a Zwack név 
kötelez, hiszen az iskola a 

magyar hagyományokra épü-
lô, Európában is versenyké-
pes szaktudást és minôséget 
ad növendékeinek. Zwack 
József magas színvonalú ter-
mék elôállításával tett szert vi-
lághírnévre, sikertörténet volt 
az övé, amit az utódoknak kö-
telességük követni, folytatni.

V. A.

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

A versenyre minden eddi-
ginél többen, ötvennyolcan 
neveztek, 106 üveg pálinká-
val. A Fabulya Attila okleveles 
pálinkabíráló vezette zsûri 
húszpontos bírálói rendszert 
alkalmazott, vizsgálta a tiszta-
ságot, a gyümölcskaraktert, 
a szájérzetet és a harmóniát 
minden egyes pálinkánál. A 
zsûri elnöke megjegyezte, 
hogy a pálinkafôzés most is-
mét kezdi reneszánszát élni, 
egyre több fiatal foglalkozik 
ezzel. Elárulta a minôségi 
pálinka titkát is, mint mondta, 
a legjobb, legkellemesebb 
pálinkát az egészséges, érett 
gyümölcsbôl lehet fôzni, jó 
erjesztéssel és jó lepárlás-
sal.

Az év házipálinkája idén 
Belanka Éva aranydemizson 
díjas szôlôpálinkája lett, Ezüst- 
demizson Díjat Mihály László 
birsalmapálinkája, Bronzde-

mizson Díjat Kruzsicz György 
barackpálinkája kapott. A 
verseny legjobb vadon ter-
mett vadgyümölcs-pálinkája 
Kindli Péter vackorpálinkája, 
legjobb termesztett nemes- 
gyümölcs-pálinkája Mihály 
László birsalmapálinkája 
volt, és számos pálinkával 
szereztek még arany-, ezüst- 
vagy bronzminôsítést is.

M. Erika

A március 31-éig tartó össz- 
mûvészeti program a mûvé- 
szetek szinte valamennyi ágát 
felöleli: a zenétôl a képzômû- 
vészeteken át a színházig, az 
irodalomig, a táncig, a balet-
tig. 

Herczeg Tamás fesztivál-
igazgató elmondta, hogy 
tavaly a fesztivál ideje alatt a 
Csabagyöngyének több mint 
ötezer látogatója volt, ösz-
szesen mintegy nyolcezer 
fesztivállátogató fémjelezte a 
kulturális csabai tavaszt. Idén 
hasonló látogatottságra szá-
mítanak, és minden korosztály 
igényét igyekeznek kielégíteni. 

Március 28-a és 29-e a 
blues és a jazz szerelme-

seinek szól majd. Itt lesz 
a tavaly alakult Csaba Big 
Band, izgalmasnak ígérkezik 
a 70 éves Liszt-díjas dobos 
Kôszegi Imre alkotói pálya-
futását felelevenítô Vasvári 
Pál által is „fémjelzett” ze-
nekar produkciója, és 29-én 
a blues buli, amelyet négy 
koncert tesz teljessé. A Long 
Tall Sonny Acoustic Trió 
Szabó Tamással és „Crazy 
Banny” zongoristával, a Bor-
sodi Blue Trió, továbbá Mike 
Sponza és a Pribojszki Má-
tyás Band ígér felejthetetlen 
estét, igazi örömzenét, jam 
sessionnel, és nemcsak a 
fiatal rajongóknak.

Vándor Andrea
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Azt mondják, mindenki azért 
az évszakért rajong, amely-
ben született. Nos, az én 
esetemben ez kétségtelenül 
igaz. Halálosan nehezen vi-
selem a szürke, hideg, kopo-
gós, vagy éppen sártól lucs-
kos hónapokat. Annál inkább 
várom, sôt sürgetve követe-
lem a kikeletet.

Már a február végi, szokat-
lanul enyhe idôben is azzal a 
népi bölcselettel vigasztaltam 
magam: „Január, február, itt 
a nyár!”. Persze tisztában vol-
tam vele, hogy korai az öröm, 
aztán néha dideregve vettem 
tudomásul: attól, hogy egy 
bélés nélküli kabátot veszek 
fel, még nem lesz melegebb 
az idô. Mégis erônek erejével 
kerestem a tavasz üzeneteit: 
az elsô virágokat, a szerel-
mesen búgó gerléket, a duz-
zadó rügyeket az aranyesô- 
bokrokon vagy a szerény, 
kicsi ibolyákat, melyekbôl 
mára bôven akad a zöldben, 
csak jól kell figyelni.

Aztán eljött a meteorológi-
ai tavasz. Itt már megerôsítve 
éreztem hitemet a megújulás-
ban, bár a tavaly március 15-
ei hóviharra gondolva még 
ekkor is kijózanodhattam vol-
na, mert a természet – mint 
tudjuk – kegyetlenül meg 
tud minket tréfálni. De félre a 
károgással, ne engedjünk a 
negatív gondolatoknak! Azo-
kat a bosszantó helyzeteket 

ugyanis, melyeket bôven pro-
dukál az élet nap mint nap, 
aligha tudnánk komolyabb 
lelki sérülés nélkül elviselni, 
ha közben nem látnánk meg 
a reménysugarakat, a szívet 
melengetô jeleneteket, a jó 
embereket, az örömre okot 
adó szépségeket. Lassítsunk 
le néha, és nyissuk ki a sze-
münket, szívünket minderre! 
Mert bizony, végre tavasz 
van. Ilyenkor pedig szinte 
vak az, aki nem veszi észre a 
szépséget a természetben, a 
megújulást, a föld szagát, a 
reményt hozó újrakezdés le-
hetôségét.

Ahogyan a költô mondja: 
„Tavasz van, gyönyörû! Jót 
rikkant az ég!/ Mit beszélsz? 
korai? Nem volt itt sose tél!/ 
Pattantsd ki a szíved, elô a 
rügyekkel –/ A mi tüdônkbôl 
száll ki a tavaszi szél!”.

Gajdács Emese

Tavasz van! Gyönyörû!

JegyzetTurisztikai konferencia
Békéscsaba, Munkácsy városa

Negyvenöt produkció 
XII. Békéscsabai Tavaszi Fesztivál

A „Békéscsaba, Munkácsy városa” szlogent népszerû- 
sítette a Csabagyöngye Kulturális Központban március 
4-én a békéscsabai Tourinform iroda által megrendezett 
tizenkettedik turisztikai konferencia. 

Tizennégy együttmûködô intézmény, civil szervezet és a 
Csabagyöngye Kulturális Központ közös munkája révén 
– lapzártánkat követôen – Palya Bea Nô címû lemezbemu-
tató koncertjével és a megyei alkotók Ars poetica címû 
vándorkiállításával kezdôdött az idei tavaszi fesztivál. A 
XII. Békéscsabai Tavaszi Fesztivál 24 napján 45 produkci-
ót kínálnak a szervezôk a Csabagyöngyében. 

Lélekemelô gyümölcsbalzsam, almáspite másként, kert-
lelke és még számos fantázianévvel ellátott pálinkát so-
rakoztattak fel az idei farsang utolsó hétvégéjén a Csa-
bagyöngye hangversenytermének színpadán, a kulturális 
központ és a Csabai Pálinka Klub szervezésében zajlott 
III. Csabai Házipálinka Versenyen.  

Az emlékév jó apropó a Munkácsy-kultusz népszerûsítésére

Összesen 106 üveg pálinka sorakozott a színpadon

Az iskola tíz éve vette fel Zwack József nevét

Belanka Éva szôlôpálinkája 
az év házipálinkája

Konferencia az új laborban
A Belvárban tanácskoztak a pedagógusok

Jubilál a Keri
A Zwack név kötelez

Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön- 
kormányzata tulajdonában lévô Bé-
késcsaba, Erzsébet Lakópark 3. és 
24. szám alatti költségelvû lakóhá-
zakban történô elhelyezésre

A lakóházak 60 m2 alapterületû, össz-
komfortos, egyedi fogyasztásmérôk-
kel felszerelt lakóegységek, amelyek a 
következô helyiségekbôl állnak: kettô 
szoba, elôszoba, nappali étkezôvel, 
konyha, kamra, fürdôszoba, vécé, va-

lamint fedett tornác. A lakóházat – kerí-
téssel határolt – kert övezi.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2014. március 21. 12:00 óra. A 
határidôn túl benyújtott pályázat ér-
vénytelen.
A pályázat benyújtásának helye: 
Polgármesteri hivatal szociálpolitikai 
osztály, Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17. II. 26-os iroda.

A pályázat benyújtásához szüksé-
ges formanyomtatvány a szociálpoliti-

kai osztályon igényelhetô és letölthetô 
a www.bekescsaba.hu honlapról.

A pályázat elbírálásának várható 
idôpontja: A bizottság 2014. soron kö-
vetkezô ülése. A pályázókat az elbírá-
lás eredményérôl írásban értesítjük.

Bôvebb felvilágosítás a polgármes-
teri hivatal szociálpolitikai osztályán 
kérhetô. Telefonszám: 452-252/4002-
es mellék.

Tudomány – „természete-
sen” – a Belvárban! címmel 
tartottak konferenciát a kö-
zelmúltban a belvárosi isko-
lában. A rendezvény célja az 
új természettudományos la-
boratórium bemutatása volt.

A Békéscsabai Belvárosi 
Általános Iskola és Gimnázi-
umban, a közelmúltban egy 
sikeres pályázat eredmé-
nyeként, több mint 322 millió 
forintból alakítottak ki termé-
szettudományos labort, mely 

a fizika, a kémia és a biológia 
iránt érdeklôdôk számára kí-
nál lehetôséget, fôként kísér-
letezésre. Évente körülbelül 
1500 diák fordul meg itt, a 
projektben részt vevô tizen-
egy partneriskola és a Belvár 
diákjai, jellemzôen 7. és 8. 
osztályos tanulók.

A konferencián Kiss Tibor 
alpolgármester kiemelte: Bé-
késcsaba büszke intézmé-
nyeire, melyek folyamatosan 
fejlôdnek, s tevékenységük 

sok esetben példaértékû. 
Czégény Gyula, a KLIK bé-
késcsabai területi igazgatója 
köszönetet mondott a pro-
jektet elôkészítô, megvaló-
sító szakembereknek és az 
együttmûködés fontossá-
gát hangsúlyozta. A konfe-
rencia elsô elôadója Sipos 
Imre köznevelésért felelôs 
helyettes államtitkár volt, aki 
a rendszer átalakításáról be-
szélt. 

Gajdács E.
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K Ö L T S É G V E T É S I  R E N D E L E T
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének

5/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésrôl
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlése az Alap-
törvény 32. cikk (2) bekezdésében 
biztosított felhatalmazás alapján, a 
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében el-
járva a következôket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zat Közgyûlésére (a továbbiakban: 
Közgyûlés), annak szerveire és az 
önkormányzat által fenntartott költ-
ségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés fôösszege

2. §

(1) A Közgyûlés az önkormány-
zat 2014. évi költségvetésének 
fôösszegét – finanszírozási  
mûveletekkel együtt – 14 811 153 
ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Közgyûlés az önkormányzat 
2014. évi költségvetési kiadásai-
nak  fôösszegét 14 811 153 ezer 
Ft-ban, bevételeinek fôösszegét 
(finanszírozási bevételek nélkül) 
13 714 950 ezer Ft-ban, kiadás 
és bevétel egyenlege 1 096 203 
ezer Ft-ban határozza meg.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 23. §-ában fog-
laltaknak megfelelôen a hiány fi-
nanszírozási módjának levezeté-
se az 1. melléklet 3. oldalán kerül 
bemutatásra.

3. Költségvetési bevételek

3. §

(1) A Közgyûlés az önkormányzat 
költségvetésének 2014. évi ösz-
szes bevételét 14 811 153 ezer 
Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt be-
vételi fôösszeg forrásonkénti 
részletezését az 1. melléklet 
tartalmazza.

(3) Az 1/a melléklet bemutatja a 
Magyarország 2014. évi köz-
ponti költségvetésérôl szóló 
2013. évi CCXXX. törvény sze-
rint az önkormányzat központi 
alrendszerbôl származó forrá-
sok jogcím szerinti bontását, a 
támogatások nagyságrendjét.

(4) Az 1/b melléklet bemutatja az 
önkormányzat 2014. évi költ-

ségvetési mérlegét. A mûködési 
és felhalmozási célú bevétele-
ket és kiadásokat tájékoztató 
jelleggel, mérlegszerûen, egy-
mástól elkülönítetten, de – a 
finanszírozási mûveleteket is 
figyelembe véve – együttesen 
egyensúlyban tartalmazza, a 
mûködési és a felhalmozási 
költségvetés szerinti bontás-
ban.

(5) A költségvetési évet követô 
három év tervezett elôirány-
zatainak keretszámait az 1/c 
melléklet szerint hagyja jóvá a 
Közgyûlés.

(6) Az önkormányzatnál, az önkor-
mányzat által fenntartott költ-
ségvetési szerveknél, valamint 
a közfoglalkoztatás keretében 
foglalkoztatottak létszámát a 
Közgyûlés az 1/d melléklet 
szerint fogadja el.

(7) Az (1) bekezdés szerinti fô-
összegbôl a költségvetési 
szervek – közöttük a Polgár-
mesteri Hivatal –, valamint az 
önkormányzat bevételeit a 2. 
és 3/a melléklet szerinti összeg-
ben hagyja jóvá a Közgyûlés.

(8) A Közgyûlés a költségvetési 
szervek irányítószervi bevételét 
4 898 741 ezer Ft-ban állapítja 
meg, a saját hatáskörû bevétel 
1 239 310 ezer Ft a 2. melléklet 
szerint.

(9) A Közgyûlés a 3/a melléklet 
szerint az önkormányzat elôzô 
évi maradvány nélküli bevéte-
leit 5 349 415 ezer Ft-ban hagy-
ja jóvá.

(10) A Közgyûlés az 1. melléklet-
ben szerepeltetett 2013. évi 
finanszírozási bevételek ösz-
szegét, 1 096 203 ezer Ft-ot, az 
1. melléklet 3. oldalán szereplô 
levezetés szerint biztosítja fej-
lesztési és mûködési kiadások 
finanszírozására.

4. Költségvetési kiadások

4. §

(1) A Közgyûlés az önkormányzat 
költségvetésének 2014. évi ösz-
szes kiadását 14 811 153 ezer Ft-
ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt ki-
adási fôösszeg kiemelt elôirány-
zatonkénti részletezését az 1. 
melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti fôösz-
szegbôl a Közgyûlés a költség-
vetési szervek – közöttük a Pol-

gármesteri Hivatal –, valamint az 
önkormányzat kiadásait a 2. és 
3. melléklet szerinti összegben 
hagyja jóvá. 

5. Költségvetési szervek kiadásai

5. §

(1) A Közgyûlés a költségvetési szer-
vek kiadási fôösszegét 6 138 051 
ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadá-
sok költségvetési szervenkénti – 
közöttük a Polgármesteri Hivatal 
– és kiemelt elôirányzatonkénti 
részletezését a 2. melléklet tar-
talmazza.  

6. Az önkormányzat kiadásai

6. §

(1) A Közgyûlés az önkormányzat 
központi kezelésû feladatai-
nak ellátását biztosító kiadási 
elôirányzatok nagyságrendjét 
3 690 067 ezer Ft-ban állapítja 
meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt ki-
adások feladatonkénti és kiemelt 
elôirányzatonkénti részletezését 
a 3. melléklet tartalmazza.

7. Beruházási kiadások

7. §

(1) A Közgyûlés az önkormányzati 
beruházási kiadások fôösszegét 
4 116 267 ezer Ft-ban állapítja 
meg, amelynek részletezését a 
4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési szervek beruhá-
zási kiadásait 31 060 ezer Ft-ban 
hagyja jóvá a Közgyûlés.

(3) A központi kezeléshez kapcso-
lódó beruházási kiadásokra a 
Közgyûlés 47 640 ezer Ft-ot álla-
pít meg.

8. Felújítási kiadások

8. §

(1) A Közgyûlés az önkormányzati 
felújítási kiadások elôirányza-
tát 200 083 ezer Ft-ban állapítja 
meg az 5. melléklet részletezése 
alapján.

(2) A költségvetési szervek felújítá-
si kiadásait a Közgyûlés 46 500 
ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A központi kezeléshez kapcso-
lódó felújítási kiadások elôirány-

zatát 10 000 ezer Ft-ban állapítja 
meg a Közgyûlés.

9. Kötelezettségek

9. §

(1) A Közgyûlés a 6. melléklet sze-
rint állapítja meg a több évre át-
húzódó kötelezettségeket éven-
kénti bontásban. A 2014. évben 
fennálló kötelezettség összegét 
69 460 ezer Ft-ban állapítja 
meg.

(2) A Közgyûlés az év során fennál-
ló hitel tôketörlesztésére 0 Ft-ot, 
kamatfizetési kötelezettségére 
4265 ezer Ft-ot hagy jóvá a 7. 
melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat adósság-
konszolidációval érintett adós-
ságállományának állam általi 
átvállalása a 7. mellékletben 
szereplô adósságelemek szerint 
kerül végrehajtásra.

(4) A Közgyûlés az önkormányzat 
kezességvállalásából fennálló 
kötelezettségeit tételesen a 7/a 
mellékletben mutatja be.

(5) Az önkormányzat saját bevéte-
leinek, valamint az adósságot 
keletkeztetô ügyleteibôl eredô 
fizetési kötelezettségeinek be-
mutatását a 7/b melléklet tartal-
mazza.

10. Tartalékok

10. §

(1)  A Közgyûlés a tartalékok össze-
gét 102 000 ezer Ft-ban állapít-
ja meg, a tartalékok célonkénti 
részletezését az 1. melléklet tar-
talmazza.

(2) A Közgyûlés az általános tarta-
lék összegét 30 000 ezer Ft-ban, 
a különbözô jogcímeken meg-
határozott céltartalék összegét 
72 000 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) Az általános tartalék terhére kö-
telezettségvállalás 2014. június 
30-áig csak nagyon indokolt 
esetben történhet.

11. Eljárási szabályok

11. §

(1) A költségvetési szerv vezetôje 
felelôs a gazdálkodási lehe-
tôségek és a kötelezettségek 
összhangjáért oly módon, hogy 
a jóváhagyott elôirányzatokon 
belül köteles gazdálkodni.

(2) A költségvetési szervek veze-
tôi szakmai tevékenységük és 
a költségvetés végrehajtása 
során kötelesek a gazdasá-
gosság, a hatékonyság és az 
eredményesség követelmé-
nyeit  érvényesíteni.

(3) A Közgyûlés a költségvetési 
szervek és az önkormányzat 
társulásai által elnyert pályázati 
források elôfinanszírozását tá-
mogatási kölcsön formájában 
biztosítja.

(4) A tárgyévi költségvetés vég-
rehajtása során a folyamatos 
fizetôképesség biztosítása cél-
jából – az önkormányzat által 
megkötött hatályos bankszám-
laszerzôdés rendelkezései 
alapján – a pénzügyi szükség-
letekhez igazodva, év közben 
legfeljebb 700 000 ezer Ft éven 
belüli folyószámla-hitel vehetô 
igénybe.

(5) A kölcsön visszafizetésére a 
vállalt kötelezettség teljesí-
téseként az önkormányzat a 
szükséges mértékben a hitelt 
nyújtó bankra engedményezi 
az általános és ágazati állami 
támogatásait, a helyiadó- és 
önkormányzatot megilletô gép-
jármûadó-bevételeit.

(6) A tárgyévi költségvetés vég-
rehajtása során a folyamatos 
fizetôképesség biztosítása 
érdekében, az európai uniós 
forrásból juttatott támogatá-
sok megelôlegezésére leg-
feljebb 300 000 ezer Ft rövid 
lejáratú rulírozó jellegû hitel 
vehetô igénybe, határozatlan 
idôtartamra. A naptári éven 
túli támogatás megelôlegezô 
hitelhez nem szükséges a 
Kormány elôzetes engedélye, 
mert a hitel európai uniós tá-
mogatásokat elôlegez meg.

(7) A finanszírozási bevételekkel 
és kiadásokkal kapcsolatos 
hatásköröket a polgármester 
gyakorolja.

(8) A Közgyûlés felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a bevéte-
lek és kiadások között keletke-
zô átmenetileg szabad pénz-
eszközöket betétbe helyezze, 
illetve azokért a legkedvezôbb 
hozamú értékpapírokat vásá-
roljon, értékesítsen.

(9) A Közgyûlés felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önkor-
mányzat fizetôképességének 
biztosítása érdekében a (4) 
és (6) bekezdés szerinti hi-

telek igénybevételérôl és 
törlesztésérôl rendelkezzen.

(10) Az önkormányzat nem él a 
befektetett eszközök és forgó-
eszközök piaci értéken történô 
nyilvántartásával, azokat könyv 
szerinti, illetve bekerülési érté-
ken tartja nyilván.

(11) A Közgyûlés felhatalmazza a 
polgármestert és a jegyzôt, 
hogy az önkormányzat 2014. 
évi elemi költségvetésének 
Magyar Államkincstárhoz tör-
ténô benyújtásakor az egyezô-
ségek érdekében a szükséges 
intézkedéseket megtegyék. A 
2014. évi költségvetési rende-
letet érintô módosítást a soron 
következô rendeletmódosítás 
alkalmával szükséges átvezet-
ni.

12. Vegyes rendelkezések

12. §

(1) Az önkormányzat és az önkor-
mányzat által fenntartott költ-
ségvetési szerveknél európai 
uniós támogatással megvaló-
suló programok bevételeinek 
és kiadásainak részletezését 
projektenként a 4/a melléklet 
tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a 8. mellék-
letben meghatározottak szerint 
nyújt közvetett támogatást.

(3) Az önkormányzat feladatellátá-
sába tartozó önként vállalt fel-
adatok jogcímeit és költségve-
tési elôirányzatát a 9. melléklet 
tartalmazza.

(4) A 10. melléklet tartalmazza a 
bevételi és a kiadási feladatok 
megbontását kötelezô, önként 
vállalt és államigazgatási felada-
tok szerint.

(5) A költségvetési szervek és az ön-
kormányzat költségvetésére vo-
natkozó elôirányzat-felhasználási 
ütemtervet a 11. melléklet tartal-
mazza.

13. Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követô 
napon lép hatályba, rendelkezéseit 
azonban 2014. január 1. napjától kell 
alkalmazni.

Vantara Gyula   Dr. Szvercsák Szilvia
 polgármester jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének 
összevont pénzforgalmi elôirányzatainak mérlege

Megnevezés

2014. évi 
eredeti 

elôirány-
zat
e Ft

BEVÉTELEK
I. Önkormányzati feladathoz nem rendelhetô bevételek és egyéb 

önkormányzati elszámolások
7 126 225

1. Közhatalmi bevétel 3 183 200
Helyi adók és adójellegû bevételek 3 004 000
Helyi adó 3 004 000
Építményadó 440 000
Idegenforgalmi adó 4 000
Iparûzési adó 2 560 000
Adópótlék,  adóbírság 23 000
Átengedett központi bevétel 156 200
Gépjármûadó 156 000
Termôföld bérbeadásából származó jövedelem 200

2. Az önkormányzat központi alrendszerbôl származó forrásai 3 943 025
A helyi önkormányzatok általános mûködésének és ágazati 
feladatainak támogatása

3 430 939

A helyi önkormányzatok mûködésének általános támogatása 719 660
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 
támogatása

900 246

A települési önkormányzatok szociális  gyermekjóléti és gyermek-
étkeztetési feladatainak támogatása

1 217 354

ebbôl: kistérségi társulás támogatása 619 099
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 593 679
Könyvtári  közmûvelôdési és múzeumi feladatok támogatása 276 479
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott 
elôadó-mûvészeti szervezetek támogatása

317 200

Központosított elôirányzatok 12 569
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 499 517

II. A költségvetési szervek bevételei 1 239 310
Mûködési célú támogatások államháztartáson belülrôl 189 615
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrôl 1 400
Közhatalmi bevételek 5 790
Mûködési bevételek 988 505
Felhalmozási bevételek 0
Mûködési célú átvett pénzeszközök 54 000

ebbôl: kölcsön igénybevétele visszatérülése 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0

ebbôl: kölcsön igénybevétele visszatérülése 0

III. Az önkormányzat bevételei 5 349 415
Mûködési célú támogatások államháztartáson belülrôl 284 050
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrôl 2 982 201
Közhatalmi bevételek 23 200
Mûködési bevételek 1 606 031
Felhalmozási bevételek 286 165
Mûködési célú átvett pénzeszközök 20 948

ebbôl: kölcsön igénybevétele  visszatérülése 20 948
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 146 820

ebbôl: kölcsön igénybevétele  visszatérülése 78 363
BEVÉTELEK  ÖSSZESEN (I. + II. + III.) 13 714 950
BEVÉTEL–KIADÁS EGYENLEGE -1 096 203
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 096 203

Hitel  kölcsönfelvétel 146 203
2013. évi hitelfelvétel 146 203

Költségvetési maradvány igénybevétele 950 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 14 811 153

KIADÁSOK
I. Önkormányzati kiadások 9 692 918

1. Költségvetési szervek kiadásai 6 060 491
Személyi juttatások 2 782 457
Munkaadókat terhelô járulékok és szociális hozzájárulási adó 765 380
Dologi kiadások 2 367 549
Ellátottak pénzbeli juttatásai 131 360
Egyéb mûködési célú kiadások 12 745

ebbôl: kölcsön nyújtása  törlesztése 0
Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000

ebbôl: kölcsön nyújtása  törlesztése 0
2. Az önkormányzat kiadásai 3 632 427

Személyi juttatások 252 685
Munkaadókat terhelô járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 662
Dologi kiadások 1 661 811
Ellátottak pénzbeli juttatásai 85 470
Egyéb mûködési célú kiadások 1 559 966

ebbôl: kölcsön nyújtása  törlesztése 41 949
Egyéb felhalmozási célú kiadások 28 833

ebbôl: kölcsön nyújtása  törlesztése 19 433
II. Felhalmozási kiadások 4 451 550

1. Beruházási kiadások 4 194 967
Költségvetési szervek beruházási kiadásai 31 060
Önkormányzat beruházási kiadásai 4 116 267
Központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások 47 640

2. Felújítási feladatok kiadásai 256 583
Költségvetési szervek felújítási kiadásai 46 500

Önkormányzat felújítási kiadásai 200 083
Központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások 10 000

III. Tartalékok 102 000
Pedagógus életpálya szeptemberi üteme 6 000
Intézményvezetôk elismerésére céltartalék 6 000
Intézményi  kommunális céltartalék 60 000

ebbôl: Beruházási jellegû céltartalék 30 000
Mûködési jellegû céltartalék 30 000
Általános tartalék 30 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.) 14 246 468
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 564 685

Pályázati bevételek megelôlegezési hitelének törlesztése 66 710
Adósságkonszolidáció során kifizetésre kerülô fejlesztési hitelek 
részletei

497 975

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 14 811 153

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)
d, e  pontjában foglaltaknak megfelelôen a hiány és finanszírozási 

módjának levezetése

Megnevezés
2014. évi 

eredeti elô-
irányzat

e Ft
Bevételek összesen 13 714 950

Finanszírozási bevételek nélkül
Kiadások összesen -14 811 153

Finanszírozási kiadások nélkül -14 246 468
Finanszírozási kiadások -564 685

Hiány: -1 096 203
A hiány finanszírozásának módja:
Belsô források igénybevétele 950 000

1. Belsô finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány) 0
1. Mûködési célú 0
2. Felhalmozási célú 0

2. Belsô finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány) 950 000
(betétvisszavonás)
1. Mûködési célú 450 000
2. Felhalmozási célú 500 000

Külsô források igénybevétele: 146 203
Külsô finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 146 203

1. Mûködési célú 0
2. Felhalmozási célú 146 203

2013. évi döntés szerinti hitelfelvétel 146 203
2014. évi hitelfelvétel 0

Belsô-külsô források összesen 1 096 203



A BSI futónagykövetek, Bun- 
zel Lívia és Tóth László, vala-
mint a Nyújtsd Segítô Kezed 
Alaptívány képviselôi a far-
sang utolsó elôtti hétvégéjén 
rendezték meg a II. Farsan-
gi Jótékonysági Futást. Az 
Árpád fürdôtôl indulva 1-tôl 
50 kilométerig a legkülön-
bözôbb távokat tették meg a 
nevezôk. A verseny célja az 
volt, hogy a családok a sérült 
fiatalokkal együtt éljék meg a 
mozgás és a segítés örömét, 
vidám jelmezes közös futás-
sal, túrázással. A program ke-
retében a Nyújtsd Segítô Ke-

zed Alapítványnak gyûjtöttek 
pénzt, ruhanemût és bármi 

hasznosat, amit a jelenlevôk 
fel tudtak ajánlani.

A Békéscsabai Evezôlapá- 
tosok Baráti Társasága – 
amelyhez csatlakozott a 
Mozdulj meg! csoport – ha-
gyományteremtô szándék-
kal maskarás vízi felvonulást 
szervezett a farsang utolsó 
hétvégéjén. Mintegy hetve-
nen fogadták el az evezôsök 
meghívását, hogy Veszelytôl 
az Élôvíz-csatornán lecsorog-
janak a Csabagyöngye Kul-
turális Központig. A színes, 
hangos felvonulás résztvevôi 
tizenkilenc kenuban és két 
kajakban eveztek, míg mások 
gyalogosan, futva, görkorival 
vagy kerékpáron követték 
ôket a parton. 

A Táncsis-, Arany- és József 
Attila-díjas Sarusi Mihály 
1944-ben, városunkban szü-
letett. Talán legismertebb 
mûve A csabai Szajnán de 
ki ne emlékezne a Fekete-
Zaránd címû kötetére, vagy 
a Pázsit címû elbeszélésére, 
a Magyar Krisztusra, Hiába-

haza címû regényeire, Hun 
fohász címû versére. 

Fôként hírlapíróként ke-
reste kenyerét a népmûvelô, 
könyvtáros, nôi fodrász, aki 
matrózként, mozigépészként 
is dolgozott. Most új regényét, 
a Kopóiratot ismerhettük meg, 
amelynek a kommunista poli-

tikai rendôrség által üldözött 
értelmiség a fôszereplôje. A 
regénybôl Dézsa bácsi cím-
mel a Bárka 2011. évi 6. szá-
ma közölt részleteket. Joggal 
vetôdik fel a kérdés az olvasó-
ban, mennyiben jelenik meg a 
könyvben a saját tapasztalat?  
Mint ahogy a szerzô elmond-
ta: – A könyv nem rólam szól, 
a barátaimról. De neveket nem 
mondok. Ha valaki mégis ha-
sonlóságot vél felfedezni, az 
csupán a véletlen mûve.

Vándor Andrea

A 444-es számú fôút és a 
4432-es jelû Békéscsaba–
Makó összekötô út, azaz a 
békéscsabai Bartók Béla út 
összesen 1,4 kilométeres 

szakasza újul meg, több mint 
nettó 112 millió forint értékben 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
beruházásában. A kivitelezési 
munkák során a szakemberek 

az útszakaszt teljes széles-
ségben felújítják és a burkolat 
újraaszfaltozását is elvégzik. 

Az útfelújítási munkálatok 
ideje alatt, az érintett része-
ken egy-egy forgalmi sáv sza-
kaszos lezárására kerül sor, 
valamint sebességkorlátozás-
ra is számítaniuk kell az arra 
közlekedôknek.

A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. a lakosság megértését 
és türelmét is kéri a munkák 
idejére.
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Sarusi Mihály: Kopóirat
Megfigyeltek és megfigyelôk

A Bartók Béla út felújítása
A munkát április elején fejezik be

A Békéscsabai Jókai Színház és a Körös Irodalmi Társa-
ság nemrégiben mutatta be az Ibsenben Sarusi Mihály 
Kopóirat címû új regényét. A házigazda dr. Elek Tibor iro-
dalomtörténész volt, a szerzôvel dr. Erdész Ádám törté-
nész-levéltárigazgató beszélgetett.

Határon átnyúló uniós pályázattal, a társasági adók nyúj-
totta támogatás felhasználásával is próbálkozott már for-
rást szerezni a város annak érdekében, hogy az Árpád für-
dô 50 méteres sportuszodája mellett egy másik, 33 x 20 
méteres medence is létesüljön, ám eddig egyik lehetôség 
sem hozott eredményt. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a tavaly év végén elindí-
tott, országos szinten 34 milliárd forint összértékû útfel-
újítási munkálatainak keretében felújítja a békéscsabai 
Bartók Béla út 1,4 kilométer hosszú szakaszát. A munká-
latok március 3-án kezdôdtek és várhatóan április 2-áig 
zajlanak. A beruházást a megfelelô idôjárási körülmé-
nyek között folyamatosan végzik, hogy minél hamarabb 
befejezôdjenek az útrekonstrukciók.

Hazánkban ma még mindig 
sokan próbálják a világ elôl 
eltitkolni rákos betegségüket, 
pedig köztudott, hogy a lelki 
egyensúly, a pszichés támo-
gatás minden gyógyulási fo-
lyamatot elôsegíthet, felerô-
síthet. A frissen diagnosztizált 
betegekbe pedig ki önthetne 
leginkább erôt, ki beszélhetne 

hitelesen a várható nehézsé-
gekrôl, ki adhatna hitet más, 
mint egy gyógyult, ma már 
egészséges társuk!

A Kinizsi utca 7–9. szám alatt 
mûködô Csabai BioKlinika in-
dította útjára a közelmúltban 
azt a kezdeményezést, mely-
ben gyógyult rákbetegek se-
gítenek beszélgetéssel, saját 

tapasztalataikkal a daganat-
tal küzdô embereknek. Mint 
megtudtuk, pillanatnyilag a 
lelki támaszt nyújtani kész em-
berek többen vannak, mint a 
segítségért jelentkezôk. Ezért 
felhívjuk a daganatos beteg-
ségben szenvedôk, illetve 
családtagjaik figyelmét, bát-
ran kérjenek lelki segítséget 
a civil mentoroktól, akik min-
den ellenszolgáltatás nélkül, 
kizárólag a segíteni akarástól 
vezérelve várják ôket.

Jelentkezni lehet Békés-
csabán, a Kinizsi utca 7–9. 
szám alatt, a bioklinika@
csabaibioklinika.hu címen 
vagy a 66/322-522 és a +36-
70/945-0950 telefonszámon.

Lelki támasz rákos betegeknek
Gyógyult emberek segítenek sorstársaikon

Elképzelni is nehéz, milyen folyamatokat indít, milyen ér-
zéseket ébreszt valakiben, amikor egy orvosi vizsgálatot 
követôen azt közlik: daganatos betegségben szenved. Az 
elsô sokk, megrázkódtatás után vélhetôen kérdések, meg-
oldandó problémák sokasága zúdul az érintettre, aki ilyen-
kor talán abban sem biztos, kivel érdemes megosztani a 
hatalmas terhet jelentô diagnózis tényét. Hogyan közölje a 
családdal, beavassa-e a munkatársakat, barátokat? Mi vár-
ható a kezelések során vagy után? Sok-sok dilemma…

Jótékonysági futás
Együtt a sérült fiatalokkal

Vízi karnevál Csabán

Czene Attila 
Békéscsabán

Czene Attila, a Magyar 
Szabadidôsport Szövetség 
elnöke, olimpiai bajnok 
úszó és Salga Péter, a szö-
vetség fôtitkára is megtisz-
telte jelenlétével a Békés 
Megyei Szabadidôs Klubok 
Tanácsának Békéscsabán, 
a FEK-ben rendezett köz- 
gyûlését.

Czene Attila elmondta, nagy él-
mény számára ilyen közössé-
geket látni, ahol a pontosság 
és a fegyelem példaértékû. 
Arra biztatta a megyei klubo-
kat, hogy éljenek a pályázati 
lehetôségekkel.

A 37 klubot, szervezetet, 
családi és baráti társaságot 
tömörítô tanács közgyûlésén 
22 szervezet képviseltette 
magát. A 2013. évi munkáról 
szóló elnökségi beszámolót – 
melyhez dr. Tóth Miklósné tit-
kár fûzött szóbeli kiegészítést 
– a küldöttek egyhangúan 
elfogadták. Honti Pál elnök a 
2013-as közhasznúsági jelen-
tést ismertette, Kovács István-
né a felügyelôbizottság mun-
kájáról szólt. Megválasztották 
az új tisztségviselôket is, az 
elnök Domokos András, elnök-
ségi tag Erdôdy Csaba, Hocz 
István, Petô László, pótelnök-
ségi tag Szivák László, a titkár 
Medvegy Nikolett, a felügyelô- 
bizottság elnöke Takács Fe-
renc lett.

V. A.

Harmincöt határon túli ma-
gyar tett állampolgársági es-
küt március 6-án a városhá-
za dísztermében Kiss Tibor 
alpolgármester elôtt. Bartus 
Gyula Jászai-díjas színmû- 
vész a közelgô nemzeti ün-
nepünkre való tekintettel ez-
úttal Petôfi Sándor Nemzeti 
dalát hozta el az ünnepélyes 
alkalomra. A Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola két diákja, 
Baji-Timkó Sára és Árvavölgyi 
Patrik gyönyörû népdalokat 
énekelt a megjelentek örömé-
re, felkészítôjük Galambosné 
Ivacska Hajnalka volt.

Állampolgársági eskütétel 

Van remény az új 
medencére

– Az utóbbi idôben a vízi-
labda szövetség és az úszó-
szövetség is megkereste az 
önkormányzatot azzal, hogy 
a jövôben uszodafejlesztése-
ket terveznek, s a lehetséges 
helyszínek között nagy örö-
münkre Békéscsaba neve is 
felmerült. Annak érdekében, 
hogy egy számunkra pozitív 
döntés után gyorsabban ha-
ladhasson a dolog, a város-
vezetés már most igyekszik 
elôkészíteni a fejlesztést, és 
tárgyalásokat is folytatunk – 
mondta el lapunk Kiss Tibor. 

Az alpolgármester – aki 
már régóta szorgalmazza 
az új medence megépítését 

– hozzátette, hogy a csabai 
strandon feltétlenül szüksé-
ges lenne bôvíteni a vízfelüle-
tet, hiszen ez a fürdôlátogatók 
mellett, az úszók és vízlabdá-
zók érdeke is. Az új meden-
ce kényelmesebbé tehetné 
a strandolást, az edzéseket 
nyugodtabb körülmények kö-
zött, a fürdôzôk megzavarása 
nélkül tudnák lebonyolítani.  

Marcus Röettger és Sza-
kadáti László az olasz Myrtha 
Pools cég képviseletében járt 
Csabán. Tárgyalásokat foly-
tattak Vantara Gyulával és Kiss 
Tiborral, majd megtekintették 
az Árpád fürdôt is.

G. E.

www.csabaimerleg.hu
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Nemrégiben kisiskolások 
gálájával, kétszáz gyerek 
vendégszereplésével ünne-
pelte a Békéscsabai Jókai 
Színház a Weöres Sándor-
centenáriumot, és mutatta 
be a Bóbita-fantáziákat. 

A Jókai színházban hagyo-
mányosan fontos a gyer-
mekközönség, a kicsiknek 
szóló bemutatók kiállítását, 
látványát ugyanolyan komo-
lyan veszik, mint a felnôtt 
darabokét. A Bóbita-fan-
táziák zenés-verses mese 
Weöres Sándor költeménye-
ibôl, kevés cselekménnyel, 
gyönyörû dalokkal. Kedves 
mesefigurák, pillangók, ma-
nók vagy tündérek játsza-
nak a színpadon, egyik tár-
suk eltûnt, elindulnak, hogy 
megtalálják. Útközben meg-
ismerik egymást és sokat ta-
nulnak a világról. 

Öt nagyon szép dal hang-
zik el, a zeneszerzô Vitéz 
László, az igazán lélekemelô 
muzsikát Király Péter hang-
szerelte. A Chioggiai csete-
patéból ismert gyönyörû re-
neszánsz palotáknál szebb 
díszletet aligha választhatott 
volna játéktérnek Fekete Pé-
ter. 

Csodálatos zene, csillogó 
látvány, és az ember rög-
tön színházban érzi magát. 
Ha a világ rigó lenne énekli 
és fütyüli Kajla szerepében 
nagyszerûen Presits Tamás. 

A Csillagzenét Czitor Attila 
Mala figurája adja elô, reme-
kül ötvözve a reppelést a lírai 
tolmácsolással. A dal Bíró 
Gyula elôadásában hangzik 
fel a körhinta tetejérôl, mert 
közben leleplezôdik a titok: 
óriási körhinta áll a színpad 
közepén, Chioggia fôterén, 
majd kicsit késôbb el is in-
dul, repítve a manókat és a 
labdákat. Tatár Bianka Lab-
dacsként arról énekel ked-
vesen, Ami a forróövi motí-
vumokból kimaradt, Köböl 
Lilla Pilla szerepében pedig 
a Szonátát tolmácsolja meg-
hatóan. 

Petrovszki Árpád minden 
manót külön színvilágba öl-
töztetett, egyik szebb, mint 
a másik, élénkek, mégis na-
gyon harmonikusak a kosz-
tümök. Weöres Sándor köl-

tészetében, nyelvében adott 
a zeneiség, amit mesterien 
használt ki a darab zene-
szerzôje és közvetít minden 
szereplô. Tarsoly Krisztina 
színmûvész rendezôként jó 
érzékkel, finom lélekkel, sze-
retettel nyúlt ehhez a szépiro-
dalmi kincshez, hogy átnyújt-
sa a gyerekeknek. 

– Nekünk nagyon fonto-
sak az oktatási intézmények, 
a pedagógusok munkáját 
segíteni kell, ez közfeladat 
– hangsúlyozta Fekete Pé-
ter. – Ugyanakkor a színház 
érdeke is, hogy új nézôket 
neveljünk magunknak. A 
Bóbita programmal az volt a 
célunk, hogy hagyjuk a gye-
rekek fantáziáját dolgozni, 
élvezzék a dalokat, a versek 
ritmusát.

Niedzielsky Katalin

Békéscsaba nagyközség la-
kossága az 1900. esztendô 
végére 37 808 fôre növeke-
dett, ezzel a vármegye leg-
népesebb települése lett, s 
az országosban, népesség 
tekintetében a 17. helyet fog-
lalta el. 

A gyáripar nélküli Csaba 
közel 3500 fônyi munkanél-
küli mezei munkást és nap-
számost tart nyilván ebben az 
idôben. Ezek az emberek az 
év minden szakában, reggel 
7 órától a városháza közeli 
csirkepiac téren (Hunyadi tér), 
az „emberpiacon” gyûltek 
össze, itt fogadták fel néhá-
nyukat az alkalmazók. 1901 
januárjának végén Maján 
János és 150 munkanélküli 
kérvénnyel fordult a község 
képviselô-testületéhez. „Kö-
zös indulattal kérve”, hogy a 
csirkepiac téren, a községi 
tulajdonban lévô, sarki üres 
telken, építtessenek részükre 

egy épületet, ahol a rossz idô 
elôl meghúzódva várhatják a 
munkaadóikat.

A kérvény hatására, éve-
kig tartó huzavona után – jól 
emlékezve 1891. május 2-ra, 
a két napig tartó tragikusan 
végzôdô munkászendülésre 
– a vezetés ígéretet tett a mun-
kásotthon felépítésére. 1904-
ben Ádám (Áchim) Gusztáv 
községi mérnök elkészítette 
az épület tervét. Az építésre a 
8 ezer korona államsegéllyel 
együtt, 20 ezer korona állt ren-

delkezésre, a munkásotthon 
építésével Lipták G. János 
építési vállalkozót és társait 
bízták meg, akik 9,5 száza-
lék árengedményt tettek. Az 
építkezés 1905 tavaszán in-
dult, és november 26-án ün-
nepélyes külsôségek között 
avatták fel a csirkepiac téri 
Békéscsabai Munkásotthon 
és Munkaközvetítô épületét. 
Az összegyûlt több ezer mun-
kanélküli elôtt Korosy László 
fôjegyzô mondott avatóbe-
szédet.

Az épületben népkönyvtár, 
olvasóterem és nagy munka-
közvetítô helyiség kapott he-
lyet. A munkásotthon és mun-
kaközvetítô vezetôje Christián 
György lett, aki a hivatalos 
munkás- és cselédbiztosítás 
ügyeit is intézte. Az intézmény 
segítséget próbált nyújtani, de 
a tömeges munkanélkülisé-
gen sokat javítani nem tudott. 
S a sorban álló munkanélküli 
sokaság látványa hozzánôtt 
az épülethez.

Gécs Béla 

Békéscsaba anno
Az elsô munkásotthon és munkaközvetítô

Hadd repüljenek a gyerekek!
Bóbita-fantáziák a Jókai színházban

Zenés-verses mese Weöres Sándor költeményeibôl
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– A néphagyományok ôrzé-
se összefonódik a Kádár csa-
láddal, nemrégiben dédapjá-
ról, Kádár Ferencrôl nevezték 
el a Kazinczy iskola ének szak-
tantermét. Milyen volt ilyen 
környezetben felnôni?

– Dédapám a népmûvészet 
mestere volt, sokat mesélt, fu-
rulyázott, vagy furulyát készí-
tett, errôl szólt az élete, és ezt 
mutatta meg nekünk is. Déva-
ványai nagyszüleim tehene-
ket tartottak, élték az életüket, 
amelyet át-átszôtt a múlt és a 
hagyomány. Tízéves voltam, 
amikor dédapám meghalt, 
akkor kezdtem gyûjteni azo-
kat a tárgyakat, fényképeket, 
hangszereket, amelyek ko-
rábban körülvettek, és azóta 
is gyûjtök. Amikor huszonkét 
éves koromban Békéscsabára 
jöttem, a népmûvészeti egye-
sület felkarolt, és bekerülhet-
tem egy bûvkörbe, egy álom-
ba, ami beszövi egész Békés 
megyét. Pál Miklósnéhoz 
csatlakoztam, és olyan embe-
rek közt mozoghattam, akikre 
felnézek. Ôk megerôsítettek 
abban, milyen fontos ez a 
családi örökség.  

– Innen gyökerezik a népi 
képeslapsorozat? 

– Voltak már általam fotó-
zott színes képeslapjaim, és 
felvetôdött bennem, mi lenne, 
ha dédapám egyik régi fotójá-
ról is készítenék képeslapot. 
Amikor ez megjelent, nagy si-
kere lett. Ebbôl kiindulva felke-
restem a Békés megyei múze-
umokat, tájházakat, és olyan 
képet kértem tôlük, amit még 
nem publikáltak, és ami arra a 
településre jellemzôen muta-
tott be egy munkafolyamatot 
(cséplést, aratást, szántást) 
vagy egy ismertebb embert, 
pásztort, zenészt, régi iparost 
– így indult el a sorozat, amely 
mostanra 180-féle képeslapot 
tartalmaz. Emellett nyolcadik 
éve népmûvészeti naptárt is 
készítünk. 

– Honnan jött a fotószínház, 
a vásári fotózás ötlete? 

– 2007 nyarán Pál Miklósné 
Anci azzal keresett meg, hogy 
a budai várba, a Mesterségek 
Ünnepére jó lenne valamilyen 
vándorfotós pavilont készíteni. 
Gondoltam, hogy a népi ké-
peslapokat itt is jól fel lehetne 
használni, és a barátommal 

kiötlöttük a disznótoros hátte-
ret, a háromszáz kilós disznó 
fotójával, amelyhez nagy-
apáink, nagyanyáink korabeli 
viseleteit, eszközeit vittük el. 
Mára húszféle hátteret alakí-
tottunk ki a csárdaudvartól a 
menyegzôn át a motorosig. 

– Ma a fotószínház renge-
teg embernek adja egyfajta 
idôutazás élményét. Milyen 
mindez a fotós és a családja 
szemszögébôl?

– A kellékekkel és a vi-
seletekkel azt az életérzést 
szeretnénk nyújtani, amit 
hatvan-hetven évvel ezelôtt 
érezhettek elôdeink a vásári 
fotósok gépe elôtt. Amikor az 
emberek felveszik a viseletet, 
úgy is viselkednek, ahogy 
abban kell: kihúzza magát 
a gazda, egyenes derékkal 
mosolyog a menyecske. Szá-
momra öröm, hogy a felesé-
gem, Manni nemcsak az élet-

ben, hanem a munkában is 
társam; mézeskalácsozunk, 
sokat dolgozunk együtt. Jó 
érzés, hogy a gyerekeink is 
valamilyen szinten részei en-
nek a körforgásnak: Katica, 
Kende és Kolos nevét egy-
egy képeslap-sorozatunk is 
viseli.

– Békéscsabán sokan is-
merik önt, sokan ôriznek leg-
kedvesebb emlékeik között 
fotószínházas képet. 

– Szeretem ezt a várost. 
Bárhova megyünk a mun-
kánk révén, jó ide hazajönni, 
jó érzés végigmenni az utcán, 
sok-sok ismerôssel találkozni, 
és nagyon jó érzés, amikor 
itt adhatunk valamit az em-
bereknek, legyen szó népha-
gyományokról, fotókról vagy 
akár pár jó szóról. 

(A teljes interjú a www.
csabaimerleg.hu-n olvasható.)

Mikóczy Erika

A R C O K  B É K É S C S A B Á RÓ L

Kádár Ferkó a disznótoros fotószínházi háttérrel

Kádár Ferkó, a csabai „vándorfotós”
Ha Békéscsabán meghalljuk Kádár Ferkó nevét, magunk 
elôtt látjuk a bajszos úriembert, aki öltözékével, népi témá-
jú képeslapjaival, naptáraival és fotószínházával sokunkat 
repített már vissza az idôben. A „vándorfotós” itthon és 
szerte az országban mosolyt csal az emberek arcára, jártas 
a mézeskalács-készítésben, édesapaként pedig képeslap-
sorozatokat nevezett el gyermekeirôl.

A Dr. Réthy Pál Kórház-Rende-
lőintézet 2,5 Mrd Ft költségve-
tésű uniós beruházása kereté-
ben, 2013. december 2.–2014. 
március 3. között zajlott a pa-
tológia osztály 114 millió Ft ér-
ékű, átfogó felújítása. A közel 30 
éves épületszárny szövettani, 
labor- és személyzeti helyisé-
geinek teljes burkolatcseréjén, 
vizesblokkjainak, külső és bel-
ső nyílászáróinak felújításán 
túl korszerű épületgépészeti és 
elektromos berendezések tele-
pítése, strukturált informati-
kai hálózat kiépítése is megva-
lósult, több mint 1000 m2-en. 

Az építészeti jellegű felújításon 
túlmutató, a diagnosztikai célú 
szakellátást kiemelten támo-
gató fejlesztés a beépített ipa-
ri méretű hűtőkamrák teljes 
cseréje, speciális légtechnikai 
elszívások kialakítása. A pa-
tológia fejlesztését 53 millió 
forint értékű szakmai eszköz-
beszerzés teszi teljes körűvé a 
projekt későbbi szakaszában. 
A 2014 októberében záruló, 
2 556 068 290 forint összkölt-
ségvetésű pályázat az Európai 
Unió, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfi nanszí-
rozásával valósul meg.

Ellátás racionalizálása
a Réthy Pál Kórházban
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0022

Megújult a 30 éves patológia 



Murvai Mónika történelem-
tanár kiemelte, hogy az Or-
szággyûlés 2000-ben fogadta 
el azt a javaslatot, hogy febru-
ár 25-e legyen a kommunista 
diktatúra áldozatainak emlék-
napja, annak emlékére, hogy 
1947. február 25-én Kovács 
Bélát, a Független Kisgazda-
párt fôtitkárát jogellenesen 
letartóztatták és a Szovjet-
unióba hurcolták. A szovjet 
fogságba került magyar ál-
lampolgárok száma – orosz 
levéltári forrásokat is figye-
lembe véve – közel 700 ezer-
re tehetô, közülük mintegy 

500 ezer fô volt hadifogoly. 
A visszatértek részarányá-
ból arra lehet következtetni, 
hogy a mintegy 200 ezer ci-
vil 5-6 százaléka nô volt. A 
nôk viszonylag nagy számá-
ra utal az a tény is, hogy a 
debreceni hadifogoly-átve-
vô táborban gyerekszobát is 
berendeztek a kint, valamint 
az útközben született cse-
csemôk számára – emlékez-
tetett a szónok. 

A gépészeti szakközépis-
kola diákjai megemlékezé-
sükben fôként a nôk vallomá-
saiból, visszaemlékezéseibôl 

idéztek, Sára Sándor Magyar 
nôk a Gulágon címû doku-
mentumfilmjének szöveg-
könyve alapján.

Az önkormányzat nevé-
ben Kiss Tibor alpolgármes-

ter és dr. Kiss Gyula aljegyzô 
koszorúzott, majd a pártok, 
intézmények képviselôi he-
lyezték el az emlékezés ko-
szorúit, virágait. 

Vándor Andrea

15CsabaI Mérleg

 A P R Ó H I R D E T É S

A csabai Munkácsy múzeum 
és a tôketerebesi múzeum két 
évtizede áll szakmai kapcso-
latban. A tôketerebesi múze-
um az Andrássy-kastélyban 
mûködik. A kastélyparkban, 
csodálatos környezetben, tó-
parton található az Andrássy 
mauzóleum, ahol eredetileg 
Munkácsy Siratóasszonyok a 
keresztfánál címû festménye 
díszítette a kápolna falát, And-
rássy Gyula szarkofágja pedig 
Zala György szobrászmûvész 
tervei alapján készült. A csa-
baiaknak és a múzeumnak 
az az elhatározása született, 
hogy a kép – amely Trianon 
elôtt Budapestre került – ke-
rüljön vissza eredeti helyére. 

A Munkácsy-emlékév kap-
csán lehetôség adódott erre. 
A Magyar Nemzeti Galéria tu-
lajdonában lévô kép eredetije 
most Békéscsabán látható, 

és Végh László, a Csabatáj 
Zrt. elnöke azonnal az ügy 
mellé állt, az Andrássyak iránt 
érzett elkötelezettségbôl, tisz-
telete jeléül. Anyagi támoga-
tásával készült el Munkácsy 
Siratóasszonyok a kereszt-
fánál címû festményének hû 
másolata, amelyet március 
végén adnak át a tôketerebe-
si múzeumnak. 

– Ján Chovanec szívügye 
volt az Andrássyak tôketere-
besi mauzóleumának meg-
ôrzése, megóvása. Új tetôt 
kapott az épület, s segítettem 
abban is a szlovák lokálpatri-
ótának, hogy a magyar állam 
ebben támogassa. Megraga-
dott a mauzóleum szépsége, 
úgy éreztem, hogy akkor még 
önkormányzati és ország-
gyûlési képviselôként is segí-
tenem kell. Örömmel szpon-
zoráltam ezt a példaértékû 

kezdeményezést, a kép hû 
másolatának elkészítését – 
tudtuk meg Végh László me-
cénástól. 

Vándor Andrea

Munkácsyho múzeum v Bé-
kešskej Čabe a Trebišovské 
múzeum majú odborné kon-
takty už dve desaťročia. Mú-
zeum v Trebišove funguje v 

priestoroch kaštieľa András-
syovcov. V tomto prekrásnom 
prostredí, v parku pri jazere 
sa nachádza mauzóleum An-
drássyovcov. Stenu jeho ka-
plnky pôvodne zdobila Mun-
kácsyho maľba: Tri plačky 
pri kríži. Autorom sarkofágu 
Gyulu Andrássyho bol zase 
sochár György Zala. Čabänia 
a múzeum sa spolu rozhod-
li, aby sa maľba – ktorá bola 
pred Trianonom premiestnená 
do Budapešti – opäť dostala 
na pôvodné miesto.

V rámci pamätného roku 
Munkácsyho sa naskytla mož-
nosť na to. Pôvodná maľba, 
majiteľkou ktorej je Maďarská 
národná galéria Múzea krás-
nych umení je momentálne 
prístupná verejnosti v Bé-
kešskej Čabe. László Végh, 
predseda Csabatáj a.s., z úcty 
k Andrássyovcom poskytol 

fi nančnú podporu pre zhoto-
venie vernej kópie originálnej 
maľby, ktorú koncom marca 
odovzdajú Múzeu a Kultúrne-
mu centru južného Zemplína v 
Trebišove. 

– Zachovanie a obnove-
nie  mauzólea Andrássyovcov  
bola srdcovou záležitosťou 
Jána Chovanca. Budova do-
stala novú strechu, pomohol 
som slovenskému lokálpat-
riótovi, aby k tomu dostal aj 
podporu maďarského štátu. 
Zaujala ma krása mauzólea a 
mal som pocit, že - vtedy ešte 
ako mestký a parlamentný po-
slanec – mojou povinnosťou 
je pomôcť. S radosťou som 
sponzoroval túto nasledoba-
niahodnú iniciatívu, zhotove-
nie kópie originálnej maľby – 
dozvedeli sme sa od mecéna, 
Lászlóa Végha.

Andrea Vándorová 
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SZOLGÁLTATÁS

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

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

Redôny, reluxa, szalagfüggöny ké-
szítése, javítása részletfizetéssel is. 
Nyílászárók javítása.
Tel.: 66/454-171, 70/212-6776.

Iroda, lépcsôház takarítását válla-
lom számlaképesen: 30/290-8726.

Automata mosógépek, háztartási 
gépek javítása.
Tel.: 30/304-4622, 66/454-561.

Frissítô masszás: 30/368-5291.

INGATLAN

Tulajdonostól eladó Békéscsabán, 
a Sparhoz közel, elsô emeleti, 60 m2-
es, háromszobás, erkélyes, központi 
fûtéses – napkollektoros panellakás. 
Érd.: 30/354-2563.

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

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

Borosgyáni horgásztelek filagóriá-
val eladó. Tel.: 30/520-1596. 
(Sütôker). Megtekintés: Árpád.hu.

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

Békéscsaba déli iparvidékén 1,018 Ha 
iparterület teljes közmûvel, 3 épülettel 
eladó. Érdeklôdni a 30/948-4741 mobi-
lon. Irányár 40 millió Ft.

Békéscsabán, a Dobozi út mellett, a 
Cinczér utcáról megközelíthetô, 15957 
hrsz., 810 m2 bekerített zárkert eladó. 
Villany, kút van. Irányár 600 000 Ft.
Tel.: 20/406-5874.

Békéscsabán, a Kálvin utcában, 
1219 m2-es összközmûves telken 
lévô, bontásra vagy felújításra alkal-
mas ház eladó. Irányár: 5,9 M Ft.
Tel.: 20/536-2079.

OKTATÁS

Korrepetálás matematikából általá-
nos iskolásoknak. Tel.: 20/238-1620.

Fedezd fel magadban az atlétát! Já-
tékos foglalkozások 6–12 éveseknek 
a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai 
Club pályáján. Érd.: 20/238-1620.

Angol-, német-, olasznyelv-oktatás 
minden szinten. Tel.: 20/933-6828.

Matematikából, fizikából, kémiából 
korrepetálás. Tel.: 70/395-7932.

EGYÉB

Fehér sarokpolc, fehér nyitható fali 
fürdôszobai tükör, 2 db karnis, 1 pár 
hálószobai fali lámpa, lámpabura füg-
gesztékkel, tízes vas húsdaráló, üveg 
kompótos- és süteményeskészlet el-
adó Békéscsabán. Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

      2014. március 13–19.
MR. Peabody és Sherman kalandjai (szinkr. am. anim.)• 
PREMIER! 3D!
Need for Speed (szinkr. amerikai akció) VILÁGPREMIER! 3D!• 
300: A birodalom hajnala (szinkr. amerikai akció) 3D!• 
3 nap a halálig (szinkr. amerikai akció) PREMIER!• 
Mielôtt meghaltam (amerikai életrajzi dráma) PREMIER! 3 Oscar-díj!• 
12 év rabszolgaság (amerikai–angol életrajzi dráma) 3 Oscar-díj!• 
Couch surf (magyar vígjáték) ART!• 
Vámpírakadémia (szinkr. amerikai akció-vígjáték)• 
Megdönteni Hajnal Tímeát (magyar romantikus vígjáték) ART!• 

     2014. március 20–26.
MR. Peabody és Sherman kalandjai (szinkr. am. anim.) PREMIER! • 
3D!
Need for Speed (szinkr. amerikai akció) VILÁGPREMIER! 3D!• 
300: A birodalom hajnala (szinkr. amerikai akció)  3D!• 
3 nap a halálig (szinkr. amerikai akció) PREMIER!• 
Mielôtt meghaltam (amerikai életrajzi dráma) PREMIER! 3 Oscar-díj!• 
12 év rabszolgaság (amerikai–angol életrajzi dráma) 3 Oscar-díj!• 
Couch surf (magyar vígjáték) ART!• 
Vámpírakadémia (szinkr. amerikai akció-vígjáték)• 
Megdönteni Hajnal Tímeát (magyar romantikus vígjáték) ART!• 

A kommunista diktatúra áldozatai
A fogságba került civilek 5-6 százaléka nô volt

A Békéscsabai Gépészeti és Számítástechnikai Szakkö-
zépiskola diákjai adtak mûsort február 25-én délelôtt a 
kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja alkalmá-
ból a Szabadság téri emlékmûnél.

Nônap alkalmából 
virágba borult a város

Csak szombaton, március 8-án jött el a nônap, de a bé-
késcsabai lányok, asszonyok közül többen már pénteken 
virággal a kezükben sétáltak a városban. Az urak tehát 
idôben gondoskodtak az apró kedvességrôl, a polgár-
mester is köszöntött néhány hölgyet az Andrássy úton. 
A színház elôtt Vantara Gyula lepte meg a nôket egy-egy 
szál gerberával




