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A Csabai Mérleg következô száma aug uszt us 13-án jelenik meg

Zelenyánszkiné dr. Fábián Ág-
nes egészségügyitanácsnok
azátadónköszönetetmondott
a Békéscsaba Vagyonkezelô
Zrt.-nek,hiszafürdôtüzemel-
tetôcégsajátforrásábólvaló-
sította meg a beruházást. A
képviselôkiemelte,hogyegy
igazicsaládicsúszdávalgaz-
dagodottacsabaifürdô:most
máraszülôkneknemkelllent
állniuk, izgulniuk a csúszda
tövében,mert –abiztonsági
szabályokatbetartva–együtt
csúszhatnakgyermekükkel.

Kozma János, a Békés-
csaba Vagyonkezelô Zrt.
vezérigazgatója elmondta,
hogy a csúszda 7,5 méter
hosszú,többmintkétméter
széles,és2,2métermagas.
Aberuházásköltsége8mil-
lió forint volt, amimagában

foglalja a csúszda környe-
zeténekakialakítását is.Az
eszköztazElevenKft.-tôlvá-
sároltákmeg.Használatáért
a fürdôvendégeknek nem
kellkülönfizetniük,hiszazta
belépôjegyára tartalmazza.
A strandonhároméve nem
emeltekárat,sellentétbena
környékbeli fürdôkkel, Csa-
bán nem kell külön fizetni
példáulaszaunáértsem.Az
elmúlt idôszakban energe-
tikai fejlesztést valósítottak
meg az Árpád fürdôben,
emellett felújították a tetô-
szerkezetet és a napozót.
Mostpedigittazújcsúszda,
és40darabújnapozóágyis
szolgáljaakikapcsolódni,pi-
hennivágyókat.Azidénmég
a beltéri gyermekmedence
kialakítása az üzemeltetôk

célja,atervekmárelkészül-
tek, a forrás azonban még
hiányzik, ezért számítanak

azönkormányzatsegítségé-
reis.

VándorAndrea
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A csúszda használatáért nem kell külön fi zetni

Kozma János, Zsadon Endre és dr. Fábián Ágnes a 
csúszda átadóján

élménycsúszdát adtak át az árpád fürdôben
Az új eszközön együtt csúszhatnak le a szülôk és a kisebb gyerekek

A Csabai Nyár programso-
rozatát,azaznapiborongós
idômiatt,nemavárosháza
udvarán, hanem a Csaba-
gyöngyében nyitotta meg
június 19-én este Szarvas 

Péter polgármester, Lenkefi 
Zoltán, aBékéscsabaiNap-
sugár Bábszínház igazga-
tója és Fekete Péter, a Bé-
késcsabai Jókai Színház
igazgatója.

ACsabagyöngyeKulturális
Központ hangversenytermé-
benLenkefiZoltánelmondta,
hogy a rendezvénysorozat
hatalmas összefogás ered-
ménye,többolyanintézmény
együttmûködésének is kö-
szönhetô,amelyBékéscsaba
kulturális életének meghatá-
rozószereplôje.
–Mindigszerettemacsa-

bainyarakat,amelyekneksok-
sok emlékezetes pillanatát
ôrzöm. Aki itt született, vagy
hosszabb ideje Békéscsa-
bánél,úgygondolom,meg-
találhattaésmaismegtalálja
azokatakoncerteket,esemé-
nyeket, programokat, ame-
lyek igazi élménnyé teszik a

nyarat.ACsabaiNyár96ren-
dezvénybôl álló programso-
rozatamindenkorosztálynak
élményeketkínál,hiszaszer-
vezôk a színpadra varázsol-
naktáncot,könnyûzenét,ko-
molyzenét, komédiát, krimit,
prózát–fogalmazottSzarvas
Péter,akiazideiCsabaiNyár
külön értékének nevezte a
XVI.BékéscsabaiNemzetközi
Bábfesztivált.
FeketePéterarrólbeszélt,

hogyaki itthon töltianyarat,
annakmindenestevanoka
arra, hogy sétáljon egyet a
párjával, családjával abelvá-
rosban,hiszenittmindigtörté-
nikvalami.AkiCsabárajönés
meglátogatjaaszüleit,nagy-

szüleit,rokonait,annakestén-
ként van alkalma találkozni,
beszélgetni az ismerôsökkel
és együtt szórakozni, hiszen
itt minden este történik va-
lami. Akik pedig utazási cél-
pontotkeresnek,azokkitûnô
szálláshelyekettalálnakváro-
sunkban,ésráadásul:ittmin-
denestetörténikvalami!
ACsabaiNyárprogram-

sorozata aPribojszkiMátyás
Bandfergetegeskoncertjével
indult.Pribojszki Mátyás pá-
lyafutásasoránavilágszámos
országábanlépettfelzeneka-
raival.ABelváregykori taná-
ra, PribojszkiMátyás egyike
azon muzsikusoknak, akik
fantasztikusanésigenegyéni

módon szájharmonikáznak.
Profizmusával, zenéjével, ze-
nekarával,dalaivalújszíntho-
zottahazaiblueséletbe–és
aCsabaiNyármegnyitóján
pedigemberimegnyilvánulá-
saivalisbeloptamagátakö-
zönségszívébe.
Lezajlott a bábfesztivál,

az ideielsô fôtérisporthétfô-
könistúlvagyunk,ésazelsô
elôadásokkal elindult a Csa-
bai Nyár programsorozata,
amelybôl mindenki válogat-
hatkedvére.Csakkikellmoz-
dulni,elkellindulniotthonról,
hiszen Békéscsabán ezen a
nyáron ismindig történik va-
lami!

MikóczyErika

Az iskolákban elkezdôdött a nyári vakáció, zajlanak a külön-
bözô nyári táborok, a kisgyermekes családoknak sokat se-
gítenek a nagyszülôk. Megtelnek a játszóterek, benépesül 
a strand, idén nyáron már programokat kínál a CsabaPark 
is, és aki teheti, betervezett egy kis nyaralást. Emellett színt 
visz a napjainkba a Csabai Nyár: esténként sétatérré, ta-
lálka- és szórakozóhellyé változik a belváros. A Pribojszki 
Mátyás Band koncertjével indult 70 napos programsorozat 
a városháza udvarán, az Ibsenben, a  Csabagyöngyében, a 
Szent István téren és környékén elôadásokat, koncerteket,  
gyermekprogramokat és sportrendezvényeket kínál ne-
künk egészen augusztus végéig. Érdemes körülnézni tehát 
itthon is, hisz Békéscsabán mindig történik valami!

Az Árpád fürdô új élményelemmel gazdagodott: a strand 
élménymedencéjében családi csúszdát adtak át június 19-
én. Másnap, a magyar úszás napján – amikor mintegy ezren 
éltek a fürdôben a délelôtti ingyenes belépés lehetôségé-
vel – sokan ki is próbálták az új eszközt.  

Pribojszki Mátyás zenéjével és emberi megnyilvánulásaival is lenyûgözte a közönséget

A fôtéren idén is egész nyáron válogathatunk a programok között

Békéscsabán mindig történik valami!
A Pribojszki Mátyás Band koncertjével indult a Csabai Nyár programsorozata
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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

Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP, a 
Jobbik, az LMP és a DK képviselôi is tájékoztatón értékel-
ték a legutóbbi közgyûlés legfontosabb témáit.

SzarvasPéter:Személyesenjáromvégig
akistérségiintézményeket

ACsabaKártyárólszólóelôter-
jesztés még nem a végleges
változat, ôszig csiszolódik az
elképzelés,deazmármostlát-
szik, hogy sok helyi intézmény
és vállalkozó kíván csatlakozni
akezdeményezéshez–mondta
a közgyûlést értékelô sajtótájé-
koztatónSzarvas Péter.
A polgármester arról is tá-

jékoztatott, hogy egy jogerôs
bírósági döntés következtében
apiacterületénekvisszakellke-
rülnieavároshoz,satovábbiak-
baneztisavagyonkezelôüzemeltetimajd.
SzarvasPétertámogattaapénzügyibizottságazondönté-

sét,hogyavállalkozásfejlesztésreszántcélelôirányzatotötmil-
lióforinttalemeljemegaváros.Mintmondta,olyansok,jópá-
lyázatérkezettbe,hogyindokoltazötvenmillióskeretbôvítése.
Nemértettegyetviszontazzal,hogyaMédiacentrumKft.szá-
mára10,4millióforintotcsoportosítsanakátaköltségvetésbôl,
mertmintmondta,acégnekmégnemismertazüzletiterve,
szakmaiprogramja.Szívesebbenláttavolnaeztazösszegeta
fejlesztésicélelôirányzatban.
–Amagántulajdonban lévôháziorvosi rendelôk felújításá-

ra szánt támogatáselosztási rendszerét kifogásoltam.Szük-
ségesnek tartanékegymûszaki állapotfelmérést,melyalap-
ján felállíthatnánk egy rangsort az igények között –mondta
Szarvas Péter,majd azt is közölte, kezdeményezni fogják a
DAREH-ben, hogy városunk nagyobb beleszólást kapjon a
mûködésbe,változzanakaszavazatiarányok.
A kistérségi szociális intézményeknél felmerülô problé-

mákkal kapcsolatban a polgármester kijelentette: minden
szükségeslépéstmegteszannakérdekében,hogyaszabály-
talanságokra fény derüljön, elsôdleges az ellátottakról való
gondoskodásésadolgozókmegbecsülése.Ennekérdekében
mártárgyaltavezetôkkel,ésszemélyesenjárjamajdvégigaz
intézményeket.UgyanakkorSzarvasPéterfelhívtaafigyelmet
arrais,hogyafeltártproblémákazelmúltnyolcévbenkelet-
keztek,amikormégnemôvoltakistérségvezetôje.

Fidesz:CsabaiZolikátistámogatjaafrakció

Dr. Ferenczi Attila frakcióvezetôésHanó Miklós alpolgármes-
ter aFidesz-frakció véleményét fogalmaztamega legutóbbi
közgyûlésdöntéseivelkapcsolatban.
ApolitikusokaCsabaBabaprogramotsikeresnek ítélték,

hiszenbevezetéseótaa130igénylôbôl127jutotttámogatás-
hoz.Mostafrakciómidentagja20-20ezerforintotajánlottfel
aRéthyPálkórházbabamentôinkubátorábanmegtaláltkisfiú,
CsabaiZolikaéletkezdéséhezis.
Atájékoztatónelhangzott,hogyjogerôsítéletköteleziapiac

egyrészétmosthasználóvállalkozót,hogyaterületet30na-
ponbelüladjaátavárosnak.Bárúgy tûnik,eztadöntést is
megtámadjaatársaság,ámaFidesz-frakcióazonlesz,hogya
városifejlesztésekminélelôbb,tisztázottjogihelyzetbenfoly-
tatódhassanakacsarnokkörnyékén.
Afényesiekhelyzeténekjavításaérdekébenhárombuszjá-

ratbôvítésétkérteakörzetképviselôje,Tímár Ella,aLencsési
részönkormányzatpedigegyötévesfejlesztésitervfokozatos
kivitelezésébenlátjaamegoldást,errôldöntésisszületett.
Aközgyûlésenlegnagyobbvitátkiváltóügyrôlaképviselôk

elmondták:akistérségrendszerénekfenntartásaatöbbletál-
lamitámogatásmiattérdekeavárosnak,ámelkellérni,hogya
pluszpénzekvalóbanagondozottakésazottdolgozókérdeke-
itszolgálják,sneszivárogjanakelkifogásolhatószerzôdések
következményeként.AFidesz-frakciójavaslatáraavárosHer-
czeg Tamást delegáljaakistérségbe,kineveznekegyápolásért
felelôsmunkatársat,ajogibizottságrendkívüliülésenvizsgálja
azaggályosszerzôdéseket,ésamennyibenszükséges,meg-
teszia jogi lépéseket.A jövôbenpedigakistérség félévente
beszámol a közgyûlésnek. Emellett fontosnak tartják az in-
tézménybendolgozókmunkakörülményeinekavizsgálatát,s

az is figyelmetérdemel,
hogymíg a város éven-
te43millióforinttal járult
hozzáakistérségi társu-
lásmûködéséhez, addig
a 27 városi tulajdonban
lévôépületbôl19-reegy-
általán nem költöttek a
kistérségben az állag-
megóvásérdekében.

MSZP:Maratoni,dehasznosközgyûlés

Maratoni, de hasznos
közgyûlésenvagyunktúl.
Több probléma került a
testület elé, amelyekre
igyekeztünk a legjobb
megoldásokat megta-
lálni – így értékelte a
közgyûlést Miklós Attila 
ésFülöp Csaba.
Az MSZP képviselôi

szóltak abefektetés-ösz-
tönzésistratégiáról,melybemutatjavárosunkgazdasági,ön-
kormányzati,infrastrukturálisésszolgáltatásikörnyezetétés
aberuházóknakolyan információkkalszolgál,amelyekben
megtaláljákavárosáltalnyújtottlehetôségeketésazelérhetô
kedvezményeket.Azújbefektetôkfelkutatásávalpárhuzamo-
sanahelyivállalkozások igényeinek, fejlesztésielképzelései-
nekmegvalósításáhozissegítségetkellnyújtani–vélekedika
helyiMSZP.
–ACsabaKártya rendelettervezete többkérdést is felve-

tett, de támogatjuk a bevezetését. Szükséges egy modern,
többfunkciós városkártya bevezetése, amely a lakosság, az
önkormányzatésaszolgáltató,vállalkozóiszektorszámárais
kölcsönöselônyöket jelent–hallhattukaszocialistáktól,akik
ahelyiesélyegyenlôségiprogramkapcsánagyermekéhezés
problémájárahívtákfelafigyelmet,bármintmondták,Békés-
csaba elnyerte a szükséges forrásokat, hogy a rászorultak
megkapjákanyáriszünidôbenisanapiegyszerimelegétke-
zéslehetôségét.
–Akistérségiszociálisintézménybeszámolójábólkiderült,

hogyleginkábbazottdolgozókáldozatosmunkájánakköszön-
hetôenmûködnekmégaz intézmények.Ezért is felháborító,
hogytöbbszörpolitikaidöntésretörténtekavezetôikinevezé-
sekésszerzôdéskötések,amelyekkelegy jólkörülhatárolha-
tóérdekkörtöbb10millióforintértékbenkapottmegbízást.A
szerzôdésekkelkapcsolatbanakormányhivataltólkérünkjogi
állásfoglalást,hiszennemfordulhatelô,hogyvalakikaszociá-
liságazatforrásaithasználvagazdagodjanakmegéstegyenek
szertrövididôalatt10millióforintotmeghaladóosztalékra–je-
lentettékkiazMSZPképviselôi.

Jobbik:Atörvénytelenségetmegkellszüntetni

Mindakistérségibeszá-
molóból, mind az az-
zal kapcsolatos vitából
egyértelmûen kiderült,
hogy sok olyan, hosszú
évek óta húzódó prob-
léma van, amelyrôl a
képviselô-testület nagy
részéneknemvolt tudo-
mása – kezdteSzabóné 
Kocziha Tünde aJobbikközgyûlésutánitájékoztatóját.
A képviselôelmondta,hogyaMagyarÁllamkincstármég

2009-benfénytderítettegy,anormatívákelszámolásávalkap-
csolatosköltségvetésicsalásra,amelynekügyébennyomozás
folyt.2010nyaránrendôrségikihallgatásokkezdôdtekközok-
irat-hamisításkivizsgálásaügyében,házkutatásvoltaz intéz-
ménytelephelyein,iratanyagokat,számítógépeketfoglaltakle,
azügybenvádemelésistörtént.
–Megdöbbentô,hogyminderrôlképviselôkéntnemvolttu-

domásom,aszakbizottságésaközgyûléssemfoglalkozottegy
ilyensúlyúüggyel.Ajelenlegivezetôkregnálásaalattaszakha-
tóságokemlítésreméltóproblémát,hiányosságotnemtaláltak.
Aközgyûlésivitapanaszokkal,anagyobbösszegûszerzôdé-
sekkel, illetveamegbízásiszerzôdésekkelkapcsolatosanfolyt
–mondtaSzabónéKoczihaTünde,hozzátéve,hogyegyeseti
bizottság létrehozásával, jogi szakértôk bevonásával hatéko-
nyabbanésgyorsabbankilehetnevizsgálniaproblémákat.
Aképviselôkiemelte:abbanmindenkiegyetért,hogymin-

dentörvénytelenségetmegkellszüntetni,ésa jogsértéseket
nemszabadkövetkezményeknélkülhagyni,viszontakövet-
kezményeket illetôenmár többelképzelésvan.Szerintemin-
denaggályosszerzôdéstfelkellbontani,vizsgálnikellanagy

összegûszerzôdésektörvényességét,éshafennállajogsér-
tés,feljelentéstkelltenni.Fórumotkelladniadolgozóipanaszok
kivizsgálásánakis,úgyvélte,eztegyrendkívüliszakbizottsági
(egészségügyiésszociálisbizottsági)ülésenaképviselôkés
azilletékestanácsnokokjelenlétébenlehetnemegoldani.

AzLMPfeljelentéstjavasolt

Azelmúltegyévbenszintenem
voltolyanközgyûlés,aholaBé-
késcsaba és Térsége Többcélú
ÖnkormányzatiKistérségiTársu-
lásáltalmûködtetettintézmények,
illetveezzelkapcsolatosanomáli-
áknekerültekvolnaszóba.Most
készült egy komplex elôterjesz-
tés,amelybemutatja,akistérség
hogyanmûködtetiaBékéscsaba
tulajdonábanállóingatlanokatés
azintézményeket–kezdteTakács 
Péter azLMPtájékoztatóját.
A képviselô elmondta, hogy

felsorolásszintjénmegkaptákazokataszerzôdéseketis,ame-
lyek a kistérség által igénybe vett szolgáltatásokról szólnak.
Ezekbôlkiolvasható,hogyegyérdekcsoportjelentôsösszege-
ketmobilizáltakistérségiszociálisellátórendszerbôl.
–Aközgyûlésivitábanolyantények,adatokhangzottakel,

amelyekmiattindokoltnaktartottamhatározatijavaslatmegfo-
galmazásátarról,hogyBékéscsabaközgyûlésetegyenfeljelen-
téstarendôrségena2011.november3-aótalétrejöttszerzôdé-
sekvélelmezetttörvénytelenségeimiatt–emeltekiTakácsPéter,
hozzátéve,hogyjavaslatamindösszeháromszavazatotkapott.
Mintmondta,azügyaközgyûlésenelfogadottakszerintisfoly-
tatódik,ôpedigatársuláshivatalbanmeglévôszerzôdéseineka
fénymásolataitkériel,éstanulmányozzaát.Hozzátette:azön-
kormányzatalegjobbgazdájaasajátintézményeinek,ezmára
KLIKésmostatársulásesetébenisbebizonyosodott.
TakácsPéterbeszéltarról,hogyháromfényesihölgy330

aláírással nyújtott bepetíciót korábban, elsôsorbana város-
részinfrastrukturálisfeltételeinekjavításaérdekében.Apetíciót
mindenkikomolyanvette:tárgyaltrólaaszakbizottság,arész-
önkormányzat,voltfórumésaközgyûléseléiskerült.Apetí-
cióban15kérdésszerepel,jelenlegkettôrevanterv,szóvolta
buszjáratoksûrítésérôl,ésarról,hogy2020-ig,évekrelebontva
készüljöntervafényesiinfrastrukturálisfejlesztéseketilletôen.
TakácsPéterszerintaCsabaKártyaadminisztrálásátéski-

állításánakköltségeitismegspórolhatnáaváros,haahelyieka
lakcímkártyávalvehetnékigénybeakedvezményeket.Örömte-
lineknevezte,hogyaSzarvasiútnálésaGyulaiútoniskerék-
párutattervezépíteniaváros,azonbanúgyvélte,830méternyi
kerékpárút174millióforintért,illetve1290méternyikerékpárút
178millióérttúlságosandrága.

DK:Kikellvizsgálni,mitörténtakistérségnél

Aközgyûlésenszámomraújhír
volt, hogy lakossági kérésre új
órátállítunkaKorzótérre.Azóra
atervekszerintszerintemnemtúl
szép,ellenbendrága,ötmilliófo-
rintlesz–kezdteközgyûlésutáni
tájékoztatójátKaposi László.
A DK politikusa a Békéscsa-

baésTérségeTöbbcélúÖnkor-
mányzati Kistérségi Társulás
beszámolójával kapcsolatban
elmondta, minden felszólaló
felháborodását fejezte ki az ott
etikátlanulmegkötöttmegbízási
szerzôdések tucatjaimiatt.Ôpéldául egy 2012decemberé-
benkötött,étkeztetésselésegyébvendéglátóitevékenységgel
kapcsolatos szaktanácsadói megbízásról beszélt, amelynek
havidíja1110000Ft+áfa/hó.
–Aközgyûlésenelmondtam,szerintemegyetlenlehetô-

ségünk azmaradt, hogy erkölcsi és állampolgári kötelessé-
günknekeleget téveadjukátavélelmezhetôensúlyos,nagy
vagyonikártokozócselekedetekreutalódokumentumokata
rendôrségnek. Vizsgálják ki,mi történt itt az utóbbimintegy
négy évben – emelte ki Kaposi László, hozzátéve, hogy az
LMP-sTakácsPéterhatározatijavaslatotismegfogalmazottez-
zelkapcsolatban,amelyetômaximálisantámogatott,viszont
rajtakívülcsakTakácsPéterésMiklósAttilaszavazottigennel,
amimeglepte.
Mintmondta,SzarvasPéteramájusiközgyûlésutánaztnyi-

latkozta,aFideszésabaloldalkoalícióbanszavazottellene.
KaposiLászlóleszögezte:ezekszerintennélazügynélmost
megszületettaFidesz–Jobbik–függetlennagykoalíció.

GajdácsEmese,MikóczyErika

Szarvas Péter

Hanó Miklós, dr. Ferenczi Attila

Takács Péter

Kaposi László

Szabóné Kocziha Tünde

Fülöp Csaba és Miklós Attila
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Óvodavezetôk:• AKölcsey
UtcaiésLigetiSoriÓvoda
vezetôje a közgyûlés dön-
tése alapjánújabböt évre
dr. Péter Józsefné lett.A
SzigligetiUtcaiésKazinczy-
lakótelepi Óvoda korábbi
vezetôjénekmegbízatása
február végénközösmeg-
egyezéssel megszûnt, he-
lyére pályázatot írtak ki. Az
intézményvezetôi feladato-
katazótaBeghdadi Éva óvo-
davezetô-helyettesláttael,ô
pályázott,demivel végzett-
ségenemfeleltmegakiírás-
nak,újpályázatotírnakki.
Szlovák iskola:• Békéscsa-
baönkormányzataaSzlovák
Gimnázium,Általános Isko-
la,ÓvodaésKollégiumfenn-
tartói jogát2005 júniusában
10évreátadtaazOrszágos
Szlovák Önkormányzatnak.
Most a közgyûlés döntött
arról,hogyafenntartóijogot
további tíz évre meghosz-
szabbítják.
Értéktárbizottság:• A múlt
évi választásokat követô
személyi változások miatt
aközgyûlésfelülvizsgáltaa
települési értéktárbizottság
személyiösszetételét.Azúj
testület tagjai:Hanó Miklós 
alpolgármester,Kiss Tibor 
alpolgármester,dr. Bacsa 
Vendel jegyzô, Gécs Béla 
helytörténész,Szente Béla,
a Csabagyöngye Kulturá-
lis Központ igazgatója, dr. 
Jároli József nyugalmazott
levéltáros.
MûvészióraaKorzótéren:•
A belváros-rehabilitációmá-
sodiküteméneképítéseso-
ránelbontottákaKorzóté-
renlévôköztériórát,amely

hômérôként is funkcionált.
Az órát a tervek szerint
egy mûvészi megmunká-
lásúköztériórávalpótolják,
amelyetTakács Gyôzô kera-
mikus,iparmûvészkészítel,
zsûriztetés,mûvészeti lek-
torálásután.Azalkotástel-
jeskörûkivitelezése5millió
forintbakerül.
Szakképzôk:• A Klebels-
berg Intézményfenntartó
Központ (KLIK) fenntartá-
sában lévô, szakképzéssel
is foglalkozó köznevelési
intézmények közül a Bar-
tókszakközépiskolamarad
a KLIK-nél, az Esély jövô
nyáron, a többi szakképzô
pedig idén júliustól kerül a
NemzetgazdaságiMiniszté-
riumfenntartásába.
Költségvetés:• Aköltségve-
tésirendeletmódosításának
tárgyalásakordr. Ferenczi 
Attila elmondta, hogy az
Árpád fürdô gyógyhellyé
minôsítésérekorábban10,4
millió forintotkülönítettela
város.Mivelkiderült,hogya
fürdô környezete nem felel
meg a gyógyhellyéminôsí-
tésfeltételeinek,apénzügyi
bizottságülésénelhangzot-
tak szerint javasolta, hogy
ezt azösszeget amédia-
centrumnak csoportosítsák
át.Elmondtaazt is,hogya
munkahelyteremtésre és
eszközfejlesztésrekiírthelyi
pályázaton ismét több pá-
lyázó volt,mint amennyit a
vállalkozói célelôirányzatból
támogatni tudtak,ezértkér-
te,hogymég5millióforintot
különítsenekelerreazidén.
Vitautánmindkét javaslatra
rábólintottatöbbség.

A közgyûlés véleményezte a
CsabaKártyárólszólórende-
let-tervezetet.
Aprogramcélja,elônyöket

biztosítson a város lakóinak,
mindezekmellettavároskis-
kereskedôi, szolgáltatói és
intézményei számára olyan
újmarketingmegoldásokatkí-
náljon,amivelnagyobbforgal-
matgenerálhatnak,ezáltalsi-
keresenvehetikfelaversenyt
amultinacionáliscégekkel.
A tervezet a békéscsabai

lakó-vagytartózkodásihellyel
rendelkezônagykorú lakosok
számára biztosítaná aCsaba

Kártyát. Fontos, hogy az ön-
kormányzatnem fizetellenté-
telezéstaszolgáltatókrészére,
kizárólagarendszerelindítása
(informatikaiháttér,kártyákle-
gyártása),valamintatechnikai
háttérmûködtetése terheli a
költségvetést.

Takács Péter aztjavasolta,
használják a városlakók lak-
címkártyájukat a kedvezmé-
nyek igénybevételekor, ám
eztnemtámogattákképvise-
lôtársai.Dr. Ferenczi Attila  és
dr. Fábián Ágnes úgyvéleke-
dett:indokoltlennecsaládiés
ifjúságikártyabevezetéseis.

Több órán keresztül vitat-
koztak a képviselôk a Békés-
csaba és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi 
Társulás beszámolója kap-
csán, mely úgy került a tes-
tület elé, hogy már a korábbi 
közgyûléseken is téma volt 
az itt sejthetô problémahal-
maz.

Szarvas Péter polgármester
és a testület tagjai is egyet-
értettek abban, hogy a kis-
térségreszükségvan,hiszen
ezamûködésiforma60millió
forinttalelônyösebbazönálló
mûködésnél, s az ott dolgo-
zókáldozatosmunkátvégez-
nek. Ugyanakkor ezúttal a
hozzászólásokbanmárkonk-
rétumokkal alátámasztott hi-
ányosságok, megkérdôjelez-
hetôszerzôdések,kifizetések
isszóbakerültek.Herczeg Ta-
más szociálistanácsnokhúsz
pontba foglalva sorolta a tu-
domásárajutottproblémákat,
Fülöp Csaba konkrétanarróla
kft.-rôlbeszélt,melybevétele-
inek95százalékát,többmint
80millió forintot a kistérségi

társulással kötött szerzôdé-
sekbôl nyerte.Kaposi László 
egy 2012-es szerzôdést ho-
zottfelpéldaként,melyeteza
cégkötöttakistérségi társu-
lássalétkezésselkapcsolatos
tanácsadásért,sami1,2millió
forintbakerült.Avitasoránel-
hangzott,hogyakistérségnél
keletkezettszerzôdésekközül
több közbeszerzési szem-
pontbólisaggályoslehet,né-
hányanpedigmára feljelen-
téstiskilátásbahelyezték.

Dr. Ferenczi AttilaaFidesz-
frakciónevébentöbbkonkrét
javaslatot fogalmazott meg:
például,hogyakistérségita-
nácsésazönkormányzatjogi
bizottsága is vizsgáljameg
amost felmerült, aggályos-
nakvéltszerzôdéseket,ésha
szükséges, tegyemega jogi
lépéseket. Szarvas Péter is
indokoltnaktartottaazügyto-
vábbitisztázását,selmondta:
aszóbanforgószerzôdéseket
azonnalmegkellszüntetni.

Hosszúra nyúlt vita a kistérségrôl
A szerzôdésekrôl, kifizetésekrôl is szó volt

Közel négy órán át tárgyalt a testület a kistérségrôl

Döntésekrôl röviden 

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

C s a b a  k á r t y a
Elkészült a tervezet

Munkaterv

Csaba Baba  
támogatás

A közgyûlés elfogadta a
2015-ösII.félévimunkatervét.
Eszerint a nyári szünet után
elôször szeptember 24-én
találkoznakaképviselôk.Utá-
naoktóber29-én,november
26-ánleszközgyûlés,novem-
berben közmeghallgatással
együtt,melyre17órakorvár-
jákabékéscsabai lakosokat.
Azideiévutolsótestületiülé-
sének idôpontja: december
17-e.

kamat- 
támogatás 

A Bartók Béla út 37. szám
alatti, 80 lakásos társasház
azépületetfelújíttatja.Aberu-
házásköltségetöbbmint41
millió forint, ehhez 14milliós
hitelt vettek fel. A társasház
azzalakérésselfordultazön-
kormányzathoz,hogyafelvett
hitel kamatainak törlesztésé-
hez nyújtson segítséget. Ezt
atestületmegszavazta,aka-
mattámogatás összege 5 év
alattmindösszesen4,2millió
forintlehet.

Januártól igényelhetô az új-
szülöttgyermekérkezésekor
aCsabaBabaéletkezdésitá-
mogatás,amelynekösszege
42 500 forint. Június 15-éig
összesen 130 kérelemérke-
zett,127esetbenállapították
meg a támogatás odaítélé-
sét,ígyeddigösszesenközel
5,4 millió forintot fordított a
városaCsabaBabatámoga-
tásra.Abeszámolótárgyalá-
sakor a Fidesz-frakció tagjai
20-20 ezer forintos támoga-
tástajánlottakfelaRéthyPál
kórházbabamentôinkubáto-
rábantaláltkisfiúnak,Csabai
Zolikának.

Befektetés- 
ösztönzés

A közgyûlés korábbi dön-
tése értelmében egy szak-
mai munkacsoport jött létre,
amely koordinálja, irányítja a
Befektetési Kézikönyv (Be-
fektetés-ösztönzésiStratégia)
készítésének folyamatát. A
szakmaianyagmindenolyan
lényeges információt tartal-
maz,amelyavárostbefekte-
tésiszempontbólmutatjabe.
Célja kettôs: mind a Békés-
csabánmûködô,mindpedig
az ide települni szándékozó
vállalkozásokat megszólítja,
célirányos adatokkal igyek-
szik teljes körûen bemutatni
számukraavárost.

Békéscsaba önkormányza-
tának tulajdonát képezik a 
békéscsabai vásárcsarno-
kot és piacot alkotó ingatla-
nok. Az önkormányzat és az 
Agóra-Csaba között 1994-
ben jött létre és 2011-ig szólt 
az a vállalkozási szerzôdés, 
amely a piac bôvítésére és 
üzemeltetésére irányult. 

Aszerzôdéslejártátkövetôen
apiacegyikrészeavagyon-
kezelô birtokába került, így
ottacégmegtudtakezdeni
az adott ingatlanok üzemel-
tetését, fejlesztését.Amásik
felét az Agóra megtartotta,
arrahivatkozva,hogyazálta-
la elvégzett beruházásokkal
tulajdonjogotszerzett.Afelek
abíróságtólkértékatulajdo-
niéselszámolásivitarende-
zését,addigismegosztottan
üzemeltettékapiacot.
Június5-énjogerôreemel-

kedett aBékéscsabai Járás-

bíróságítélete,amelyalapján
azAgórának30naponbelül
birtokbakelladniaavagyon-
kezelô zrt. részére a még a
kft.üzemeltetésébenlévôin-
gatlanokatis.Dr. Bacsa Ven-
del jegyzôaközgyûlésenel-
mondta,június24-énérkezett

egye-mailazAgórától,mely
szerintnemfogadjákelabí-
róság döntését, további jogi
lépéseket tesznek. Szarvas 
Péter megjegyezte, hogy a
városajogerôsbíróságidön-
tésértelmébenfelkészülate-
rületbirtokbavételére.

A Békéscsabai Járásbíróság döntése szerint az Agórának 
át kell adnia az ingatlanokat a vagyonkezelô részére

Piac – döntést hozott a bíróság 

A beadványban az utak, jár-
dák állapotával kapcsolatos
aggályokat is megfogalmaz-
ták a fényesiek. A városüze-
meltetési osztály megvizs-
gálta a kéréseket, a Györkei
utcábanútalap,járdaéscsa-
padékvíz-elvezetési rendszer
építésére, valamint közvilá-
gítás fejlesztésére 18,3millió

forintot hagytak jóvá. Az in-
frastrukturális fejlesztésekkel
kapcsolatbanaJózsefAttila-
lakótelepi Településrészi Ön-
kormányzat javasolta, hogy
idénoktóber31-éigkészüljön
ütemterv, amely évenkénti
ütemezésben tartalmazza a
2020-ig tervezett fényesi be-
ruházásokat.

A Dél-alföldi Autóbusz-köz-
lekedésiZrt.-velvalóegyezte-
tésutánazadöntésszületett,
hogy augusztus 1-jétôl, az
autóbusz-állomásról 22.25
órakor induló, a 17V jelzésû
járat útvonalát meghosszab-
bítjákaLencsésiltp.–Fényes–
Lencsésiltp.útvonalon.

Szarvas Péter elmondta
azt is, hogyminderrôl június
16-án lakossági fórumot tar-
tott Fényesen, ahol a város-
részben élôk közvetlenül is
elôadhatták észrevételeiket,
igényeiket.

A Fényesen lakók márciusban petíciót juttattak el a vá-
rosvezetôkhöz, melyben egyebek mellett közlekedési 
problémáikról írtak. Szarvas Péter polgármester beszá-
molt arról, milyen intézkedések történtek az elmúlt hó-
napokban.

Javul a buszközlekedés Fényesen 

Azoldaltírta:Mikóczy
ErikaésGajdácsEmese
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Július10.,péntek20:Guzsalyastáncház.
Abelépésdíjtalan.
Július11.,szombat:CsabagyöngyeEgész-
ségklub. Kirándulás busszal Bükkszentke-
resztre. Részvételi díj: 3800 Ft/fô. Bôvebb
információ:fitopharma@freemail.hu
Július20ától:CsabaiNyárafôtéren
Díjtalan programok a Szent István téren
mindenestehéttôl,kiülôskoncertekaCsa-
bagyöngye teraszánpéntekenkénteste fél
kilenctôlésvasárnapijátszótéravárosháza
elôttvasárnapdélutánonkénthattól.
Július 3., péntek 20.30: Herczku Ágnes,
Lackfi János ésSinha Róbert kiülôslemez-
bemutatókoncertjeateraszon
Július10.,péntek20.30:ANyughatatlan–
kiülôskoncertateraszon
Július17.,péntek20.30:ABigBandTalál-
kozókiülôskoncertjeateraszon
Július 20., hétfô 19:Tóka Szabolcs orgo-
namûvész koncertje a katolikus templom-
ban
Július21.,kedd19:Illyés József gitárestje
Július22.,szerda19:BarbieandtheGang
koncert
Július23.,csütörtök19:ACsabaiSzínistú-
diómusical-összeállítása
Július24.,péntek17:Nyulambulamzene-
kar; 19.30 Blahalouisiana-koncert; 21.30
BalkanFanatik-koncert
Július25.,szombat20:ZenésRandevú
Balázs Palival –koncertéstévéfelvétel
Július26.,vasárnap19:Vasárnapijátszó-
téraJaminaiKözösségiHázzal
Július27.,hétfô19:AzAlföldQuartetkon-
certje
Július28.,kedd19:ABudapestTáncszín-
házelôadása
Július29.,szerda19:HúszévSuttyomba–
lemezbemutatókoncert
Július 30., csütörtök 19: Vágó Zsuzsi és
Vágó Bernadett mûsora
Július31.,péntek19:Kölcsey Szabolcs és
Varga Ádám koncertje
Július 31., péntek 20.30:DirtySlippers –
kiülôskoncertateraszon

KIÁLLÍTÁSOK

100 éves a Magyar Védônôi Szolgálat
címûkiállításaugusztus5-éigláthatóaHun-
garikumklubban
PéterEnikôkiállításaazArtériumbanjúlius
15-éig
Július 10., péntek 16:Székelyhidi Attila 
festômûvész kiállítása nyílik a Békéstáji
Galériában.A tárlataugusztus20-áig láto-
gatható.

JaminaiKözösségiHáz

Július6.és20.,hétfô10:Varázsének
Hevesi Imre zenésfoglalkozásakisgyerme-
keknek
Július9.és30.,csütörtök16.30:Ízvadász
fôzôklub.Részvételidíj500Ft/alkalom
Július11.és25.,szombat15:
Népidíszítômûvészszakkör
Július25.,szombat9:Apa&Én–Retrotár-
sasjátékok,vetélkedôk.Arészvételdíjtalan
Július27–31.naponta9–16óráig
FÁTYOLKA – Kertész-, természetbúvár tá-
bor8–12évesgyermekeknek
Részvételidíj:9000Ft/fô

AranyJánosMûvelôdésiHáz
(Mezômegyer)

Július3.,péntek14:Az50évesAranyJá-
nos Mûvelôdési Ház születésnapi ünnep-
sége
Július3–5.,péntek–vasárnap:Kárpát-me-
denceiMagyarNépzeneiTalálkozó
Koncertek, táncházak, elôadások, gyer-
mekjátszók, kirakodóvásár a mûvelôdési
házbanésaMárcius15.téren.
Július10.,péntek15:Kézimunkaklub
Július16.,csütörtök10:Baba-mamaklub
Július22.,szerda16:Rímszerda

Amûsorváltoztatásjogátfenntartjuk.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600Békéscsaba,Széchenyiu.4.•Tel.:66/449-222
info@csabagyongye.com•www.csabagyongye.com

NYÁRITÁBOROK

2015.július27–31.GYALOGCSILLAGTÁBOR
EztatábortSchénerMihálymûvészeteinspirálta.AMeseházállandókiál-
lításánmegtekinthetôalkotásoksajátos,népiihletésûmesevilágbaveze-
tikalátogatót.Ígykerültahétprogramjábamézeshuszársütése,díszítése,
viráglányokkészítésefakanálból,virágkoszorúakislányoknak,gyékény-
kardakisfiúknak.Huszáréslókészítésekartonból,csikóhaltextilbôl.Filc-
kézvirágzása,díszítése.

2015.augusztus10–14.NÉPIKÉZMÛVESTÁBOR
AMeseházvárosunkbanazegyetlenközmûvelôdésifunkcióvalmûködô,
acsabainépiépítészethagyományaitôrzôhelyszíneagyermekközmû-
velôdésnek.A táborhetébenahagyományosnépi kézmûvesség fogá-
saival ismerkedünk. Lesz madzagszövés, növényszövés, gyöngyfûzés,
gyöngyszövés, horgolás, textilvirágok, hajpántok készítése. Textilbaba,
babaruhák,termésfigurákkészítésetesziteljesséahétprogramját.

2015.július13–17.KÉZRÔLKÉZREKÉZMÛVESTÁBOR
FELNÔTTEKNEK!
Szeretettel várjuk az érdeklôdô nagykamasz és felnôtt korosztályt kéz-
mûvestáborunkba, ahol a nemezelés, az üvegfestés, a gyékényezés és
csuhéjazás,afoltmozaikésabatikolásfortélyaivalismerkedhetnekmeg.
Táborainkrajelentkezés,információa326-370telefonszámonmunkatár-
sainktól.

KIÁLLÍTÁSOK

SchénerMihály gyûjteményes kiállítása• varázslatos, népi ihletésû
mesevilágba vezeti a látogatót. Krumplinyomó huszár, viráglányok,
gyalogcsillaglócavárjaabetérôt.
Lenkefi Konrád bábkiállítása• a Napsugár Bábegyüttes gyûjtemé-
nyébôl,50évtávlatábólmutatjabeabékéscsabaibábjátszástörténe-
tét.
„Fûbenfábanazorvosság”kiállítás• abékéscsabainépiorvoslás
történetébôl,arégiidôkpraktikáinakmaialkalmazásairól,azotthonok-
banfellelhetôgyógyítónôvényekrôl.

Kiállításainkegésznyáronlátogathatók,hétköznap9–16óráigaMeseház-
ban.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZ
5600Békéscsaba,Békésiút15–17.•Tel.:66/326-370,

mesehaz@mesehaz.hu•www.mesehaz.hu

Július3–5.Kárpát-medencei
Magyar Népzenei Találkozó
az Arany János Mûvelôdési
Házbanéskörnyékén
Július 3–4. Éjszaka a gyer-
mekkönyvtárban
Július3án20.30óra:Hercz-
ku Ágnes (ének),Lackfi János 
(versek)ésSinha Róbert (gi-
tár)lemezbemutatókoncerta
Csabagyöngyeteraszon
Július3án20.45óra:Gyur-
kovics Tibor:Nagyvizit–azÚj
Színházelôadásaavároshá-
zaudvarán
Július 4én 9–13 óra: Csi-
gabiga Bababörze a Csaba-
gyöngyében
Július 4én Helyet az ifjú-
ságnak–abudapestiJózsef
AttilaSzínházelôadásaavá-
rosházaudvarán
Július 5én 18 óra: Indul a
bakterház–RidegSándorda-
rabjaazAranyJánosSzínkör
elôadásábanazAranyJános
MûvelôdésiHázban
Július6án16óra:Sporthétfô
aSzentIstvántéren
Július 7én 20.45 óra: Az
éjszaka csodái: „…tücsökdal
szôttesénmadárfüttykacska-
ringók...”ÖsszeállításWeöres
Sándor verseibôl –Hûvös-
völgyi Ildikó elôadásában az
Ibsen-udvarban
Július8án17óra:Csakoda
–Presits Tamás ésSpergel 
Anna gyerekmûsoraazIbsen-
udvarban
Július9én17óra:Gomba-
ismereti elôadás a könyvtár-
ban
Július10én20.45óra:Sza-
bóMagda:Abigél–aBánfalvy
Stúdióelôadásaavárosháza
udvarán
Július10én20.30óra:Nyug-
hatatlanzenekarkoncertjea
Csabagyöngyeteraszon
Július11én11óra:Békés-
csabai Veterán Pilóták Talál-
kozójaareptéren

Programajánló iratbetekintés
a lakásszövetkezeteknél

Hirdessen a

Csabai Mérlegben!
kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

Játszótéri programok

Békéscsaba önkormányzata és a Táliber Alapítvány, kihasz-
nálva a nyári szünidôt, helybe viszi a programokat a város 
három játszóterére. A Szigligeti utca, a Fövenyes utca és az 
Orosházi út játszóterei lesznek a közösségi programok hely-
színei, ahol az alapítvány önkéntesei és a közösségi szolgá-
latukat teljesítô középiskolás diákok mûködnek közre.

Délutánonként–ajelzettna-
pokon–16.30és18.30óra
közöttügyességijátékokkal,
babajátszóval, arcfestéssel
éskézmûveskedésselvárják
akicsiketésnagyobbakat.

Idôpontok:

Szigligeti utca: július 16.,•
augusztus13., augusztus
26.,szeptember10.
Lencsési ltp. – Fövenyes•
utca: július 2., augusztus
13.
Jamina–Orosháziút:július•
30.

Várjákmég azoknak a di-
ákoknakajelentkezését,akik
szívesen bekapcsolódnának
egy-egy programba! A rész-
letesprogramokról az egyes
helyszíneken kihelyezett pla-
kátokróllehettájékozódni.
További információ Zsótér 

Máriától, a Táliber Alapítvány
elnökétôlkérhetôa06-20/377-
1960 telefonszámon vagy
e-mailbenazsotermari@gmail.
com címen, valamintBuzder 
Brigitta ifjúsági referenstôl a
66/452-252/2513melléken és
a buzder@bekescsaba.hu
e-mailcímen.

Játszótéri programok

A 2004. évi CXV. tv. (a lakásszövetkezetekrôl) 41. § szabályozza 
a lakásszövetkezeti tagok alapvetô jogait. Ezek között kerül 
felsorolásra az e) pontban: „a lakásszövetkezetre vonatkozó 
bármely kérdésben a tisztségviselôktôl tájékoztatást kérjen, 
és az alapszabályba, valamint a közgyûlési jegyzôkönyvbe, 
illetôleg a jogaival, kötelezettségeivel kapcsolatban keletke-
zett iratokba betekintsen, továbbá ezekrôl – a másolási költ-
ség megfi zetése mellett – másolatot kérjen.”

Amáremlítettlakásszövetke-
zetekrôlszólótörvényszerint
a nem tag tulajdonosokat is
megilletiezajog.
Természetesen az iratbe-

tekintési jognemlehetkorlát-
lan,hiszenaz iratokselejte-
zésétkövetôenezajogmár
értelemszerûen nem gyako-
rolható, illetôlegakialakult
gyakorlataz,hogya lenem
zártgazdaságiévirataibatör-
ténôbetekintetéstmindenféle
költségnélkülkötelesekala-
kásszövetkezetekbiztosítani,
azonban, a már közgyûlési
vagy részközgyûlési határo-
zattal elfogadott gazdasági
beszámolók után a korábbi
dokumentumok megtekinté-
sét bizonyos mértékig kor-
látozni szokták oly módon,
hogyennekköltségétfelszá-
moljaalakásszövetkezet.
Maga a jogszabály is tar-

talmazza,hogyhaszövetke-
zetitagiratokatkívánmásol-
tatni,úgyannakköltségét is
megkellfizesse.
A lakásszövetkezetek az

alapszabályukban, vagy
leggyakrabban a szervezeti
ésmûködési szabályzatban
részletesebbenisszabályoz-

ni szokták az iratbetekintés
körülményeit (pl.: ügyfélfo-
gadási idô), a másolásért
járódíjazást.
Természetesenfontostud-

nivaló,hogyaziratbetekintés
és iratmásolat kérése nem
sérthetimás tagok, nem tag
tulajdonosok személyiségi
jogait, a bírói gyakorlat sze-
mélyiségijogsértésnektekinti
példáulaztis,hogyvalamely
tulajdonostársnak milyen
mértékû közüzemi fogyasz-
tása volt (pl.: áramfogyasz-
tás,vízfogyasztás).Nemsért
azonban személyiségi jogot,
ha a közös költséghátralék
válik ismertté,azonbanakö-
zös költséghátralék megis-
merésérecsakazadottépü-
lettulajdonosaijogosultakés
az nem hozható „kívülálló”
tudomására.
Ezért,havalamelytagvagy

nem tag tulajdonos a fent
említett jogával élni kíván,
úgy célszerû elôtte az adott
lakásszövetkezet alapszabá-
lyát, illetôleg szervezeti és
mûködésiszabályzatátmeg-
nézni,hogykonkrétanmilyen
elôírásokattartalmaz.
Dr.KovácsLászlóügyvéd
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A Gutenberg János által 
feltalált könyvnyomtatás 
575. évfordulója kapcsán 
mutatták be a Marzek Kner 
Packaging Kft. békéscsa-
bai üzemében a világ legki-
sebb újságját, melyet Gécs 
Béla tervezett.

Kása István Zoltán, abékéscsa-
bai Marzek Kner Packaging
Kft.igazgatójaelöljáróbanel-
mondta,anyomdászatlegna-
gyobbünnepétBékéscsabán
egy szakmai konferenciával,
egyminiújságésegyújkönyv
bemutatásávalteszikemléke-
zetessé.AzutóbbikettôGécs 
Béla alkotása.
Abékéscsabainyomdász,

tervezôgrafikus, tipográfus
és szakíró az Érdekességek,
különlegességeka régmúlt-
nyomdászatkrónikájábólcímû
könyv születésérôl elmondta:
úgyhúszévvelezelôttkezdett
nyomdászattörténeti kutatá-
sokatvégezni,senneksorán
bukkant rá olyan érdekessé-
gekre,melyeketáltalában fel-
jegyzett. Most ezeket egészí-
tetteki,ésszerkesztetteegy
kötetbe,melyben többmint

százrövid,ámannál

izgalmasabbkis történetka-
potthelyet.AGécsBélaáltalírt
ésszerkesztettkönyvaMarzek
KnerPackagingKft.támogatá-
sával,aKner-TevanAlapítvány
kiadásábanjelentmeg.
A világ legapróbb újság-

jamindeneddiginél kisebb,
17x25mm-es,12oldalas.A
miniatûrkiadvánnyalGécsBéla
eddigi,sajátrekordjátdöntöt-
temeg, 2006-banugyanis ô
készítetteel lapunk,aCsabai
Mérleg 19 x 28mm-es válto-
zatát,amimárugyancsakegy
bélyegnél iskisebbvolt. Idén
a nyomdászat feltalálásának
575.évfordulójáraGutenberg
címmel jelent meg ez a re-
korddöntôújság,melyahazai
nyomdászatelsôszaklapjának
indulása150.jubileumátisfel-
idézi.Anyomdaielôkészítést
Sarlós György,anyomtatásta
Marzek Kner Packaging Kft.
végezte.Azofszetnyomtatású,

háromszínûújságéstartódo-
bozaCzene Péter,Elender Attila 
és Nagy Mihály gépmesterek
munkájátdicsérik.Akülönle-
ges doboz szerkesztésében
Dömény Dezsô jeleskedett.
Gécs Béla újságírói kér-

désre válaszolva elmondta,
egy egykori tanítómesteré-
nek köszönhetôen szerzett
tudomástaminiatûrnyom-
tatványok létezésérôl, s 33
évigdédelgetteaztazálmot,
hogyegyszerô iskészítsen
ilyet.Azelsôaprókiadványt,
a Népújság 55 x 80 mm-es
változatát 1989-ben készítet-
te, ezt a mostanival együtt
mégötaprócskaújságkövet-
te.Aviláglegkisebbújságjait,
melyek mind Békéscsabán
készültek,amainziGutenberg
MúzeumésazaacheniNem-
zetköziÚjságmúzeumisakü-
lönlegességekközöttôrzi.

GajdácsEmese

A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztô Zrt. tájékoztatása 
szerint egész nyáron folyta-
tódnak a vasútfejlesztéshez 
kapcsolódó munkák Békés-
csabán. 

A Szerdahelyi utcai ideigle-
nes szintbeli útátjárót július
végén véglegesen lezárják
aközúti forgalomelôl,hogy
ameglévô úthálózathoz az
aluljáróközúticsatlakozásait
kilehessenalakítani.Agya-
logos- és kerékpáros-közle-
kedéstovábbraisbiztosított
lesz. Július közepétôl az
Ihászutcaigyalogos-felüljá-
rótislezárjákannakfelújítási
munkálatai miatt három és
félhónapra.
Avasútállomásépületénél

a gyalogos-aluljáró szerke-
zetkész.Augusztusmásodik
felébenmegszûnika felvételi
épületen keresztül történô
közlekedés, ekkortól az uta-
sok a C perontmár az alul-
járón keresztül közelíthetik
meg.ACperontjúnius22-én
adták át az utazóközönség-
nek,anyárfolyamánépülaz
AésaBperonis.Azállomás
elôtti téren megkezdôdik a
P+Rparkolóépítése,jelenleg
aközmûvekkiváltásátvégzik.
Június 26-ától augusztus 18-
áigBékéscsabaésGyulakö-
zöttvágányépítésmiattvonat-

pótlóautóbuszokbiztosítjáka
közlekedést.
ABartókBélaút–Temetô

sor csomóponton a hiányzó
sávok betonozását végzik,
ittazátadásjúliusvégén,au-
gusztuselejénvárható.Épüla
felüljáróravezetôlépcsôis.Az
Orosháziúti felüljárónzajlika
korlátok, zajvédô falak szere-
lése,valamint felületibevona-
tokkészítéseavasbetonésaz
acélszerkezeteken.Várhatóan
augusztus második felétôl a
felüljárónkorlátozásnélkülle-
hetmajdközlekedni.Folytató-
dikakörforgalomépítése,aja-
minaioldalonépülaszervizút,
amely várhatóan augusztus
közepérekészülel.
A 4433. jelû út ideiglenes

forgalombahelyezésénekter-

vezett idôpontja július vége.
Ekkor lezárják a Kétegyházi
útésavasútifôvonalkeresz-
tezésébenlevôútátjárót,Sza-
badkígyós és Kétegyháza
felécsakazOrosháziútonát,
a 4433. jelû út új szakaszán
lehetmajdközlekedni.
Július végétôl a Kétegy-

háziútésagyulaivasútvonal
keresztezésében lévô átjárót
hétnapralezárják.AKétegy-
háziútkülsôszakaszán lévô
üzemeka4433.jelûútújsza-
kaszán és a Kereki úton át
lesznekelérhetôk.
AGyárutcaOrosháziútfe-

lôlivégét200méterhosszban
június29-étôl3hetes idôtar-
tamrazárjákle.AzutcaaKét-
egyháziút–Kerekiútútvona-
lonleszmegközelíthetô.

Pesti Sándor, Gécs Béla és Kása István Zoltán

Augusztus második felében megszûnik a felvételi 
épületen keresztül történô közlekedés

a világ legkisebb újságja
Gécs Béla új könyve a nyomdászat érdekességeirôl

Egész nyáron folytatódik a munka

Kaposi László az elmúlt 
ôsszel, a Demokratikus Ko-
alíció képviselôjeként került 
a békéscsabai képviselô-
testületbe. Az elmúlt hóna-
pokban igyekezett belelátni 
az önkormányzat, a hivatal 
mûködésébe, s most azt 
mondja: a város érdekét 
szolgáló döntéseknél min-
den képviselôtársával haj-
landó együttmûködni. 

–Békéscsabánszülettem,
ittvégeztemtanulmányaimat,
majd többcégnél, illetvevál-
lalkozóként is dolgoztam.
Tizennégy évet töltöttem a
vérellátó állomáson, így kö-
zelrôl tekinthettem bele az
egészségügy helyzetébe
is. Az utóbbi idôben fôként
gépkocsivezetôként, bel- és
külföldi személyszállítással
foglalkoztam. A politika a
rendszerváltozás után kez-
dett érdekelni, a taxisblokád
idején magam is rájöttem:
saját érdekünkben többet
kell foglalkozniaközélettel.
Korábbanegyetlenpolitikai
pártnak sem voltam tagja,
2006-ban,azakkoriellenzék
felháborító viselkedését lát-
ván,úgydöntöttem,nagyobb
figyelmet fordítokapolitikára.
Mivel nem kívántam belép-
ni egyik akkor létezô pártba
sem, így 2012 elején csatla-
koztamazakkorpárhónapja
alakultDK-hoz.Mindigbalol-
dalielkötelezettségû,demok-
ratikusangondolkodóember

voltam,ésGyurcsány Ferenc 
ôszintesége, ésszerûsége is
meggyôzött.Elôszörcsaktá-
mogatói szándékkal léptem
be a DK-ba, késôbb alakult
úgy, hogy az önkormányzati
választásonmár képviselôje-
löltként indultam–hallhattuk
Kaposi Lászlótól.
Aképviselôelmondta:az

elsô hónapokban igyeke-
zett tájékozódni, megismerni
az önkormányzat, a hivatal
mûködését,sebbensokse-
gítséget kapott az itt dolgo-
zóktól.Fontosnaktartja,hogy
rávilágítsonazesetlegessza-
bálytalanságokra, korrupció-
gyanús ügyekre, melyekre
véleménye szerint a korábbi
idôszakbanvoltpélda,snem
szeretné, ha ezek jogkövet-
kezmények nélkül maradná-
nak.
–Avárosérdekébenszüle-

tettdöntéseknélhajlandóva-

gyok mindenkivel együttmû-
ködni, nem hiszem, hogy
amennyibenajobb-ésbalol-
dalegyüttszavaz,aznagyko-
alíciótjelentene.Igyekszem
a szakmai munkát különvá-
lasztani a politizálástól. Bé-
késcsaba jövôje szempont-
jából amunkahelyteremtést
tartomfontosnak,aminema
közfoglalkoztatásszélesítését
jelentené, hanem a vállalko-
zások, gazdálkodók helyzet-
be hozását. Térségünkben a
mezôgazdaságnakésazeh-
hez kapcsolódó feldolgozó-
iparnaklehetkomolyszerepe
példáulanyomdaiparmellett.
Ugyancsak meghatározónak
tartomazoktatásszínvona-
lának erôsítését, hiszen ez a
jövôzáloga,aszegénységbôl
valókitöréslehetôsége.
KaposiLászlókérdésünk-

re elmondta: városunkban
kimondottan jónak tartja a
kulturális életet, valamint ta-
pasztalatai szerint az intéz-
ményekben, a polgármesteri
hivatalbandolgozók is nagy
odaadássaléshivatástudattal
végzikmindennapimunkáju-
kat. Ugyanakkor vélekedése
szerint az emberek életszín-
vonalanemigazánteszilehe-
tôvé, hogy kihasználják a kí-
nálkozópihenési,szórakozási
lehetôségeket.Mintmondta:
országosan gyökeres válto-
zásokra lenneszükség,mert
mostegytekintélyuralmirend
feléhaladazország.

GajdácsE.

–Erreazeseményremin-
denkitvárunk,azittélôketés
azokat is, akik elkerültek, tá-
vollaknak,demostalkalmuk
lesz találkozni rokonaikkal,
barátaikkal.Kiadunkegydíjat
is annak a személynek, aki
Békéscsabahírnevéneköreg-
bítéséértkiemelkedôensokat
tett,svendégüllátunkCsaba
nevet viselômás települése-
ket is –hallhattukHanó Mik-
lóstól, aki emlékeztetett arra,
hogy a helyszínül szolgáló
CsabaParkegyrenépszerûbb
szabadidôs helye a csabai-
aknak, éppen ezért nagyon
bízika városvezetésabban,
hogy a fejlesztésekmásodik
üteméveltovábbbôvülhetnek
a szolgáltatások.Nagyren-
dezvények lebonyolítására is
alkalmasleszapark.

Kozma János, aCsabaPar-
kot üzemeltetô Békéscsaba
Vagyonkezelô Zrt. vezérigaz-
gatója egyebek mellett el-
mondta:aszórakoztatáslesz
az elsôdleges ezen a hétvé-
gén,deacsarnokban,aCsa-

ba-baba találkozó keretében
ismeretterjesztô, tájékoztató
elôadásokat is hallgathat a
közönség, lesznek gyermek-
programok a játszóparkban,
stöbbszínpadonkövetikegy-
mást a helyi és az országos
népszerûségnek örvendô
fellépôk is. Szombaton kon-
certetadDobrádi Ákos,Wolf  
Kati,Feke Pál,utcabálleszDj
Oszival,vasárnapBódi Guszti 
és a Fekete Szemek, vala-
mint a Mediterrán zenekar
garantálja a jó szórakozást.
Frankó Attila,aCsabaNapok
ötletgazdája megemlítette:
szépségversenyt is rendez-
nek,ésaRéthyPálkórháznak
köszönhetôenlehetôséglesz
több szûrôvizsgálaton részt
venni, mindemellett véradást
isszerveznekaCsabaNapo-
kon.

Bíró Csaba önkormányzati
képviselô, a közmûvelôdési,
ifjúsági, oktatási és sportbi-
zottság elnöke elmondta: a
városbüszkeaCsabaParkra
ésazittrendezett,színvona-
las programokra, melyeken
mindig a jó minôségû, helyi
alapanyagokbólkészültfinom-
ságokatkínálják.Ígyleszeza
CsabaNapokon is,amikora
szervezôk ígérete szerint na-
gyonbarátságosárakonlehet
jókatenni,már500forintértis
megebédelhetünk.Csanálosi 
László aCsabaParkképvisele-
tébenkiemelte:számosgyer-
mekprogram várja a komp-
lexumba érkezôket, s egyre
több óvodai, iskolás csoport
látogatjaakolbászmúzeumot,
játszóteretis,amitingyenesen
vehetnekigénybe.

G.E.

Csaba napokra készül a város
Minden program ingyenes lesz július 11–12-én

Kaposi László
Hanó Miklós: A CsabaPark egyre népszerûbb

„A város érdekében mindenkivel együttmûködöm!”
Az idén július 11–12-én a 
Csaba Napok a békéscsa-
baiak saját ünnepe lesz. Ezt 
támogatja a város, így min-
den program ingyen láto-
gatható – jelentette be Hanó 
Miklós alpolgármester az 
eseményt beharangozó tá-
jékoztatón. 
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Gécs Béla új könyve a nyomdászat érdekességeirôl

százrövid,ámannál
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ABékésMegyeiKönyvtárnyárinyitvatartása
2015.június29étôlaugusztus1igazalábbiakszerintmódosul.

Afelnôttkönyvtárnyitvatartása(kölcsönzés,olvasóterem):
Hétfô:14.00–19.00,kedd–péntek:12.00–19.00,
szombat:zárva

Agyermekkönyvtárnyitvatartása:
Hétfô–péntek:12.00–18.00,szombat:zárva

Ügyelet:Hétfô:8.00–14.00,kedd–péntek8.00–12.00
(Ügyeletalattiszolgáltatások:visszavétel,hosszabbítás,
napilapolvasó,internet)

Anyárinyitva
tartásidejealattis
folyamatosanérkeznek
újkönyvek,filmek,
zeneifelvételek.

Albert Sándor néhányhéttel
ezelôtt unokájával együtt
a házuk udvarán töltötte az
idôt.Egyszer csakegydur-
ranásra lettek figyelmesek,
majdpedigazt látták,hogy
atetôrôléppenazôkertjük-
be zuhan leegymacska.A
szegényállat ott helyben ki
isleheltealelkét–testénlö-
vedékütöttesebekvoltak.
Olvasónk felháborodott, 9

éveskisunokájátpedignem
gyôzte nyugtatni. Arra kért
minket, hívjuk fel a figyelmet

az ilyen jelenségekre.Mint
mondta,nemezvolt azelsô
alkalom, hogy környékükön
cicák tûntekel, illetve lettek
mérgezésáldozatai.Mostpe-
digvalakiattólsemriadtvisz-
sza, hogy fegyverrel vadász-
szonazállatokra.Márpedig
egy eltévedt lövedék embert
is eltalálhat, komoly veszélyt
jelenthet.Gondolkodjonelte-
hátmindenkiezen,éshavan
lehetôsége,tegyenazállatkín-
zók,akegyetlenkedôkellen!

GajdácsEmese

Ünnepipillanatoknaklehettek
részesei azok, akik a Deák
Ferencutcaireformátustemp-
lomban, június 14-én jelen
voltak a Békéscsabai Refor-
mátusGyülekezetKórusának
hangversenyén.AHajtmann 
Ildikó vezetésévelmûködôkó-
rus Istendicsôítését tekinti a
legfontosabbcéljának,desa-

ját közösségükön túl, a zene
irántérzékenynagyközönség
örömére is énekelnek. Így
különbözôhelyi ésországos
zeneieseményeken,megmé-
rettetéseken is jelen vannak.
Igényeszenélésüket,gazdag
repertoárjukat, éneklésüket
országos elismerések koro-
názzák.

Zsúfolásig megtelt a fényesi közösségi ház a június 16-ai 
lakossági fórumon, ahol Szarvas Péter polgármester várta 
az ott élôket, és amelyet megtisztelt jelenlétével a körzet 
önkormányzati képviselôje, Tímár Ella is.
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Hirdessen a

Csabai Mérlegben!
kéthetente 28 000 háztartásba 

juttatjuk el üzenetét.

A közösségi ház szinte teljesen megteltA református kórus középen Hajtmann Ildikó karvezetôvel A Nagy Imre Társaság Békéscsabai Szervezete koszorúzott

lakossági fórum Fényesen
Útjavítást, játszóteret szeretnének

zenével, énekkel, hálával
A református kórus hangversenye

Valaki cicákra vadászik

Szarvas Péter avárostérintô
beruházásokrólbeszélt,kitért
a finisébeérkezett belváros-
rehabilitációmásodikütemé-
reis.Ekkortöbbkérdéstiska-
pottavárosvezetô,akineka
válaszadásbanCsiaki Tamás 
osztályvezetôsegített.
A kérdések többek kö-

zött a közterület-használat
szabályaira, az ebtartásra,
a parlagfû irtására, az utak
rosszállapotáravonatkoztak,
de a Körös-parton kivágott
fák, a szennyvízberuházás
nyománkialakulthiányossá-
gok,atömegközlekedésne-
hézségei is szóba kerültek.
A kérdezô nehezményezte,
hogy sokat foglalkoznak a
belvárossalapolitikusok,pe-
diga fényesiek is figyelmet
érdemelnének, hiszen ôk is
ebbenavárosbanélnek.
A polgármester hangsú-

lyozta,hogyvárosvezetôként
fontosnaktartjaaperemkerü-
letekbenélôkproblémáinak

megoldását. Kiemelte, hogy
a fényesi emberek ugyan-
olyan fontosak számára,
mintajaminaiak,aLencsési
lakótelepen,Mezômegyeren,
Gerlán vagy a belvárosban
élôk.Aköltségvetésazonban
véges: lehetetlenminden la-
kossági igényt egyszerre ki-
elégíteni.
AFényesenélôkpetíciót

nyújtottakbenemrégiben.A
legtöbben útjavítást, játszó-
teret, sûrûbb buszjáratokat,
temetôrendezést, valamint
aGyörkeiutcaaszfaltozását
szeretnék. A polgármester
elmondta, hogy tárgyalás-
ban állnak a DAKK Zrt.-vel
abuszjáratoksûrítéseérde-
kében.Tímár Ella képviselô-
tôlaztismegtudtuk,hogya
közgyûlésmintegy20millió
forintothagyottjóvákörzeté-
re,és18millióforintállmajd
rendelkezésreaGyörkeiutca
éskörnyékerendbetételére.

VándorAndrea

Nagy Sándor, a társaságbé-
késcsabai szervezetének el-
nöke elmondta: örömmel lát-
ják, hogy a belváros-rekonst-
rukciókeretébenaNagyImre
teret, a mellszobor környe-
zetét is szépen felújították.
Az ünnepségen a Kazinczy
FerencÁltalános Iskoladiák-
jaimûködtekközre,azintéz-
ményigazgatója,Laczkó Irén 
pedig beszédében elevení-
tette fel Nagy Imre életútját,
munkásságát. Miniszterel-
nöksége alatt megszûnt az
egypártrendszer hazánkban,
visszaállt a 45-ös szabad
választások alapján alakított
demokratikuskoalíciósrend-
szer,ami1947-benmegszûnt,
a kormány Magyarországot
semlegesneknyilvánította.A
Kádár-kormány a tevékeny-
ségemiattbíróságeléállítot-

taNagyImrét,majdkoncep-
ciósperbenhalálraítéltékés
kivégezték.
Mint azt Laczkó Irén ki-

emelte,szellemiségétahata-
lomigyekezettelhallgatni,ám
a nyugati emigráció életben
tartotta emlékét, s itthon is
egyregyakrabbankerültszó-
ba.A rendszerváltozásmeg-
határozóeseményevoltNagy
Imreésmártírtársaiújrateme-
tése, snevemáraösszefor-
rott az 1956-os forradalom
eszméivel.
Abékéscsabaimegemlé-

kezésenaNagyImreTársa-
ság békéscsabai szervezete
és a POFOSZ nevében he-
lyeztek el koszorúkat a szo-
bornál.Azeseményen jelen
voltéskoszorúzottFekete Pál,
Békéscsabadíszpolgárais.

GajdácsEmese

nagy imrére emlékeztek
57 éve végezték ki a mártírt

A Nagy Imre Társaság Békéscsabai Szervezete tartott 
megemlékezést a mártírhalált halt miniszterelnökrôl el-
nevezett téren június 16-án délelôtt.

Készségfejlesztôjátékokmindenkorosztálynak•
Amegyelegnagyobbkreatív-hobbyválasztéka•
Agykontrollos,logopédiaiszakkönyvek,foglalkoztatók,me-•
sekönyvek
Gyermekmegôrzôésjátszóház•
Társasjátékokkölcsönzése•

Minden szombaton 9–12 óráig ingyenes kézmûvesfog
lalkozásfelnôtteknek,csakazalapanyagokatkellmegvásárolni.

Július4.• ............Makramékarkötôkészítése
Július11.• ..........3D-sképkészítése
Július18.• ..........Gyöngyfûzéskezdôknekéshaladóknak
Július25.• ..........Üvegtányérdíszítéseszalvétatechnikával

10újtársasjátékérkezettakölcsönzônkbe!

Andrássyút3–5.
(UniverzálÁruház)
www.varjatek.hu,
facebook.com/varjatek,
66/447-716,70/411-2156

KörösökVölgyeNatúrparkEgyesület
KörösökVölgyeLátogatóközpont
Békéscsaba,Széchenyiliget,66/445-885
www.korosoknaturpark.hufacebook.com/korosokvolgye

KERÉKPÁR-ésGPS-BÉRLÉS:Szuperkényelmeskerékpá-
rokvárjákakirándulnivágyókat,éshamármegvanabringa,
miadunktérképetéskiadványokatishozzá,amibenakad
egy-kétjóúticél.
IttanyárésélvezhetjükaNapmelengetôsugarait!Aszép

idô,afrisslevegôremekalkalmatadegykistestmozgásra.
AKörösökVölgyeLátogatóközpontbanbérelhetôkerék-

párokmegújultkínálatávalvárjukazaktívkikapcsolódásra
vágyókat!

Bôvebb információkkérhetôka06-66/445-885-ös telefon-
számonésalatogatokozpont@korosok.hue-mailcímen.

Kerékpárbérlés a Körösök Völgye 
Látogatóközpontban!

Kövessenekminketawww.facebook.com/korosokvolgyevagya
korosoknaturpark.huoldalakon.

BékésMegyeiKönyvtár
5600Békéscsaba,KissErnôutca3.Tel.:66/530-200
bmk@bmk.hukolcs@bmk.huhttp://konyvtar.bmk.hu
www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar

Az állatkínzás komoly indulatokat kiváltó téma, nem 
maradhat titokban, s tenni ellene is csak összefogás-
sal, fi gyelemfelkeltéssel lehet. Így gondolta ezt békés-
csabai olvasónk is, aki a napokban azzal kereste meg 
szerkesztôségünket, hogy megossza velünk szomorú 
tapasztalatait.

www.csabaimerleg.hu



Az elmúlt hónapokban olvasóink személyesen, de a Csa-
bai Mérlegben is nyomon követhették, hogyan újult meg, 
változott hétrôl hétre a belváros, a rehabilitáció második 
ütemének köszönhetôen. 

A Nagy Imre tér és a Csaba utca is megújult A megújult belváros átadása június 26-án voltAz eddig sáros, poros Knézich utcát is leburkolták

A Csaba Centernél az utat kinyitják majd a Jókai utca felé A Korzó téri szökôkút zenél, és új a vízképe is

Abábfesztiválnakéskísérô-
rendezvényeinek köszönhe-
tôenezenaszombatonmár
koradélutánjóhangulatban
töltöttékazidôtakicsikésna-
gyok.Aszínházelôttitérenis
bábelôadásokatláthatottakö-
zönség,dekilehetettpróbálni
acsúzlizdát,lehetettbábokkal
fotózkodniKádár Ferkó Fotó-
színházában,fateknôbôlfaha-
lakat pecázni, gólyalábakon
járni,pumpávalgolyókatfújva
gólt lôni,minicirkusztnézni
–szóval igen jókatszórakoz-
ni. Kora estemindez csak
fokozódott aSzent Iván-napi
népmûvészeti vigadalommal
ésaviharsarkigasztronómiai
kalandozásokkal.

ABalassiTáncegyüttes,a
BalkánTáncegyüttes,aCsa-
baTáncegyüttes,aHétpró-
básNéptánciskola, aRábai
TáncegyüttestagjaiaCsaba
Centerelôttgyülekeztek,és
elôszörottperdültektáncra.
Mlinár Pál biztatásáraegyre
többen és többen kapcso-
lódtak a táncba, így igazi
táncházkerekedettaCsaba
Center elôtt. Ezutána tán-
cosokanépesközönséggel
kiegészülve vonultak végig
azAndrássyúton, rá-rácso-
dálkozva a belváros-rehabi-
litáció második ütemében
felújítottburkolatra,azutak-
ra, terekre, a sok virágra, a
megszépült (bárekkormég

nemmûködô)Korzótériszö-
kôkútra.
Aszínházelôttitéren,aBé-

késcsabai Turisztikai Egyesü-
let gasztronapjának köszön-
hetôen, a Viharsarok ízeibe
kóstolhattak bele a résztve-

vôk.Délutánpörkölttel,azesti
órákban csabai disznótoros
ételekkelkínáltákazarra járó-
kat.Afalatozásutánatömega
SzentIstvántérrevonult,ahol
aBékésMegyeiNépmûvészeti
Egyesület gyönyörû pavilon-

jaibannépmûvészetivásárés
népi kismesterség-bemutatók
vártákazérdeklôdôket,de
voltkosaraskörhintaéskrea-
tívnépijátszótéris.Atérköze-
pénrakottmáglyakörülismét
hatalmas táncház kerekedett
a táncosoknak,azaktívkö-
zönségnek,valamintakísérô
DûvôZenekarnakésaBalkán
Plasztikzenekarnakköszön-
hetôen,pihenésképpenpedig
bábelôadásokat is láthatott a
publikum.
Amikorbesötétedett,meg-

gyújtották a máglyát, azt is
körültáncolták,ésakiszerette
volna,méga tûzugrást iski-
próbálhatta– fantasztikusés
egészen különleges hangu-
latban telt ezazesteBékés-
csabán.

MikóczyErika

A táncosok felvezetésével a menet végigvonult a frissen felújított belvároson

Este máglya körül táncoltak és a tûzugrást is kipróbálhattákTáncház a Csaba Center elôtt

Nyüzsgô forgatagnak, népmûvészeti vigadalomnak, va-
lamint bábos és gasztronómia kalandozásoknak lehet-
tek részesei azok, akik június 20-án délután és este el-
látogattak Békéscsaba belvárosába. A néptáncosokkal 
együtt rophatták, belekóstolhattak a viharsarki ételekbe, 
és ehhez hozzájöttek még a bábfesztivál eseményei is. 

népmûvészeti vigadalom kalandozásokkal 
Táncház, kóstolók és sok-sok játék Békéscsaba belvárosában

érdemes körülnézni a megújult belvárosban
A Korzó téri szökôkút zenél és a vízképe is programozható

Amegújultbelvárostjúnius26-
ánKiss Tibor alpolgármester,
Bíró Csaba képviselôésSzabó 
Tibor, a SADE-Magyarország
MélyépítôKft. területi igazga-
tójamutattabe.
A belváros-rehabilitáció

másodiküteménekkeretében
megtörténtazAndrássyútfej-
lesztése aMednyánszky és
Jókaiutcaközöttiszakaszon,
a Korzó téri szökôkút és tér
rekonstrukciója. A szökôkút
vizétmosthúszszíneslámpa
világítjameg,zenélésavízkép
isprogramozhatóanváltoztat-
ható.Leburkoltákabelváros
egyetlenföldesutcáját,aKné-

zich Károly utcát, megtörtént
aSzabadság tér11–17.szám
alatti ügyfélszolgálati udvar
rekonstrukciója,aCsabautcai
kerékpáros-gyalogos közle-
kedési felületkialakításaésa
NagyImretérrekonstrukciója.
AzAndrássyútCsabaCenter
elôttiszakaszaismegújult,az
utata teljes jelzôlámpáscso-
mópont felújításautánnyitják
majdkiaJókaiutcafelé.
Mint azt a jelenlevôk ki-

emelték,abelvárosfelújítása
azittélôkkényelmeésjóköz-
érzetemellettturisztikaicélo-
katisszolgál.

M.E.
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FelHíVás
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyûlé- 
se által adományozható „Ki-
váló Szociális Munkáért” 
kitüntetés javaslattételre

Azadományozásmódját,fel-
tételeitésakitüntetéspontos
leírását Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlésénekahelyi kitün-
tetésekrôlszóló20/2005.(VII.
14.)önkormányzati rendelete
szabályozza.
A javaslatnak tartalmaznia

kell az ajánlott személy vagy
közösség pontos adatait, az
adományozásalapjáulszolgá-
ló tevékenységvagyalkotás
részletes ismertetését, mélta-
tását.
A kitüntetés adományozá-

sára javaslatot tehetnek Bé-
késcsabaMegyeiJogúVáros
önkormányzati képviselôi, a
nemzetiségi önkormányzatok,
Békéscsaba Megyei Jogú
VárosÖnkormányzatKözgyû-
lésénekSzociálisésEgész-
ségügyi Bizottsága, a Bé-
késcsabavárosbanmûködô,
a szociális ellátás területén
tevékenykedô intézmények,
illetveazokközösségei,vala-
mintcivilszervezetek.
A javaslatokat 2015. au-

gusztus14.napjáigkellbe-
küldeni Békéscsaba Megyei
JogúVárosPolgármesteriHi-
vatalánakSzociálpolitikaiOsz-
tályára (5600 Békéscsaba,
Szabadságtér11–17.).Akitün-
tetés odaítélésérôl Békéscsa-
baMegyeiJogúVárosÖnkor-
mányzatKözgyûlésedönt.
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„B é k é s C s a B a  H a z a V á r !”
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdet a diplomás pályakezdôk támogatására a „Bé-
késcsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésére.

Célja:Adiplomáspályakezdôbékéscsabaifiatalokéletkez-
désének segítése, az identitástudat kialakítása, a fiatalok
Békéscsabáhozvalókötôdésénekerôsítése.

Azalábbifeltételekegyüttesteljesüléseeseténpályáza
totnyújthatnakbeazonszemélyekakik:
anemzetifelsôoktatásrólszólótörvényhatályaalátartozó•
felsôoktatási intézményben alapképzésben, mesterkép-
zésbenvagyosztatlanképzésbenszerzett,afelsôfokúta-
nulmányokbefejezésétigazolóoklevéllelrendelkeznek,
békéscsabailakóhellyelrendelkeznek,•
apályázatbenyújtásánakhatárnapjakéntmegjelöltnapig•
30.életévüketnemtöltikbe,
azoklevélmegszerzésétkövetô6hónaponbelülazokle-•
vélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben
Békéscsabánteljesmunkaidôsmunkaviszonytvagymun-
kavégzésreirányulóegyébjogviszonytlétesítettek,
apályázatbenyújtásáigazoklevélbenmeghatározottvég-•
zettség szerinti munkakörben Békéscsabán legalább 6
hónaponkeresztülteljesmunkaidôbenmunkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban dol-
goztak,
életvitelszerûenBékéscsabánlaknakés•
jövedelmüknemhaladjamegazöregséginyugdíjminden-•
korilegkisebbösszegének800%-át(228000Ft).

Apályázatokbenyújtása:Apályázatot–személyesenvagy
postaiúton–az3.mellékletszerintiûrlaponkellbenyújtani
úgy,hogyazszeptember30.napjáigmegérkezzenaPol-
gármesteri Hivatalhoz. A hiányosan vagy nem megfelelô-
enkitöltöttpályázatiûrlapjavítására,ahiányzómellékletek
benyújtásáraapályázatokbenyújtásáranyitvaállóhatáridô
leteltétkövetôennincslehetôség,azokatapolgármesterér-
demivizsgálatnélkülelutasítja.
Apályázatiûrlap:BékéscsabaMegyeiJogúVárosPolgár-
mesteriHivatalaSzociálpolitikaiOsztályánigényelhetô(5600
Békéscsaba,Szabadságtér11–17.)ésletölthetôBékéscsa-
baMegyeiJogúVárosHonlapjáról(www.bekescsaba.hu).

Apályázatiûrlaphozcsatolnikell:
azoklevélmásolatát,•
az oklevélbenmeghatározott végzettség szerinti munka-•
körbenBékéscsabánteljesmunkaidôsmunkaviszonyvagy
munkavégzésreirányulóegyébjogviszonylétesítésétiga-
zolóokiratmásolatát,
ajövedelemigazolásáraszolgálódokumentumotés•
apályázóáltalírt,legalább1500,legfeljebb3000karakter•
terjedelmûönéletrajzot,amelytartalmazzaapályázószak-
mai elképzeléseit, az általa esetlegesen végzett tudomá-
nyos,kutatóimunkabemutatását.

Elnyerhetô támogatás: Az ösztöndíj összege egyszeri
300000Ft,amelyazösztöndíjszerzôdésmegkötésétköve-
tô15naponbelülkerülátutalásraapályázóáltalmegjelölt
pénzforgalmiszámlára.

Maximálisantámogathatópályázatokszáma:10fô

Apályázatelbírálásasoránelônytélvezôpreferáltszakmák
felsorolásáta2.számúmelléklettartalmazza.
AbeérkezôpályázatokatazÖsztöndíj-véleményezôTes-

tület (a továbbiakban: Testület megvizsgálja, rangsorolja,
október15.napjáigmeghatározzaatámogatásraéselutasí-
tásrajavasoltpályázatokkörét.AmennyibenaTestületszük-
ségesnektartja,azülésénmeghallgathatjaapályázókat.A
polgármester–aTestületvéleményénekfigyelembevételé-
vel–hozzamegdöntését.

Azösztöndíjbanrészesülôpályázóköteles:
a)azösztöndíjszerzôdésmegkötésétôl számított36hóna-
ponbelülösszesenlegalább24hónapidôtartambanaz
oklevélbenmeghatározottvégzettségszerintimunkakör-
benBékéscsabán teljesmunkaidôsmunkaviszonyvagy
munkavégzésreirányulóegyébjogviszonykeretébendol-
gozni,

b)aza)pontbanmeghatározottfoglalkoztatás(ok)megkez-
dését, illetôlegmegszûnéséta jogviszony(oka)t létreho-
zó,illetvemegszüntetôokiratmásolatávalannakkeltétôl
számított15naponbelüligazolni,

c)az a) pontban meghatározott jogviszony elôzô évi
idôtartamátmindenévjanuár31.napjáigamunkáltatóál-
talkiállítottokirattaligazolnimindaddig,amígaza)pont-
banmeghatározottidôletelik,

d)apályázatiûrlaponmegjelöltadatainakesetlegesválto-
zásárólazönkormányzatot15naponbelülértesíteni.

Azapályázó,akiafentikötelezettségeinekvagyazösztön-
díjszerzôdésben meghatározott kötelezettségeinek nem
tesz eleget, békéscsabai lakó-, illetve tartózkodási helye
megszûnikvagyéletvitelszerûennemBékéscsabánél,köte-
lesanekifolyósítottösztöndíjösszegétajegybankialapka-
mattalnöveltenazerreokotadókörülménybekövetkeztétôl
számított15naponbelülvisszafizetni.

A pályázó a pályázatok benyújtásával hozzájárul ahhoz,
hogyabenyújtottpályázatábanmegjelöltszemélyesadatait
a pályázatot értékelô, a döntést elôkészítô és döntéshozó
személyekmegismerjék,apályázattal kapcsolatos felada-
taikellátásasoránkezeljék,valamintazt,hogyösztöndíjel-
nyeréseeseténnevüketésazösztöndíjösszegétazönkor-
mányzatnyilvánosságrahozza.

A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei
JogúVárosPolgármesteriHivatala,SzociálpolitikaiOsztály,
5600Békéscsaba,Szabadságtér11–17.
Apályázatokbeérkezésénekhatárideje:
2015.szeptember30.
Kérjük,hogyaborítékra írják rá:„Békéscsabahazavár!"
életkezdésitámogatáspályázat.
Apályázatidöntésekrôlszólóértesítésvárhatóideje:
2015.október31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdet a felsôfokú tanulmányokat folytatók támoga-
tására a „Békéscsaba hazavár!” felsôoktatási hallgatói 
ösztöndíj elnyerésére.  

Apályázatcélja:Afelsôoktatásbantanulóbékéscsabaifi-
atalokfelsôfokútanulmányainaksegítése,azidentitástudat
kialakítása,afiatalokBékéscsabáhozvalókötôdésénekerô-
sítése.

Azalábbifeltételekegyüttesteljesüléseeseténpályáza
totnyújthatnakbeazokaszemélyek,akik:
anemzetifelsôoktatásrólszólótörvényhatályaalátartozó•
felsôoktatási intézményben alapképzésben, mesterkép-
zésbenvagyosztatlanképzésbennappali tagozatonálla-
milagtámogatottképzésbenvesznekrészt,
békéscsabailakóhellyelrendelkeznek,•
apályázatbenyújtásánakhatárnapjakéntmegjelöltnapig•
25.életévüketnemtöltikbe,
apályázatbenyújtásáigfôiskolaiszintûalap-vagymester-•
képzésbenazadottfelsôoktatásiintézményáltalazoklevél
megszerzéséhezelôírttanulmányipontok(atovábbiakban:
kreditek) legalább 50%-át, osztatlan képzésben az adott
felsôoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez
elôírtkrediteklegalább60%-átteljesítették.

Apályázatokbenyújtása:Apályázatot–személyesenvagy
postaiúton–az1.mellékletszerintiûrlaponkellbenyújtani
úgy,hogyazszeptember30.napjáigbeérkezzenaPolgár-
mesteriHivatalhoz.

Ahiányosanvagynemmegfelelôenkitöltöttpályázatiûrlap
javítására,ahiányzómellékletekbenyújtásáraapályázatok
benyújtásáranyitvaállóhatáridôleteltétkövetôennincsle-
hetôség,azokatapolgármesterérdemivizsgálatnélkülel-
utasítja.

Apályázatiûrlap:BékéscsabaMegyeiJogúVárosPolgár-
mesteriHivatalaSzociálpolitikaiOsztályánigényelhetô(5600
Békéscsaba,Szabadságtér11–17.)ésletölthetôBékéscsa-
baMegyeiJogúVárosHonlapjáról(www.bekescsaba.hu).

Apályázatiûrlaphozcsatolnikell:
afelsôoktatásiintézményigazolásátapályázathozszüksé-•
geskreditekteljesítésérôl,
afelsôoktatásiintézményigazolásátapályázórészéreaz•
oklevélmegszerzéséhezelôírtkreditekszámáról,
a pályázó által írt, legalább 1500, legfeljebb 3000 karak-•
ter terjedelmû önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó
szakmaielképzeléseit,afelsôoktatásiintézménybeneset-
legesenvégzetttudományos,kutatóimunka,tudományos
diákköritagságbemutatását.

Elnyerhetôtámogatás:
Az ösztöndíj összege félévenként 5 hónap idôtartamra
(szeptembertôl januárigésfebruártól júniusig)havi40000
Ft,amelyapályázatbenyújtásakorfolyamatbanlévôfélévtôl
négyfélévig,delegfeljebbazoklevélmegszerzéséigjár.

Maximálisantámogathatópályázatokszáma:15fô
Apályázatelbírálásasoránelônytélvezôpreferáltszakmák
felsorolásáta2.számúmelléklettartalmazza.

AbeérkezôpályázatokatazÖsztöndíj-véleményezôTestület
(a továbbiakban: Testületmegvizsgálja, rangsorolja, októ-
ber15.napjáigmeghatározzaatámogatásraéselutasítás-
ra javasolt pályázatok körét. Amennyiben a Testület szük-
ségesnektartja,azülésénmeghallgathatjaapályázókat.A
polgármester–aTestületvéleményénekfigyelembevételé-
vel–hozzamegdöntését.

Azösztöndíjbanrészesülôpályázóköteles:
a)hallgatói jogviszonya folyamatos fenntartásávalapályá-
zat benyújtásakormegjelölt felsôoktatási intézményben
a pályázatban megjelölt szakon felsôfokú tanulmányait
megszakításnélkülvégezni,

b)azösztöndíj folyósításának idejealatta folyó félévre lé-
tesítetthallgatóijogviszonyátmindenévszeptember30.
napjáigésfebruár28.napjáigigazolni,

c)afelsôoktatásiintézményáltalelôírtkreditetésazokleve-
letafelsôoktatási intézményáltalelôírtképzési idôalatt
megszerezni,

d)azoklevélmegszerzését30naponbelülannakmásolatá-
valigazolni,

e)azoklevélmegszerzésétôlszámított6hónaponbelülaz
oklevélbenmeghatározottvégzettségszerintimunkakör-
benBékéscsabánteljesmunkaidôsmunkaviszonytvagy
munkavégzésreirányulóegyébjogviszonytlétesíteni,

f) az oklevél megszerzésétôl számított 36 hónapon belül
legalább az ösztöndíj folyósításának megfelelô számú
hónap idôtartamig a végzettség szerinti munkakörben
Békéscsabánteljesmunkaidôsmunkaviszonyvagymun-
kavégzésreirányulóegyébjogviszonykeretébendolgoz-
ni,

g)az e) és f) pontban meghatározott foglalkoztatás(ok)
megkezdését, illetôleg megszûnését a jogviszony(oka)t
létrehozó, illetvemegszüntetô okiratmásolatával annak
keltétôlszámított15naponbelüligazolni,

h)aze)és f)pontbanmeghatározott jogviszonyelôzôévi
idôtartamátmindenévjanuár31.napjáigamunkáltatóál-
talkiállítottokirattaligazolnimindaddig,amígazf)pont-
banmeghatározottidôletelik,

i) apályázatiûrlaponmegjelöltadatainakesetlegesválto-
zásárólazönkormányzatot15naponbelülértesíteni.

Azapályázó,akiafentikötelezettségeinekvagyazösztön-
díjszerzôdésbenmeghatározottkötelezettségeineknemtesz
eleget,akésôbbfolyósítandóösztöndíjrajogosulatlannává-
lik,ésakorábbanfolyósítottösztöndíjösszegétajegybanki
alapkamattal növelten köteles az erre okot adó körülmény
bekövetkeztétôlszámított15naponbelülvisszafizetni.

A pályázó a pályázatok benyújtásával hozzájárul ahhoz,
hogyabenyújtottpályázatábanmegjelöltszemélyesadatait
a pályázatot értékelô, a döntést elôkészítô és döntéshozó
személyekmegismerjék,apályázattal kapcsolatos felada-
taikellátásasoránkezeljék,valamintazt,hogyösztöndíjel-
nyeréseeseténnevüketésazösztöndíjösszegétazönkor-
mányzatnyilvánosságrahozza.

Apályázatokbenyújtásánakhelye:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
SzociálpolitikaiOsztály, 5600Békéscsaba, Szabadság tér
11–17.

Apályázatokbeérkezésénekhatárideje:
2015.szeptember30.

Kérjük,hogyaborítékra írják rá:„Békéscsabahazavár!"
felsôoktatásihallgatóiösztöndíjpályázat.

Apályázatidöntésekrôlszólóértesítésvárhatóideje:
2015.október31.

2. melléklet

„Békéscsabahazavár”felsôoktatásihallgatóiösztöndíjra
és „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatásra irá
nyulópályázatokelbírálásasoránelônytélvezôpreferált
szakmák:

1.Gépészmérnök
2.Építészmérnök
3.Villamosmérnök
4.Orvos
5.Diplomásápoló
6.Tanár(fizika,kémia,matematika,biológia)
7.Élelmiszer-iparimérnök



Négy napon át 18 megye 
128 településérôl érkezett, 
közel 900 diák mérte össze 
sporttudását Békéscsabán, 
a kis iskolák sportversenyé-
nek országos döntôjén és 
Kováts Tibor emlékverse-
nyen. 

A rendezvénymegnyitóján a
megjelenteket Csaszni Lász-
ló, amegyeidiáksportegye-
sület elnöke köszöntötte,
majd Szarvas Péter polgár-
mester mondott beszédet.
Utaltarra,hogygyermekkora
óta aktívan sportolt, sma is
fontosrészeéleténekamoz-
gás.Afiatalokatarrabuzdítot-
ta, ismerjékmegvárosunkat,
térjenekidevisszamáskoris.
Bíró Csaba, az önkormány-
zat sportbizottságának elnö-
ke a város sportéletérôl be-
szélt,kiemeltnéhánynagyon
eredményes egyesületet és
bajnokot is, akik példaként
szolgálhatnakamostnálunk
versengô gyerekek számára
is.Vincze József, aMagyar
DiáksportSzövetségképvise-
letében köszönetet mondott
aszervezôknek,aházigazda
Békéscsaba városának és a
felkészítôtanároknakis.

Mint megtudtuk, Kováts 
Tibor, a Békés Megyei Diák-
sport Tanács egykori titkára,
és édesapja kezdeményezé-
sére 15 évvel ezelôtt indult
útjáraa„Kisiskoláksportver-
senye” rendezvénysorozat,
amelyolyangyerekekszámá-
ra jelent komoly lehetôsé-
get,akiknehezebbenjutnak
sikerélményhez,érnekelkie-
melkedô eredményeket. A
kis iskolák tanulói korábban
egyéni sportágakban eljutot-
takugyanamegyeidöntôig,
desikerélményheznemjutot-
tak,viszontcsapatsportágban
soha sem tudtak részt venni
megyeiviadalokon.Amosta-

nimegmérettetésenadiákok
versenyzési lehetôséghez
jutottak,közösségiélmények
részesei lehettek.AMagyar
Diáksport Szövetség felka-
roltaakezdeményezést,ésa
2000/2001. tanévben lányés
fiúatlétika,lánykézilabdaésa
fiú labdarúgássportágakban
Békéscsabán megrendezte
azelsôdiákolimpiaiországos
döntôt. A „Kis iskolák sport-
versenye”országosdöntôje
mamárazegyiklegnagyobb
létszámú és legnépszerûbb
diákolimpiaieseményekközé
tartozik,sidénújra„vissza-
tért”Békéscsabára.

GajdácsEmese

Emberek a világban! Ha va-
laha meghalljátok együtt azt
akétszót,hogyBékéscsaba
ésbábfesztivál,azonnalülje-
tekkocsiba,vonatra,hajóra,
repülôre, biciklire, mesebeli
egyszarvúra, akármire, és
száguldjatok ide!El tudtok
képzelni egy olyan világot,
ahol minden valódi? Ahol
csak ihletbôl, szeretetbôl,
szakértelembôl született al-
kotásokjönnekszembe?Bé-
késcsabán nemcsak elkép-
zelte,meg isvalósítottaaza
sok jó mûvészember, aki itt
összegyûlt– lehetettolvasni,
hallaniaz ilyenésehhezha-
sonlógondolatokataXVI.Bé-
késcsabai Nemzetközi Báb-
fesztiválidején.
Valóban fantasztikus volt

az,amitaBékéscsabaiNap-
sugárBábszínházésaközre-
mûködôkjúnius19-eés21-e
közöttelénktártakabábfesz-
tiválon,aholkilenchazaimel-
lettötkülfölditársulatiskép-
viseltettemagát.Összesen27
produkciót láthatott a közön-
ség,háromnaponátszintefo-
lyamatosanzajlottakabábos
elôadások,amelyekbenvolt
mindena vásári komédiától
a báboperáig. A bábelôadá-

sokmellettminicirkusz,Kádár 
Ferkó Fotószínháza,Paprika
Jancsi csúzlizdája, sok-sok
igazijáték,demégkoncertek
is várták az érdeklôdôket. A
színházzal szemközti épület-
benpedigolyancsodásteret
hoztaklétre,aholakárasaját
bábelôdását is megrendez-
hetteabetérô.
Mivelezegycsaládibáb-

fesztivál volt, aKecskeméti 
Anna, Kovács Laura, Gu-
lyás Péter, Szenográdi Pé-

ter ésBobály Vendel alkotta
gyermekzsûri értékelte az
elôadásokat.Döntésüksze-
rint a legmeghatóbb törté-
net a Vojtina Bábszínház A
kisDecemberkirályavolt, a
legvidámabb elôadás díját a
Fekete Dávid Törökvészvitéz,
avagyVitézLászlóésatörö-
kökdarabjakapta,ésalegiz-
galmasabbbábfigura isazô
Vitéz Lászlója lett. A legjobb
elôadászene a Ciróka Báb-
színház Hamupipôkéjében

hangzottel.Alegizgalmasabb
látványt a szicíliai Antonio
Pasqualino Museo elôadá-
sábanaPárizsostromanyúj-
totta,a legjobbkülföldielôa-
dásnakpedigazoroszViktor 
Antonov zsinórcirkuszát talál-
ták. A közönségdíjat szintén
FeketeDávidkapta.
Köszönet a háromnapos

fergetegesbábosforgatagért
aNapsugárnak, ésminden
szervezônek!

MikóczyErika

9Csabai Mérleg

lenkefi  konrád emléktáblája 
„Gondolatban itt volt, itt van velünk”

Fergeteges bábos forgatag
Ihletbôl, szeretetbôl, szakértelembôl született alkotások a bábfesztiválon

Úgy képzelné az ember, hogy a mesefi gurák szülôatyja 
mondjuk egy erdô közepén, lombokon átszûrôdô napfénytôl 
és nézelôdô állatkáktól, vagy más különleges fi guráktól 
körülvéve merül el a mesék birodalmában, alkotja meg a 
meséket életre keltô bábokat. Közben a csabai valóságban 
Lenkefi  Konrád bábmûvész a Penza-lakótelep 1. szám 
alatti tízemeletesben álmodott és alkotott: a kilencedik 
emeleten élt családjával, és a földszinten volt a mûhelye. 
Lenkefi  Konrád már húsz éve nincs köztünk, de június 19-
étôl a házon tábla ôrzi az emlékét. 

– Nagyon furcsa helyzet
az,amikorazemberazédes-
apjának állít emléktáblát. Ô
1995-ben ment el közülünk,
húsz év telt el azóta, sok
munkával. Szerettem volna,
haôisbennelettvolnaebben
a munkában. Gondolatban
persze itt volt, itt vanvelünk,
de olyan jó lett volna meg-
kérdezni,hogyvajonjóltesz-
szük-e,amitteszünk–mond-
taLenkefi Zoltán,akiédesapja
örökébelépve,egyidejemár
a Békéscsabai Napsugár
Bábszínház vezetôje. Lenkefi
Zoltán köszönetet mondott
mindazoknak,akikazemlék-
táblafelállításáhozsegítséget
adtak,különPrisztavok Tibor-
nak,akiegymûalkotástkészí-
tettemléktáblának.

–LenkefiKonrádmûvésze-
tével,emberihitvallásávalhír-
nevethozottBékéscsabának.
Asokoldalúalkotómunkássá-
ga a Napsugár Bábegyüttes
mûvészi arculatát több mint
négy évtizeden át határozta
meg. Az együttest a város
kimagaslóértékévé tette,mi-
közbenhazánkbanésahatá-
rainkon túl is segítettmegis-
mertetni, becsülni amagyar
és a csabai bábmûvészetet
–mondtaSzarvas Péter atáb-
laavatón, hozzátéve: öröm,
hogya családból tovább vit-
ték ezt a mûvészeti öröksé-
get.
A táblaavató Lenkefi Kon-

rádunokájának,LenkefiLolá-
nakazénekévellettteljes.

M.Erika Még Indonéziából is érkeztek bábmûvészek Három napon át 27 elôadást láthattak a nézôk

Közel kilencszáz diák vett részt a megmérettetésen

Langaléta Garabonciások és mögöttük a népes „kurta lábú publikum”

Szarvas Péter és Lenkefi Zoltán a táblaavatón

A békéscsabaiak tavaly nyá-
ron már belekóstolhattak
abba,milyen is az, amikor
hétfônkéntsportolókkalnépe-
sülbea fôtér,egyesületekkel
ismerkedhetaközönség,sôt,
kiispróbálhatjaamozgásfor-
mákat.Idénjúnius22-énvette
kezdetét a sporthétfôk soro-
zata. Tíz héten át negyven
egyesület, harmincöt sportág
mutatkozikbea fôtéren,sha
valamelyik sport megtetszett,
az egyesületekhez is lehet
csatlakozni hétfônként négy
órátólasportdélutánokon.

Június közepén Békéscsa-
báraérkezettazOTPJunior
AdidasStreetballChallenge.
A meccseket a fôtéren ját-
szották le ahôséggeldaco-
ló csapatok. A Békéscsabai
Kosárlabda Klub ezúttal a
18.UtcaiKosárlabda-fesztivál
megrendezésében mûködött
közre. A Szent István téren
14+1 alkalmi pályát alakítot-
tak ki. A fôtéri streetballon
nemcsakapályákonfolyta
játék,denépszerûekvoltaka
dobóversenyek,kísérôprog-
ramok,bemutatókis.

sporthétfôk a fôtéren

streetball a centrumban

Diákolimpia Békéscsabán
Kis iskolák diákjai versenyeztek

Ihletbôl, szeretetbôl, szakértelembôl született alkotások a bábfesztiválon

MikóczyErika
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ARózsaFerencGimnázium
Szülôk-Öregdiákok Alapít-
ványa a Nemzeti Tehetség
Program keretén belül 628
ezerFttámogatástnyertela
tehetséges tanulók/fiatalok
számára 30, illetve 60 órás
egyéni fejlesztô programok
megvalósításának támogatá-
sakategóriánbelül.AzNTP-
EFP-14-0040 azonosító szá-
mú projektben az alapítvány
részérekétLegoMindstorms
EV3 robot került beszerzés-
re, valamint a Békéscsabai
Andrássy Gyula Gimnázium
és Kollégiummal szorosan
együttmûködveagimnázium
öttehetségestanulójarészvé-
telével30órásfoglalkozásso-
rozatotszerveztek.
A tanulókat megfigyelés,

illetve dokumentumelemzés
alapjánválogattákbeaprog-
ramba. Az informatikatanár,
valamint a szaktanárok, osz-
tályfônökök megfigyelései
alapjánkerültekakiválasztott
csoportba.Amegfigyeléseket
atanulókversenyeredményei
is alátámasztották. Mind-

annyiukra jellemzôanagyfo-
kúérdeklôdésazinformatika,
különösen a programozás
iránt,valamilyenszintenmind-
annyianismernekegyprogra-
mozásinyelvet.Ezekalapján
a legkreatívabb tanulókat si-
kerültbevonniatehetséggon-
dozóprogramba.
A foglalkozásokon–ame-

lyeketagimnázium informati-
katanára,Danczik Edit tartott
– megismertették a diákokat
a robotika alapjaival, fejlesz-
tették bennük többek között
a következô képességeket:
algoritmikusésproblémameg-
oldógondolkodás, kreativitás,
rendszerezô képesség, csa-
patmunka. Közben a diákok
matematikai, informatikai és
természettudományos ismere-
teiketishasználták,erôsítették.

Atanulók2,illetve3fôscso-
portbandolgoztak.Arobotok
használata ezt segítette, hi-
szenazegyéni feladatmegol-
dáshelyettittacsoportmunka
voltahangsúlyos.Azismeret-
szerzésprojektmódszeralkal-
mazásával történt, amelynek
fô jellegzetessége a tanulók
nagyfokúszabadsága,önálló-
sága.Aprojektmegvalósítása
soránahangsúlyazegyüttes
munkálkodáson, egymás se-
gítésén, elfogadásán, a kom-
munikációs készségek, tech-
nikákelsajátításánvolt.
A projekt a Nemzeti Te-

hetség Program, az Emberi
Erôforrások Minisztériuma,
azEmberiErôforrásTámoga-
táskezelô, valamint az Okta-
táskutatóésFejlesztôIntézet
támogatásávalvalósultmeg.

Pályázhatószociálisbérlakások:
Békéscsaba,Vécseyu.6.II.em.•
6. (háromszobás, összkomfor-
tos, 71m2 alapterületû, bérleti
díj összege: bruttó 21 797 Ft/
hó),
Békéscsaba,Telekiu.3.fszt.1.•
(egyszobás,összkomfortos,37
m2alapterületû,bérletidíjösz-
szege:bruttó9768Ft/hó).

Pályázhatószolgálatibérlakások:
Békéscsaba, Lepény Pál u. 3.•
III. em. 12. (kétszobás, össz-
komfortos, 48m2 alapterületû,
bérleti díj összege: bruttó
23520Ft/hó),

Békéscsaba, Andrássy út•
55–57. szám alatt (egyszobás,
összkomfortos, 24 m2 alapte-
rületû,bérletidíjösszege:brut-
tó7368Ft/hó).

A pályázat részletes feltételei a
www.bekescsaba.huinternetesol-
dalontekinthetôkmeg.

Pályázattal kapcsolatos informá-
ciók, valamint pályázati nyomtat-
vány igénylésének és leadásának
helye: Polgármesteri Hivatal, Szo-
ciálpolitikai Osztály, Békéscsaba,
Szabadságtér11–17.,II.em.23-as

iroda.Telefonszám:452-252/4240-
esmellék.

Aformanyomtatványahttp://www.
bekescsaba.hu/ weboldalról is le-
tölthetô.

Apályázatbenyújtásánakidôtar
tama:2015.július2.napjától2015.
július10.napja12.00óráig.

A pályázatok elbírálásának vár
ható idôpontja:A Lakásügyi Bi-
zottság 2015. szeptember hónap-
jábantartandósorosülése.

A Lego robotokkal ismerkednek a gimnazista diákok 

lego robotok az andrássyban

éPítészeti ötletPályázat 

10 Csabai Mérleg

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata épí-
tészeti tematikájú ötletpá-
lyázatot hirdet a „Munkácsy
Kulturális Negyed”, valamint
a „Híd-, sétány és Élôvíz-
csatornafejlesztésiprogram-
ja”megvalósításacéljából.

Apályázatcéljaolyanötle-
tek összegyûjtése, amelyek
alapulszolgálhatnakBékés-
csabaépítettkörnyezetének
megújításához, ennek ré-
szeként a városképet meg-
határozó Élôvíz-csatorna
és környezete megszépíté-

séhez, valamint a kulturális
értékeinkbemutatásátcélzó
„Munkácsynegyed” kialakí-
tásához.
Apályázatianyagésegyéb

információk letölthetôek a
www.bekescsaba.hu oldal-
ról.

– Nem elsô ízben kínálják fel 
az ingyenes hallásszûrés lehe-
tôségét. Mik az eddigi tapasz-
talatok, mennyire figyelnek oda 
az emberek a hallásuk egészsé-
gére?
–Munkámsoránazttapaszta-

latom,hogyazegészségtudatos
életmód évrôl évre egyre fonto-
sabbszerepettöltbeazemberek
életében,ésezahallásukkalkap-
csolatosan is ígyvan.Sokszora
környezetük ad olyan visszajel-
zéseket számukra, amelyek mi-
att felismerik a hallásproblémát.
A rokonok, barátok azok, akik
figyelmeztetikôketarra,hogytúl
hangosanhallgatjákaTV-t,vagy
szemrehányást tesznek nekik,
amiért csak kiabálva lehet velük
kommunikálni. Természetesen
elôfordul, hogy valaki a visz-
szajelzések ellenére halogatja a
problémamegoldását, mert tart
avizsgálattól.

– Mi lehet ennek az oka?
– Sokan félnek az ismeret-

lentôl, nem tudják, hogymi fog
történni.Pedigahallásvizsgá-
lat fájdalommentes, és nem jár
semmiféle kellemetlenséggel.
Perszeakadnakolyanokis,akik
érzik,hogyproblémalehetahal-
lásukkal,deennekellenérenem
akarnakszembesülniazzal,hogy
baj van. Tartanak attól, hogy a
diagnózistkövetôenazthalljáka
hallásspecialistától, hogy halló-
készüléketkellviselniük.

– Mitôl lehet ez a félelem a hal-
lókészülékekkel szemben?
Az embereknek negatív asz-

szociációikvannakahallókészü-
lékkel kapcsolatosan. Amikor
megmutatom nekik, hogy mi-
lyenpici,a legtöbbenmegis le-
pôdnek. Miután felpróbálják, és
megtapasztalják, hogy milyen
vele hallani, már könnyebben
megbarátkoznak a helyzettel.
Hazaviszik otthoni kipróbálásra,
ismerkednekakészülékkelésaz
új hallásszituációval. Ekkor érzik
csak meg igazán, hogy milyen
minôségi változást jelenthet egy
szakértelemmelmegválasztottés
beállítotthallókészülékazéletük-
ben. Egyébként a próbahordás

ingyenes,nemjársemmilyenkö-
telezettséggel, tehátnincsveszí-
tenivalójuk.

– Miért hangsúlyozzák az éven-
kénti szûrés fontosságát?
–Azéveshalláskontroll-vizsgá-

lat ugyanazért fontos,mint idôn-
ként az életünkbe beiktatott vér-
vétel,tüdôszûrésvagyafogorvosi
konzultáció.Vannakdolgok,ame-
lyeknemváltoznak,debekelllát-
nunk,hogyhallásunknemilyen.A
korelôrehaladtávalgyakranalakul
kinagyothallás.Anagyobbprob-
léma megelôzése érdekében ér-
demesrászánnunkazéletünkbôl
azta20-30percet,ugyanisminél
elôbb történik meg a diagnózis,
annálnagyobbazesély,hogysi-
kerülkorrigálniahallásveszteség-
bôladódópanaszokat.Sajnos,
néhány esetben találkoztammár
olyannalis,hogyvalakitúlsokáig
halogattaadöntést,ésmárnem
lehetett olyanminôségi változást
elérni, hogy a hallásélménye je-
lentôsenjavulnitudjon.

– Mit kell tennie annak, aki sze-
retne ellátogatni az ingyenes hal-
lásvizsgálatra?
– Az Amplifon nyári megelô-

zô kampányának köszönhetôen
most lehetôsége van arra, hogy
résztvegyenegyingyenes,teljes
körû hallásvizsgálaton. A világ
vezetô gyártóinak készülékeit
kipróbálhatja, és akár otthoni
környezetben is tesztelheti. A
vizsgálatokra nem kell várni, hi-
szenmindenki idôpontot kapés
személyreszabottellátásbanré-
szesül.Érdemestehátmostbeje-
lentkezni!

Bejelentkezéshezhívja
a06(66)454045ös
telefonszámot!

elmúlt 60 éves? Vizsgáltassa 
meg évente hallását!

A Békéscsabán (Andrássy út 37–43.) és a Mezôberényben (Petôfi  
Sándor utca 5/1.) található Amplifon Hallásközpontok ismét egész-
ségmegôrzô kampányt tartanak a lakosság számára. Kellemes, 
korszerûen felszerelt környezetben várják ingyenes hallásvizsgálat-
ra a Békés megyei érdeklôdôket. Az éves hallásszûrés fontosságá-
ról Szász Zsuzsanna hallásspecialistával, a békéscsabai Amplifon 
Hallásközpont vezetôjével beszélgettünk.

Szász Zsuzsanna 
hallásspecialista

BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzattulajdonábanálló
bérlakásbantörténôelhelyezésre



Amegnyitónamegjelenteket
Ando György,Petróczki Zoltán 
Gábor,Szarvas Péter és Zalai 
Mihály köszöntötte. A polgár-
mester arra emlékeztetett,
amikor a török után elnépte-
lenedettCsabátaFelvidékrôl
érkezô,szlovákajkúevangéli-
kusokkaltelepítettékbe.A300
éves örökségbôl többek közt
az 1822-ben közadakozásból
építettevangélikusnagytemp-
lomrahívtafelafigyelmet.
AtárlatotKocsor János tör-

ténész-muzeológus,akiállítás
kurátoranyitottameg,felidézve
aBékésvármegye1715.július
23-ai alakuló közgyûlésének
jegyzôkönyvében foglaltakat.
Az1715.évi92. törvénycikk
mondtakiavármegyevissza-
kebelezését a Magyar Szent
Koronába, visszaillesztését
azországközigazgatásirend-

szerébe.Azalakulóközgyûlés
jegyzôkönyvénekmásolataés
fordítása,valamintakorabeli
könyvkötészet és fémmun-
kásságremekeimellettCsaba
pecsétje és a régi, 150 évig
használtbíróiszékisláthatóa
kiállításon.
Ando György igazgató

köszönetetmondott a gyulai
Nádi Boldogasszony Plébá-
niának,abékésiésszeghalmi
református egyházközség-
nek,acsabai,mezôberényiés
kondorosi evangélikus egy-
házközségnek, a soproni és
avajaimúzeumnak,aBékés
megyeilevéltárnak,aMagyar-
országiRománOrtodoxPüs-
pökségnek,Gábor Zoltánnak 
és Seres Istvánnak, kik saját
anyagukatbocsátottákamú-
zeumrendelkezésére.

VándorAndrea

–Egynapokbanmegjelent
jelentés szerint a 2007–2013-
asunióstámogatásiciklusban
rendelkezésreállóforrásokfel-
használásában Magyarország
azéllovasországokközé tar-
tozik.MindazEU-skeretösz-
szegekodaítélése,mindpedig
a meglévô források lehívása
terénamásodikhelyenállunk
avizsgált11tagállamközött–
hallhattukVantara Gyulától,aki
hozzátette: a 2007–2013-as
uniós támogatási ciklus for-
rásainak 87 százaléka jutott
el a pályázókhoz Magyaror-
szágon.2014végéig21,7mil-
liárd eurót tudott felhasználni
az ország, és a kifizetések
üteme 2014második felében
ugrásszerûenmegnôtt.Eddig
többmint7700milliárdforintot
fizetett ki a fejlesztéspolitikai
intézményrendszer a kedvez-

ményezetteknek.Ezakifizeté-
si szint10százalékkalmaga-
sabbarégióátlagánál.
Vantara Gyula a nemrégi-

ben elfogadott költségvetés
lakosságotérintôhatásairólis
szólt sajtótájékoztatóján, azt
így foglalta össze: „Az intéz-
kedések hatására mindenki
léphet egyet elôre”. Az adó-
csökkentés,acsaládtámoga-
tásésamunkahelymegtartás
isaztszolgálja,hogyjavuljon
azemberekéletszínvonala.
Mint megtudtuk, az szja-

csökkentés mintegy 4 millió
embertérint,240ezrenvesz-
nek részt a közfoglalkozta-
tásban, 321 ezer gyerek jut
ingyenes étkezéshez és az
alsó tagozatbanminden kis-
iskolásszámárafizetésnélkül
jármajdatankönyv.

GajdácsE.
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A Munkácsy Mihály Múze-
um retro partival, a Mun-
kácsy Emlékház pedig fé-
nyekkel és a fény jegyében 
rendezett programokkal tet-
te emlékezetessé június 20-
án, szombaton este és éjjel 
a múzeumok éjszakáját.

Az emlékházban június 20-
ánesteéséjszaka,afényéve
jegyében, óránként rendha-
gyótárlatvezetésenvehettek
részt az érdeklôdôk, ahol a
sötét termekben fénynyaláb
mutatott a kiállítás tárgyai-
ra. Az Arany János Színkör
részletetadottelôazIndula
bakterházból, dr. Nyitrai Fe-
renc tûzzománc alkotásait
állítottaki,Kádár Ferkó Fotó-
színházábanpedigrégicsa-
bai városkép elôtt, korabeli
ruhákbanlehetettfotózkodni.

Szóvolt ezenazéjszakána
csillagokról, a nyári napfor-
dulóról, de volt játszóház,
tréfásjóslás,borkóstoló,ésa
népi díszítômûvész szakkör,
Polgár Julianna, valamint a
Szent-Györgyi diákjainak jó-
voltábóldivatbemutatóis.

A múzeum retro partival
tetteszínesséazéjszakát.Aki
ahatvanas-hetvenesévekbôl
származó relikviát, tárgyat,
ruhadarabot vittmagával, az
ingyenesenléphetettamúze-
umterületéreésvehetettrészt
a programokon. Igénybe le-
hetettvenniegy„meseautót”
városnézésre, volt zseblám-
pás tárlatvezetés, fényfestés,
játszóház ésmesterség-be-
mutató is a retro jegyében.
Lehetettretroételeketésitalo-
kat (perecet,Kojak-nyalókát,
vattacukrot, üdítôket) kapni,
bûvöskockáznivagysakkoz-
ni,bûvésztnézni, retrodivat-
bemutatót csodálni, elôadá-
sokathallgatni,sôt,Zalatnay- 
koncertet hallgatni is a nyári
napfordulón, az év legrövi-
debbéjszakáján.

M.E.

A múzeumban a retro jegyében zajlottak a programok

Divatbemutató az emlékház udvarán

Múzeumok éjszakája 
fényekkel és retro partival

Szarvas Péter emlékeztetett a betelepítésre isGajda Róbert és dr. Nagy Ágnes beszélt a programról

a megye „születésnapja” 
Az újjászervezés 300. évfordulója

„Hasznosan költsük el a pénzt!”
Vantara Gyula a költségvetésrôl

A Munkácsy Mihály Múze-
um régészei számos érté-
kes és érdekes leletet tártak 
fel munkájuk során. Ezek 
közül most a Békés megyé-
ben fellelt, legrégebbi szo-
bor maradványait ismerhet-
jük meg. 

– 2012-ben, Sarkad külte-
rületén, egy épülô kerékpár-
út nyomvonalán végeztünk
régészeti feltárást.Márakkor
tudtuk, hogy a helyszín érint
egy régészeti lelôhelyet, és
ez a késôbbiekben beigazo-
lódott,sikerthozottamunka.
A2méter szélesnyomvona-
lon, egygödörben,melyet a
8ezerévvelezelôttittéltelô-
deink az agyag kitermelése
után hulladékok tárolására
használtak, érdekes tárgyat
találtunk.Aföldalól,úgy1–1,5
méter mélyrôl került elô egy
istenanya-szobor töredéke –
mesélt a feltárás részleteirôl
Bácsmegi Gábor,aMunkácsy
múzeum régész-muzeológu-
sa,akimegismutattanekünk
a8ezerévestárgyat.Akiége-
tettagyagszoboralsórészét,
anôialakfarátéslábaitôrizte
megszámunkraa föld,a fel-
sôrésznemkerültelô.Aközel
10cm-estorzóróljólkivehetô,
hogy a nôi test egyfajta ter-
mékenységiszimbólumlehe-
tett.Igenérdekes,hogytöbb
részbôlállítottákösszekészí-

tôi, talánapraktikumvezette
ôket, talánkönnyebbvolt így
kiégetniazagyagot.
– Mindenképpen valami-

lyenszakrálisszerepelehetett
a szobornak, talán egy házi
oltár részevolt,vagyszertar-
tásoknál használhatták. Az
akkoriban itt élô Körösi kul-
túra népe a vadászat, halá-
szat,gyûjtögetésmellettmár
földmûvelésselisfoglalkozott,
ezértvoltkülönösjelentôsége
a termékenységi szimbólu-
moknak, melyeknek 80-90
százalékanôitestetformázott
–mondtaelaszakember.
Bácsmegi Gábortól meg-

tudtuk, hogy 8 ezer évvel
ezelôtt ittéltelôdeinkaBal-
kánról érkeztek ide, újabb
termôföldek után kutatva.
Fôként folyókmentén laktak

falvaikban, házaikat oszlo-
pokra építették, agyaggal
vonták be. A szarvasmarhát
már háziasítva hozták ma-
gukkal,avadonélôôstulkot
pedigvadászták.Afolyókból
halakat, kagylókat fogtak ki,
ezistáplálkozásukrészevolt.
Ismereteinkszerintviszonyla-
gosanbékébenélhettekitt,s
késôbbaKörösikultúra isa
Vonaldíszeskultúrábaolvad-
hatottbe.
ASarkadnálmegtalált,me-

gyénk legrégebbimûvészeti
alkotásaként számon tartott
szobortöredéket ma a Mun-
kácsy Mihály Múzeumban
ôrzik,satervekszerintaláto-
gatóka jubileumi,újállandó
kiállítás részeként találkoz-
hatnakmajdvele.

GajdácsEmese

M e s é l ô  M ú z e u M
Istenanya, megyénk legrégibb mûvészeti alkotása

Az apró mûalkotás fennmaradt darabja
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A Munkácsy múzeumban a Szent Koronába visszakebelezte-
tett Békés megye török utáni helyreállításának 300. évfordu-
lója alkalmából nyílt nagyszabású kiállítás a közelmúltban. 

Vantara Gyula, térségünk fideszes országgyûlési képviselôje 
június 26-án, megyei fejlesztési biztosként tartott sajtótájékoz-
tatóján a 2007–2013-as uniós támogatásokról és a nemrégi-
ben elfogadott költségvetés hatásairól tájékoztatta a  sajtót. 

nyári diákmunka a megyében
Munkaprogram 16–25 éveseknek

A program célcsoportjába
azoka16–25évközötti,nap-
pali tagozatos, tanulói vagy
hallgatói jogviszonnyal ren-
delkezôdiákoktartoznak,akik
nemrendelkezneksemvállal-
kozói,semegyéb,foglalkoz-
tatásra irányuló jogviszony-
nyal.Aprogramkereteinbelül
a foglalkoztatás történhet a
települési önkormányzatok-
nál, illetve az önkormányzat
fenntartásában álló, önkor-
mányzatialapfeladatellátását
végzô intézménynél. Legfel-
jebbnapihatórásfoglalkozta-
táshoz nyújtható támogatás,
ami nem lehet több,mint a
minimálbér–szakképzettsé-
getigénylômunkakörökbena

garantált bérminimum – idô-
arányoshányada.
A programhoz csatlako-

zás feltétele,hogyanappali
tagozatos diák a lakó- vagy
tartózkodásihelyeszerintille-
tékes járási hivatal foglalkoz-
tatási osztályán közvetítést
kérôként nyilvántartásba ve-
tesse magát. Ehhez szemé-
lyes okmányaival, valamint
érvényes diákigazolványával,
vagy annak az iskolai tanul-
mányok befejezése miatti
visszavonásakorkiadottisko-
lalátogatási igazolásával kell
amunkaviszonykezdeteelôtt
afoglalkoztatásiosztályrabe-
fáradnia,hogyaregisztráció
megtörténhessen.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a fôvárosi/megyei 
kormányhivatalok és a járási hivatalok megvalósításá-
val „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerô-piaci 
programot indít, melyrôl Gajda Róbert, a Békés Megyei 
Kormányhivatalt vezetô kormánymegbízott, és dr. Nagy 
Ágnes, a foglalkoztatási fôosztály vezetôje tartott tájé-
koztatót.



A nagyháborúban párját rit-
kító hôsiességgel harcoló,
sárga parolinos 101-es csa-
bai gyalogezred diadalmas
elôrenyomulásukban Varsó
alákerültek.Azegyikorosz–
lengyellakosúfaluvégénkö-
rülbelülegyhatévesszipogó
fiúcskavánszorgotthozzájuk,
–kezdiamegható történetét
aBékésmegyeiKözlöny1924.
január2-aiszáma.
Afiúcska,ahidegbenfázó-

san,remegvemondtael,hogy
szüleitkeresi,nemtudja,hová
lettek. A jószívû százegyes
katonákmegsajnáltákasíró,
árvánmaradtkisfiútésgond-
jaikbavették.Ezentúlô volt
a101-esek„ezredgyermeke”.
Mivelagyermekanevétnem
tudtamegmondani,aVarsói
Kovács József nevet adták
neki.AkisJóskagyerekhí-
ven követte a századotmin-
denfelé a háborúban. Részt
vettörömükben,bánatukban,
magyarul is megtanult, és
kedvencelettaszázadnak.
Aszázegyesekmégakkor

semhagytákel,mikorafront
mármindenütt felbomlott,és
magukkal hozták Csabára
1918-ban.IttazonbanVarsói
KovácsJózsikasorsaroszra
fordult,merta101-esgyalog-
ezred leszerelésekor senki
sem akarta magához venni
az„ezredgyermekét”.
A magára maradt gyerek

ezután sok helyen megfor-
dult,delegtöbbetCsabántar-

tózkodott.Legutoljára1923-
ban került vissza az immár
13 éves korú fiú, és azonnal
jelentkezett a rendôrségen,
hogy szerezzenek neki vala-
milyenfoglalkozást.Arendôr-
séghivatalosirataihiányában
rábíztaaNépjólétiHivatalraa
fiúügyét,amelyLernerAlajos
lakatosmesternél talált szá-
máramegoldást. A gyermek
1923.november20-átólmint
próbaidôslakatosinasdolgo-
zik.Lernerrövididôutánsze-
retné szabályszerûen leszer-
zôdtetniéskériavárost,hogy
járuljonhozzá.Magángyámot

is ajánl, Chrisztián György
népjóléti hivatali intézô sze-
mélyében.
VarsóiKovácsJózsefügye

fejtöréstokozavárosvezetô-
ségének, mert ismeretlen a
nemzetisége, az apja, anyja
neve, születési illetôségi he-
lye.Avalósága„Senkifia”
legénykebonyodalmasügyé-
benazárvaszékfogjakimon-
dani a végleges döntést. –
végzôdikazújságírása.
A101-esek„ezredgyerme-

ke” további sorsának alaku-
lásátnemismerjük.

GécsBéla
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Idén szabadtéri, nyilvános 
társulati üléssel zárta a 
2014/2015-as évadát a Bé-
késcsabai Jókai Színház 
a színház elôtti téren, ahol 
átadták a 2008-ban alapított 
Gálfy Gyûrû-díjat, és a leg-
jobb színészi teljesítménye-
kért járó elismeréseket is.

A közönség részleteket lát-
hatottaLandofMusicsiker-
produkcióból, az élô zenérôl
Rázga Áron zongoramûvész
gondoskodott.Az immárhe-
tedik éve nyilvános évadér-
tékelésen kiosztották azokat
az elismeréseket, amelyek
nélkülévadnemérhetvéget.
Az Évad Színmûvésze díjat
háromkategóriában ítélték
oda: ifjú tehetségként Czitor 
Attila, érett színmûvészként
Kara Tünde, tapasztalt szín-
mûvészként Bartus Gyula 
kaptameg.
Aszínháztársulataaleg-

jobbháttérmunkáértjáródíjjal
Kovács Edit Éva színházititkár
munkájátismerteel.
AGálfyLászlószínmûvész,

a teátrum egykori igazgatója
emlékére, a családdal közö-
sen létrehozott díj, a Gálfy
Gyûrû-díj odaítélésérôl a ha-
gyományoknak megfelelôen
szakmai bírálóbizottság dön-
tött. A kitüntetettre az elmúlt
évadbanbemutatottdarabok
rendezôi tettek javaslatot,
ebbôl a zsûri választotta ki
a legérdemesebbet. A szak-

maizsûri tagjai:Felkai Eszter 
színmûvész, a díj alapítója,
Buchmann-Horváth Emese,
aVivaLaMusicalvezetôsaj-
tóreferense, Hrecska Renáta 
kritikus,Doncsev András, az
MTVA Kulturális Fôszerkesz-
tôségének kulturális fôszer-
kesztôje,Szente Béla,aCsa-
bagyöngyeKulturálisKözpont
igazgatójaésNiedzielsky Ka-
talin újságíró,konzultáns.
A darabok rendezôi ál-

tal nominált szereplôk közül
ebben az évadban a Ber-
narda Alba háza címû drá-
mában Poncia, valamint a
Karkithemiacímûmonodrá-
mábanAnô(azazönmaga)
megformálásáértKaraTünde
Jászai-díjasszínmûvésznyer-
teelmármásodszorraszínhá-
zunk legmagasabb szakmai
díját,azaranyékszert.Adíjat

a színmûvésznôbetegsége
miatt a nomináló rendezô,
Tege Antal vetteát.
Adíjesôezzelnemértvé-

get,aBeolésaJókaiszínház
közös játékán a közönség,
illetve az olvasók Nagy Ró-
bertet választottákmegazév
Beolszínészének.
A gálán amûsorvezetôi

szerepet Presits Tamás Ko-
máromi Anettel karöltvema-
gabiztosan, a humort sem
nélkülözvehozta.
Azelmúltidôszakbanked-

ves hagyománnyá kezdett
válni,hogyatörzsközönség,
arajongók,kedvencsütemé-
nyeikkel kényeztetik a Jókai
színház színészeit. Az évad-
záró teadélutánona társulat
tagjai várták meglepetés fi-
nomságokkal az érdeklôdô-
ket.

Részleteket láthattunk a Land of Music produkcióból

Molnár Antal, és Gaburek Károly régi fotóján Mladonyiczki 
Béla, Mokos József, Molnár Antal és Miklós István

A Bárka irodalmi, mûvészeti és társadalomtudományi 
folyóirat legfrissebb számát is bemutatta

1914. augusztus 2-án indultak a háborúba a 101-esek, 
akiknek emlékét obeliszk ôrzi városunkban

évadzáró a színház elôtt 
Kara Tünde másodszor kapta meg a Gálfy gyûrût

Békéscsaba anno
A 101-esek „ezredgyermeke”

Jubileumi kiállításra készül 
Molnár antal

Fotók
a gabonamúzeumban

zalán tibor kapta
a körösök gyöngye díjat

Molnár Antal kerek évfordulóhoz közeledik, jövôre lesz 75 
éves, amit egy jubileumi kiállítással szeretne megünnepel-
ni. Munkáját sokan ismerik és elismerik, mégis mellôzve 
érzi magát, különösen az utóbbi néhány évben, mióta ide-
je jó részében balesetben megsérült feleségét ápolja.

A Szent Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola 
diákjainak fotóiból nyílt kiállítás június 18-án délután a 
Gabonamúzeumban. A fi atalok alkotásai itt készültek, az 
egykori gazdálkodói lét rekvizitumait, a tanya hangulatát 
mutatják be.

A szlovák tájház udvarán megrendezett irodalmi délután-
nal zárult az idei könyvhét Békéscsabán.

Molnár Antal leggyakrabban
kerékpárján rója a csabai
utcákat, korábban aPenza-
lakótelepegyikházánaktetô-
terébenvoltmûterme,dema
már inkábbcsakotthon fest.
Tájképein, akvarelljein, gra-
fikáin realista módon jeleníti
meg a Körös menti tájat és
az itt élô embereket, elége-
dettséggeltöltiel,haamaga
egyszerûségében mutathat-
ja meg a csabai valóságot.
Mokos József békéscsabai
szabadiskolájábankezdtepá-
lyáját,mesterevoltSchéner
Mihály, de az egri tanárkép-
zôbenBlaskóJánosésNagy
Ernôis.Egyéniéscsoportos
kiállítások sora áll mögötte,
azAlfölditárlatokonkorábban
együttállítottkipéldáulGabu-
rekKárollyal,LiptákPállalés
KosztaRozóvalis.

–Ha idômengedi,ma is
festegetek,legutóbbaMagyar
Alkotómûvészek Országos
EgyesületeáltalkiírtHarmónia
pályázatra adtam be három
munkámat.Sajnoshároméve
súlyos baleset érte a felesé-
gemet,azótaômozgásában
korlátozott,kerekesszékhez
kötött,ahogyan tudom, igyek-
szemápolni, igyekszemsegí-
tenineki.Mindemellett jövôre
leszek75éves,ésszeretnék
egyéletmû-kiállítástrendeznia
munkáimból, begyûjtömazo-
katafestményeketis,amelye-
ketmármegvásároltak.Bízom
benne,hogyehhezsegítséget
kaphatokavárostól–mondta
amûvész,akimais,hameglát
valami szépet, vázlatokat ké-
szít,hogyaztmegmutassaés
megláttassamásokkalis.

MikóczyErika

„Én kiállítok, te kiállítasz,
ôkiállít–Amikiállításunk”
címmel nyílt tárlat a Gabo-
namúzeumban békéscsabai
középiskolások fotóiból. A
SzentGyörgyiAlbertGimná-
ziumésSzakközépiskolanö-
vendékeiaközelmúltbanegy
programkeretébenafotózás
alapjaival, a képszerkesztés-
sel ismerkedtek. Munkájuk
eredményeként a Gabona-
múzeum területén készültek
elazokafényképek,melyek-
bôlkiállításnyílt.
A megnyitón Túriné Ko-

vács Márta,ahivataloktatási
osztályának vezetôje szólt a
jelenlévôkhöz. Mint mondta,
a diákok által készített fotók
szépen adják vissza a letûnt
idôk világát, itt-ott kicsitme-
lankolikus hangulatot áraszta-

nak,demindenképpenhatást
gyakorolnakanézôreéseza
fontos.A fiatalokészrevették
azokat az apró részleteket,
melyek mások számára is
érdekesek lehetnek, élményt
adnak. „Azélet,a remény,a
szabadságjelenikmegaké-
peken” – méltatta a kiállítás
darabjait TúrinéKovácsMár-
ta.Novák Attila mûvésztanár
ugyancsak elismerôen szólt
a tanulókmunkáiról, smeg-
köszönte a közremûködést
Pintér Anikónak,akiaMunká-
csy Mihály Múzeumot, vala-
mintVarga Ottónak és Ujházi 
Györgynek,akiaCsabagyön-
gyeKulturálisKözpontotkép-
viselteaprojektsorán.Akiál-
lításoktóber31-éig láthatóa
Gabonamúzeumban.

GajdácsEmese

Az eseményenElek Tibor, a
Bárka címû folyóirat fôszer-
kesztôjeértékelteakönyvhét
eseményeit. Mint mondta,
azelôzôévekhezhasonlóan
most is egyfajta kontraszt
jellemezte a rendezvényso-
rozatot,hiszenannakellené-
re, hogy rendkívül gazdag,
színes programkínálatot
állítottakösszemindBékés-
csabán, mind Gyulán, saj-
nos,alátogatottságnemezt
tükrözte.
A következôkbenaBárka

legfrissebbszámátismerhet-
ték meg a jelenlévôk, majd
helyialkotókmûveibôlolvas-
tak fel részleteket. A hagyo-
mányoknakmegfelelôen ez-

úttalsemmaradtelajátékos,
rögtönzött versíró verseny,
melynekkeretébenahallga-
tóság megadott témára írt
egy-egykisalkotást.Ezúttal
ahôségrôlkellettverseketfa-
ragni, s a jelenlévôkéltek is
alehetôséggel.Aversengést
Dávid Péter nyerte, máso-
dik helyezett Fodor György,
„bronzérmes” pedig Kecseti 
Nóra ésSzilágyi András lett.
Az ideiKörösökGyöngye

díjat,aKörösIrodalmiTársa-
ság által alapított elismerést
ezúttalZalán Tibornak ítélték
oda, ám ô betegsége miatt
ezt az elismerést nem tudta
ottátvenni.

GajdácsEmese
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AzOrszágosSzlovákÖnkor-
mányzat békéscsabai szék-
helyûkutatóintézeteésaBé-
késMegyeiKönyvtár jóvoltá-
ból az idén elôször szlovák
nyelvû könyvekkel, kiadvá-
nyokkal is találkozhattunk
Békéscsabafôteréna86.Ün-
nepiKönyvhétenés14.Gyer-
mekkönyvnapokon.
MintaztHornoké dr. Uhrin 

Erzsébettôl,akutatóintézet
tudományos fômunkatársá-
tól megtudtuk, Rakonczás 
Szilvia könyvtárigazgató ha-
gyományteremtô kezdemé-
nyezéseaz intézetükbenpo-
zitív fogadtatásra talált. Így
mintegyötvenötsajátkiadvá-
nyukkal – többnyire szlovák
nyelvûekkel,kétnyelvûekkel
ésmagyarnyelvûekkel–talál-
kozhattakazolvasók.Köztük
amagyarországi szlovákok

történelmével, kultúrájával,
néprajzával,hagyományaival,
nyelvévelfoglalkozókönyvek-
kel, a régebbi kiadványoktól
kezdvealegfrissebbekig.
–Akülönbözô,szlovákok

által látogatott rendezvénye-
ken mindig megtalálhatók a
kiadóként is mûködô kuta-
tóintézet tudományos tevé-
kenységétbemutatókötetek.
Célunk,hogyaváros lakos-
sága ismegismerje kutatási
tevékenységünket, munkán-
kat.Nagy sikere voltBékés-
csabán Demmel József A
kettôs identitás ára címû,
a Szeberényiekkel foglal-
kozó kötetének, a Kor®idor
kétnyelvû történelmi folyóirat-
nak,deemlíthetnémdr. Tuska 
Tünde munkáját,aČabiansky
kalendártakezdetektôl,1920-
tól,majdaz1991-esújraki-

adástólnapjainkigfeldolgozó
bibliográfiájátis.Legközelebb
július negyedikén, Telekge-
rendáson,amagyarországi
szlovákok napján állítjuk ki
kiadványainkat – tudtukmeg
HornokéUhrinErzsébettôl.

VándorAndrea

Vďaka Výskumnému ústavu 
Celoštátnej slovenskej samo-
správy v Maďarsku, ktorý sídli 
v Békešskej Čabe a Knižnici 
Békešskej župy na 86. Sláv-
nostnom týždni knihy a na 14. 
Dňoch detských kníh tohto 
roku na hlavnom námestí 

nášho mesta po prvýkrát sme 
sa mohli stretnúť s knihami, 
publikáciami aj v slovenčine.

Ako nás informovala hlav-
ná vedecká pracovníčka vý-
skumného ústavu, dr. Alžbeta 
Hornoková Uhrinová iniciatíva 
riaditeľky knižnice Szilvie Ra-
konczásovej vytvoriť tradíciu 
mala v ich inštitúcii pozitív-
nu odozvu. Čitatelia sa takto 
mohli zoznámiť skoro s 55-imi 
ich vlastnými publikáciami – 
väčšinou v slovenčine, sčasti 
dvojjazyčnými a maďarskými. 
Medzi nimi s knihami, ktoré 
rozoberajú históriu, kultúru, 
národopis, tradície a jazyk 
Slovákov v Maďarsku, pritom 
boli vystavené od najstarších 
až po najnovšie publikácie. 

– Náš ústav, ktorý funguje 
aj ako vydavateľstvo vždy je 
prítomný s publikáciami z ob-

lasti našej odbornej činnosti 
na rôznych podujatiach, kto-
ré navštevujú Slováci. Našim 
cieľom je, aby aj obyvatelia 
mesta spoznali našu činnosť, 
našu prácu. Veľkému úspechu 
sa tešili napr. dielo Józsefa 
Demmela o Szeberényiov-
coch s názvom Cena dvoja-
kej identity, alebo dvojjazyčný 
historický časopis Kor®idor. 
Ale mohla by som spomenúť 
aj bibliografi u dr. Tünde Tuš-
kovej, ktorá spracuje čísla 
Čabianskeho kalendára od 
začiatkov, od roku 1920 a ná-
sledne aj od znovuvydávania, 
od roku 1991. Nabudúce naše 
publikácie budú vystavené 4. 
júla v Telekgerendáši, v rámci 
Dňa Slovákov v Maďarsku – 
dozvedeli sme sa od Alžbety 
Hornokovej Uhrinovej. 

AndreaVándorová

szlovák kiadványok
a könyvhéten

slovenské publikácie na 
slávnostnom týždni knihy

INGATLAN

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

Békéscsabán, aMester utcában 820
m2-esbelterületitelek(jelenleggyümöl-
csös)fúrottkúttaleladó.Villany,telefon
azutcában.Tel.:30/574-0913.

BékéscsabaiFényesen,Györkeiu.30.
címen120m2-esöreg,deszáraz,jóel-
osztásúcsaládiház1981m2-es,fényesi
fôcsatornárafutó telekkel(öntözési le-
hetôséggel), hatból öt tulajdonrész el-
adásával,beköltözhetôeneladó.
Eladásiár:3,9MFt.Tel.:30/829-7941.

Békéscsabán, a Bartók Béla úton
szigetelt, liftesház8.emeleténegy50
m2-es, 2 szobás, erkélyes, zuhanyzós,
összkomfortos, lakás eladó! A házban
afûtésirendszerfelújítva,újkazánokkal
mûködik, külön vízórák vannak. Júliusi
beköltözésseleladó!Irányár:5800000
Ft.Tel.:20/980-9162.

Békésen,aKaracsTerézu.3/A-ban
58 m2-es, teljesen berendezett lakás
SÜRGÔSENELADÓ! Irányár:5,9MFt.
Tel.:30/228-2376.

LakáseladóaFelsôKörössoron,dup-
lagarázzsal.30/938-4441,30/451-6748.

Békéscsabán,belterületen,aGereb-
lyés utcában építkezésre is alkalmas,
804 m2-es, jelenleg gyümölcskert el-
adó.Avillanybevezetve,agázcsonka
kertben, fúrt kút van, vezetékes víz az
utcában.
Érd.:30/646-6601vagy20/240-3521.

OKTATÁS

Játékosatlétikaiedzések6–12éves
gyerekeknekazatlétikaiklubnál.
Tel.:20/238-1620.

Angoloktatáskezdôszinttôlaközépfo-
kúnyelvvizsgáig:70/392-0459.

Matematikapótvizsgára,pótérettségire
felkészítéstvállalok:70/392-0459.

Angoltanítástvállalok:20/238-1620.

Matematikapótvizsgárafelkészítés.
Tel.:20/238-1620

SZOLGÁLTATÁS

Zár,redôny,reluxa,szalagfüggöny,szú-
nyogháló,napellenzôszerelése,javítása,
kulcsmásolás.Utánfutó-kölcsönzés,6m
hosszignyújtható,billentôönürítôsplató-
valis!DobosIstvánu.20.
Tel.: 30/233-4550,70/335-7584,
 66/636-135.

Hûtôk,fagyasztókjavítása.Békéscsa-
ba,Fiumeiu.4.BaliésFiaBt.
Tel.:20/921-2521,20/944-6986.

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

Tömérdeka fizetendô járulék?Nem
kapjamegidôbenazátutalásokat?Ne-
hezenvált?Látogassonelhozzánk!
Medosoftkönyvelôiroda.
www.medosoft.hu

Fodrászházhozmegy:70/238-5033.

PingpongteremnyílikBékéscsabán,
oktatáskicsiknek,nagyoknak.Minden-
kitszeretettelvárunk.Tel.:70/321-9675.

Költöztetésgaranciával,ésmindenfaj-
taárufuvarozás.Tel.:30/463-9763.

MUNKA

Gyakorlattalrendelkezô,megváltozott
munkaképességû varrónôket keresünk
békéscsabaimunkahelyre.
Elérhetôség:30/349-4686.

www.csabacenter.hu

2015. július 2–8.
Terminator:Genisys•
(szinkr.amerikaisci-fiakció)
VILÁGPREMIER!3D!
Agymanók•
(szinkr.amerikaianimációs)3D!
JurassicWorld•
(szinkr.amerikaikaland)3D!
MagicMikeXXL(szinkr.amerikai•
komédia)VILÁGPREMIER!
Megôrjítacsaj•
(szinkr.amerikaivígjáték)
Hamupipôke•
(szinkr.amerikaicsaládikaland)
Szeleburdisvédcsaládnyaral:All•
Inclusive(szinkr.svédcsal.vígj.)ART!
Lánymacskával•
(olasz–franciadráma)ART!

2015. július 9–15.
Minyonok(szinkr.amerikaicsaládi•
animációs)VILÁGPREMIER!3D!
Terminator:Genisys•
(szinkr.amerikaisci-fiakció)3D!
Agymanók•
(szinkr.amerikaianimációs)3D!

Hôs6os(szinkr.amerikaianimációs•
vígjáték)3D!1Oscar-díj!
Akasztófa(amerikaihorror)•
VILÁGPREMIER!
MagicMikeXXL•
(szinkr.amerikaikomédia)
Amásodikanya•
(brazildráma)ART!

2015. július 16–22.
Minyonok(szinkr.amerikaicsaládi•
animációs)3D!
Terminator:Genisys(szinkr.•
amerikaisci-fiakció)3D!
Agymanók•
(szinkr.amerikaianimációs)3D!
Ted2(szinkr.amerikaivígjáték)•
PREMIER!
Agymanók•
(szinkr.amerikaianimációs)
Akasztófa(amerikaihorror)•
MagicMikeXXL•
(szinkr.amerikaikomédia)
KardfogkapitányésaLamaRama•
kincse(szinkr.norvégcsal.kaland)
TaxiTeherán(iránijátékfilm)•
PREMIER!ART!

Marci bácsiakevermesi té-
eszben állatgondozóként dol-
gozott, majd 1980-tólMezô-
megyerenélt.Feleségével58
évigéltboldogházasságban.
Négy gyermekük született, 1
lányés3 fiú.11unokája,19
dédunokája és 4 ükunokája
van.Marcibácsi12éveönként
döntött úgy, hogy otthonba
vonul. Mintmegtudtuk,Rung 
Mártont 1929-bensoroztákbe

katonának,1933-banmárhu-
szárkéntabudaivárbanszol-
gált,Augusztafôhercegnôlo-
vászavolt.Túlélteazelsôésa
másodikvilágháborút,smajd
négyévigkényszerültahadi-
foglyokkeserûkenyerétenni,
deemiattbeszélnémetül,oro-
szulésrománulis.Marcibácsi
összesen12évigvoltkatona.
Egyikfia,Józsefszinténjú-

nius25-énszületett,ésMarci

bácsi 90. születésnapjakor,
ugyancsakjúnius25-énérke-
zett meg dédunokája, Péter.
Pallag Géza,azotthonigazga-
tójaa lakóknevébenköszön-
tötte az ünnepeltet. Magyari 

Jánosné Rung Anna – Marci
bácsi lánya – az otthon dol-
gozóinak mondott köszönetet
azért a törôdésért, amellyel
Marcibácsitiskörülveszik.

VándorA.

Rung Mártont 105. születésnapja alkalmából köszöntötte 
június 25-én Szarvas Péter polgármester, dr. Bacsa Ven-
del jegyzô és Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes tanács-
nok. Marci bácsi a Fília Alapítvány Idôsek Otthonának la-
kója, itt kereste fel a város elsô embere jókívánságaival, 
ajándékaival, tortával az ünnepeltet, aki Kevermesen élte 
le élete elsô hetven évét. 

rung Márton 105 esztendôs
A város legidôsebb polgárát köszöntötték 

Egy kisfi út hagytak 22-érôl 23-ára virradó éjjel a békéscsa-
bai Réthy Pál kórház babamentô inkubátorában. A kisfi ú 
47 centiméteres, 2940 grammos, és a kórházban egyelôre 
a Csabai Zoltán nevet kapta – tudtuk meg dr. Baji Sándor-
tól, a gyermekosztály fôorvosától.  Az inkubátor 2006 óta 
mûködik, azóta hat gyermeket helyeztek el ott

újszülöttet találtak
a babamentô inkubátorban

rung Márton 105 esztendôs
A város legidôsebb polgárát köszöntötték 




