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Az érintett területen (a Vandháti 
út – Tünde utca, illetve a sport-
pálya által határolva) a Békés 
Megyei Patyolat Vállalat 1973-
tól kezdte meg tevékenységét. 

Az egykori cég 8000 négyzet-
méteres ingatlanán a ruházati 
vegytisztítás során keletkezett 
hulladék beszennyezte a föl-
det. Az ottani eljárások révén 
keletkezô veszélyes hulladé-
kot, a persárt szabálytalanul 
tárolták. Körülbelül 280 tonnát 
fóliazsákokba csomagolva, 
zárt raktárakban, míg 900 
tonnát a telephely udvarán, 
döntôen betonozott felületen, 
fóliazsákokba csomagolva, 
vagy hordókba rakott fóliazsá-
kokban helyezték el 1985-tôl 
kezdve. A környezetszennye-
zés okozója, a Patyolat jog-
utód nélkül szûnt meg, ezért 
a terület kármentesítése állami 
feladat lett. A Körös-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság 2006-ban 
kapta meg feladatként a kár-
mentesítést, melynek elvég-
zésére sikeres európai uniós 
pályázatot nyújtottak be. 

A fórumon Bak Sándor, 
a Kövizig igazgatója egye-

bek mellett elmondta, a 
több mint 3 milliárd forintos 
összköltségvetésû projekt 
befejezésével – melynek vár-
ható idôpontja 2015. június 
30. – lehetôvé válik a több 
évtizedig meglévô környezeti 
kár felszámolása. Ennek kere-
tében elbontják a terület feletti 
épületeket, teljes talajcserét is 
végrehajtanak, valamint elemi 
vasoldattal kezelik a talajt. 

Bak Sándortól megtudtuk, 
hogy a munkák során mint-
egy 26 ezer köbméter földet 
termelnek ki és szállítanak el, 
a 7 méter mély injektálófura-
tokból pedig nem kevesebb, 
mint 3500 készül majd el. Ez 
utóbbin keresztül juttatják a 
talajba a vasoldatot.

A követezôkben Réti Lász-
ló, a Kövizig osztályvezetôje 
és Tamás Csaba projektme-
nedzser részletes tájékoz-
tatást adott a munkákról, az 
egyes részfeladatok üteme-

zésérôl és azok várható hatá-
sairól. A kivitelezô képviselôje 
megértést és türelmet kért a 
lakosságtól, s a fórumon fel-
merülô kérdésekre is választ 
adtak az érdeklôdôknek. Mint 
az a hozzászólásokból kide-
rült, néhányan a megnöveke-
dett teherforgalom által oko-
zott zaj- és porszennyezéstôl 
tartanak, mások a Vandháti úti 
fákért aggódnak. Volt, aki arról 
érdeklôdött, mi lesz a sorsa a 
kitermelt és szennyezett talaj-
nak, a közeli sportegyesület 
vezetôje pedig az ôket érintô, 
negatív körülményekre hívta 
fel a figyelmet. Mint megtud-
tuk, a kitermelt földet egy tá-
volabbi telepen, biztonságos 
körülmények között kezelik, a 
zaj- és porhatást pedig mérik 
és igyekeznek a minimálisra 
szorítani, s a bizonyíthatóan a 
projekt miatt keletkezett káro-
kat is megtérítik.

Gajdács E.

Az egykori Patyolat telephelyének kármentesítésérôl tar-
tottak lakossági fórumot nemrégiben az Esély Pedagógia 
Központ Vandháti úti épületében. Mint ismeretes, az egy-
kori cég területén jelentôs talajszennyezés keletkezett, 
ezt kell megszüntetni egy uniós projekt keretében.

Dr. Becsei László fôigazgató 
fôorvos emlékeztette a jelen-
lévôket arra, hogy a bokréta-
ünnep az építôk és építtetôk 
közös ünnepe, amelyet a 
tartószerkezet elkészültekor 
szoktak megtartani. A hagyo-
mányok szerint ilyenkor az 
épület legmagasabb pontjá-
ra bokrétafát állítanak.

– A tervezés 2009-ben kez-
dôdött, sikeres pályázás után 
2011-ben írtuk alá a támo-
gatási szerzôdést, melynek 
eredményeként 2,5 milliárd 
forintos értékkel gazdagodhat 
intézményünk. Az építkezés 
2013 októberében kezdôdött, 
s a tervek szerint fél év múlva, 
idén októberben átadhatjuk 
az új tömböt – hallhattuk a fô-
igazgatótól.

Vantara Gyula polgármester 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a város kórháza éppen idén 
150 éves, s egy ilyen nagy 
hagyományokkal rendelkezô 
intézményben külön öröm a 
további fejlesztés, a meglévô 
értékek védelme és a korsze-
rûsítés. A polgármester szerint 
az új épület városképi szem-
pontból is fontos szerepet tölt 
majd be, s a fejlesztés ered-
ményeként gyarapodik váro-
sunk vagyona is.

Dr. Mészáros János, a 
Gyógyszerészeti és Egész-
ségügyi Minôség- és Szerve-
zetfejlesztési Intézet térségi 
igazgatója a fenntartó nevé-
ben köszönte meg a beruhá-
záson dolgozók munkáját. 
Mint mondta, örvendetes, 
hogy a 2012-es tulajdonosvál-
tás után is töretlen a Dr. Réthy 
Pál kórház fejlôdése, a kitûzött 
célokat sikerül megvalósítani, 
s ezzel a fejlôdés nem ér vé-
get, hiszen az elsôdleges a 
betegellátás színvonalának 
növelése.

Mint azt a bokrétaünnepen 
megtudtuk, az új épület a je-
lenlegi épülettömbhöz kap-
csolódóan, a mûtôi blokkhoz 
illesztetten, azzal megegyezô 
szintmagasságban készült el. 
A háromszintes épület má-
sodik emeletén a központi 
mûtôhöz kapcsoltan egy 10 
ágyas központi intenzív osz-
tály, az elsô emelet egy 14 
ágyas önálló egynapos sebé-
szeti részleg, míg a földszin-
ten a járóbeteg-szakrendelôk 
egy része található meg. 

Az intenzív osztály átköl-
töztetésével kialakul a sür-
gôsségi betegellátásban leg-
nagyobb arányban részt vevô 
osztályok komplex egysége. 

A fejlesztésnek köszönhetôen 
zárt, magas higiéniájú és op-
timális távolságú útvonal áll 
rendelkezésre a súlyos álla-
potú betegek mozgatásához. 

Az átköltöztetéssel egyide-
jûleg a már jelentôsen elöre-
gedett eszközpark felfrissíté-
se, cseréje is megtörténik. Az 

új épületrészbe való átköltö-
zés energetikailag is jelentôs 
költségcsökkenést okoz. Az 
egynapos sebészeti részleg 
mûködéséhez a beavatkozá-
sok folyamatosságát 2 mûtô 
biztosítaná. A részleg kiszol-
gálói hátterében 4 kétágyas 
és 2 háromágyas kórterem 

(saját vizesblokkokkal) XXI. 
századi körülményeket bizto-
sít a betegek kórházban tar-
tózkodása idejére. 

Az új épülettömb földszint-
jén lesznek az egynapos se-
bészeti profilhoz illeszkedô 
(szemészet, ortopédia, nô-
gyógyászat, aneszteziológia) 

járóbeteg-szakellátók a hoz-
zájuk kapcsolódó várókkal 
együtt. Az áthelyezés egyrészt 
a jelenlegi szûkös, zsúfolt el-
helyezés javítása érdekében, 
másrészt a mûtétes- és a 
technológiai tömbhöz való in-
tegrálásuk miatt szükséges. 

Gajdács Emese

A Dr. Réthy Pál kórház új épületrészének legmagasabb 
pontja is elkészült. Az építôk ilyenkor bokrétaünnepet tar-
tanak, ennek lehettünk tanúi április 29-én a Gyulai úton.

Dr. Becsei László, dr. Mészáros János és Vantara Gyula a bokrétafánál

A kármentesítés keretében néhány épületet elbontanak

Megtisztul az egykori patyolat területe
Lakossági fórumon tájékoztatták az érintetteket

Bokrétaünnep a Dr. Réthy pál kórházban
Ôsszel adják át a többszintes, többfunkciós új épületrészt
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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 az áprilisi 
közgyûlés legfontosabb témáit, köztük a rendôrség beszá-
molóját és a 2013. évi zárszámadást. 

Vantara Gyula: Nôtt a város vagyona

Szokásos, közgyûlés utáni 
sajtótájékoztatóján Vantara 
Gyula egyebek mellett beszélt 
a rendôrség beszámolójáról, 
a zárszámadásról és arról 
is, hogy nem emelkednek a 
gyermekétkeztetés díjai és az 
idôsellátás díjai városunkban.

A rendôrségi beszámoló 
kapcsán a polgármester arról 
beszélt, a kedvezô statisztikai 
mutatók mellett az is fontos, 
hogy az itt élôk biztonságban 
érezzék magukat. Vantara Gyula köszönetet mondott a rend-
ôrségnek és a csabai polgároknak is, akik a nagy tömegeket 
vonzó rendezvényeken is fegyelmezettek voltak.

A zárszámadásról szólva a városvezetô kiemelte: a 2013-as 
költségvetés biztosította az intézmények zavartalan mûködését, 
jutott a nem kötelezô feladatokra is, a város vagyona 7,7 száza-
lékkal nôt, s mintegy ezer fô vett részt a közfoglalkoztatásban. 
Mindez azt mutatja, hogy az önkormányzat jól gazdálkodott. 
A megyétôl átvett intézményekben is sikerült megôrizni a ma-
gas szakmai színvonalat. Az intézmények vezetôit is köszönet 
illeti, hiszen összehangoltan, együttmûködve gazdálkodtak és 
betartották a rájuk vonatkozó szabályokat.

Vantara Gyula említést tett arról is, hogy a közgyûlés dön-
tése értelmében nem emelik idén a gyermekétkeztetési, illetve 
a szociális intézmények térítési díjait. Emellett Békéscsabán 
tizenhattal nô a bölcsôdei férôhelyek száma.

A vagyonkezelô beszámolója kapcsán hallhattuk, hogy a 
számok alapján jól mûködik a törzsház, helyes döntés volt 
évekkel ezelôtti létrehozása. A vagyonkezelô zrt. 9 millió fo-
rintos nyereséget produkált azon a 200 millió forinton felül, 
melyet a városi kasszába fizettek be. A polgármester emlé-
keztetett arra is, hogy megtérülnek az energetikai fejlesztések, 
így például az Árpád fürdôben megtett beruházás. Az új fûtési 
rendszer beindítása óta máris jelentôsen csökkent a gázfo-
gyasztás, tehát komoly költségmegtakarítást hoz a fejlesztés.

Dr. Ferenczi Attila: Jó színvonalú a közbiztonság

Magam és a Fidesz-frakció 
nevében gratulálok Vanta-
ra Gyulának, aki április 6-án 
megnyerte a választást. A 
következô parlamenti ciklus-
hoz is jó munkát kívánunk 
neki. Szintén gratulálunk dr. 
Erdeiné Gergely Emôkének, 
akinek a Békéscsaba Kiváló 
Pedagógusa kitüntetést, és 
dr. Szeberényi Zsoltnak, aki-
nek a Békéscsaba Egészség-
ügyéért kitüntetést ítélte oda 
a testület – kezdte a Fidesz közgyûlés utáni tájékoztatóját dr. 
Ferenczi Attila. 

A tanácsnok a rendôrségi beszámolóval kapcsolatban 
megjegyezte: örömteli, hogy igazán kirívó események 
nem történtek Békéscsabán. A közbiztonság jó színvo-
nalú, a rendôrség együttmûködik az önkormányzattal, a 
polgárôrséggel, a mezôôrökkel, a közterület-fenntartókkal 
és a város lakosságával is annak érdekében, hogy nyuga-
lomban, békességben élhessünk. Dr. Ferenczi Attila köszö-
netet mondott a rend ôreinek, és külön kiemelte Dajka Zsolt 
körzeti megbízott és Bencsik Szilvia rendôr fôtörzsôrmester 
munkáját. 

– A múlt évben 21,1 milliárd forintból gazdálkodott a vá-
ros. Mûködési hitelt tavaly sem vettünk fel, az önként vállalt 

és a kötelezô feladatokat teljesíteni tudtuk, és komoly fej-
lesztések folytak. Mindehhez jelentôs segítséget kaptunk az 
államtól: mûködésre, fenntartásra kétszer 300 milliót, amely 
mellé az uniós pályázatok önerejéhez is nyertünk 350 milliós 
támogatást – mondta a tanácsnok, és hozzátette, hogy az 
adósságkonszolidáció révén megszabadult a korábbi adós-
ságaitól a város, ami hosszú távon is kedvezôen befolyá-
solja Békéscsaba jövôjét. Kiemelte, hogy a forrásváltozások 
arányban álltak a feladatátvállalással, vagyis annyi forrást 
vitt el az állam, amennyi feladatot.

– Kifejezetten pozitív, hogy múlt évben mintegy ezer fô vett 
részt a közfoglalkoztatásban, és több mint 400 új munkahely 
jött létre. Az önkormányzat – bár nem feladata – saját pályáz-
tatásában is támogatást tudott nyújtani a vállalkozásoknak, 
és ez a program idén is folytatódik – mondta végezetül dr. 
Ferenczi Attila. 

MSZP: Ha jó a költségvetés, miért kell
mindig külsô forrás?

Miklós Attila és Hra-
bovszki György az 
MSZP közgyûlés utáni 
tájékoztatóján gratulált 
a Békéscsaba Kiváló 
Pedagógusa kitün-
tetéshez dr. Erdeiné 
Gergely Emôkének, 
és a Békéscsaba 
Egészségügyéért ki-
tüntetéshez dr. Szebe-
rényi Zsoltnak, majd egyebek mellett a rendôri jelenlétrôl és a 
zárszámadásról mondták el véleményüket.  

– Az Orosházi úti felüljáró lezárása óta a rendôrség a Gyár 
utcai és a Sziklai utcai csomópontnál fokozottan van jelen. 
Igyekeznek ezeken a gócpontokon is mindent megtenni an-
nak érdekében, hogy ne legyen fennakadás a közlekedésben. 
A rendôrkapitány a közgyûlésen említette, és mi is kérjük a 
lakosságot, ha nagyobb forgalmi torlódást észlelnek, jelezzék 
a rendôrségnek, hogy intézkedni tudjanak – mondta Miklós 
Attila, aki hozzátette azt is, hogy a beruházás elôkészítése-
kor, megfelelô szervezéssel, a terelôutak megerôsítésével ki 
lehetett volna küszöbölni a torlódásokat.  

A képviselô beszélt arról, hogy a zárszámadással kap-
csolatban nem fukarkodott a jelzôkkel a polgármester, haté-
konynak, kiegyensúlyozottnak, takarékosnak nevezte a múlt 
évi költségvetést. Feltette a kérdést: ha valóban ilyen jó a 
költségvetés, akkor az elmúlt hét évben miért kellett mindig 
valamilyen külsô forrás ahhoz, hogy egyensúlyban legyen? 
Elmondta azt is, kérte a polgármestert, hogy a képviselôk 
megnézhessék az Elôre üzleti terveit és pénzügyi beszámo-
lóit, különös tekintettel a Kórház utcai székház felújításának 
pénzügyi elszámolására.  

– A Csaba Belvárosi Parkolóház kihasználtsága alacsony, a 
társaságnál tôkeemelésre volt szükség. A közgyûlésen felve-
tettem, hogy a belváros közintézményei a parkolóházban vált-
hatnának parkolóhelyeket, ami valós bevételt jelentene, és a 
hivatalokban ügyeiket intézôknek is segítség lenne – mondta 
Miklós Attila, Hrabovszki György pedig arról beszélt, ez tech-
nikailag hogyan oldható meg.

LMP:  Köszönet a csabai adófizetôknek!

Takács Péter, az LMP önkormányzati képviselôje a közgyûlés 
témái közül egyebek mellett a rendôrségi beszámolóról, a zár-
számadásról és a parkolóház mûködésérôl mondta el véle-
ményét. 

– A rendôrségi beszámoló alapján ezúttal is elmondhat-
juk, hogy Békéscsaba a megyei jogú városok között is a 
legbiztonságosabbak közé tartozik. A meglévô problémák 
inkább közlekedésszervezési megoldást igényelnek, így 
például a sétálóutcán való kerékpározás, vagy az, hogy a 
Lencsési lakótelep felé kivezetô úton a kerékpárosok és a 
gépjármûvek több helyen is balesetveszélyes helyzeteket 
elôidézve keresztezik egymást – hallhattuk a képviselôtôl.

A zárszámadás kapcsán 
Takács Péter kijelentette: a 
költségvetés stabil, ám eb-
ben nagy szerepe van az 
adósságkonszolidációnak és 
a központi, kormányzati se-
gítségnek is.

– Köszönet illeti a csabai 
polgárokat, akik helyi adó-
ból közzel 3 milliárd forintot 
fizettek be a városnak, s az 
intézményeknek is, melyek 
fegyelmezetten gazdálkod-
tak. Véleményem szerint a munkahelyteremtésre az eddiginél 
jóval nagyobb összeget lenne indokolt fordítani – szögezte le 
Takács Péter.

Az LMP politikusa szerint a vagyonkezelô beszámolója is el-
fogadható, viszont a Szent István tér 10-es számú ház emeleti 
irodáit jó lenne mielôbb kiadni, hogy abból bevételhez jusson 
a város. Takács Péter ezúttal is kitért arra, hogy véleménye 
szerint a közbeszerzéseknél kívánatosabb lenne a nyilvános 
eljárásokat elôtérbe helyezni, a meghívásos közbeszerzések-
nél ugyanis nem világos, milyen szempontrendszer szerint 
válogatják ki az adott cégeket. Az LPM  képviselôje végezetül 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a belvárosi parkolóház újabb 
külsô forrásra szorul, ami azt mutatja, hogy az autósok köré-
ben nem túl népszerû, nem szívesen veszik igénybe. Takács 
Péter azt szorgalmazza, dolgozzanak ki tervet arra az illetéke-
sek, miként lehet a parkolóház veszteségét minimalizálni.

Szabóné Kocziha Tünde: A Jobbik a rend pártja

A Jobbik képviselôi a 
rendôrség beszámo-
lóját és a zárszám-
adást vették górcsô 
alá közgyûlés utáni 
tájékoztatójukon. 

Szabóné Kocziha 
Tünde a rendôrség 
beszámolójával kap-
csolatban elmondta, 
látják, hogy a csabai-
ak a lehetôségeikhez 
képest mindent elkövetnek a közbiztonság megfelelô szin-
ten tartása érdekében. Kritikáikat a kormány felé fogalmaz-
ták meg. 

– Rossz lépésnek tartjuk, hogy a rendôrségi bírságokat be-
tervezik az ország költségvetésébe. Tavaly 19,1 milliárd volt a 
terv, a tényadat végül 26,5 milliárd lett. A rendôrséget a kor-
mány inkább pénzbehajtóként, mintsem bûnüldözô szervként 
mûködteti – mondta Szabóné Kocziha Tünde, és hozzátette, 
a Jobbik a rend pártja, a valódi közbiztonság elérésére törek-
szik. Különösen fontos számukra a gyermekek, az idôsek és a 
nôk védelme. Továbbra is szabályoznák a 18 éven aluliak nyil-
vános szórakozóhelyen való tartózkodását, már csak azért is, 
mert a könnyû drogok fogyasztása egyre gyakoribb a csabai 
fiatalok körében is.

Strifler Attila a zárszámadási rendelet kapcsán elmondta, 
hogy a város továbbra is alulfinanszírozott, ez vezetett koráb-
ban az eladósodásához, amely adósságot végül a kormány 
átvállalta az önkormányzati források jelentôs részének elvoná-
sa mellett. Úgy vélte, hogy a megnövekedett feladatok miatt 
a következô években jelentôs terhek növelik majd az önkor-
mányzat kiadásait. 

A Jobbik képviselôi szerint, mivel a pályázati célokat nem 
itthon, Magyarországon határozták meg, számolatlanul 
ment a pénz fenntarthatatlan beruházások megvalósításá-
ra. Példaként említették a Belvárosi Parkolóházat, amelynek 
fenntartásához a városnak is folyamatosan a zsebébe kell 
nyúlnia. Hozzátették: a közeledô EP-választásokon arról is 
döntenünk kell, hogy a nyugat felvevôpiaca és olcsó mun-
kaerô akarunk-e lenni, vagy európai jogokat, béreket aka-
runk-e hazánkban.

Mikóczy Erika, Gajdács Emese

Vantara Gyula

Dr. Ferenczi Attila

Takács Péter

Miklós Attila és Hrabovszki György

Strifl er Attila és Szabóné Kocziha 
Tünde
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Mivel a nyersanyagköltség 
a tavalyi szinten maradt, a 
gyermekétkeztetés térítési 
díja nem változik 2014-ben. A 
bölcsôdékben pedig tovább-
ra sem kell külön gondozási 
díjat fizetni. A Békéscsaba 
és Térsége Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulás 
fenntartásában mûködô szo-
ciális intézmények által biz-
tosított alapszolgáltatások és 
a szakosított ellátások térítési 
díjait sem emelik. 

A bölcsôdei férôhelyek iránti 
igények az elmúlt idôszakban 

megnövekedtek. Békéscsa-
bán 286 bölcsôdei férôhely 
van (244 önkormányzati és 
42 vállalkozásban mûködô). 
Áttekintették a fejlesztés lehe-
tôségeit, ebbôl kiderült, hogy 
16 új férôhely kialakítására 
van lehetôség, amellyel az 
önkormányzati fenntartású 
bölcsôdék férôhelyeinek a 
száma 260-ra emelkedne. Az 
önkormányzat kérelmezi az 
engedélyezô hatóságtól a fé-
rôhelyek bôvítését, ami a 3-as 
bölcsôdében 10, a 6-osban 2, 
a 8-asban 4 új helyet jelenthet. 

A Békéscsaba Vagyonke- 
zelô Zrt. 2013-as beszámo-
lójából egyebek mellett kide-
rült, hogy az évet 2 milliárd 
92 millió 759 ezer forint mér-
leg fôösszeggel, 562 millió 
401 ezer forint saját tôkével, 
9 millió 205 ezer forint mér-
leg szerinti eredménnyel 
(nyereséggel) zárta. 

A Békéscsaba Vagyonkezelô 
Zrt. 2013-as törzsház szintû 
üzleti tervének teljesítésérôl 
szóló beszámoló szerint 924 
millió 179 ezer forint nettó ár-
bevétellel és 9 millió 600 ezer 
forint adózás elôtti eredmény-
nyel (nyereséggel) zárták az 
évet.

Tavaly a társaság 652 millió 
163 ezer forint értékû beruhá-

zást, felújítást hajtott végre. 
A CsabaPark I. projekt kivite-
lezése 427 millió 151 ezer, a 
Szent István tér 10. számú ház 
belsô felújítása 193 millió 684 
ezer, gépjármû beszerzés 8 
millió 306 ezer, UFC beruhá-
zási költségtérítés 7 millió 927 

ezer, az Andrássy út 7. számú 
üzlet átalakítása 6 millió, a 
CsabaPark II. projekt elôkészí-
tése 4 millió 850 ezer, a parko-
ló-övezet bôvítése 1 millió 505 
ezer forintba került, míg egyéb 
beruházásokra 2 millió 740 
ezer forintot költöttek.

Dr. Hajdú Antal kapitányság-
vezetô az elmúlt évet a közbiz-
tonság szempontjából csen-
desnek nevezte: csökkent a 
testi sértések, garázdaságok, 
kiemelt bûncselekmények 
száma és húsz gépkocsifel-
törés vált ismertté. A közle-
kedésbiztonság tekintetében 
azonban már rosszabb a 
helyzet, tavaly 30 százalék-
kal nôtt a balesetek száma 
az elôzô évihez képest. A ka-
pitányságvezetô elmondta, 
hogy gondokat okoz a meg-
változott forgalmi rend, erre 
igyekeznek jobban odafigyel-
ni. A rendôrség nagy hang-
súlyt fektet a megelôzésre, 
és rendszeres a kapcsolatuk 
a társhatóságokkal, valamint 

a polgárôrséggel, közterület-
felügyelettel, mezôôrökkel, 
hisz – ahogy dr. Hajdú Antal 
fogalmazott – a biztonság 
olyan, mint a levegô. 

Dr. Kis Péter, a megyei fô-
kapitányság bûnügyi igaz-
gatója hozzátette: céljuk  
továbbra is a bûncselekmé- 
nyek elkövetésének megelô-
zése, megakadályozása, az 
elkövetett bûncselekmények 
eredményes felderítése. A 
képviselôk közül többen is 
megköszönték a rendôr-
ség hathatós munkáját, és 
hangsúlyozták: mindannyi-
an felelôsek vagyunk azért, 
hogy értékeinket – beleértve 
a város értékeit – megôriz-
zük, és biztonságban éljünk. 

A zárszámadásból kiderült, 
hogy 2013-ban a város 6 
milliárd forintot fordított fej-
lesztésekre, 160 milliós nagy- 
ságrendû volt a felújítási ki-
adás, a közfoglalkoztatásban 
pedig ezer ember vett részt. 
Számos feladat megoldására 
nyílt mód a kötelezô feladatok 
finanszírozásán túlmenôen 

is, mégpedig úgy, hogy a la-
kosság terheit nem növelték. 
A feladatok megvalósítását 
nagyban segítette, hogy a he-
lyi vállalkozások a múlt évben 
összesen több mint 3 milliárd 
forint helyi adót fizettek be. A 
fejlesztéseknek köszönhetô-
en Békéscsaba vagyona 7,7 
százalékkal, azaz 5,2 milliárd 

forinttal gyarapodott, mára 
ennek értéke 74,2 milliárd fo-
rintot tesz ki. 

Önkormányzati szinten a 
múlt évi költségvetés – a 2012-
rôl áthúzódó pénzmaradvány-
nyal, az évközi módosítások-
kal megnövelve – biztosította a 
feladatok teljesítéséhez szük-
séges pénzügyi feltételeket. 
A 2013. évi költségvetés meg-
valósításához nagymérték-
ben hozzájárult a takarékos 
és hatékony gazdálkodás, a 
pénzeszközök önkormányzati 
szinten történô központi keze-
lése, valamint az önkormány-
zati feladatokhoz biztosított 
évközi központi többlettámo-
gatások is.

Az önkormányzat múlt évi költségvetésének végrehajtása 
alapvetôen a költségvetési rendeletben meghatározott el-
vek mentén, a közgyûlési döntéseknek megfelelôen alakult. 
A város megôrizte pénzügyi egyensúlyát és fizetôképes-
ségét, a célok a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva 
teljesültek. Felelôs, fegyelmezett, takarékos gazdálkodás 
jellemezte a múlt évet, az odafigyelésért köszönet illeti a vá-
ros intézményeit is – mondta Vantara Gyula a közgyûlésen, 
a múlt évi zárszámadás tárgyalásakor. 

A közgyûlés tárgyalt a gyermekétkeztetés  és a szociális 
ellátások térítési díjairól, valamint a bölcsôdei férôhelyek 
bôvítésérôl is. Mint kiderült, a térítési díjaknál nem tervez-
nek emelést.

Az áprilisi közgyûlésen számolt be a Békéscsabai Rend- 
ôrkapitányság Békéscsaba 2013. évi közbiztonságának 
helyzetérôl és a közbiztonság érdekében tett intézkedé-
sekrôl.

ü l é s e z e t t  a  k ö z g y û l é s

zárszámadás
Fegyelmezett gazdálkodás jellemezte a múlt évet

Dr. Hajdú antal: a biztonság 
olyan, mint a levegô

Vantara Gyula: A város megôrizte pénzügyi egyensúlyát, fizetôképességét

Beszámolt a vagyonkezelô Maradnak a térítési díjak
Új bölcsôdei férôhelyek

kitüntetésekrôl döntöttek
Arról is döntött a képviselô-
testület, hogy idén dr. Erdeiné 
Gergely Emôke veheti majd át 
a Békéscsaba Kiváló Pedagó-
gusa kitüntetést. Dr. Erdeiné 
Gergely Emôke 1992-ben vég-
zett óvodapedagógusként. A 
pályán eltöltött 13 szakmai év 
és a megyei önkormányzatnál, 
a közoktatás-irányítási terüle-
ten szerzett 6 év után, jelenleg 

a három telephellyel mûködô 
Lencsési Óvoda vezetôje.

A Békéscsaba Egészség-
ügyéért kitüntetésre a köz- 
gyûlés dr. Szeberényi Zsolt fô-
orvost találta érdemesnek. A 
Réthy Pál kórház szülészet-nô-
gyógyászati osztályának veze-
tôje 1986-ban doktorált Sze-
geden. Az évek során nagy 
jártasságot szerzett és ma már 

országszerte elismerten ma-
gas színvonalon végzi a lapa-
roszkópos mûtéteket, mellyel a 
kórház hírnevét is növelte.

A közgyûlés határozata 
értelmében idén nyolc egész-
ségügyi dolgozó kap majd  
Békéscsabai Hûségdíjat. A 
kitüntetettek között van orvos, 
ápoló, asszisztens és nyugal-
mazott orvos-írnok is.

Mûvelôdési 
tevékenységek

Vízterhelés

törzstôke-
emelés

elôre

A mûvelôdési intézmények 
sokrétû tevékenysége mel-
lett, a speciális feladatok vég-
rehajtására a következô szer-
vezetekkel köt megállapodást 
az önkormányzat: Vasutas 
Országos Közmûvelôdési és 
Szabadidô Egyesület Vasutas 
Mûvelôdési Háza és Könyv-
tára, Szlovák Kultúra Háza, 
Békés Megyei Népmûvészeti 
Egyesület, Tudományos Isme- 
retterjesztô Társulat Körösök 
Vidéke Egyesület, Körösök 
Völgye Natúrpark Egyesület. 

A város támogatja a Csa-
bai Garabonciás Alapítványt 
a Garabonciás Napok meg-
rendezése kapcsán 1 millió 
250 ezer, a „Balassi Tánc-
együttes Mûködtetésére” 
Alapítványt 800 ezer, a XXIII. 
Szólótánc Fesztivál meg-
rendezését pedig 300 ezer 
forinttal.

Április 1-jétôl a lakossági fo-
gyasztók 9, az önkormányzati 
fogyasztók 10, a hatósági dí-
jas fogyasztók esetében 45,9, 
a szippantott szennyvíznél 
pedig 36,27 forint/köbméter 
+ áfával nô a vízterhelés díja.

Egy másik döntés szerint, 
a Szegfû utca, a Bethlen utca, 
a József utca és a Czakó utca 
meglévô hálózatának felújí-
tására bruttó 81 millió 500 
ezer forint összeggel kötnek 
szerzôdést a vállalkozóval. Az 
önkormányzat vállalta, hogy 
100 százalékban saját forrás-
ból évi 1 km meglévô szenny-
vízcsatorna-hálózatot újít fel a 
városban 10 éven keresztül. 

A 2014 márciusában meg-
tartott taggyûlésén a Csaba 
Belvárosi Parkolóház Kft. 
ügyvezetôje tájékoztatta a 
tagokat, hogy a társaság 
mûködéséhez, céljaik megva-
lósításához további külsô for-
rások bevonása szükséges. 
Az ügyvezetés a törzstôke nö-
velésére tett javaslatot. Az idei 
törzstôkeemelés elsô üteme 
31 millió 970 ezer forint lenne, 
melynek Békéscsabára esô 
része 7 millió 970 ezer forint.

A közgyûlés döntött arról, 
hogy a Békéscsaba 1912 Elôre 
Sportegyesület folytathatja a 
fejlesztési programját a tao fel-
használásával. A 4-es Honvéd 
utcai pályán mûfüves pályát 
létesítenek, a Tünde utcai sa-
lakpálya helyén élôfüves pálya 
lesz és a Kórház utcai székház 
tetôterét is felújítják.

Az oldalt írta: Gajdács 
Emese és Mikóczy Erika
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Május 9-én 10 órától „Vízi-
pók, csodapók – mese vagy 
valóság?” a Békés Megyei 
Könyvtárban 
Május 9-én 10 órától Herman 
Ottó Emlékév a Békés Megyei 
Könyvtárban 
Május 9-én 20 órától Sláger-
koktél a Csabagyöngye Kul-
turális Központban 
Május 7–11. között I. Carp 
Hunter Csaba Tavi Bojlis Kupa 
a Csaba tavon 
Május 10-én 16 órától a Len-
gyel alkotmány ünnepe és a 
Polonia világnap alkalmából 
a lengyel önkormányzat és a  
Magyar–Lengyel Baráti Kul-
turális Egyesület ünnepsége a 
Lencsési Közösségi Házban 
Május 10-11-én 11.00 és 
16.00 órától IV. Országos 
Néptáncverseny a Békéscsa-
bai Jókai Színházban 
Május 15-én 14 órától LIKE 
– Lézengô Ifjúság Kulturális 
Eseménye a Csabagyöngye 
Kulturális Központban 
Május 16-án 11 órától 20 
éves a Munkácsy Emlékház. 
Ünnepi megemlékezés és ki-
állítás Munkácsy-relikviákból 
a Munkácsy Emlékházban

programajánló
középpontban a felelôs állattartás

Nagy Állatvédôs Buli az A-B Expo területén

öt tipp
öt pizzáért

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

Május 9., péntek 20.00: Slágerkoktél – 
zenés táncest
Örökzöld dallamok, világslágerek élô-
zenével a Mediterrán zenekartól. A 
Békéscsabai Társastánc Klub tánco-
sainak nyitótánca után a párjukkal, 
vagy kisebb-nagyobb társasággal ér-
kezôké lesz a parkett. Lehetôség nyílik 
szendvicsvacsora elôzetes rendelésére. 
Célszerû 2, 4, 6, 8 fô részére asztalt is 
elôre foglalni. 
Május 25., vasárnap 10.00–14.00: Vá-
rosi Gyermeknap

KIÁLLÍTÁSOK

Május 8., csütörtök 17.00: Akvarellek, 
grafikák, pasztellek. 
Kiállítás dr. Cs. Tóth János gyûjtemé-
nyébôl a Békéstáji Galériában. 
A kiállítást megnyitja: Kovács Péter, bé-
kési püspöki helynök, a Szeged-csanádi 
Egyházmegyei Múzeum és Kincstár 
igazgatója
Május 9., péntek 14.00: Csendes Fe-
renc kiállításának megnyitója a Keren-
gôben 
Megnyitja: Mészáros Zsuzsa, a Munká-
csy Emlékház szakmai vezetôje. A kiállí-
tás május 27-éig tekinthetô meg. 
Május 15., csütörtök 17.00: Karászi 
Judit festômûvész kiállításának megnyi-
tója a Csabagyöngye Kulturális Központ 
elsô emeleti Artérium kiállítóterében. 
A kiállítást megnyitja: Mészáros Ilona; 
közremûködik: Beregszászi Zsuzsa – fu-
vola és Sárándi Máté – gitár. A kiállítás 
június 20-áig látogatható.
Május 20., kedd 15.00: A Szeberényi 
Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, 
Mûvészeti Szakközépiskola, Általános 

Iskola, Óvoda, Alapfokú Mûvészeti Is-
kola és Kollégium végzôs mûvészeti 
tagozatos diákjainak (grafikusok, fotó-
sok, festôk, textilesek) kiállítása nyílik a 
Panoráma teremben. Az idei tanév alko-
tásaiból összeállított tárlat június 26-áig 
látható. 

Munkácsy Emlékház

Május 15., csütörtök 11.00: Tárlatzáró 
beszélgetés Szirtes Jánossal. 
Az „Új utakon Munkácsy nyomában” so-
rozatban Szirtes János Munkácsy-díjas 
képzômûvész kamarakiállítása május 
15-éig látogatható a Munkácsy Emlék-
ház Kistermében. 
Május 16., péntek 11.00: Múzeumok 
világnapja
20 éves a Munkácsy Emlékház – ün-
nepség és kiállításmegnyitó. Vendég a 
Munkácsy Mihály Múzeum. 

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

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

A Csabagyöngye Puebla kultúrautal-
vány- és OTP SZÉP-kártya-elfogadó 
hely. Lehetôség van bankkártyás fize-
tésre. A Tourinform Irodában az orszá-
gos jegyértékesítô rendszerbôl lehívott 
bérletek és jegyek vásárlása esetén 
nem tudjuk elfogadni a Széchenyi 
pihenô kártyát.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

A Lencsési Közösségi Ház tisztelettel 
meghívja Önt és kedves családját az 

Egészséghét a Lencsésin
címû rendezvénysorozatra

Programok:

Május 16., péntek 17 óra.• 
  A sorozatot megnyitja Takács Péter, a közös-

ségi ház vezetôje.
 A Paleolit klub vendége Mezei Elmira életmód-

tanácsadó, szakácskönyvíró. Téma: a paleolit 
táplálkozás történetisége, alaptézisei, jeles kép-
viselôi. A személyre szabottság fontossága.
Május 17., szombat 15-tôl 18 óráig • – díjmentes vércukor-, vérnyo-
más- és testzsírszint-mérés, életmód-tanácsadás a Városi Védônôi 
Szolgálat munkatársainak közremûködésével, valamint játékos 
ügyességi és sportvetélkedôk a Lencsési Gyermeknapi Elôzetes 
címû rendezvény keretében.
Május 18., vasárnap. • A Természetjáró kör gyalogtúrája a gyulai 
Bicere-tanyához. Házigazda: Nyíri Mihály, a Gyulai Kert és Tanyatu-
lajdonosok Egyesületének elnöke. Indulás: 9.48-kor a békéscsabai 
vasútállomásról, Bicere megállótól gyalog. Várható hazaérkezés 
15.00 óra után.
Május 19., hétfô 14.30 óra. • Az egészséges táplálkozás alapanya-
gai – Ulbert Ferencné, a Zöld Kosár Biobolt vezetôjének elôadása a 
Nyugdíjasklubban.
Május 20., kedd. • Bemutatótornák

Nyugdíjastorna 8.15-tôl 9.15 óráig –
Baba-mama torna 9.30-tól 10.30 óráig egyéves kor fölött és  –
10.30-tól 11.30 óráig egyéves kor alatt
Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek 14.30-tól 15.30 óráig –
Alakformáló torna 18.30-tól 19.30 óráig. –

Látogatásuk díjmentes.
Május 21., szerda 10 óra. • Felsô légúti betegségek kisgyermekkor-
ban címmel dr. Török Julianna fül-orr-gégész szakorvos elôadása a 
Baba-mama klubban.
Május 22., csütörtök 18 óra. • A meditációs klub vendége Fekete 
István egészségfejlesztô terapeuta. Téma: táplálkozás és a testi 
egyensúlytalanságok felismerése az indiai orvoslás segítségével.
Május 23., péntek 17 óra. • Dr Mocsonoky Zsuzsanna fogszakorvos, 
homeopata orvos elôadása A Köbler-féle információs gyógyászat 
címmel a Jóga klubban.

Lencsési Gyermeknapi Elôzetes
2014. május 17-én, szombaton 14–19 óráig

 a Lencsési Közösségi Házban és a Féja Géza téren

Programok:

14.00 kishalfogó verseny az Élôvíz csatorna Féja Géza téri szakaszán 
(jelentkezés 13.30-tól a helyszínen) 

 Drótos Tóthék Kincsestára, szabadtéri játszóház, ügyességi já-
tékok

14.30  600 db palacsinta és 600 pohár üdítô kiosztása ingyenesen
15.00  a Lencsési  Óvoda Maci, Pom-pom és Nyuszi csoportjainak 

mûsora 
15.30 Máté Taekwondo és Hapkido Egyesület – harcmûvészet világ-

színvonalon 
16.00 a Lencsési Általános Iskola modern- és társastánc-csoportjai-

nak fellépése 
16.30 Taekbo Békéscsaba – nyilvános edzés 10 percben
16.40 a FitDance Center junior táncosainak hip-hop bemutatója
17.00 a VAGA BANDA TÁRSULAT elôadása. Vásári komédia gólyalá-

basokkal. 
18.00 a Nyulambulam gyerekzenekar mûsora

A programok ideje alatt:
14 órától ugrálóvár és óriáscsúszda (használatuk ingyenes)• 
lovaglási és íjazási lehetôség• 
15-tôl 18 óráig vércukor-, vérnyomás-, testzsírszint-mérés, élet-• 
mód-tanácsadás a Városi Védônôi Szolgálat munkatársainak 
közremûködésével, arc- és testfestés díjmentesen

Kiemelt támogatónk: a József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat. Továb-
bi támogatóink: Békéscsaba Város Közmûvelôdési Bizottsága, Vagyonkezelô Zrt. 
Társrendezô: Békéscsaba Kistérségi Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdô gyermeket és szülôt!
A rendezô: Lencsési Közösségi Ház

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

MUZSIKÁLÓ UDVAR
Meseházi Zenei Estek 2014.

Helyszín: Meseház udvara (Békéscsaba, Békési út 17.)
Esôhelyszín: Szlovák Tájház (Békéscsaba, Garai u. 21.)

Május 17., szombat 19.00 EASTWING• 
Május 24., szombat 19.00 DUOLA és Borbély Mihály • 
Május 31., szombat 19.00 NIGUN• 
Június 14., szombat 19.00 EGY KISS ERZSI ZENE• 
Július 12., szombat 19.00 EICHINGER TRIO • 
Augusztus 15., péntek 19.00 FABATKA (Sepsiszentgyörgy)• 

A belépés ingyenes.
Támogatók: Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, Meseházi Ala-
pítvány, Magyar Jazzszövetség és a

„MIKOR MENTEM GALÍCIA FELÉ…” kiállítás

Dokumentumok az I. világháborúból a Munkácsy Mihály Múzeum és 
magángyûjtôk gyûjteményébôl a Meseházban. A kiállítás rendhagyó 
órák keretében is megtekinthetô, foglalkozással, rézdomborítással 
kiegészíthetô.

A kiállítás május 30-áig látogatható. 

APÁRÓL FIÚRA
családi hagyományôrzô délután a Meseházban

május 10-én, szombaton 14 órától.

Mûhelymunka: madaras nyaklánc és textilbogár készítése
Kalendárium: Pongrác, Szervác, Bonifác
Nagymama kamrája: almás köles
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

Május 21-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.).
Mûsoron: régi magyar filmhíradó. A japán filmmûvészet remekei: HARA-
KIRI – Masaki Kobayashi filmje, 1962. A belépés ingyenes.

Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY – 19059985-1-04

Három város, Békéscsaba, 
Gyula és Békés állatvédô 
szervezetei fogtak össze 
annak érdekében, hogy 
bemutassák tevékenységü-
ket, ismertessék céljaikat, 
valamint felhívják a leendô 
gazdik fi gyelmét a felelôs 
állattartás fontosságára. 
Az április utolsó vasárnap-
ján tartott egész napos ren-
dezvénynek az A-B Expo 
adott otthont, ahol a többi 
között keverék kutya szép-
ségversennyel, agility, azaz 
kutyás ügyességi bemuta-
tóval, továbbá állatorvosi 
tanácsadással is várták az 
érdeklôdôket.

Mint azt Gubis Katalin, a Két-
egyházi úti menhelyet üze-
meltetô Csabai Állatvédôk 
Egyesületének titkára el-
mondta: a három település 
állatvédô szervezetei hason-
ló cipôben járnak, azonosak 
a feladataik és a problémáik 
is. Mindenhol vannak elha-
gyott, gazdáik által megunt 
és kidobott kóbor állatok, 
akiknek sajnos rajtunk kívül 
más nem segít – tette hozzá. 
Az állatmenhelyek telítettsé-
ge Gyulán, Békésen és Bé-
késcsabán is 150–200 szá-
zalék között változik, s ezért 
is kiemelt feladat felhívni a fi-
gyelmet a felelôs állattartásra, 

valamint a tudatos választás 
fontosságára. Gubis Katalin 
hangsúlyozta: a menhelyi 
állatok etetése, orvosi ellátá-
sa, megfelelô körülmények 
közötti tartása óriási költség-
gel jár, s ezt a tevékenységet 
nem lehetne elvégezni az 
önkéntes állatvédôk önzetlen 
segítsége nélkül.

A békéscsabai Kétegy-
házi úti telepre kilátogató 
reménybeli gazdiknak meg 
kell felelniük az alapvetô kö-
vetelményeknek – jegyezte 
meg Gubis Katalin, hozzá-
téve, hogy a felelôs gazdi 
jól meggondolja, milyenek a 
körülményei, s azt is, hogy 
ezekhez a körülményekhez 
milyen kutya való.

Szilágyi Anita junior Euró-
pa-bajnok agilitiyversenyzô, 
nyolcszoros magyar válo-

gatott kérdésünkre elmondta: 
taníthatóság, képességek 
szempontjából nincs nagy 
különbség a fajtatiszta és a 
keverék kutyák között. Sôt, 
egy keverék kutyus is lehet 
nagyon okos és nagyon köny-
nyen tanítható. Mint fogalma-
zott: a leendô elsô gazdiknak 
is érdemes kilátogatni a men-
helyre, hiszen nagyon sok 
intelligens, szép, szerethetô 
gazdára váró „ebedli” van 
kint. Elsô kutyásnak inkább 
fiatal kutyát javasol, de abban 
sincs nagy különbség, hogy 
az egy egészen fiatal, néhány 
hónapos kölyök vagy éppen 
egy néhány éves jószág. 

Az örökbe fogadható ku-
tyákról és macskákról bô-
vebb információ a http://
csabaiallatvedok.hu/ oldalon 
található.

Most is sok kutyus vár gondos gazdira

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

Hosszított ügyfélfogadás 
a hivatalban

A polgármesteri hivatal ügy-
intézôi hétfôi napokon hosz-
szított ügyfélfogadással, 
20.00 óráig várják az ügy-
feleket a Szent István tér 7. 
szám alatti épület 61. szá-
mú irodájában. Ez idô alatt 
az iroda a 66/523-826 szá-
mon érhetô el. A pályázat 

keretében a kisgyermekes 
szülôknek gyermekváró és 
pelenkázóhelyiséget is kiala-
kítottak a hivatal Szent István 
tér 7. szám alatti épületében, 
ahol a hosszított ügyfélfo-
gadás idején, 17 és 20 óra 
között szakember vigyáz a 
gyerekekre.

Békéscsaba önkormányzata és a Civil Szervezetek közös 
pályázatának köszönhetôen a békéscsabai polgármesteri 
hivatalban hosszított ügyfélfogadással várják az ügyfeleket.



– Az állomás területén to-
vábbra is folynak a vágány-
bontási, építési munkák. 
Ezzel párhuzamosan, április 
közepe óta tart a keskeny, 
alacsony peronok bontása, 
helyettük biztonságos, te-
tôvel, térvilágítással ellátott 
magas peronokat épít a vál-
lalkozó, amelyek megköze-
líthetôek lesznek az újonnan 

épülô peronaluljáróból. Az 
akadálymentes peronalul-
járó építési munkálatait az 
elsô fázisban a peronok felôl 
kezdtük el, jelenleg a munka-
gödör elhatárolási fázisánál 
tartunk – mondta el Loppert 
Dániel, a NIF Zrt. kommuni-
kációs vezetôje.

Áprilisban a nyílt vonalon 
egy kerethíd kialakítására 

volt szükség, ami a vízel-
vezetést szolgálja. Ennél 
azonban sokkal látványo-
sabb, hogy a régi, leromlott 
állapotú felüljárót teljesen el-
bontotta a kivitelezést végzô 
konzorcium, amely jelenleg 
az új 2 x 2 sávos 15 vágány 
felett átívelô, ferdekábeles 
híd hídfôjének cölöpözési 
munkáit végzi a belváros 
felôli oldalon, továbbá a 30 
méter magas pilon szádolá-
sa is befejezôdött, jelenleg a 
pilon alaptestét építik – tud-
tuk meg a NIF Zrt. kommuni-
kációs vezetôjétôl. 

Dr. Kerekes Attilát, a 2. 
számú választókörzet kép-
viselôjét, a József Attila-la-
kótelepi Településrészi Ön-
kormányzat tagját kértük a 
mögöttünk álló négy év ér-
tékelésére, összegzésére.

– Körzetem magába fog-
lalja a VI. kerületet, az Élôvíz-
csatorna festôi szakaszát és a 
Lencsési lakótelep egy részét 
– szerintem ez a város egyik 
legszebb körzete. A mikro-
strukturális beruházásokra 
a városi költségvetésben 
mintegy 100 millió forint áll 
rendelkezésre az idén, amely 
összeget a városfejlesztési 
bizottság osztja fel igazsá-
gosan, de igen szigorúan. 
Képviselôi alapomból száz-
ezer forinttal támogattam a 
Lencsési iskolát. Az útfelújí-
tás a Kômíves Kelemen sor, 
a Berzsenyi utca, az Erdélyi 
sor egy-egy szakaszát, míg 
a járdafelújítás az Árpád sor, 
az Erdélyi sor, a Bajza, a Ber-
zsenyi, a Degré és az Urszinyi 
Dezsôné utca egy-egy részét 
érintette. Új parkolók építését 
is támogattam a Deák ut-
cában, a Pásztor utcában a 
Napsugár Óvoda mellett, és a 
Degré utcai gyermekotthon-
nál. A Lencsési játszótéren, a 
Féja Géza téren és a Pásztor 
Utcai Óvoda elôtt új lámpákat 
is kihelyeztünk. Lakossági ké-
résre fekvôrendôr került a Kár-
pát utcába, valamint a Becsey 
Oszkár Utcai Óvoda elé. Ösz-

szesen több mint 85 millió fo-
rintos fejlesztés valósult meg 
körzetemben 2010 óta. Büsz-
kén mondhatom, hogy körze-
temben százszázalékosan 
kiépült a csatornahálózat is a 
városi nagy projekt kapcsán. 
Az idén a Berzsenyi utcában 
– 12 millió forintos beruházás 
révén – befedjük az árkot. Ok-
tóberig három járdafelújítás 
is elkészül: az Aulich páros 
oldala (Becsey Oszkár és az 
Árpád sor közt), a Degré pá-
ratlan oldala (Berzsenyi és a 
Szilágyi Dezsô között), vala-
mint a Bajza páratlan oldala 
(Kárász utca és az Erdélyi sor 
közt). A csapadékvíz-elvezetô 
csatorna kiépítésének I. üteme 
is befejezôdik az idén – tette 
hozzá a képviselô, aki az idei 
év legnagyobb beruházásá-
nak a CsabaPark szabadtéri 
rekreációs és szórakoztató 
központ kialakítását nevezte.

Vándor Andrea

Tímár Ella már nyolc eszten-
deje a 3-as számú választó-
körzet képviselôje. Jól is-
meri a Lencsési lakótelepet 
és környékét: élt, dolgozott 
is ott, s ma is gyakran viszi 
útja arra, hiszen sokan meg-
keresik, segítséget kérnek 
tôle, amit ô szívesen teljesít 
is, ha teheti. 

– Igyekszem minél többet 
jelen lenni a választókörzet-
ben, fogadóórákat tartok, sok 
eseményen veszek részt, és 
az ott élôk más csatornákon 
is mindig elérhetnek. Én nem 
a szavak, a szónoklatok, in-
kább a tettek embere vagyok 
– hallhattuk Tímár Ellától.

A képviselô az elmúlt ciklus 
eredményei közé sorolta a jár-
daépítéseket (például a Keleti 
kertekben és a Kastélyi Szô- 
lôkben), melyek egy részét 
közmunkások végezték, más-
kor a lakók mûködtek közre a 
járdalapok lerakásában.  

– Ugyancsak komoly la-
kossági igény mutatkozott a 
közvilágítás javítására bizo-
nyos területeken, ezt több ut-
cában sikerült megvalósítani 
új lámpatestek üzembe he-
lyezésével. Szinte mindenhol 
megépültek a Lencsésin a 
zárt kukatárolók, megkezdô-
dött a parkolók bôvítése, több 
közintézményben energetikai 
korszerûsítést végeztek el, a 
Magyar utcában sikerült kiépí-
teni az új buszmegállót. Most 
keressük a forrást az Ostoros 

utcában az ivóvízhálózat ki-
alakítására, a Fényesi úton a 
közvilágítás korszerûsítésé- 
re, és a Mester utca rossz mi- 
nôségû útburkolatát is idôrôl 
idôre javítgatják, de a cél itt is 
végleges megoldást találni.

Tímár Ella elmondta, hogy 
a jövôben is fontosnak tartja 
a kis- és középvállalkozók tá-
mogatását, helyzetbe hozá-
sát. Folytatják a körzetben az 
utak, árkok karbantartását, az 
utcatársulások támogatását, 
virágos területek növelését, 
fák gondozását az erdôs te-
rületeken, és pályázatokat ke-
resnek az útépítésekre.  

– Saját képviselôi keretem-
bôl támogatom az intézmé-
nyeket és a civil szervezeteket, 
melyek igen aktívak, ezt bi-
zonyítja az a sok-sok rendez-
vény, melyen az itt élôk is, szí-
vesen részt vesznek – mondta 
el lapunknak Tímár Ella.

Gajdács Emese

Hrabovszki György éppen 
húsz éve, 1994 óta tagja 
Békéscsaba képviselô-tes- 
tületének. Ez idô alatt az 
MSZP színeiben volt bizott-
sági elnök, és négy évig 
alpolgármester is. Úgy véli, 
a jelenlegi ciklusban a de-
mokrácia nem kapott kellô 
teret, a közgyûlés olyan 
döntéshozó fórummá vált, 
ahol az ellenzék oldaláról 
érkezô érvekre még csak 
oda sem figyeltek. 

– Pár cikluson keresztül 
konstruktív közgyûlések zaj-
lottak éles szakmai vitákkal, 
politikai csatározásokkal, 
de mindez baráti légkörben. 
A döntéseket sokszor éj-
szakába nyúló közgyûlése- 
ken hordtuk ki úgy, hogy az 
érveinkkel igyekeztünk meg-
gyôzni egymást. 2002-ben fel-
borult ez a rendszer, de még 
komoly viták zajlottak. Ehhez 
képest 2006-tól egypárti a vá-
rosvezetés, és a Fidesz tagjai 
a „karmesteri pálca intésére” 
nyomnak igen vagy nem 
gombot – fogalmazott Hra-
bovszki György, hozzátéve, 
hogy a 2010-ben kezdôdött 
ciklus még ezen is túlment. 

A képviselô beszélt arról, 
hogy Békéscsaba fejlôdött 
ebben a ciklusban, de meg-
jegyezte, hogy a beruházá-
sok jó részét még a korábbi 
(nem fideszes) városvezetés 
indította el. Hozzátette, hogy  
az elmúlt két ciklusban  

megötszörözôdött Békéscsa-
ba adósságállománya, ami 
kérdéseket vet fel még akkor 
is, ha a konszolidáció miatt 
ettôl megszabadult a város. 

– A forrásokat olyan terü-
letekre kellett volna fordítani, 
amelyek az új munkahelyek 
létesítését, az elvándorlás 
megakadályozását segítik 
elô, a helyi vállalkozásoknak 
pedig lényegesen nagyobb 
mozgásteret, több lehetôsé-
get kellett volna kapniuk – je-
lentette ki a képviselô.

Hrabovszki György végeze-
tül hozzátette, ha ôsszel siker-
rel szerepel az ellenzék, meg-
mutathatja, milyen az, amikor 
a demokratikus gondolkodás 
a mindennapok cselekedetei-
ben látszik és  ésszerû komp-
romisszumok mentén halad a 
munka. Amikor nem azt nézik, 
honnan jön, hanem hogy mi-
lyen az ötlet.

Mikóczy Erika

Az országgyûlési képviselôk 
április hatodikai választá-
sán Békés megye 1. számú 
országgyûlési egyéni válasz-
tókerületében Vantara Gyu-
la, a Fidesz–KDNP közös 
jelöltje szerzett képviselôi 
mandátumot. Megbízóleve-
lét április 25-én, a békéscsa-
bai városházán vehette át.

A díszteremben megtartott 
ünnepségen a Himnusz kö-
zös eléneklése után Kovács 
Edit színmûvész adott elô egy 
prózarészletet, majd Tálas 
Csaba, a választási bizottság 
elnöke ismertette a választás 
eredményét. Mint megtudtuk, 
a tíz települést magában fog-
laló körzet 100 szavazókörrel 
mûködött. Az összesen több 
mint 73 ezer szavazásra jo-
gosult polgár 61,12 százaléka 
adta le voksát, az urnákban 
44 676 szavazólapot talál-
tak. Az április 15-én jogerôre 
emelkedett döntés szerint 
az 1. számú országgyûlési 
egyéni választókerületében 
Vantara Gyula, a Fidesz–
KDNP közös jelöltje szerzett 

képviselôi mandátumot. Tálas 
Csaba köszönetet mondott a 
választásban közremûködôk- 
nek, s átadta a megbízólevelet 
Vantara Gyulának.

Békéscsaba polgármeste-
re, aki az elôzô ciklusban is 
országgyûlési képviselô volt, 
beszédében kiemelte: feladat-
nak és nem rangnak, vagy 
beosztásnak tekinti a képvi-
selôi szerepkört. A választók 
által ráruházott feladatokat a 
továbbiakban is igyekszik a 

leghatékonyabban végrehaj-
tani szûkebb hazája érdeké-
ben. Vantara Gyula köszöne-
tet mondott  a jelenlévôknek, 
közvetlen kollégáinak, a kör-
zethez tartozó települések ve-
zetôinek és az ott élôknek is.

Az ünnepi esemény vé-
gén a Békéscsabai Közpon-
ti Szakképzô Intézet diákja, 
Hankó Szilvia egy Rubik-koc-
kát formázó tortával ajándé-
kozta meg Vantara Gyulát.

Gajdács E.
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Az állomás területén vágányokat bontottak el, most ilyen kép fogadja az érkezôket

Átadták a megbízólevelet
Vantara Gyula folytatja parlamenti munkáját

Közel három hónapja kezdôdtek el a látványos munkálatok 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. beruházásában a 
békéscsabai vasútállomás rekonstrukciója kapcsán. Azóta 
a restaurátorok befejezték a felvételi épületben a falkuta-
tást, jelenleg a minták elemzése van folyamatban. 

B e s z Á M o l n a k  a  k é p V i s e l ô k
Dr. kerekes attila 

A zöldövezetes városrész is fejlôdik
tímár ella

A tettek embere vagyok
Hrabovszki györgy

Kapjon kellô teret a demokrácia

Vantara Gyula Tálas Csabától vette át a megbízólevelet

Vasútfejlesztés
Az állomáson és a hídnál is folyik a munka

w w w . c s a b a i m e r l e g . h u
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Városi könyvtárhasználati 
vetélkedô és városi 

rejtvényfejtô vetélkedô

1. Tóth Ferenc, Juhász Boglárka 
és Szamosvári Bence – Petôfi 
(Kelemen Erzsébet), 2. Bicskei 
Rebeka, Tömô Ákos és Poliák 
Petra – Kazinczy (Kraszkó Ma-
riann), 3. Duna Viktória, Máté 
Sára és Kádár Kata – Lencsési 
(Székely Istvánné)

Városi rejtvényfejtô verseny
 

3–4. osztály: 1. Farkas Dalma 
– Jankay (Matajsz Valéria), 2. 
Asztalos Máté – Petôfi (Kele-
men Erzsébet), 3. Balogh Lász-
ló – Petôfi (Kelemen Erzsébet). 
5–6. osztály: 1. Gömöri Panna 
– Jankay (Matajsz Valéria), 2. 
Bozó Balázs – Petôfi (Kelemen 
Erzsébet), 3. Nagy Péter – Jan-
kay (Matajsz Valéria). 7–8. osz-
tály: 1. Varga Tamás – Belvárosi 
(Jakubjanszki Edit), 2. Sájerman 
Klára – Belvárosi (Jakubjanszki 
Edit), 3. Barta Zsuzsanna – 
Petôfi (Kelemen Erzsébet).

Középiskolások vers-
és prózamondó versenye

Szavalóverseny: 1. Csala Tibor 
– Andrássy (dr. Mázorné Rácz 
Erika), 2. Karsai Dóra – Belváro-
si (Jakubjanszki Edit), 3. Détár 
Máté – Belvárosi (Jakubjanszki 
Edit).
Prózamondó verseny: 1. 
Tordai Anna Abigél – Belvá-
rosi (Jakubjanszki Edit), 2. 
Kovács Gréta Tünde – Szé-
chenyi (Tóth Jánosné), 3. 

Gazdag Georgina – Belvárosi 
(Jakubjanszki Edit).

Városi mesemondó verseny

1. osztályosok: 1. Apáti Csenge 
– Evangélikus (Szászné Váradi 
Éva), 2. Várhelyi Anna – Len-
csési (Podaniné Magát Katalin), 
Kiss Petra – Petôfi (Hegedûsné 
Czanik Anita), Különdíj: Szabó 
Marcell – Lencsési (Szendiné 
Solymosi Edit). 
2–3. osztályosok: 1. Szatmári 
Zalán – Gerla (Szombathelyiné 
Herczeg Éva), 2. Hollósi Rózsa 
Judit – Katolikus (Kocsisné Ha-
vasi Katalin), 3. Herpai Marcell 
Bendegúz – Kazinczy (Gálné 
Almási Ildikó), Különdíj: Szabó 
Csenge Virág – Lencsési (Nagy 
Zsoltné) és Szelezsán Zsombor 
– Evangélikus (Pappné Hüttner 
Csilla).
4–5. osztályosok: 1. Hlásznyik 
Attila – Szlovák, 2. Szabó Szonja 
– Kazinczy (Poszt Zsófia), 3. Kis 
Sándor – Gerla, (Andó Erika), 
Különdíj: Nagy Boróka – Jankay 
(Gátszegi Gabriella).

Városi népdaléneklési 
verseny

1–2. osztály – egyéni: Arany 
minôsítés: Gedó Brigitta – Petôfi 
(Bartáné Csete Zsuzsanna), He-
vesi Maja – Belvárosi (Tóthné 
Mucsi Margit), Miano Olívia – 
Jankay (Baloghné Péli Erzsé-
bet), Nemczov Zsófia – Jankay 
(János Hajnalka), Nyetinszki 
Nóra – Petôfi (Bartáné Csete Zsu-
zsanna). Ezüst minôsítés: Jánosi 
Panna – Lencsési (Podaniné 

Magát Katalin), Kecseti Nóra – 
Belvárosi (Siposné Matuska Klá-
ra), Marosi László – Erzsébethe-
lyi (Tóth Andrásné), Nyetinszki 
Anna – Petôfi (Hegedûs Jó-
zsefné). Bronz minôsítés: Barta 
Gábor – Petôfi (Bartáné Csete 
Zsuzsanna), Bereczki Katalin – 
Lencsési (Horváth Edit), Szaszák 
Nikolett – Erzsébethelyi (Tóth 
Andrásné), Szendrôdi Patrik – 
Lencsési (Csicselyné Nemes 
Anna).
1–2. osztály – csoportos: Arany 
minôsítés különdíjjal: Belvárosi 
Általános Iskola és Gimnázium 
2. a és 2. b osztály csoportja 
(Tóthné Mucsi Margit). Arany 
minôsítés: Gerlecz Panka Lea 
és Szabó Marcell duó – Len-
csési (Hajtmann Ildikó), Petôfi 
2. a csoportja (Bartáné Csete 
Zsuzsanna). Ezüst minôsítés: 
Erzsébethelyi iskola 2. b cso-
portja (Steigerwaldné Végh 
Éva), Várhelyi Anna–Szentesi 
Betti–Steigerwald Kamilla trió 
– Lencsési (Podaniné Magát 
Katalin). Bronz minôsítés: Bel-
városi 1. a–1. b osztály csoportja 
(Siposné Matuska Klára), Er-
zsébethely – 1. c csoport (Tóth 
Andrásné).
3–4. osztály – egyéni: Arany 
minôsítés különdíjjal: Kádár 
Kolos – Kazinczy (Galambosné 
Ivacska Hajnalka), Szél Laura 
Kamilla – Petôfi (Krett Attiláné), 
Tar Melinda – Jankay (Baloghné 
Péli Erzsébet). Arany minôsítés: 
Papasvili György – Lencsési 
(Uhrin Edit), Szappanos Zétény 
– Belvárosi (Siposné Matuska 
Klára), Szvarnasz Aténé – Petôfi 
(Krett Attiláné), Tóth Petra – Er-
zsébethely (Tóth Andrásné), 
Varga Zoltán – Belvárosi 
(Tóthné Mucsi Margit), Vári Zsó-
fia, Petôfi Utcai Általános Iskola 

(Krett Attiláné). Ezüst minôsítés: 
Demeter Dóra – Lencsési (Hajt-
mann Ildikó), Dóczi Abigél – Er-
zsébethely (Váginé Kálmán 
Erzsébet). Bronz minôsítés: 
Kolysza Hanna – Szlovák 
(Ocsovszki Ildikó).
3–4. osztály – csoportos: 
Arany minôsítés különdíjjal: 
Karasz Nóra és Árvavölgyi 
Patrik – Kazinczy (Galambos-
né Ivacska Hajnalka). Arany 
minôsítés: Belvárosi 4. a és 4. b 
osztály csoportja (Tóthné Mu-
csi Margit), Erzsébethely 3. a 
csoportja (Gajdács Tiborné), 
Petôfi 4. c osztály 3 fôs kiscso-
portja (Krett Attiláné), Petôfi 4. c 
osztály 9 fôs csoportja (Krett 
Attiláné). Ezüst minôsítés: Ba-
log Réka–Demeter Dóra duó – 
Lencsési (Hajtmann Ildikó), Bel-
városi 3. a–3. b osztály csoportja 
(Siposné Matuska Klára), Milyó 
Anita–Milyó Ildikó–Varga Petra 
– Jankay (Rózsa Erika), Petôfi 
4. c osztály 8 fôs csoportja 
(Krett Attiláné). Bronz minôsítés 
Dóczi Abigél–Vidéki Barbara – 
Erzsébethely (Váginé Kálmán 
Erzsébet), Petôfi 4. c osztály 4 
fôs fiúcsoportja (Krett Attiláné). 
5–6. osztály – egyéni: Arany 
minôsítés Nemczov Anna – 
Evangélikus (János Hajnalka), 
Serb Diána – Jankay (Kovács-
né Fehér Ágnes), Tóth Gréta – 
Petôfi (Greksza Attiláné). Ezüst 
minôsítés: Gábor Mercédesz 
– Szlovák (Ocsovszki Ildikó), 
Gulyás Lili – Petôfi (Greksza 
Attiláné), Molnár Benedek – Bel-
városi (Siposné Matuska Klá-
ra), Nyemcsok Hanna – Petôfi 
(Greksza Attiláné), Varga Adri-
enn – Petôfi (Greksza Attiláné). 
Bronz minôsítés: Angyal Ágnes 
– Lencsési (Hajtmann Ildikó), 
Hajdú Ádám – Lencsési (Hajt-

mann Ildikó), Hornok Balázs 
– Lencsési (Hajtmann Ildikó), 
Kolarovszki Dóra – Erzsébet-
hely (Raffayné Fábián Edit), 
Tuna Jázmin – Petôfi (Greksza 
Attiláné). 
5–6. osztály – csoportos: 
Arany minôsítés különdíjjal Bel-
városi 6. a és 6. b osztály cso-
portja (Tóthné Mucsi Margit), 
Bohus Milán–Csorosz László–
Kacsán Ákos – Erzsébethely 
(Raffayné Fábián Edit). Arany 
minôsítés: Belvárosi 5. a–5. b 
osztály csoportja (Siposné Ma-
tuska Klára). Ezüst minôsítés: 
Fodor Fernanda–Máté Nóra – 
Erzsébethely (Raffayné Fábián 
Edit), Petôfi 5. évfolyam csoport-
ja (Greksza Attiláné), Petôfi 6. b 
triója (Greksza Attiláné), Szûcs 
Eszter–Fábián Réka–Kovács 
Laura–Frisnyicz Kíra – Kazinczy 
(Galambosné Ivacska Hajnal-
ka). Bronz minôsítés: Lencsési 
5. b osztály csapata (Hajtmann 
Ildikó), Petôfi 6. b osztály cso-
portja (Greksza Attiláné).
7–8. osztály – egyéni: Arany 
minôsítés különdíjjal Barta 
Zsuzsanna – Petôfi (Greksza 
Attiláné). Arany minôsítés: 
Tulkán Adél – Petôfi (Greksza 
Attiláné). Ezüst minôsítés: Samu 
Klaudia – Erzsébethely (Nagy 
Emese). Bronz minôsítés: Gálik 
Zsófia – Erzsébethely (Raffayné 
Fábián Edit), Koós Nikoletta – 
Szlovák (Ocsovszki Ildikó), Ko-
vács Eszter – Petôfi (Greksza 
Attiláné). 
7–8. osztály – csoportos: Arany 
minôsítés különdíjjal Petôfi 
7. évfolyam triója (Greksza 
Attiláné). Arany minôsítés: Kiss 
Dorina–Bartyik Réka–Purcsi 
Kata – Lencsési (Hajtmann Ildi-
kó), Petôfi 7. c osztály csoportja 
(Greksza Attiláné). 

9–13. osztály – egyéni: Ezüst 
minôsítés: Trenovszki Virág 
– Széchenyi (Galambosné 
Ivacska Hajnalka). 
9–13. osztály – csoportos: 
Bronz minôsítés: Belvárosi 
9. a és 9. b osztály csoportja 
(Tóthné Mucsi Margit)
Tanári különdíjak: Greksza 
Attiláné, Petôfi; Tóthné Mucsi 
Margit, Belvárosi.

József Attila szavalóverseny

1–2. osztály: 1. Szabó Marcell 
– Lencsési (Szendiné Solymosi 
Edit), 2. Karácsonyi Dávid – 
Belvárosi (Johanidesz Szilvia), 
3. Csicsely Piri – Lencsési 
(Podaniné Magát Katalin), Kü-
löndíj: Balogh Szilvia Alexandra 
– Petôfi (Dusa Katalin) és Tege 
Virgil Antal – Kazinczy (Dombiné 
Pécs Anikó), valamint Bogdány 
Csenge – Evangélikus (Pappné 
Hüttner Csilla). 
3–4. osztály: 1. Karácsonyi 
Noémi – Belvárosi (Farkas 
Tiborné), 2. Szabó Csenge Vi-
rág – Lencsési (Nagy Zsoltné), 
3. Baranyi Richárd – Lencsési 
(Szabó Ildikó), Különdíj: Ancsin 
Réka – Petôfi (Kopanyicza Edit) 
5–6. osztály: 1. Karácsonyi 
Máté – Belvárosi (Jakubjanszki 
Edit), 2. Krnács Anna – Evan-
gélikus (Magyarné Zahorán 
Edit), 3. Lauri Vivien – Lencsési 
(Vágvölgyiné Mácsanszki Eleo-
nóra). Különdíj: Kovács Laura – 
Kazinczy (Pallagi Györgyné)
7–8. osztály: 1. Kecskemé-
ti Anna – Kazinczy (Pallagi 
Györgyné) és Bene Brigitta – 
Evangélikus (Mátyásné Orosz 
Mária), 2. Tóth Géza Gergô – 
Lencsési (Székely Istvánné), 3. 
Gali Balázs – Petôfi (Asztalos 
Erzsébet) 

A közelmúltban zajlottak Békéscsabán a Csabai Kulturá-
lis Játékok versenyei. Az eredményeket az alábbiakban 
olvashatják (zárójelben a felkészítô tanárok neve).

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesü-
let „Közösségfejlesztés a békéscsabai 
József Attila lakótelepen” elnevezésû, 
TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0020 azonosító 
számú projektjének keretében megnyílt 
Lakótelepi Információs és Szolgáltató Iro-
da, azaz LISZI (címe: 5600 Békéscsaba, 
Lencsési út 18.) elsôdleges célja, hogy 
szolgáltatásaival, programjaival megköny-
nyítse és tartalmasabbá tegye a Lencsési 
lakótelepen élôk mindennapjait.

A LISZI következô programjai:

Játékklub
Társasjátékok, kártyajátékok, sakk kicsik-
nek és nagyoknak.
2014. április 19. – 2014. május 24. között 
szombat délelôttönként 9.30–12.30-ig 
szeretettel várunk minden kikapcsoló-
dásra és élményre vágyó gyermeket és 
felnôttet a játékklubunkba.

Tanácsadások
A LISZI szakemberek közremûködésével 
ingyenes tanácsadásokat biztosít mind-
azok számára, akik az élet bármely te-
rületén tanácsra, segítô beszélgetésre 
tartanak igényt.

Aktuális tanácsadások:
• 2014. május 13. (kedd) 16.00–18.00: 

lelki tanácsadás,
• 2014. május 15. (csütörtök) 15.30–

17.30: jogi ügyekkel kapcsolatos ta-
nácsadás,

• 2014. május 20. (kedd) 16.00–18.00: 
városi ügyintézéssel kapcsolatos ta-
nácsadás.

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

Lakossági fórum
A fenti projekt keretében – többek között 
– a lakótelepek zöld területeinek megszé-
pítését, virágosítását tûzte ki célul a Kö-
rösök Völgye Natúrpark Egyesület a helyi 
lakóközösségek együttmûködésével, 
amelynek megvalósításához a lakótöm-
bök elôtti kertek megszépítésére verseny 
kerül meghirdetésre 2014 nyarán. 
A programhoz szükséges eszközöket 
és növényeket a szervezô biztosítja. A 
legszebbnek ítélt kertet környezetbarát 
ajándékokkal díjazza az Egyesület.
Az esemény elôkészítésének érdekében 
lakossági fórumra kerül sor, amelynek
• idôpontja: 2014. május 14-én (szerda) 

17.00 óra 
• helyszíne: Lencsési Közösségi Ház 

(címe: 5600 Békéscsaba, Féja Géza 
tér).

Minden lakóközösséget szeretettel vá-
runk! Tegyük szebbé együtt lakókörnye-
zetünket!

A programokkal kapcsolatosan bôvebb 
információ a www.liszi.korosoknaturpark.
hu internetes oldalon, illetve a 20/503-
1360 telefonszámon érhetô el.



– Kilépve az utcára, kézzel 
tapintható a feszültség a köz-
lekedés szinte összes részt-
vevôje között. Mit lehet tenni?

– Sokszor inkább úgy lá-
tom, vélt problémákról van 
szó. De tény, fel kéne ezeket 
oldani. Indítottunk egy ak-

ciósorozatot Legyen béke az 
utakon címmel, hogy a köz-
lekedési morál javuljon. A 
cél, hogy az összes résztve-
vô tisztelje egymást. Ahhoz, 
hogy elkerüljük a felesleges 
baleseteket, vészhelyzete-
ket, toleranciára, türelem-
re van szükség. Még olyan 
áron is, hogy valaki lemond 
az elsôbbségérôl. 

– Mit mutatnak a baleseti 
statisztikák?

– A tavaly közlekedési 
balesetben elhunytak közül 
majdnem ötven százalékot 
tettek ki a gyalogosok és a 
kerékpárosok. Ez nagyon 
magas szám. Változtatni kell 
a hozzáálláson. Az emberek 
habitusa ugyanaz a volán 
mögött, mint az étkezôasz-
talnál. Ez egy hosszú folya-
mat, amit a gyerekeknél kell 
elkezdeni, hogy mire felelôs 
résztvevôi lesznek a köz-
lekedésnek, ez ne legyen 
már kérdés. De van értelme, 
mert huszonhárom év alatt 
negyedére csökkent a halá-
lozások száma. Ez legalább 
két korosztályt jelent. 

– Nemzetközi viszonylat-
ban hol tartunk?

– Európai szinten nagy-
jából a középmezôny elején 
járunk.

– A rendôrség odafigyel 
arra, hogy saját emberei pél-
dát mutassanak?

– Mindenképp. Folyama-
tosan sulykoljuk a vezetô-
inknek, akik igyekeznek be-
tartatni a normákat. Igenis 
tartsák be a KRESZ szabá-
lyait, kapcsolják be az övet. 
Nem lehet hiteltelen a szer-
vezet! Ez is egy folyamat, 
évrôl évre javulunk.

Molnár

Százkilenc éves lenne idén 
József Attila. Születésnapján 
közel ezer kisiskolás, néhány 
óvodással kiegészülve, a Hull 
a levél a fáról címû verset sza-
valta el Kôbányán, miközben 
jelnyelven el is mutogatták. 
Weisz Fanni siket modell jeltol-
mács segítségével a színpad-
ról mutogatta a mû szavait, és 
ugyanígy tett a felkészült tö-
meg néma csendben. Igazán 
különleges pillanat volt.

– Volt már ilyen lelkes kö-
zönségem, de nagyon külön-
leges volt, hogy ilyen fiatalok, 
tiszta szívvel, ôszintén jeleltek 
egy verset, ez nagyon sokat 
jelentett számomra – mondta 
tolmács segítségével Weisz 
Fanni, mikor két percre kisza-
badult az autogramot kérô 
gyerekek hadából, akik a 
program végén körbevették. 
– Teljesen mindegy, ki milyen 
és honnan jött, most mind 
egyformák voltunk.

Kiemelte, az, hogy a halló 
gyerekek jeleltek, azt jelenti, 

ezáltal átérezhették a sike-
tek lelkivilágát. – Nekem a 
jelnyelv az anyanyelvem, tel-
jesen természetes, hogy egy 
vers nekem így „szólal meg”. 
Fejbôl a szavakat viszont nem 
tudtam volna, ezért is kellett 
együttmûködnöm Takács 
Erika jeltolmáccsal, és egy vi-
zuális világot megteremteni a 
mû köré.

M. A. 

i Bulvár / Érdekesség

Két év állt rendelkezésére a 
SZÉP-kártyára utalt össze-
gek felhasználására, aki nem 
tette meg, könnyen lehet, 
hogy elveszti a munkabér ki-
egészítéseként kapott össze-
get. Mészáros Judit, a legna-
gyobb szállásfoglaló portál 
marketingvezetôje elmond-
ta: hiába a határidô, nem 
tapasztalnak különösebben 
nagy rohamot. – Az embe-
rek elhúzzák májusra ezt a 
felhasználást, hiszen akkor 
több ünnepünk is lesz, akkor 
számítunk egy megnöveke-
dett foglalásszámra. Utolsó 
pillanatban nem biztos, hogy 
lehet megfelelô szállodát 
találni, pláne olyat, ahol le-
het SZÉP-kártyával fizetni 

– mondta el Mészáros Judit, 
aki hozzáfûzte: folyamatosan 
növekszik a SZÉP-kártya-
elfogadó helyek száma. 

Külföldön már bevált mód-
szer, hogy a repülôjegy-fog-
laláshoz hasonlóan korán 
lefoglalt és elôre kifizetett, 
vissza nem térítendô szál-
láshelyeket jóval olcsóbban 
adják, azonban Magyaror-
szágon még gyerekcipôben 
jár ez a módszer. – Ilyen pró-
bálkozások már vannak, mint 
például az elôszezoni ked-
vezmény, amikor télen lefog-
laljuk a nyári nyaralásunkat. 
SZÉP-kártyával is van lehetô-
ség elôlegfizetésre – magya-
rázta a szakember. 

NO

törlôdnek a fel nem 
használt összegek

józsef attila-verset jelelt 
Weisz fanni  

Hamarosan le fognak járni a Széchenyi pihenô kártyára 
2012-ben elutalt összegek, ezért minél hamarabb el kell 
költeni, különben elveszik. A helyzetet nehezíti, hogy a 
legjobb szálláshelyek már hónapokkal korábban le van-
nak foglalva, így elôfordulhat, hogy hiába szeretné valaki 
az utolsó pillanatban felhasználni a kártyáján beragadt 
összeget, már nem tudja hol.

József Attila Hull a levél kezdetû írása teljesen egyedi mó-
don „szólalt” meg Kôbányán. A siket modell, Weisz Fanni 
segítségével több száz gyerek néma csendben jelelte el 
a verset.

– Az a cél, hogy az em-
berek ne cigarettázzanak? 
Nem emlékszem arra, hogy 
errôl népszavazás döntött 
volna. Ha mégis ez a cél, 
akkor minden demokratikus 
eszközzel azon kell lenni, 
hogy az emberek ne dohá-
nyozzanak. A lehetô legszél-
sôségesebb képeket kell a 
dobozokra tenni. Ez nem az 
én álláspontom, de ha eldôlt, 
akkor a legszigorúbb tiltást 
is kaphatják. Ennyi erôvel 
majd börtönbe is kerülhet, 
akit rajtakapnak. 

Kifejtette, azt tartaná a 
legszerencsésebbnek, ha 
lenne errôl egy széles társa-
dalmi vita, hogy az emberek 
a legtöbb információ alapján 
tudjanak döntést hozni. A 
társadalmi nyomást tartja a 
legjobb módnak a dohány-
zás visszaszorítására.

– Ezt éltem meg Angliá-
ban. A hetvenes években 
rengetegen dohányoztak, 
majd egyik pillanatról a má-
sikra eltûntek a dohányosok. 

Nagyjából 1985-re már alig 
volt dohányos. Amerikában, 
ha valaki az utcán rágyújt, 
rászólnak, mit csinál, miért 
teszi tönkre magát. Igaz, a 
válasz általában az, hogy 
semmi köze hozzá, hagyja 
békén, de mégis van egyfaj-
ta társadalmi nyomás.

A képviselô életében csak 
egyszer, tizenhárom évesen 
gyújtott rá, de nem élvezte, 
ezért nem is próbálta újra. 
– Ha komolyan beszélünk az 
egészség kérdésérôl, akkor 
elôször bölcsebb lenne az 
emberi testet génvizsgá-
lat alá vetni, ugyanis nincs 
olyan, hogy általános egész-
ség. Ez személyre sza-
bott, mindenkinek máshogy 
mûködik a szervezete. Fel kell 
térképezni az egyéneket, és 
abból kiindulva kell megálla-
pítani, számára mi az egész-
ségtelen.

A dohányzásra leszûkítve 
elmondta, azt is vizsgálni 
kell, maga a nikotin, az égô 
anyag, a kátrány, esetleg a 

füst az igazán kártékony? 
Mindemellett emlékeztetett 
az egész procedúra társa-
dalmi szerepére, hiszen is-

merkedésnek sem utolsó, 
ha egy nônek tüzet kínál egy 
férfi.

Molnár Attila

Börtön is járhat majd 
a dohányzóknak?

Több mint fél évszázadot töltött Nagy-Britanniában dr. 
Schöpflin György. Az Európai Parlament képviselôjének 
így van összehasonlítási alapja a magyar dohányzáselle-
nes intézkedések rendszerével kapcsolatban. A szigetor-
szágban régóta nem lehet dohányozni zárt helyeken. Mikor 
arról kérdeztük, vajon a szigorítások segítenek-e abban, 
hogy az emberek ne dohányozzanak, visszakérdezett.

kiss Csaba: 
Változtatni kell a hozzáálláson!

Az idôjárás melegedésével egyre több a motoros és a bi-
ciklis az utakon. Számuk növekedésével nô a feszültség. 
Kiss Csaba rendôr alezredes, az ORFK-OBB fôtitkára 
elmondta, legújabb kezdeményezésük, és a már két évti-
zede elkezdett munka mutat javulást, de még rengeteg a 
tennivaló a morál javítása érdekében. 



– Milyen mûvészeti ágakat 
kedvel, mivel tud kikapcsolód-
ni?

– Az írás az, ami nagyon 
jó kikapcsolódást ad, amikor 
csak úgy folynak ki belôlem 
a gondolatok. Ha idôm enge-
di, rajzolok, de filmeket nézni 
is szeretek. Színházba pedig 
imádok járni! Egy-egy jó da-
rab mindig képes elvarázsolni 
különbözô idôkbe, helyekre, 
szituációkba, ahol jó érzés 
elkalandozni kicsit. A tánc pe-
dig örök szerelem.

– Ha el akar jutni fesztiválra, 
moziba, színházba, tulajdon-
képpen bárhova, ezerszer is 
átgondolja, megtervezi az út-
ját?

– Fôként spontán élek, 
ezért kevésbé tudok tervez-
ni, de bármilyen akadály is 
adódik, azt valójában egy fel-
adatnak látom, amit meg kell 
oldanom. Minél nehezebb ez 
a feladat, annál nagyobb az 
öröm, mikor legyôzöm azt.

– Sokan állítják, javult a 
helyzet ezen a téren, ön is így 
érzi?

– Folyamatos a fejlôdés, 
bár tény, hogy lassú. Viszont 
az emberek hozzáállása és 
segítôkészsége rohamosan 
javul. Egy nem akadálymen-
tes épületet kis odafigyeléssel, 
segítséggel akadálymentes-
sé varázsolnak. Azt szoktam 
mondani, valójában minden 
akadálymentes, ha elég kre-
atív, türelmes és bátor vagy. 
Ezzel nem dicsérni szeretném 
a helyzetet, inkább felhívni a 
figyelmet minden egyes ilyen 
akcióval, hogy míg az átlag-
embernek egy lépcsôsor 
könnyed játék, addig egy ke-
rekes székkel közlekedônek 
olyan, mintha csak a Himalá-
ját mászná meg.

Molnár

Megnyílt Európa legnagyobb 
folyamatosan mûködô, inter-
aktív flipperkiállítása a buda-
pesti Pbal Flippergalériában, 
ahol a 130 darab klasszikus 
flipperen kívül egyebek mel-
lett korai videojátékok, pus-
kás gépek, wurlitzerek és 
videoflipperek kaptak helyet. 
A gyûjtemény létrejötte a já-
ték egy elszánt rajongójának 
köszönhetô, Pálfi Balázsnak, 
aki évekig dolgozott a mú-
zeum megnyitásán. – A flip-
permúzeum megnyitása öt 
év kitartó gyûjtômunkájának 
az eredménye: a gépeket az 
Egyesült Államokból és 16 
európai országból szereztük 
be, majd újítottuk fel azokat. 
Magyarországon kiemel-
kedô hagyományai vannak 
a flipperek iránti rajongás-
nak, a játéktermek bezárá-

sa óta azonban világszerte 
magángyûjtôk vásárolják fel 
a még megmaradt játékgé-
peket, és az új gépek 70-75 
százaléka is magánszemé-
lyekhez kerül.

A tárlat legrégibb gépe 
– a szakzsargon ezeket 
„flipperôsöknek” nevezi – 
1871-bôl, valamint a legelsô, 
karokkal rendelkezô flipper 

1947-bôl származik. – Ebbôl 
annak idején körülbelül 6000 
példányt gyártottak, ma vi-
lágszerte néhány tucat lehet 
belôle – mesélte a tulajdonos, 
aki a gépek áráról szólva el-
mondta, nem feltétlenül a rit-
kaság a meghatározó, sokkal 
inkább a játékélmény, amit 
egy-egy gép nyújt. Az említett 
flippert például egy magán-

személytôl sikerült megvásá-
rolni az Egyesült Államokból 
1000 dollárért, vagyis körül-
belül 220 ezer forintért.

A gyûjteményt nemzetközi 
szakmai berkekben már a nyi-
tás elôtt komolyan jegyezték, 
a múzeum nyilvános elindu-
lását megelôzô flipperverse-
nyekre  13 országból érkeztek 
versenyzôk.

Az elektronikus zaklatás ed-
dig sem volt ismeretlen fo-
galom a szakemberek elôtt, 
de a Facebook-generáció 
korszakában szinte minden-
napossá vált, hogy bizo-
nyos, gyengébb jellemû sze-
mélyek kipécéznek másokat 
az interneten. Makai Gábor 

pszichológus az agresszió 
új eszközeként látja a cyber 
teret. – Ahogy a kor halad 
elôre, és fejlôdik a technika, 
úgy kap egyre nagyobb te-
ret a cyberbullying. A legna-
gyobb veszélyben azok van-
nak, akik magamutogatóak 
az interneten, és mindent 

kiteregetnek a magánéle-
tükrôl a világhálón – osztotta 
meg gondolatait Makai. 

Az áldozatokra jellemzô, 
kissé labilisak és gyenge az 
önértékelésük, és mivel nem 
tudnak mit kezdeni ezekkel a 
zaklatási formákkal, egy idô 
után elvesztik a kontrollt. – Ál- 
landó stresszhatásnak lesz 
kitéve a zaklatott. Egy idô 
után passzívvá válik, és han-
gulatzavarok alakulhatnak ki 
nála, könnyen depressziós 
lehet, visszahúzódóvá válik. A 
probléma ott van, hogy ezek 
az emberek elôbb-utóbb el-
fogadják a kiszolgáltatottság 

helyzetét és képtelenek kilép-
ni ebbôl a körforgásból. Ha 
folyamatos bizonytalanság-
ban van az áldozat, akkor egy 
idô után állandó „készenléti 
állapotban” lesz, és akár ön-
gyilkosság is lehet ennek az 
állapotnak a vége.  

A pszichológus szerint 
a történet legérdekesebb 
pontja a zaklató kiléte és 
személyisége, mivel itt nem 
akcióorientált terrorizálásról 
van szó, sok esetben az áldo-
zat nem is ismeri a zaklatót. 
– Az a legérdekesebb, hogy 
a zaklató miért lesz zaklató.  
Uralkodóvá válik és uralkod-
ni akar valakin. Az agresszió 
eredete az erôfitogtatás. Az 
ilyen típusú emberek önér-
tékelése gyenge, mivel így 
akarják megélni, hogy vala-
kin elhatalmasodjanak, hogy 
valaki tôlük függjön. 

A legbiztosabb és gyor-
sabb megoldás, ha a sértett 
szembe mer nézni a zaklatás 
tényével és segítséget kér. A 
biztos családi háttér hatalmas 
segítséget nyújthat, viszont a 
tiltás újabb problémákat szül. 
– Nem tartom jó ötletnek, ha 
a gyereket teljesen letiltja a 
szülô ezekrôl az elektronikai 
eszközökrôl. Sokkal inkább 
a gyerekben kell helyre rakni 
ezeknek az akcióknak az ér-
tékrendjét, illetve a hatóság 
és pszichológus segítségét 
kérni, ha a tinédzser szemé-
lyisége torzulni kezd.

Kovács Szilárd 
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A modern kor vívmányairól már eddig is sejtettük, hogy 
rengeteg veszélyt hordoznak a fiatalabb generáció szá-
mára, de mára ez bizonyított ténnyé vált. Az utóbbi évek 
egyik legelterjedtebb zaklatási formája az ún. cyber-
bullying, vagyis a valamilyen virtuális térben történô 
elektronikus zaklatás. Az áldozat fizikai kontaktus híján 
védtelenné válik, ami extrém esetben akár öngyilkosság-
ba kergetheti az áldozatot. 

Indiana Jones, az Addams 
Family vagy éppen a Rocky 
filmek hangulatát is megidé-
zik azok a gépek, amelyek 
helyet kaptak a Budapes-
ten most megnyílt interaktív 
flippermúzeumban. A retró 
hangulatú pincehelyiség, a 
legendás játékok és a zene-
gép igazi idôutazást jelent, 
nem csak a flipperrajongók-
nak.

az interneten veszélyessé válhat 
a magamutogatás

flipperôsok tárlata
– Hosszú évek alatt nagy 

név lett a Sziget a nemzetközi 
piacon. Nehéz fenntartani ezt 
a szintet?

– Nagyobb nyomás meg-
erôsíteni a pozíciót, mint a 
semmibôl növekedni. Két éve 
Európa legjobb fesztiváljának 
választottak minket, ez ma-
gasra teszi a lécet. De nem 
görcsölhetünk azon, mire 
készülnek a vetélytársak, sa-
ját feladatunkra fókuszálunk, 
és igyekeznünk kell minél 
színvonalasabb szórakozást 
nyújtani a kilátogatóknak. 
Hazai vetélytársunk nincs, 
méreteink miatt nem a hazai 
piaccal versenyzünk. Csak 
magyar vendégekbôl a Szi-
get nem valósulhatna meg, 
ezért is kevesebb a magyar 
fellépô. Arra ott van például a 
VOLT Fesztivál. Ahhoz, hogy 
meggyôzzük a holland, olasz, 
német vendégeinket, hogy 
idejöjjenek, nem elég a zenei 
kínálat, mert azt máshol is 
megkaphatják. Szolgáltatás-
ban, látványvilágban, kultu-
rális sokszínûségben tudunk 
mások fölé nôni.

– Sokan az árakkal nincse-
nek kibékülve.

– Egyfelôl van igény a 
nagy nevekre, sztárokra, 

másfelôl legyen elérhetô a 
magyar közönség számára 
is. Ezt az ellentmondást nem 
tudjuk feloldani.

– A korábbi években voltak 
húzó magyar nevek egy-egy 
nagy koncert erejéig, idén 
lesz ilyen?

– Az igazán nagy neveket 
már kipipáltuk, és a nemzet-
közi vonal miatt a látogatók 
nem is élveznék. Tavaly a 
Punnanny Massif, idén az 
Ivan and the Parazol énekli a 
Sziget Fesztivál himnuszát.

– Ki lesz a mínusz egyedik 
nap sztárja?

– Pharrell  Williams lett vol-
na, de az utolsó pillanatban 
lemondta, ezért hamarosan 
bejelentjük majd, ki lép a he-
lyére.

Molnár Attila

Idén a megszokotthoz képest egy héttel késôbb, augusztus 
11–18. között tartják a Sziget Fesztiválköztársaságot. A fô-
szervezô, Gerendai Károly elmondta, ki énekli majd az ese-
mény himnuszát, és hogy ki az a világsztár, aki megnyithatta 
volna a rendezvényt a –1. napon.

soha ilyen nemzetközi 
nem volt még a sziget

Összmûvészeti fesztivál fôvédnöke lett  Hozleiter Fanny. A 
Mosolyka néven ismert blogger a II. Anamesa Találkozón ke-
resztül hirdeti: a mûvészet kapukat nyit. A fiatal lány lapunk-
nak adott interjújában elmondta, sokszor falakba ütközik, ha 
egy rendezvényre indul, de szereti legyôzni az akadályokat. 
Úgy véli, javul a mozgássérültek helyzete, de lassan.

Mosolyka: a lépcsô teteje 
maga a Himalája



Szandi az Ének iskolája új éva-
dában a diákjainak két dolgot 
szögezett le, amit elengedhe-
tetlennek tart a gördülékeny 
munkához. – Egyrészt megtil-
tottam nekik, hogy kommen-
teket olvassanak, mert hála a 
jó Istennek, azok a megnyilvá-
nulások nem a valóságot tük-
rözik. Másodsorban az elején 
annyit mondtam minden ta-

nítványomnak: ne várjátok a 
mûsortól, hogy sztárok lesz-
tek, ne ez legyen a mozga-
tórugó számotokra, hanem a 
tanulás és fejlôdés.

A felkészülés alatt Szan-
di éjjel-nappal hatalmas 
figyelmet fordít arra, hogy 
diákjainak a legmegfelelôbb 
technikai és lelki tudást adja 
át. – Rendszeresen felhívom 

ôket, és ha muszáj, akár te-
lefonon keresztül is gyakor-
lunk egy nehezebb dalt. A 25 
éves pályámról rengeteg em-
léket osztok meg velük, fôleg 
a kezdetekrôl, hiszen én is 
igen fiatalon kezdtem a szak-
mát. A legfontosabb, hogy 
ne szálljanak el maguktól!

Persze, sok minden más 
a hazai könnyûzenei életben, 
mint abban az idôben, amikor 
Szandi 13 évesen berobbant. 
– A mai gyerekeknek sokkal 
pörgôsebb az életük, mivel 
másodpercenként érik újabb 
és újabb impulzusok – ta-
pasztalta az énekesnô. – Na-
gyon fogékonyak és gyorsak, 
mivel erre a felpörgött világra 
születtek. Nekem nehezebb 
hozzászokni az állandó válto-
záshoz, ôk ezt teljesen köny-
nyedén kezelik.

– Nem szeretném egyik 
gyerekünknek a kibontakozá-
sát sem hátráltatni – válaszol-
ta Szandi arra a kérdésünkre, 
mit szólna ahhoz, ha bárme-
lyik gyerekében felmerülne, 
hogy egy nap kipróbálja ma-
gát ebben vagy egy másik 
tehetségkutatóban. – Ha va-
lamiben nem értenénk egyet, 
akkor megbeszélnénk vele a 
férjemmel, de semmifélekép-
pen sem akarnám, hogy a mi 
hátunkon kapaszkodjon fel. 
Ne a mi ismertségünk révén 
érvényesüljön egyik gyerme-
kem se, hanem a saját tehet-
sége miatt!

Kovács Szilárd 

– Szívesen tekint vissza az 
elmúlt 70 esztendôre?

– Olyasmiket tehettem 
egész életemben, amiket min-
dig is szerettem volna. Akár 
színészként, akár rendezô-
ként, az utóbbi évtizedekben 
pedig tanárként. Sok ez a het-
ven év, és tiszta a lelkiismere-
tem. Nincs semmilyen rossz 
érzésem, rengeteg szép tör-
tént velem. Amíg bírom, foly-
tatom.

– Hogyan ünnepelték a 
születésnapját?

– A teljes család körében. 
Nálunk töltött egy napot a 
gyermekek és az unokák tö-
mege.

– Milyen terveket fogalma-
zott meg a jövôre nézve?

– Új szerepekrôl még nem 
beszélnék, de a régieket a kö-
vetkezô szezonban is játszom. 
Például Arthur Miller Édes 
fiaim címû gyönyörû drámá-
jában. Ezt a darabot azért is 
különösen szeretem, mert 
ebben a tanítványaimmal 
dolgozhatok együtt. Alekszej 
Arbuzov Kései találkozás címû 
kétszemélyes drámáját Piros 
Ildikóval játsszuk. A Színház- 
és Filmmûvészeti Egyetemen 
továbbra is vezetem a doktori 

iskolát. Tavaly egy újvidéki 
osztály jött hozzánk vendég-
ségbe, valószínûleg jövôre is 
vezetek egy kurzust, és ter-
mészetesen az egyetemen is 
folytatom a munkámat. 

– Hogyan élik meg Piros 
Ildikóval, hogy a munkában 
is társak?

– Sok éve hatalmas szere-
peket játszunk együtt. Ami-
kor a gyermekeink kisebbek 
voltak, kialakult köztünk az a 
gyakorlat, hogy otthon nincs 
színházi élet, mindenki maga 
gyötrôdik a szerepével. Az 
otthoni problémákat sem 
visszük fel a színpadra.

Kóré Károly
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– Minden este meséltünk 
könyvbôl, majd mesekazet-
tákat vettünk neki, és azt 
már maga hallgatta, azt is 
nagyon szerette – elevenítet-
te fel Oszter Alexandra gyer-
mekkorát az anyuka, Failoni 
Donatella, mikor arról kér-
deztük a Sün Peti és barátai 
könyvbemutatóján, hogy telt 
a most már illusztrátorként is 
dolgozó lánya gyerekkora.

– Érdekelte, mi történik a 
nagy, sûrû, kerekerdôben, 

ezért rengeteg mesét kel-
lett kitalálni, és megígértem, 
hogy egyszer majd elme-
gyünk oda, na meg a világ vé-
gére is – vette át a szót Oszter 
Sándor, az apuka. – Ked-
vence a Borsószem kisasz-
szony és a Vackor meséi 
voltak.

– A legnagyobb élmény 
persze, hogy az volt, mikor 
apa elôadta a történeteket, 
örök nyomot hagyott ben-
nem – csatlakozott az elôtte 

szólókhoz a színész-illusztrá-
tor. – Az elhangzott meséket 
menet közben elképzeltem, 
és lerajzoltam. Késôbb Rózsa 
Sándort, azaz édesapját is 
megfestette olajjal, a család 
a balatoni nyaralóban ôrzi a 
képet a mai napig. Legújabb 
alkotása a Kepes Ágnes me-
séit tartalmazó Sün Peti és 
barátai címû mesekönyv fi-
guráinak megrajzolása volt.

– Bennem megmaradt az 
a gyermeki látásmód, ami 
másokból kiveszik, mire fel-
nôtt lesz – mondta Alexand-
ra, akinek kisfia, Axelo pont 
ugyanannyira szereti, ha 
anya rajzol vagy mesél va-
lamit. 

Molnár Attila

Mesekönyvet illusztrált
oszter alexandra

otthon nincs színház!

Sün Peti és barátai címmel jelent meg mesekönyv, mely-
hez a rajzokat Oszter Alexandra készítette. Az eddig job-
bára színészként ismert illusztrátort a könyvbemutatóra 
szülei is elkísérték, és felelevenítették, hogyan is mesél-
tek lányuknak. Alexandra követi a családi hagyományo-
kat, fi ának ô is olvas, de rajzol is. 

Huszti Péter május 4-én ünnepelte 70. születésnapját. A szín-
mûvész azonban nem pihen, hanem tovább dolgozik, míg 
ereje engedi. Tanít az egyetemen és játszik a színpadon.

– A könyv felkérésre szü-
letett, a kiadó adott néhány 
angol nyelvû életrajzi írást 
segítségnek, de teljesen sza-
bad kezet kaptam, csak a 
terjedelem volt megszabva. 
Nem volt szerkesztôm sem, a 
végleges verzió teljes egészé-
ben az én munkám, csak egy 
lektor nézte át. Ami a munka 
nehézsége volt, hogy igazá-
ból kettô és fél hónap alatt 
írtam meg a könyvet, nyolc 
óra fôállású munka mellett. 
Reggelente írtam mindig két 
órát – mondta lapunknak Tóth 
Noémi, és elárulta: korábban 
nem volt nagy rajongója a szí-
nésznek. 

– Nagyon sokat nôtt a sze-
memben, megnéztem renge-
teg filmjét, és utánaolvastam, 
hogy mennyit készült egy 
szerepre. Már beteges pre-
cizitással olyan dolgokat tett 
meg a szerepért, amelyekbe 
a legtöbb színész nem menne 

bele. Volt, amikor megtanult 
bokszolni, lefogyott negyven 
kilót vagy éppen szaxofon-
órákat vett – magyarázta No-
émi, akit meglepett Robert De 
Niro kettôs arca.

– Elképesztôen mogorva 
az újságírókkal, konkrétan 
interjúallergiás, a New York 
Times újságírója is azt nyilat-
kozta, hogy a rettegés fogja 
el, ha fel kell hívnia. Interjú 
közben állandóan nézegeti az 
óráját, fizikai kínszenvedést 
él át, ha három mondatnál 
többet kell kinyögnie, holott a 
munkájában sokat improvizál.  
Ezzel ellentétben minden kol-
légája azt mondja, hogy mi-
lyen kellemes, jó humorú em-
ber. Zárkózott, nem vonzza a 
reflektorfény, nem szívesen 
oszt meg semmit a sajtóval. 
Ahhoz képest, hogy mennyi 
ideje van a szakmában, szinte 
alig tudni róla valamit. Inkább 
mások szólnak el ezt-azt. Há-

rom nôtôl van öt gyereke, és 
az egyikrôl kiderült, hogy nem 
is a sajátja. A nô gyerektartást 
követelt, a vérvizsgálat mást 
állapított meg, ennek ellenére 
a színész utána is sajátjaként 
nevelte a gyermeket – mesél-

te lapunknak a szerzô, aki ket-
téosztotta a könyvet, elôbb a 
színész személyiségét és pri-
vát életét tárja az olvasók elé, 
majd utána mutatja be a mun-
kásságát. 

Nagy Orsolya

Robert De niro elképesztôen
mogorva az újságírókkal

Magyar könyv született Robert De Niro amerikai színész 
életérôl. Az életrajzi írás szerzôje egy fi atal újságíró, a 
Helyi Téma egykori munkatársa, Tóth Noémi. Az újság-
írónô ugyan sohasem találkozott a színészóriással, sôt, 
munkásságáért sem rajongott, de annyira beleásta ma-
gát De Niro életébe, hogy saját interjúk nélkül is egy iz-
galmas mû született.

szandi üzeni: ne várjátok a 
mûsortól, hogy sztárok lesztek!

Szandi számára sem volt ismeretlen a rivaldafény tizenéves 
korában, ugyanis idén lesz 25 éve, hogy a pályán van. Tech-
nikai tudása mellett saját tapasztalatait osztja meg a tanítvá-
nyaival, akiket nem gyôz lélekben is felkészíteni a rájuk váró 
eseményekre. Szerinte a TV2 sikermûsora tehetséggondozó, 
melyben nem az a lényeg, hogy a gyerekekbôl sztárt faragja-
nak, hanem az, hogy életre szóló élményt adjanak nekik. 



Tavaly pünkösdi királyt választottak Ivó-napon
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Tavaszi-nyári képzések 
a PERFEKT-nél

Vállalkozási mérlegképes • 
könyvelô

Államháztartási mérlegké-• 
pes könyvelô

Adótanácsadó – mérleg-• 
képes könyvelôknek is! 
(kezdés 05. 12-én)

Pénztárkezelô és valutapénz-• 
táros (kezdés 08. 23-án)
Munkavédelmi technikus • 
(intenzív)
Pénzügyi ügyintézô• 
Számviteli  ügyintézô• 
Bérügyintézô • 
Társadalombiztosítási ügy-• 
intézô 

www.perfekt.hu/bekes • www.facebook.com/PerfektKepzes
bekescsaba@perfekt.hu • Perfekt Zrt., Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
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Virágháború pósteleken
6. Ivó-napi vigasság – felnôtteknek

f e l H í V Á s

2009 májusa óta valami min-
dig történik e hónap 19-én, 
azaz Ivó napján, így lesz ez az 
idén is. A hatodik alkalommal 
jelentkezô vigasság a jól be-
vált helyszínen, Pósteleken, 
ezúttal is egészen különle-
ges élményt nyújt majd, hisz 
2014-ben az I. VIRÁGháború 
zajlik az idilli környezetben!

Az elmúlt évi hagyomány-
ôrzô pünkösdikirály-választás 
után a kigondolók és szer-
vezôk úgy döntöttek – nem 
felejtve a 100 éve kitört világ-
háború szomorú emlékét –, 
hogy megpróbálják elképzel-
ni és megmutatni, mennyivel 
szebb lett volna, ha akkor 
nem a fegyverek, hanem 
csupán a virágok háborúztak 
volna. A májusi koreográfia 

része a megemlékezés, ám a 
lényeg ezúttal is a játék, a vi-
dám szórakozás, az Ivó-napi 
vigasság lesz, tehát a virág-
háború – stílszerûen kardvi-
rággal, virágesôvel, szépség-
virágnô-választással, majd 
virágbékével, virágosi fegy-
verletétellel, sôt, megjelenik 
még Virág elvtárs is.

Az Ivó-nap jelmondata idén: 
„Virág pollentársai egybegyûl- 
jetek!”. A szervezôk mindenkit 
várnak, a virágnevû hölgyek-
nek különleges kedvezményt 
is nyújtanak.

A rendezvényrôl további in-
formáció a 30/325-7751 szá-
mon és a macsai14@t-online.
hu címen kérhetô.

Mácsai Sándor 
szervezô

k ö z l e M é n y

k ö z l e M é n y

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyûlé- 
se a 2014. április 25. napján 
tartott ülésén megalkotta a 
személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti ellátá-
sokról és a gyermekétkez-
tetés térítési díjairól szóló 
10/2014. (IV. 30.) önkormány-
zati rendeletét (a további-
akban: Rendelet), amely az 
egyes ellátásokra vonatkozó 
részletszabályok mellett a 
gyermekétkeztetés térítési dí-
jait is tartalmazza. A Rendelet 
2014. május 1. napján lépett 
hatályba. A fizetendô térítési 

díjak tekintetében az elôzô 
évhez képest nem történt vál-
tozás, a bölcsôdékben pedig 
az étkezési térítési díj mellett 
a gondozásért 2014-ben sem 
állapított meg térítési díjat Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata.

A Rendelet megtekinthetô 
a www.bekescsaba.hu hon-
lapon, továbbá Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Szociálpoliti-
kai Osztályán (5600 Békés-
csaba, Szabadság tér 11–17.).

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyûlé- 
se a 2014. április 25. napján 
tartott ülésén módosította a 
Békéscsaba és Térsége Több-
célú Önkormányzati Kistér-
ségi Társulás fenntartásában 
mûködô szociális intézmé-
nyek által biztosított szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szo-
ciális ellátásokról, valamint a 
fizetendô térítési díjakról szóló 
13/2011. (IV. 29.) önkormány-
zati rendeletét (a továbbiak-
ban: rendelet), amely 2014. 
május 1. napján lépett hatály-
ba. A rendelet módosítását a 

személyes gondoskodás kö-
rébe tartozó szociális ellátások 
igénybevételéért 2014. évben 
fizetendô intézményi térítési 
díjak megállapítása indokolta. 
A térítési díjak tekintetében az 
elôzô évhez képest díjemelés 
nem történt. A módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt 
rendelet megtekinthetô a www.
bekescsaba.hu honlapon és 
Békéscsaba M. J. V. Polgár-
mesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályán (5600 Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17.).

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyzô

Felhívás javaslattételre

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata javaslato-
kat vár a most épülô Csaba- 
Parkban 2014 szeptemberétôl 
üzemelô étterem elnevezésére.

Az étterem a Csabai kol-
bász és a csabai disznótorok 
hagyományához tartozó éte-
lekre fog specializálódni.

A javaslatokat 2014. má-
jus 31-éig lehet beküldeni 
szerkesztôségünkbe a csabai.
merleg@bekescsaba.hu e-mail 
címen, vagy a békéscsabai 
polgármesteri hivatal titkársá-
gára a csabapark-etterem@
bekescsaba.hu e-mail címen.

Felhívás felajánlásra

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata a Csabai 
kolbászhoz, disznótorhoz kö- 
tôdô népi tárgyak felajánlását 
várja a most épülô Csaba- 
Parkban 2014 szeptemberé-
tôl üzemelô étterem dekorá-
lására.

Az étteremben a felaján-
lott tárgyak mellett feltünte-
tik az adományozó nevét is.

A felajánlási szándékot, kér-
jük, 2014. május 31-éig jelez-
zék a csabapark-etterem@
bekescsaba.hu e-mail cí-
men.

Társaságoknak, vállalkozá-
soknak és magánszemé-
lyeknek is kivételesen elô-
nyös lehetôségeket kínálunk 
hirdetményeik nyomtatott és 
on-line megjelentetésére.

Az idén már 23 éves Csa-
bai Mérlegbôl, a város leg-
nagyobb példányszámú, 
valóban helyi értékeket és 
hagyományokat hordozó 
közéleti lapjából kétheten-
te 28 000 példány kerül 
ingyenesen a békéscsabai 
vállalkozások és háztartá-
sok postaládájába. A Csa-
bai Mérleg már a www.
csabaimerleg.hu városi hír- 
portál mûködtetésével a fel-
használók egyre szélesebb 

köréhez eljutva folytatja köz- 
életi küldetését, miközben 
még modernebb, a XXI. 
század elvárásainak is meg- 
felelô, gyors és rugalmas 
on-line hirdetési felületeivel 
is partnereinek a rendelke-
zésére áll.

Nyomtatott 
hirdetési árak

Az ártáblázatban közölt árak 
a hirdetési felület nettó árát 
jelentik. PR-anyagok meg-
rendelésekor (szükség ese-
tén) ingyenesen biztosítunk 
fotóst és újságírót, elkészítjük 
a PR anyagot.

Megrendelés
A hirdetéseket írásos meg-
rendelés alapján jelentetjük 
meg. Az e-mailben (csabai.
merleg@bekescsaba.hu) 
vagy postai úton (5600 Bé-
késcsaba, Szabadság tér 
1–3.) érkezô megrendelôn 
kérjük, tüntessék fel a meg- 
rendelô pontos nevét, címét, 
a hirdetési méretét és a meg-
jelenés idejét. 

Apróhirdetések
Várjuk apróhirdetéseiket szer- 
kesztôségünkben.
Ár: 71 Ft + áfa/szó. 

Kedvezmények

Nyomtatott hirdetéseink 
árából a következô 

kedvezményeket biztosítjuk:

• 5 alkalmas megjelenés 
esetén ....................... 10%

• 10 alkalmas megjelenés 
esetén .......................15%

• 15 alkalmas megjelenés 
esetén .......................20%

• Éves megjelenés esetén 
(16 alkalomtól) .........25%

On-line tarifa
Banner:

4000 Ft + áfa/hét• 
12 000 Ft + áfa/hónap• 
PR interjú 15 000 Ft + áfa• 

Nálunk hirdetnek 
többek közt:

• Az uniós projektek
• Az Invitel
• Az Orex
• Az Alföldvíz
• A Csabagyöngye

Hirdessen a Csabai 
Mérlegben Ön is!

Lapzárta és megjelenés 
2014. végéig:

 10. szám ....máj. 16. ....máj. 22.
 11. szám ... máj. 30. ....... jún. 5.
12. szám .....jún. 13. ..... jún. 19.
 13. szám ..... jún. 27. .........júl. 3.
14. szám  ..... aug. 8. ....aug. 14.
15. szám ...aug. 22. ....aug. 28.
16. szám ...szept. 5. ..szept. 11.
17. szám  .szept. 19. .szept. 25.
18. szám ...... okt. 3. .......okt. 9.
19. szám .....okt. 17. .....okt. 23.
20. szám .....okt. 31. ...... nov. 6.
21. szám  ....nov. 14. ....nov. 20.
22. szám ....nov. 28. ......dec. 4.
23. szám ....dec. 12. ....dec. 18.

Hirdessen a Csabai Mérlegben 2014-ben is a régi árakon!
Hirdetés, reklám, PR-cikk és projektek hirdetési lehetôségei a Csabai Mérlegben

Hirdetési méretek

Miért érdemes a Csabai 
Mérlegben hirdetni? 

Mert hiteles, megbízható, 
Békéscsabán minden 

háztartásba eljut.

1/8 oldal 
138 x 98 mm, 
90 x 151 mm

27 600 Ft + áfa

1/1 oldal  
280 x 409 mm

216 000 Ft + áfa

1/16 oldal  
90 x 74 mm, 
138 x 50 mm

13 600 Ft + áfa

1/2 oldal 
280 x 198 mm

108 000 Ft + áfa

1/24 oldal 
90 x 50 mm, 
43 x 101 mm

6790 Ft + áfa

1/4 oldal 
138 x 198 mm, 
280 x 101 mm

55 000 Ft + áfa

1/48 oldal 
43 x 50 mm

4520 Ft + áfa



Mint azt Ando Györgytôl, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
igazgatójától megtudtuk, Tege 
Antal, Kovács Edit, Csomós 
Lajos, Fehér Tímea és Gubik 
Petra vette ki a részét a 
nem mindennapi feladatból. 
A színmûvészek a szakmai 
tárlatvezetés anyagát a saját 
szemszögükbôl, élményeik 
alapján egészítették ki, és 
Munkácsyhoz fûzôdô viszo-

nyuk tükrében kalauzolták a 
vendégeket a múzeum falai 
között. A rendhagyó tárlatve-
zetések különlegessége ab-
ban is rejlett, hogy a mûvészek 
saját olvasmányélményeiket, 
tudásukat és a színházban 
szerzett tapasztalataikat – hi-
vatásuk megannyi kellékével 
fûszerezve – osztották meg 
a nagyérdemûvel. Ezeken az 
esteken a teátrumban meg-

szokott elegancia beköltözött 
a múzeumba, és lehetséges, 
hogy aki eddig színházláto-
gató volt, az ezentúl múzeum-
látogató is lesz. 

Ando Györgytôl azt is 
megtudtuk, hogy a Munká-
csy Mihály Múzeumban nagy 
látogatottságnak örvendett a 
rendezvénysorozat, egy-egy 
alkalommal mintegy harmin-
can vettek részt a rendhagyó 
tárlatvezetéseken. Az is bebi-
zonyosodott, hogy a színház 
és múzeum nem áll messze 
egymástól, kiegészítik egy-
mást.

Vándor Andrea

A szociális szférában dol-
gozó és az ifjúsággal fog-
lalkozó szakembereknek, 
érdeklôdôknek mutatta be 
a Csabagyöngyében nem-
régiben a Szociopoly elne-
vezésû érzékenyítô társas-
játékát az ötletgazda, Bass 
László.

Bass László tíz éve oktat az 
ELTE társadalomtudomá-
nyi karán. Mint elmondta, 15 
százalékos a szegénységi 
ráta Magyarországon, a gyer-
mekszegénység szempont-
jából azonban sereghajtók 
vagyunk.  

A bemutatóra több telepü-
lésrôl érkeztek önkéntesek, 
szociális munkások, érdeklô-
dôk – tudtuk meg Herczegné 

Számel Annamáriától, a csa-
lád, esélyteremtési és önkén-
tes ház irodavezetôjétôl.

V. A.

Mint arról a Csabai Mérleg 
is hírt adott, az utóbbi idô-
ben több alkalommal, több 
esemény kapcsán mûködött 
együtt a rendôrség és a 
CsaKK. A megyei rendôr-
fôkapitányság és a kulturá-
lis központ a jövôben még 
szorosabbra kívánja fûzni 
együttmûködését.

– Egy közmûvelôdési in-
tézmény feladatai között a 
kultúra közvetítése, a kis kö-
zösségek mûködtetése mel-
lett egyre inkább a közéleti 
tevékenységnek is szerepel-
nie kell. A Csabagyöngyében 
új dimenziók nyílnak meg az 
által, hogy most hivatalosan 
is együttmûködési megálla-
podást kötünk a fôkapitány-

sággal, s ez jól illik az Agóra 
program célkitûzéseihez is 
– hallhattuk Szente Bélától, 
a Csabagyöngye igazgató-
jától. 

Hasonló gondolatokat fo-
galmazott meg dr. Polyák 
Zsolt ezredes is: – A rendôr-
ség eddig fôként saját kere-
tein belül folytatta a bûn- és 
baleset-megelôzési tevékeny-
ségét, de látnunk kell, hogy 
egy olyan kulturális tér, mint 
a Csabagyöngye, alkalmas 
helyszín arra, hogy sok em-
bert szólíthassunk meg. Itt 
fôként olyanokkal találkozha-
tunk, akik vélhetôen csupán a 
sajtón keresztül ismerhetik a 
rendôrök munkáját. 

Gajdács E.

Dr. Polyák Zsolt dandártábor-
nok, megyei rendôrfôkapitány 
érdeklôdésünkre elmondta, 
hogy a rendôrnapot idén elsô 
ízben rendezték a katasztró-
favédelemmel közösen. Cél-
juk ezzel a rendezvénnyel az, 
hogy a közrend és a közbiz-
tonság fontosságára felhívják 
a legifjabb korosztály figyel-
mét. 

A Kölyöksziget látogatói a 
rendôrség eszközeivel, autó-
ival, motorjaival és fegyve-
reivel is megismerkedhettek. 
Szellemi és ügyességi vetél-
kedôk várták a gyerekeket, 
akik azt is megtudhatták, hogy 

milyen az igazi jó rendôrku-
tya. Fidó, a kábítószer-keresô 
eb felvezetôjével, Szabó 
László rendôr zászlóssal ér-
kezett a szigetre. A jókedvrôl, 
jó hangulatról a Fülemüle 
zenekar gondoskodott. A 
Gôzmalom téren a megyei 
katasztrófavédelmi igazgató-
ság tartott különbözô bemu-
tatókat. A tûzoltóautókat be-
lülrôl is tanulmányozhatták, 
bele is ülhettek a nebulók, az 
Élôvíz-csatornán pedig egy 
igazi szolgálati motorcsónak 
is ringatózott – a kicsik legna-
gyobb örömére.

Vándor A.
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Szente Béla és dr. Polyák Zsolt írta alá a megállapodást

A szimulátort kipróbálhatták a gyerekek

A színmûvészek Munkácsyhoz fûzôdô érzéseik tükrében kalauzolták a látogatókat

Viszonylag rövid idôn be-
lül több olyan „élményt” is 
begyûjtöttem a napokban, 
ami ismét azt erôsítette meg 
bennem, hogy néhány em-
bertársunkra ráférne egy kis 
okítás, esetleg dorgálás, hogy 
keményebb eszközöket már 
ne is említsek. Az ok nélkül 
rombolók, kárt és másoknak 
bosszúságot okozók ugyanis 
meggyôzôdésem szerint ezt 
érdemelnék.

Elôször egy belvárosi ház-
tömb elôtti, pici virágoskertben 
lettem figyelmes egy fadarab-
ra erôsített kis kartontáblára, 
melyen gyöngybetûkkel arra 
figyelmeztetett valaki, hogy 
a „gyilkos” hagyja élni a nö-
vényeket is, mert azoknak is 
joguk van az élethez. Nem 
volt nehéz kitalálni, hogy ko-
rábban valaki a bimbózó virá-
gokban tett kárt errefelé.

Egy távolabbi lakótelepen, 
egy üzletsor elôtti területet 
díszítô, értékes kis fácska kö-
zelében is üzenet állt az arra 
közlekedôknek. Ez arról szólt, 
hogy a feltûnôen szép kis nö-
vényláda bizony kamerával 
megfigyelt terület… Ez egy-
ben vicces és elgondolkod-
tató is volt. Mára sajnos elju-
tottunk odáig, hogy nemcsak 
bankokat, közintézményeket 
kell biztonsági rendszerrel 
felszerelni, de egy drágább 
növény is „fokozott ôrzést és 
védelmet” igényel. 

Az is érdekes jelenség 
volt, amirôl saját szememmel 
gyôzôdhettem meg többször: 
néhány guberáló immár saját 
kulccsal jár be a lakótelepi, 
ZÁRT (!!!) kukatárolókba. 
Nem tudom, ki segíti ôket eb-
ben, mindenesetre elgondol-
kodtató, hogyan kerülnek a 
kulcsok illetéktelen kezekbe.

Városunkban egyre töb-
ben nagy gondot fordítanak 
környezetük tisztán tartására, 
szépítésére. Maguk takarít-
ják, virágosítják az utcákat, 
tereket. Ugyanakkor mások 
mindezt semmibe véve tör-
nek-zúznak, kukákat boro-
gatnak. No, nekik tartatnék a 
legkeményebb kiképzéshez 
hasonlatos tanfolyamot visel-
kedéstanból, együttélésbôl, 
mások iránti tiszteletbôl, tehát 
emberségbôl. 

Gajdács Emese

Kamerával ôrzött dísznövény

Jegyzet

Munkácsy színész szemmel 
Rendhagyó tárlatvezetés a múzeumban

szociopoly a Csakk-ban
Érzékenyítô társasjáték

A Békés Megyei Rendôr-fôkapitányság és a Csabagyöngye 
Kulturális Központ vezetôi írtak alá együttmûködési megálla-
podást április 23-án. A két intézmény eddig is kapcsolatban 
állt egymással, de most még szorosabbra fûzik a szálakat.

A megyei rendôr-fôkapitányság a rendôr- és tûzoltónap al-
kalmából családi programokkal várta az érdeklôdôket áp-
rilis 26-án. A Csabagyöngyében a gyermekek és felnôttek 
a rendôrség munkájával ismerkedhettek meg, az ünnepi 
állománygyûlésen pedig kinevezéseket és elismeréseket 
adtak át.

A Munkácsy Mihály Múzeum különleges élménnyel ked-
veskedett az elmúlt hetekben látogatóinak: színmûvészek 
rendhagyó tárlatvezetése segítségével ismertette meg 
az érdeklôdôket Munkácsy Mihály mûvészetével, életút-
jával.

kultúra és közbiztonság
Együttmûködés a rendôrséggel

kölyöksziget a rendôrséggel
Rendôr- és tûzoltónap a CsaKK-ban

Érzékenyítô társasjáték
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felHíVÁs
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 
Békéscsaba, Szent István tér 7.) az alábbi pályázati fel-
hívásokat teszi közzé.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

I. Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Bé-
késcsabán 2014
1. A pályázat célja: Vállalkozásonként 1-2 új munkahely 

létrehozásának támogatása, a helyi mikro- és kisvál-
lalkozások versenyképességének növelése Békés-
csaba Megyei Jogú Város területén. 

2. Támogatás formája: 1 év idôtartamra vissza nem térí-
tendô járuléktámogatás és részbeni bértámogatás.

3. Támogatási összeg: összesen maximum 600 000 Ft/
munkahely

4. Kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások, 
egyéni vállalkozók, nonprofit szervezetek

5. A támogatás csökkent és megváltozott munkaké- 
pességû emberek foglalkoztatására is kiterjed

II. Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesz-
tése a termelô, szolgáltató szektorban 2014
1. A pályázat célja: A növekedési potenciállal rendelkezô 

helyi mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelô ké-
pességének növelése technológiai korszerûsítésen ke-
resztül.

2. Támogatás formája: vissza nem térítendô.
3. Támogatás mértéke: az elszámolható költségek 50 

százaléka, de maximum 600 000 Ft
4. Kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások, 

egyéni vállalkozók.

A támogató fenntartja magának a jogot arra, hogy a támo-
gatási feltételeknek megfelelô pályázatokat forráshiány mi-
att nem támogatja. A pályázat keretén belül prioritást élvez 
a I. pontban leírt munkahelyteremtés támogatása.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati anyag kizárólag magyar nyelven, a Békéscsaba 
város honlapján (www.bekescsaba.hu) megjelenô pályáza-
ti dokumentáció szerinti, változatlan formátumban nyújtható 
be. A pályázatot 2 példányban, valamint további 1 elektroni-
kus példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldemény-
ként kell beküldeni a dokumentációban szereplô címre. A 
kérelmet hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az 
elôírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat tartalmi elemeinek 
változtatására a benyújtást követôen nincs lehetôség. 
Beadási határidô: 2014. május 30.

INFORMÁCIÓ

További információ kérhetô a pályázat lebonyolítójától, a 
Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt.-tôl a 66/445-542-es telefon-
számon vagy a vagyonkezelo@globonet.hu e-mail címen. 
A teljes pályázati dokumentáció a város internetes oldaláról 
(www.bekescsaba.hu/Hírek/Pályázati hírek) tölthetô le.

VÁlasztÁsi közleMén y
Tisztelt Választópolgárok!

Az alábbiakban arról tájékoztatom Önöket, hogy miként 
élhet választójogával az európai parlamenti képviselôk 
2014. május 25. napjára kitûzött választásán az a ma-
gyarországi lakcímmel rendelkezô választópolgár, aki 
személyesen nem tud megjelenni a lakcíme szerint ille-
tékes szavazókörben.

Szavazás külképviseleten

Az a választópolgár, aki a szavazás napján nem tartózko-
dik Magyarország területén, kérheti külképviseleti névjegy-
zékbe való felvételét. A kérelemnek május 17. (szombat) 16 
óráig meg kell érkeznie. A kérelemben meg kell jelölni azt 
a külképviseletet, ahol a választópolgár szavazni kíván. (Fi-
gyelem! A külképviseleti szavazás idôpontja némely esetben 
eltér a magyarországi szavazás idôpontjától!) 

A kérelem benyújtható személyesen a lakóhely, illetôleg 
tartózkodási hely szerinti helyi választási irodánál, levélben a 
lakóhely szerinti helyi választási irodánál, továbbá elektroni-
kus formában ügyfélkapun keresztül vagy a www.valasztas.
hu oldalon.

Szavazás a lakhelytôl eltérô 
magyarországi településen

Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország 
területén, de a lakóhelye szerinti szavazókör illetékességi 
területétôl eltérô címen tartózkodik, átjelentkezésre irányuló 
kérelmet nyújthat be. A kérelemben meg kell jelölni azt a ma-
gyarországi települést, ahol a választópolgár szavazni kíván. 
A kérelemnek május 23-án (péntek) 16 óráig meg kell érkez-
nie az illetékes választási irodához. A kérelem benyújtható 
személyesen a lakóhely, illetôleg tartózkodási hely szerinti 
helyi választási irodánál, levélben a lakóhely szerinti helyi 
választási irodánál, továbbá elektronikus formában ügyfél-
kapun keresztül vagy a www.valasztas.hu oldalon.

Átjelentkezés esetén a választópolgár annak a telepü-
lésnek a kijelölt szavazókörében szavazhat, ahová az át-
jelentkezést kérte. (Figyelem! Átjelentkezés esetén a helyi 
választási iroda vezetôje által kijelölt szavazókörben lehet 

szavazni, a választópolgár csak a települést választhatja 
meg, a szavazókört nem!) 

Mozgóurnás szavazás

A mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, 
illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár mozgóurna 
iránt kérelmet nyújthat be. A kérelemben meg kell jelölni azt 
a címet, ahová a választópolgár a mozgóurnát kéri, ez a cím 
azonban csak annak a szavazókörnek az illetékességi te-
rületén lehet, amelynek a névjegyzékében az adott válasz-
tópolgár szerepel. A kérelemnek május 23-án (péntek) 16 
óráig kell megérkeznie az illetékes helyi választási irodához 
vagy a szavazás napján 15 óráig nyújtható be annál a sza-
vazatszámláló bizottságnál, amelynek névjegyzékében az 
adott választópolgár szerepel. Mozgóurna igénylése esetén 
a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a szavazás 
napján a választópolgárt a megjelölt címen.

További tájékoztatás, 
letölthetô ûrlapok

A választással kapcsolatban bôvebb tájékoztatást találnak 
az interneten a http://valasztas.bekescsaba.hu oldalon. Itt 
érhetôk el többféle formátumban a külképviseleti szavazás-
ra, átjelentkezésre és mozgóurna igénylésére vonatkozó ké-
relemnyomtatványok is.

Okmányokkal kapcsolatos 
felhívás

Kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy ne felejtsék el 
idôben megvizsgálni személyazonosító és lakcímet igazoló 
okmányaik érvényességét, és szükség esetén idôben felke-
resni az illetékes Okmányirodát. A választópolgár ugyanis 
csak akkor gyakorolhatja választójogát, ha a szavazóhelyi-
ségben érvényes okmányokkal igazolja személyazonossá-
gát és lakcímét.

Dr. Szvercsák Szilvia,
a Helyi Választási Iroda vezetôje

f e l H í V Á s
A Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz- 
gyûlésének Elismerése ki-
tüntetés kimagasló teljesít-
ményért adományozható, 
magánszemélyeknek vagy 
közösségeknek egyaránt, 
akik Békéscsabán hosszú 
ideje – legalább 10 éve – 
rendszeresen kiemelkedô 
munkát végeztek az élet 
bármely területén, vagy 
egy jelentôs cselekedettel 
(tevékenységgel) a város jó 
hírnevét öregbítették. Éven-
te legfeljebb egy kitüntetés 
adományozható.

A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek:

Békéscsaba város önkor-• 
mányzati képviselôi,
a nemzetiségi önkormány-• 
zatok,
a közgyûlés bizottságai,• 
a jegyzô,• 
az önkormányzati intézmé-• 
nyek vezetôi,
a városban mûködô önte-• 
vékeny csoportok, alkotó 

és mûvészeti közösségek, 
civil szervezetek,
egyházak.• 

A javaslatnak tartalmaznia 
kell:

az ajánlott személy vagy • 
közösség pontos adatait,
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység vagy 
alkotás részletes ismerte-
tését, méltatását.

Az elismerés odaítélésére a 
közgyûlés jogosult, amely-
rôl minôsített többségû ha-
tározattal dönt. A javasla-
tok értékelését a kitüntetési 
rendelet alapján létrehozott 
munkacsoport végzi.

A javaslatokat 2014. május 
31. napjáig kell megküldeni 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hiva-
tala Titkársági Osztály Jogi, 
Önkormányzati és Szerve-
zési Csoport címére (Békés-
csaba, Szent István tér 7. I. 
emelet 117. iroda). A határidô 
jogvesztô.

program a megváltozott 
munkaképességû emberekért
A „Megváltozott munkaképességû emberek rehabilitáci-
ójának és foglalkoztatásának elôsegítése” címmel zajlott 
konferencia a közelmúltban a Csabagyöngyében.

A rendezvényt megnyitó 
Erdôs Norbert kormánymeg-
bízott utalt a 2012-es változá-
sokra. Az átalakítás elôtt közel 
20 párhuzamos ellátási forma 
létezett, most kettô: a rehabi-
litációs és a rokkantsági ellá-
tás. Tatosné Takács Andrea, 
a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal fôigazgató-
helyettese elmondta, hogy a 
programba mintegy 10 000 
embert kívánnak bevonni. 
Eddig országosan közel 5000 

munkavállalót segítettek és 
2000 embert vontak be képzé-
sekbe, megyénkben 534-en 
vesznek részt a projektben. 

Herczeg Tamás tanács-
nok Békésen végzett szo-
ciológiai kutatása kapcsán 
elmondta, hogy a megvál-
tozott munkaképességûek 
drámaian leszakadnak a 
munkaképes, aktív korú mun-
kavállalóktól, ezért minden 
eszközzel segíteni kell ôket.

Vándor Andrea

pÁlyÁzati felHíVÁs

A Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonában lévô 
fesztiválszínpadot pályázat benyúj-
tásával bérletidíj-mentesen lehet 
igénybe venni a Békéscsaba köz-
igazgatási területén megtartásra 
kerülô turisztikai, kulturális, sport- 
és egyéb szabadidôs rendezvények 
szervezéséhez, félévente összesen 
legfeljebb 20 rendezvénynapon.

A pályázóknak a naptári év 
elsô felére vonatkozó, 2014. július 
1.–december 31. közötti igényeket 
2014. május 19-éig beérkezôen kell 
a Polgármesteri Hivatal Oktatási, 
Közmûvelôdési és Sport Osztályára 
írásban eljuttatni. A döntés várható 
ideje: 2014. május 27.

A közmûvelôdési, ifjúsági, ok-
tatási és sportbizottság kedvezô 

elbírálása esetén a használatba 
vétel során az igénylô a bérleti díj 
alól mentesül; a szállítás, felállítás, 
bontás költsége az igénybe vevôt 
terheli.

A színpadra vonatkozó igény az 
erre a célra rendszeresített pályá-
zati ûrlapon nyújtható be. Pályázati 
ûrlap személyesen Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal közmûvelôdési csoportjá-
nál igényelhetô (5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7.), illetve letölthetô 
a www.bekescsaba.hu honlap Hí-
rek menüpontjának Pályázati hírek 
oldaláról.

További információ kérhetô a 
06-66/452-252/2512-es telefonszá-
mon, illetve a patai@bekescsaba.
hu e-mail címen.

fesztiválszínpad igénybevételére

lengyel ünnep
Május 10-én 16 órakor a len-
gyel alkotmány ünnepe és a 
Polonia világnap alkalmából 
a lengyel önkormányzat és a 
Magyar–Lengyel Baráti Kul-
turális Egyesület ünnepséget 
rendez a Lencsési Közösségi 
Házban. Kiállítást nyitnak meg, 

és II. János Pál pápáról doku-
mentumfilmet mutatnak be. 

Május 18-án a 10 órakor 
kezdôdô szentmise keretében 
a belvárosi katolikus temp-
lomban II. János Pál pápa 
szentté avatása alkalmából 
emléktáblát avatnak. 



A békéscsabai körzet egyik 
önkéntese, Beregszászi Ba-
lázs (Balu) idén márciusban 
kezdte meg csereévét Ja-
pánban. Ez alatt az egy év 
alatt lehetôsége nyílik arra, 
hogy megismerje a japán 
kultúrát, a nyelvet, az ott élô 
emberek nézeteit, gondolko-
dásmódját, és nem utolsó-
sorban magát az országot is. 
Balu egy fogadócsaládnál 
lakik, és szerencsére hamar 
megszerettette magát új csa-
ládjával. Napjaikról részlete-
sebben Balu blogjában lehet 
olvasni (http://baluinjapan.
blogspot.hu/).

Az AFS csereprogramja 
keretében kiutazó diákok 3, 6, 
illetve 11 hónapos programok 

közül választhatnak. A külföl-
dön töltött idô alatt fogadó-
családoknál élnek, és egy he-
lyi középiskolában tanulnak. 
A családoknál való elhelyezés 
nagyban segít abban, hogy a 
diák minél hamarabb beillesz-
kedjen környezetébe. 

A cserediákok fogadása a 
szervezet egyik alappillére. A 
családok 4 különbözô idôtar-
tamú program közül választ-
hatnak, attól függôen, milyen 
idôtartamra szeretnének diá-
kot fogadni. Az északi és déli 
féltekés programok idôtartama 
3–11 hónapos, az intenzív nyári 
program pedig 3 hétig tart. 

A cserediákok fogadásáról 
bôvebben a www.afs.hu olda-
lon olvashatnak.

Ahogyan azt a verseny szerve-
zôjétôl megtudtuk: a komoly 
hagyományokkal rendelkezô 
megmérettetés célja, hogy a 
diákok elméleti és  gyakorlati 
tudásukról egyszerre adjanak 
számot. A gépírás, levelezés 
tantárgyat egyébként a szak-
mai orientációs gyakorlat ke-
retében oktatják a Közgében.

Zseák Sándorné igazga-
tóhelyettes a Csabai Mérleg 
érdeklôdésére az eredmény-
hirdetést követôen elmondta: 
A versenyen a csabai diákok 
mellett makói, szegedi, szen-
tesi, szarvasi, orosházi, kecs-
keméti fiatalok is részt vettek. 
Összesen húszan indultak el 
két kategóriában, a kezdôk és 
a haladók mezônyében.

A tanulók feladatai között 
szerepelt egy hivatalos levél 
szakszerû megírása, meg-
szerkesztése és egy tízperces 
másolási gyakorlat is. A ver-
senyzôket felkészítô tanáraik 
kísérték el, akiknek szakmai 
konzultációra is módjuk nyílt 
a Békéscsabai Széchenyi 
István Két Tanítási Nyelvû 
Közgazdasági Szakközépis-
kolában.

Mint azt Zseák Sándorné 
elmondta: Az idei megméret-
tetést az elsô kategóriában a 
Közgé diákja, Paholló Gergô, 
a második kategóriában pe-
dig a szegedi Krámli Henrik 
nyerte meg. Gratulálunk a 
gyôzteseknek!

 Gajdács Emese
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– A saját szemszögembôl 
akartam megmutatni Lear 
történetét, nagy áldás, hogy 
ezt ilyen fiatalon megrendez-
hettem, mert ha még tíz évig 
tanulmányozhatnám a szöve-
get, akkor is találnék benne új 
rétegeket – foglalta össze a 
rendezô Chris Rolls a csabai 
elôadás lényegét a közönség 
számára.

A közönség pedig Buda-
pesten is partner volt arra, 

hogy az angol direktor sze-
mén át nézze a hatalmát 
vesztô király tragédiáját. A 
Vígszínházból Hegedûs D. 
Géza és Halász Judit invitálta 
a közönséget az elôadás utá-
ni találkozóra, ahol kiderült, a 
nézôk nagyon is értô módon 
viszonyultak a darabhoz és az 
elôadáshoz.

A több mint ezerfôs né-
zôtér tétje érezhetôen nagy 
koncentrációra késztette a 
színészeket és a háttérmun-
kásokat, de mindez jó irány-
ba tolta az elôadást. Feszes 
és nagyon koncentráltan az 
ívet tartó elôadást láthatott 
a budapesti és az ország 
több tájáról busszal érkezett 
közönség. A nézôk sorai-
ból valaki azt firtatta, mikor 
lesz legközelebb látható ez 
a Lear-elôadás Pesten. A 
Békéscsabai Jókai Színház 
igazgatója, Fekete Péter vá-
laszában elmondta, hogy 
ezt a sötét tónusú és min-
denképpen egyedi elôadást 
Békéscsabán már nem, de 
fesztiválmeghívások elôtt, 
azokra való felkészülésként 
néhány alkalommal más vi-
déki nagyvárosokban vagy 
esetleg Pesten láthatja a kö-
zönség.

A Munkácsy utca 14. szám 
alatti ház falán lévô emlék-
tábla majd negyven éven át 
jelölte a helyét annak, hogy 
ott töltötte asztalosinas éveit 
Munkácsy Mihály. Amikor a 
régi házat felújították, a vá-
ros úgy döntött, hogy utcai 
homlokzatára új, díszesebb, a 
festôóriáshoz méltóbb emlék-
táblát helyez el. 

Az új tábla avatóünnep-
ségét 1940. május 19-én 
tartották. Az ünnepségen 
megjelent Jánossy Gyula pol-
gármester és számos városve-
zetô. Elsôként az Erzsébethe-
lyi Vegyeskar énekelt Lendvai 
Mihály karnagy vezetésével, 
majd dr. Korniss Géza kultúr-
tanácsnok ünnepi beszédét dr. 
Francziszky Lajos aljegyzô ol-
vasta fel. A szónok köszönetet 
mondott Békéscsaba népének 
azért az áldozatkészségért, 
amely lehetôvé tette, hogy 
a ház falán mûvészi kivitelû, 

Munkácsyhoz méltó, szép táb-
la hirdesse a festô nagyságát. 
Ezután lehullt a lepel a tábláról, 
amelyet Kapitány József helyi 
szobrászmûvész készített. A 
fehér, finom erezetû, 83 x 167 
centiméter méretû russkiczai 
márványtábla felsô részében 
Munkácsy arcképe volt látható 
bronzból megmunkálva. Alat-
ta az elôzô emléktábla felirata 
szép, aranyozott betûkbôl, a 
tábla két alsó sarkában pe-
dig Munkácsy Mihály és Bé-
késcsaba címere márványba 
vésve. A két címert összekötô 
latin mondat: „Ars longa, vita 
brevis”, azaz az élet rövid, a 
mûvészet örök. Az emléktáblát 
megkoszorúzta a polgármes-
ter, valamint Mokos József az 
Auróra-Kör, és Csányi Béla 
a Munkácsy Cserkészcsapat 
nevében. 

Negyedszázad múltával 
az utca régi házait – köztük 

az emléktáblás Lang-házat 
is – lebontották. A helyén 
felépült rendôrségi épület fa-
lán 1975. szeptember 12-én 
– Munkácsy halálának 75. 
évfordulója évében – avatták 
fel az új, régi feliratú, bronz-
ból készült Munkácsy-em-
léktáblát, Mladonyiczky Béla 
szobrászmûvész alkotását. 

Három évtized múltával 
2005-tôl új emléktábla is ôrzi 
Munkácsy emlékét a város 
szívében, a Fiume Szálló bejá-
ratánál, felidézve, hogy 1890. 
október 6-án, utolsó békés-
csabai látogatásakor – a vér-
tanúk aradi emlékmûvének 
látogatása alkalmából – ab-
ban az épületben szállt meg. 
A táblát ennek emlékére ál-
líttatta és helyezte el Békés-
csaba önkormányzata és a 
Békéscsabai Városvédô és 
Városszépítô Egyesület.

Gécs Béla

Langh György háza a Munkácsy-emléktáblával 1972-ben

Tábla ôrzi a ház emlékét

Az elôadást más városban még láthatja a közönség

A fôvárosban nagy sikert aratott az elôadás

Balu jól megérteti magát japán diáktársaival
A diákok elméleti és gyakorlati tudásukról adtak számot

Békéscsaba anno
A csabai Munkácsy-emléktáblák II.

Mély csend és ováció 
A csabai Lear király a Vígszínházban

Szép sikerrel szerepelt a Víg-
színház színpadán a Békés-
csabai Jókai Színház a Lear 
király címû produkcióval áp-
rilis 24-én. A közönség telje-
sen megtöltötte a nézôteret 
Magyarország egyik leg-
rangosabb játszóhelyén. A 
Shakespeare-napok zárá-
sán tartott közönségtalálko-
zón is szép számban vettek 
részt a nézôk.

Balu már japán 
fogadócsaládjánál él

gépíró verseny
a közgében

Az AFS Nemzetközi Csereprogram alapítvány rengeteg 
lehetôséget kínál mindazok számára, akik külföldön sze-
retnének tanulni, külföldi cserediákot fogadnának be ott-
honukba, illetve egy összetartó önkéntes csapat tagja-
ként szeretnék megismerni az AFS életérzést.

Immár hatodik alkalommal tartották meg április 24-én a 
Regionális Gépírás és Levelezés Versenyt Békéscsabán, 
a Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Köz-
gazdasági Szakközépiskolában.

1. nap: 100 km
2014. május 17., szombat
Rajt:
9.00 – Csabagyöngye elôtt
2. nap: 100 km
2014. május 18., vasárnap

sport- és egészségprogra-• 
mok

2 nap – 2 országban
– 200 km-en

Szurkoljunk együtt
az út mentén is!

Május 18-án, vasárnap
13.30 órától Békéscsa-• 
bán, a FÔTÉREN – célba 
érkezések
Iskolai, családi, céges • 
váltóverseny – színes 
programok
Olimpikonokkal fotózás• 
Black II Black-koncert• 

Éld át a 200 km-es verseny 
hangulatát!

Ünnepeljünk együtt
vasárnap a CÉL-ban

2014. május 17–18.

w w w. b c s a c . h u ;  w w w. s z u p e r m a r a t o n . e u



A 2006–2013. évben megvalósult békéscsabai beruházásokhoz 
mintegy 25 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett, szá-
mos olyan fejlesztési projekt valósult meg, aminek keretében az 
európai uniós összeg felhasználásra került, és az önkormányzat 
is kisebb-nagyobb mértékű saját forrást biztosított. Hasonló fej-
lesztések megvalósítása a jövőben is fontos feladat.

Az új program egyik fontos célja békéscsabai beruházások 
megvalósításának előkészítése, a koncepcionális és stratégiai 
irányok kialakítása, és mindez már nemcsak városi, hanem város-
térségi szinten. Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában 
az integrált várospolitika alkalmazása a korábbiaknál nagyobb 
hangsúlyt fog kapni. Olyan stratégiára van szükség, amely célul 
tűzi ki a várostérséget érintő gazdasági, környezeti és társadalmi 
jellemzőkkel összefüggő problémák kezelését. Békéscsaba térsé-
gében ennek fokozott jelentősége van. 

A korábban Integrált Városfejlesztési Stratégia (a további-
akban: IVS) elnevezéssel ismert Integrált Településfejlesztési 
Stratégiában (a továbbiakban: ITS) célkitűzések és beruházási 
prioritások mentén fogalmazzuk meg Békéscsaba, illetve annak 
funkcionális térségét érintő fejlesztési elképzeléseinket a 2014-
2020-as időszakra vonatkozóan. 

Jelen Integrált Településfejlesztési Stratégiában 15 város-
rész került lehatárolásra. A 2014–2020-as időszakban a terve-
zés alapjául szolgáló városrészeket a jobb oldalon látható térkép 
szemlélteti. Az egyes városrészekben megvalósítandó fejleszté-
sek leírása a később hivatkozott internetes felületről letölthető 
Integrált Településfejlesztési Stratégiában található meg.

A 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozat megfogalmazza a 
2014–2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program tervezésének egyes szempontjait, és nevesíti 
azokat az összegeket, amelyeket a megyei önkormányzatok és a 
megyei jogú városok önkormányzatai saját hatáskörbe utalt for-
rásként felhasználhatnak. Békéscsaba ennek keretében 7,5 Mrd 
Ft támogatási forrást használhat fel saját hatáskörben. Emellett 
különböző ágazati programokból további, pályázati úton megsze-
rezhető források állnak majd rendelkezésre.

Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése a tervezési folya-
matba illeszkedően elfogadta azokat a fejlesztési irányokat, cé-
lokat, amelyekre a Területfejlesztési Operatív Programban ne-
vesített és az egyéb programokban megpályázható forrásokat fel 
kívánja használni:

A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél 
és a stratégiai célok kapcsolata

JÖVŐKÉP
Békéscsaba a Körös-mente központja, a nemzetközi és a magyar 
gazdaságba ágyazott, nyitott, versenyképes gazdaságra épülő, 
közigazgatási, szakképző, kereskedelmi és szolgáltató központ, 
vonzó és élhető város.

ÁTFOGÓ CÉL
Békéscsaba az ország éléskamrájának központjaként az élelmi-
szertermelés és -feldolgozás, valamint a gasztroturizmus hazai 
fellegvára pozíciót célozza meg, ehhez kapcsolja húzóágazatait: 
az építőanyag-ipar, a nyomdaipar, a textilipar, a gépipar, az élel-
miszeripar; illetve kitörési pontjait: a malomipar újraindítása, 
a gasztroturizmus, a határon túli kapcsolatok erősítése, a helyi 
gazdaság élénkítése, a befektetések ösztönzése, a megyeszékhe-
lyi funkciók megerősítése.

STRATÉGIAI CÉLOK
Békéscsaba térségi pozícióinak erősítése, népességmegtartó •	
és népességvonzó képességének javítása
A városi gazdaság helyi erőforrásokra és potenciálokra alapo-•	
zott fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése
A gazdaság versenyképességét erősítő – a XXI. századi színvo-•	
nalnak megfelelő - infrastrukturális feltételek biztosítása
A városi élet feltételeinek további javítása, az életminőség javí-•	
tását szolgáló fejlesztések támogatása

A gazdasági, társadalmi és ökológiai fenntarthatóság biz-•	
tosítása

A FEJLESZTÉS ALAPELVEI
A foglalkoztatás javításához való hozzájárulás•	
A természeti erőforrások mennyiségi és minőségi megőrzése, •	
a környezet állapotának, fő értékeinek megőrzése, javítása
A megtermelt értékek hasznosítása a helyi közösség javára•	

Mind a városfejlesztési dokumentumok (Településfejlesztési 
Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia) készítése, 
mind az abban foglalt beruházások későbbi tervezése és végre-
hajtása során elvárás a széles körű partnerség; a településen ér-
dekelt lakosság, gazdasági, társadalmi szervezetek, egyházak, 
közigazgatási szervek részvételének biztosítása.

További feladat többek között ezeknek a fejlesztési irányoknak 
a feltöltése fenntartható és megvalósítható projektcsomagokkal. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város vezetése fontosnak tartja, 
hogy a város lakossága, a városban működő cégek, vállalkozá-
sok, szervezetek minél több fórumon elmondhassák, leírhassák 
véleményüket, javaslataikat az elkövetkező időszak fejlesztési 
irányaival kapcsolatban.

Partnerségi fórum az érintettekkel (lakosság, vállalkozá-
sok, non-profit szervezetek három városrészben: Lencsési, 
Jamina, Belváros). 
•	 Belváros: május 12-e, 17.00, Városháza, Díszterem (Bel-

város-rehabilitáció 2. ütem, 2014–2020-as fejlesztési el-
képzelések)

•	 Jamina városrész: május 15-e, 17.00, Jaminai Közössé-
gi Ház (Szociális városrehabilitáció, Belváros-rehabilitá-
ció 2. ütem, 2014–2020-as fejlesztési elképzelések) 

•	 Lencsési lakótelep: május 26-ai héten (Belváros-reha-
bilitáció 2. ütem, 2014–2020-as fejlesztési elképzelések): 
időpont és helyszín a Csabai Mérleg következő számában 
kerül meghirdetésre. 

Hivatkozva a fent leírtakra, ezúton tisztelettel megkérem, hogy 
a következő elektronikus felületen tájékozódjon a már elkészült 
részdokumentumokról www.bekescsaba.hu, „Integrált Telepü-
lésfejlesztési Stratégia 2014–2020” menüpont.

Kérjük, segítse munkánkat! A megjelölt hivatkozással tájéko-
zódhat, amelyen keresztül Békéscsaba Megyei Jogú Város Integ-
rált Településfejlesztési Stratégiájának és Településfejlesztési 
Koncepciójának elkészítéséhez járulhat hozzá tapasztalataival, 
véleményével, ezzel megalapozva a 2014–2020-as EU-s terve-
zési időszak fejlesztéseit. Véleményeiket, javaslataikat is a fenti 
elérhetőségen tehetik meg.

A fenti tervezési folyamat megvalósítása során folyamatosan tá-
jékoztatást adunk a Csabai Mérleg hasábjain is.

 „Ön is vegyen részt 
Békéscsaba város fejlesztésében!” 

Köszönjük az együttműködést!

Fenntartható városfejlesztési programok 
társadalmi egyeztetése  
DAOP-5.1.1/B-13-2013-0001

Az EU 2014–2020-as időszakra való felkészülés jegyében 
Békéscsaba városának is elkészült az Integrált Telepü-
lésfejlesztési Stratégia tervezete, valamint megtörtént a 
kapcsolódó tervezési dokumentumok kidolgozása széles 
körű partneri együttműködés keretében. 

Békéscsaba

14 Csabai Mérleg
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 A P R Ó H I R D E T É S

Bukran Miriam, a szlovák gim-
názium negyedik osztályos 
tanulója elsô helyezést ért el 
a Budapesten megrendezett 
Országos Középiskolai Ta-
nulmányi Versenyen (OKTV) 
szlovák nyelv és irodalomból. 
Osztálytársa, Nagy Viktória 
negyedik lett.

– Nagy meglepetés volt, 
amikor Pecsenya Edit igazga-
tónô, a felkészítô tanárom be-
jelentette, hogy továbbjutot-
tunk a versenyen. Ekkor még 
nagyobb elánnal kezdtünk 
dolgozni, tanulni: délutánon-
ként bejártunk az iskolába. 
Forrásmunkákat tanulmá-
nyoztunk, fordítottunk, kötele-
zô és ajánlott irodalmat olvas-
tunk. Szlovák irodalomból az 
igazgatónô, nyelvtanból pe-
dig Zuzana Benková vendég-
tanár készített fel. Igen nagy 

öröm volt, amikor megtud-
tam, hogy elsô lettem! Nem 
is számítottam másra, hisz 
úgy éreztem, hogy a renge-
teg munka meghozza a gyü-
mölcsét és az elsô kettô közt 
leszek. Készülök az érettsé-
gire, orvos szeretnék lenni: 
sebész vagy nôgyógyász… A 
nyelv szeretete azonban meg-
marad, rendszeresen járok ki 
szlovákiai rokonaimhoz. 

– Tanulóink szép eredmé-
nyeket értek el különbözô or-
szágos és helyi versenyeken 
és a sportban is jeleskedtek. 
A Szlovák Kutató Intézet Tu-
dományos Diákköri orszá-
gos projektversenyén elsô 
lett Brhlik Eszter, a 3. pedig 
Szuhaj Katinka. Az általános 
iskolásaink közül népismeret-
bôl továbbjutott az OÁTV-re 
Püski Bence, Szeifert Tamás, 

országos szlovák verseny-
re pedig Krajcsó Tamara, 
Csécsei Kitti, Andrej Liza és 
Kovács Kinga. Felkészítôjük 
István Mária volt – tudtuk meg 
Pecsenya Edittôl.

Vándor Andrea

Štvrtáčka Slovenského gymná-
zia, Miriam Bukranová získala 
prvú cenu na Celoštátnej stre-
doškolskej vedomostnej súťaži 
zo slovenčiny v Budapešti. Jej 
spolužiačka, Viktória Nagyová 
skončila na 4. mieste.

– Bolo veľkým prekvape-
ním, keď moja pripravujúca 
profesorka, riaditeľka Edita 
Pečeňová oznámila, že sme 
postúpili do celoštátneho 
kola. Začali sme pracovať 
ešte väčším elánom: študo-
vali sme odborné pramene, 
prekladali sme a čítali sme 
povinnú a odporúčanú litera-
túru. Zo slovenskej literatúry 
na súťaž nás pripravila riadi-
teľka a z gramatiky hosťujúca 
profesorka, Zuzana Benko-
vá. Prvé miesto bolo pre mňa 
veľkým potešením, síce ani 
nebola som veľmi prekvape-
ná, veď som cítila, že tá ob-
rovská práca bude mať svoj 
výsledok a končím medzi 
dvoma prvými. Chystám sa 
na maturity, chcela by som 
byť lekárkou, buď chirurgič-
kou, alebo gynekologičkou… 

Moja láska k jazyku však 
pretrváva: pravidelne navšte-
vujem mojích príbuzných na 
Slovensku.

– Naši žiaci dosiahli pekné 
výsledky na rôznych celoštát-
nych a miestnych súťažiach 
a vynikali aj v športe. Na Štu-
dentskej vedeckej súťaži Vý-
skumného ústavu CSSM prvú 
cenu získala Eszter Brhliková, 
na 3. mieste skončila Katinka 
Szuhajová. Do celoštátneho 
kola vedomostnej súťaže pre 
žiakov ZŠ postúpili zo sloven-
skej vzdelanosti Bence Püski, 
Tamás Szeifert a zo sloven-
činy Tamara Krajcsóová, Kitti 
Csécseiová, Liza Andrejová a 
Kinga Kovácsová. Ich pripra-
vujúcou učiteľkou bola Mária 
Ištvánová – uviedla Edita Pe-
čeňová.

Andrea Vándorová 

szép eredmények a szlovákban pekné výsledky v slovenskej škole

SZOLGÁLTATÁS

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

Zár, redôny, szúnyogháló, nap-
ellenzô szerelése, javítása, után-
futó-kölcsönzés! Békéscsaba, 
Dobos István u. 20.
Tel.: 30/233-4550, 66/636-135.

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

Frissítô masszás.
Tel.: 30/368-5291.

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

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

INGATLAN

Eladó Békéscsabán, a Pász-
tor utcában 3 szoba + amerikai 
konyhás, erkélyes, cirkó fûtésû 
lakás. 8,9 M Ft.
Érdeklôdni: 30/368-8951.

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

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

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

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

Veszely Csárda mögött zárt-
kert eladó. Tel.: 20/581-3872.

OKTATÁS

Korrepetálás matematikából 
általános iskolásoknak.
Tel.: 20/238-1620.

Matek-, fizika-, kémia-magán-
órák. Házhoz megyek.
Tel.: 20/563-3964.

EGYÉB

Fehér sarokpolc, fehér nyitható 
fali fürdôszobai tükör, 2 db kar-
nis, 1 pár hálószobai fali lámpa, 
lámpabura függesztékkel, tízes 
vas húsdaráló, üveg kompótos- 
és süteményeskészlet eladó Bé-
késcsabán. Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

      2014. május 8–14.

Visszatérés Óz birodalmába (szinkr. amerikai animáció) • 
PREMIER! 3D!
A csodálatos Pókember 2. (szinkr. amerikai akció) 3D!• 
Rio 2 (szinkr. amerikai animáció) 3D!• 
Amerika kapitány: A tél katonája (szinkr. am. kaland) 3D!• 
Bérgavallér (amerikai vígjáték) • 
A csajok bosszúja (szinkr. amerikai vígjáték) • 
Fuss fiú (német–francia–lengyel háborús dráma) PREMIER! • 
ART!
Flörti dancing (szinkr. angol vígjáték) • 

     2014. május 15–21.

Godzilla (szinkr. amerikai–japán akció) PREMIER! 3D!• 
A csodálatos Pókember 2. (szinkr. amerikai akció) 3D!• 
Visszatérés Óz birodalmába (szinkr. amerikai animáció) 3D!• 
Rossz szomszédság (szinkr. amerikai vígjáték) PREMIER!• 
A csajok bosszúja (szinkr. amerikai vígjáték) • 
Llewyn Davis világa (amerikai–francia filmdráma) PREMIER! • 
ART!

ecset és zongora
Havasi Balázs elôadása

természetes fény
Závada Pál könyvbemutatója 

Havasi Balázs két évvel ezelôtt 
a Mûvészetek Palotájában, a 
Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenyteremben tartotta az 
Ecset és zongora produkció 
ôsbemutatóját.  Idén Munká-
csy Mihály születésének 170. 
évfordulója alkalmából a kü-
lönleges mûvészeti fúzió újra, 
teljes pompájában áll színpad-
ra. Az elsô elôadást a közel-
múltban „Munkácsy városá-
ban”, Békéscsabán tartották, 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban. A nagyszabású 
szimfonikus koncert a Munká-
csy Év programsorozatának 
fontos eleme, zenei tisztelgés 
a magyar festôgéniusz elôtt. 
Havasi Balázs pályafutásá-
ban meghatározóak a korai 
élményei. Gyermekkorában 
minden hétvégén kiállítá-

sokra vitte édesapja. Örökre 
felejthetetlen élmény számá-
ra, ahogyan állt a hatalmas 

Munkácsy-képek elôtt, mi-
közben ô történeteket me-
sélt.

A Jadviga párnája, a Milota, 
A fényképész utókora az 
Idegen testünk címû emlé-
kezetes regények szerzôje, 
a tótkomlósi születésû 
József Attila- és Kossuth-
díjas Závada Pál most a 
könyvfesztiválra megjelent 
legújabb regényével, a me-
gyénkhez is kapcsolódó, 
Természetes fény címûvel 
lepte meg olvasóit. A Bé-
késcsabai Jókai Színház és 
a Körös Irodalmi Társaság 
szervezésében ismerhettük 
meg az új kötetet a Jókai 
szalonban.

Mint azt a szerzôtôl megtud-
tuk, a Természetes fény a II. 
világháború alatt, illetve elôtte 
és utána játszódik. Három fe-
jezetbôl áll. A fôszereplô csa-

lád, a Semetka família tagjai-
nak viszontagságos sorsán 
keresztül rajzolódik ki a XX. 
század borzalma. Semetka 
Pista fényképez, a családta-
gok leveleznek egymással, a 

magánéleti események ötvö-
zôdnek a történelmi esemé-
nyekkel. A szereplôk jórészt 
Békés megyeiek, magyar 
magyarok, magyar szlovákok 
és magyar zsidók – ettôl füg-
gôen veti ôket a történet az 
öldöklés, a kényszermunka, 
a fogság vagy az áttelepí-
tés közép- és kelet-európai 
helyszíneire. Eközben persze 
szeretnek és csalódnak, ál-
dozattá vagy tettessé válnak, 
elbeszélnek – és vannak, akik 
nem térnek vissza többé…

Az öt regénnyel büszkél-
kedhetô Závada a szülôföld, a 
gyökerek meghatározó sze-
repérôl beszélt. A szerzôvel 
dr. Elek Tibor irodalomtörté-
nész, a Bárka fôszerkesztôje 
beszélgetett.

Vándor A.

Vastapssal jutalmazta a közönség a rendhagyó koncertet

Závada Pál




