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Körültekintô, takarékos költségvetés
Békéscsaba idén 14,4 milliárd forintból gazdálkodhat

március 15.
Nemzeti ünnepünk

A közgyûlés legutóbbi ülésén, február 26-án, a képviselôk többsége elfogadta
Békéscsaba 2015. évi költségvetését. A 14,4 milliárdos költségvetés a kötelezôkön felül számos önként
vállalt feladatra tartalmaz
elôirányzatot, biztosítja az
intézményrendszer idei mûködését, és fejlesztésekkel
is számol.
A 2015. évi költségvetés kiadásainak fôösszege közel
14,4 milliárd forint, míg a bevételek tervezett nagyságrendje 13,4 milliárd forint. A
különbözetként jelentkezô
közel egymilliárdos hiányt
kezeli a betervezett elôzô évi
költségvetési maradvány 242
millió forintos összege, a 270
milliós rövid lejáratú betét, a
2013. évi hitelfelvételbôl rendelkezésre álló 146 milliós
összeg, valamint az új fejlesztési feladatokra betervezett
330 milliós hitel.
A helyi adókra tervezett eredeti elôirányzat múlt évben túlteljesült, most ezzel az összeggel, 3,3 milliárddal szerepel a
büdzsében. Az önkormányzat
idén a város fejlôdése érdekében új programok elindítását is tervezi, a fejlesztések
jelentôs része továbbra is pályázati forrásokból történik. A
kommunális beruházásokra,
felújításokra azonban nem áll
rendelkezésre pályázati forrás,
ezért azt hitelbôl oldják meg.
– A 2015. évi költségvetés
a makrokörülményekhez iga-

Közlemény óvodai
jelentkezésről 10. oldal

városi programja

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata tisztelettel
meghívja a város minden polgárát
2015. március 15-én (vasárnap)
az 1848/’49-es forradalom és
szabadságharc emlékére rendezendô városi ünnepségre

A mûködés biztosított és fejlesztéseket is tartalmaz Békéscsaba 2015. évi költségvetése
zodó, körültekintô és takarékos, amelyben szerepel egy
330 milliós fejlesztési hitel,
400 milliós vagyonhasznosítási bevétel, és amelyben figyelembe kellett venni, hogy
most a tavalyinál több mint
460 millió forinttal kevesebb
állami támogatással számolhatunk. Idén új adót nem
vet ki az önkormányzat és a
meglévô adónemekben sem
tervez emelést. Mindemellett a költségvetés biztosítja
az intézményrendszer stabil
mûködését, a város fejôdését
– mondta a polgármester, aki
felhívta a figyelmet a nevesített fejlesztési programokra.
– Számos feladat elkerült a
várostól, a feladatokkal együtt
vittek el forrásokat is, de ne
feledkezzünk meg arról, hogy
az állam átvállalta a város
adósságát. Ha ez nem lett

volna, idén 930 millió forintot
kellene hiteltörlesztésre fordítanunk – emelte ki dr. Ferenczi Attila tanácsnok, hozzátéve, hogy a költségvetésben a
polgármester által nevesített
fejlesztési programok zöme
már évek óta folyik.
Hanó Miklós köszönetet
mondott a pénzügyi osztálynak, külön is Tarné Stuber Éva
osztályvezetônek, hogy „öszsze tudta rázni” az igényeket.
Kiss Tibor kiemelte, hogy a
feszített költségvetés ellenére az oktatás, a kultúra és a
sport továbbra is stratégiai
ágazat maradt. Takács Péter hiányolta a tervezetbôl a
programok részletes leírását.
Miklós Attila a város megtartó
erejének fontosságáról, Fülöp
Csaba pedig arról beszélt,
hogy érdemes a korábbi sikeres programokat új elemekkel

kiegészítve folytatni. Szabóné
Kocziha Tünde megjegyezte,
hogy a feladatok finanszírozása nem oldható meg önerôbôl, Békéscsaba most hitelt
vesz fel.
A közgyûlésen jelen volt
Vantara Gyula országgyûlési
képviselô, aki egyebek mellett
felhívta a figyelmet a szociális
segélyezés változásaira, és
arra, hogy a meglévô uniós
pályázatok határidôre történô
lezárása, valamint az új uniós
költségvetési idôszak pályázatainak az elôkészítése igen
fontos feladat.
Hosszas tárgyalás után a
közgyûlés szavazott a módosító javaslatokról, majd
12 igen 1 nem szavazattal, 4
tartózkodás mellett a testület
elfogadta Békéscsaba 2015.
évi költségvetését.
Mikóczy Erika

8.30 Ökumenikus ünnepi istentisztelet a református templomban.
9.15 Térzene a Kossuth téren a Körösparti Vasutas Koncert
Fúvószenekar közremûködésével.
9.30 Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál
Ünnepi díszmenet a Kossuth térrôl a Szent István tér
felvonulási útján.
Közremûködôk: Balassi Táncegyüttes – Hétpróbás Néptánciskola, a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes, Tabán Táncegyüttes, a Károlyi Huszárezred, a Szegedi III.
Honvédzászlóalj, a Kentaur Lovas Egylet, Körösök Völgye Vitézi Bandérium, a békéscsabai fogatosok.
Központi ünnepség a Városháza elôtt:
• zászlófelvonás katonai tiszteletadással,
• beszédet mond Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere,
• a Balassi Táncegyüttes mûsora.
Ünnepi kísérôprogramok a Szent István téren:
10.00–12.30
• kézmûves játszóház a Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület közremûködésével,
• Kádár Ferkó fotószínháza,
• ismerkedés a hadi tábor hangulatával a hagyományôrzô
honvédek közremûködésével, korhû fegyverek használata,
• a Békéscsabai Napsugár Bábszínház bábkészítô játszóháza, illetve Gábor Áron rézágyújának kipróbálása kicsiknek
és nagyoknak,
• sétakocsikázás.
11.15 Pilvax Kávéház 1848–2015 – közéleti versek akkor és
ma – A Körös Irodalmi Társaság és a Békéscsabai Jókai Színház mûvészeinek irodalmi összeállítása a Fiume étteremben.
11.30 A hagyományôrzôk díszsortüze, hadi bemutatója.
Szélsôséges idôjárás esetén az ünnepi mûsor a
Csabagyöngye Kulturális Központban kerül megrendezésre.

Dr. Bacsa Vendel lesz Békéscsaba új jegyzôje
Csapatban gondolkodik a polgármesteri hivatal leendô irányítója

A tervek szerint március 16-ától városunk új jegyzôje dr.
Bacsa Vendel lesz – jelentette be Szarvas Péter március
2-ai sajtótájékoztatóján a városházán.

Dr. Bacsa Vendel, Szarvas Péter és dr. Kiss Gyula a városházán

Januárban írtak ki pályázatot
a munkakör betöltésére, határidôre két pályázat érkezett
be, melyek közül Szarvas
Péter dr. Bacsa Vendel jelentkezését támogatta. Így a tervek szerint március 16-ától ô
lesz városunk jegyzôje.
– Az önkormányzati törvény
2013-as módosítása után a
jegyzôk, aljegyzôk munkáltatója nem a képviselô-testület,
hanem a polgármester lett.
Így a pályázat kiírása és a választás is az én hatásköröm
volt. Mindkét pályázóval személyesen találkoztam, beszélgettem, s ennek alapján esett

a választásom dr. Bacsa Vendelre. Biztos vagyok benne,
hogy személyében megtaláltuk azt az embert, aki szakmailag elhivatott, a csabaiak érdekeit szem elôtt tartó ôre lesz
a törvényességnek a hivatali
szervezet élén – hallhattuk a
polgármestertôl, aki hozzátette: az aljegyzô a továbbiakban
is dr. Kiss Gyula marad, akinek
munkájával elégedett.
Dr. Bacsa Vendel hosszú
ideje dolgozik a közigazgatásban. A berlini Humboldt Egyetemen okleveles kriminalistaként szerezte elsô diplomáját,
majd Pécsett végzett jogász-

ként. Kezdetben a Békés Megyei Rendôr-fôkapitányságon
dolgozott, majd a Magyar
Államkincstár megyei igazgatósága következett. 2011-ben
került a megyei önkormányzathoz, ahol csoportvezetô,
majd jegyzô lett. Itt a tavalyi
választásokig dolgozott, ezután a megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóság helyettes vezetôje volt
– Mindig csapatban gondolkodtam, s ezt szeretném
tenni a polgármesteri hivatal
irányítójaként is. Legelsô feladatom, hogy dr. Kiss Gyula
aljegyzôvel együtt áttekintsem
a hivatal jelenlegi mûködését,
struktúráját – mondta városunk leendô jegyzôje.
Gajdács Emese
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V Is sZAT E K I N T É s A KÖZGY Û l É sR E
A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl
Február 26-án tartotta soron következô ülését Békéscsaba képviselô-testülete. A közgyûlésen elfogadták a város
2015. évi költségvetését, és számos fontos döntés született, amelyekrôl a polgármester és a pártok képviselôi is
elmondták véleményüket.
Szarvas Péter: Konstruktívak voltak a képviselôk
A képviselôk konstruktívan álltak a 2015. évi költségvetéshez.
Éles kritika nem hangzott el, és
más irányú lényeges elképzelések, új mûködési elgondolások sem fogalmazódtak meg.
A 14,4 milliárdos költségvetést
tehát stratégiailag az elképzeléseim szerint fogadta el a
testület. Voltak viták, de azok a
programok, amelyeket fontosnak tartottam, megmaradtak
– összegezte a költségvetés Szarvas Péter
tárgyalását Szarvas Péter.
A polgármester beszélt arról, hogy a Békés Airport Kft. 2015.
évi üzleti tervébôl kiderül, több olyan tevékenységbe fognak,
ami az eddigi veszteségeket csökkenti. Megemlítette, hogy
egy pályázatban Békéscsaba önkormányzata együttmûködik
a Szegedi Tudományegyetemmel. Az egyetem kereste meg
az önkormányzatot azzal, hogy egy újszerû felsôoktatási képzésre, a közösségi fôiskolára alkossanak konzorciumot és pályázzanak közösen. Megjegyezte továbbá, hogy a CsabaPark
mûködtetése is a vagyonkezelôhöz tartozik, polgármesterként
az az elvárása, hogy színes, szerethetô programokat szervezzenek oda, azt viszont nem támogatta, hogy a CsabaPark a
piacon húsboltot nyisson.
Szarvas Péter kiemelte, szeretné, ha a Szigligeti utcai óvoda
tanmedencéjének a helyreállítása mihamarabb megtörténne,
erre a költségvetésbe 60 milliót állított be. A testület ezt 10 millióra csökkentette, de a polgármester hangsúlyozta: azon lesz,
hogy mihamarabb újjáépítsék az uszoda problémát okozó tetôszerkezetét.
– Örülök, hogy a vállalkozókat segítô és a várost szépítô
programok benne maradtak a költségvetésben, bár az elnevezések nélkül, de úgyis a tartalom a fontos! Az elfogadott költségvetés alapján az intézményrendszer mûködése 2015-ben
biztosítottnak látszik, a sport, közmûvelôdés, egészségügyi
területek megfelelô mûködési és fejlesztési forrást kapnak, és
lesznek nagyberuházások is. Fontos, hogy idén új helyi adónemet nem vezetünk be, és az adókulcsokat sem emeljük –
szögezte le a polgármester, hozzátéve, hogy a Csabakártyára
eredetileg szánt 6 milliót a felére csökkentette a testület, így
ebbôl kell kiindulni.
Fidesz: A megkezdett fejlesztések folytatódnak
A Fidesz közgyûlés utáni tájékoztatóján ezúttal Hanó Miklós
alpolgármester, dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Herczeg Tamás tanácsnok és Opauszki Zoltán beszélt a legfontosabb
döntésekrôl.
– Folyamatos egyeztetések folytak annak érdekében, hogy
Békéscsaba idei költségvetése sikeres legyen, és elértük, hogy
a kötelezô feladatok ellátása mellett a korábban megkezdett
munkát, fejlesztéseket folytathassuk – mondta Hanó Miklós. Az
alpolgármester beszélt arról, hogy 2020-ig 13 milliárdnyi forrás
érkezik a városba a Területfejlesztési Operatív Program keretébôl, ebbôl 3,7 milliárd forintnyi pályázatnak idén szerzôdéssel
alátámasztva kell elkészülnie.
Dr. Ferenczi Attila megjegyezte, hogy a névadástól nem lesz
új egy program. Kiemelte, hogy a polgármester által nevesített
programok, az utak, járdák építése, a gyermekek, vállalkozók
támogatásai mindig is a költségvetés részét képezték. A Szigligeti utcai óvoda uszodájának a felújításával kapcsolatban leszögezte: abszolút támogatják az uszoda felújítását, de nem
hitelbôl, hanem más források bevonásával. Hozzátette: vannak
viszont olyan területek, amelyekre nincsenek pályázatok, attól még meg kell oldani az utak, járdák felújítását, építését is.
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Felhívta a figyelmet arra,
hogy támogatták a Munkácsy negyed létrehozásának ötletét (amelyre
már korábban is készültek tervek) és a Csabakártya bevezetésének a lehetôségét is. Ez utóbbinál
beszélt a költségvetési
kockázatáról, hisz a ked- Hanó Miklós, dr. Ferenczi Attila
vezmények ellentételezése komoly kiadást jelenthet a városnak.
Herczeg Tamás hangsúlyozta, a szociális rendszer átalakítása
után is fontos céljuk, hogy akik rászorulók, azok a továbbiakban
is kapjanak juttatásokat a járási hivatalon vagy az önkormányzaton keresztül. A helyi rendelet megszületett, a tapasztalatokat
kéthavonta egyeztetik a szociálpolitikai osztállyal.
Opauszki Zoltán a tervbe vett médiacentrummal kapcsolatban elmondta, hogy talán Békéscsaba az egyetlen olyan
megyei jogú város, ahol a helyi televízió nem közszolgálati és
nem az önkormányzat tulajdonában van. A legfontosabb elvárás a médiacentrummal kapcsolatban az lesz, hogy a város
ügyeirôl, eseményeirôl objektíven és teljes körûen tájékoztassa
a lakosság legszélesebb körét.
Az MSZP nem támogatta a költségvetést
Az MSZP békéscsabai
önkormányzati képviselôi közgyûlés utáni tájékoztatójukon egyebek
mellett megindokolták,
miért nem támogatták
a város költségvetését
annak ellenére, hogy
annak több pontját jónak tartják.
Fülöp Csaba és Miklós Attila
Miklós Attila úgy fogalmazott: a költségvetési vita vízválasztónak számított a város
mûködôképességét illetôen. Mint mondta, az MSZP több javaslata is megjelenik az anyagban, így például a vállalkozói információs rendszer, a befektetési kézikönyv és az ösztöndíjprogram.
Ez utóbbi Miklós Attila szerint akkor lehet igazán hatékony, ha
karrierkövetéssel, a fiatalok lakhatási támogatásával és a fiatal
vállalkozók segítésével egészül majd ki.
– A pozitívumok ellenére a költségvetést nem tudtuk támogatni, mert csökkentette a szociális kiadásokat, nem nyújtott
megoldást a hitelek visszafizetésére és nem tartalmaz forrást
az európai uniós pályázatok elôkészítéséhez. A központi költségvetésben jelentôsen, országosan 131 milliárd forinttal csökkent az önkormányzatok támogatása. Ugyancsak probléma,
hogy a csabai költségvetés az eladósodás veszélyét rejti magában, s nincs benne olyan megoldás, amely ezt a folyamatot
megakadályozná – hallhattuk a képviselôtôl.
Miklós Attila felhívta a figyelmet arra is, hogy a 2014–2020-as
idôszak európai uniós forrásai közül nemcsak a TOP keretbôl
Békéscsabának szánt 13,2 milliárd forint áll majd rendelkezésre,
de részt vehetünk egyéb operatív programokban is, ám a költségvetésben nincs ezek elôkészítésére elkülönített összeg.
Fülöp Csaba üdvözölte, hogy az önkormányzat a Szegedi
Tudományegyetemmel közösen konzorciumi partnerként kíván pályázatot benyújtani a közösségi fôiskola kialakítására.
– Minden olyan kezdeményezést támogatunk, amely a felsôoktatási intézmény Békéscsabán maradását szolgálja. A választókerületemben jó hírrôl is beszámolhatunk, hiszen a költségvetés
10 millió forintot különített el a Szigligeti utcai óvoda uszodájára.
LMP: Elmaradt az egyeztetés
Közgyûlés utáni tájékoztatóján Takács Péter LMP-s képviselô a
költségvetés mellett a reptéri beszámolóról, a KLIK tájékoztatójáról és a szociális támogatásokról mondta el véleményét.
Takács Péter üdvözölte, hogy a közgyûlés megismerhette a
Békés Airport üzleti tervét, s hangsúlyozta, minden fejlesztési lehetôséget, pályázatot meg kell ragadni, egyébként félô, hogy a vá-

rosnak kell hosszú távon finanszírozni a reptér mûködését. A
képviselô az anyagból a forgalmi adatokat hiányolta.
Az LMP politikusa hasznosnak tartotta a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
beszámolóját, s itt emlékeztetett arra, hogy az általános és
középiskolák „államosítását”
követôen megszûnt az intézmények gazdasági önállósága, ami a mai napig számos Takács Péter
problémát jelent.
A szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról
szóló helyi rendelet megalkotása kapcsán Takács Péter két
módosító javaslatot is benyújtott. Az egyikkel a lakhatási támogatásban részesülôk körét szerette volna némiképpen bôvíteni,
míg a másik a beiskolázási támogatásra jogosultak körét érintette. Ez utóbbit elfogadta a közgyûlés, így a gyermeküket egyedül
nevelôk esetében az kaphat segítséget, akinél az egy fôre jutó
kereset nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140 százalékát. A pozitívumok körébe sorolta
a képviselô, hogy a költségvetés törekszik az intézmények megfelelô mûködési feltételeinek biztosítására, viszont nehezményezte, hogy elmaradt az anyag elkészülte elôtt az egyeztetés,
s épp ezért nem is támogatta az elôterjesztést. Takács Péter
ugyanakkor örömmel számolt be arról, hogy a városi polgárôrség támogatására szánt keretet 1 millió forinttal megemelték.
A Békéscsabai Vagyonkezelô Zrt. beszámolójáról elmondta: kiderült, hogy a városi hulladékgazdálkodási cég létrejöttével máris százmilliós költség terheli a vagyonkezelôt, s nem
biztos, hogy ez az összeg elegendô lesz a jövôben.
Jobbik: Jelentôsen csökkent a központi támogatás
Szabóné Kocziha Tünde a Jobbik közgyûlés utáni tájékoztatóján
a költségvetést vette górcsô alá, Strifler
Attila pedig a vagyonkezelô törzsház szintû
üzleti tervérôl beszélt.
– Tény, hogy a központi támogatás 165,7 Szabóné Kocziha Tünde
millió forinttal csökkent, ha a korábbi támogatásokat is figyelembe vesszük, melyeket idén már nem kap meg a város, akkor összesen 465,7
millió forinttal kevesebb Békéscsaba költségvetési bevétele,
ezt egyértelmûen a kormány felelôsségének érezzük – mondta
Szabóné Kocziha Tünde.
A képviselô beszélt arról, hogy 2015-ben 330 milliós hitelt
vesz fel a város, de ez kiegészül a korábban felvett, eddig le nem
hívott 146,2 milliós hitellel, ezen felül pedig még 400 milliós vagyonértékesítésbôl származó bevétel is szerepel a büdzsében.
– Pozitívum a költségvetésben, hogy a gyermekélelmezési díjak szeptembertôl sem emelkednek, illetve, hogy 2014-ben a helyi adók túlteljesültek, ennek megfelelôen idén 280 millióval nôtt
az adóbevételi elôirányzat – folytatta Szabóné Kocziha Tünde,
hozzátéve, hogy az elôzô évi 240 milliós pénzmaradvány is az
idei költségvetést segíti, emellett 270 millió forintnyi rövid lejáratú
betéthez kívánnak hozzányúlni. A Jobbik egyetért a Csabakártya
bevezetésével, úgy vélik, annak a helyi gazdaságot élénkítô hatása is lehet. A költségvetést viszont a kormányzati intézkedések,
forrásmegvonások, az ebbôl adódó hitelfelvétel és a tervezett
vagyonértékesítés miatt a Jobbik nem támogatta.
Strifler Attila emlékeztetett arra, hogy a vagyonkezelô törzsház
szintû üzleti tervében idén több mint 33 milliós veszteség szerepel. Mint mondta, ez jórészt az állam által az önkormányzatra
ruházott hulladékgazdálkodási feladatok ellátásából adódik.
Ez nagy teher, erre az évre 70 milliót, jövô év januárjára még 23
milliót terveztek be, de a közgyûlésen elhangzott, hogy 140-150
millió forint kellene a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására.
Mikóczy Erika, Gajdács Emese

EXPRESSZ

BÉLYEGZÔKÉSZÍTÉS!
Bemutatjuk a Colop
7. generációs bélyegzôjét!
HORIZONT AJÁNDÉK BT.
Colop Márkakereskedés
Békéscsaba, Csaba u. 11.
Tel.: +36-70/6263-491 E-mail: gravir@globonet.hu
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szociális ellátások

Békés Airport

A reptér jobb kihasználása a cél
A közgyûlés megismerhette a
nehéz anyagi helyzetben lévô
Békés Airport Kft. 2015-ös
üzleti és marketingtervét. Az
Antalfai Gábor ügyvezetô által jegyzett anyagból kiderült,
hogy a békéscsabai repülôtér
szolgáltatásaival és termékeivel egyedülálló a megyében.
A nemrégiben munkába állt
új vezetôség meghatározta a
Békés Airport Kft. üzleti koncepcióját, melynek célja azon
lehetôségek összegyûjtése,
amelyekkel növelhetôk a cég
bevételei és javítható a repülôtér kihasználtsága.
Az anyag szerint, mivel a
Békéscsaba környezetében
található gyógyvíz és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások egyedülállóak, biztos célt
jelenthetnének német, osztrák
és orosz vendégeknek egyaránt. Távlati cél, hogy a leszállópálya meghosszabbítá-

sával nagyobb, 30 fônél több
személy szállítására alkalmas
gépet is fogadni tudjanak.
Ugyancsak felmerült a repülôgépjavító-mûhely létrehozása,
valamint az itt található szálloda épületének rendbehozása,
gazdaságos mûködtetése. Az
új vezetés célja, hogy a helyi
vállalkozásoknak is partnerei
legyenek elképzeléseik megvalósításában. A tervek között
szerepel a drónrepüléshez
kapcsolódó képzés, valamint
kutatás-fejlesztés megvalósítása, de szervizhangár és
mûhely kialakítása is.
Hanó Miklós alpolgármester a közgyûlésen nyomatékosította: szükség van a csabai repülôtérre, többek között
az egyre élénkebb turizmus
miatt. Takács Péter elmondta:
jó ötletnek tartja, hogy repülôgép-javító tevékenységet is
folytasson a cég.

Átalakul a támogatási rendszer

A helyi önkormányzat kiadáskompenzáló települési támogatást nyújt
Helyi rendeletet fogadtak el a képviselôk a pénzbeli és a
természetben nyújtott helyi szociális és gyermekvédelmi
ellátások szabályozásáról.
Egy törvényi változás okán a
szociális ellátások rendszere
2015. március 1-jétôl jelentôsen átalakul. Az állam és az
önkormányzat segélyezéssel
kapcsolatos feladatai élesen
elválnak egymástól, az államtól a járásokon keresztül jövedelemkompenzáló, a helyi
önkormányzatoktól kiadáskompenzáló támogatások
igényelhetôk.
Az állam által kötelezôen
nyújtott ellátás: az idôskorúak járadéka, az aktív korúak
ellátása, az emelt és a kiemelt

Beszámolt a KlIK

Az általánosban 1 tanárra 11 gyerek jut
A képviselôk megismerhették
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai
Tankerületének beszámolóját.
Csabán jelenleg 27 oktatási
intézmény mûködik, közülük
17 állami fenntartású, 2 egyházi fenntartású, 1 nemzetiségi fenntartású, valamint 7
egyéb (alapítványi, közalapítványi) fenntartású köznevelési intézmény. 2013. januárjától
az általános és középiskolák
az államhoz kerültek, fenntartójuk a KLIK lett, az önkormányzat fenntartásában csak
az óvodák maradtak.
A beszámolóból kiderült,
hogy a békéscsabai általános
iskolákban az egy pedagógusra jutó gyermeklétszám 10,79,

Két egyetem
a csabai campuson?
közösségi fôiskolára pályáznak
A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara
együttmûködésre kérte fel Békéscsaba önkormányzatát
egy pályázati programban való részvételhez, amelynek
keretében Békéscsabán újszerû felsôoktatási képzés, közösségi fôiskola valósulna meg.

Ebben az iskolában jut a legtöbb gyerek egy pedagógusra
a Csabán kívüli településeken
8,86 fô. Nálunk a Petôfi utcai
iskolában a legmagasabb az
egy pedagógusra jutó gyermeklétszám, a legalacsonyabb pedig az Esélyben.

A közgyûlésen dr. Malatyinszki Anita, a KLIK tankerületi igazgatója bejelentette azt
is, hogy Pedagógiai Oktató
Központ létesül Békéscsabán.

A vagyonkezelô üzleti terve
A közgyûlés megtárgyalta a Békéscsaba Vagyonkezelô
Zrt. törzsház szintû eredménykimutatását és a zrt. 2015.
évi üzleti tervét. Törzsház szinten a társaság több mint 1,4
milliárdos nettó árbevétellel és 33,6 millió forintos veszteséggel számol, míg a vagyonkezelô üzleti terve közel 930
milliós nettó árbevételrôl és 7 milliós nyereségrôl szól.
A vagyonkezelô az önkormányzat felé fennálló befizetési kötelezettségeit teljesíti,
ugyanakkor a társaság az Árpád fürdô támogatására idén
116 millió forintot, a sport- és
szabadidôs létesítmények mû-

ápolási díj, az alanyi és a
normatív közgyógyellátás, az
egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság. Az önkormányzatok által biztosított
ellátás pedig egységesen a
települési támogatás. A támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben
szabályozott élethelyzetekben nyújthatnak segítséget.
A törvény a települési támogatás keretében biztosítandó
juttatások körébe sorolja például a lakhatáshoz kapcso-

lódó, a 18. életévét betöltött,
tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzô személyek támogatását, a gyógyszerkiadások
viseléséhez nyújtott támogatást, a rendkívüli élethelyzetben lévôk támogatását is.
A helyi rendelet tervezetét a képviselôk Takács Péter módosító javaslatával
együtt fogadták el. Eszerint
a tanévkezdési támogatásban a gyermeküket egyedül
nevelôk esetében az kaphat
segítséget, akinél az egy fôre
jutó kereset nem haladja meg
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140
százalékát.

ködési támogatására 105 millió forintot kap az önkormányzattól, 7 millió forint fejlesztési támogatásból pedig egy
CsabaPark húsbolt kialakítását tervezik a vásárcsarnokban.

Az állam a közelmúltban
a hulladékgazdálkodási feladatokat az önkormányzatok hatáskörébe vonta. A
közgyûlésen döntöttek arról,
hogy Békéscsaba önkormányzata a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez a vagyonkezelô részére
mûködési támogatást nyújt,
amelynek összege 2015-ben
70 millió forint, 2016. január
hónapban pedig 23 millió forint lesz.

Kormányzati szándék, hogy
a kevésbé fejlett térségek leszakadását egy új intézményforma, a közösségi fôiskola
bevezetésével akadályozzák
meg. Ezzel a jelenleg korlátozott felsôoktatási kínálattal
rendelkezô régiókban is bôvíthetô a minôségi képzési
kínálat, amely biztosíthatja a
helyben történô boldogulást.
Szarvas Péter elmondta:
ha a pályázat sikeres lesz, az
elképzelések szerint a békéscsabai campuson a hagyo-

mányos képzéseket továbbra
is Gödöllôvel együttmûködve
folytatják majd, az új képzési forma valósulna meg az
SZTE közremûködésével.
Ehhez a feltételek, az erôforrások a jelenlegi campus területén adottak: van ingatlan,
vannak oktatótermek és van
kollégium. Így egy campuson
belül két egyetem tarthatna
egymástól eltérô képzéseket
Csabán, és az országban az
elsôk között nálunk lehetne
közösségi fôiskolai képzés.

Ha a pályázat sikeres lesz, a békéscsabai campuson az új
képzési forma az SZTE közremûködésével valósulhat meg

Ifjúsági
szálló
A közgyûlés egyhangú döntése alapján térítésmentesen
önkormányzati tulajdonba
kerülhet az ÁNTSZ korábbi,
Gyulai úti székhelye, mely
most az államé. Mint azt Hanó
Miklós alpolgármester Takács
Péter kérdésére válaszolva elmondta, a Gyulai úti ingatlan
alkalmas arra, hogy ott a késôbbiekben hostel jellegû ifjúsági szállót alakítsanak ki. Ezt
egyebek mellett a CsabaPark
közelsége is indokolja, hiszen
az itt zajló nagyrendezvények
idején jó szolgálatot tehet egy
olcsóbb szálláshely.

Buda-Cash
A napirend tárgyalása elôtt
dr. Ferenczi Attila mint a békéscsabai Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club elnöke
beszélt arról, hogy a zár alá
vont brókerház éves szinten
7 millió forinttal támogatta a
békéscsabai sportklubot, s
ez a támogatás hiányozni fog
a klub költségvetésébôl. Arra
kérte a közgyûlést, hogy a
kiesô bevételt pótolja a város.
Czeglédi Katalin, a klub marketingvezetôje hozzátette: a
sportegyesület a jövôben vélhetôen Békéscsabai Atlétikai
Klub néven folytatja majd a
mûködését.

Nemzetiségek
A képviselô-testület tájékoztatást kapott a nemzetiségi
önkormányzatok múlt évi
mûködésének kereteirôl is.
Eszerint 2014-ben a lengyel
önkormányzat 1,4 millió forint,
a roma önkormányzat közel
2,3 millió forint, a román önkormányzat 2 millió forint, a
szlovák önkormányzat közel
4 millió forint és a német önkormányzat több mint 300
ezer forint támogatást kapott
a várostól. Emellett a központi
költségvetésbôl elnyert támogatás összege a lengyeleknél
közel 1,6, a románoknál több
mint 1,1, a szlovákoknál mintegy 1,3 millió, a romáknál pedig 700 ezer forint volt.

szabadság
Egy megváltozott jogszabály
szerint a polgármester szabadságolási tervét a közgyûlésnek
kell jóváhagynia. Szarvas Péter össze is állította, hogy idén
mikor szeretne majd egy-két
napot vagy egy-két hetet a hivataltól távol tölteni, és a tervet
a képviselô-testület elé terjesztette. Az újítás némi derültséget okozott, de a képviselôk
nem görgettek akadályokat a
polgármester szabadságolása elé, a benyújtott tervet elfogadták.
Az oldalt írta: Mikóczy
Erika és Gajdács Emese
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Programajánló

Zárva lesz a Szerdahelyi utcai
közúti átjáró

Március 14-én 15 óra: „Csak
tiszta forrásból…” fotókiállítás
a Lencsési Közösségi Házban
Március 14-én 19 óra: LOM
(Land of Music) „Burlesque” a
színházban
Március 14-én 21 óra: Mobilmánia a Tégla Közösségi
Házban
Március 15-én 9 óra: Motorkiállítás az Ipartestület udvarán
Március 16-án 17 óra: Harangozó Imre könyvbemutatója a
Csabagyöngyében
Március 17-én 18 óra: Moccacino – Sikeres emberi kapcsolatok elôadás a könyvtárban
Március 18-án 14 óra: „Színes álmaim” – Diószegi Eszter
grafikusmûvész kiállítása a
Szlovák Kultúra Házában
Március 19-én 19 órától Elsa
Valle és Winand Gábor koncertje a Meseházban
Március 20-án 11 óra: Kligl
Sándor szobrászmûvész kamarakiállítása a Munkácsy
Emlékházban
Március 20-án 17 óra: Szeverényi Barnabás: Hold-keringô
– könyvbemutató a könyvtárban

A Szerdahelyi és Franklin utca találkozásában lévô szintbeni átjáró helyett korszerû
2 x 1 sávos aluljáró épül. Az
aluljáró építése az ütemterv
szerint zajlik. Békéscsaba
önkormányzatának kérése
alapján a vízgyûjtô aknát és
a szivattyú gépészeti beren-

A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ, AZ ARANY JÁNOS
MÛVELÔDÉSI HÁZ ÉS A JAMINAI KÖZÖSSÉGI
HÁZ PROGRAMJAI
MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ
Gulácsy Lajos-kamarakiállítás
103 év után ismét Gulácsy Lajos-képek Békéscsabán. A legdrágábban
eladott modern magyar festô kamarakiállítása a Munkácsy Emlékházban.
Március 13., péntek 11: Gulácsy Lajos élete és munkássága. Marosvölgyi
Gábor mûvészettörténész elôadása.
Jegyár: 300, 600 Ft
Március 20., péntek 11: Beszélgetés és kiállítás-megnyitó Kligl Sándor
szobrászmûvésszel
Március 24., kedd 16: Képrôl képre
13. Munkácsy Mihály: Délutáni látogatás
Március 26., csütörtök 14: Kisnemesi Otthonok 14. Országos Találkozója.
Mûemléki elôadások
Március 27., péntek 8: Mûemléki
kirándulás Póstelek–Gyula–Szabadkígyós–Újkígyós útvonalon
ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ

István
malom
Tíz éve nem ôröl az István
malom. Az évforduló kapcsán a régi dolgozók öszszejövetelt szerveznek. Ez
alkalommal lehetôség nyílik
bemenni az épületbe, körülnézni és találkozni a volt
kollégáikkal. 2015. március
28-án 13 órakor mindenkit
szeretettel várnak az István
malom udvarán.

dezését az aluljárón kívül építi
meg a vállalkozó. Az akna
építésének idejére a jelenlegi ideiglenes közúti átjárót a
2015. március 16. és 2015.
április 20. közötti idôszakra
le kell zárni, de a gyalogosok
és kerékpárosok áthaladását
biztosítják.

hirdessen a

Cs a ba i Mérleg ben!

Kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
Kiállítás
125 éve született Kner Imre, a magyar könyvkiadás és nyomdászat kimagasló
egyénisége címû kiállítás tekinthetô meg a közösségi ház elôterében március 14éig, hétköznapokon 8-tól 20 óráig. A tárlat Barabás Ferenc könyvkiadó, tipográfus
által gyûjtött, illetve készített minikönyveket, valamint eredeti, Kner Imre által tervezett könyveket és nyomatokat tartalmaz.
Ismeretterjesztô elôadások
Március 16., hétfô 14.30 óra – Az 1848–’49-es forradalom és Petôfi hatása Orlai
Petrics Soma mûvészetére. Kôrösi Mihály mezôberényi helytörténész elôadása a
Nyugdíjasklubban.
Március 16., hétfô 16 óra – Metszési bemutató Kajó János kertjében, Kereki sor.
Vezeti dr. Sicz György kertészmérnök.
Március 23., hétfô 14.00 óra – a Nyugdíjasklub vendége Marti Miklós Nándor református lelkész.
Március 30., hétfô 14.30 óra – Húsvéti étkezési szokások. Horváth Ferenc mesterszakács elôadása a Nyugdíjasklubban.
„Csak tiszta forrásból...”
Március 14., szombat 15 óra – a Kárpát-medencében élô és alkotó magyar fotósok számára XIII. alkalommal meghirdetett pályázat kiállításának megnyitója és
díjkiosztó ünnepsége. Köszöntôt mond és a kiállítást megnyitja dr. Ferenczi Attila
tanácsnok. A díjakat átadja Takács Péter, a közösségi ház vezetôje. Ünnepi mûsor:
„Két torony látszik…” címmel zenés irodalmi összeállítás a Rokodál együttes (a
Napsugár Bábszínház mûvészeinek) elôadásában. A kiállítás megtekinthetô április 10-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig, elôzetes bejelentkezés után hétvégén is.
Tornák
• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig.
• Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött és
10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
• Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden kedden 16 órakor.
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl ajánlott – minden kedden 17 órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató
• Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-tôl 20.45-ig. Vezeti: Máté Zsolt,
a Máté Taekwondo Sportegyesület mestere.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

Március 13., péntek 16: A KerékPárt
Bringa Klub évadnyitó klubtalálkozója
Március 13., péntek 19: Koncz Zsuzsakoncert. Jegyár: elôvételben 4400 Ft, a
helyszínen 4900 Ft.
Március 16., hétfô 17: Mana Teakör
Beszélgetés Harangozó Imre néprajzkutatóval az Elmulasztott utak, megtalált
ösvények címû riportkötetrôl. A program
háziasszonya dr. Técsyné Orosz Irén.
Közremûködik az újkígyósi Tengelic
Énekegyüttes.
Március 17., kedd 18: Versdalok, Majla
Sándor erdélyi magyar költô estje
A belépés díjtalan.
Március 18., szerda 9: Víz világnapja
2015. Víz és fenntartható fejlôdés. Kiállítások és aktív, látványos, ismeretterjesztô, oktató elôadások.
A belépés díjtalan.
Március 19., csütörtök 10: Play, Játszótéri kalandjáték. A dunaújvárosi Bartók
Táncszínház elôadása.
Jegyár: 600 Ft.
Március 19., csütörtök 10: Brahms Magyar Táncok és Ravel Bolero. A dunaújvárosi Bartók Táncszínház elôadása.
Jegyár: 2500 Ft.
Március 20., péntek 19: Quimbykoncert. Jegyár: 3900 Ft.
Március 21., szombat 19: Machiavelli
– Háy: Mandragóra, Lopótök, avagy a
Mari nem olyan – a Féling Színház elôadása. A belépés díjtalan.
Március 24., kedd 18: Székely János:
Dózsa-monológ öt helyzetben, intermezzókkal – felolvasószínház Bartus
Gyula elôadásában. A belépés díjtalan.
Március 25. szerda 8: Városi Ifjúsági
Parlament a Városi Diákönkormányzat
szervezésében.

Március 26., csütörtök 19: Ünnepi
koncert a Magyar–Lengyel barátság
napján. Közremûködik: a Békéscsabai
Chopin kórus, a Belvárosi Római Katolikus Templom Szent Antal Kórusa, Horváth Barbara fagottmûvész, Rázga Áron
zongoramûvész. A belépés díjtalan.
Március 27., péntek 19: Csaba Big
Band és In Line Group-koncert. A belépés díjtalan.
Március 27., péntek 19: Babám. A
Féling Színház elôadása. A belépés
díjtalan.
Március 28., szombat 20.30: VI. CSABAI
BLUES HÁZ – Nemzetközi Bluesfesztivál.
Fellépôk: Next Generation Békéscsaba
All Stars Jam, Borsodi Blue & Andelic
Jonathan, Ripoff Raskolnikov & Kasai
Jnofinn. Jegyár: 1900 Ft.
Kiállítások
A Light Scribblers fényfestô-kiállítása
március 17-éig.
A Fény és árnyék címû, megyei alkotók
munkáiból összeállított vándorkiállítás.
Vendégünk a szomszéd ország
– a nagyváradi Tibor Ernô Galéria
képzômûvészei kiállítása március 31éig.
Március 13., péntek 16: Kállai Júlia
emlékkiállításának megnyitója. A tárlat
március 31-éig látogatható.
Március 17., kedd 17: A bor története az
emberiség története. Rédei Magda grafikus kiállítása. A kiállítás megtekinthetô
április 10-éig.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Március 15., vasárnap 15: Ünnepi
mûsor a Petôfi téren. Közremûködik a
Csabai Színistúdió, a Körösök Völgye
Vitézi Bandérium és a Mezômegyeri
Népdalkör
Március 18., szerda 13: Népdalkör
Bukvai Istvánné vezetésével
Március 18., szerda 16: Rímszerda.
Kosztolányi Dezsôre emlékezünk
Március 21., szombat 14: „Hej tulipán,
tulipán...” családi hagyományôrzô
program. A Barangolások a Magyar
népmûvészetben programsorozat
részeként, a Tûz-kör Közhasznú Kulturális Egyesület és a Csabagyöngye Kulturális Központ Arany János
Mûvelôdési Házának szervezésében.
Programok: 14.00 Dorombklub és
hangszerbemutató; 14.00 Megyeri Kézmûves Mûhely: Tulipános láda festése; 14.30 Bábjáték a könyvtárban
Kerepeczki Nórával; 15.00 Megyeri

Teaház – Pap Gábor mûvészettörténész elôadása „A jó pásztorok hagyatéka a magyar népmûvészetben”
címmel
17.00 Farkas Gábor fazekasmester
kiállításának megnyitója. A kiállítást
megnyitja Pál Miklósné, a Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület elnöke;
18.00 Az Ókörös Trió koncertje. Népi
ételkóstoló: lekváros kifli kelt tésztából. A belépés díjtalan. A program a
Budapest Bank és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának
támogatásával jött létre.
Március 25., szerda 13: Népdalkör
Bukvai Istvánné vezetésével
Március 28., szombat 14: Nemezelô
klub Gerlai Ferencné vezetésével
JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Március 14., szombat 9–11:
Apa + Én – kézmûves foglalkozás
Március 14., szombat 15–18: Népi
díszítômûvész hímzôkör foglalkozása
Március 17., kedd 10–11:
Varázsmezô – kreatív kézmûves klub
Március 17. kedd 15–18:
Ízvadász fôzôklub
Március 17., kedd 17–19:
Önkéntes képzés
Március 23., hétfô 9.30–10.30:
Baba-mama klub
Március 24., kedd 10–11:
Varázsmezô – kreatív kézmûves klub
Március 24., kedd 17–19:
Önkéntes képzés
Március 28., szombat 9–11:
Húsvéti játszóház
Március 28., szombat 15–18: Népi
díszítômûvész hímzôkör foglalkozása
Kiállítás
„Hazajárók” – Barabás Ferenc fotókiállítása március 31-éig.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
Március 19-én, csütörtökön 19 órától
ELSA VALLE és WINAND GÁBOR koncertje a Meseszobában (Békéscsaba, Békési út 17.). Mindkét mûvész ismert és elismert alakja
nemcsak a hazai, de a nemzetközi jazz-életnek is. Ezen az estén két
olyan énekhang ad randevút egymásnak, amelyek a világ különbözô
tájain születtek, majd a hely kultúráját, hangulatait, jellegzetes zenéjét
magukba szívva cseperedtek fel, hogy aztán kifejlôdve mérföldkövekként jelezzék az utat egy olyan világba, ahol még kevesen jártak, de
követôik biztosan akadnak majd szép számmal a felnövô generációkban. Az esten Nyitott kapuk címû könyvét is bemutatja a szerzô, Elsa
Valle. A belépés ingyenes, limitált férôhely.
THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
Március 25-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban
(Békéscsaba, Békési út 15.)
Mûsoron: filmhíradó anno és a „’70-es évek filmjei” Máthé Ferenc ajánlásával
DERSZU UZALA – Kuroszava Akira filmje 1974. A belépés ingyenes.
HÚSVÉTI KÉSZÜLÔDÉS A MESEHÁZBAN
Iskolai és óvodai csoportok figyelmébe ajánljuk húsvéti ötleteinket:
• Húsvéti üdvözlôlap készítése rongycsíkokból
• Cukorkatartó nyuszi készítése textilbôl
• Nyuszis girland ablakdísz
• Tojásfestés berzseléssel vagy írókázással
• Vintage tojás csipkével, gombbal díszítve
• Nyulas dísz virágcserépbe
• Tyúkocska búzával töltve
Kiállításaink megtekintése és a kézmûves-foglalkozások díja: 300 Ft/fô.
Elôzetes bejelentkezés, idôpont- és témaegyeztetés a 66/326-370
telefonszámon, a 06-30/383-4743 telefonszámon vagy a mesehaz@
mesehaz.hu e-mail címen.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
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CsABAI K ÉPV IsElÔK
Bíró Csaba: A bizalomért meg kell dolgozni
Bíró Csaba a békéscsabai
5-ös számú választókerület
önkormányzati képviselôje.
Gyakran és szívesen találkozik személyesen is az ott
élôkkel, hiszen hite szerint
a közvetlen párbeszédek a
leghatékonyabbak.
– Azt vallom és a tapasztalataim is azt igazolják,
hogy az ember akkor számíthat mások bizalmára, ha
elôzôleg maga is bizonyít,
megmutatja azt, hogy lehet
hinni neki és benne. Önkormányzati képviselôként
is ennek szellemében dolgoztam eddig és ezt fogom
tenni az elôttünk álló ötéves
ciklusban is. Szívesen megyek el személyesen azokra
a helyekre, ahol problémák
merülnek fel, szeretek a saját szememmel meggyôzôdni a körülményekrôl, felmérni
azt, hogy mennyire indokolt
és sürgôs a kért beavatkozás. Úgy látom, a lakosok
ezt jó néven veszik és az
ilyen találkozások alkalmával ôszintén elmondják véleményüket, megfogalmazzák
kéréseiket. Nekem pedig az
a dolgom, hogy a rendelkezésemre álló eszközökkel
igyekezzek a segítségükre
lenni – fogalmazta meg képviselôi hitvallását Bíró Csa-

Bíró Csaba
ba, majd hozzátette: neki az
a legfontosabb, hogy a körzetében élôk javát szolgálja.
– Nincsenek kis és nagy
dolgok, minden olyan felvetést komolyan veszek, ami
az emberek mindennapjait
befolyásolja. Képviselôi keretembôl több ilyen fejlesztést támogattam: kaputelefonokat, lépcsôházi ajtókat
cseréltünk le, kukatárolókat,
kerékpártárolókat építettünk,
lépcsôt újítottunk fel, társasházak festésében segítettünk. A körzetben a lakótelep
és a belvárosi rész mellett a
kertvárosi övezet is megtalálható, itt egészen más
tennivalók vannak, például
a járdák felújítása ad feladatot. A belváros-rehabilitáció
második ütemének köszön-

hetôen tovább szépül a környék, de egyre sürgetôbb
az Andrássy út 18-as számú
tömb belsô udvarának rendbetétele is. Most ezen dolgozunk, valamint még idén
tavasszal szeretném kicsinosíttatni a Penza-lakótelepi
KRESZ-parkot, ahol az óvodások tanulhatják a biztonságos közlekedés alapjait.
Szívemen viselem ennek a
korosztálynak a fejlôdését
is, szívesen látogatom meg
a körzetemben lévô óvodákat, tavaly például Vantara
Gyula volt polgármesterrel
közösen a Penza-lakótelepi
óvoda játszóudvarának bôvítését támogattuk képviselôi alapunkból – sorolta a
példákat Bíró Csaba. A belvárosi körzet képviselôje végezetül elmondta: továbbra
is várja, és szívesen fogadja
a felvetéseket, javaslatokat,
s azért dolgozik, lobbizik
majd, hogy az elképzelésekbôl minél többet sikerüljön
megvalósítani az elôttünk
álló ciklusban. Mint mondta,
ehhez sok esetben rugalmasság szükséges, és ha
rajta múlik, szereti bevonni
a munkába az érintett területen élôket is, így ugyanis
saját igényeik szerint alakíthatják környezetüket.
Gajdács Emese

w w w. c s a b a i m e r l e g . h u

Vállalkozói találkozó Csabán
Döntéshozók és cégvezetôk tárgyaltak

„Nyuszi ül a CsabaParkban!”
Húsvét elôtti kamratöltô napok

Szerezze be nálunk az ünnepi menü minden elemét közvetlenül a
termelôktôl! Március 28–29., szombat–vasárnap 9 órától 18 óráig
A rendezvény teljes idôtartalma
alatt sonka és kolbász, házi tojás,
termelôi bor és cukrásztermékek
kóstolóval egybekötött vásárát
tartjuk a Rendezvénycsarnokban!
Március 28, szombat
• Családi programok, versenyek a Rendezvénycsarnokban.
• Húsvéti sonka- és szárazkolbász-verseny
• Családi kolbászgyúró verseny – Gyúrja, töltse, vigye, NEVEZZEN, megéri!
• Süteményverseny – Keressük Békéscsaba legfinomabb házi süteményét!
• Délután zenés, szórakoztató mûsorok!

A kis- és középvállalkozások (KKV) számára rendeztek
február 27-én csúcstalálkozót a Csabagyöngyében, ahol
ehhez kapcsolódóan a megyei termékeket bemutató kiállításon és vásáron is részt vehettek az érdeklôdôk.
Az Agóra Termet megtöltô közönség elôtt Gulyás József, a
KKVHáz vezérigazgatója köszöntötte a csúcstalálkozón
megjelenteket, majd elmondta, hogy azért kapta meg Békéscsaba a rendezés jogát,
mert tavaly a békési csapat
nyerte a kis- és középvállalkozók számára kiírt országos
versenyt.
Marczinkó Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium kiemelt vállalati kapcsolatokért
felelôs, helyettes államtitkára
arra emlékeztetett, hogy a
gazdaság minden területén

erôs a verseny. Mint mondta, a kormányzat különféle
módon igyekszik segíteni a
vállalkozókat, így például fejlesztési források megteremtésével, információs adatbázissal, exportösztönzô hitelekkel
és például olyan oktatással,
mely megfelelô szakemberutánpótlást biztosít.
– Békéscsaba, ahogyan
eddig, idén is kiemelten kezeli
a kis- és középvállalkozások
támogatását. Városunkban
7400 vállalkozás mûködik, s
ezek 99 százaléka kis, illetve
közepes nagyságrendû. Nél-

külük Békéscsaba gazdasági
ereje nem tudna növekedni,
így közös érdekünk, hogy a
vállalkozásfejlesztési programmal segítsük érvényesülésüket – hallhattuk Szarvas
Péter polgármestertôl.
A Békés Megyei Közgyûlés
elnöke, Zalai Mihály arra emlékeztetett, hogy a következô
uniós ciklusra készülve, fôként
megfelelô információkkal, illetve a meglévô kapcsolatrendszer felhasználásával igyekeznek helyzetbe hozni a megyei
cégeket, egyéni vállalkozókat.
Ez is szükséges ahhoz, hogy a
térségben mûködô gazdasági
szereplôk minél több uniós
forráshoz jussanak, s így fejlôdni tudjanak.
Gajdács E.

Március 29, vasárnap
• „Húsvéti Ötpróba” az Óriások
Konyhájában!
• Tojásfestés, tojásvadászat,
nyuszi arcfestés, ügyességi
játékok és találós kérdések
várnak minden érdeklôdôt!

A versenyeken részt vevôk legjobbjait díjazzuk a CsabaPark
termékeivel és a Békéscsaba
Vagyonkezelô Zrt. ajándékaival!
A rendezvény ideje alatt ingyenes ugrálóvár várja a legkisebbeket!
További részletek a www.
csabapark.com vagy a CsabaPark Facebook oldalán!
Bôvebb információ a versenyekrôl és a programokról:
20/933-3700
A belépés díjtalan!

T á J É K O Z T A T Ó
2015. március 1. napjától átalakult a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások
segélyezési rendszere. A járási
hivatal állapítja meg az idôskorúak járadékát, az aktív korúak
ellátását, az alapösszegû, az
emelt összegû és a kiemelt
ápolási díjat, az alanyi és a
normatív közgyógyellátást,
valamint az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultságot. Az önkormányzatok által
biztosított ellátások neve 2015.
március 1-jétôl egységesen települési támogatás, amelynek
keretében az önkormányzatok

a rendeletükben szabályozott
élethelyzetekre nyújthatnak
támogatást.
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyûlése a 2015. február 26. napján tartott ülésén alkotta meg
a pénzbeli és a természetben nyújtott helyi szociális
és gyermekvédelmi ellátások
szabályozásáról szóló 1/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendeletét, amely tartalmazza az
önkormányzat által biztosított
szociális és gyermekvédelmi
támogatásokat. A jogszabály
rendelkezik – többek között

– a lakhatási támogatás, a
gyógyszer- és gyógyászati
segédeszköz-támogatás, a
rendkívüli települési támogatás, a szociális célú tûzifatámogatás, valamint az adósságcsökkentési támogatás
igénybevételének feltételeirôl
és az egyes ellátások részletszabályairól. A jogszabály
teljes szövege megtekinthetô
a www.bekescsaba.hu honlapon és Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Szociálpolitikai Osztályán (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17., fszt. 10.).

Békéscsaba belváros-rehabilitáció II.
DAoP-5.1.2/C-14-k2-2014-0003

A belváros megújításának második ütemére 740 millió forint
támogatás érkezik a városba,
amelybôl vállalkozók is részesülnek saját fejlesztéseik megvalósítására. A munkák tavaly
ôsszel kezdôdtek bontással,
közmûfeltárással. Az építés januártól indult, a környéken élôk,
illetve az erre közlekedôk tapasztalhatják, hogy a kivitelezôk
fokozatosan veszik birtokukba a
területeket. Az eddigiekhez képest pozitívum, hogy helyenként
már kirajzolódnak az új felületek
körvonalai, növénykazetták, közlekedôsávok, megjelennek burkolt felületek.

A csúcstalálkozó résztvevôi a megyei termékeket bemutató kiállításon

• Az Óriások Konyhája játszótéren húsvéti játszóház és
gyermekfoglalkoztató várja a
legkisebbeket!

• Húsvéti cserebere a parkolóban – húsvéthoz kapcsolódó,
a háztartásban feleslegessé
vált eszközeit és finomságait
hozza el!
• Plüss- és élô nyuszi szépségverseny

A közeljövôben a következôkre
számolhatnak a belvárosban
közlekedôk:
Az Andrássy út felújítása:
A burkolat bontása, majd építése
megkezdôdik a Gyóni Géza utcától a Petôfi utcáig terjedô szakaszon is. Ezért jelentôs forgalmirend-változás lesz 2015. március
16-ától. Gépjármûvel nem lehet
behajtani és várakozni a Gyóni
Géza utcától a Petôfi utcáig terjedô szakaszon. Az Andrássy
úton keresztül, a volt Katona utca
irányába kizárólag az ott lakók,
garázstulajdonosok hajthatnak
át. A kivitelezô errôl elôzetesen
értesíti a lakókat. A korábban
munkába vett területen folytatódik a járdaburkolat-építés, hogy
mielôbb visszaadják az épület
elôtti sávokat a gyalogosoknak.
Várhatóan burkolatépítési munkát hétvégén is fognak végezni a
kivitelezôk.

Nagy Imre tér
és Csaba utca:
A téren a lehatárolt
területen befejezték a
bontást, közmûépítési munkát végeznek.
A Csaba utcában a
Kinizsi utcától megkezdik a csapadékvízvezeték-rekonstrukciót. A korábbi forgalomkorlátozásokat
ismét bevezetik.

A
Aktuális munkák
a Mednyánszky utcán
és a Korzó téren:
A kivitelezôk megkezdték a Mednyánszky utca torkolatától a járda bontását és az új parkolók
kialakítását. Ennek elkészültével
a gyalogosok az új felületen közlekedhetnek, a tér felôl a bontás
azt követôen kezdôdik csak. A téren a közmû-alapvezetékek többsége elkészült, a szökôkúttest és
az azt körülvevô ülôfal betonozása készült el. Befejezés elôtt áll
a növénykazetták alapozása. A
lehatárolt munkaterület bôvült az
Andrássy úti folyókáig, így teljes
szélességben mûbe veszi a kivitelezô a megújuló területet.
Knézich Károly utca:
Az útépítési munkák megkezdôdtek, párhuzamosan végzik a járdafelújítást is az
utca páratlan oldalán.
Az utcába tilos behajtani az ott lakók kivételével. Errôl minden
lakót tájékoztatott a
kivitelezô.

Ügyfélszolgálati iroda udvar:
Burkolatépítési munkák vannak
folyamatban, út- és járdaburkolatok készülnek. Párhuzamosan
megkezdték a kertépítési feladatok kivitelezését is. Várhatóan március közepétôl a kivitelezô
megnyitja a posta felôli elkészült
parkolórészt az ügyfelek számára, ezzel egyidejûleg munkába
veszi az épület körüli sávot a parkolósávval együtt az udvaron
teljes hosszban.
Továbbra is szükség lesz türelemre és figyelmes közlekedésre
a belvárosban.
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CsabaI Mérleg

KÖlTsÉGV E T É sI

R E N DE l E T

Békéscsaba megyei Jogú Város Önkormányzat közgyûlésének
3/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésrôl
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyûlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított felhatalmazás alapján, a
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következôket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésére (a továbbiakban:
Közgyûlés), annak szerveire és az
önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés fôösszege
2. §
(1) A Közgyûlés az önkormányzat
2015. évi költségvetésének fôösszegét – finanszírozási mûveletekkel együtt – 14 396 022 ezer Ftban határozza meg.
(2) A Közgyûlés az önkormányzat
2015. évi költségvetési kiadásainak fôösszegét 14 396 022 ezer
Ft-ban, bevételeinek fôösszegét
(finanszírozási bevételek nélkül)
13 407 519 ezer Ft-ban, kiadás és
bevétel egyenlegét 988 503 ezer
Ft-ban határozza meg.
(3) Az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. §-ában
foglaltaknak megfelelôen a hiány
finanszírozási módjának levezetése az 1. melléklet 3. oldalán kerül
bemutatásra.
3. Költségvetési bevételek
3. §
(1) A Közgyûlés az önkormányzat
költségvetésének 2015. évi öszszes bevételét 14 396 022 ezer
Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fôösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az 1/a melléklet bemutatja a
Magyarország 2015. évi központi költségvetésérôl szóló 2014.
évi C törvény (a továbbiakban:
Központi Költségvetés) szerint az önkormányzat központi
alrendszerbôl származó források
jogcím szerinti bontását, a támogatások nagyságrendjét.
(4) Az 1/b melléklet bemutatja az
önkormányzat 2015. évi költség-

vetési mérlegét. A mûködési és
felhalmozási célú bevételeket és
kiadásokat tájékoztató jelleggel,
mérlegszerûen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási
mûveleteket is figyelembe véve
– együttesen egyensúlyban tartalmazza, a mûködési és a felhalmozási költségvetés szerinti
bontásban.
(5) A költségvetési évet követô három év tervezett elôirányzatainak
keretszámait az 1/c melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyûlés.
(6) Az önkormányzatnál, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a
közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámát a Közgyûlés az 1/d melléklet szerint
fogadja el.
(7) Az (1) bekezdés szerinti fôösszegbôl a költségvetési szervek – közöttük a Polgármesteri Hivatal
–, valamint az önkormányzat
bevételeit a 2. és 3/a melléklet
szerinti összegben hagyja jóvá a
Közgyûlés.
(8) A Közgyûlés a költségvetési szervek irányítószervi támogatását
4 807 716 ezer Ft-ban állapítja
meg, a saját hatáskörû bevétel
1 326 687 ezer Ft a 2. melléklet
szerint.
(9) A Közgyûlés a 3/a melléklet
szerint az önkormányzat elôzô
évi maradvány nélküli bevételeit 4 783 254 ezer Ft-ban hagyja
jóvá.
(10)A Közgyûlés az 1. mellékletben
szerepeltetett 2015. évi finanszírozási bevételek összegét, 988 503
ezer Ft-ot, az 1. melléklet 3. oldalán szereplô levezetés szerint biztosítja mûködési és felhalmozási
kiadások finanszírozására.
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5. §

(1) A Közgyûlés a 6. melléklet szerint
állapítja meg a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti
bontásban. A 2015. évben fennálló kötelezettség összegét 84 000
ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Közgyûlés az év során fennálló
hitel tôketörlesztésére 0 Ft-ot, kamatfizetési kötelezettségére 2688
ezer Ft-ot hagy jóvá a 7. melléklet
szerint.
(3) A Közgyûlés az önkormányzat
kezességvállalásából fennálló kötelezettségeit tételesen a 7/a mellékletben mutatja be.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot
keletkeztetô ügyleteibôl eredô fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 7/b melléklet tartalmazza.

(1) A Közgyûlés a költségvetési szervek kiadási fôösszegét 5 953 303
ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások költségvetési szervenkénti –
közöttük a Polgármesteri Hivatal
– és kiemelt elôirányzatonkénti
részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
6. Az önkormányzat kiadásai
6. §
(1) A Közgyûlés az önkormányzat
központi kezelésû feladatainak ellátását biztosító kiadási elôirányzatok nagyságrendjét 3 469 390
ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások feladatonkénti és kiemelt elôirányzatonkénti részletezését a 3.
melléklet tartalmazza.
7. Beruházási kiadások
7. §

4. Költségvetési kiadások
4. §

8. Felújítási kiadások

(1) A Közgyûlés az önkormányzat
költségvetésének 2015. évi öszszes kiadását 14 396 022 ezer Ftban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási fôösszeg kiemelt elôirányzatonkénti részletezését az 1. melléklet
tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti fôösszegbôl a Közgyûlés a költségvetési
szervek – közöttük a Polgármesteri
Hivatal –, valamint az önkormányzat kiadásait a 2. és 3. melléklet
szerinti összegben hagyja jóvá.

8. §

Megnevezés

m

9. Kötelezettségek

(1) A Közgyûlés az önkormányzati
beruházási kiadások fôösszegét
4 093 862 ezer Ft-ban állapítja
meg, amelynek részletezését a 4.
melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési szervek beruházási kiadásait 137 500 ezer Ft-ban
hagyja jóvá a Közgyûlés.
(3) A központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadásokra a
Közgyûlés 48 500 ezer Ft-ot állapít meg.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének
összevont bevételi–kiadási elôirányzatainak mérlege 2015.

1.

5. Költségvetési szervek
kiadásai

BEVÉTELEK
I. Önkormányzati feladathoz nem rendelhetô bevételek
és egyéb önkormányzati elszámolások
1. Közhatalmi bevétel
Helyi adók
Építményadó
Idegenforgalmi adó
Iparûzési adó
Adópótlék, adóbírság
Átengedett központi bevétel
Gépjármûadó
Termôföld bérbeadásából származó jövedelem
2. Az önkormányzat központi alrendszerbôl származó forrásai
A helyi önkormányzatok általános mûködésének és ágazati feladatainak támogatása
A helyi önkormányzatok mûködésének általános támogatása
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
ebbôl: kistérségi társulás támogatása
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Könyvtári, közmûvelôdési és múzeumi feladatok támogatása
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott
elôadó-mûvészeti szervezetek támogatása
Központosított elôirányzatok
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás
II. A költségvetési szervek bevételei
Mûködési célú támogatások államháztartáson belülrôl
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrôl
Közhatalmi bevételek
Mûködési bevételek
Felhalmozási bevételek
Mûködési célú átvett pénzeszközök
ebbôl: kölcsön igénybevétele, visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebbôl: kölcsön igénybevétele, visszatérülése
III. Az önkormányzat bevételei
Mûködési célú támogatások államháztartáson belülrôl
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrôl
Közhatalmi bevételek
Mûködési bevételek
Felhalmozási bevételek
Mûködési célú átvett pénzeszközök
ebbôl: kölcsön igénybevétele, visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebbôl: kölcsön igénybevétele, visszatérülése
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)

2015. évi
eredeti elôirányzat
e Ft
7 297 578
3 475 700
3 283 600
476 000
4 600
2 803 000
23 000
169 100
168 900
200
3 821 878
3 251 406
544 449
947 989
1 164 427
592 736
594 541
277 541
317 000
0
570 472
1 326 687
194 131
0
10 250
1 069 806
0
52 500
0
0
0
4 783 254
107 074
3 232 981
22 100
836 479
437 248
90 077
4 500
57 295
53 295
13 407 519

(1) A Közgyûlés az önkormányzati
felújítási kiadások elôirányzatát
441 551 ezer Ft-ban állapítja meg
az 5. melléklet részletezése alapján.
(2) A költségvetési szervek felújítási
kiadásait a Közgyûlés 43 600 ezer
Ft-ban hagyja jóvá.
(3) A központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások elôirányzatát 80 116 ezer Ft-ban állapítja
meg a Közgyûlés.

9. §

10. Tartalékok
10. §
(1) A Közgyûlés a tartalékok összegét
128 200 ezer Ft-ban állapítja meg,
a tartalékok célonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Közgyûlés az általános tartalék összegét 10 000 ezer Ft-ban,
a különbözô jogcímeken meghatározott céltartalék összegét
118 200 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) Az általános tartalék terhére kötelezettségvállalás 2015. június 30áig csak nagyon indokolt esetben
történhet.
11. Hitelek
11. §
(1) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetôképesség biztosítása céljából – az
önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerzôdés rendelkezései alapján – a pénzügyi
szükségletekhez igazodva, év
közben legfeljebb 700 000 ezer Ft
éven belüli folyószámlahitel vehetô igénybe.
(2) A folyószámlahitel visszafizetésére
a vállalt kötelezettség teljesítéseként az önkormányzat a szükséges
mértékben a hitelt nyújtó bankra
engedményezi az általános és
ágazati állami támogatásait, a helyi adó és az önkormányzatot megilletô gépjármûadó-bevételeit.

BEVÉTEL–KIADÁS EGYENLEGE
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Hitel, kölcsönfelvétel
2013. évi döntésû hitellehívás
(2014. évben megigényelt, kommunális kiadásra felhasznált, de 2015-ben
jóváírandó hitelösszeg)
2013. évi döntésû rendelkezésre álló hitelkeret
(2013-ban leszerzôdött hitelösszeg le nem hívott összege)
– kommunális beruházásokra, felújításokra
2015. évi döntésû hitelfelvétel
– 4/b melléklet részletezése szerint
Költségvetési maradvány igénybevétele
– önkormányzat
– költségvetési szervek
Rövid lejáratú betét
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Fedezetszükséglet
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
KIADÁSOK
I. Önkormányzati kiadások
1. Költségvetési szervek kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelô járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mûködési célú kiadások
ebbôl: kölcsön nyújtása, törlesztése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebbôl: kölcsön nyújtása, törlesztése
2. Az önkormányzat kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelô járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mûködési célú kiadások
ebbôl: kölcsön nyújtása, törlesztése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebbôl: kölcsön nyújtása, törlesztése
II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházási kiadások
Költségvetési szervek beruházási kiadásai
Önkormányzat beruházási kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelô járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mûködési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Beruházások
Központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások
2. Felújítási feladatok kiadásai
Költségvetési szervek felújítási kiadásai
Önkormányzat felújítási kiadásai

-988 503
988 503
476 203
52 342
93 861
93 861
330 000
330 000
242 300
242 300
0
270 000
14 396 022
0
14 396 022

9 422 693
5 953 303
2 809 775
786 014
2 327 422
18 802
11 290
0
0
0
3 469 390
283 404
66 680
1 351 645
154 470
1 580 191
24 000
33 000
8 000
4 845 129
4 279 862
137 500
4 093 862
5 640
1 520
37 418
0
0
626 552
3 422 732
48 500
565 267
43 600
441 551

(3) A Közgyûlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évben
megkötött hitelszerzôdés alapján
még rendelkezésre álló 93 861
ezer Ft nagyságrendû keretösszege felhasználási céljainak módosításával kapcsolatos intézkedéseket megtegye, illetve a szükséges
jognyilatkozatokat aláírja.
(4) A Közgyûlés 2015. évi fejlesztési
célok megvalósítására 330 000
ezer Ft új hitelfelvételt hagy jóvá,
amelyhez kapcsolódó fejlesztési
célokat a 4/b melléklet tartalmazza.
(5) A Közgyûlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az új fejlesztési
hitel felvétele érdekében a kormányzati engedélyezési eljáráshoz szükséges intézkedéseket
megtegye és a jognyilatkozatokat
aláírja.
(6) A Közgyûlés felhatalmazza a
polgármestert, hogy az önkormányzat fizetôképességének
biztosítása érdekében az (1), (2)
és (4) bekezdés szerinti hitelek
igénybevételérôl és törlesztésérôl
rendelkezzen.
12. Eljárási szabályok
12. §
(1) A költségvetési szerv vezetôje felelôs a gazdálkodási lehetôségek
és a kötelezettségek összhangjáért oly módon, hogy a jóváhagyott elôirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
(2) A költségvetési szervek vezetôi
szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség
követelményeit érvényesíteni.
(3) A Közgyûlés a költségvetési szervek és az önkormányzat társulásai által elnyert pályázati források
elôfinanszírozását visszatérítendô
támogatás formájában biztosítja.
(4) A finanszírozási bevételekkel és
kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(5) A Közgyûlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és
kiadások között keletkezô átmenetileg szabad pénzeszközöket
betétbe helyezze.
(6) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök
piaci értéken történô nyilvántartásával, azokat könyv szerinti, illetve
bekerülési értéken tartja nyilván.

(7) A Központi Költségvetés 59. § (3)
bekezdése szerint Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata a köztisztviselôk és a közalkalmazottak részére havonta
1000 Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít. A kifizetésre tárgyév
végén egy összegben november
30. napjáig, vagy, amennyiben a
jogviszony év közben szûnik meg,
a jogviszony megszûnésekor
idôarányosan a folyószámlára
történô utalással kerül sor.
(8) A Közgyûlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzôt, hogy az
önkormányzat 2015. évi elemi
költségvetésének Magyar Államkincstárhoz történô benyújtásakor az egyezôségek érdekében a
szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2015. évi költségvetési
rendeletet érintô módosítást a soron következô rendeletmódosítás
alkalmával szükséges átvezetni.
13. Vegyes rendelkezések
13. §
(1) Az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél Európai Uniós
támogatással megvalósuló programok bevételeinek és kiadásainak részletezését projektenként a
4/a. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 8. mellékletben meghatározottak szerint
nyújt közvetett támogatást.
(3) Az önkormányzat feladatellátásába tartozó önként vállalt feladatok
jogcímeit és költségvetési elôirányzatát a 9. melléklet tartalmazza.
(4) A 10. melléklet tartalmazza a bevételi és a kiadási feladatok megbontását kötelezô, önként vállalt és
államigazgatási feladatok szerint.
(5) A költségvetési szervek és az önkormányzat költségvetésére vonatkozó elôirányzat-felhasználási
ütemtervet a 11. melléklet tartalmazza.
14. Záró rendelkezések
14. §
Ez a rendelet a kihirdetését követô
napon lép hatályba, rendelkezéseit
azonban 2015. január 1. napjától kell
alkalmazni.
Szarvas Péter
polgármester

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelô járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mûködési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felújítások
Központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások
III. Tartalékok
Pedagógus életpálya szeptemberi üteme
Intézményvezetôk elismerésére céltartalék
Intézményi, kommunális céltartalék
ebbôl: Beruházási jellegû céltartalék
Mûködési jellegû céltartalék
Általános tartalék
Kistérségi Társulás szociális intézményeinek céltartaléka
Vasútberuházási céltartalék
Sportfejlesztési Program céltartaléka
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Hitel, kölcsön törlesztése
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Dr. Kiss Gyula
aljegyzô

0
0
7 000
0
0
0
434 551
80 116
128 200
5 200
6 000
60 000
30 000
30 000
10 000
17 000
10 000
20 000
14 396 022
0
0
14 396 022

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)
d, e pontjában foglaltaknak megfelelôen a hiány és finanszírozási
módjának levezetése
Megnevezés
Bevételek összesen
Finanszírozási bevételek nélkül
Kiadások összesen
Finanszírozási kiadások nélkül
Finanszírozási kiadások
Hiány:
A hiány finanszírozásának módja:
Belsô források igénybevétele
1. Belsô finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)
1. Mûködési célú
2. Felhalmozási célú
2. Belsô finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)
(betétvisszavonás)
1. Mûködési célú
2. Felhalmozási célú
Külsô források igénybevétele:
Külsô finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)
1. Mûködési célú
2. Felhalmozási célú
2013. évi döntés szerinti hitelfelvétel
2015. évi döntésû hitelfelvétel
Belsô-külsô források összesen

2015. évi
eredeti elôirányzat
e Ft
13 407 519
-14 396 022
-14 396 022
0
-988 503
512 300
242 300
202 300
40 000
270 000
270 000
0
476 203
476 203
0
476 203
146 203
330 000
988 503
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A munkavállalókban látni kell a szülôket és a gyerekeket

legyen trendi a családbarát munkahely!

– Mit jelent a családbarát
munkahely?
– Akkor családbarát egy
munkahely, ha ott nemcsak
nôk és férfiak vannak, hanem
édesanyák és édesapák. Ha
a munkaadók a dolgozóikban
nemcsak a munkavállalókat
látják, hanem a mögöttük álló
családokat, a gyerekeket, a
szülôket, az otthonokat is. Háromgyermekes édesanyaként
magam is tudom, hogy mit
jelent ez a hétköznapokban.
Reggel felkelünk, elkezdjük
megnézni, hogy mi maradt ki
az iskolatáskából, náluk van-e
az úszócucc, a focicucc. Aztán az óvoda, iskola vagy beteglátogatás után rohanunk a
munkahelyünkre, és ott egyik
pillanatról a másikra átvedlünk
munkavállalóvá. Úgy érezzük,
hogy ott úgy kell viselkednünk,
mintha nem lennénk édesapák, édesanyák, gyermekek,
hanem csak egy nô, csak egy
férfi, akinek ez a munkahely a
mindene, és errôl szól az élete.
Amikor aztán letesszük a munkát, délután megint rohanunk,
és közben lelkiismeret-furdalásunk van, hogy a gyerekünket
már körbesöpörték az óvodában vagy megint elkésünk
velük az edzésrôl, miközben

Gének árulkodnak a kôkori Európa bevándorlási hullámairól: a mai közép-európaiak jelentôs része olyan csoportoktól származik, amelyek mintegy 4500 éve a mai
Oroszország déli részérôl vándoroltak be – állapította
meg 69 hajdan élt ember genomjának elemzésével egy
nemzetközi kutatócsoport.

Fotó: Sáfár Tibor

Az Emberi Erôforrások Minisztériuma Családbarát
munkahely pályázatot írt ki,
amely a honlapon érhetô el,
és március 17-éig jelentkezhetnek rá a munkaadók. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelôs államtitkár,
háromgyermekes édesanya
elmondta, a kormányzat
ezzel is azt szeretné elérni,
hogy a családbarát szemlélet erôsödjön, és legyen
trendi Magyarországon.

Gének árulkodnak
a kôkori bevándorlásról

Fotó: Illusztráció

I

azon igyekszünk, hogy ôk
ne lássák meg rajtunk azt a
frusztrációt, amit a család és a
munkahely összeegyeztetése
jelent a hétköznapokban.
– Mit lehet tenni a család és
a munkahely összeegyeztethetôségéért?
– Sokszor beszélünk a
munkahely és a család összeegyeztetésérôl, de ez nemcsak szép szavakat kell, hogy
jelentsen, hanem ezt le kell
fordítanunk a hétköznapokra. Nekünk édesanyaként,
édesapaként ugyanúgy ki kell
követelnünk ezt a hozzáállást
és a figyelmet, ahogy munkaadóként is oda kell figyelnünk a munkatársainkra, és
látnunk kell bennük az édesanyákat, édesapákat, a testvért, a gyermeket. Ezt jelenti a
családbarát szemlélet a munkahelyeken. Amit mi tehetünk
a kormányzati oldalról, az az,
hogy ezt minél többször hangsúlyozzuk, megteremtjük azt

a szabályozási környezetet,
amely lehetôvé teszi, hogy a
munkaadók így is tudjanak
mûködni. Próbálunk azért tenni, hogy trendi legyen családbarát munkahelynek lenni ma
Magyarországon. A kormány
családpolitikai intézkedései
közül például kiemelném azt
a járulékkedvezmény-lehetôséget, ami arra ösztönözheti a
munkaadókat, hogy vonzóbb
– anyagilag kedvezôbb – legyen számukra a kisgyermekes anyák foglalkoztatása.
– Mivel segít a Családbarát
munkahely pályázat?
– A Családbarát munkahely
pályázat idei keretösszegét a
tavalyinak több mint a duplájára, 50 millió forintra emeltük.
A pályázatra – négy kategóriában – azok a kis-, közép- és
nagyvállalatok, valamint költségvetési, közigazgatási szervek, köztük önkormányzatok
jelentkezhetnek, amelyek vállalják, hogy legalább egy éven

át egy – általuk kitalált vagy
már máshol mûködô – konkrét családbarát programot
folytatnak. Erre jó példa lehet
akár egy játszósarok vagy
családi napközi kialakítása,
nyári tábor szervezése, vagy a
távmunka lehetôségének biztosítása, még a kötött munkaidô egy részére is. Idén további kedvezmény, hogy egyes
munkaadók a tavalyi összeg
kétszeresét, 3 millió forintot
kaphatnak új programjaikra,
és azokhoz önrészt sem kell
biztosítaniuk. Az eddigi jó
gyakorlatok alapján elmondható, hogy a családbarát
programok beválnak, azokat
a munkaadók hosszú távon
is megôrzik. Mindez azonban
önmagában nem elég, szemléletváltásra is szükség van a
munkaadók és a munkavállalók részérôl is ahhoz, hogy
családbarát környezetben élhessünk és dolgozhassunk.
Fodor Erika

Kakaópor és maláta a kenyérben?

Lehetséges, hogy az akkori bevándorlók terjesztették
el az indoeurópai nyelveket,
amelyek a mai Európában beszélt nyelvek többségét alkotják – idézte a BBC híroldala a
Harvard Egyetem David Reich
vezette kutatócsoportja tanulmányát. A tudósok a középsô
és az újkôkor, valamint a
bronzkor különbözô szakaszaiban a mai Németország,
Magyarország, Svédország,
Spanyolország és Oroszország területén élt európai emberek maradványaiból vontak
ki DNS-t. Elemzésük azt mutatta, hogy 7000–8000 évvel
ezelôtt korai földmûvesek egy
csoportja vándorolt a nyugatázsiai pusztákról Európába,
ez megerôsítette korábbi tanulmányok megállapításait.
A földmûvesek különböztek
azoktól a vadászó-gyûjtögetô

népektôl, amelyekkel a bevándorlók találkoztak, miközben
benépesítették a kontinenst.
Végül a két csoport összekeveredett, így 5000–6000 évvel ezelôtt a földmûvesek genetikai vonásai összeolvadtak
a bennszülöttekével.
A modern európaiak öszszetett genetikai arculatát
azonban nem magyarázza
meg ez a keveredés – mutattak rá régebbi kutatások. Az
„olvasztótégelybe” ehhez egy
újabb, késôbbi csoportnak is
bele kellett kerülnie.
Reich és kollégái most
ennek a harmadik, késôbbi
csoportnak a forrását azonosíthatták. A kora bronzkori,
dél-oroszországi Jamnajakultúra állattartói adhatják az
európaiak hiányzó, harmadik
genetikai elemét.
MTI

Az Amazonas esôerdôi
a Google street View-on

Barnás árnyalatúnak kell lennie a teljes kiôrlésû lisztbôl
készített kenyérnek. Mégis elôfordul, hogy miután egy
ilyen terméknek nevezett pékárut a vásárló felvág, kiderül, hogy az bizony halványfehér. A Magyar Pékszövetség szakmai titkára körültekintésre inti a vásárlókat.
Hófehér belû, de teljes kiôrlésûnek nevezett kenyeret vásárolt a minap a Helyi Téma
munkatársa. Mint utóbb kiderült, a termékkel valami biztosan nem stimmelt. Vagy csak
a liszt egy része volt teljes kiôrlésû, vagy sima fehér lisztbôl sütötték.
Werli József, a Magyar Pékszövetség szakmai titkára a
Helyi Témának elmondta: a
teljes kiôrlésû lisztbôl készített kenyereken érezni kell a
gabona jellegének megfelelô
mellékízt.
– Olyan sajnos elôfordulhat, hogy tévesen vagy szándékosan más megjelölés kerül a kenyér címkéjére, mint
kellene. Néhány módszerrel
a laikusok is felismerhetik
azokat a péksüteményeket,

melyek egészen biztosan
nem kizárólag teljes kiôrlésû
lisztbôl készültek – mondta a
szakember, és hozzátette: a
teljes kiôrlésû liszt az egész
gabonaszemet, azaz a héjat
és a magbelsôt is tartalmazza.
– Egy rendes teljes kiôrlésû
kenyér sötét tónusú, és a bélzetében szabad szemmel is
könnyedén felfedezhetô a búzahéj. Semmiféleképpen sem
lehet ugyanolyan fehér, mint a
fehér kenyér.
A titkár azt javasolja, hogy
a vásárlók egyértelmû gyanú
esetén forduljanak a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz vagy a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz. A szervezetek szakemberei ugyanis jogosultak a

kenyeret készítô üzem dokumentációját átnézni, és szükség esetén mintát venni a
termékekbôl, hogy laboratóriumban vizsgálják be. A búzalisztet rost- és hamutartalma
alapján osztályozzák. Utóbbi
szakkifejezés azt az ásványianyag-tartalmat jelöli, amely
egy 900 fokos kemencében
való 2 órás égetést követôen
a lisztben marad. – Néha elôfordul, hogy tisztességtelen

pékségek sötétítik a kenyeret.
A sötétebb színhatást többféle módon is elérhetik, többek
között kakaóporral vagy akár
malátával. Ezek ugyan természetes, az egészségre ártalmatlan összetevôk, de természetesen megtévesztésre
tilos a felhasználásuk. Ha egy
üzem mégis belekeveri ezeket
a lisztbe, azt fel kell tüntetni a
termék címkéjén.
KK

Már az Amazonas vidékének
esôerdôi is láthatóvá váltak a
Google Street View kamerái
segítségével. A kamera révén
360 fokos szögben láthatók a
fák a gyökértôl a lombkorona
csúcsáig – adta hírül a távirati
iroda.
A 18 kilogrammos kerek
Trekker kamerának 15 lencséje van, és minden 2,5
másodpercben készít felvételt. A kamera kiépített drótkötélvezetéken felfüggesztve halad, óránkénti akár 100
kilométeres sebességet is
képes elérni. A képek a jól

ismert Google Maps szolgáltatáson érhetôk el.
A Google 2010-ben kezdte
el fényképezni az Amazonas
vidékét, 12 Trekker kamerát
csónakkal juttattak el a folyam két mellékfolyójára, a Rio
Aripuanára és a Rio Madeirára,
együttmûködve az Amazonas
Fenntarthatóság Alapítványnyal (FAS). – Sok ember életében nem jut el az esôerdôkbe.
Reméljük, hogy a környezetvédôk is hasznát vehetik, hogy
lássák, mi történik itt – mondta
Laurian Clemence, a Google
szóvivôje.
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Transztelefonikus
EKG-rendszer
Bemutatták az Országos Mentôszolgálat távdiagnosztikai
rendszerét. Az eszköz segítségével a sürgôs, életmentô
kardiológiai beavatkozást igénylô eseteket hatékonyabban
felismerik már a mentôautóban, ez pedig hatékonyabbá és
gyorsabbá teszi az ellátást.
Egy transztelefonikus EKGrendszer segíti az Országos
Mentôszolgálat munkáját a
sürgôs kardiológiai beavatkozást igénylô esetek minél
gyorsabb felismerésében.
A technológia különlegessége, hogy a mentôautóban
lévô mûszerrel mobiltechnológia segítségével elküldhetik
az EKG-jeleket a legközelebbi
szívcentrumba, ahol az adatok
azonnali kiértékelése által rögtön dönteni tudnak a további
teendôkrôl, és ki is tudják választani a legmegfelelôbb ellátóhelyet. A készüléket egy a
Honvédkórházban tartott eseményen mutatták be a sajtó
képviselôinek. A tájékoztatón
Zombor Gábor egészségügyért felelôs államtitkár kifejtette: a szakemberek és az ellátórendszer együttmûködése sok
ember életét megmentheti.
Az utóbbi években ötrôl
húszra növelték a sürgôsségi
kardiológiai centrumok számát, így a felére csökkent az
akut szívinfarktus miatti halálesetek száma.
Gyôrfi Pál, az Országos
Mentôszolgálat kommunikációs és PR-igazgatója a Helyi
Témának elmondta: A transztelefonikus EKG (TTEKG) készülékeket elsôként Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében, az
ott futó eset-rohamkocsikra,
kilenc mentôegységre telepítették fel még 2006 novemberében. A következô évben
már 32 kocsiban mûködött,
mára pedig az Országos
Mentôszolgálat összes, vagyis
több mint 700 autóját felszerelték a TTEKG készülékkel.
– Szinte naponta fordul elô
olyan eset, ahol a beteg életének megmentéséhez a TTEKG
használata érdemi segítséget
nyújt. A legtöbb mentôegységünk mentôápolói szintû
kompetenciával rendelkezik,
számukra az azonnali szakorvosi konzílium lehetôsége óriási jelentôségû, de egy mentôtiszt vagy egy mentôorvos
is kerülhet olyan helyzetbe,
ahol a kardiológiai távkonzultáció nagy segítséget jelent.
Nógrád megyében például
egy balesetezô sofôr TTEKG-s
rutinvizsgálata során derült ki,
hogy a háttérben súlyos szívritmuszavar állt, így sikerült az
életét megmenteni. Legutóbb
Békés megyében egy területi
kórházba utalt beteg helyszíni TTEKG vizsgálata mutatta
ki az infarktust, így azonnal
kardiológiai centrumba kerülhetett.
KK

Világszerte ismertek
a magyar mentôkutyák
Több mentôkutyás szervezet létezik Magyarországon, amelyeknek professzionális munkáját világszerte elismerik. Bár
a technika fejlôdik, mégis szükség van az állatokra, szaglásukat ugyanis semmilyen eszköz nem tudja helyettesíteni.
– Nagyon sok területen alkalmazzák a kutyákat, a fegyveres testületektôl kezdve a
terápián át egészen a mentésekig. Nincs meg az a technika,
amivel a szaglásukat helyettesíteni lehetne, hiszen olyan
szaglószervvel rendelkeznek,
hogy a víz alatt akár több méterrel kiszagolják a vízi hullát
vagy megtalálják a romok alatt
az embert – magyarázta Halász Árpád kutyatréner.
A Gödöllôi Kutyasport
Központ vezetôje és csapata
képezte ki a világhírû magyar
mentôkutyának emléket állító
film szereplôit is. A „felnôtt”
Mancsot két német juhász,
Alex és Ropi formálta meg,
míg a kölyköt Turbó és Dízel.
– Két jól fejlett, másfél éves
német juhásszal dolgoztunk.
Nagyon hasonlítottak egymásra, mindketten a kutyaiskolába jártak, rendkívül jó természettel és idegrendszerrel
rendelkeztek. Mindez egy filmforgatáshoz elengedhetetlenül
fontos, hiszen nemcsak leül-

ni, lefeküdni kell és szépen
kell nézniük, de különbözô
helyszíneken, csúszós kövön,
romos területen, egy visszhangos díszletben vagy meleg
lámpák között is ugyanúgy
teljesíteniük kell a feladatot,
akár egymás után többször
is. Ropi nagy energiával rendelkezik, fôleg az ösztöneivel
dolgoztunk. Alex nyugodtabb,
viszont nagyon okos, kiegyensúlyozott kutya. A 10–12 órás
forgatások igényelték, hogy
két kutyával dolgozzunk, hiszen ôk is elfáradnak, és így a
jeleneteket is fel tudtuk osztani
közöttük. A filmet nézve, már
én is csak nehezen tudnám
megmondani, hogy épp melyiküket látom.
BZS

II

Trócsányi: Az áldozatok védelme
a prioritás
Közkeletû vélemény Magyarországon: a törvény
csak a bûnözôket védi. Ez
ellen szeretne tenni Trócsányi László igazságügyi miniszter. Az új büntetôeljárási törvény külön fejezetet
szentel majd az áldozatok
védelmének.
– Amikor azt mondjuk, hogy
a kormány az áldozatok pártján áll, akkor azt is kifejezésre akarjuk juttatni, hogy akik
bûncselekmények áldozatává
váltak, azok számára speciális
jogokat kell biztosítani. A kormány a közelmúltban fogadta
el a büntetôeljárási törvény
koncepcióját. Ebben külön
rész foglalkozik az áldozatok
jogaival. Olyan Magyarországot szeretnénk, amelyben
minden áldozat megtalálja azt
a lehetôséget, hogy kihez kell
fordulnia. A magyar kormány
prioritásnak tekinti az áldozatok védelmét, az Igazságügyi
Hivatal egyik fô tevékenysége
az áldozatvédelem. Figyelembe vesszük a nemzetközi
tapasztalatokat is, más országoknak a legjobb megoldásait. Elkezdünk egy olyan
országot építeni, ahol azt tudjuk mondani az áldozatoknak:
van hova fordulnotok. Ez a cél,
és ezt kell nekünk biztosítani,
hogy mindenki, aki áldozattá
válik ebben az országban, az

tudja, hol kell kopogtatnia és
valóban kapjon segítséget.
A miniszter úgy nyilatkozott, hogy a sértett eljárási
jogait megerôsítik.
– A helyreállító igazságszolgáltatás intézményeinek,

például a büntetôjogi mediációnak is nagyobb teret kell
engedni – mondta Trócsányi
László. – Ez a bûnmegelôzés
érdekeit is jobban szolgálhatja, ha a kár megtérítése,
a bocsánatkérés, az elkövetô

és a sértett közötti párbeszéd,
esetleg kibékülés az eredménye, akkor ez a bûnismétlés
megelôzése szempontjából
hatékonyabb, mint a szigorú
szankció.
bgy

Az MsZP-s politikusok tudják, hová
lett az emberek pénze?
Néhány nap után már az évszázad brókerbotrányaként
emlegetik a Buda-Cashügyet. A jegybanki vizsgálat
hírére két vezetô jelentette
a jegybank alelnökének a
brókercégnél mutatkozó,
körülbelül 100 milliárd forintra tehetô hiányt. Lapzártánkkor a nyomozás még
ismeretlen tettes ellen folyt.
A Fidesz felhívta rá a figyelmet: a milliárdos csalás
lehetôségét az MSZP-kormány teremtette meg.
Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetôje az ügy kirobbanásakor budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a
Kulcsár-ügy után – amelyben
„személyi összefonódások
voltak vezetô szocialista politikusok családtagjai, munkatársai, valamint a Kulcsár-ügy
fôszereplôi között” – „itt az új
szocialista brókerbotrány”.
A Fidesz március elsején
közleményt juttatott el az
MTI-hez, amelyben azt kérik
az MSZP-tôl, árulják el, hogy
a kormányzásuk idején nagy
becsben tartott brókercég vezetôi hová tüntették el az emberek pénzét. A közlemény
kitér arra is, hogy 2004-ben

azért váltották le Szász Károlyt
a pénzügyi felügyelet élérôl,
hogy a brókerek ismét szabadon garázdálkodhassanak.
Szintén 2004-ben törölték el
az évenkénti ellenôrzési kötelezettséget, 2009-ben pedig
csak ötévenkénti helyszíni ellenôrzést írtak elô a brókercégeknél, és 2010 májusában, a
kormányváltás elôtt sürgôsen
lezavarták a Buda-Cash helyszíni ellenôrzését, hogy az új

kormány számára rendben
lévônek tûnjön minden.
A közlemény szerint a
Bajnai-kormány a Buda-Cash
korábbi vezetôi közül kabinetfônököt, MÁV-vezérigazgatót
és kormánybiztost nevezett ki.
Február 27-én egyébként
megtartotta elsô ülését az
ügyet vizsgáló munkabizottság, ami elôzetes intézkedéseket sürget annak érdekében,
hogy az emberek probléma

nélkül megkaphassák az ôket
megilletô juttatásokat.
– Az Országgyûlés és a
kormány által megalkotott jogszabályok védik a betéteseket
és a befektetôket. Kártalanításuk pedig meghatározott feltételekkel meg fog történni, amikor erre sor kerül – jelentette ki
a Kossuth Rádió mûsorában
Tállai András miniszterhelyettes.
B. Gy.

Bulvár / Érdekesség

Csepregi Éva
és Zoltán Erika összeállt

Király Viktor már tud
különbséget tenni

A nyolcvanas évek második
felétôl kezdve, mondhatni
párhuzamosan haladt egymás mellett Csepregi Éva
és Zoltán Erika karrierje.
A Neoton frontembere és
a banda szövegírói és dalszerzôi által felkarolt szólóénekes közel húsz évet
várt a közös munkára. Mint
mondják, rivalizálás sosem
volt köztük, inkább jobb
teljesítményre sarkallták a
másikat. A Robby D és Dj
Dominique nevével is fémjelzett Szívünkbôl szólt címû
dal a hétvégén debütált.
– Éva az énekesnôi karrierem kezdetétôl jelen volt az
életemben. A Pásztor–Jakab–
Hatvani szerzôtrió az elsô
öt lemezem anyagát írta, ôk
a Neotonnak számtalan albumot készítettek. Pásztor
Lacitól meg is kaptam utasításként, hogy járjak Neotonkoncertekre, és figyeljem az
Évát, hogyan is dolgozik az
ô énekesnôjük a színpadon
– mondta lapunknak Zoltán
Erika, hogyan is indult a pályája 1985-ben, és fonódott
össze bizonyos szempontból Csepregi Éváéval. – Nem
a magyar könnyûzenére fókuszáltam, inkább külföldi
funky zenéket keresgéltem.
De látva a fellépéseiket, mindig is szerettem volna olyan
magabiztosan a színpadon
állni, mint Éva, karizmatikus

Király Viktor nem tartja magát hozzáértônek – már ami a
gasztronómiát illeti. A halakkal azonban egészen közeli kapcsolatba került. Ma már azt is tudja, hol a legfinomabb a halászlé.

személyisége egyszerûen
leköti az embert.
Elmondása szerint sok
a hasonlóság kettejükben,
kezdve szôkeségüktôl, mosolyukon át egészen a profi
munkamoráljukig. – Párhuzamosan teltek az éveink, de
arra nem tudok válaszolni,
miért kellett ennyi idôt várni
egy közös dalra. Tavaly nyáron sokszor találkoztunk egymás fellépései kapcsán, és
Robival (Robby D, Erika férje
és zenésztársa – a szerk.)
szinte egyszerre mondtuk ki,
miért ne lehetne egy közös
dal Évával a nemrég elkészült jubileumi lemezünkre.
Elmondása szerint Évával sosem rivalizáltak, de
nem is kellett, hiszen mikor
ô a nyolcvanas évek közepén feltûnt, a Neoton nagy

népszerûségnek örvendett,
Csepregi igazi sztár volt, nem
kellett mitôl tartania a zenekarnak. – Hiába a hasonló
karakter, nem volt semmilyen
versengés köztünk.
– Mivel szinte a Neoton
család tagja ô is, a gyerekünknek tekintettük – vette át
a szót Csepregi Éva, aki szerint nem kellett tartania attól,
hogy Zoltán Erika például átvenné a helyét a Neotonban.
– Szólista akart lenni mindig
is, a táncra nagy hangsúlyt
fektetett, teljesen más vonalat célzott meg, amit nagyon
következetesen végig is vitt.
Utólag persze már könnyû
errôl beszélni, de emberek
vagyunk, ráadásul nôk, ezért
azt mondom, Erika jelenléte
jobb teljesítményre, nagyobb
erôbedobásra késztetett en-

gem, és nyilván ôt is. Be akartuk bizonyítani mind a ketten,
hogy képesek vagyunk a
csúcsra érni vagy ott maradni. Ezt kár lenne tagadni. Ez
nem ment át utálkozásba, ez
csak intelligencia kérdése.
Hozzátette, mindig is nagy
figyelemmel kísérte a tehetségek felszínre törését, és
egyszerû rajongó is tud lenni.
– Igenis ámultam, hogy olyan
táncos színházat teremtett
a színpadon, amit korábban
még nem csináltak Magyarországon.
A közös dal a pénteki,
nagyszabású Neoton-koncerten debütált élôben a
fôvárosban, de ezen a hétvégén is felcsendül Budapesten Zoltán Erika születésnapi
koncertjén.
Molnár Attila

Rudolf Péter:
Belezúgtam a feleségembe!

Rudolf Péter: Nálunk a szakma és a magánélet összefonódik. Annak, hogy mind
a ketten ugyanazt csináljuk,
van elônye és hátránya is. Az
kétségkívül egyszerûbbé teszi
a helyzetet, hogy mondjuk tudod magadról, hogy a másik
nem beszámítható a fôpróba
elôtt.
Nagy-Kálózy Eszter: Az elsô
gyerekem az egyetem alatt
született, neki nem Péter az
édesapja. Természetes volt
számomra, és nem áldozatként éltem meg, hogy viszem
magammal vidékre, ahol játszottam, mert legalább akkor
legyek vele, amikor nem vagyok a színpadon. A munka
és a család jól megfért nekem
egymás mellett. Automatikusan lemondtam a felkérést,
ha nem fért bele az életembe.
Ez így volt akkor is, amikor
kettô, majd három gyerekünk

lett. Nem volt mindig könnyû
megoldani az adott szituációt,
de törekedtünk rá, és sikerült.
RP: Egyenrangú házasságban élünk. Ha speciális helyzetek vannak az életünkben,
mondjuk, Eszter vidéken forgat, akkor én vásárolok, fôzök,
mosok, miközben egyáltalán
nem érzem magam mártírnak. Nálunk persze minden
másként volt, mint egy „normális” családban. Én délután
5-kor álltam fel a gyerekektôl
a legózásból azzal, hogy apa
megy játszani. Hová? Hiszen
éppen játszunk. Mi este mentünk el, amikor máshol összejön a család. Ennek ellenére
az átlagosnál messze több
idôt töltöttünk a gyerekeinkkel.
A kérdésre, hogy melyiküknek milyen a házastársával
együtt dolgozni, mindketten
úgy reagáltak, hogy nagy

Fotó: Sáfár Tibor

Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter 25 éve házasok. A
színmûvészek egy családkonferencián meséltek arról, hogyan fonódik össze a szakma és a magánélet kettejük kapcsolatában, és hogy milyen szempontok szerint hozták a
döntéseiket három gyermekük nevelésében. Rudolf Péter
azt is elárulta, 25 év házasság után a Kossuthkifli forgatásán megint belezúgott a feleségébe, akinek a szakma iránti
végtelen alázata az ô lazább hozzáállását is motiválja.

öröm, szakmailag is motiváló
erô számukra a másik.
NKE: Szeretünk együtt dolgozni. Számomra nagyon
megnyugtató, ha Péter ott
van: számíthatok a bizalmára,
a véleményére. Szükség van
persze más impulzusokra is,
nem szabad mindig együtt
dolgozni, de azóta is mindig
nagy öröm, ha összetalálkozunk.
RP: Hogy egy azonos szakmát végzô házaspár hogyan
tud együtt dolgozni, ez alkati
kérdés. Mi kiegészítjük egymást. Én egy svihák, linkebb
fickó vagyok, de Eszter végtelen alázata a szakma iránt engem is inspirál. Ha rendezek,

akkor persze más a helyzet,
olyankor azt mondják: precíz
és maximalista vagyok. Teljesen evidens, hogy 25 éven
át nem lehet szerelmesnek
lenni, nem lehet ugyanolyan
hôfokon égni, mert akkor egy
állandóan 200-as vérnyomással jelentôsen lecsökkenne
az átlagéletkor. A Kossuthkifli
forgatásán, azalatt a 76 nap
alatt, megint belezúgtam a
feleségembe! Elképesztôen
játszik, teljesen magával ragadott!
(A Kossuthkiflit március 15étôl hat héten át vasárnap esténként láthatják az érdeklôdôk
a megújuló Duna televízióban.)
Fodor Erika

– Büszke vagyok magamra,
ugyanis életem második lazacfiléjét, illetve vöröstonhalsteakjét éppen Valentin-napra
készítettem el. Mindig jobban
szerettem a halat, mint bármely más húsfélét, de kiskoromban még nem igazán
tudtam különbséget tenni.
Amikor New Yorkban éltünk,
néhányszor összegyûltek
nálunk a szüleim magyar
barátai, s emlékszem, akkor
mindig nagy halászléfôzés
volt. Ez egyébként a kedvenc
halételem! – árulta el Király
Viktor, aki a III. Budapesti Halfesztiválon még közelebbrôl
megismerkedett a hazai ízekkel. – Amikor Magyarországra
költöztem, elkezdtem mindent
megtanulni, hogy hol érdemes halászlét enni és persze
hallottam a szegedi és bajai
közti különbségrôl is. Otthon

Fotó: Sáfár Tibor

III

mindig anyu fôz, egy étel van
azonban, amit meghagy apunak, ez pedig a halászlé: ezt
mindig ô készíti.
Borsos Zsuzsi

Riválisával nyaralna
együtt Palmira
Nemrég nyerte meg Várhegyi Lucas Palmira a TV2 tehetségkutató mûsorát, a Rising Start. A tizennyolc éves lányt
kitörô örömmel fogadták az iskolatársai, és egy mikrofon
alakú tortával is meglepték. A fiatal énekes mozgalmas év
elé néz, hiszen a tehetségkutató után, az iskolában is egy
fontos megmérettetésre készül.
– Ahogy megérkeztem az
iskolába, behívott az igazgató, hogy gratulálni szeretne
a gyôzelmemhez. Az egész
iskola összegyûlt, hogy köszöntsön és egy mikrofon alakú tortával is megleptek az iskolatársaim. Van egy nagyon
jó barátnôm, aki nekem mindig lelki támaszt nyújt, és segít
a rosszakarók kiszûrésében –
osztotta meg Palmira az elsô
élményeit. A tizennyolc éves
lány érettségire készül, ezért
szoros idôbeosztás alapján
tervezik a további fellépéseit.
– A koncertszervezôknek
meg kell mondanom, hogy
melyek azok a napok, amikor
nem tudok fellépni. A tanáraim is nagyon segítôkészek, elküldik nekem a tételeket is, ha
kimaradnék, így remélhetôleg
könnyen le tudok érettségizni,
bár a történelemtôl tartok egy
kicsit – magyarázta a Rising
Star gyôztese, akit az eredményhirdetés után az internetes hozzászólók nem nagyon
kíméltek. Sokan Czibi Norbit
látták gyôztesnek. A versenyzôk között nincs harag, sôt,
Palmira beváltja az ígéretét,
meghívta versenyzôtársát a
nyereményútra, Kubába.
– Még a döntô elôtt beszélgettünk róla, hogy amelyikünk
nyer, viszi a másikat Kubába.
Norbi nem hitte el, hogy ezt
én komolyan gondolom, szerintem meg fog lepôdni, mi-

kor szólók neki, hogy valóban
jöjjön velem el az utazásra. A
negatív hozzászólásokat úgy
fogom fel, hogy nem lehetek
mindenkinek a kedvence,
ezért vitatják a gyôzelmem
hitelességét – fûzte hozzá
Palmira.
Az énekesnô édesapja öt
éve Angolában él, de a döntôre Magyarországra érkezett,
most végre van egy kis idejük
a személyes programokra is.
– Nagyon sûrûek a napjaim,
de amennyit lehet, találkozom
az apukámmal, a hétvégét is
együtt töltöttük. Ha külföldön
van, az interneten keresztül
kommunikálunk egymással,
de tervezem, hogy egyszer
meglátom ôt Angolában.
Nagy Orsolya
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KÖZLEMÉNY A 2015–2016. NEVELÉSI ÉVRE
TÖRTÉNÔ ÓVODAI JELENTKEZÉSRÔL
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az
érintett szülôket, hogy a 2015/2016-os nevelési évben az óvodai ellátást igénylô gyermekek nyilvántartásba vétele a Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévô valamennyi óvodába, továbbá a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában
mûködô óvodába is azonos helyszínen és idôpontban történik.
A jelentkezés ideje, helye:
2015. április 13. (hétfô) 8.00–18.00 óra,
2015. április 14. (kedd) 8.00–18.00 óra,
2015. április 15. (szerda) 8.00–18.00 óra
CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLYÖKSZIGET
TERME (Békéscsaba, Széchenyi u. 4.), Mezômegyeren és Gerlán az óvoda épülete.
Az óvodai jelentkezéskor, beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek
nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt, továbbá a szülô személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát, a munkahelyhez legközelebbi körzeti óvoda
választása esetén a munkáltatói igazolást, sajátos nevelési igényû
gyermek jelentkezése esetén az óvoda kijelölésérôl szóló szakértôi
véleményt.
Általános tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata által fenntartott óvodák vonatkozásában:
Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezô
kisgyermek, aki harmadik életévét 2016. augusztus 31. napjáig
betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2015/2016. nevelési év során
(2015. szeptember 1-jétôl 2016. augusztus 31-éig) megkezdhesse.
Amennyiben a szülô a fenti idôpontban nem él az óvodába jelentkezés lehetôségével, úgy választási lehetôsége az adott évre vonatkozóan a szabad férôhellyel rendelkezô óvodákra korlátozódik.
A hároméves kortól kötelezô óvodai nevelés
A nemzeti köznevelésrôl szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétôl hatályba lépô rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdô napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. elôtt születtek, és még
nem járnak óvodába.
A kötelezô óvodai nevelés fejlesztô nevelésben is teljesíthetô,
valamint a gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási
kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben,
ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik
az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez elôírt szakképzettség-

gel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos
alapprogramjában foglalt követelményeket.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett
gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülôk kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követô tizenöt napon beül, azaz legkésôbb 2015. május 20-áig írásban
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzôt. Ez a kötelezettség a szülôt akkor is terheli,
ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét
a jövôben külföldön teljesíti. Ez esetben elôzetesen köteles értesíteni
a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti
illetékes jegyzôt.
Az a szülô vagy törvényes képviselô, aki a szülôi felügyelete
vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellô idôben az óvodába nem
íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is
büntethetô, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig
terjedhet.
A gyermeket az az óvoda köteles felvenni, amely óvodának
életvitelszerûen a körzetében lakik (a továbbiakban: kötelezô felvételt biztosító óvoda), illetve életvitelszerûen a körzetében tartózkodik. Az óvodák a számukra elôírt kötelezô felvétel biztosításán túl jelentkezô igényeket a szabad férôhelyek függvényében teljesíthetik.
A felvételrôl, valamint az óvodába felvett gyermekek csoportba való
beosztásáról az óvoda vezetôje dönt és legkésôbb a beiratkozásra
kiírt utolsó határnapot követô huszonegyedik munkanapon értesíti
a szülôt.
Ha a jelentkezôk száma meghaladja a felvehetô gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz
a felvételre.
Az összesített létszám ismeretében a fenntartó határoz az egyes
óvodákban indítható csoportok számáról.
Az óvodavezetô határozatának kézhezvételét követô 15 napon
belül a szülô, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal,
érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be a jegyzôhöz. A
jegyzôi határozat kézhezvételét követôen a szülôk a maguk által választott idôpontban írathatják be gyermeküket az óvodába.
Jelentkezéskor a választott óvoda iránti igény regisztrálása,
összegyûjtése, a szülôk részletes tájékoztatása történik.
Az ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE
nyomtatványt a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni, vagy letölthetô
a www.bekescsaba.hu oldalról (csabai élet/oktatás/óvodák menüpont). Az elôre kitöltött jelentkezési lapok leadása, a megfelelô okmányok ellenôrzése is a jelentkezésre megadott két napon, a Csabagyöngye Kulturális Központban történik.
Az összesített létszám ismeretében a fenntartó határoz az egyes
óvodákban indítható csoportok számáról.
Az óvodai jogviszony a felvételrôl való döntési és az esetleges jogorvoslati eljárást követôen 2015. május 11–12-én, az adott óvoda székhelyén megszervezett beiratkozással létesül, amelyrôl minden szülô
értesítést kap attól az óvodától, amely elfogadta a jelentkezését. Egy
intézményen belül, a székhely-telephely óvodák közötti aránytalan jelentkezés esetén – az érdekelt szülôkkel történô egyeztetést követôen
– a választott óvodához közelebb lakó gyermeket kell felvenni.

2015. évi közmûvelôdési
és mûvészeti céltámogatás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot
hirdet a 2015. évi közmûvelôdési és mûvészeti céltámogatás elnyerésére.
A pályázat célja: a békéscsabai
állampolgárok és mûvelôdô közösségeik kulturális tevékenységének támogatása.
A pályázók köre: alkotó- és
elôadómûvészek; Békéscsabán
mûködô egyesületek, alapítványok, egyéb szervezetek; rendezvényszervezôk; egyházi jogi
személyek; közmûvelôdési, oktatási intézmények.
Kategóriák
A kategória:
Az alábbi területeken végzett
egyéni vagy csoportos mûvészeti tevékenység, mûvészeti

alkotások létrehozása, illetve
bemutatása, a szükséges feltételek megteremtése,
1. Irodalom és
színházmûvészet
2. Zene- és táncmûvészet
3. Képzômûvészet, fotó- és
filmmûvészet
B kategória:
Közmûvelôdési, mûvészeti
rendezvények, táborok szervezése.
A pályázati keretösszeg (A-B
kategória összesen):
4 500 000 Ft
A pályázat benyújtási határideje: 2015. március 23.

Támogatási idôszak: 2015. március 1. – 2016. február 29.
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2015. április 22.
A pályázattal kapcsolatos részletes információk és a pályázathoz
szükséges ûrlap a polgármesteri
hivatal oktatási, közmûvelôdési
és sportosztályán (Békéscsaba, Szent István tér 7., 66/452252/2512, patai@bekescsaba.
hu) is igényelhetô, illetve a www.
bekescsaba.hu honlap Hírek menüpontjának Pályázati hírek oldaláról letölthetô.
Az önkormányzati támogatásokra Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló
24/2013. (X. 4.) önkormányzati
rendeletét kell alkalmazni.
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Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyûlése az
alábbi köznevelési intézmény magasabb vezetôi (óvodavezetôi) állására pályázati felhívást ír ki:
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda
(Békéscsaba, Kölcsey utca 15.)

h

í

A magasabb vezetôi beosztás
2015. augusztus 1-jétôl tölthetô be.
A pályázat benyújtási határideje: 2015. április 9.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.
A pályázat benyújtási helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-

v

á

s

gármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
A pályázati kiírás teljes szövege a
www.bekescsaba.hu honlapon,
az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint a https://kozigallas.
gov.hu honlapon olvasható.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodái integrált nevelés ellátására a látásfogyatékosság kivételével kijelölhetôk:
Hajnal**-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK (Békéscsaba, Lenkey u. 12.),
Kertvárosi Óvoda*(Békéscsaba, Szegfû u. 87–89.), Kölcsey Utcai* és
Ligeti Sori Óvoda (Békéscsaba, Kölcsey u. 15.), Lencsési Óvoda (Békéscsaba, Pásztor u. 91–93.), Mackó-Kuckó Óvoda*(Békéscsaba,
Orosházi út 56–58.), Százszorszép Mûvészeti Bázisóvoda (Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.), Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi*
Óvoda (Békéscsaba, Szigligeti u. 3.), Penza-lakótelepi és Dr. Becsey
Oszkár Utcai Óvoda (Békéscsaba, Penza-ltp. 19.).
A nem önkormányzati fenntartású Szeberényi Gusztáv Adolf
Evangélikus Gimnázium, Mûvészeti Szakközépiskola, Általános
Iskola, Óvoda, Kollégium és Alapfokú Mûvészetoktatási Iskola (Békéscsaba, Szeberényi tér 2.) integrált nevelés ellátására – a pszichés
fejlôdés zavaraival küzdô gyermekek számára – kijelölhetô.
* szlovák nyelvû nemzetiségi nevelést is ellátó
** magyar nyelven roma kulturális nevelést ellátó
Az óvodák elérhetôsége, az óvodai felvétel rendje, az óvodai körzetbeosztás, az óvodákról szóló ismertetô Békéscsaba város honlapján, a www.bekescsaba.hu. oldalon, a csabai élet/oktatás/óvodák
menüpont alatt, valamint az óvodákban megtalálható.
Tájékoztató az életvitelszerû tartózkodás, mint a kötelezô
felvétel feltétele megállapításának új jogi eljárásrendjérôl.
Életvitelszerû ott lakásnak minôsül, ha a gyermek a kötelezô felvételt
biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és
az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként
az óvodai beiratkozás elsô határnapját megelôzô három hónapnál
régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, úgy az óvodavezetô vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az
óvodába jelentkezô gyermek szülôjét, hogy az életvitelszerû körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétôl
számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védônôtôl
származó, a védônôi ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
Amennyiben az óvodavezetô, illetve az általa vagy a fenntartó
által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülô a védônôi nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezetô, illetve az általa vagy
a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerûen
körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenôrizni.
Amennyiben a látogatásra javasolt legalább három idôpont közül a
gyermek szülôje vagy törvényes képviselôje egy alkalommal sem teszi lehetôvé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek
nem életvitelszerûen lakik a kötelezô felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

2015. évi ifjúsági feladatok
támogatása
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése
Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2015. évi ifjúsági feladatok ellátására.
A pályázat célja: A Békéscsabán mûködô gyermek- és
ifjúsági közösségek tevékenységének segítése, azok erôsítése érdekében, a fiatalok
kezdeményezésére és/vagy
aktív szerepvállalásával megvalósuló, egyszeri vagy folyamatos programok, események,
rendezvények támogatása,
amelyek lehetôséget adnak a fiatalok kreativitásának kifejezésére, illetve a felmerülô igények
szerinti közösségi programok
megvalósítására.
Pályázati keretösszeg:
1 000 000 Ft

F

A jelentkezés elôtti idôszakban az óvodák kérésre lehetôséget biztosítanak a szülôk és gyermekek számára, hogy megismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal, az óvodában folyó
nevelômunkával, az épülettel.

A pályázat megvalósulásának
határideje:
2015. március 1. – 2016. február
29.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2015. március 23.
A pályázatok elbírálásának
várható határideje:
2015. április 22.

KATEGÓRIÁK:
„A” kategória
Pályázók köre: Békéscsabán
mûködô általános iskolai, középiskolai diákönkormányzatok
és kollégiumi diákönkormányzatok.
Támogatható tevékenység:
Tanítási órán kívül esô szabadidôs tevékenységek (közösségfejlesztô programok, programsorozatok, tréningek, képzések,
diákrendezvények) megvalósítása, iskolaújság, iskolarádió
mûködtetése.
„B” kategória
Pályázók köre: Békéscsaba
Megyei Jogú Város területén
mûködô gyermek- és ifjúsági
szervezetek, ifjúsági korosztál�lyal foglalkozó önszervezôdô
közösségek, civil szervezetek,
intézmények
Támogatható tevékenység: a
gyermek- és ifjúsági korosztály
önmegvalósítását biztosító, a
közösséghez tartozás élményét
erôsítô – tanítási idôn kívüli (hét-

végi, szabadidôs, szünidei stb.)
– gyermek és ifjúsági programok, képzések, rendezvénysorozatok megvalósítása
„C” kategória
Támogatható tevékenység: új
ifjúsági közösségek létrehozása, közösségformáló kezdeményezések megvalósítása.
A pályázattal kapcsolatos
részletes információk és a pályázathoz szükséges ûrlap a
polgármesteri hivatal oktatási,
közmûvelôdési és sportosztályán (Békéscsaba, Szent István
tér 7., Buzder Brigitta ifjúsági
referensnél a 66/452-252/2513
telefonszámon, vagy e-mailben buzder@bekescsaba.hu)
is igényelhetô, illetve a www.
bekescsaba.hu honlap Hírek
menüpontjának Pályázati hírek
oldaláról letölthetô.
Az önkormányzati támogatásokra Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról
szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét kell alkalmazni.
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Csabai Mérleg

Utazás 2015 Kiállítás

A látogatók ízelítôt kaptak a csabai kínálatból

Díjat nyert az Arcanum

A csabai szálloda lett a legszebb hazai kishotel

Békéscsaba város a megyei településekkel együtt jelent meg a kiállításon
Február 26. és március 1. között harmincnyolcadik alkalommal rendezték meg Budapesten, a Hungexpo Vásárközpontban a legnagyobb belföldi turisztikai vásárt, az Utazás
Kiállítást. A korábbi évektôl eltérôen az idén Békéscsaba
városa a többi Békés megyei településsel együtt egy új arculatú, modern felépítésû standon közösen állított ki.
csy Mihály munkássága és
a Csabagyöngye bor jelent
meg. Idén a kiállítók között
elsô alkalommal jelent meg a
város legújabb attrakciója, a
CsabaPark.
A stand látogatói a négy
nap alatt az ízletes kolbászok,
finom borok és pálinkák mellett ízelítôt kaptak Békéscsaba aktuális turisztikai kínálatából is. Programjai és látnivalói
népszerûsítésére a város a

A város a Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt.-vel (CsabaPark),
a Csabagyöngye Kulturális
Központtal, a Békéscsabai
Rendezvényszervezô Kft.-vel
és a békéscsabai Tourinform
irodával közösen jelent meg
a kiállításon. A megyei standon belül a csabai pultokon
a helyi termékeken, nevezetességeken volt a hangsúly:
a hungarikummá minôsített Csabai kolbász, Munká-

F
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LHÍ

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Közterületfelügyelet és Mezei Ôrszolgálata
felhívja a Békéscsaba közigazgatási területén található külterületi termôföld tulajdonosainak,
földhasználóinak, bérlôinek a
figyelmét, hogy Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének a mezôôri
járulékról szóló 4/1999. (II. 25.)
önkormányzati rendelete szerint
be kell jelenteniük a földtulajdonban, illetve a földhasználatban
bekövetkezett változást.
Az a földtulajdonos, aki a
tulajdonában lévô földterületet
más tulajdonába vagy használatába adta, illetve az a bérlô,

V

használó, aki a használatában
lévô földterületet más használatába adta, a földhasználó
személyére vonatkozóan minden év március 31-éig köteles
bejelentést tenni a mezei ôrszolgálat vezetôjének. A bejelentéshez mellékelni kell a föld
használatára vagy az értékesítésre vonatkozó okirat egy példányát.
A fentiek értelmében az elmulasztott vagy késedelmesen
bejelentett változások esetén a
2015-ös évben a járulék kivetésénél csak a korábbi évek nyilvántartási adatai alapján lehet
megállapítani a mezôôri járulékot fizetni köteles személyét.

Békés Megyei Könyvtár

5600 Békéscsaba, Kiss Ernô utca 3. Tel.: 66/530-200
bmk@bmk.hu kolcs@bmk.hu http://konyvtar.bmk.hu
www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar
KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfô: 14.00–19.00 óra,
kedd–péntek: 11.00–19.00 óra,
szombat: 14.00–19.00 óra
GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00 óra,
hétfô, szombat: 14.00–18.00 óra

Programok
Március 12., csütörtök 17.00 óra: Ünnep elôtt.
Zenés, verses összeállítás a magyar irodalom
gyöngyszemeibôl. Merüljünk el a múltban, hogy élhetôbb legyen a jelen, és reményteljesebb a jövô!
Csomor Csilla és Sás Péter színmûvészek elôadása
Rázga Áron zongoramûvész játékával ékesítve.
Március 17., kedd 18.00 óra: Moccacino – Sikeres
emberi kapcsolatok. Moka Tünde életviteli tanácsadó és Vozár M. Krisztián zongoramûvész sorozata
Március 19., csütörtök 11.00 óra: Keleti Arthur:
Jarvis: a Vasember számítógépe – Kibervédelem,

Békéscsabai Turisztikai Egyesület tagjainak ajánlataival,
programcsomagjaival jelentkezett. A helyszínen a CsabaPark, a Csabai Rendezvényszervezô Kft. képviselôi mellett a békéscsabai önkormányzat, illetve a Tourinform
iroda munkatársai tájékoztatták az érdeklôdôket.
A város ezúton mond köszönetet a következô intézményeknek, vállalkozásoknak a
kiállításon való részvétel támogatásáért: Békéscsabai Turisztikai Egyesület, Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt., Csabagyöngye Kulturális Központ, Csabai Rendezvényszervezô Kft.,
Tourinform iroda Békéscsaba.

ÁS

Amennyiben tehát a földtulajdonos, bérlô, használó bejelentési
kötelezettségét nem teljesíti, a
járulék fizetésére ôt kell kötelezni. A bejelentési kötelezettséget
a tulajdonos helyett a föld használója is teljesítheti.
A bejelentéseket a mezei ôrszolgálat vezetôjénél lehet
megtenni a Békéscsaba, Szent
István tér 9. szám alatt található
irodában személyesen vagy levélben, illetve a 66/523-864-es
faxszámon.
Az üggyel kapcsolatban további
felvilágosítás kérhetô a 66-523834-es telefonszámon.

18 év alattiaknak
és 70 éven felülieknek
ingyenes a beiratkozás.

mesterséges intelligencia most és a jövôben.
Elôadás
Március 20., péntek 17.00 óra: Szeverényi Barnabás: Hold-keringô. Könyvbemutató. Az illusztrációk
kiállításával, zenével színesített elôadói est.
Március 25., szerda 18.00 óra: Cseh István Príma
díjas gitármûvész önálló estje
Március 19–26.: InternetFiesta a könyvtárakban.
Környezetünk és családunk az interneten. Pályázatok, játékok, bemutatók, elôadások – az Internetrôl!
A „Könyvtár a Coub-on – videopályázat” és a
„Selfie a kedvenc könyvemmel – fotópályázat”
fôdíja: táblagép! Részletes kiírás: http://konyvtar.
bmk.hu
Március 19–21. között a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola LEGO-robot-bemutatója
lesz, 23–26. között a pneumatikus eszközöket lehet
megismerni. A Fiesta ideje alatt hálózati eszközöket
lehet kipróbálni.

A díjat Sullay Csaba, a hotel
igazgatója február 28–án vehette át Budapesten Zoch Tímeától, a Travel Channel magyarországi képviselôjétôl az
Utazás 2015. Kiállításon.
– Nagyon nagy megtiszteltetés és elismerés számunkra
ez a díj. Száznégy szálloda,
hotel pályázott a versenyen.
Egy internetes honlapon szavazhattak az emberek február
9-e és 19-e között, s több mint

Az Arcanum Hotel múlt év ôszén nyílt meg
tízezren éltek is ezzel a lehetôséggel. A négyfôs szakmai
team ezután a legtöbb tizenöt
szavazatot kapott hotel közül
választotta ki a gyôztest: a mi
kis szállodánkat, az Arcanum

Fotó: Kádár Ferkó

Fotó: Kádár Ferkó

Tavaly szeptemberben nyitott Békéscsabán az Arcanum Hotel, amely idén
februárban nemcsak az internetes szavazók, de a nívós szakmai zsûri döntése
nyomán is elnyerte a „Legszebb hazai kis hotel 2015”
fôdíját.

Az oklevelet a kiállításon Sullay Csaba vette át

Hotelt, amely Békéscsabán,
az Orosházi úton, a volt laktanya épületében található.
A szakmai zsûriben Maráczi
Gábor, a Magyar Turizmus Zrt.
stratégiai és marketingigazgatója, Julia Venskutoniene, a
Travel Channel marketingvezetôje, Mikola György, a VISTA
Utazási Irodák Kft. értékesítési
igazgatója és Ganzler Orsolya,
a Szeretlek Magyarország.
hu marketingvezetôje foglalt
helyet. Nagyon büszkék vagyunk a díjra, és ezúton is szeretnék köszönetet mondani a
ránk szavazóknak, valamint a
tulajdonosi kör nevében mindazoknak, akik megalkották
ezt a kívül-belül harmonizáló,
gyönyörû épületet – mondta el érdeklôdésünkre Sullay
Csaba igazgató.
V. A.

Dobogósak a rendôreink

Békés a bûnügyileg legkevésbé fertôzött megye
Kimagaslóan jól teljesítenek
a Békés megyei és ezen belül a békéscsabai rendôrök
is – derült ki február 24-én
a megyei fôkapitányság évértékelô értekezletét követô
sajtótájékoztatón.
Dr. Polyák Zsolt megyei rendôrfôkapitány elöljáróban arról
tájékoztatott, hogy a 2014-es
évet értékelô értekezleten részt
vett dr. Balogh János vezérôrnagy, a készenléti rendôrség
parancsnoka, országos rendôrfôkapitány-helyettese is,
aki elismerôen szólt a Békés
megyei rendôrök tevékenységérôl.
Van mire büszkének lenni
a fôkapitányság dolgozóinak,
hiszen a statisztikák szerint
gyakran kimagaslóan teljesítenek, sok területen dobogós
helyen végeztek a megyék
között.
Mint megtudtuk, a bûncselekmények 100 ezer lakosra
jutó számát tekintve a legkevésbé fertôzött megye a
miénk, a regisztrált bûncselekmények száma 2013-hoz
képest 2014-ben 16,8 százalékkal (8496-ról 7065-re)
csökkent. Békéscsaba a 23
megyei jogú város közül bûnügyi fertôzöttség tekintetében
a 20., 2013-ban a 18. volt.
A vagyon elleni bûncselekményeken belül a legnagyobb arányban lopások
fordultak elô, melyek száma

Évértékelô értekezletet tartottak a megyei kapitányságon
2013-ról 2014-re 11 százalékkal csökkent. A lakásbetörések száma is mérséklôdött. A
lopások és a lakásbetörések
nyomozási eredményességében országosan a második,
illetve harmadik legjobb teljesítményt nyújtották a Békés
megyei rendôrök. A megyei
rendôrfôkapitány kiemelte a
kábítószerekkel és az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos bûncselekményeket,
melyek nagy százalékban
érintenek fiatalkorúakat.
A közterületen elkövetett
bûncselekmények száma
2014-ben 1453 volt, közel 20
százalékkal kevesebb, mint
az elôzô évben. Békés megyében a személyi sérüléssel
járó közúti közlekedési balesetek száma 606-ról 575-re,
mintegy 5 százalékkal csök-

kent. Ezen belül a könnyû
sérüléses balesetek száma
csökkent, a súlyos sérüléssel
járó balesetek száma nôtt, a
halálos kimenetelû balesetek
száma 17-rôl 15-re csökkent.
Az országos tendenciától jelentôsen eltérô módon Békés megyében a balesetek
negyedrészét kerékpárosok
okozzák.
A Békés Megyei Rendôrfôkapitányság illetékességi területén mûködô 5 határrendészeti kirendeltség munkatársai
szorosan együttmûködnek
a román határrendôrséggel.
A Békés megyei határszakaszon 2014-ben a tiltott határátlépést elkövetô migránsok
jellemzôen kis csoportokban
érkeztek és több esetben embercsempész segítette ôket.
Gajdács Emese
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• Pénzügyi ügyintézô
(részszakképesítés)
• Pénzügyi-számviteli ügyintézô
(távoktatással)
• Számviteli ügyintézô
• Vállalkozási mérlegképes
könyvelô
• Államháztartási mérlegképes
könyvelô

• Adótanácsadó (mérlegképes
könyvelôknek is! )
• Pénztárkezelô és valutapénztáros
• Bérügyintézô (kezdés: 03. 20.)
• Társadalombiztosítási ügyintézô
• Munkavédelmi technikus
(intenzív)

www.perfekt.hu/bekes • www.facebook.com/PerfektKepzes
bekescsaba@perfekt.hu • Perfekt Zrt., Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
Infóvonal: (66) 52-00-72, 30/445-4484

NYVSZ: E-000026/2013

A TUDÁS a legjobb befektetés!

Békéscsaba kiváló Pedagógusa
kitüntetés javaslattételére
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése
a helyi kitüntetésekrôl szóló
20/2005. (VII.14.) önkormányzati rendeletében szabályozza
a helyi pedagógusok munkájának elismerésére létrehozott
kitüntetés adományozásának
módját, feltételeit.

A kitüntetett személyre javaslatot tehetnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati
képviselôi, az oktatásért felelôs
bizottság, a nevelôtestületek, az
iskolaszékek, a kisebbségi önkormányzatok, a munkáltató.

A kitüntetés elnyerésének
feltételei

A javaslat tartalmazza:
• az ajánlott személy pontos
adatait,
• az adományozás alapjául
szolgáló tevékenység részletes ismertetését, méltatását.

A kitüntetés csak magánszemélynek adományozható, feltétele:
• Békéscsaba városban legalább 10 éve az oktatás, nevelés terén végzett magas
színvonalú szakmai munka,
• szakmai elismertség mind a
felterjesztett saját intézményében, mind városi szinten,
• szakmai, emberi feddhetetlenség.

A javaslatokat 2015. március 31éig papíralapon a polgármesteri
hivatal oktatási, közmûvelôdési
és sportosztályára (Békéscsaba, Szent István tér 7.), és
egyidejûleg elektronikus formában is a perenyi@bekescsaba.
hu e-mail címre kell megküldeni.
A kitüntetés adományozásáról
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyûlése
dönt.

Évente egy kitüntetés adományozása történik pedagógusnapon.

Forgalomkorlátozás
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2015 márciusában az Élôvízcsatorna Veszei és volt KISZ-tábor közötti szakaszán, a
kerékpárút mellett, veszélyes helyzetû fák kitermelését
végzi.
A munkavégzés alatt részleges forgalomkorlátozásra lehet számítani, ezért kérjük a lakosság türelmét
és megértését.

„Szent István”
OTTHONHÁZ
Alapítva: 1997

Mezôkovácsházán újonnan felépített
Idôsek Otthona várja lakóit.

Elérhetôek vagyunk a 06-68/452-869 számon
vagy a szentistvanotthonház@gmail.com e-mail címen!

Fülöp Csaba, a 6. számú
választókerület egyéni
képviselôje fogadóórát
tart, melynek idôpontja:
2015. március 19., csütörtök 16.30–18.30.
Helyszíne:
Vasutas Mûvelôdési Ház,
emeleti klubterem.

Békéscsaba, Széchenyi liget, 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu facebook.com/korosokvolgye

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata a békéscsabai lakóhellyel, illetve
tartózkodási hellyel rendelkezôk részére lakáscélú kamatmenteskölcsön-támogatást
nyújt elsô lakástulajdonuk
megszerzéséhez (vásárláshoz, építkezéshez).
A lakáscélú kamatmenteskölcsön-támogatás iránti kérelmek benyújtására 2015.
március 1. és 31. napja között
van lehetôség. A lakáscélú
kamatmenteskölcsön-támo-

gatás részletes feltételei a
www.bekescsaba.hu internetes honlapon tekinthetô
meg.
További információ és a
kérelemnyomtatvány igénylésének, leadásának helye:
Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály, Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
II. 26-os iroda. Telefonszám:
452-252/4002-es mellék.
A kérelmek elbírálásának
idôpontjai: A Lakásügyi Bizottság 2015. áprilisi ülése.

Focibubi a CsaKK-ban

Nem mindennapi látványban lehetett része annak, aki február utolsó napjának délutánján bekukkantott a Csabagyöngye Agóra Termébe. Ott ugyanis hatalmas, két lábon
járó buborékok szaladgáltak és kergették a labdát a focibubi nyílt napon. A játékból megyei tornát is szerveznek,
amelyrôl Nagy Róberttôl (70/672-0532) lehet érdeklôdni

Munkatársat keresünk!
A Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesülete Napraforgó
Gyógypedagógiai Központ értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos
gyógypedagógust keres.

FogADÓÓrA

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont

P á l Y á Z A T

Fotó: CsaKK/Varga Ottó

F E l h í V á s

Ta v a s z i k é p z é s e k
a PERFEK T- nél

Érdeklôdni személyesen Baloghné Merényi Andrea igazgatónál
lehet a 66/452-202-es telefonszámon egyeztetett idôpontban.

NAGY ÉRTÉKÛ EsZKÖZBEsZERZÉs
VAlÓsUl MEG A RÉThY Pál
KÓRháZBAN

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképzô Iskola és
Általános Iskola • Web: www.pok.suli.hu • E-mail: info@pok.suli.hu

BÉKÉsCsABAIAK, FIGYElEM!
AZ ALÁBBI TANFOLYAMOKAT KÍNÁLJUK ÖNNEK:

A TIOP-2.2.4/09/1-2010-0022 azonosító számú, „Ellátás racionalizálása a Réthy Pál Kórházban” címû projekt részeként 2014 decemberében megkötött szállítási szerzôdések alapján majd 150
darab új eszköz érkezik a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelôintézetbe
2015 áprilisáig.
A Med&Trade Co. Bt.-vel és a Philips Magyarország Kft.-vel kötött
bruttó 329 585 320 Ft értékû, 21
darab egyedi orvos gép-mûszer
és 2 eszközkészlet szállítására
vonatkozó szerzôdés alapján
nagy értékû képalkotó berendezések (digitális röntgenek,
csontsûrûségmérô, szájsebészeti
CT), valamint patológiai eszközök telepítése zajlik. A képalkotó
diagnosztika elöregedett, nagy
szervizigényû gépeinek cseréjével az utolsó lépések teljesülnek a
teljes körû digitalizáltsághoz.
Az Allegro Kft.-vel kötött bruttó
135 884 412 Ft értékû szerzôdés
keretében beérkezô 123 darab
orvostechnikai eszköz – köztük
lélegeztetô- és altatógépek, légágy, multifunkciós kórházi ágyak,
nôgyógyászati vizsgálóágy, EKG
készülékek – az immár az Új Épületben létrehozott Egynapos
Sebészetre, az oda átköltöztetett Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályra, valamint
a régi Intenzív Osztály
helyén kialakított
gyakorlati oktatótermekbe kerül.

A mûszerek beszerzése egyszeri, nagy összegû hazai és
európai uniós támogatás bevonásával valósulhat meg, ezen
befektetések azonban korszerû
orvostechnikai tudásuk, diagnosztikai pontosságuk, jóval
alacsonyabb mûködtetési költségeik miatt mind a betegellátás
minôsége, mind pedig a Kórház hosszú távú gazdálkodása
szempontjából megtérülnek.
A projektrôl bôvebb információt
a http://www.rethykorhazprojekt.
info honlapon olvashatnak. További információ kérhetô Csizmadia Katalin projektasszisztenstôl.
Elérhetôségei:
+36 (30) 676-5634,
csizmadia@korhaz.rethy.hu.

Államháztartási mérlegképes könyvelô • Vállalkozási mérlegképes könyvelô •
Bérügyintézô • Társadalombiztosítási ügyintézô • Számviteli ügyintézô • Pénzügyi
ügyintézô • Társasházkezelô • Ingatlanközvetítô • Élelmiszer-, vegyiáru- és gyógynövényeladó • Boltvezetô • Emelôgép-kezelô (kivéve targonca) • Építésianyagelôkészítô gép kezelôje • Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelô • Targoncavezetô
• Gyermek- és ifjúsági felügyelô • Házi idôszakos gyermekgondozó • Munkavédelmi
technikus • Tûzvédelmi elôadó • Raktáros • Aranykalászos gazda
Szerezzen iskolánkban ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNYT
esti tagozaton! Jelentkezzen már most a szeptemberben
induló tanévre! Korábbi tanulmányait beszámítjuk!
(diákigazolvány, családtámogatási kedvezmények)
Több képzés együttes elvégzése esetén kedvezmények!

Érdeklôdni: 30/595-8550, 25/513-506, 25/513/507 telefonszámokon vagy
személyesen: 5600 Békéscsaba, Kossuth tér 8. (Ipartestület épülete)!

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképzô Iskola és
Általános Iskola • Web: www.pok.suli.hu • E-mail: info@pok.suli.hu

BÉKÉsCsABAIAK, FIGYElEM!
NYELVTANFOLYAMAINK AZ ÖN SZÁMÁRA:
(60 órás) Nyelvi képzéseink angol/német nyelvbôl
Kezdô, középhaladó és haladó csoportok igény szerint. Oktatás ideje: hétfô és
szerda délután. Oktatás helye: az ipartestület épülete. Minôség, kedvezô ár:
680 Ft/óra/fô. Ingyenes szintfelmérés! Érdeklôdni: 30/595-8550, 25/513-508
telefonszámon, e-mailben: angyalne.elvira@gmail.com vagy személyesen:
Angyalné Tóth Elvira, 5600 Békéscsaba, Kossuth tér 8. (Ipartestület épülete)
hétfônként 14.30–17.30, szerdánként 14–16, péntekenként 9–11.

DExam (angol) és ECL (angol, német)
nyelvvizsgára felkészítô tanfolyamok!
Iskolánkban való nyelvvizsgázási lehetôség!
Érdeklôdni telefonon: 25/513-508 vagy
e-mailben: dexam@pok.suli.hu, ecl@pok.suli.hu

Jöjjön! Tanuljon nálunk!
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Varga Ottó MKöb-tag az
elismerô oklevéllel
Országos pályázat elsô díját
nyerte el a Csabagyöngyében dolgozó MKöb Kreatív
Csoport. Február 13-a és 15-e
között rendezték a Kultúrházak éjjel-nappal címû rendezvénysorozatot a Magyar
Népmûvelôk Egyesülete szervezésében. A programsorban
610 mûvelôdési házban közel
300 ezren vettek részt. Békéscsabán, a Csabagyöngye szervezésében a Csabai
Farsang programjai várták a
február 13–15-e közötti hétvégén az érdeklôdôket. Az akcióhoz négy pályázatot is hirdetett az országos kampány
szervezôje. Több mint 3500
pályamû érkezett, a Kultúrházak éjjel-nappalt népszerûsítô
reklámszpotok közül a Csabagyöngye Kulturális Központ MKöb Kreatív Csoportja
filmjét díjazta fôdíjjal a zsûri.
Az elismerést március 5-én a
MOM Kulturális Központban
Závogyán Magdolna, Sajó Attila és Joós Tamás adta át.

Amikor betöltöttem a hatvanadik évemet, elgondolkodtatott, hogy sokan elmentek
már azok közül, akikkel korábban mûvésztáborokban
voltam. Megérintett az elmúlás, elkezdtem „elrendezni a dolgaimat”. Szerettem volna, hogy a raktárban
álló képeim egy része olyan
helyre kerüljön, ahol méltó
megbecsülést, befogadást
talál: negyvenkét képemet
felajánlottam az evangélikus egyháznak – mondta állandó életmû-kiállításának
megnyitóján Várkonyi János
festômûvész.
Február 22-én az evangélikus
kistemplomban Gáncs Péter
elnök-püspök igehirdetésével
zajlott az ünnepi istentisztelet, amelyet a Luther utcai
díszteremben Várkonyi János
állandó életmû-kiállításának
a megnyitója követett. A
mûvész olajfestményei az

Fotó: Timkó János

Gyôztes ﬁlm Várkonyi János adománya
az MKöbtôl A mûvész egy egész tárlatot adott az egyháznak

Várkonyi János és Gémes Péter
emeleti gyülekezeti teremben
leltek otthonra. A fôfalon kaptak helyet a keresztény hithez
kapcsolódó, szakrális témájú
festmények, a többi falon pedig a csabai arcok, hangulatok, életképek.
A megnyitón Kondor Péter
köszöntötte a vendégeket,
majd a Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar éneke után
Gáncs Péter mondott köszönetet a felajánlásért. Ezt
követôen dr. Szemenyei Sán-

Az életmû-kiállítás néhány darabja

széll Tibor: hádész virága
Visszaköszön a padlásseprések ideje

Újabb kötettel jelentkezett a békéscsabai, hetvenesztendôs Széll Tibor, akit a Hádész virága címû regénye bemutatására kértünk.
– Dióhéjban: mirôl szól a
regény?
– A rendszerváltás ideje
ihlette. A vidéket, a falusi embereket akkor elfelejtették,
legalábbis úgy érzem. A munkahelyek megszûntek, s mi
maradt vidéken? A kocsma. A
bûn, a bûnözés.
– Mi inspirálta a mû megírására?
– Hádész, az alvilág ura, a
virága pedig éjjel, sötétben
nyílik. Elszaporodik a bûnözés,
hisz az emberek próbálnak
talpon maradni. A fôhôst idô
elôtt nyugdíjba küldik. Nem
tud megélni, s elôjön a régi

álom, hogy a földdel kéne
valamit kezdeni… A kommunista rendszer padlásseprései
azonban újból visszaköszönnek: a fôhôs kénytelen hitelt
felvenni, s ezúttal a bankok
söprik le a padlást. Inspiráció
volt az is, hogy a fiamék a devizahitelüket nyögik.
– Min dolgozik most?
– Eddig megjelent köteteim A fekete gén, amelyet
szüleim gyerekkora ihletett,
majd az Amikor a kuvik dörömböl, utána az Amikor a
hidra dorombol, a Maratoni a
damaszkuszi úton, a humoros Szimultán címû novellás-

Tomanek Gábor, Bartus Gyula színmûvészek, valamint Il-

Mindennapi ajándékaink
A mûvész megilletôdötten
állt a tiszteletére megjelent
két-három száz ember elôtt,
és hosszú percekig sorolta
azoknak a nevét, akiknek köszönetet szeretne mondani. A
családtagoktól, a rokonoktól
a városvezetésen és az egyházon át a mûvészbarátokig
mindenkihez volt pár jó szava
– pedig ô adakozott.
Várkonyi János negyvenkét
olajfestményét ajánlotta fel az
evangélikus egyháznak, és
hálás volt azért, hogy méltó
helyre kerültek az alkotásai.
Azt mondta, megérintette a
mulandóság, rendezni szeretné a dolgait, aztán ajándékozott, és köszönetet mondott
azért, hogy ezt megtehette, és
hogy az ajándékát elfogadták.
Elgondolkodtató, milyen
lenne, ha csak egy icipicit
magunkévá tennénk ebbôl a
mentalitásból, és akár mindennap adnánk apró ajándékokat. Mondjuk reggelente nem
egy fáradt jó reggelt mormolva mennénk el a szomszédaink mellett, hanem megajándékoznánk ôket egy szívbôl
jövô köszönéssel és mosolylyal. Aztán a munkahelyünkön
ajándékoznánk meg a kollégáinkat azzal, hogy egy kicsit
jobban figyelünk rájuk és nem
gerjesztünk magunk körül negatív hullámokat, hanem csak
egymást segítve igyekszünk

a lehetô legjobban végezni a
feladatainkat. És mi lenne, ha
egy szemernyit jobban éreztetnénk a közösségeinkben,
hogy fontos nekünk az, akivel
éppen beszélünk?
Mi lenne, ha a barátainkat,
a szüleinket, nagyszüleinket,
párunkat és életünk ajándékait, a gyermekeinket megajándékoznánk egy picit több
együtt töltött idôvel, egy picit
több törôdéssel. S aztán hálásak lennénk ezekért a boldog
pillanatokért…
Várkonyi János az egész
életmûvét bemutató tárlatot
adott az egyháznak, és hálás
volt, mert elfogadták. Ugye
megér egy próbát, hogy mi is
ajándékozzunk olyan aprónak
tûnô, de létfontosságú mindennapi dolgokat, mint egy
kicsit több törôdés, jó szó, egy
mosoly. Csak mert jobb így, és
mert most még megtehetjük.
Mikóczy Erika

Az igazság soha nem késô
Filmbemutató és közönségtalálkozó

kötetem, A viharsarki remete,
A lápvirág, A holdudvar kutyái
és az idén megjelent Hádész
virága. Most egy újabb novelláskötetre készülök, amely az
elmúlásról gyûjt majd csokorba kilenc írást.
– Hol lehet beszerezni a
Hádész virágát?
– Kereskedelmi forgalomban nem kapható a kötet,
500–600 példányban látott
napvilágot a Kolorprint Kft.
jóvoltából, és a felelôs kiadója
én vagyok. Mivel betegségem
és a korom a „lakáshoz” köt,
a könyvtárakba igyekeztem
eljuttatni néhány példányt,
így az olvasók a megyei, városi könyvtárakban juthatnak
hozzá.
Vándor Andrea

Békéscsabai Irodalmi Estek
Március 3-án zsúfolásig megtelt a városháza díszterme
a költészetbarátok körében
méltán népszerû Békéscsabai Irodalmi Esteken. Köszöntôt Bagdi László ügyvéd
mondott, Horváth Szabolcs
mûsorvezetô, Imre György
fotós és Jakus Lajos szervezô munkáját pedig oklevéllel
ismerték el. Az esten Móricz
Zsigmond Barbárok címû
novellája mellett Mike Andrea
Reménység címû regényébôl is hallhattak részleteket
az érdeklôdôk Nagy Erika,

dor méltatta Várkonyi János
„mûvészi szolgálatát”. Mint
mondta, ünnepnap ez, amikor
a békéscsabai evangélikus
egyház oltalmába fogadja a
Várkonyi életmûvét reprezentáló alkotásokat. Ezzel az alkotó álma teljesedik be.
– Jött a sugallat, hogy mivel az egész családunk evangélikus, adjuk az egyháznak
a kiválogatott alkotásokat.
Kutyej Pállal, majd Kondor
Péterrel beszéltem, a presbitérium is tárgyalt errôl, és
mindenki örömmel fogadta a
felajánlást, ami nekem nagy
örömet okozott. Itt méltó helyen vannak a képek, és ez
boldogsággal tölt el – mondta
Várkonyi János.
A festômûvész életmûkiállítását a lelkészi hivatalnál
történô bejelentkezés után lehet megtekinteni.
Mikóczy E.

Jegyzet

lés Adrián és a 9 éves Jakus
Zétény közremûködésével.

Fekete Pál szerint a magyar nép „csillagjárása” ’56
Február 24-én Az igazság soha nem késô címû dokumentumfilmet tekinthették meg az érdeklôdôk, majd a
közönség Fekete Pállal, Békéscsaba díszpolgárával, a
film egyik szereplôjével és Jelenczki Istvánnal, a film
rendezôjével találkozhatott a könyvtárban.
A megjelenteket Rakonczás
Szilvia, a könyvtár igazgatója köszöntötte, a moderátor
szerepét Szenográdi Péter, a
Belvárosi iskola történelemtanára vállalta magára.
Fekete Pál elmondta, hogy
minden nép, nemzet életében
vannak korszakok, események, amelyek meghatározó
jelentôségûek. A magyar nép
csillagjárása pedig ’56.

– A félelem beivódott abba
a generációba, amelyhez jómagam is tartozom. Kevés
nép életében van példa arra,
hogy tagjai közül néhányan
ilyen iszonyú bûnök elkövetésére képesek legyenek. A
rendszerváltás idején pedig
a bûnözôk beépültek a hatalomba is. Magyarországon a
föld a mi csakránk, hisz minden jóval meg van áldva a

mi magyar földünk. Mégsem
kapják vissza azok, akiket
megillet – mondta Fekete Pál,
aki a találkozón megemlékezett Féja Gézáról, és azt a
Püski Kiadót is az érdeklôdôk
figyelmébe ajánlotta, amely
annak idején felvállalta a népi
írók mûveinek a kiadását is.
– Bíztam abban, hogy napvilágra kerülnek végre a tények
és az adatok, de van, ami soha
nem fog kiderülni. Kettôs mérce uralkodik, s ennek a világában éljük mindennapjainkat –
mondta a találkozón Jelenczki
István, a film rendezôje.
Vándor A.
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A Jókai színház ajánlata

Az Alföld Vonósnégyes és rázga Áron tavaszi koncertje

A Békéscsabai Tavaszi Fesztivál téltemetô-tavaszcsalogató
programjai mindenkit önfeledt kulturális szórakozásra
hívnak. Az Alföld Vonósnégyes és Rázga Áron koncertje

is üde színfoltként hirdeti a tavasz közeledtét. Március 16án, este 19.00 órától a színház
Vigadó Termében idézik meg
a kamarazene-irodalom két
nagy mesterét egy-egy mél-

tán népszerû, mégis ritkán
hallható mû segítségével.
Megszólal Beethoven c-moll
vonósnégyese, op. 18, No. 4
és Schumann Esz-dúr zongoraötöse, op. 44.

magam keresése – Juhász róza önálló estje
1850 február 24-én született Jászai Mari, a magyar
színjátszás felejthetetlen
tragikája. Több mint ötven
éven át láthatta a közönség
a nemzet színházának színpadán. Sajnos az utókor már
nem gyönyörködhet megrendítô alakításaiban, de a
ránk hagyott írásai és a róla
írt tanulmányok lehetôvé
teszik, hogy Juhász Róza
színmûvész megidézze alakját, küzdelmeit, melyeket elsôsorban önmagával vívott.
Ez a monodráma is önmaga
keresését állítja a középpont-

ba. Kérlelhetetlen ôszinteséggel kutatja saját jellemét,
értékeit és hibáit. Ennek a vívódásnak lehet tanúja a nézô

Farsang a CsabaParkban
Télûzés játékkal, vendéglátással

március 18-án 19.00 órától
az Ibsen Stúdiószínházban.
Jegyek a színház szervezôirodájában válthatók!

Békéscsaba anno
A kisgazdák székházának avatása
Csaba történetében jelentôs
szerepet vittek a képviselôtestületekben a földmûves
gazdák, közülük sokan kerültek a bírói székbe is. A Csabai
Gazdák Szövetsége 1907-ben
jött létre, amely késôbb nevét
a Békéscsabai Kisgazdák
Egyletére változtatta. Egyletük
az 1920-as évek vége felé kinôtte Luther utcai földszintes
vendéglôs székházát. A város
közgyûlése engedélyezte,
hogy a régi sarki ház helyére
új székházat építsenek. A tervezésre kiírt pályázatot Bányai
András csabai építész, építési
vállalkozó nyerte meg 127 170
pengôs ajánlatával.
Az 1929-es év elején indult
építkezést Lipták János vállalta, és még azon esztendô
ôszén be is fejezte. A Békéscsabai Kisgazdák Egylete
emeletes székházát november 9-én este, díszközgyûlés
keretében avatták. Az emeleti
nagyteremben – a 460 terítékes vacsorával kezdôdô
székházavatón – Drienyovszky
János kisgazda-egyesületi elnök, majd dr. Szeberényi Lajos Zs. evangélikus fôesperes
mondott ünnepi beszédet.
A székházavatón részt
vett dr. Bud János kereskedelmi miniszter (Békéscsaba díszpolgára, 1926), aki a
vacsora utáni pohárköszöntôkre mély értelmû beszéddel válaszolt. Hangsúlyozta,

hogy a kisgazda társadalom
az a réteg, amelynek minden
körülmények között meg kell
birkóznia a természet erôivel
és a legnehezebb helyzetekkel is. E réteg veszi ki legnagyobb részét a munkából,
és a kormány erre az értékes rétegre akar építeni. Beszédét a miniszter az alábbi
mondattal zárta: „Azonban
ne várjunk mindent a kormányzattól. Szövetkeznünk
kell, egyesülnünk kell, mert
csak így képviselhetjük azt
a meglévô hatalmas erôt,

amely megtermékenyíti ezt
az országot”.
A székházavatót reggelig
tartó táncmulatság zárta.
A patinás, 86 éves épület két
évtizeden át volt a kisgazdák
székháza, a földszinten jó hírû
vendéglôvel. 1950-tôl az épület a kultúra, a mûvelôdés és
szórakozás míves házaként
Balassi Kultúrotthon, majd
megyei mûvelôdési központ
lett. Ma a házat a Balassi Táncegyüttes és a Hétpróbás Néptánciskola tölti meg élettel.
Gécs Béla

Kezdôdik a tavaszi fesztivál
Harminc nap – közel hatvan rendezvény

Reggeltôl sötétedésig tartott a CsabaPark családi farsangja február 21-én. Színes programok, finom falatok várták a
kicsiket és nagyokat, akik kint a játszóparkban, vagy a rendezvénycsarnokban tölthettek el együtt egy napot.
– Olyan rendezvényt szerveztünk, amely felhôtlen szórakozást nyújtott a családok
számára. Szerencsére az idôjárás is megengedte, hogy
a gyerekek a szabadtéri játszóparkban próbálgassák
ügyességüket, a rendezvénycsarnokban pedig további
események várták vendégeinket. Egész nap ingyenesen
használhatták az ugrálóvárat,
a játszóházat, Varga Adrienn
pedig megtornáztatta a kicsiket, hiszen kint volt a Szabad
Torna Sportegyesület is mozgásfejlesztô játékaival – tudtuk meg Kozma Jánostól, a
CsabaParkot üzemeltetô Békéscsabai Vagyonkezelô Zrt.
vezérigazgatójától.
Bábelôadással nyitott a farsang a bábszínházi világnap

alkalmából, azután mindenki
bemutathatta saját jelmezét,
a legjobbakat jutalmazták is.
Az arcfestésnek ezúttal nem
csak a kicsik örülhettek, lehetôség volt arra is, hogy a
gyerekek pingálják ki szüleik,
nagyszüleik arcát.
Délben barátságos áron kínálták a krumplipaprikást, de
egész nap kapható volt hurka,
kolbász, cigánka és persze a
farsangi fánk is. Kolbászgyúrásban és fánksütésben a
családok egyébként össze is
mérhették tudásukat.
Sötétedéskor hangos dobszó mellett gyújtották meg a
télûzô máglyát, így minden
akadály elhárult az elôl, hogy
végre beköszöntsön a tavasz.
Gajdács E.

Március 9. és április 7. között változatos programokkal, elôadásokkal, koncertekkel várják az érdeklôdôket
A tavaszi fesztivál keretében harminc napon át mintegy
hatvan program várja a kultúra barátait Békéscsabán – tudtuk meg Herczeg Tamástól, a Csabagyöngye igazgatóhelyettesétôl.
Az eseményt beharangozó
tájékoztatón a Csabagyöngye
Kulturális Központ igazgatóhelyettese emlékeztetett arra:
a tavasszal zajló fesztiválok
egyik fô motivációja, hogy az
év ezen szakaszában pang a
turizmus, s a szervezôk a kulturális kínálattal igyekeznek
tenni ez ellen. Békéscsabán
nem ez az elsôdleges szempont, bár tény, hogy néhány
produkcióra Erdélybôl és a
Délvidékrôl is érkeznek majd
nézôk.
– Nálunk az fô cél, hogy
minél nívósabb produkciókat
kínáljunk minél színesebb

palettán. Az összmûvészeti
fesztivál keretében így aztán minden megtalálható az
irodalomtól a komolyzenéig,
a kiállításoktól az elôadóestig, a népi és modern táncig.
Fontos hangsúlyozni: igyekeztünk úgy alakítani jegyárainkat, hogy minél többen
elérhessék ezeket a színvonalas eseményeket, valamint
több program ingyenesen is
látogatható – hallhattuk Herczeg Tamástól.
A Csabagyöngye igazgatóhelyettese elmondta,
a kulturális központ kilenc
intézménnyel, több civil szer-

vezettel együttmûködve, tucatnyi helyszínen rendezi az
idei fesztivált március 9-e és
április 7-e között. Ahogy az
elmúlt években, idén is az
ország legjobb elôadói adják egymásnak a színpadot
ezekben a napokban Békéscsabán, sôt, világhírû külföldi
fellépôk is színesítik a programot, s természetesen a helyi mûvészek és közösségek
is bemutatják tudásukat.
Az egyik helyi kedvenc,
a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar estjével
indult március 9-én az idei
Tavaszi Fesztivál. A folytatásban Koncz Zsuzsa bemutatja Tündérország címû
új lemezét, majd egy hétre
rá hazánk legnépszerûbb és
legkiválóbb koncertzeneka-

ra, a Quimby zenél a Csabagyöngyében. Igazi zenei csemegét ígér az idei Blues Ház,
ahol Békéscsaba legnagyobb
tehetségei, Békés megye legismertebb blues zenekara és
két világhírû elôadó (az osztrák Ripoff Raskolnikov és az
amerikai Kasai Jnofinn) is
itt lesz. A helyiek közül nem
maradhat el a Békés Megyei
Szimfonikus Zenekar, az Erkel és a Bartók kórus, az Alföld Vonósnégyes és Rázga
Áron, valamint a Csaba Big
Band koncertje sem. A részletes programról a Csabagyöngyében, illetve az interneten is
tájékozódhatnak, s aki csak
teheti, válogasson kedvére a
tavaszi fesztivál programjainak színes kínálatából.
Gajdács Emese
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Dr. Krupa András ma is
fáradhatatlan

Dr. Ondrej Krupa je neúnavným
dodnes

právky ňaničky Žofky, 1984)
következett. Ebben a kötetben a nagybánhegyesi Farkas Andrásné Drágos Zsófia
kétnyelvû népi mesélô történeteit gyûjtöttem egybe. A
délkelet-magyarországi szlovákok hiedelemvilága címû
mûvem pedig tulajdonképpen a kandidátusi disszertációm anyaga. Különlegessége,
hogy a magyarországi, romániai és részben szerbiai szlovákok anyagait vetem össze
az összehasonlító elemzés
módszerével. A Humor l’udu
(A nép humora) 2000-ben jelent meg, a háromkötetes Kalendárne obyčaje (Kalendáriumi népszokások), majd a Malý
slovensky národopis (1999) a
mai napig hiánypótlók. Évekig
szerkesztettem a Národopis
Slovákov v Mad’arsku szlovák

v roku 1990 bol zakladajúcim spolupracovníkom Výskumného ústavu Slovákov v
Maďarsku.
– Mojou výskumnou oblasťou je ľudová kultúra, povery a
zvykoslovie Slovákov. Prvou
mojou knihou bola zbierka
Významné dni Slovákov žijúcich v Békešskej Čabe a na
jej okolí, nasledovala publikácia Povery, mágie a bosorky
(Békešská Čaba, 1974), ktorá rozoberá poverový svet z
Čaby, Slovenského Komlóša
a z Alberti. Po knihe Povesti
a pravdivé príbehy v Újkígyósi (1981) nasledovali Rozprávky ňaničky Žofky (1984).
V tejto zbierke som uverejnil
príbehy dvojjazyčnej ľudovej
rozprávačky Žoﬁe Farkasovej Drágosovej z Veľ kého
Bánhedešu. Dielo Poverový

Dr. Krupa András a dél-alföldi szlovákság hagyományainak gyûjtôje, a TIT megyei
titkáraként dolgozott 1959-tôl
1990-ig, és 25 évig szerkesztette a Békési Élet folyóiratot
(1966–1990), 1990-ben pedig
alapító munkatársa volt a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének.
– Kutatási területem a
szlovákok népi kultúrája, szokás- és a hiedelemvilága.
Elsô könyvem, az 1970-ben
megjelent Jeles napok a Békéscsabán és környékén élô
szlovákoknál. Az 1974-ben
kiadott Hiedelmek, varázslatok, boszorkányok címû
könyvem a csabai, tótkomlósi
és csanádalberti hiedelmeket
taglalja. Az Újkígyósi mondák
és igaz történetek (1981) után
a Zsofka néni meséi (Roz-

nyelvû köteteit is, de a csabai
háromkötetes monográfia 2.
kötete, a Békéscsaba néprajza (1993) áll a szívemhez a
legközelebb, melyet Grin Igorral szerkesztettünk – mesélte
a 80 éves népszerû kutató.
Vándor Andrea

Zberateľ tradícií dolnozemských Slovákov, Dr. Ondrej
Krupa pracoval od 1959 do
1990 ako župný tajomník Spoločnosti pre šírenie vedeckopopulárnych poznatkov (TIT),
25 rokov redigoval časopis
Békési Élet (1966–1990) a

A kommunista diktatúrák áldozatai
A függetlenség és a szabadság jelképévé vált kovács Béla

svet Slovákov v juhovýchodnom Maďarsku je v podstate
mojou dizertačnou prácou.
Zvláštnosťou tejto publikácie
je, že analyzujem materiál
Slovákov z Maďarska, Rumunska a sčasti zo Srbska s
porovnávacou metódou. Humor ľudu vyšiel v roku 2000 a
trojzväzkové Kalendárne obyčaje, ako aj Malý slovenský
národopis (1999) dodnes nemajú obdobu. Dlhé roky som
redigoval edíciu v slovenčine
Národopis Slovákov Slovákov v Maďarsku, ale môjmu
srdcu najbližšie je 2. zväzok
čabianskej monograﬁe s názvom Národopis Békešskej
Čaby (1993), ktorý sme zredigovali s Igorom Grinom –
porozprával nám populárny
výskumník.
Andrea Vándorová

Isten éltesse városunk
szépkorú polgárait!

A kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztünk február
25-én a Szabadság téri emlékmûnél. A szakadó esôben
esernyôkkel álltak az emberek és emlékeztek a 68 évvel
ezelôtti eseményekre.
Horváthné Szalai Angelika
történelemtanár beszédében
szólt arról, hogy a kommunizmus áldozatainak számát
mintegy százmillióra becsülik
a világon, Közép-Kelet-Európában egymillióra. A magyarországi áldozatok számára
különbözô becslések vannak.
Politikai okokból több százezer
embert üldöztek, bebörtönöztek, internáltak, hurcoltak el
málenkij robotra, a parasztságot pedig termelô szövetkezetekbe kényszerítették.
Szarvas Péter polgármester megemlékezett az áldoza-

tokról, és elmondta: hatvannyolc éve annak, hogy 1947.
február 25-én Kovács Bélát,
a Független Kisgazdapárt
(FKGP) fôtitkárát jogellenesen
letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták. A Gulágra
számûzték, ahol nyolc évet
töltött, majd 1951. szeptember
25-étôl az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi
börtönében sínylôdött.
A megemlékezésen a Békéscsabai Kemény Gábor
Logisztikai és Közlekedési
Szakközépiskola diákjai adtak mûsor a Lustyik István

Bartháné Jantyik Ilona (90)

Gyarmati Györgyné (90)

Rozsos Sándor Jánosné (90)

Szabó Imréné (90)

A város nevében Szarvas Péter és Kiss Tibor koszorúzott
vezette Kemény Gitárklub
közremûködésével, majd a
pártok és különbözô szervezetek koszorúztak. A város nevében Szarvas Péter

polgármester és Kiss Tibor
alpolgármester helyezte el
a megemlékezés virágait az
emlékmûnél.
V. A.

A PRÓ HIRD E TÉS
INGATLAN
A Szántó utcában építési telek eladó. Tel.: 30/366-7616.
Békéscsabán, a Mester utcában 820 m2-es belterületi telek
(jelenleg gyümölcsös) fúrott kúttal
eladó. Villany, telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913.

2015. március 12–18.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SpongyaBob: Ki a vízbôl! (szinkr. amerikai animáció) 3D!
Éjszakai hajsza (szinkr. amerikai akció) VILÁGPREMIER!
A cipôbûvölô (szinkr. amerikai vígjáték) PREMIER!
Üzlet bármi áron (szinkr. amerikai vígjáték)
Chappie (szinkr. amerikai sci-fi)
Csingiling és a Soharém legendája (szinkr. am. anim.)
Barbie: Szuperhôs hercegnô (szinkr. amerikai animáció)
Sráckor (amerikai filmdráma) 1 Oscar-díj!
Ida (lengyel–dán filmdráma) 1 Oscar-díj! ART
Shakespeare’s Globe On Screen: Machbet (színházi közv. felv.)
2001 – Ûrodüsszeia (amerikai sci-fi) 1 Oscar-díj! ART
Liza, a rókatündér (magyar romantikus vígjáték)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A beavatott-sorozat: A lázadó (amerikai kalandfilm) 3D! VILÁGPREMIER!
Hamupipôke (szinkr. amerikai családi) PREMIER!
Samba (szinkr. francia romantikus vígjáték) PREMIER!
A küzdôk (francia romantikus vígjáték) PREMIER! ART!
Egy galamb leült egy ágra (svéd–ném.–norv.–fr. szat.) PREMIER! ART!
Éjszakai hajsza (szinkr. amerikai akció)
A cipôbûvölô (szinkr. amerikai vígjáték)
Üzlet bármi áron (szinkr. amerikai vígjáték)
Chappie (szinkr. amerikai sci-fi)

2015. március 19–25.

www.csabacenter.hu

OKTATÁS
Angol-, matematikaoktatás általános iskolásoknak.
Tel.: 20/238-1620.
Játékos atlétikai edzések 6–12
éves gyerekeknek az atlétikai klubnál. Tel.: 20/238-1620.
SZOLGÁLTATÁS
Duguláselhárítást vállalok garanciával. Gyors, pontos, megbízható.
Tel.: 30/939-7720.
Aranyat, ezüstöt, érméket, bankjegyeket, képeslapokat és egyéb
gyûjteményeket vásárolunk. Békéscsaba, Gyulai út 18.
Tel.: 06-30/336-8634.
Hûtôk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia
Bt.
Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.

Zár, redôny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenzô
szerelése, javítása, kulcsmásolás.
Utánfutó-kölcsönzés, 6 m hosszig
nyújtható, billentô önürítôs platóval
is! Dobos István u. 20.
Tel.: 30/233-4550, 70/335-7584,
66/636-135.
Burkolást, parkettázást vállalunk.
Tel.: 30/273-3191.
Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készítés, -javítás részletfizetéssel is. Nyílászárók javítása.
Tel.: 66/454-171, 70/212-6776.
Iroda, lépcsôház takarítását vállalom számlaképesen:
Tel.: 30/290-8726.
Könyvelés, bevalláskészítés
egyéni és társas vállalkozóknak
teljes ügyintézéssel.
Tel.: 30/206-9561.
Kérjük, támogassa adója 1%-val
a Lisztérzékenyek BM Közhasznú
Egyesületét. Köszönjük.
Adószámunk 18385144-1-04.
EGYÉB
Nyitható fehér fali fürdôszobai
tükör, 2 db karnis (230, 250 cm), 1
pár hálószobai fali lámpa, felújításra szoruló hintaszék (nem antik),
üveg kompótos- és süteményeskészlet, két pár síléc eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913.

