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– Az Omega produkció 
több városban is látható lesz, 
s nagy öröm, hogy Békés-
csabán is. Március 30-án a 
városi sportcsarnokban lép 
fel a fél évszázados együttes, 
„Álmodtam, vagy igaz talán?” 
címmel adnak jubileumi szim-
fonikus koncertet. Március 
16-án az Elefánt sörözôben 
ígéretes a Blues-buli kereté-
ben zajló gitárpárbaj: Tátrai 
Tiborral, Szász Ferenc junior-
ral és Borsodi László fellépé-
sével. A jazz-programok közül 
kiemelkedô március 17–én a 
Békési Úti Közösségi Házak-
ban a magyar jazz ünnepe 
alkalmából fellépô Tóth Viktor 
Tercett, és március 24-én este 
az Andrássy Úti Társaskörben 
a Borneo zenekar, valamint a 
Brassdance együttes kon-
certje. A helyi színeket többek 
között a Calandrella kamara-
kórus, a Vasutas Fúvószene-
kar, a Békés Megyei Szimfo-

nikusok Kamarazenekara, a 
Bartók Béla Vegyeskar kép-
viseli a komolyzenei kínálat-
ban, de a Dûvô és a Berbécs 
együttessel népzenében sem 
szûkölködünk majd. Nemcsak 
koncertekkel kényeztetnek 
bennünket: izgalmas pillana-
tokat ígér a drámaíró verseny 
a 23-ától kezdôdô hétvégé-
re. Három kiváló drámaíró, 
Egressy Zoltán, Garaczi Lász-
ló, Szabó T. Anna, három 
rendezô, Csiszár Imre, Kerényi 
Imre, Koltay Gábor és három 
remek színészcsapat ver-
seng a közönség és a zsûri 
kegyeiért a Jókai színház 
összes termében. Gergely 
Ágnes költô, író, mûfordító a 
Kortárs Magyar Írók sorozat 
vendége lesz március 19-én. 
Április 2-án pedig a színház 
stúdiótermében Fehér Béla 
Kossuth-kifli címû regé-
nyét mutatják be. A Magyar 
Népmûvelôk Egyesülete „Az 

Év Kulturális Plakátja 2010” 
címmel pályázatot hirdetett, 
ennek anyagából 19-én nyílik 
vándorkiállítás, 21-én pedig 
a Mártélyi Képzômûvészeti 
Szabadiskola nyári táborában 
készült alkotások láthatók a 
társaskörben. Gnandt János 
képzômûvész „Retrospektív” 
címû kiállítása március 30-
ától várja az érdeklôdôket a 
Jankay galériában. A gyere-
keknek március 20-án mu-
tatják be a Phaedrában a 
Rendíthetetlen ólomkatona 
címû táncmesét. A humor 
kedvelôinek a társaskörben 
március 22-én Badár Sándor 
Magyarok menni Bamako 
címû, filmvetítéssel egybekö-
tött stand-upját ajánlhatjuk.

A fesztivált a város egy-
millió-nyolcszázezer forinttal 
segíti, és számos intézmény, 
civil szervezet közremûködik 
anyagiakkal is.

Vándor Andrea

A korábbiaknál inten-
zívebb kommunikációt az
indokolta, hogy a város stra-
tégiájában kiemelt hangsúlyt 
kapott a turizmus élénkítése 
és azok az élményközpontú 
fejlesztések, amelyek már 
most éreztetik hatásukat: 
Békéscsaba napjainkra egy-
re közkedveltebb turiszti-
kai célponttá vált. Jelentôs 
vonzerôvel bírhat a belvá-
ros megújítása, vagy az 
Agóra multifunkcionális köz-
mûvelôdési közösségi köz-
pont projektje. Városunk 

idén további nagy volumenû 
projekteket tervez, mint pél-
dául a Békéscsaba-Nagy-
szalonta közti kerékpárút 
építése vagy  az Árpád fürdô 
korszerûsítése.

A szakvásárt övezô kam-
pány különleges, egyedi 
eszközöket is felvonultatott. 
A beharangozó szakasz egy 
egyedi vírus-videó sorozatra 
épült, melynek arca, Faragó 
„Topy” András színmûvész, 
alias „Békés Csaba titkos 
ügynök” volt. A film meg-
örökítette,  ahogy Topy a 

fôváros utcáin több napon 
át kínálgatta Békéscsaba fi-
nomságait, amelyek a város 
standjánál is várták a látoga-
tókat. A járókelôk belekóstol-
hattak a páratlan minôségû 
csabai kolbászba és meg-
nedvesíthették torkukat a 
hazai pálinkapiac prémium 
minôségû remekével, az Ár-
pád pálinkával. 

„Békés Csaba” kalandjai 
az Utazás Kiállítás A pavi-
lonjában, illetve a vásár te-
rületén folytatódtak Faragó 
Topyval, aki – Kiss Tibor al-
polgármester, Opauszki Zol-
tán kabinetfônök és Szente 
Béla, a Békéscsabai Kultu-
rális Központ igazgatója tár-
saságában – házigazdaként 
várta az érdeklôdôket a gyu-
lai és az orosházi standok 
tôszomszédságában felépült 
csabai Kolbászfalván, ahol 
szinte folyamatosan gyúrták 
a kolbászt. A stand rendkívül 
népszerû volt, csak jöttek és 
jöttek a vendégek, példá-

ul Kemény Dénes, Bodrogi 
Gyula, Dombóvári Vanda, 
Szente Vajk, Kökény Attila, 
Wolf Kati, és a sok, turisztikai 

célpontot keresô látogató. 
„Irigykedem, hogy milyen 
sokan látogatnak meg ben-
neteket” – mondogatta a 
szemközti hévízi standtól 
egy hölgy Szente Bélának.

A kolbászkerítés, a na-
ponta többszöri fergeteges 
kolbásztöltés és kóstolók 
mellett kolbász- és pálin-
kakirály-, valamint -király-
nôválasztás, és a hagyomá-
nyos kolbászárverés gazda-
gította a programot, illetve 
egy „Elkolbászolt Csaba” 
vetélkedô is folyamatos lát-

nivalóval gazdagította a 
csabaiak kínálatát. A stand, 
minden túlzás nélkül, a szak-
vásár egyik legnépszerûbb 
és leglátogatottabb hely-
színe volt március elsô hét-
végéjén, a vásár teljes ideje 
alatt. 

A szakmai zsûri harmadik 
díjjal jutalmazta a csabaiak 
igyekezetét. A díjat a kiállí-
táson – a város standjának 
megvalósító stábja nevében 
– Gábor Tamás vette át Sikló-
si Csabától, a Hungexpo Zrt. 
kereskedelmi igazgatójától.

Zene, tánc, humor, színház huszonhárom napon át
Jubilál a Tavaszi Fesztivál, a helyi értékeket is felvonultató ünnepünk

A kiállítás csabai Kolbászfalujában folyamatosan rágyúrtak az élményekre

Tavaly a Muzsikás együttes is itt volt a Tavaszi Fesztiválon

harmadik díj az Utazás 2012 Kiállításon
Békéscsaba standja volt az egyik leglátogatottabb a négynapos turisztikai mustrán

Az idei Utazás 2012 Kiállításon Békéscsaba városának 
szereplése a tavaly megalakult Békéscsabai Regionális 
Turisztikai Klaszter, az Árpád Pálinka, valamint a Csa-
bai Kolbászfesztivál együttmûködésével valósult meg. A 
résztvevôk megbízásából az Anderson Communications 
dolgozta ki „Rágyúrtunk az élményekre!” mottóval azt a 
díjnyertes, lendületes népszerûsítô kampányt, amelynek 
középpontjában Békéscsaba gasztronómiai és kulturális 
értékei álltak. 

Az összmûvészeti Tavaszi Fesztivál március 14-e és április 5-e közt várja a látogató-
kat. Bôven válogathatunk majd, hisz a néptánc, az irodalom, a komoly- és könnyûzene, 
a jazz mellett színházi elôadás, drámaverseny, képzômûvészeti tárlatok csábítanak a 
tizedik, jubileumi rendezvénysorozatra. Herczeg Tamás fesztiváligazgatót arra kértük, 
ajánljon néhányat olvasóinknak az idei gazdag programkínálatból.

Békéscsaba megjelenését az Utazás 2012 Kiállításon 
a következô intézmények, vállalkozások támogatták: Ár-
pád Gyógy- és Strandfürdô, Árpád Pálinka Kisrét Manu-
faktúra Kft., Békéscsabai Kolbászgyártó Kft., Békéscsa-
bai Tourinform Iroda, BÉKSZI Zwack József Kereskedelmi 
és Vendéglátó-ipari Tagiskolája, Cervus Gast Kft., Csabai 
Kolbász Klub Egyesület, Csabai Rendezvényszervezés 
Kft., Garzon-Fenyves Hotel és Étterem, Hotel Fiume, 
Munkácsy Emlékház, Munkácsy Mihály Múzeum, Pega-
zus Lovasiskola, Szlovák Panzió és Étterem.



Vantara Gyula a törzsház- 
konszern üzleti tervének 
elfogadását, a Belvár hat-
osztályos gimnáziumi kép-
zésének újraindítását és az 
idei költségvetést emelte 
ki a közgyûlés döntései kö-
zül, mindezt a testület leg-
utóbbi ülését követô sajtó-
tájékoztatóján. 

A polgármester elismerôen 
szólt az önkormányzati tulaj-
donban lévô gazdasági társa-
ságok egységes irányítási és 
mûködési rendszerbe történô 
szervezésérôl, amelynek költ-
ségei már idén megtérülnek a 
város számára. A testület elfo-
gadta azt a 2012-es üzleti ter-
vet, mely szerint csaknem 18 
milliós nyereséggel számol a 
január 1-jétôl mûködô törzs-
ház, amely a Vagyonkezelô 
Zrt. tavalyi befizetéséhez ké-
pest mintegy 80 milliós több-
lettel járul majd hozzá a város 
idei költségvetéséhez.

Az idén szeptemberben 
hatályba lépô új köznevelési 
törvény kiemelten foglalko-
zik a hat vagy nyolc évfolya-
mos gimnáziumokkal, mint 
tehetséggondozásra alkal-
mas színtérrel – fogalmazott 
Vantara Gyula a Belvár hat-
osztályos gimnáziumi képzé-
sének szintén megszavazott 
újraindításáról szólva. – Az 

ilyen képzésre vállalkozó in-
tézményeknek komoly felté-
teleket kell teljesíteniük – tette 
hozzá, majd leszögezte, hogy 
a Belvárosi Általános Iskola 
és Gimnázium 2011-ben csat-
lakozott a Magyar Géniusz 
programhoz, a tantestület 
közel fele rendelkezik tanúsít-
vánnyal tehetségazonosítás, 
tehetséggondozás, tehetség-
programok tervezése témák-
ban. Az intézmény mindezek 
tükrében kérte a közgyûléstôl 
a korábbi struktúra visszaállí-
tását, amit a testület el is fo-

gadott. Az intézményben vár-
hatóan a 2013/’14-es tanévtôl 
indulna újra a hatosztályos 
képzési forma. 

A költségvetés kapcsán 
Vantara Gyula fejlesztésköz-
pontú és tervszerû büdzsérôl 
beszélt, amely az Állami 
Számvevôszék ajánlásaihoz 
igazodva szigorú keretgaz-
dálkodást ír elô az intézmé-
nyeknek, s külön figyelmet 
fordít a városi kintlévôségek 
behajtási hatékonyságának 
növelésére.

K. K. P.
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Kövesse híreinket, felhívá- 
sainkat és játékainkat a vi-
lág legnépszerûbb közös-
ségi oldalán is! Klubtagsá-

gunk folyamatosan bôvül, Ön is csatlakozzon hozzánk és 
népszerûsítse oldalunkat ismerôsei körében!

Takarékos városi büdzsé
Szigorú keretgazdálkodás és fejlesztésközpontúság

MSZP: A történelemnek 
szól az eladósodottság is

LMP: Még élhetnének 
a Szent István téri fák 

Fidesz: A változásokhoz 
igazodó költségvetés

Költségvetés 
és vagyonrendelet jobbról

Ezúttal arra voltunk kíván
csiak, hogy olvasóink mi
lyen nevezetességeket mu 
tatnának meg a Békéscsa
bára érkezô vendégeiknek.

Sándor 
Ferencné 
(nyugdíjas):

– A polgár- 
mesteri hiva- 
tal belsô ud- 
varait, mert azok építésze-
tileg gyönyörûek; illetve az 
árkádok oszlopain lévô port-
rékat, a város történelmi 
nagyságaival.

Diószegi 
Gergô 
(tanuló):

– Természe- 
tesen a Center 
mozit, a szö- 
kôkutat, a Széchenyi lige-
tet, majd kivinném ôket a 
pósteleki állatsimogatóhoz.

Lisztóczki 
Mihály (hen
tesmester):

– Nincs well- 
ness-közpon- 
tunk, nincs 
horgászparadicsomunk, nincs 
várunk – azzal kell sáfárkod-
nunk, amink van. Jó lenne, ha 
minél hamarabb megépülne 
a kolbászfalu kolbászkerítés-
sel és kolbászvárral.   

Olvasóink 
szerint

– A város a nyolcvanas 
évek közepétôl segítette a fi-
atalok elsô lakáshoz jutását 
kamatmentes kölcsönnel, 
tavaly már 1,3 millió forint 
volt ez az összeg. A rende-
letet most úgy módosította 
a közgyûlés, hogy a fiatalok 
jövedelmi viszonyait a ban-
kokhoz hasonlatos módon 
vizsgálja a város. Ezek olyan 
lépések, amelyek a fiatalok 
lakáshoz jutását megnehe-
zítik, és rövid távú látásmó-
dot tükröznek – fogalma-
zott Hrabovszki György. A 
képviselô szerint rövid távú 
gondolkodás tapasztalható 
például a fürdô esetében is, 
amelynek mûködtetése éves 
szinten 120 milliós ráfizetés-
sel jár, de az Agórát és a bel-
város felújítását is említette. 
Mint mondta: ezek olyan típu-
sú fejlesztések, amelyeknél 
a mûködési költségtöbblet a 
támogatás összegét nyolc-
tíz év alatt fel is emészthe-
ti. – A városvezetés a törté-

nelemnek szeretne szólni 
abban az értelemben, hogy 
legyenek a Vantara-érához 
köthetô beruházások, de 
a történelemnek szól az is, 
hogy eközben folyamatosan 
nô az eladósodottság – tette 
hozzá Hrabovszki György. 

A költségvetéssel kap-
csolatban a képviselô leszö-
gezte: siralmas a helyzet. 
Idén összesen 2,4 milliár-
dos forráshiánnyal számol 
a város, ebbôl 1,3 milliárd 
a korábbi kötvénykibocsá-
tásból fedezhetô, a tavalyi 
mûködési pénzmaradvány 
további 268 millió forint-
tal segíti ki az önkormány-
zatot, emellett 860 milliós 
a külsô forrásszükséglet. 
A képviselô hangsúlyozta: 
2006-ban a polgármester 
2,5 milliárdos hitelállomány-
nyal vette át a várost, most 
pedig az árfolyamveszte-
séggel együtt mintegy 12-13 
milliárd forint körül van az 
adósság.

Miklós Attila felvetette, 
hogy korábban az Invitel-
pénz mentette meg a várost, 
tavaly a kormány „hátrányos 
helyzetbe került önkormány-
zatok megsegítése” alap-
jából kaptunk támogatást, 
de vajon 2012-ben ki menti 
meg Békéscsabát? 

M. E.

– Az idei költségvetésre 
rányomja a bélyegét, hogy 
a központi támogatás 135 
millió forinttal csökkent. 
Vannak pozitív elemek is 
benne, ezek nagyobbrészt 
az ÁSZ-elôírások teljesíté-
sének köszönhetôk, például 
a 200 milliós adósságszol-
gálati céltartalék képezése 
– fogalmazott Takács Péter.  
A képviselô említést tett ar-
ról is, hogy tavaly a város 2 
milliárd kötvény lejegyzését 
követôen 2 milliárdos hi-
telt szeretett volna felvenni, 
azonban nem kapott. Hang-
súlyozta: utólag örülnünk 
kell ennek, mert így a hely-

zetet újragondolták, amely-
nek eredményeként össze-
sen 859 millió lett a hiány.. 
Takács Péter nehezményez-
te, hogy a kiskereskedôk 
bérletidíj-kedvezménye ki-
került a költségvetésbôl. A 
folyamatban lévô beruházá-
sokkal kapcsolatban megje-
gyezte, hogy azok jelentôs 
többletkiadást generálnak. 
Érthetetlennek nevezte, 
hogy természetvédelmi fel-
adatokra csak félmilliót szán 
a város, és a polgárôrség 
támogatási keretét is csök-
kentették.  

– A jegyzô asszonyhoz 
többször intéztem kérdést a 
Szent István téri fák kivágá-
sával kapcsolatban. Októ-
berben azt a választ kaptam, 
hogy a fák elöregedtek, a 
vizsgálat anyagát felteszik a 
város honlapjára. Ez utóbbi 
nem történt meg, ezért felke-
restem a szakirodát, ahol a 
rendelkezésemre bocsátot-
ták a tanulmányt. A fák még 
élhetnének, mert az anyag 
szerint: túlnyomó többségük 
nem beteg, a legrosszabb 
állapotban lévô fában is csak 
huszonhárom százalék a 
korhadt terület aránya – tette 
hozzá Takács Péter.

Mikóczy Erika

A tanácsnok beszélt ar-
ról, hogy az idei költségve-
tési hiányból  1,56 milliárdot 
fedez az elôzô évi (kötvény 
és egyéb) pénzmaradvány. 
A fennmaradó 860 milliós 
fedezetszükségletbôl 560 
millió forint a fejlesztési hi-
tel, a többire pedig pályázik 
a város, tekintettel a január-
ban átvett színház költsége-
ire. A kiadások kapcsán dr. 
Ferenczi Attila megjegyez-
te, hogy az intézmények 
mûködtetésére saját erôbôl, 
éves szinten, továbbra is 
1,8 milliárdot fordít Békés-
csaba. A beruházásokra – 
csatorna, belváros, Agóra, 
kórház – 10,6 milliárdot, 
felújításra 410 milliót, tar-
talékképzésre 433 milliót 
tervezett be a közgyûlés, de 
mûködési hitelt nem szeret-
nének felvenni. Megemlítet-

te azt is, az elsô lakáshoz 
jutók kamatmentes kölcsö-
ne esetében nôtt a törlesztô 
részleteket nem fizetôk ará-
nya, ebbôl mintegy húszmil-
liós kintlevôsége keletkezett 
a városnak. A közgyûlés 
döntött arról, hogy egye-
di elbírálás alapján a rá-
szorulóknál maximum tíz 
évre hosszabbítja meg a 
futamidôt. Dr. Ferenczi At-
tila szerint most olyan fel-
tételrendszert fogadtak el, 
amely garancia lehet a tör-
lesztésre. Ez azért is fontos, 
mert az ebbôl befolyó pénz 
képezi az alapját a további 
támogatásoknak.

– Nyertes pályázatoknak 
köszönhetôen 290, illetve 
260 millióból oldjuk meg a 
Szabó Pál téri és a belvárosi 
iskola energiaracionalizálá-
sát. További pályázatainkat 
a legminimálisabb önerôvel 
tervezzük, a Corvin utca–Dó-
zsa György úti kerékpárút 
100 milliós beruházása pél-
dául csak 5 millióba kerül a 
városnak. Önerôbôl folytat-
juk az ivóvízprogramot és a 
járdaépítést, utóbbi esetben 
a források egy részét az utak 
helyreállítására fordítjuk – 
tette hozzá a tanácsnok. 

Mikóczy

– Az Orbán-kormány má-
sodik éve még az elôzônél 
is komolyabb terheket ró 
az önkormányzatokra – 
kezdte a közgyûlés dönté-
seit értékelô tájékoztatóját 
Strifler Attila.

A Jobbik helyi politiku-
sa szerint ez egyértelmûen 
visszaköszön a testület által 
elfogadott idei költségve-
tésben is, amely többek kö-
zött az illetékbevételekbôl 
származó háromszázalékos 
részesedési aránycsökke-
nés, vagy éppen a közpon-
ti támogatások közel sem 
inflációkövetô mértéke miatt 
mintegy 100 milliós bevétel-
kiesést okoz a megyeszék-
hely kasszájában. Szintén 
a költségvetésrôl szólva 
Strifler Attila pozitívumnak 
nevezte a piac ügyét. Vé-
leménye szerint az idei bü-
dzsében is szereplô közel 
100 milliós piaci bevétel 
egyértelmûen igazolja ko-
rábbi javaslatuk megalapo-
zottságát, mely szerint hosz-
szabb távon is a városnak 
kell üzemeltetnie a piacot. 
A párt helyi alelnöke újra ki-
emelte a városi adósság új-
ratárgyalásának szükséges-
ségét, de beszélt azokról a 

fejlesztésekrôl is, amelyek, 
részben kötvényforrásból 
finanszírozva, olyan helyi 
intézményekben valósul-
tak meg, amelyek várható-
an állami kézbe kerülnek 
majd. Leszögezte, hogy a 
Jobbik álláspontja szerint 
a kormánynak kompenzál-
nia kéne ezeket a korábbi 
fejlesztéseket azon intéz-
mények esetében, amelyek 
állami tulajdonba kerülnek. 
Példaként a Békéscsaba 
Réthy Pál Kórház intézmé-
nyét említette.

Szabóné Kocziha Tünde 
az önkormányzati vagyon-
rendelet módosításáról be- 
szélt, amely a Jobbik he-
lyi szervezete szerint nem 
tartalmaz minden olyan vá- 
rosi vagyonelemet, amely 
kiérdemelné az elidegenít- 
hetetlenségi státuszt. A 
rendelet módosítása sze-
rint a Polgármesteri Hiva-
tal, a színház és az Ibsen 
Ház épülete tartozik ebbe 
a kategóriába, miközben 
a párt helyi elnöke szerint 
a kórházat, az iskolákat, a 
piacot és a város tulajdoná-
ban lévô földeket is a nem 
elidegeníthetô vagyoni ka-
tegóriába kellene sorolni. 

KárászKiss Péter

A költségvetés mellett 
a beruházásokról és a fi-
atalok elsô lakáshoz jutá-
sának támogatásáról be-
szélt Hrabovszki György 
az MSZP tájékoztatóján. 
Miklós Attila ismételten azt 
firtatta: vajon ki menti meg 
Békéscsabát 2012-ben?

Az LMP tájékoztatóján 
Gál István Elek arra hívta 
fel a figyelmet, a törzsház- 
konszern kialakításának 
eredményeként 80 milliós 
bevétele keletkezik a város-
nak, ebbôl 58 millió forint 
a piac várható bevétele. 
Az viszont nem hangzott 
el a közgyûlésen, hogy a 
törzsházkonszernbe beol-
vasztott vállalkozói cent-
rum tavaly önmagában 
40 milliót fizetett be a vá-
rosnak. Takács Péter a 
költségvetésrôl fogalmazta 
meg gondolatait.

Az idei költségvetés a 
változásokhoz igazodó no-
vemberi koncepció, az idô 
közben életbe lépett tör-
vényi szabályozás és az 
elmúlt idôszakot vizsgáló 
Ász-jelentés elôírásait fi-
gyelembe véve készült – 
kezdte a Fidesz közgyûlés 
utáni tájékoztatóját dr. Fe- 
renczi Attila.

Böngéssze legfrissebb híreinket a

www.csabaimerleg.hu
weboldalon!
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Dr. Fábián Ágnes egész-
ségügyért felelôs tanács-
nokként rendkívül fontos- 
nak tartja, hogy egyre na-
gyobb hangsúlyt kapjon a 
betegségek megelôzése, 
ha viszont baj van, minôségi 
ellátást kapjanak a bete-
gek. Jamina önkormányzati 
képviselôjeként, a fejlesz-
tések mellett, az ott élô em-
berek összefogását emeli 
ki. 

– Tanácsnokként a böl- 
csôdék, az alapellátás – gyer-
mekorvosi, háziorvosi, fog- 
orvosi ellátás – és a kórház 
tartoznak önhöz. Szinte mind-
egyik területen további fej-
lesztésekre pályáznak. Mik a 
tervek? 

– Beadtunk egy pályázatot 
a Wlassics sétányi, illetve a 
Pásztor utcai bölcsôdékre, 
ahol infrastrukturális fejlesz-
tésekre és a megnövekedett 
igények miatt férôhely-bô- 
vítésre van szükség. A kór-
háznál folyamatban van egy 
pályázat, ami több mint egy-
milliárdot hozhat, ehhez a 
kétszázhúszmilliós önerôt az 
önkormányzat biztosítja. A 
forrásból egy külön kis épü-
letet szeretnénk építeni 
szakrendelôkkel, emellett fej-
lesztjük a mûtéti blokkot, az 
egynapos sebészetet, a pa-
tológiát, az intenzív osztályt 
és a szoftver-rendszereket. 
Végre van egy olyan pályá-
zat is, amelynek segítségével 
a szûrôvizsgálatokra, pre-
vencióra sokkal nagyobb 
hangsúlyt fektethetünk. A 
százmilliós nagyságrendû 
pályázatban szerepel egy 
egészségfejlesztési iroda 
létrehozása. Ez utóbbi prog-
ram a háziorvosok legalább 

harminc százalékának bevo-
násával valósulna meg, így 
náluk is jutna forrás az eddig 
nem támogatott szûrésekre.

 – A kertvárosias Jaminá- 
ban melyek a legfontosabb 
feladatok? 

– Az egyik legfontosabb-
nak a területemen lévô isko-
lák és óvodák támogatását 
tartom. Az Erzsébethelyi is-
kola Rózsa utcai tagiskolája 
és a Kertvárosi Óvoda két 
tagóvodája tartozik hozzám. 
Örvendetesek az intézmé-
nyek kezdeményezései, ame-
lyekkel például batyus bálok 
szervezésével gyûjtenek ka- 
zánfelújításra, a padsorok 
cseréjére, parkettacsiszolás-
ra, kültéri játékokra. Ha tu-

dok, szívesen segítek nekik. 
Az egyik óvodában egy rég 
elavult kazán van, ezt még 
ebben az évben szeretnénk 
energiatakarékosra cserélni, 
és  fel kell újítanunk a vizes-
blokkot. Mindkét tagóvodá-
ban idôszerû a nyílászárók 
cseréje is. A Nyúl büfé elôtti 
játszóteret sikerült fejlesz-
teni, ott tartjuk a családi na-
pot, amelyre tavaly mintegy 
kétezren jöttek el. A Jaminai 
Közösségi Házat mi nem 
csak ígérgettük, hanem létre 
is hoztuk, jó érzés, hogy min-
dig tele van a ház. Létesült 
ott egy parkoló, ezt Kutyej 
Pál képviselôtársammal fog-
juk feltöltetni kaviccsal, mert 
az eddigi megoldás esôs 

idôben nem elég. Elkészült 
a bicikliút, költöttünk az ivó-
vízhálózat fejlesztésére – ha 
mód van rá, igyekszünk telje-
síteni a kéréseket.

– Az Almás-kert, Fürjes és 
Felsônyomás is önhöz tarto-
zik. A külterületeken örökös 
probléma a közlekedés, mit 
tud tenni, hogy javuljon a 
helyzet? 

– A külterületi utak néme-
lyike olyan rossz állapotban 
van, hogy a szinte folyama-
tos útfeltöltések nélkül alig-
ha lehetne közlekedni rajtuk. 
A legjobb persze a szilárd 
burkolat lenne, de arra nincs 
keret, így maradnak a feltöl-
tések. Ezenkívül javítottunk a 
közvilágításon, a  Fília idôsek 
otthonánál pedig járólapos 
járdát csináltattam.  

– A csatornázás egész 
Jaminát érinti. Folyamatosan 
útfelbontásokkal kell számol-
ni…

– A csatornázás próbára 
teszi az embereket.  A lakos-
ság türelmét kérem, egyben 
az együttmûködését is: ha 
bárhol gond van, kérem, je-
lezzék, hogy még garanciáli-
san ki legyen javítva a hiba. A 
csatornázás után a kivitelezô 
az eredeti állapotot állítja 
vissza, de a járdaprogramból 
csoportosítunk át pénzt arra, 
hogy a Rózsa és a Tompa 
utca burkolata teljes mér-
tékben megújuljon. Sokszor 
azt szeretném, ha tegnapra 
kész lenne, amire lakossági 
igény van, de szerencsére a 
jaminaiak türelmesek, meg-
értik, hogy mi az, amire futja, 
és mi az, amire várni kell. Dol-
gos emberek élnek itt, akik 
tudják, hogy be kell osztani a 
pénzt, a város pénzét is. 

Mikóczy Erika

KéPvISeLôI SArOK
A jaminaiak összefogása példaértékû

A „Szerencse kulcsa”
Márciustól decemberig 

újabb nyereményjátékkal je-
lentkezik a Csaba Center. A 
tavaly jól bevált széfes meg-
oldást megtartják, de ezúttal 
nem készpénzt, hanem utal-
ványcsomagot, illetve tárgy-
nyereményt vihetnek haza a 
legszerencsésebbek. 

Mint azt Hrabovszki György 
igazgató elmondta, a Szeren-
cse kulcsa elnevezésû játék 
menete a tavalyihoz hasonló. 
Aki a Csaba Center üzletei-
ben tízezer forintért vásárol,  
az információs pultnál egy kó-
dot húzhat. A kódszámot be 
kell ütni a széfbe, szerencsés 

esetben az ajtó kinyílik, de ab-
ban most nem pénzt, hanem 
nyolc kulcsot helyeztek el. Fél 
perc alatt ki kell választani az 
egyik kulcsot, amely a széf 
felett található nyolc fiók vala-
melyikét nyitja. Négy fiókban 
30 000–100 000 forint értékû 
vásárlási utalványcsomag, a 
másik négyben jelképesen  
tárgynyeremény található (ha 
tévé a nyeremény, egy távirá-
nyító). Amelyik ajtót nyitja a 
kulcs, annak a nyereményét 
viheti haza a szerencsés.

Az akció március tizedikén 
indult, és tizedikei fordulóna-
pokkal az év végéig tart. 

M. E.

A „Ragyogjon kékben” 
akció egy amerikai kezde-
ményezés, amelynek célja, 
hogy felhívja a figyelmet  
autizmussal élô társainkra. 
Az akció keretében a világ 
számos nagyvárosában 
egy-egy középületet világí-
tanak meg kék fénnyel az 
autizmus világnapján.  Ta-
valy Békéscsabán a Jókai 

színházra,  ebben az évben 
a városházára esett a vá-
lasztás. 

A csabai programot az 
Aut-Pont Alapítvány szerve-
zi. A rendezvény fénypontjá-
nak ígérkezik egy látványos, 
közös fénykép készítése a 
közönséggel együtt, mobil-
telefonokat bekapcsolva és 
a kamerák felé fordítva.  

Szántó Tamás, az Aut-
Pont Alapítvány ügyvezetôje 
szinte megállás nélkül azon 
dolgozik, hogy támogató-
kat szerezzen az alapítvány 
cseppet sem könnyû, de 
családok százainak életét 
megkönnyítô munkájához. 
Múlt héten egy kicsit meg-
könnyebbülhetett, Vantara 
Gyula polgármestertôl ugyan-
is akkor kapta meg a városi 
bál bevételébôl származó 
támogatást, közel egymillió 
forintot.

Január végén, a színház 
vigadójában zajlott a városi 
jótékonysági bál, amelynek 
bevételébôl idén az Aut-Pont 
Autista Gyermekekért és Fia-
talokért Alapítványt támogat-
ták. Mint arról korábban be-

számoltunk, a bál fôvédnöki 
szerepét dr. Kövér László, 
a Magyar Országgyûlés el-
nöke vállalta el, aki – bár 
személyesen nem volt jelen 
– 500 ezer forint támogatást 
nyújtott a civil szervezet-
nek. A bál díszvendége, dr. 
Deutsch Tamás Európa par-
lamenti képviselô, valamint a 
Békés Megyei Vízmûvek Zrt. 
100-100 ezer forintot ajánlott 
fel, de a tombolából és a tá-
mogatói jegyekbôl származó 
bevétel is az alapítványt illet-
te. Utóbbiból 266 500 forint 
jött össze, így az Aut-Pont 
Alapítvány javára összesen 
966 500 forintot gyûjtöttek, 
amit Vantara Gyula polgár-
mester adott át az alapítvány 
ügyvezetôjének.

Célhoz ért a segítség
Megkapta a bál bevételét 

az Aut-Pont

ragyogjon kékben 
a városháza!

Április 2-án, hétfôn este nyolc órakor az autizmus vi-
lágnapja alkalmából több mint 40 önkéntes gitáros ad 
közös mûsort Békéscsabán, a városháza elôtt.  A világ 
számos nagyvárosához csatlakozva, kék fénnyel világít-
ják meg a városházát.

Tavaly az autizmus világnapján a színház ragyogott kékben

Zöld Bambusz Vegetáriánus Étterem 
és Reformbolt 

Tavaszi méregtelenítés, tisztítókúra 
dr. Buki Mária belgyógyász, homeopátiás orvos szakmai irányításával.

• CANDIDA-GLUTÉN MENÜ (diétázóknak)
• LÉTVÁGY MENÜ (cukorbetegeknek, fogyókúrázóknak)
• PALEOLIT étrendû zöldséges ételek (a tökéletes vacsora)  

Ételeink hús-, tojás-, tejtermék-, búzaliszt- és tartósítószer-mentesek.
Böjtöljön velünk!

5600 Békéscsaba, Andrássy út 51. fszt. 21. Nyitva tartás: H.–P.: 8–16.30. Szombat: 
9–15. Vasárnap: zárva. Tel./fax: (66) 640-452; mobil: 06-30/6366-880. Az 
aktuális ÉTLAPOT a honlapunkon megtalálják: http://zoldbambuszetterem.hu
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Tallér Edina nem isme-
retlen a csabaiak elôtt, hisz 
pályája innen indult. A volt 
Körös Tv-nél (1993–1998), 
majd a Csaba Kábel Televí-
ziónál (1998–2000), s ezzel 
párhuzamosan a Duna Tv 
tudósítójaként dolgozott. 
Térségünkben újságíróként 
is tevékenykedett (Délvilág, 
Békés Megyei nap, Délke-
let…) Ám nemcsak a munka 
kötötte városunkhoz, a Csa-
bai Színi Stúdióban ismer-
kedett meg a színjátszás 
rejtelmeivel. Pár éve fordult 
az irodalom felé: A húsevô 
címû rövidregénye 2010-
ben jelent meg a Kalligram 
gondozásában, valamint az 
Egy perccel tovább címû 
drámája a Mozgó Világban. 
A Játék a szerelemmel alcí-
met viselô darabját most az 
Ibsen Stúdiószínházban vit-
ték színre. A bemutató kap-
csán beszélgettünk.

– Mennyire szôtte bele saját 
tapasztalatait, szerelmeit, kap-
csolatait a mûbe?

– Semennyire. Arról szól, 
hogy mi miért nem megy a 
szexben, a társkapcsolat-
ban, az életben. A különle-
gessége az, hogy minden 
lány úgy érzi, róla van szó, 
a férfiak meg úgy, mintha 
csak a barátnôjükrôl beszél-
nénk... Nagyon örülök, hogy 
Békéscsabán is bemutatják, 
köszönöm Fekete Péter színi 
direktornak a lehetôséget. A 
darabot férjem, Gerner Csa-
ba színmûvész rendezte, aki 
egyébként a Jókai színházból 
indult, s most is játszik Békés-
csabán a Monte Cristo grófjá-
ban.

– Elsô regénye, A húsevô 
nagy siker volt. Most miért for-
dul a dráma felé?

– Két évig színháztudo-
mányt hallgattam és majdnem 

20 éve színházközelben va-
gyok, hiszen a férjem színész. 
Az Egy perccel tovább egy 
fiatal, huszonéves lányról és 
egy fiúról szól, de egyáltalán 
nem azonos a Húsevô címû 
regénybeli lánnyal, bár néhol 
ugyanazokat a szavakat hasz-
nálja. Kíváncsi voltam, hogyan 
mûködik ugyanaz a szöveg 
egy egészen más mûfajban, 
egy más típusú karakterrel.

– Kiket láthattunk a fôbb 
szerepekben?

– Kettôs szereposztásban 
játsszuk. Most Békéscsabán 
a lányt a Jóban Rosszbanból 
ismert Kondákor Zsófi, a fiút 
pedig Jászberényi Gábor szí-
nész alakítja.

– Egyfajta irodalmi misz-
sziót is teljesít, hisz a 
kortársszerzôket népszerûsíti 
a fiatalok körében…

– Középiskolásoknak rend-
hagyó irodalomórákat szer-
vezünk és kortársszerzôket 
mutatunk be. Öt lelkes írónô 
társammal 2009-ben alapí-
tottuk a Hajtûkanyar nevû iro-
dalmi csoportunkat, egy évvel 

késôbb pedig az Irodalmi Sá-
tor Egyesületet.

– Mivel foglalkozik mosta-
nában?  Mit láthatunk legköze-
lebb a színpadon?

– Musicalt írok. Terveim 
szerint nyáron mutatják be 
a Margit-szigeten. A címe: 
Érinthetetlenek, és romanti-
kus történetet tálal a hatvanas 
évek Amerikájának gengsz-
tervilágából. Az érdekessége 
az, hogy a kilencvenes évek 
magyar slágerei szólalnak 
meg, és fôként a törvény és 
az erkölcs körül mozog a sze-
relmesek egymásra találása, 
ami ebben az esetben sem 
egyszerû.

– Gondolom, az írást sem 
hagyta abba…

– Dolgozom a máso-
dik regényemen, amelybôl 
részletek már megjelentek 
különbözô irodalmi folyóira- 
tokban, úgyhogy a címét is 
elárulhatom: „Lehetek én is.” 
A jövôben többet szeretnék 
a színházzal foglalkozni, hisz 
szívszerelmem a teátrum.

Vándor Andrea
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Március 15–17. a városi 
sportcsarnokban rendezik 
meg az Oldtimer kiállítást és 
showt
Március 23án 15 órakor nyí-
lik meg a Kolozsváry – Tevan 
állandó kiállítás a Jankay ga-
lériában a Tavaszi fesztivál 
keretében
Március 29–30. Kisnemesi 
Otthonok XI. Országos Ta-
lálkozója a Munkácsy Emlék-
házban
Március 19–31ig a Mentál-
higiénés Egyesület kézmûves 
vándorkiállítása lesz látható 
a Nemzetiségi Klubházban, 
„Színnel-lélekkel” címmel
Március 26–31. Húsvéti Aján- 
dékkészítô Hét a Meseház-
ban. Ezen a héten minden 
nap más-más technikával 
díszítik tojást. A hét végén 
családi játszóházba várnak 
mindenkit.
Március 14. – április 5. Ta-
vaszi fesztivál a város több 
pontján
Április 11ig „...tarisznyám-
ban palavesszô...” – Az ok-
tatás 1842–1948 közötti helyi 
emlékei címû kiállítás a Mun-
kácsy Mihály Múzeum Mú-
zsák termében
  

Programajánló

Kiállítás
• Szelezsán Tamás békéscsabai fotográfus „Útközben” címû tárlata már-

cius 23-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig tekinthetô meg a közösségi 
ház tanácskozótermében.

• A X. „Csak tiszta forrásból…” c. fotópályázat zsûrizett alkotásaiból ösz-
szeállított kiállítás április 12-éig tekinthetô meg az intézmény nagytermé-
ben, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Ismeretterjesztô elôadás
• Március 19., hétfô 14.30 óra. Szelekovszki László környezetvédelmi 

fôtanácsos vetítéssel egybekötött elôadása „Békés megye kastélyai és 
híres lakói” címmel a nyugdíjasklub foglalkozásán.

• Március 23., péntek 18 óra. Tibeti jógik. Filmvetítés és beszélgetés a 
jógaklubban.

• Március 27., kedd 18 óra. Váradi Zoltán fotómûvész elôadása „Az ana
lóg és a digitális képszerkesztés” címmel a Márvány Fotómûhely ösz-
szejövetelén.

• Március 29., csütörtök 10 óra. „Az önállóságra nevelés és a közös
séghez szoktatás kisgyermekkorban” címmel elôadást tart dr. Gácser 
Magdolna, a gyulai gyermekpszichiátria osztályvezetô fôorvosa a baba-
mama klubban.

Családi játszóház
Március 31., szombat – 9.30tól 11.30 óráig. Ismerkedés a húsvéti nép-
szokásokkal, a tojásfestés különféle technikáival és ünnepi asztali díszek 
készítése. A foglalkozást Ujj Éva vezeti.

Tornák
• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. 
• Babamama 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 csü-

törtökön 14-tôl 15 óráig.  
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden 

kedden 16 órakor.
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl – minden kedden 17 órakor.
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.     
• Alakformáló torna – minden héten, kedden és csütörtökön 18.30-tól 

19.30 óráig. Vezeti: Kvasz Edit  aerobic-oktató.

MAGYAR JAZZ ÜNNEPE
A Békési Úti Közösségi Házak Jazz-klubjának rendezésében 2012. március 17-
én, szombaton 20 órától fellépnek: Kölcsey Szabolcs–Varga Ádám Duo és a 
TÓTH VIKTOR SPECIÁL TERCETT (Tóth Viktor – szaxofon, Premecz Mátyás 
– hammond orgona, Jeszenszky György – dob)
Helyszín: Békéscsaba, Békési út 24. 
Belépés ingyenes.

Támogatók: Magyar Jazz Szövetség, Nemzeti Kul-
turális Alap. Társrendezô: Meseházi Alapítvány.

TudósMûhely a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)
• Ami egy tanórán sohasem történik meg és sohasem hangzik el! Hívunk 

minden középiskolás tanulót egy tanórányi játékra, örömteli felfedezésre, 
egyszerû megtapasztalásra a természettudományok terén!

• 2012. március 21., szerda 9.30. Deli Tamás tart elôadást  Atya ég! Mik azok? 
– Avagy isten tehénkéi és más furcsaságok a DélTiszántúlon címmel 

• 2012. március 22., csütörtök 12.30. Marx György Létezésünk kockázata 
címû mûve alapján elôadást tart Szurovecz Béla 

• 2012. március 23., péntek 8.30. Kézközelben a GÖMBÖC, foglalkozást tart 
Tálas Valéria

• 2012. március 27., kedd 12.30. Színes kémia címmel bemutatót tart Vozár 
Andrea 

Elôzetes bejelentkezés szükséges! mesehaz@mesehaz.hu

Hrájme sa po slovensky!
Szlovák nyelvi klub indul, kezdôk és újrakezdôk számára, a szlovák nyelv 
iránt érdeklôdôk, a nyelvet elsajátítani kívánók számára. Klubvezetô: Lipták 
Zsolt szlováknyelv-tanár. Foglalkozások március 23ától péntekenként 
15.30–17.00. Helyszín a Nemzetiségi Klubház, Békéscsaba, Békési út 15. 
Könyveket, feladatlapokat, hangzó anyagokat, szótárakat könyvtárunkból biz-
tosítunk. Részvételidíj: 5 000 Ft + áfa. Jelentkezni lehet március 22-éig.

HÚSVÉTI HÍVOGATÓ
Várunk minden óvodás-, iskoláscsoportot a Meseházba. Kiállításaink megte-
kintésén túl, az alábbi kézmûves foglalkozásokkal készüljünk együtt a húsvét-
ra: liba, bárány, madár, nyúl, tyúk, csibe készítése, tojásdíszítés és tojástartó 
készítése különbözô technikákkal. Csoportos kézmûves foglalkozás díja 150 
Ft/fô. Idôpont és foglalkozás elôzetes egyeztetése szükséges telefonon.

Köszönettel fogadjuk adójának 1%-át. Meseházi Alapítvány 19059985104.

BéKéSCSABAI TAvASZI FeSZTIvÁL
2012. március 14.–április 6.

Március 20. (kedd) 16.30 Andrássy Úti Társaskör – Fûben, fában… Min-
dennapi Ismereteink Tárháza.
Itt a tavasz! Effektív mikroorganizmusok az emberek, az állatok és a nö-
vények egészségéért – vendégünk Páncsity Ferenc, a japán etnológia 
magyarországi meghonosítója. Belépôjegy: 450 Ft.

Minden szerdán 10.00–11.00ig BERGENGÓCIA BABAKLUB a Társas-
körben

Március 21., 28. „Áspis kerekes…” interaktív dalos-mondókás foglalkoz-
tató babáknak és szüleiknek.

Március 22. (csütörtök) Munkácsy Emlékház 
Alkotó Nôk Köre – Beszélgetés Zelenyánszki Andreával a költészetrôl

Március 29–30. (csütörtök–péntek) Munkácsy Emlékház
„Mûemléksorsok nyomában” – Kisnemesi Otthonok 11. Országos Talál-
kozója

FELNÔTTKÉPZÉSI AJÁNLÓ
(F. ny. sz.:  00367-2008, i. akk. lajstromszám: AL-2182)
• Nyugdíjas Digitális Írástudás (30 óra).
• Házigondozó-, betegápoló-képzés (130 óra) – 2012. április.
(Érd: 66/449-222, e-mail: ruzsaalexandra@ifihaz.hu)

Kiállítások a Munkácsy Emlékházban
• Március 23. (péntek) 11 óra Kovács Péter képzômûvész magán- 

gyûjteménybôl válogatott kamarakiállítás-megnyitója.
 Az alkotóval beszélget: Mészáros Zsuzsa.
 Megtekinthetô: május 16-áig.
• Április 7éig Munkácsy Mihály születésnapjára: kiállítás 19. századi 

festôk – Iványi Grünwald Béla, Pállya Celesztin, Vigh Bertalan, Fried 
Pál, Vidovszky Béla, Csabai-Wagner József – magángyûjteménybôl 
válogatott képeibôl.

• Március 9–31éig „Viseletek és viseletkiegészítôk”
 országos népmûvészeti pályázattárlata.

egy perccel tovább... 
Tallér Edina írta, férje rendezte a darabot

A városháza dísztermébe költözött a Frankó Attila által 
szervezett Békéscsabai Irodalmi Estek-sorozat. Március ha-
todikán, telt ház mellett mutatták be Ferencz Rezsô Így élünk 
mi vidéken címû könyvét, amelybôl részleteket olvasott fel 
Presits Tamás, a Békéscsabai Jókai Színház színmûvésze 
és Mátyus Tímea színihallgató. A zenérôl Csordás Ákos gon-
doskodott.

Közlekedésbiztonság gyerekszemmel címmel idén is 
gyermekrajzpályázatot hirdetett az Országos Baleset-
megelôzési Bizottság. A helyi bizottság felhívására húsz 
óvodából és tizenhat általános iskolából összesen több 
mint hétszázötven pályamû érkezett. A legjobb alkotásokból 
nyílt kiállítás március huszadikáig tekinthetô meg a múzeum 
Munkácsy Galériájában.

Békéscsabai Irodalmi estek 
a városházán

Közlekedésbiztonság 
gyerekszemmel

„Musicalt írok, valószínûleg nyáron mutatják majd be”

Ferencz Rezsô könyvébôl Presits Tamás olvas fel

A megnyitón a Penza óvoda Micimackó csoportja kalauzolta 
a vendégeket a közlekedési szabályok útvesztôiben

Öt tipp öt 
pizzáért

A SPEED BURGER ÉS 
PIZZÉRIA és a Csabai Mér-
leg közös játékán hetente 
egy olvasónk egy egész 
hétre szóló ebédmeghívást 
nyerhet tôlünk. Keresse „Hol 
készült a kép?” játékunkat a 
www.csabaimerleg.hu olda-
lon! Hétfônként sorsolunk, 
eddig minden nyertesünk 
elégedett volt a nyeremény-
nyel. Játsszon velünk Ön is, 
hogy nyerjen!



– A menza nem csupán 
másod-, harmad- vagy ép-
pen negyedosztályú ven-
déglátó környezet, hiszen 
az egészséges étel mellett 
a gasztro-környezet is fon-
tos – fogalmazott Prohászka 
Béla. A mintamenza program 
keretében hamarosan megin-
duló házhoz szállításnál kü-
lön figyelmet fordítanak arra, 
hogy a környezetbarát cso-
magolásokon megjelenjenek 
az összetevôk adatai. Komoly 
elôkészületek folynak az ital-
kínálat átalakítására is: mini-
mum 50, de esetenként akár 
100 százalékos gyümölcs- és 
zöldséglevek is terítékre ke-

rülhetnek. Sok ebédlôben 
elôveszik a féltve ôrzött, rak-
tárban tartott terítôket is, és 
nagyobb hangsúlyt fektetnek 
a tálcahasználatra. Prohászka 
Béla egy felhívást fogalma-
zott meg az iskolák felé, mely 
szerint érdemes lenne belsô 
kezdeményezésekkel arra 
sarkallni a fiatalokat, hogy 
ôk maguk is munkálkodja-
nak a menzák hangulatának 
javításán. A tudatos étkezést 
és az egészséges ételeket 
népszerûsítô rajz- vagy fotó-
pályázat, amelynek kiállítóhe-
lye a menza lenne, gyorsan 
javíthatna az összhatáson.

K. K. P. 
– A küldöttgyûlés egyér- 

telmûen hozzájárult a fizeté-
si határidô meghosszabbí-
tásához, amely elsôsorban 
azok miatt fontos, akik ne-
héz anyagi körülmények kö-
zött élnek, vagy éppen olyan 
elôre nem látható változás 
történt az életükben, ami 
megnehezíti a fizetési kö-
telezettség teljesítését – tá- 
jékoztatott Mácsai Sándor. 
A Békéscsabai Viziközmû 
Társulat elnöke elmondta 
azt is, hogy az összesen 1,3 
milliárdos lakossági hoz-
zájárulás nagy része már 

beérkezett, ebbôl 225 millió 
forintot még tavaly, a tegnapi 
küldöttgyûlés elôtt pedig to-
vábbi 213 milliót át is utaltak 
a városnak. Felmerült a tár-
sulat további mûködése is: a 
csatornafejlesztésbôl kima-
radó közel ezer békéscsabai 
ingatlan bekapcsolódásának 
lehetôségét vizsgálják. Erre  
Vantara Gyula polgármester 
tett javaslatot. Mácsai Sán-
dor hozzátette, olyan ingat-
lanokról van szó, amelyek 
a szigorú szabályozás miatt 
maradtak ki a jelenleg is zaj-
ló fejlesztésbôl.

Török Árpád, az intéz-
mény igazgatója büszkén 
mutatta be a húszas évek 
végén épült, a hatvanas 
években konyhaként üze-
melt, majd különbözô labo-
roknak otthont adó termet, 
amelyet most a földtani kép-
zés igényeinek megfelelôen 
alakítottak át. Helyet ka-
pott benne a gazdag 
kôzetgyûjtemény, és olyan 
speciális anyagból készült 
szigetasztalok, amelyeken 
minden tanuló saját mikro-
szkóppal kísérletezhet. A 
MOL és leányvállalatai a 
legfôbb anyagi támogatói az 
iskolának, de más cégek is 
hozzájárulnak a folyamatos 

fejlesztésekhez. Az elmúlt 
hat-nyolc évben összesen 
negyvenmillió forintos támo-
gatásban részesült az intéz-
mény, ennek egyharmadát a 
MOL adta.

Blaskó-Nagy András, a 
MOL Nyrt. algyôi technoló-
giai vezetôje megjegyezte: 
jó helyre került a pénz, hisz 
az iskola folyamatosan biz-
tosítja a szakág fejlesztését.  

Méhi Gabriella geológus 
tanárnô részletesen bemu-
tatta a labor új felszerelését 
és gyakorlati bemutató óra 
keretében a mûszerek, esz-
közök élesben is „vizsgáz-
tak” a tanulók elôtt.

Vándor Andrea

Nevetôs reggeli felhôk, 
csiklandozó napsütés. Kiug-
rás az ágyból, nyitott ablak-
nál ácsorogva álmos-boldog 
pillantás a világra. Egy korty 
tavasz. Kávé, reggeli „mik a 
terveid mára” beszélgetés, 
függönyön átszûrôdô nap-
sugarak. Színek, harisnyák, 
könnyû ruhák, kiskabát. Bú-
csúzkodás, futó ölelés, futó 
csókok és futó léptek. 

Mosolygós „jó reggelt kí-
vánok”, suhanás az utcán. 
Újság? Rossz híreket nem. 
Az indonézek a legboldo-
gabbak, mi a legboldogta-
lanabbak! Na neee! Futó 
mosoly. Újjáéledés, újjá-
születés, rügyfakadás. Új 
nézôpont, kacagás, neve-
tés, a lélek pihenése, „zsige-
ri kocogás”. Munka: öröm, 
kreativitás, kollégák, embe-
rek, sorsok, betûk, számok, 
képek, kérdések, válaszok, 
kérdések, kérdések… Hal-
ló! Igen! Köszönöm. Szia, 
gyerekek! Tényleg?  Máris 
adom. Örülök! Ó, elnézést! 
Jövô hét csütörtökig. Na-
gyon köszönöm!

Ebéd. Böjtös, zöldséges 
bulgur. Hmm! Na, jó, kis 
csoki, hetvenszázalékos. 
Idô. Egyre itt, kettôre ott, 
háromra máshol – cikázás 
a hömpölygô embertömeg-
ben, aztán egy csendes 
sarokban: mondjad, figye-

lek rád… Újra utca, arcok, 
kacajok, biciklik, napsütés, 
aktatáskák, kistáskák, ba-
bakocsik, „anyaaaaa”, fiúk, 
lányok, nyugdíjas pár egy-
más kezét fogva, szerelem. 
„Megjöttem! Milyen volt a 
napod? És a tiéd?”  Suha-
nás, öröm, kérdések, tavasz 
– hiányoztál. Hatkor? Igen, 
ma tudok menni. Kistányér, 
hajdina fasírt, saláta – más-
fél óra múlva itt vagyok. Kap-
kodó léptek, sziasztok, be-
melegítés. Zumba, hoppá, 
majdnem sikerült, most a 
másik irányba, az merre van 
– hurrá, kibírtam. Séta haza, 
pakolászás, összegzés, cso-
bogó langyos víz.

Nyugodt, meghitt kis zug, 
rád figyelés, magamra figye-
lés. Jó hogy vagy, jó hogy 
vagyunk. Hallod ezt?  „Az 
nem baj, hogy nyoma sincs, 
ez egy jó kis nap volt valami-
ért…”

Mikóczy Erika

Békéscsaba egyes kert-
városi lakóterületein igen 
keskenyek az utak, és van-
nak utcák, ahová nagyobb 
teherautók be sem tudnak 
kanyarodni – a probléma 
egy több évtizedes folya-
mat eredménye. Az ingat-
lantulajdonosok többsége 
útszélesítésre vár, de az 
érintett szakaszok széle-
sítéséhez magántelkekbôl 
kellene területeket levá-
lasztani, ami újabb problé-
mákat vet fel. A fejlesztés 
esetén jelentôs mértékben 
nôhet az ingatlanok értéke, 
azonban a telekrészek át-
adása komoly költségekkel 
járhat. Zelenyánszki Péter 
képviselônek rendszere-
sen jelzik a problémát kör-
zetében. 

A Zug, a Gyümölcsös, a 
Görbe, a Trófea és a Vandháti 
út keskeny útszakaszai, vala-
mint a   Dobozi út két olda-
láról egészen a volt Május 
1. Tsz központjáig lekanya-
rodó utcák (Borsó, Patkó, 
Kereszt, Központ, Kapor, 
Szója utca) korábban igen 
szûkre szabott útjai prob-
lémásak – kezdte a helyzet 
felvázolását Zelenyánszki 
Péter. Mint mondta, az ön-
kormányzatnak egyelôre 
lehetôsége sincs az említett 
utcák kiszélesítésére, mert 
ehhez 2-3 méter széles sá-
vokat kellene leválasztani 
magánterületekbôl. Az átla-
gosan 45–50 négyzetméte-

res telekrészek önkormány-
zati kezelésbe bocsátása 
megoldást jelenthet a fej-
lesztéspárti lakosok számá-
ra, viszont esetenként ez is 
komoly költségekkel járhat. 

Kis Béla, a hivatal város-
építészeti csoportjának vá- 
rosrendezôje elmondta: mi-
vel ez a terület korábban a 
Május 1. Tsz kezelésében lévô 
külterületi, mezôgazdasági 
rész volt, itt a lehetô legkes-
kenyebb utakat alakították ki. 
Ezek tulajdonosai a '70-es, 
'80-as években kezdtek kite-
lepülni a telkekre, majd 1990-
ben az önkormányzat belte-
rületbe vonta a területeket. Itt 
már a lakóutakra vonatkozó 
elôírásokat kellett alkalmaz-
ni: járda, árok, zöld sáv út-
felület kialakítható legyen, 
valamint a közmûveknek 
is legyen helyük. Ezért a 
meglévô szabályozási szé-
lességüket bôvíteni kellett, 
ami elsôsorban az ingat-

lantulajdonosok érdeke. A 
termelôszövetkezet koráb-
ban azért nem alakított ki 
szélesebb utakat a zárt ker-
tek közötti dûlôutakon, mert 
az akkori szabályok értelmé-
ben erre nagyobb járulékot 
kellett volna fizetnie. 

– Van olyan ingatlantu- 
lajdonos – folytatta Zele- 
nyánszki Péter –, aki korábban 
leadta az érintett ingatlanrészt 
az önkormányzatnak, és van 
olyan is, aki a késôbbi széle-
sítés lehetôségét figyelembe 
véve építkezett. Ôk joggal vár-
ják el, hogy a város fejlesszen 
ezeken a területeken. Vannak 
olyan tulajdonosok, akik pén-
zért átadnák a területük egy 
részét, és olyanok is, akiket 
csak a felmerülô költségek 
tántorítanak el ettôl. Egyebek 
mellett ilyen költség lehet a 
földmérés és a közmûvek 
vagy a kerítések áthelyezése, 
ami akár félmillióba is kerül-
het.

Átlagban 3 méternyi sá-
vot kellene átadni a 16–18 
méter széles telkekbôl, te-
hát nagyjából 50 négyzet-
méteres területrôl van szó 
ingatlanonként. Kis Béla 
arról is tájékoztatott, hogy 
több ingatlan esetében a 
közmûszolgáltatók korábban 
figyelmen kívül hagyták a 
szabályozási tervet, amikor a 
konkrét telekhatárra helyez-
ték a mérôberendezéseket. 
Ez azért fontos, mert az in-
gatlanrészek önkormányzati 
kezelésbe bocsátásának 
legdrágább tétele éppen a 
közmû-becsatlakozások át-
helyezése lehet.

Zelenyánszki Péter hang-
súlyozta, a lakosok beruhá-
zása megtérülhet, hiszen ha 
városnak lesz lehetôsége 
fejleszteni ezekben az ut-
cákban, akkor azt anyagi 
lehetôségeihez mérten meg 
is teszi. Nemcsak az utak 
szélesítésérôl van szó, ha-
nem járdák- és csapadékvíz-
elvezetô árkok kialakítására 
is lehetôség nyílik, ez pedig 
az ingatlanok értékének nö-
vekedését eredményezhe-
ti. Az érintett tulajdonosok 
mintegy 27 százaléka már 
leadta a ingatlanrészét az 
önkormányzatnak, de so-
kan még csak belekezdtek 
a folyamatba – velük együtt 
közel 50 százalék lehet azok 
aránya, akik leadták vagy 
megkezdték az ingatlanrész 
átadásának procedúráját. 

KárászKiss Péter

5Csabai Mérleg

Új labor a vízmûben
víziközmû-küldöttgyûlés Igényes környezetben 

az étel is finomabb

Szélesítésre váró belterületi útszakaszok
A lakosságnak érdeke a fejlesztés, az önkormányzat nem léphet

Egy jó kis nap

Jegyzet

Minden tanuló saját mikroszkóppal kísérletezhet
A küldöttgyûlés újabb fizetési haladékot adott

Esetenként elkerülhetetlen a mérôpontok áthelyezése

A közelmúltban  tartotta soron következô küldöttgyû- 
lését a Békéscsabai Viziközmû Társulat, amely a békés-
csabai szennyvízberuházás kapcsán felmerülô lakos-
sági önrészek kezelését végzi. Ahogy arról korábban is 
beszámoltunk, az összesen 9 és fél ezer érintett lakos 
mintegy húsz százaléka még nem teljesítette fizetési kö-
telezettségét, amelynek pótlására a társulat tegnapi dön-
tése értelmében december 31-éig van lehetôség. 

Úgy tûnik, a csabai menzákon is vége a huszonötször 
meghajlított villák és kanalak idôszakának, és lassan bú-
csút inthetünk a mosószerszagú mûanyag bögréknek is. 
Prohászka Bélával, a Magyar nemzeti Gasztronómiai Szö-
vetség elnöki tanácsadójával beszélgettünk. 

A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Deák 
utcai épületében több mint ötmillió forintos beruházás 
eredményeként új földtani labort adtak át. A hiánypótló, 
geológiai szakképzést megvalósító iskolában végzett 
technikusok azonnal találnak munkát itthon, Európában, 
sôt az Egyesült Államokban is.



PÁLyÁZATI  FeLhívÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzat tulajdonában álló
szolgálati lakásokban történô 

elhelyezésre

6 Csabai Mérleg

Pályázható bérlakások:
• Békéscsaba, Andrássy út 55–57. III. 21. (egyszobás, össz-

komfortos, 24 m2 alapterületû, a bérleti díj összege: bruttó 
7368 Ft/hó), 

• Békéscsaba, Andrássy út 55–57. VI. 51. (egyszobás, össz-
komfortos, 24 m2 alapterületû, a bérleti díj összege: bruttó 
7368 Ft/hó),

• Békéscsaba, Lepény Pál u. 3. fszt. 1. (háromszobás, össz-
komfortos, 66 m2 alapterületû, a bérleti díj összege: 32 340 
Ft/hó),

• Békéscsaba, Berzsenyi út 7. fszt. 3. (kétszobás, összkomfor-
tos, 57 m2 alapterületû, a bérleti díj összege: 15 048 Ft/hó),

• Békéscsaba, Berzsenyi út 7. I. 4. (kétszobás, összkomfor-
tos, 57 m2 alapterületû, a bérleti díj összege: 15 048 Ft/hó),

• Békéscsaba, Berzsenyi út 7. II. 7. (kétszobás, összkomfor-
tos, 57 m2 alapterületû, a bérleti díj összege: 15 048 Ft/hó)

Pályázati feltételek:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyû- 

lésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága (a 
továbbiakban: Bizottság) az önkormányzati tulajdonú szolgá-
lati lakásokat az önkormányzatnál és az intézményeinél mun-
kavégzésre irányuló jogviszonyban állók részére, valamint a 
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás békéscsabai telephelyein munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban állók részére adja bérbe. A bérbe adás pályáza-
ti eljárás keretében történik. A pályázatok elbírálásáról a bizott-
ság a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról 
szóló 26/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiak-
ban: rendelet) 9. mellékletében szereplô szempontrendszer 
alapján dönt. A bérleti szerzôdés határozott idôre, de legfel-
jebb 1 évre szól. A bérleti szerzôdés egymást követôen több 
alkalommal is meghosszabbítható, de erre legfeljebb a mun-
kavégzésre irányuló jogviszony fennállásáig van lehetôség. 
Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, 
vagy más módon a pályázat elôkészítôjét vagy a pályázat elbí-
rálóját szándékosan megtéveszti vagy tévedésben tartja, azt a 
pályázók közül törölni kell, és 5 évig bérleti jog megszerzésére 
irányuló pályázati eljárásban nem vehet részt.
Formanyomtatvány igénylésének és a pályázat benyújtá
sának helye: Polgármesteri Hivatal, Szociálpolitikai Osztály, 
Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. 11-es iroda. Telefon-
szám: 452-252/4019-es mellék. A formanyomtatvány a www.
bekescsaba.hu/pályázatok menüpontról is letölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 29. 1200

A pályázatok elbírálásának várható idôpontja: az Egészség-
ügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 2012. április hónapban 
tartandó soros ülése.

Pályázható bérlakások:
• Békéscsaba, Lencsési út 

35–37. I. 4. (kétszobás, 
összkomfortos, 53 m2 
alapterületû, a bérleti díj ösz-
szege: bruttó 13 992 Ft/hó), 

• Békéscsaba, Tavasz u. 
69. 1-es lakás (egyszo-
bás, félkomfortos, 36 m2 
alapterületû, a bérleti díj ösz-
szege: bruttó 5940 Ft/hó),

• Békéscsaba, Mikszáth u. 
21. 1-es lakás (egyszo-
bás, félkomfortos, 41 m2 
alapterületû, a bérleti díj 
összege: bruttó 6765 Ft

Pályázati feltételek:
Szociális helyzet alapján 

bérbe adható önkormány-
zati bérlakás bérleti jogának 
megszerzésére az a nagy-
korú személy pályázhat, aki 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város közigazgatási terüle-
tén bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezik, továbbá az, 
aki:

a) és a vele együtt 
jogszerûen költözô hozzátar-
tozója a pályázat benyújtá-
sának idôpontjában Magyar-
ország területén sehol nem 
rendelkezik beköltözhetô 
lakóingatlan tulajdonjogá-
val, haszonélvezetével vagy 
önálló lakásnak minôsülô 
tulajdoni hányaddal,  

b) és akinek a vele együtt 
jogszerûen költözô hozzá-
tartozója a pályázat benyúj-
tását megelôzô 5 éven belül 
tulajdonát képezô ingatlant 
nem ajándékozott el,

c) és akinek a vele együtt 
jogszerûen költözô hozzá-
tartozója a pályázat benyúj-
tását megelôzô 5 éven be-
lül önkormányzati bérlakás 
bérleti jogáról nem mondott 
le, vagy bérleti jogviszonya 
nem a bérlônek felróható 
okból szûnt meg,

d) valamint akinek a vele 
együtt jogszerûen költözô 
hozzátartozója a pályázat 
benyújtásának idôpontjában 
nem rendelkezik vagyonnal.

A pályázat benyújtásának 
további feltétele, hogy a pá-
lyázót a pályázat benyújtá-
sát megelôzô tíz éven belül 
önkormányzati bérlakásból 
végrehajtás útján a kötele-
zettségszegése miatt nem 
költöztették ki. 

Nem pályázhat önkor-
mányzati bérlakás bérleti 
jogára, aki elôzetes letartóz-
tatásban van, elzárás bünte-
tését tölti, illetve szabadság-
vesztés büntetését tölti.

Szociálisan rászoruló: 
az a személy és család, 
akinek vagy a jogszerûen 
vele együtt költözôk tulaj-

donában, haszonélvezeté- 
ben a pályázat benyújtá-
sának idôpontjában nincs 
beköltözhetô lakás vagy csa-
ládi ház, forgalomképes épí-
tési telek, hétvégi ház vagy 
üdülô telek, továbbá aki-
nek vagy a jogszerûen vele 
együtt költözô közeli hozzá-
tartozóknak az egy fôre jutó 
havi nettó jövedelme a pá-
lyázat benyújtását megelôzô 
hónapban nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének:

a) egyedülálló személy 
esetén 300%-át,

b) gyermekét egyedül 
nevelô személy esetén 
280%-át,

c) 2–4 fôs család esetén 
250%-át,

d) 5 vagy többfôs család 
esetén 200%-át.   

A fenti feltételek megléte 
esetén is csak akkor érvé-
nyes a pályázat, ha a pá-
lyázó és a vele jogszerûen 
együtt költözôk együttes 
jövedelmébôl számított egy 
fôre jutó nettó jövedelem 
a pályázat benyújtásának 
idôpontjában meghaladja 
az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegé-
nek

a) 60%-át komfort nélküli 
lakás esetén,

b) 80%-át félkomfortos 
lakás esetén,

c) 100%-át komfortos és
d) 120%-át összkomfor-

tos lakás esetén.
A pályázatok elbírálá-

sáról Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlésének Egészség-
ügyi, Szociális és Lakás-
ügyi Bizottsága (a további-
akban: bizottság) a rendelet 
8. mellékletében szereplô 
szempontrendszer alapján 
dönt.

F o r m a n y o m t a t v á n y 
igénylésének és a pályá
zat benyújtásának helye: 
Polgármesteri Hivatal, Szo-
ciálpolitikai Osztály, Békés-
csaba, Szabadság tér 11–17. 
II. 11-es iroda. Telefonszám: 
452-252/4019-es mellék.

A formanyomtatvány a 
www.bekescsaba.hu/pá-
lyázatok menüpontról is 
letölthetô.

A pályázat benyújtásá
nak határideje: 2012. már-
cius 29. 12.00 óra

A pályázatok elbírálá
sának várható idôpontja: 
Egészségügyi, Szociális és 
Lakásügyi Bizottság 2012. 
április hónapban tartandó 
soros ülése.

Az Ifjúsági Garzonház-
ban történô elhelyezés cél-
ja a késôbbi saját tulajdo- 
nú lakás megvásárlásához 
szükséges anyagi háttér 
megteremtésének bizto-
sítása, valamint a fiatalok 
Békéscsabán való letelepe-
désének segítése.

A Dózsa György úti ifjú-
sági garzonház kétszintes, 
a pályázható garzonlakás 
alapterülete 30 m2, össz-
komfortos, amely a kö- 
vetkezô helyiségekbôl áll: 
egy szoba, konyha, für- 
dôszoba (WC-vel).

Pályázati feltételek:
Az Ifjúsági Garzon la-

kóegység bérleti jogának 
elnyerésére azok a 40 év 
alatti házaspárok/élettár-
sak nyújthatják be pályáza-
tukat, akik:
• rendelkeznek az elôtaka- 

rékosság vállalásához és 
a saját tulajdonú lakás 
késôbbi megszerzéséhez 
szükséges anyagi háttér-
rel, keresô tevékenység-
gel;

• vállalják a legalább havi 
10 000 Ft/fô (azaz házas-
páronként 20 000 Ft/hó) 
megtakarítási összegû, 

minimum 4 év futamidejû 
lakás-elôtakarékossági 
szerzôdés megkötését, 
és annak a szerzôdésben 
foglaltak szerinti folyama-
tos fizetését;

• vállalják a bérleti szer- 
zôdés megkötése elôtt 
a 70 000 Ft/lakóegység 
óvadék megfizetését;

• a szülôktôl, vagy valamely 
közeli hozzátartozótól szár- 
mazó befogadó nyilatko-
zattal rendelkeznek.

A lakóegységek bér-
beadása nem szociális 
rászorultság alapján tör-
ténik. A pályázat elbírálá-
sánál elônyben részesül-
nek azok a házaspárok, 
akik:
• legalább 5 éve békéscsa-

bai lakóhellyel rendelkez-
nek és ténylegesen a be-
jelentett lakásban laknak,

• felsôfokú (egyetemi vagy 
fôiskolai) végzettségûek, 

• készpénzzel, lakás-elôta- 
karékossággal, vagy épí-
tési telekkel rendelkez-
nek.

Egyéb fontos tudnivalók:
• A bérleti szerzôdés ha-

tározott idôre – 1 évre – 

szólhat, amely a bérleti 
szerzôdésben foglaltak 
teljesítése esetén kére-
lemre meghosszabbít-
ható úgy, hogy a bérlô 
(házaspár/élettárs) a 
beköltözéstôl számított 
maximum 51 hónapig 
lakhat az ingatlanban. A 
lakóegységre kötött bér-
leti szerzôdés 51 hónap 
után semmilyen indok-
kal nem hosszabbítható 
meg;

• Az Ifjúsági Garzonra 
vonatkozó bérleti jogvi-
szony fennállása esetén 
a bérlônek havi 5342 Ft 
lakásbérleti díjat kell fi-
zetnie.

• az Ifjúsági Garzonház 
lakóegységébe a bérlô 
(házaspár/élettárs) a 
szerzôdés megkötése 
után született gyermek 
kivételével más személyt 
nem fogadhat be;

• a bérleti jogviszony felté-
tele a keresôtevékenység, 
90 napnál hosszabb idôre 
történô megszûnése ese-
tén a bérlônek a lakó-
egységet a keresô tevé-
kenység megszûnésétôl 
számított 6 hónapon be-
lül el kell hagyni.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2012. március 
30. 12.00 óra (A határidôn 
túl benyújtott pályázat ér-
vénytelen.)
A pályázat benyújtásának 
helye: Polgármesteri Hiva-
tal Szociálpolitikai Osztály,          
Békéscsaba, Szabadság 
tér 11–17. II. 11-es irodá-
ban.

A pályázat benyújtá-
sához szükséges forma-
nyomtatvány a Polgármes-
teri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályán igényelhetô és a 
www.bekescsaba.hu  hon-
lapról is letölthetô.

A pályázatok elbírálá-
sa Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlésének Egészség-
ügyi, Szociális és Lakás-
ügyi Bizottsága hatásköré-
be tartozik.
A pályázat elbírálásának 
várható idôpontja: A Bi-
zottság áprilisi soros ülése. 
A pályázókat az elbírálás 
eredményérôl írásban érte-
sítjük. 
Bôvebb felvilágosítás a 
Polgármesteri Hivatal Szo-
ciálpolitikai Osztályán kér- 
hetô (telefonszám: 452-
252/4022-es mellék).

hIrDeTéS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árveré-
sen kívánja értékesíteni a következô ingatlanát:
Békéscsaba, Baross utca 1–3. szám alatt található 
belterületi ingatlan.
• Helyrajzi szám: 4070 • Területe: 2223 m2 • Az in
gatlan kikiáltási ára: bruttó 247 650 000 Ft, azaz 
kettôszáznegyvenhétmillió-hatszázötvenezer forint.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján 
a Városháza/Polgármesteri Hivatal/Felhívások, hirdetmé-
nyek/egyéb hirdetmények elérési útvonalon található, va-
lamint a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának hirdetôtábláján tekinthetô meg. 

hIrDeTMény
Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzata a 

békéscsabai lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel 
rendelkezôk részére lakáscélú kamatmentes kölcsön 
támogatást nyújt elsô lakástulajdonuk megszerzésé-
hez (vásárláshoz, építkezéshez).

A lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás iránti ké-
relmek benyújtására minden év március 1. és 31. napja, 
valamint szeptember 1. és 30. napja között van lehetôség.

A lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás részle-
tes feltételei a www.bekescsaba.hu internetes honlapon 
tekinthetôk meg. További információ és a kérelemnyom-
tatvány igénylésének, leadásának helye: Polgármesteri Hi-
vatal, Szociálpolitikai Osztály, Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17. II. 11-es iroda. Telefonszám: 523-838/4019-es mellék

A kérelmek elbírálásának idôpontjai: Az egészség-
ügyi, szociális és lakásügyi bizottság 2012. áprilisi és ok-
tóberi ülése.

PÁLyÁZATI  FeLhívÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló

szociális helyzet alapján bérbe adható lakásban történô elhelyezésre

PÁLyÁZATI  FeLhívÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévô 
Békéscsaba, Dózsa György út 7. I. 23. szám alatti Ifjúsági Garzon 

lakóegységben történô elhelyezésre



i Bulvár / Közélet

A legnagyobb aukciós 
portál vezetôsége lapunk-
nak leszögezte: az élô álla-
tok kereskedelmére külön 
kikötés szerepel az általános 
felhasználási feltételekben, 
amely azt mondja ki: az el-
adónak garantálnia kell „a 
biztonságos és humánus” 
szállítási feltételeket. 

– Az élô állatok kapcsán 
elôfordulhatnak megmoso-
lyogtató leírások – mint pl. új-
használt állatok –, ugyanakkor 
eladóinkat mi is arra ösztö-

nözzük, hogy az aukcióra 
bocsátott áruknál minél rész-

letesebb leírást készítsenek. A 
transzparens, az átlátható hir-
detés minden eladó érdeke, 
hisz ez teremti meg a vásárlók 
szemében a bizalmat – közöl-
te a cég szóvivôje, aki semmi 
kivetnivalót nem talált ebben 
az állatkereskedési formában. 

Miközben az állatmen-
helyek többsége igyekszik 
ellenôrizni, hogy kinek és 
mennyi állatot ad örökbe, az 
aukciós portálok veszélye, 
hogy arc és név nélkül kor-
látlan mennyiséget vásárol-
hat bárki a vonzó 1 forintos 
kiscicákból és kutyákból. 

– Az elmúlt években 
volt már rá példa, hogy a 
környékbeli macskák egy 
szûcs markában végezték, 
vagy éppen egy kínai étte-
rem konyháján – mondja 
az Állatvédôrség szóvivôje, 
Tornóczky Anita. – Nem ér-
tem, hogy valaki évekig él 
egy állattal, majd egyszerûen 
eladja. Úgy gondolom, aki 
ilyen helyen árul állatot,  azt 
csak az érdekli, hogy kap 
érte egy bizonyos összeget, 
az állat további sorsa hide-
gen hagyja – magyarázta a 
szóvivô. 

Seress Zoltán, az Orpheus 
Állatvédô Egyesület vezetôje 
szerint a hatóságoknak vizs-
gálniuk kellene az on-line 
állatkereskedés folyamatát. 
– Sajnos ez a túlszaporodás-
nak az eredménye, hogy egy-
re többen szabadulni akar-
nak a háziállatoktól. Aki élô 
állatot elad egy ilyen felüle-
ten, és késôbb kiderül, hogy 
az állatot kínozzák, akkor az 
eladó is bûncselekményt 
követ el. Nem is értem, hogy 
a fogyasztóvédelem miért 
nem vizsgálta ezt a maga-
tartást! Magyarországon a 
háziasított állatot tilos la-
borkísérletekre, étkezésre 
és szûcsipari felhasználásra 
bocsátani. Az ilyen felületek 
pedig teret adnak az ilyen tí-
pusú bûncselekményeknek. 

Nagy Orsolya

Rozsály mini állam az ál-
lamban, avagy inkább egy 
mintafalu, ahol a helyiek 
szinte mindent megtermel-
nek maguknak. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei tele-
pülésen nyolcszázan élnek, 
s az önellátásból valameny-
nyien kiveszik a részüket. 
Mindenkinek jut munka, ettôl 
jobb a közhangulat, nincs 
éhes gyermek, sem falopás.

– Azért teljesen mégsem 
vagyunk önellátóak, hiszen 
például nincs kôolajkutunk. 
Én termelôfalunak neve-
zem Rozsályt, amit tudunk, 
elôteremtünk magunknak 
– büszkélkedett Sztolyka 
Zoltán polgármester.  Az ön-
kormányzati földeken fôleg 
takarmányt termesztenek. A 
két hektár gyümölcsösben 
pedig alma és meggy te-
rem. A területet be akarták 
keríteni, ezért létrehoztak 
egy betonüzemet, amely 
már eladásra is gyárt. De a 

fûtéssel sincs problémájuk, 
se költségük.

– Venyigebálával tüzelünk, 
két éve vettünk egy bálázót, 
beszereltük a kazánokat. 
Amit a gyümölcsösökben 
lemetszenek az emberek 

tavasszal, azt összegyûjtjük 
és bebálázzuk, ezzel bizto-
sítjuk a meleget az iskolában 
és hamarosan a többi közin-
tézményben is – magyarázta 
a polgármester. – A költség-
vetésünk 420 millió forint 

körül van. Tizenkét település 
szociális intézményének va-
gyunk a megbízott önkor-
mányzata. Benne vagyunk a 
Start közmunkaprogramban 
és elindítottuk a Szatmári 
Ízek Háza Szociális Szövet-
kezetet. Nem adjuk el a va-
gyonunkat, hanem fenntart-
juk, sôt, most is vásárolunk 
egy kis földdarabot.

Rozsályon mindenki ré-
sze a termelôfalunak. A hely-
ségnek van saját disznója és 
vágóhídja is. A polgármes-
ter szomorúan jelezte, hogy 
nem mindenki örül Rozsály 
sikerének. 

– Azokat a termékeket, 
amelyeket megtermel magá-
nak a település, azt ugye már 
nem vesszük meg máshol és 
ezzel érdekeket sértünk. Ez 
a program természetesen 
mûködne nagyban is, csak 
ott még nagyobb érdekeket 
sértene. 

szd

A kárpátaljai magyarság 
demográfiai, kulturális és po-
litikai helyzetének elmúlt 20 
évét öleli fel Berényi András 
napokban megjelenô köny-
ve, a Kárpátalja magyarsága 
címû kötet. A szerzô arra kere-
si a választ, hogyan változott 
a területen élô kisebbség sor-
sa a Szovjetunió felbomlása 
után.

– Sajnos egyértelmûen lát-
szik, hogy a korábbi tendenci-

ákkal ellentétben a Kárpátalja 
területen élô magyarság lélek-
száma csökkenô tendenciát 
mutat. Ennek egyik oka a be-
tagozódás, sokan ukránnak 
vallják magukat, miközben 
otthon magyarul beszélnek. 
Jogilag azonban példaértékû 
a magyarság helyzete, itt nem 
fenyegetik ôket olyan veszé-
lyek, mint például Szlovákiá-
ban vagy a Délvidéken.

FeM

Vietnami étterem menüjére kerülhetnek az állatok 

használt kiskutyák az interneten

egy mindenkiért, mindenki 
rozsályért

Kárpátalja biztonságosabb, 
mint a Délvidék

Közös alma- és meggylekvár-befôzés a rozsályi 
termelôfaluban

Berényi András, a könyv szerzôje

Senki nem ellenôrzi, hogy hol és hogyan végzik az interneten eladott kutyák
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Nem lesz szalonna?
Az egyik állatmenhely két éve feljelentést tett ismeretlen tet-

tes ellen, miután e-mailt kaptak egy kutyahús-kereskedôtôl. 
A levél szerzôje azt írja: „hogy a meglévô gasztronómiai igé-
nyeket ki tudjuk elégíteni, felhívással élünk kutyatenyésztôk / 
állatmenhelyek / megunt kutyák tulajdonosai felé: felszapo-
rodott állataikat utcára dobálás, altatás helyett magas kilón-
kénti áron ajánlják fel konyháink számára!” A levél árat is em-
lít, ezek szerint két éve 20 eurót fizettek a kutyahús kilójáért. 
A levél azzal zárul: „5 közepes termetû kutya felett házhoz 
megyünk és készpénzben fizetünk.”

Mitôl ismerjük meg a jó 
minôségû mézet? –  tettük 
fel a kérdést az ôstermelô 
Zsibrita Pálnénak. A szak-
ember szerint vásárlás 
elôtt billentsük meg a 
mézesbödönt.

– Amikor mézet vásáro-
lunk, mindig billentsük meg 
az üveget. Ha sûrû a méz, 
akkor bizonyára jó minôséget 
tartunk a kezünkben. Ne ve-
gyünk meg folyós állagút, se 
olyat, amin nincs feltüntetve 
a kaptár, ahonnan szárma-
zik – sorolta lapunknak az 
ôstermelô. – A boltokban 
csak zárszalagos és kaptár-
számmal ellátott terméket 
vásároljunk. Óvakodjunk az 
olyan méztôl, ami az üvegben 
nem kezd el kristályosodni! A 
méz alapvetô tulajdonsága 
ugyanis, hogy kristályosodik, 
de elôfordulhat, hogy ennek 
meggátolására magas fokon 
hôkezelik vagy adalékanya-
gokat adnak hozzá, mert 
ugye a vevôk nem szeretik a 
kristályos mézet – szögezte 
le Zsibrita Pálné, aki a náthás 
idôszakra adott néhány taná-
csot. 

– Forró teába soha ne te-
gyünk mézet, és mikrózni 
sem ajánlott a sûrû cseme-

gét. A legismertebb mézünk a 
hungarikummá lett akácméz, 
ahogy mondjuk: a mézek 
királynôje. Ez olyan enzime-
ket és vitaminokat tartalmaz, 
amelyek megfázáskor a ja-
vunkra lehetnek. Hörghurut-
ra a hársméz ajánlott, hárs-
fateával. A repceméz pedig 
emésztési problémákon se-
gít: megköti a gyomorsavat, 
azaz lúgosít. 

no

Vásárlás elôtt mindig 
billentsük meg a 
mézesbödönt
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hársmézzel a hörghurut 
ellen

Tárgyként adják-veszik a házi kedvenceket az internetes 
aukciós portálokon. Az egyik legnagyobb ilyen honlapon 
több száz macska és kutya keresi a gazdáját. Aki leüti, az 
viheti. nem számít, ha rossz kezekbe kerül a kisállat, pél-
dául egy távol-keleti étterem konyhájára. 
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Halálosan megfenyeget-
ték és 10 millió forinttal zsa-
rolták meg Torgyán József 
korábbi kisgazda elnököt 
és Wittner Mária kormány-
párti képviselôt, illetve 
Stadler József jelenleg bör-
tönbüntetését töltô vállal-
kozót. A sértetteknek nem 
kell nyugtalanul aludniuk, a 
gyanúsított, V. György ha-
marosan a bíróság elé áll.

– Két évvel ezelôtt kaptam 
egy fenyegetô e-mailt, amely-
ben egy férfi 10 millió forintot 
követelt tôlem. A fenyegetô 
azt írta, ha nem fizetek, ak-
kor egy halálos vírussal fog 
megfertôzni – mondta el la-
punknak Torgyán József, aki 
nem tett eleget a zsaroló kö-
veteléseinek.

– Ez egy meglehetôsen 
primitív formája a zsarolás-
nak, nem is ijedtem meg 
tôle. Természetesen feljelen-
tést tettem az ügyben, mivel 
elképzelhetônek tartottam, 
hogy nemcsak engem, ha-
nem másokat is megzsarolt 
az elkövetô, akik talán job-
ban megijedtek ettôl.

Wittner Mária országgyûlé- 
si képviselô a Helyi Témának 
elmondta, ô is kapott zsaro-
lólevelet V. Györgytôl, amely-
ben a férfi azzal fenyegette 
meg, hogy méreggel tör az 
életére, amennyiben nem utal 
át neki 10 millió forintot.

– Nem tudom, miért gon-
dolta az elkövetô, hogy ennyi 
pénzem lenne. Igaz, hogy 
lehetôségeimhez mérten 
igyekszem adakozni, de 10 
millióm soha nem volt.

Wittner Mária az ügy 
részleteivel kapcsolatban 
jogi képviselôjéhez irányí-
tott. Ügyvédje, Boldizsár 
József a Helyi Témának 
elmondta, 2010. február 
elején történt meg a fel-
jelentés az ügyben. – Ha-

mar kiderült, ki állhat a 
fenyegetôzés mögött. A 
képviselô asszony elmond-
ta, hogy V. György koráb-
ban már kérte a segítsé-
gét, és részben ennek is 
köszönhetô, hogy sikerült 
állást találnia. Ezért sem 

érthetô, hogy miért zsarol-
ta meg korábbi jótevôjét.

Az ügyvéd szerint a zsaro-
lás módszere meglehetôsen 
egyszerû volt. – A levelében 
a gyanúsított megadta a 
bankszámlaszámát, ahová a 
10 milliót várta. A bankszám-
laadatok birtokában a ható-
ságok könnyen megtalálták 
az elkövetôt.

Boldizsár József szerint 
a módszer egyszerûségén 
talán még a gyanúsított szel-
lemi képességeinek vizsgá-
latára is szükség lehet a bi-
zonyítási eljárás során.

Gombás Bálint

Torgyán József nem fizette ki a zsarolónak a 10 millió forintot

Wittner Mária: Soha nem volt 10 millió forintom!

Túlélte a zsarolást Torgyán József
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– A két fô központi elem a 
külhoni magyar közösségek 
gyarapodásának elôsegítése 
és az autonómia törekvések 
támogatása – kezdte Kántor. 
– A stratégia szakpolitikai 
szintekig lebontva foglalko-
zik a magyarság kérdésével, 
amelynek egyik központi ele-
me az oktatás. A kisebbség-
ben lévô magyarok oktatása 
azért is sarkalatos kérdés, 
mert látjuk, ha nem kerülnek 
magyar iskolai közösségbe, 
akkor nagyobb eséllyel asz-
szimilálódnak, elfelejtik ma-
gyar gyökereiket. 

– Itt is, ott is fogy a magyar. 
Erre van megoldásuk?

– Gyermekvállalásban a 
magyar egyházi közössé-
gekre hárul fontos feladat. 
Kimutatható, hogy a vallá-
si közösségekhez tartozó 
fiatalok nagyobb kedvvel 
alapítanak családot és több 
gyermeket vállalnak.

– A távoli, kisebb magyar 
közösségek felé is nyitot-
tak?

– A 2010 utáni nemzet-
politikában felértékelôdött 
a szerepük a távoli magyar 
közösségeknek is. Külön 
Diaszpóra Tanács alakult 
meg, és Nemzeti Regisztert 
is létrehoztunk. A stratégia 
része, hogy azok a közös-
ségek vagy személyek is 
kötôdjenek valamennyire a 
magyar államhoz, akik eset-
leg már nem is beszélik a 
nyelvet.  

– Gazdasági hasznot is 
remélhetünk ezektôl a kö- 
zösségektôl?

– Bízunk abban, hogy a 
diaszpórában élôk pozitív 
véleményeket közvetítenek 
az országról, ezáltal ösztön-
zik a külföldi befektetôket, 
hogy Magyarországon fek-
tessenek be.

GombásKántor Zoltán: Az oktatás a megoldás
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Befektetôket hozhat a nyugati magyarság

határtalan nemzetpolitika

Szívmelengetô élôlény 
született a tél végi hidegben, 
a Fôvárosi Állatkertben: ötrôl 
hatra nôtt a zsiráfcsalád lét-
száma. A kis zsiráf hím már a 

születése idôpontjában 170 
centiméter magas volt. Az 
újonc néhány óra múlva már 
lábra állt. Santana, a 16 éves 
anyaállat az utódgondozás 
terén már meglehetôsen 
tapasztaltnak számít, a zsi-
ráfmama a mostani kicsivel 
együtt az évek során ösz-
szesen négy utódot hozott a 
világra. Az elsôt – a 2001-es 
születésû Samburut – mes-
terségesen kellett felnevelni, 
a többieket azonban Santana 
már teljesen önállóan gon-
dozta. A Jonas nevû apaál-
lat jelenleg tízesztendôs, és 
nyolc évvel ezelôtt egy dániai 
állatkertbôl érkezett a magyar 
fôvárosba. Az elkülönítôre 
nézô betekintôablakon át 
a közönség már láthatja a 
csöppséget.

NO

Zsiráfbébi született

A kis zsiráf néhány óra 
múlva lábra állt
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Prûd a magyar, ha ismer-
kedik? A magyarországi 
szórakozóhelyeken felbuk-
kanó turisták kérdéseibôl 
gyakran így gondoljuk. Mi-
közben a külföldiek bármit 
a szájukra vesznek, addig 
mi szemlesütve állunk. A 
protokollszakértô szerint 
nem vagyunk prûdek, a 
külföldiek bátorsága avagy 
szemtelensége az elfogyasz-
tott alkoholmennyiséggel nô 
egyenes arányban. Görög 
Ibolya protokollszakértô sze-
rint Európában nem nagyon 
térnek el az ismerkedési 
szokások, hiszen általában 
vallási gyökerekbôl alakul ki, 
mit lehet megkérdezni és mit 
nem. 

– Magyarországon az át-
lagos európai érték a mérv-
adó, azaz magánéletre vo-
natkozó kérdéseket nem illik 
feltenni. Ha valaki nem mesél 
az életérôl, azt sem kérdez-
zük meg, hogy férjezett-e 

vagy elvált, van-e gyereke 
– magyarázta Görög Ibolya. 
Kivételek az arab családok, 
ahol illendô a gyermekekrôl 
beszélgetni. 

– Egy jobb érzésû an-
golnak eszébe sem jutna 
elmondani, hogy például 
csalja a feleségét. Ha egy 
nônek szerepe van, legyen 
politikus vagy üzletasszony, 
az angolok elsôsorban nem 
nôként kezelik, hanem egy 
tanult embernek. Egy nôtôl 
nem kérdezik meg, hány osz-
tályt végzett, de egy tanult 
embertôl már igen – rész-
letezte a protokollszakértô, 
aki a másik tabutémának az 
anyagiakat nevezte.

– Az egész világon nem 
illik rákérdezni, mennyit ke-
res, mibôl él a másik, amíg 
ô nem kezd el beszélni róla. 
Az oroszoknál egy ilyen kér-
dés pedig kifejezetten ve-
szélyes!

szd

Az angolok nem nôként kezelik az üzletasszonyt

nem prûd a magyar, 
csak európai

A tavaly létrehozott nemzetpolitikai kutatóintézet 
vezetôjét, Kántor Zoltánt arról kérdeztük meg, milyen 
célt szolgál a segítségükkel létrehozott nemzetpolitikai 
stratégia.  

71 éves elkövetô
Kállai Gábor, a Pest Megyei Fôügyészség sajtószóvivôje 

lapunknak megerôsítette: a zsarolási ügyben V. György 
71 éves budapesti lakos ellen folyik az eljárás súlyos fe-
nyegetéssel elkövetett zsarolás bûntette miatt. Az idôs 
férfi terhére rótt bûncselekmény büntetési tétele 2–8 évig 
terjedô szabadságvesztés.
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– Katonagyerek va-
gyok, az édesapám a Zrí-
nyi Miklós egyetemen volt 
tanszékvezetô tanár. Sajnos 
korán elment. Bár nem iga-
zán ütöttem rá, de a fegyel-
met, a tisztességet, minden 

olyan dolgot, amit egy be-
csületes embertôl meg le-
het tanulni, azt édesapámtól 
tanultam. Ezek az értékek 
egész életemben elkísér-
tek, és a zenekaraimat is 
édesapámtól tanult értékek 

mentén, az ô szellemében 
„neveltem”.

A sportoló honvédeknek 
szervezett rendezvényen 
Som Lajos a saját sporto-
lói múltjáról és egészségi 
állapotáról is beszélt. A le-
gendás basszusgitáros a 
rendezvényen botjára tá-
maszkodva lépkedett.

– Annak idején a Buda-
pesti Lovas Klub minôsített 
díjugratója voltam, ez ma 
már a lábam miatt nem le-
hetséges. Pedig mennyire 
hiányoznak a lovak! 

Som Lajos kijelentette, tisz-
tázni szeretné a kábítószer-
függôségérôl szóló korábbi 
pletykákat.

– Sok minden megjelent 
a sajtóban az állapotomról, 
meg, hogy miért jutottam 
idáig. Üzenem mindenkinek, 
hogy ennek a negyede sem 
igaz. Nem voltam kábítósze-
res! A piálást elismerem, de 
ez benne van a zenészszak-
mában.

Som Lajos elárulta, nem 
hagyott fel a zenéléssel.

– A Stormmal kapcso-
latban azt tudom mondani, 
hogy a Slamótól külön foly-
tatjuk, szóval most a Storm 
pillanatnyilag én vagyok. Áp-
rilisban reményeim szerint 
bemutatkozunk: az, hogy 
rajtam kívül kikbôl áll a ban-
da, egyelôre maradjon titok. 

A Piramissal kapcsolat-
ban Som már nem ennyire 
optimista.

– Nem valószínû, hogy 
valaha még egy színpadon 
zenélnénk a fiúkkal. Volt hét 
jó évünk, nagyon klassz volt. 
Csinálja utánunk, aki tudja!

gbSom Lajos: Sohasem voltam kábítószerfüggô

Mészáros Árpád Zsolt, az 
Operettszínház mûvésze 
egy új dallal lépett a nézôk 
elé, amelynek a címe: Egy 
csók, és odébbállok. A mu-
sicalszínész ezzel a dallal 
üzen azoknak az újság-
íróknak, akik kellemetlen 
botrányba keverték. Tavaly 
nyáron ugyanis egy isme-
retlen nôvel látták csóko-
lózni a nôs színészt. Mészá-
ros Árpád Zsolt lapunknak 
elmondta: nem volt kedve 
magyarázkodni a sajtónak 

a történtek után, de ezzel a 
dallal üzeni: az vesse rá az 
elsô követ, aki olyan tiszta, 
mint a fehér holló. – Bele-
kevertek egy kellemetlen 
botrányba a nyár folyamán, 
nem volt kedvem magya-
rázkodni, ráadásul nem hi-
szem, hogy a sajtónak ma-
gyarázattal tartozom. Csak 
az nem hibázik, aki nem 
csinál semmit. Az ember 
követ el hibákat – mondta a 
színész. 

Nagy Orsolya

Király Linda négy hónapja 
Magyarországon van, ez idô 
alatt részt vett az Eurovíziós 
Dalfesztivál magyar váloga-
tóján, és öccsével, Viktorral 
is elkészített egy közös dalt. 

– Három-négy éve nem 
volt rá példa, hogy itthon 
töltsem a karácsonyt. Hó-
napok óta Magyarországon 
vagyok, ez teljesen szo-
katlan. Nagyon boldog va-
gyok, hiszen a családomon 
kívül a vôlegényem, Zsom-
bor is itt van. Csak március 
végén kell visszamennem 
New Yorkba, ahol bemutat-
juk az új albumunkat Pras 
Michellel, a Fugees alapítójá-
val – magyarázta Linda, aki-
nek a vôlegénye, Zsombor 
Budapesten jár egyetemre. 
– Esküvô csak jövôre lesz, 
neki még a suliból van fél éve 
hátra, azt még megvárjuk. 
Zsombor építészmérnöknek 
tanul, emellett nemsoká-
ra képregénye jelenik meg 
Amerikában – dicsekedett 
Linda. 

Nagy Orsolya

iii Bulvár / Érdekesség

Jószolgálati nagykövet, 
Pécs arca, a fogyaték-
kal élôk ügyének hiteles 
képviselôje, modell, bele-
kóstolt a színészetbe, az 
éneklésbe, ez mind-mind 
Weisz Fanni, aki hamaro-
san kampányt indít a moz-
gássérült-parkolókért és 
Amerikában is elôadást 
tart. Irigyelni való a gyö- 
nyörû, fiatal lány energiá-
ja. Fanni minden erejével 
és eszközével küzd a jel-
nyelvi oktatásért is.

– Miért olyan fontos a jel-
nyelv?

– Nagyon szerettem vol-
na tovább tanulni. Sajnos, 
rá kellett jönnöm, hogy min-
den erôfeszítésem ellenére 
sem fog menni, ha nem jel-
nyelven tanulhatok. Életem 
legnagyobb része arra ment 
el, hogy megpróbáltak hal-
lóvá tenni. Egy siket ember 
életébôl a hangok hiánya 
folyamatos információvesz-
tést okoz. A bátyám is siket, 
de mindig tudott segíteni a 
házi feladatban és nem ér-
tettem, ô honnan tudja eze-
ket. A válasz mindig az volt, 
hogy Kaposváron tanulta 

az osztályfônökétôl. Marcsi 
néni volt az iskolában az a 
pedagógus, aki megtanul-
ta a jelnyelvet, hogy a siket 
szülôkkel kommunikálni 
tudjon.  A gyerekeknek nem 
volt szabad megtanítania, 
ezért csukott ajtók mögött 
titokban, jelnyelven tanította 
a gyerekeket, hogy segítsen 
nekik. Áldom érte. Innen jött 
az ötlet, segítsük, hogy a 
siket gyermekek is tanulhas-
sanak, hisz a jelnyelv segít-
ségével ugyanúgy oktatha-
tók, mint a hallók.

– Mi lenne a legfontosabb 
cél?

– Az integráció! Fontos 
lenne, hogy a siket babák 
jelnyelven tanuljanak halló 
társaik között. Ami a csa-
ládban kezdôdik, az óvo-
dákban folytatódik. Így 
halló társaik is meg fogják 
szokni, hogy vannak és nem 
fognak ránk, rájuk csoda-
bogarakként tekinteni. A 
másik legfontosabb dolog 
a jeltolmácsképzés. Nagyon 
kevés van sajnos. Baranyá-
ban pillanatnyilag egy. Ez 
borzasztóan kevés.

– Nyugtasson meg, azért 
van oka örülni is?

– Vujity Tvrtko egyik kö-
zönségtalálkozóját jelnyelvi 
tolmács fordította végig. Sok 
siket jött el, öröm volt látni a 
boldog tekinteteket. Hálásak 
voltak, hogy pontosan értet-
ték, mirôl szól az elôadás. A 
pécsi Nemzeti Színházban a 
Dzsungel könyve tolmácsolt 
elôadásban ment. Az is öröm 
számomra, ha valaki papír 
meg toll után kutat a táskájá-
ban, és leírja, mit akar, ha nem 
érteném meg. Gyakran meg-
kérnek, hogy tanítsak pár jelet, 
és azt mondják, mindegyik 
egyforma. Én meg pont úgy 
érzem, hogy minden szó egy-
forma.

– Hogyan tovább?
– Pár héten belül Miami-

ban, egyetemistáknak tartok 
elôadást. A Magyar Baptista 
Szeretetszolgálat jószolgálati 
nagyköveteként a katasztrófa 
sújtotta Haitire is ellátogatunk 
tavasszal. A tervek szerint 
akkor indítjuk Pécsett a Ciki, 
ha ide állsz! elnevezésû kam-
pányt is, amellyel a mozgás-
korlátozottak számára fenntar-
tott parkolóhelyek szabályos 
használatára szeretnénk fel-
hívni a társadalom figyelmét.

szd

Weisz Fanninak minden 
szó egyforma

A legendás basszusgitárosnak hiányoznak a lovak

Som: A piálást elismerem!

várja a suli végét 

Király Linda: Esküvô csak jövôre

Fanni (jobbra) hamarosan Miamiban tart elôadást
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Dalban magyarázkodik

Som Lajossal egy honvédségi rendezvényen találkoz-
tunk. A legendás zenész vidáman, tele életerôvel beszélt 
múltról, jelenrôl és jövôrôl.



Kállay-Sanders András a szárnyai alá vette a magyar–svéd 
kislányt. – Ott voltam, amikor a zsûri elôtt énekelt, és nekem 
ô volt a kedvencem. Szerintem tovább kellett volna jutnia, 
de nem így alakult. Írtam neki egy dalt, amihez a klipet is le-
forgattuk már. Nem akarom, hogy azt képzelje, hogy ô nem 
elég jó, ezért esett ki a versenybôl – magyarázta András, aki 
elárulta: a dal pont arról szól, hogy soha semmit nem sza-
bad feladni. – Cheyene megkért, hogy ne tini- és gyerekdalt 

írjak neki, ô pon-
tosan tudja, hogy 
milyen témákról 
szeretne éne-
kelni, a hangja 
sem gyerekhang 
– magyarázta az 
énekes. Cheyene 
elmondta: apuká-
ja már „rajta van 
az ügyön”, hogy 
szerezzen neki 
egy menedzsert. 
– Lesz egy dalom, 
a többit meglát-
juk. Ha bejön, ak-
kor hosszabb táv-
ra is itt maradok 
Magyarországon, 
és itt folytatom az 
iskolát. Jelenleg 
Svédországban 
tanulok, de most 
kimenôt kaptam 
a Megasztárra. 

N. O.

iVBulvár / Közélet

– Hogyhogy ön lett a Ma-
gyarország, szeretlek! címû 
vetélkedô mûsorvezetôje? 

– Az M1 meghívott egy 
válogatásra. Az, hogy mel-
lettem döntöttek, nagy bátor-
ságra vall, választhattak vol-
na egy jól bevált arcot is. De 
nekik olyan ember kellett, aki 
nem csak úgy csinál, mintha 
mosolyogna. 

– Korábban is vonzotta a 
televíziózás? 

– Soha nem hajtottam a 
televíziós munkákat, de nem 
is mentem vele szembe. Az 
biztos, hogy vannak olyan 
mûsorok a kereskedelmi 
csatornákon, amelyeket soha 
sem vállalnék el. 

– A Madách Színház tagja, 
a Haction sorozatban is for-
gat. Hogy bírja a tempót? 

– A sorozat és a mûsor 
nagyszerû munka, szívesen 
csinálom. Az egyik feladatból 
merítem az energiát, hogy a 
másikat csinálni tudjam. Va-

lóban kevés a 24 óra, ebbôl 
napi 18 órát talpon vagyok. 
Augusztus óta megy ez a 
dömping, még jól bírom. Ha 
csak egy feladatom lenne, 
biztosan nehezebben visel-
ném a monotónia miatt. 

– A Magyarország, szeret-
lek! vetélkedô vezetéséhez 
széles körû lexikális tudás 
szükséges…

– A próbajátékon elég 
jól teljesítettem, ez annak 
köszönhetô, hogy jártas 

vagyok a magyar irodalom-
ban és történelemben. Ez a 
mûsor azért jó, mert vannak 
olyan kérdések, például egy 
étel népies neve, amivel a 
városiak ritkán találkoznak, 
a következô kérdés pedig 
a 7-es busz megállójának a 
neve, ami viszont a vidékiek-
nek új. A szerkesztô lányok 
gyakran rajtam tesztelik a 
kérdéseket. 

– Érdekes tény, hogy soha 
nem ivott alkoholt.

– Egyetlen kortyot sem! 
Kamaszkoromban mindenki 
ivott és dohányzott körülöt-
tem, én úgy döntöttem, azzal 
lázadok, hogy nem csinálom 
azt, amit a többiek. Szilvesz-
terkor nálam máig csak a 
gyerekpezsgô jöhet szóba. 
Sokan mondják, hogy min-
dent ki kell próbálni, nekem a 
válaszom: nem, nem kell. 

– Noha nem vegetáriánus, 
úgy tudom, a húsételeket ke-
rüli. Miért? 

– Szárnyasokat nagy rit-
kán szoktam enni, de való-
ban nem kedvelem a vörös 
húsokat. Helyette inkább 
halakat és szusit eszem. A 
családomban tartjuk a 40 na-
pos böjtöt, ami nemrégiben 
kezdôdött. Nagyon izgalmas 
idôszak, kitisztul az ember 
szervezete. 

Nagy Orsolya

– Jancsó Miklósnak volt 
az elképzelése, hogy a rend-
szerek jönnek-mennek, de 
csak a technika fejlôdik – 
kezdi a szakpszichológus. 
–  Én is így érzem. Engem 
mindig az érdekelt, hogy 
diktatúra van vagy demok-
rácia, vagy bármilyen rend-
szer, de ezekben mindig 
ott van az egyes ember. Az 
egyén mindig ki van szolgál-
tatva a hatalomnak, a poli-
tikának, a gazdaságnak és 
minden rendszerben vannak 
nyomorgók és gazdagok. 
Ezek idônként helyet cserél-
nek, a proletárdiktatúrában 
senkikbôl lettek gyárigazga-
tók és a gyárigazgatók meg 
elmentek portásnak. Mindig 

van alsó osztály, meg felsô, 
a kérdés az, hogy az egyén 
hogyan éli meg a helyzetét 
és hogyan tud szembenézni 
azzal, hogy nehézségei van-
nak.

– Az egyén függetlenítheti 
magát a rendszertôl?

– Abszolút, ez a lényeg. 
Az én rátermettségemet az 
határozza meg, hogy politi-
kai rendszertôl függetlenül 
mennyire tudok egészsége-
sen és jól élni.

– Ezt komolyan gondolja?!
– Állandó evolúció zajlik, 

hogy egy gazdasági válság-
ban ki az, aki találékonyan 
és viszonylag becsületesen 
megoldja a helyzetét. Az 
élet folyamatosan a túlélési 

képességet teszteli. Politi-
kailag úgy korrekt, ha azt 
mondjuk, minden ember 
egyenlô. De a történelem 
kezdete óta az erôforrások 
mindig szûkösebbek voltak, 
mint amekkora igény volt 
rájuk. Az elosztás mindig 
igazságtalan, és akkor az 
az ügyesebb, a rátermet-
tebb, aki el tudja érni, hogy 
neki egy picit több jusson. 
Az emberek azért akarnak 
gazdagok lenni, mert ez ga-
rantálja, hogy ôk egészsé-
gesebbek lesznek, tovább 
fognak élni, több gyerekük 
lesz. Az evolúció versenyre 
kényszerít bennünket. De 
nem arról van szó, hogy aki 
ebben a versenyben alulma-

rad, az alacsonyabb rendû, 
vagy hogy az ô hibája lenne. 
Válság mindig és mindenhol 
volt, van, csak mindig mást 
sújt, és akkor lehet kimon-
dani, hogy általános válság 
van, ha túl sok embert érint.  
Ha másnak is olyan rossz, 
mint nekem, akkor persze 
könnyebben viselem el. 
Egy felmérésben egyetemi 
hallgatókat kérdeztek meg, 
hogy mit szeretnének job-
ban, hogy ôk 50 ezer dollárt 
keresnének, mások pedig 
200 ezret, vagy azt, ha ôk 
csak 25 ezret, de mások 10 
ezret. A legtöbben a máso-
dik verziót választották, mert 
a boldogságukat, a jólétüket 
nem abszolút értelemben 
mérték.

– Mi  a megoldás?
– Értsük meg, hogy az 

én boldogságom nem attól 
függ, hogy vannak-e nálam 
boldogabbak, hanem azon, 
hogy én el tudom-e rendez-
ni magamban, hogy kevés 
étel jut az asztalra, viszont 
harmóniában élek. És ak-
kor nem visel meg, hogy a 
szomszédban sonkát esz-
nek. Sokan az ilyen össze-
hasonlítások miatt érzik ma-
gukat válságban. Kell tudni 
örülni annak, amink van. 

szd

Szente Vajk szerint, van, amit nem érdemes kipróbálni

Lázadásból iszik gyerekpezsgôt

Annak örüljünk, amink van, állítja a szakpszichológus

hogyan legyünk boldogok?

Szente: napi 18 órát vagyok talpon

örömzenélésre álltak össze

Kállay-Sanders András a szárnyai 
alá vette a magyar–svéd kislányt

Szendi Gábor pszichológus

Szente Vajk a nap 24 
órájából 18-at talpon van. 
Színházban játszik, for-
gatja a Haction címû soro-
zatot, és vezeti a Magyar-
ország, szeretlek! címû 
vetélkedôt. Mint elmondta, 
bírja a gyûrôdést, még úgy 
is, hogy egyetlen csepp al-
koholt sem iszik.

Az egyén boldogsága 
nem attól függ, hogy van-
nak-e nála boldogabbak, 
állítja meggyôzôdéssel 
Szendi Gábor pszicholó-
gus. A szakember tagadja, 
hogy válság lenne, szerin-
te minden rendszerben és 
korban vannak nehézségek 
és aránytalanságok, de en-
nek nem kell befolyásolnia 
a boldogságunkat. Ha nem 
hasonlítgatnánk az életün-
ket másokéhoz, könnyebb 
lenne és a válságot sem 
élnénk meg. 
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Pesten zenél a kínai 
megasztár

Cheyene kimenôt kapott 

Magyarország elsô ma-
gyar–kínai zenekara a két 
nemzet népdalait dolgozza 
fel. Velük zenél egy ma-
gyar származású, pekingi 
megasztár is.

A Chi-Hu zenekart a Kí-
nai Kulturális és Mûvészeti 
Központ részérôl Zhang Yu 
mûvésznô, illetve Ágoston 
Béla és zenésztársai ala-
pították. – Örömzenélésre 
álltunk össze – kezdte Ágos-
ton Béla. – Olyan magyar 
népdalokat válogattam ösz-
sze, amelyeknek van kínai 
testvére.  A régi magyar 
zene pentaton hangzású, a 
zenei motívumok hasonlóak 
a két nemzet népzenéjében. 
Elôadásainkon a magyar 
dallam átfolyik a kínaiba és 

fordítva – magyarázta a ze-
nész, hozzátéve, hogy két-
fajta koncertjük van: vagy 
a kínaiak, vagy a magyarok 
vannak többen a közönség 
soraiban. 2010 februárjában 
a Mûvészetek Palotájában 
léptek fel a Kínai Újévi Fesz-
tiválon. – A koncerten a kí-
naiak a most divatos show-t 
adták elô. Ôk high-tech tech-
nikával álltak színpadra, mi 
pedig akusztikus hangsze-
rekkel. Van „átjárás” a kínai-
ak és köztünk, hiszen velünk 
zenél Cserkész Gábor, aki 
egy internetes Megasztár 
harmadik helyezettje volt 
Pekingben, neki a gondol-
kodásmódja részben kínai 
– mesélte nevetve Ágoston 
Béla.

Sz. D.

Cheyene Malmgren még csak tizenegy éves, de már 
túl van az elsô megmérettetésén. Ugyan a Megasztárból 
eltanácsolták, mert a zsûri szerint még nem áll készen 
az elôadói pályára. Kállay Sanders András, a Mega- 
sztár 5 egyik nagy felfedezettje máshogy látja: szerinte 
a kislánynak saját, kiforrott stílusa van. 
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BéKéSCSABA 2012-eS KÖLTSéGveTéSe
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének

8/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrôl
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Köz- 

gyûlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
23. § (1) bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2012. évi költségvetésérôl az alábbi rende-
letet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §
A rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-

mányzat 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 2012. évi költségveté- 

sének fôösszegét – finanszírozási  mûveletekkel együtt  – 
29 396 527 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Közgyûlés az önkormányzat 2012. évi költségvetési ki-
adásainak  fôösszegét 29 396 527 ezer Ft-ban, bevétele-
inek fôösszegét (finanszírozási bevételekkel) 28 536 938 
ezer Ft-ban, fedezetszükségletének összegét 859 589 
ezer Ft-ban határozza meg.

(3) A Közgyûlés a (2) bekezdés szerinti fedezetszükségletet 
hitelfelvétellel finanszírozza, amelyet a 2011. évi zárszám-
adás kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvá-
nya korrigálhat.

(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. 
§-ában foglaltaknak megfelelôen a hiány és finanszíro-
zási módjának levezetése az 1. melléklet 3. oldalán kerül 
bemutatásra.

3. Költségvetési bevételek

3. §
(1) A Közgyûlés az önkormányzat költségvetésének 2012. évi 

összes bevételét 29 396 527 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fôösszeg forráson-
kénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az 1/A melléklet tartalmazza a 2012. évi normatív hozzá-
járulások és a normatív, kötött felhasználású támogatá-
sok nagyságrendjét.

(4) Az 1/B melléklet bemutatja az önkormányzat 2012. évi 
költségvetési mérlegét. A mûködési és felhalmozási 
célú bevételeket és kiadásokat tájékoztató jelleggel, 
mérlegszerûen, egymástól elkülönítetten, de - a finan-
szírozási mûveleteket is figyelembe véve – együttesen 
egyensúlyban tartalmazza.

 
(5) Az (1) bekezdés szerinti fôösszegbôl a költségvetési szer-

vek és az önkormányzat bevételeit a 2/A és 3/A melléklet 
szerinti összegben hagyja jóvá a Közgyûlés.

(6) A Közgyûlés a költségvetési szervek költségvetési támo-
gatási bevételét 8 513 620 ezer Ft-ban, a költségvetési 
szervek bevételét 14 384 289 ezer Ft-ban állapítja meg a 
2/A melléklet szerint.

 
(7) A Közgyûlés a 3/A melléklet szerint az önkormányzat be-

vételeit 12 857 270 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(8) A Közgyûlés az 1. mellékletben szerepeltetett 2011. 
évi pénzmaradvány összegét az 1. melléklet 3. olda-
lán szereplô levezetés szerint biztosítja fejlesztési és 
mûködési kiadások finanszírozására.

4. Költségvetési kiadások

4. §
(1) A Közgyûlés az önkormányzat költségvetésének 2012. évi 

összes kiadását 29 396 527 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási fôösszeg kiemelt 
elôirányzatonkénti részletezését az 1. melléklet tartal-
mazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti fôösszegbôl a Közgyûlés a 
költségvetési szervek és az önkormányzat kiadásait a 
2. és 3. melléklet szerinti összegben hagyja jóvá. 

(4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a 
Közgyûlés a 2/B melléklet szerint 

 fogadja el.
  

5. Költségvetési szervek kiadásai

5. §
(1) A Közgyûlés a költségvetési szervek kiadási fôösszegét 

14 384 289 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások költségvetési szer-
venkénti és kiemelt elôirányzatonkénti részletezését a 
2. melléklet tartalmazza.

  
(3) Magyarország 2012. évi központi költségvetésérôl szó-

ló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 56. § (1) bekezdése 
alapján a köztisztviselôk illetményalapja 38 650 forint.

(4) Magyarország 2012. évi központi költségvetésérôl szó-
ló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 11. számú melléklete 
tartalmazza a közalkalmazotti fizetési osztályok elsô 
fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi ösz-
szegét.

6. Az önkormányzat kiadásai

6. §
(1) A Közgyûlés az önkormányzat központi kezelésû fel-

adatainak ellátását biztosító kiadási elôirányzatok 
nagyságrendjét 3 092 051 ezer Ft-ban állapítja meg.

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

7. Fejlesztési kiadások

7. §
A Közgyûlés az önkormányzati fejlesztési kiadások 

fôösszegét 10 654 663 ezer Ft-ban állapítja meg, amelynek 
részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

8. Felújítási kiadások

8. §
A Közgyûlés az önkormányzati felújítási kiadások 

elôirányzatát 410 688 ezer Ft-ban állapítja meg az 5. mel-
léklet részletezése alapján.

9. Kötelezettségek

9. §
(1) A Közgyûlés a 6. melléklet szerint állapítja meg a több 

évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontás-
ban. A 2012. évben fennálló kötelezettség összegét 
1 509 598 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyûlés az év során fennálló hitelek és kötvények 
tôke- és kamattörlesztésére 567 378 ezer Ft-ot hagy 
jóvá a 7. melléklet szerint.

(3) A Közgyûlés az önkormányzat kezességvállalásait téte-
lesen a 7/A mellékletben mutatja be.

(4)   Az önkormányzat adósságot keletkeztetô ügyleteibôl 
eredô fizetési kötelezettségek bemutatását a 7/B mel-
léklet tartalmazza.

10. Tartalékok

10.  §
(1)  A Közgyûlés a tartalékok összegét 433 656 ezer Ft-ban 

állapítja meg, a tartalékok célonkénti részletezését az 
1. melléklet tartalmazza.

(2) Az általános tartalék összegét a Közgyûlés 30 000 ezer 
Ft-ban állapítja meg.

(3)  A (2) bekezdésben meghatározott tartalék terhére kö-
telezettségvállalás 2012. június 30-áig csak nagyon in-
dokolt esetben történhet.

11. Eljárási szabályok

11. §
(1) A költségvetési szerv vezetôje felelôs a gazdálkodási 

lehetôségek és a kötelezettségek összhangjáért oly mó-
don, hogy a jóváhagyott elôirányzatokon belül köteles 
gazdálkodni.

(2) A költségvetési szervek vezetôi szakmai tevékenységük 
és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gaz-
daságosság, a hatékonyság és az eredményesség kö-
vetelményeit  érvényesíteni.

(3) A Közgyûlés a költségvetési szervek és az önkor-
mányzat társulásai által elnyert pályázati források 
elôfinanszírozását támogatási kölcsön formájában biz-
tosítja.

(4) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos 
fizetôképesség biztosítása céljából – az önkormányzat 
által megkötött hatályos bankszámlaszerzôdés rendel-
kezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva, 
év közben legfeljebb 800 000 ezer Ft éven belüli folyó-
számlahitel vehetô igénybe.

 A munkabérekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségek 
teljesítéséhez az önkormányzatot terhelô legfeljebb egy 
havi nettó munkabérnek megfelelô összegû munkabér 
hitel vehetô igénybe. 

(5) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos 
fizetôképesség biztosítása érdekében, az európai uniós 
forrásból juttatott támogatások megelôlegezésére leg-
feljebb 200 000 ezer Ft rövid lejáratú rulírozó jellegû hitel 
vehetô igénybe, határozatlan idôtartamra.

 A kölcsön visszafizetésére a vállalt kötelezettség telje-
sítéseként az önkormányzat a szükséges mértékben a 
hitelt nyújtó bankra engedményezi a megelôlegezett tá-
mogatások összegét.

(6) Az 1. melléklet 3. oldalán meghatározott fejlesztési hitel 
felvételének idôpontjáról, futamidejérôl a Közgyûlés a 
költségvetési rendelet megalkotását követôen a márci-
usi ülésén dönt.

(7) A Közgyûlés 2012. évi hitelfelvétel elôirányzata terhére 
megvalósított fejlesztési célokat a 4/B melléklet szerint 
hagyja jóvá.

(8) A hitelmûveletekkel kapcsolatos hatásköröket a polgár-
mester gyakorolja.

(9) A Közgyûlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a be-
vételek és kiadások között keletkezô átmenetileg sza-
bad pénzeszközöket betétbe helyezze, illetve azokért a 
legkedvezôbb hozamú értékpapírokat vásároljon, érté-
kesítsen, valamint opciós devizaügyleteket kössön.

(10) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és for-
góeszközök piaci értéken történô nyilvántartásával, azo-
kat könyv szerinti, illetve bekerülési értéken tartja nyil-
ván.

12. Vegyes rendelkezések

12. §
(1) Az európai uniós támogatással megvalósuló progra-

mok, projektek bevételeit és kiadásait a 4/A melléklet 
tartalmazza.

(2) A 8. melléklet a 2012. évben nyújtott közvetett támogatá-
sok várható nagyságrendjét részletezi.

(3) A költségvetési szervek és az önkormányzat költségve-
tésére vonatkozó elôirányzat-felhasználási ütemtervet a 
9. melléklet tartalmazza.

13.  Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követô napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit azonban 2012. január hó 1. napjától 
kell alkalmazni.
 Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
 polgármester jegyzô



8 Csabai Mérleg

F e L h í vÁ S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlése által adományozható „Békéscsabai 

Hûségdíj” kitüntetés javaslattételére.

F e L h í vÁ S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlése által adományozható „Békéscsaba 

Egészségügyéért” kitüntetés javaslattételére

Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pon-
tos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlésének a helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. (VII. 
14.) önk. rendelete szabályozza.

A rendelet szerint: kitüntetés adományozható a Békés-
csaba városban az egészségügyi alapellátásban területi 
ellátási kötelezettséggel tevékenykedô azon háziorvosok, 
házi gyermekorvosok, fogorvosok (a továbbiakban együtt: 
háziorvosok) részére, akik az egészségügy területén 25 éve 
dolgoznak; a Békéscsaba városban az egészségügyi alap-
ellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedô 
háziorvosok munkáját segítô azon szakdolgozók részére, 
akik az egészségügy területén 25 éve dolgoznak; a Békés-
csaba városban az egészségügyi alapellátásban területi 
ellátási kötelezettséggel tevékenykedô azon háziorvosok 
részére, akik az egészségügy területén 30 éve dolgoznak; 
a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban 
területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedô háziorvosok 
munkáját segítô azon szakdolgozók részére, akik az egész-
ségügy területén 30 éve dolgoznak; a Békéscsaba városban 
az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezett-
séggel tevékenykedô, az egészségügyi alapellátást befejezô 
háziorvosok részére, ha az egészségügy területén legalább 
25 évet dolgoztak, a Békéscsaba városban az egészségügy, 
oktatás, közmûvelôdés, szociális ellátás területén 30 éve 
tevékenykedôk, és a Békéscsaba városban az egészségügyi 
alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedô 
háziorvosok munkáját segítô, az egészségügyi alapellátást 
befejezô szakdolgozók részére, ha az egészségügy terüle-
tén legalább 25 évet dolgoztak.

A kitüntetés további feltétele a szakmai, emberi feddhetet-
lenség. A kitüntetést évenként július l-jén, Semmelweis-nap 
alkalmából kell átadni.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• Békéscsaba város önkormányzati képviselôi,
• a közgyûlés bizottságai,
• a városban mûködô intézmények, illetve azok közösségei,
• szakmai és érdekképviseleti szervek,
• civil szervezetek,
• nemzetiségi önkormányzatok.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes 

ismertetését, méltatását.
A javaslatokat 2012. március 31-éig kell beküldeni a pol-

gármesteri hivatal szociálpolitikai osztályára (Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17. II. em. 9.). A kitüntetés adományozá-
sáról Békéscsaba Közgyûlése dönt.

Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pon-
tos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormány-
zat Közgyûlésének a helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. 
(VII. 14.) önk. rendelete szabályozza (továbbiakban: Ren-
delet).

A Rendelet szerint: a kitüntetés adományozható Bé-
késcsaba városában legalább tíz éve dolgozó, az egész-
ségügy területén magas színvonalú szakmai munkát 
végzô személyeknek és közösségeknek. A kitüntetés to-
vábbi feltétele a szakmai, emberi feddhetetlenség.

Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható, amit 
július 1. napján, Semmelweis-nap alkalmával kell átadni.
Kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• Békéscsaba város önkormányzati képviselôi
• A közgyûlés egészségügyi ügyekkel foglalkozó bizott-

sága
• A városi egészségügy területén mûködô intézmények 

és azok közösségei
• Szakmai és érdekképviseleti szervek
• Civil szervezetek
• Nemzetiségi önkormányzatok
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy, vagy közösség pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy 

alkotás részletes ismertetését, méltatását.
A javaslatokat 2012. március 31-éig kell beküldeni a 

Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályára (Békés-
csaba, Szabadság tér 11–17.). A kitüntetés adományo-
zásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlése dönt.

Fellendülôben az utánpótlás-nevelés
Fôleg erre költöttek a társasági adóhoz kötôdô forrásokból 

A sporttörvény és a tár-
saságiadó-törvény módo-
sításának, illetve a látvány-
csapatsport támogatását 
biztosító támogatási rend-
szer szabályairól szóló 
kormányrendelet elfogadá-
sának köszönhetôen, a vál-
lalkozásoknak, gazdasági 
szervezeteknek elôször 
tavaly nyílt lehetôségük 
arra, hogy a nyereségük 
után befizetendô társa-
sági adójuk egy részérôl 
maguk rendelkezzenek. 
Ez lehetôvé teszi, hogy a 
sportegyesületeket segít-
ve, közvetett állami támo-
gatási konstrukcióban já-
ruljanak hozzá az érintett 
sportágak fejlôdéséhez. 
Kilenc csabai sportszerve-
zet összesen több mint 180 
milliós támogatást nyert ta-
valy, amelyet június 31-éig 
használhatnak fel. Megkér-
deztük a nagyobb nyerte-
seket, hogy mire fordították 
ezeket a forrásokat. 

A Békéscsaba 1912 Elôre 
SE kizárólag utánpótlás-
fejlesztésre költi az elnyert 
42 milliós támogatást, de 
kibôvültek a lehetôségek 
az utazási és étkezési költ-
ségek, valamint a sportesz-
közök és terembérleti díjak 
finanszírozására is. Dr. Ko-

vács Mihálytól, az egyesület 
elnökétôl megtudtuk: zajlik 
a következô pályázati kör 
pénzügyi és sportszakmai 
programjának elôkészítése, 
amelyben már infrastruktú-
ra-fejlesztési célok is megfo-
galmazódnak.  

A Csabai Csirkefogók Vízi-
labda Klubnál is az utánpót-
lásra fordították az elnyert 
19,2 millió forintos támoga-
tást, de jutott a játékvezetôi, 
az uszodabérleti díjak kifi-
zetésére, és kisebb eszköz-
beszerzésre is. Balázs La-
jos arról tájékoztatott, hogy 
pályázatukban szakképzési 
költségek fedezésére is igé-
nyeltek támogatást, amit vé-
gül nem sikerült elnyerniük. 
A klub ügyvezetôje hozzá-
tette, hogy a felnôtt csapat-
nak is sikerült sporteszkö-
zöket vásárolniuk, emellett 

honlapfejlesztésre költhettek 
az elnyert pénzbôl.

Igen komoly összeg, mint-
egy 30 milliós forrás került a 
Békéscsabai Elôre NKSE csa-
patához, a forrást összesen 
20 vállalkozás adta össze. Ezt 
a pénzt teljes egészében az 
utánpótlás-nevelés fejleszté-
sére fordítják június 30-áig – 
tudtuk meg Fülöp Csaba gaz-
dasági vezetôtôl. Az alapvetô 
eszközellátottság növelése 
(mezek, labdák, zsámolyok, 
ugrókötél, koordináció- és 
erôfejlesztô eszközök) mellett 
sportegészségügyi eszközök 
beszerzésére is költöttek, há-
rom olyan készüléket vásá-
roltak, amelyek a sérülések 
kezelésében jelentenek óriási 
segítséget. Növelni tudták az 
edzések idejét és azok gyako-
riságát, hiszen lehetôség nyílt 
a terembérleti konstrukciók 

kibôvítésére. Az egyesület 
személyi állománya is bôvült 
edzôk, sportegészségügyi 
szakemberek alkalmazásá-
val. Fülöp Csaba elmondta, 
hogy idén is hasonló vagy 
valamivel nagyobb nagyság-
rendben pályáznak, ennek 
sikere esetén az elkezdett fej-
lesztési irányok mellett újabb 
prioritásokat jelölnek ki. Ilyen 
lehet a sportegyesület nem-
zetközi kapcsolatainak kiszé-
lesítése az utánpótlás-neve-
lésben. 

A békéscsabai sportszer-
vezetek közül tavaly a Békés-
csabai Utánpótlás-nevelô 
FC nyerte a legnagyobb 
összegû támogatást, amely-
nek közel 67 milliós összegét 
16,4 milliós önerô biztosítá-
sa mellett vehetik igénybe. 
Szokolay Sándor ügyvezetô 
elmondta, hogy a teljes ösz-
szeg mintegy felét mûködési 
költségekre, a másik felét 
pedig a volt Szalvai pálya 3,4 
hektáros területének felújí-
tására fordítják. A társasági-
adó-kedvezményhez kötôdô 
pályázatok idén ismét sok 
lehetôséggel kecsegtetnek, 
így az április 1-jei leadási 
határidôt megelôzôen min-
den általunk megkérdezett 
sportszervezet az újabb tá-
mogatási körre készül.  

KárászKiss Péter

A nôi kézilabdacsapatnak is meglesz az utánpótlása

Futsal Békéscsabán
Az FC Bodyform NB-s 

csapatot szervez
Hosszú évek után is-

mét lesz Békéscsabának 
NB-s futsal labdarúgó 
csapata – tájékoztatta la-
punkat Turcsek Zoltán, az 
FC Bodyform Békéscsaba 
technikai igazgatója. 

– Szarka Zoltán barátom-
nak és nekem is nagy ál-
munk volt egy NB-s futsal 
csapat létrehozása. Hát-
térként biztosítani tudunk 
egy mûködô egyesületet 
és rendszert, amelyet már 
csak „futsalosra” kell ala-
kítani, így belevágtunk. A 
célunk, hogy Békéscsa-
ba újra a futsal fellegvárai 
közé tartozzon, és hogy a 
megyében a kispályás foci 
kedvelôinek minôségi lab-
darúgást biztosíthassunk 
egész évben – mondta el 
Turcsek Zoltán.

A futsal játék során sokat 
fejlôdik a játékosok moz-
gáskoordinációja, labda-
ügyessége, megtanulnak 
gyorsan reagálni, gyors rö-
vid passzos játékot játszani. 
A technikai igazgató szerint 
akik nagypályán nem tud-
nak NB I-es vagy NB II-es 
szintet elérni, még kiváló 
eredményeket érhetnek el 
a sportág kistestvérénél, a 
futsalnál. Egyébként pedig 
a játékosok a futsalcsapat- 
ban megszerzett képessé-
geiket kamatoztathatják a 
nagypályás klubjukban is. 

– A keret kialakítása egy 
többlépcsôs kiválasztó 

rendszer alapján történik. 
A megye negyven labdarú-
góját hívjuk be, közülük vá-
lasztjuk ki azokat, akik a ti-
zenöt fôs keretbe kerülnek. 
A nagypályán, kispályán 
és a futsalban is eredmé-
nyesen tevékenykedô Kiss 
László lesz a 2012/’13-as NB 
II-es csapat vezetôedzôje. 
Az FC Bodyform Békéscsa-
ba csapatát a Békéscsa-
bai Rekreációs és Ifjúsági 
Sportegyesület mûködteti 
majd, melynek elnöke 
Szelezsán Endre – tájékoz-
tat Turcsek Zoltán.

A keret március–április-
ban áll össze, az edzések 
májusban indulnak. Már a 
kezdetektôl próbálnak minél 
több edzômérkôzést szer-
vezni, fôleg NBI-es csapa-
tok ellen. A bajnoki rajt elôtt 
két héttel egy igazi közön-
ségcsalogató mérkôzést 
terveznek a magyar válo-
gatottal, ahol a sportág 
megyei népszerûsítése lesz 
a cél. A tervek szerint után-
pótláscsapatokat is sze-
retnének indítani a gyôri 
NB I-es futsal club mintá-
jára, ide tizennégy éves 
kortól várják majd a fia-
talokat. A gyôrieknek sok 
iskolával van megállapo-
dásuk, Békéscsabán szin-
tén számítanak az iskolák 
együttmûködésére, illetve 
a két nagypályás utánpót-
lás bázisra, a Szokolay és a 
Pásztor Focisulira.

nyelvvizsga-felkészülési lehetôség a Közgében!
30 órás középfokú nyelvvizsgára felkészítô tanfolyam

A felkészítô tanfolyamok díja: 
24 500 Ft (az ár a tananyagot 
is tartalmazza).

Érdeklôdni és jelentkezni 
munkaidôben az iskola titkárságán, illetve 
a 322-611/235 mellék, vagy a 20/438-1718 
telefonszámokon.

ANGOL NYELV
• Heti 1x6 órás (szombat) 

(indul: 2012. április 7.)
• Heti 2x2 óra (hétfô, szerda) 

(indul: 2012. március 19.)
A nyelvvizsga idôpontja:
2012. május 12.

NÉMET NYELV
• Heti 1x5 órás (szombat) 

(indul: 2012. április 7.)
A nyelvvizsga idôpontja: 
2012. május 19.



Cserna-Szabó András pró-
zaséf (by Kiss László) és 
Darida Benedek volt a ven-
dége legutóbb a Jókai szín-
ház és a Körös Irodalmi 
Társaság gasztro-irodalmi 
estjének az Ibsen étterem-
ben. Eredendôen Kiss Lász-
ló, a Bárka szerkesztôje, 
az Ede a levesben címû 
esszékötetérôl beszélt volna 
Cserna-Szabóval, azonban ô 
magával hozta az egyik koráb-
bi szerzôtársát, szerkesztôjét, 
Darida Benedeket is. (Cser-
na-Szabó Daridával 2007-ben 
már készített egy négykezest, 
a Jaj a legyôzötteknek, avagy 

süssünk-fôzzünk másnapo-
san-t.)

A József Attila-díjas író leg-
inkább a hazai gasztrokultúra 
sekélyességét húzta alá. 
Fehér Bélával megírt közös 
könyvükben számos slendri-
ánságra mutatott rá. Például 
az Újházi tyúkhúsleves merô 
véletlenségbôl kakasból ké-
szül, illetve a mikszáthi palóc-
leves nem is palócleves...

A program végén egyéb-
ként, az Ede a levesben egy 
Gundel által jegyzett receptje 
alapján palóclevest szolgál-
tak fel.

S. T.

Jászai Mari-díjjal isme-
rik el Bartus Gyulának, a 
Békéscsabai Jókai Szín-
ház tagjának eddigi mun-
kásságát. Az idén ötven-
esztendôs színmûvész el-
ismerése másfél évtize-
des viharsarki csendet tör 
meg. Bartus Gyulát taní-
tásról, színészetrôl, írásról 
faggattuk. 

– A napokban egy rendez-
vényen egyik fôvárosi kollé-
gáddal arról beszélgettetek, 
hogy már nem tanítasz színi 
iskolásokat a színmûvészet 
mesterségére. 

– Az a baj a tanítással, hogy 
sok fiatal azért jelentkezik egy 
színi iskolába, mert úgy gon-
dolja, ez egy jó buli. S amikor 
néhányukból többet kívánok 
kihozni, mint amit ôk gondol-
nak magukról, azt hiszik, zak-
latom ôket. Pedig aki színész 
akar lenni, pokolra kell annak 
menni! 

– A kis Bartus Gyuszikát mi-
kor szippantotta be elôször a 
deszkák atmoszférája? 

– Általános iskolás korom-
ban, egy farsangon Máris 
szomszédot játszottam a Méz-
ga családban. De a lámpaláz 
következtében teljesen meg-
kukultam. Nem jutott eszembe 
a kôkemény kétsoros szöve-
gem és a refrén sem. Másnap 
a suli igazgatója közölte édes-
anyámmal, hogy nyugodtan 
intsek búcsút a színi hivatás-
nak, pedig én már akkor szí-
nész szerettem volna lenni.

– Jászai-díjat legutóbb ti-
zenöt éve kapott békéscsabai 
színmûvész (Gáspár Tibor, aki 
2003 óta, Nyíregyházán ját-
szik). Szerinted te mivel érde-
melted ki az elismerést? 

– Harminc évem van ben-
ne. Bejártam az országot, és 
számtalanszor újrakezdtem a 

színházi pályámat. Megtörtént, 
hogy olyan rossz viszonyba 
kerültem az akkori igazgatóm-
mal, hogy egy operettben az 
utcáról jött emberekkel táncol-
tam együtt a karban, miköz-
ben a függöny mögött gyors-
változás történt. 

– Minden kolléga vállon ve-
regetett már? 

– Tudom és érzem minden 
pillanatban, hogy velem örül-
nek ôk is. Bízom abban, hogy 
ezzel az elismeréssel talán nyi-
tottam egy sort most elôttük. 
Szeretettel várom a következô 
kollégát, aki hasonló elisme-
réssel büszkélkedhet. 

– A játék mellett írsz is, ami 
nyilván egy kicsit kizökkent a 
mókuskerékbôl. Mi késztet 
arra, hogy papírra vesd a to-
vábbi gondolataidat? 

– Aki színházat mûvel, az 
intenzív, belsô lelki életet él – 
sokat beszélget önmagával, 
kételkedik a történésekben, a 
világban. Vannak színpadon 
kívüli gondolatai is.

– Lapul mostanság valami 
sztori a fiókodban? 

– Van egy Békés megyei, 
’48-as, groteszk színdarabom, 
amely nem a budapesti, hatal-
mas és kivasalt kokárdákról 
szól, hanem egy itteni paraszt-
lázadásról. Kossuth meghir-
dette az országgyûlésben, 
hogy aki katonának áll, annak 
a családja földet kap. Viszont 
a helyi nemesek ezt nem iga-
zán támogatták. Ekkor tör ki a 
megyénkben egy jobbágylá-
zadás. Szegedrôl idevezény-
lik a huszárokat, akik leverik 
az önkényes földfoglalást. Ez 
a színmûvem, sajnos, még 
nincs befejezve, mert amikor 
2008-ban, a szabadságharc 
160. évfordulója volt, egy 
árva pályázatot nem tudtam 
begyûjteni az aktuális politi-
kai hatalomtól. Mondhatnám 
úgy is, hogy volt az ország-
nak egy évfordulós, történelmi 
eseménye, és nem ünnepelte 
meg. Mert nem tartotta fon-
tos eseménynek. Ez engem 
nagyon szomorúvá tett, és 
nem volt lelkierôm befejezni a 
színmûvet.

Such Tamás    
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TEMETKEZÉS
Békéscsaba, Szent István tér 9.
(a katolikus templom mellett)

Telefon:
30/3270988,
20/5620740

Hricsovinyi Tamás ügyvezetô

Toto lelkének 
darabkái

Jó lenne, ha a képeimmel 
adni tudnék az embereknek 
valamit, mert minden egyes 
kép a lelkem egy-egy darab-
kája – mondta, azaz írta pár 
évvel ezelôtt egyik kérdé-
semre Krajcsovszki Tamás. 
Toto – merthogy mindenki 
így szólítja – a festészet nyel-
vén beszél, mozgássérült, és 
nem adatott meg neki, hogy 
szavakban meséljen magá-
ról, mert születése pillanatá-
ban megnyomódott a kopo-
nyacsontja. De élete szinte 
sohasem a hiányokról szól, 
hanem arról, amit adni tud. 
Termékeny festô, sokszor 
találkozásokból, kapcsola-
tokból lesz egy-egy újabb 
alkotás, máskor a barango-
lások, tájak, illatok, fények, 
hangok és a nôi lelkek ihle-
tik képeit. Toto most ismét 
megmutatja lelke darabkáit, 
képekké varázsolt érzése-
it: március 19-én, hétfôn 17 
órakor az Art-tér Képkerete-
zés és Galériában (Bartók 
Béla út 14/1.) Herczeg Tamás 
tanácsnok nyitja meg leg-
újabb kiállítását.

M. E.

Jaminai nyugdíjas Klub
Hanka néni várja a társaságra vágyókat

Méhnyakszûrés

A klub vezetôje Buka 
Mihályné, vagy ahogy min-
denki ismeri: Hanka néni. 
Mint mondja, változó a tag-
létszámuk, voltak idôk, ami-
kor háromszázhúszan jártak 
hozzájuk, de sajnos sokan 
meghaltak, jelenleg úgy öt-
venen-hatvanan látogatják a 
rendezvényeiket. 

– Éves programmal dol-
gozunk, színes a palettánk, a 
kínálatban a nyugdíjasok igé-

nyei alapján az elôadásoktól 
a közös rendezvényeken 
vagy a magyarnóta-verse-
nyen át a kirándulásokig sok 
minden szerepel – jegyzi 
meg Hanka néni. – A három 
jaminai képviselô támogatá-
sával megtartjuk a farsangot 
minden februárban, legutóbb 
vagy százhúszan voltunk. 
Megünnepeljük a nônapot, 
de a meglévô néhány fér-
fi tagtársunkat is igen nagy 
becsben tartjuk. Összejövünk 

a jeles napokon, ünnepeken, 
az idôsek világnapján, van kö-
zös karácsonyi ünnepségünk 
és óévbúcsúztatónk. Nyáron 
szalonnasütést, és éven-
te két alkalommal négyna-
pos kirándulást szervezünk. 
Szeretünk Erdélybe menni, 
Sepsiszentgyörgyön van egy 
testvérklubunk, de örömmel 
látogatunk el Zeteváraljára 
is, ahol Mátyás Gábor plébá-
nos mindig szívesen fogad 
bennünket. 2010-ben példá-
ul egy székely esküvôre is 
meghívott minket, ahol kérte, 
hogy egy magyar nótát éne-
keljek az ifjú párnak – meséli 
a klubvezetô.

A Jaminai Közösségi 
Házban minden héten ked-
den és csütörtökön jönnek 
össze a társaságra vágyó 
nyugdíjasok. A klub nyitott, 
a „jókedvûséget” szeretô 
Buka Mihályné arra biztat 
mindenkit, hogy mozduljon 
ki, látogasson el klubnapja-
ikra, programjaikra vagy akár 
csak egy jót beszélgetni. 

Mikóczy Erika

Hanka néni, a klubvezetô

„Általános iskolás koromban eltanácsoltak a pályáról”

Az erzsébethelyi lakosok 
a kilencvenes évek köze-
pén aláírásokat gyûjtöttek 
annak érdekében, hogy le-
gyen egy olyan közösségi 
terük, ahol a nyugdíjasok 
összejöhetnek. Az Oros-
házi út 101. alatt kaptak he-
lyet, ahol 1996. május 1-jén, 
százötven fôvel hivatalosan 
is megalakult a Jaminai 
nyugdíjas Klub. A korábbi 
klubház helyén tavalyelôtt 
épült fel a Jaminai Közös-
ségi Ház, amely számos 
programja mellett ma is a 
klub otthona. 

A méhnyakrák kialakulá-
sának kockázata mintegy 
ötször nagyobb azoknál 
a nôknél, akik nem járnak 
rendszeresen szûrésre. A 
csabai Réthy Pál kórházban, 
az országos programhoz 
kapcsolódva,  2003 óta fo-
lyik szervezett keretek között 
méhnyakszûrés, meghívó le-
veleket a 25–65 éves höl-
gyek kapnak háromévente. 
Probléma esetén viszont 
ajánlott azonnal felkeresni 
nôgyógyászunkat.

A szûrés a nôgyógyászati 
protokolloknak megfelelôen, 
teljes nôgyógyászati vizs-
gálatból áll, amelynek része 
a méhnyak felszínérôl vett 
minta citológiai vizsgálata. 
Az így levett hámsejtek alkal-
masak arra, hogy a citológiai 
laboratóriumban kimutassák 
az esetleges kóros elválto-
zásokat. A méhnyakrák az 
esetek többségében tünet-
mentes, panaszokat csak 
elôrehaladott állapotban 
okoz. A megbetegedés hát-
terében a humán papilloma 
vírus (HPV) áll. Békés-
csaba önkormányzata – 
megelôzésképpen – évek óta 
támogatja a 12–17 éves lányok 
három injekcióból álló HPV 
elleni védôoltás-sorozatát. A
nôgyógyászati szûrôközpont 
elérhetôsége: 555-810.

m. e.

Sikeresebb tanulás, 
stresszkezelés,

problémamegoldás:

* AGYKONTROLL *
9–14 éveseknek:

március 31.–április 1.
Békéscsabán

www.agykontroll.hu
www.lehetszjobb.hu

Jelentkezés: 06-30/619-2294

M É G  K A P H A T Ó

a CSABAI ARCOK címû könyv
Nyolcvan békéscsabai jeles személyiség életrajzával, válogatott irásaikkal, 
róluk szóló történetekkel, méltatásokkal, irodalomjegyzékkel és portréképek-
kel. Néhányan a könyv szereplôi közül: Áchim L. András, Bajcsy-Zsilinszky 
Endre, Cs. Pataj Mihály, Gyóni Géza, Jankay Deutsch Tibor, Lipták Pál, Mun-
kácsy Mihály, Pátkai Ervin, Réthy Pál, Rábai Miklós, Sík Ferenc, Szeberényi 
Lajos, Tevan Andor, Vidovszky Béla.

Szerkesztette: Forján János, lektorálta: dr. Jároli József.

A könyv kapható Békéscsabán az  Antikváriumban (Szabadság tér 1/3.), a  
Munkácsy Mihály Emlékházban (Gyulai út 5.), az Európa Könyvesboltban (Lu-
ther u. 10. sz.), valamint a Jankay galériában, a Csaba Center 3. emeletén.

„Pedig az Újházi leves 
kakasból készül” Bartus Gyula Jászai-díjat kap



Kilenc Békés megyei ön-
kormányzat összefogásá-
val jött létre a Körös-völgyi 
Hulladékgazdálkodási Re-
kultivációs önkormányzati 
Társulás, amelynek Békés-
csaba is tagja.

A társulást alkotó tele-
pülések kötelezettséget 
vállaltak arra, hogy a köz-
igazgatási területükön lévô 
bezárt hulladéklerakókat a 
környezetvédelmi elôírások- 
nak megfelelôen lezárják (re- 
kultiválják), ezzel biztosít- 
va, hogy további szennye- 
zôanyag ne kerülhessen a 
talajba, a felszíni és felszín 
alatti vizekbe.

A Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) 
keretében kiírt felhívásra a 
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 
azonosító számú pályázatot 
2010 januárjában nyújtották 
be, ezt az Energia Központ 
Nonprofit Kft. – mint bíráló 
közremûködô szervezet – 
támogatásra érdemesnek 
ítélte.  A kétfordulós pályá-
zat keretében a társulás 
települései összesen közel 
1,4 milliárd forint támogatás-
ban részesültek, amely száz 
százalékban fedezi a kör-
nyezetvédelmi szempontból 
rendkívül jelentôs beruhá-
zás költségeit. A beruházás 
kivitelezését a Duna Aszfalt 
Kft. és a Geohidroterv Kft. 
által létrehozott Körös-szög 

DG Konzorcium végzi. Az 
érintett települési hulladék-
lerakók rekultiválását 2013. 
március 31-éig kell befejez-
niük.

Békéscsabán az 1996-ban 
bezárt Kétegyházi úti hulla-
déklerakót érinti a rekultivá-
ció. A lerakó területe 129 244 
négyzetméter, ezen belül 
a depónia területe 117 434 
négyzetméter. A hulladékle-
rakó az 1970-es évektôl, a 
mély fekvésû területek feltöl-
tésével alakult ki, majd ezek 
betöltését követôen a hulla-
dék elhelyezése a terepszint 
felett üzemelô depónián 
történik dombépítéses mód-
szerrel. A lerakó 1996 év 
végéig üzemelt, ez idô alatt 
756 335 köbméter (567 250 
tonna) hulladékot helyeztek 
el oda, a hulladék magassá-
ga a terepszint felett átlago-
san  5,5–7,7 méter volt.

A rekultiváció során a 
hulladékdepónia területén 
egy felsô záró rétegrendszert 
építenek ki, amely megaka-
dályozza, hogy a csapadék-
víz a jövôben a hulladéktest-
be kerüljön. Megépül egy 
csapadékvízgyûjtô övárok is, 
amely a lezárt hulladéktest-
re kerülô csapadékvizeket 
összegyûjti és elszikkaszt-
ja. Végül növénytelepítéssel 
gyorsan záródó, esztétikus, 
összefüggô zöldfelületet ala-
kítanak ki a depónia felületén. 
Békéscsabán, a Kétegyházi 
úti lerakónál március ötödi-
kén kezdték meg a munkála-
tokat helyszíni cserjeirtással 
és geodéziai mérésekkel. 

A rekultiváció befejezésé-
vel az eddig védtelen hulla-
déktest környezetvédelmi 
szempontból biztonságos, 
tájba illô, hasznos területté 
válhat Békéscsabán.
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Tavaszi 
tárlat

Like fotópályázat 
diákoknak

Megkezdôdött a bezárt 
hulladéklerakók rekultivációja 

K Ö Z L e M é n y

Szépkorú 
köszöntése

Színekrôl álmodom cím-
mel nyílt meg Harangozó 
Ilona (Bimbi) békéscsabai 
alkotó kiállítása a Magyar 
Asszonyok Érdekszövetsé- 
gének Székházában. Az al- 
kotó kiállított festményei 
bûbájos élményvillanások, 
vallomások a nôi lélek rej- 
telmeirôl. A képeken nem 
hivalkodik anatómiai bravúr: 
a festôi tartalmat és témát a 
színek világító ereje, harmó-
niája, egyfajta „art-dekós” 
stílusörökség testesíti meg. 
Mindazonáltal a képek de-
koratív hatásukkal vonzzák a 
tekintetet és érlelik érzéssé a 
NÔ képekrôl derengô, bûvös 
bájait. Budán, az Asszony-
házban láthatók Harangozó 
Ilona szín-álmai valósággá 
vált festményein… 

Sz. S.

Április 5-én ismét LIKE 
(Lézengô Ifjúság Kulturális 
Eseménye) a békéscsabai 
Korzó téren! Ehhez kap-
csolódóan fotópályázatot 
hirdetnek 12–25 év közötti 
diákoknak, amelyre maxi-
mum öt saját készítésû fo-
tót kell beküldeni. 

A szervezôk kérik, hogy a 
fotók témája kapcsolódjon a 
városhoz, az épített vagy ter-
mészeti környezethez. A be-
érkezett képekbôl elôzsûrizés 
után a legjobbakat állítják ki 
április ötödikén a Korzó téren, 
délután kettô órától. A díjazot-
tak tárgyjutalmat kapnak, az 
eredményrôl e-mailben érte-

sítik a pályázókat. A kiállított 
és díjazott fotókat like-olhatják 
majd az érdeklôdôk a bekes.
schooltourmix.hu oldalon is. 
A zsûri tagjai: Fazekas Lili, Bé-
késcsabai Dök, Koszecz Anna 
diákfotós és Boldog Gusztáv 
fotográfus. 

A fotókat a likefenykep@
gmail.com e-mail címre kell 
beküldeni legkésôbb március 
28-án éjfélig. A szervezôk ké-
rik, hogy az e-mail tárgy rova-
tába a teljes nevüket írják a pá-
lyázók, a levélben pedig adják 
meg nevüket, életkorukat és 
iskolájuk nevét. A fotó címe a 
csatolmány neve legyen.

További információ a fenti 
e-mail címen kérhetô.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a hatályos település-
rendezési eszközeit az alábbi helyen módosítja:

A Békés Megyei Vízmûvek Zrt. Dobozi úti központi telep-
hely és környezetének fejlesztése és rendezése, a Gyulai út 
és a Dodozi út összekötô útjának újraszabályozása, valamint 
a 1415/2 hrsz.-ú meglévô utca nyomvonal korrekciója.

Az épített környezet alakításáról és védelmérôl megalko-
tott 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (6) bekezdése értelmében a 
módosítást tartalmazó terveket a helyben szokásos módon 
az eljárásban érintettek számára, tájékoztatás biztosítása 
céljából közszemlére kell tenni. 

Az elkészült tervek az ügyfélfogadási idôpontokban a 
Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportjánál (Békés-
csaba, Szent István tér 7. középsô díszudvar) tekinthetôk 
meg 2012. március 12-étôl április 12-éig.

Városépítészeti csoport

Isten éltesse Károly Pálné 
Emma nénit, aki a napokban 
töltötte be a 90. életévét!

Elindultak a munkálatok a Kétegyházi úti telepen

2012. évi ifjúsági feladatok 
támogatása

2012. évi közmûvelôdési 
és mûvészeti céltámogatás

A jobb 
ivóvízért

Békéscsaba Megyei Jo- 
gú Város önkormányzat 
Közgyûlése Közmûvelôdé- 
si, Ifjúsági, Oktatási és 
Sportbizottsága pályázatot 
hirdet a 2012. évi ifjúsági 
feladatok ellátására.

A pályázat célja: A Bé-
késcsabán mûködô gyer-
mek- és ifjúsági közösségek 
tevékenységének segítése, 
azok erôsítése érdekében a 
fiatalok kezdeményezésére 
és/vagy aktív szerepvállalá-
sával megvalósuló, egyszeri 
vagy folyamatos progra-
mok, események, rendezvé-
nyek támogatása, amelyek 
lehetôséget adnak a fiatalok 
kreativitásának kifejezésére, 
illetve a felmerülô igények 
szerinti közösségi progra-
mok megvalósítására.

Pályázati keretösszeg:   
1 000 000 Ft
A pályázat megvalósulásá
nak határideje:  2012. már-
cius 1. – 2013. február 28. 
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2012. március 
23. A pályázatok elbírálá
sának várható határideje: 
2012. április 24.

PÁLYÁZATI TÉMAKÖRÖK:
„A” kategória 
Pályázók köre:  Békéscsa-

bán mûködô általános isko-
lai, középiskolai és kollégiu-
mi diákönkormányzatok.

Támogatható tevékenység: 
Tanítási órán kívül esô 
szabadidôs tevékenységek- 
re (közösségfejlesztô prog-
ramok, programsorozatok, 
képzések megvalósítása, di- 
ákrendezvények), iskolaúj- 
ság, iskolarádió mûködésé- 
re.

Az elbírálásnál elônyben 
részesülnek a következô 
tevékenységek:
• Közösségfejlesztô prog-

ramok, amelyek a DÖK 
kezdeményezésére és 
szervezésével valósulnak 
meg tanítási idôn kívül, 
tanítási szünetekben, hét-
végéken, esti vagy éjsza-
kai programként.

• Képzés, szervezetfejlesz-
tés.

„B” kategória 
Pályázók köre:  Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város terüle-
tén mûködô általános iskolák 
felsô tagozatos diákjaiból és 
középiskolás fiatalokból álló 
gyermek- és ifjúsági szerve-
zetek, ifjúsági korosztállyal 
foglalkozó önszervezôdô 
közösségek, civil szerveze-
tek, intézmények.

Támogatható tevékenység: 
A gyermek- és ifjúsági kor-
osztály önmegvalósítását 
biztosító, a közösséghez 
tartozás élményét erôsítô – 
tanítási idôn kívüli (hétvégi, 
szabadidôs, szünidei stb.) – 
gyermek és ifjúsági progra-
mok, képzések, rendezvény-
sorozatok megvalósítása az 
általános iskolák felsô tago-
zatos diákjai és a középisko-
lás korosztály számára.

Az elbírálásnál elônyben 
részesülnek a következô 
szempontok:
• a programok megvalósí-

tásában a fiatalok aktív 
szerepet játszanak,

• pályázat benyújtói önte-
vékeny, önszervezôdô if-
júsági közösségek,

• rendszeres végzett tevé-
kenységre pályáznak (pl. 
havonta).

A pályázattal kapcsola-
tos részletes információk 
és a pályázathoz szükséges 
ûrlap a Polgármesteri Hiva-
tal Oktatási, Közmûvelôdési 
és Sport Osztályán (Bé-
késcsaba, Szent István tér 
7.) is igényelhetô, illetve a 
www. bekescsaba.hu hon-
lap Hírek menüpontjának 
Pályázati hírek oldaláról 
letölthetô.

Békéscsaba Megyei Jo- 
gú Város önkormányzat 
Közgyûlésének Közmûve- 
lôdési, Ifjúsági, Oktatási 
és Sportbizottsága pályá- 
zatot hirdet a 2012. évi 
közmûvelôdési és mûvé- 
szeti céltámogatás elnye-
résére. 

A pályázat célja: A békés-
csabai állampolgárok és 
mûvelôdô közösségeik kul-
turális tevékenységének tá-
mogatása.

A pályázók köre: alkotó-, 
elôadómûvészek, egyesüle-
tek, alapítványok, szerveze-
tek, rendezvényszervezôk, 
egyházak, gyülekezetek, 
Békéscsabán mûködô 
közmûvelôdési, oktatási in-
tézmények.

Kategóriák:

„A” kategória: Az alábbi 
területeken végzett egyéni 
vagy csoportos mûvészeti 
tevékenység, mûvészeti al-
kotások létrehozása és/vagy 
bemutatása, a szükséges 
feltételek megteremtése.
1. Irodalom                                                           
2. Színházmûvészet                                               
3. Zenemûvészet
4. Tánc- és mozgásmûvé- 

szet

5. Képzômûvészet                                                 
6. Fotó-, film- és videómû- 

vészet

„B” kategória:
1. Közmûvelôdési rendezvé-

nyek szervezése           
2. Közmûvelôdési, mûvésze- 

ti táborok szervezése

A pályázati keretösszeg: 
5 500 000 Ft

A pályázat benyújtási ha
tárideje: 2012. március 23.

Támogatási idôszak: 2012. 
március 1. – 2013. február 
28.

A pályázatok elbírálásának 
várható határideje: 2012. 
április 24. 

További információ kér- 
hetô a 06-66/452-252/2512-
es telefonszámon, illetve a 
p a t a i @ b e ke s c s a b a . h u 
e-mail címen. Pályázati 
ûrlap személyesen Békés-
csaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal 
közmûvelôdési csoportjá-
nál igényelhetô (5600 Bé-
késcsaba, Szent István tér 
7.), illetve letölthetô a www.
bekescsaba.hu honlap Hí-
rek menüpontjának Pályá-
zati hírek oldaláról.

A Békés Megyei Vízmûvek 
fô részvényeseként, a vá-
ros nevében a közelmúltban 
Aradra látogatott Vantara 
Gyula polgármester. A talál-
kozó célja az Európában is 
egyedülálló vízátvezetéssel 
kapcsolatos projekt állapo-
táról történô kölcsönös tájé-
koztatás volt. Az Arad Megyei 
Tanácsnál zajlott megbeszé-
lésre Vantara Gyulát elkí-
sérték a magyar víziközmû-
szolgáltató vezetôi is.

Mint ismert tavaly áp-
rilisban a Békés Megyei 
Vízmûvek és az Aradi vízmû 
közös vállalatot alapított, 
hogy a jó minôségû aradi víz 
Békés megyébe érkezhes-
sen, és azt az ittenihez hoz-
záadva, biztosítsa a lakosság 
egészséges ivóvízzel történô 
ellátását.

A mostani találkozó ki-
emelt témája a vízátvezetés-
sel kapcsolatos kormánykö-
zi egyezmény aláírásának 
elôkészítése volt. Vantara 
Gyula beszámolt arról, hogy 
a kormány várhatóan még 
márciusban jóváhagyja a 
megállapodást. Nicolae 
Iot‚cu, az Arad Megyei Tanács 
elnöke a kormányközi egyez-
mény aláírásának helyszíné-
vel és az aláírók személyével 
kapcsolatban tett javaslatot. 
A találkozón megállapodtak a 
vízátvezetésrôl és a jövôbeni 
együttmûködésrôl.
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A Békés Megyei Tu-
dásház és Könyvtár szlo-
vák irodalmi délutánján 
Rakonczás Szilvia, a 
könyvtár vezetôje szlo-
vák nyelven köszöntötte 
a résztvevôket és kiemel-
te az idôsek, valamint a 
nemzedékek együttélése 
éve kapcsán a nyelv, a kul-
túraápolás fontosságát. 
Szlovák kötôdése révén 
azon reményének is han-
got adott, hogy jövôre az 
unokákkal együtt érkeznek 
a szlovák szerzôk, költôk 
az idén hatvanéves intéz-
mény falai közé.

Lonovics Lászlóné szlo-
vák könyvtáros mutatta be 
a vendégeket: Csícsely Mi-
hályt, Ledzényi Pálnét, Mak-
ra Sándornét, Sótyi Györgyöt 

és Zelenyánszki Andrást, 
akik két nyelven olvastak fel 
mûveikbôl. Nagy sikere volt 
a Zelenyánszki családot be-
mutató familiáris kötetnek, a 
Jamina regényének (2005), 
Teremtés, vagy evolúció és 
az Életképek (Terike sze-
relme és más csabai elbe-
szélések) köteteknek Ban-
di bácsi tollából. Ledzényi 
Pálné A mi tanyánk (Náš 
sálaš) kötetébôl is ízelítôt 
kaptunk. Jutka néni elme-
sélte, hogy anno a Csabai 
Mérlegben találkozott a 
hódmezôvásárhelyi Szenti 
Tibor tanyákról szóló szoci-
ológiai írásával, s így kapott 
kedvet ahhoz, hogy megörö-
kítse gyerekkori élményeit. 
Csicsely Mihály A csendre 
vágyom (2004), míg Sótyi 
György A gyertya lángja 

(Plameň sviečky – básne a 
drobné prózy) címû kötetébôl 
hozott verset, s még énekelt 
is a nagyérdemûnek. Mak-
ra Sándorné Az én antoló-
giámból a Télûzô farsang 
és a Tavaszi varázs címû 
verseit szavalta. Az alkotók 
könyveibôl, írásaiból kiállí-
tás is nyílt az elôtérben.

Vándor Andrea

Na slovenskom literár-
nom popoludní Domu vedo-
mostí a knižnice Békešskej 
župy účastníkov privítala 
vedúca inštitúcie Szilvia 
Rakonczásová v sloven-
čine. Zdôraznila pritom z 
príležitosti Roku spolužitia 
starších a iných generácií 
význam pestovania jazyka 
a kultúry. Keďže ona sama 

má tiež slovenské korene, 
vyslovila nádej, že o rok 
navštívia slovenskí autori 
a básnici inštitúciu, ktorá 
tohto roku oslavuje 60. vý-
ročie svojho založenia v 
spoločnosti svojich vnúčat.

Hostí predstavila slovenská 
referentka knižnice Zuzana 
Lonovičová: Michala Číčeľa, 
Juditu Ledzényiovú, Zuzanu 
Makraovú, Juraja Šótiho a 
Ondreja Zeleňánskeho, kto-
rí prečítali úryvky zo svojich 
diel v dvoch jazykoch. Veľký 
úspech zožalo dielo, ktoré sa 
venuje histórii rodiny Zeleňán-
skej s názvom Román Jaminy 
(2005), ďalej Stvorenie, alebo 
evolúcia a Obrázky zo života 
(Láska Terky a iné čabianske 
historky) z pera Bandi báčiho 
– uja Ondreja. Spoznali sme 

aj zbierku Judity Ledzényiovej 
s názvom Náš sálaš. Autorka 
nám porozprávala, že kedysi 
práve na stránkach našich no-
vín čítala sociologické diela o 
sálašoch na okolí Hódmező-
vásárhelyu od Tibora Szenti-
ho. Vtedy dostala chuť napísať 
svoje zážitky z detstva. Michal 
Číčeľ predniesol báseň zo 
svojej zbierky Túžim po tichu 
(2004), kým Juraj Šóti okrem 
svojej básne zo zbierky Pla-
meň sviečky – básne a drobné 
prózy prekvapil obecenstvo aj 
zaspievaním piesne. Zuzana 
Makraová zarecitovala bás-
ne Fašiangy vyháňajú zimu a 
Čaro jari zo svojej zbierky s 
nadpisom Z mojej antológie. Z 
publikácií a diel literátov bola 
nainštalovaná aj výstava v 
aule knižnice.

Andrea Vándorová

Szlovák irodalmi délután Slovenské literárne popoludnie 

Szakemberek az erôszak ellen
Családgondozóknak, pe-

dagógusoknak, gyermek-
védelmi felelôsöknek, a 
békéscsabai jelzôrendszer 
tagjainak, egyszóval a gyer-
mek- és családgondozással 
foglalkozó szakembereknek 
szólt az a megyei szakmai 
nap, amelyet nemrégiben 
a Békéscsabai Kistérségi 
életfa és Szociális Szolgál-
tató Központ rendezett a vá-
rosháza dísztermében. 

Mint azt Aleksza Anikótól, 
a gyermekjóléti munkacso-
port vezetôjétôl megtudtuk, 
évente kétszer tartanak ha-
sonló fórumot amelynek cél-
ja az iskolai, és a családon 
belüli erôszak megelôzése. 
Az életkori sajátosságoknak 
megfelelôen elsôként a már 
említett szakemberek tapasz-
talhatják, ha valami nem jól 
mûködik a családban: rajtuk, 
illetve a jelzôrendszeren ke-

resztül érkezhet értesítés a 
gyermekjóléti szolgálathoz. 
Elôször a probléma gyökerét 
igyekeznek megtalálni, akár 
mediációt, közvetítést is vé-
geznek a gyermek és szülô 
közt. A szülô önként is kér-
het segítséget, de gyakran a 
jelzôrendszeren keresztül ér-
tesülnek a gondokról.

Az elôadók közt volt gyer-
mekorvos, pedagógus, krimi-
nológus, pszichológus, gyer-
mekpszichiáter és rendôr, 
akik saját szakterületükrôl 
osztottak meg hasznos tud-
nivalókat az iskolai, a csalá-
don belüli erôszak, valamint 
az öngyilkosság és az iskolai 
agresszió összefüggéseirôl, 
továbbá a megelôzésrôl.

Mint megtudtuk, tavaly a 
békéscsabai kistérségben 
több mint ezer gyermekkel 
foglalkoztak az ellátó rend-
szerben.

V. A.

Március 23-án, pénteken 1700 órai kezdettel az LMP Megyei Irodájában
(Békéscsaba, Petôfi  út 2.)

Vendégünk: Schiffer András
országgyûlési képviselô

Az elôadás és beszélgetés témája:
• népszavazás 2012,

•az ügynöktörvény módosításának szükségessége

A beszélgetést megelôzôen Schiffer András személyesen gyûjt
a népszavazáshoz aláírásokat a Csaba Center elôtt 16 és 17 óra között.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

KÖZérDeKÛ KÖZLeMény
az óvodába történô jelentkezésrôl

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala értesíti az érintett szülôket, hogy a 
2012/2013-as nevelési évben az óvodai ellátást igénylô 
gyermekek nyilvántartásba vétele a Körösök Völgye Na
túrpark Látogatóközpontban (Széchenyi liget), illetve 
Mezômegyeren és Gerlán az óvodában történik.
A jelentkezés ideje:
• 2012. április 23. (hétfô) 8.00–18.00 óra
• 2012. április 24. (kedd) 8.00–18.00 óra
• 2012. április 25. (szerda) 8.00–18.00 óra

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Bé-
késcsabán lakó kisgyermek, aki 3. életévét 2012. december 
31. napjáig betölti. A közoktatásról szóló törvény értelmében 
köteles óvodába beíratni gyermekét a szülô abban az év-
ben, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti. Amennyiben 
a szülô a fenti idôpontban nem él az óvodába jelentkezés 
lehetôségével, úgy választási lehetôsége az adott évre vo-
natkozóan a szabad férôhellyel rendelkezô óvodákra korlá-
tozódik. Az óvodai felvétel rendje, az óvodai körzetbeosz-
tás, az óvodákról szóló ismertetô a város honlapján, www.
bekescsaba.hu/csabai élet/oktatás/óvodák, valamint az óvo-
dákban megtalálható. A jelentkezéshez a gyermek születési 
anyakönyvi kivonata, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 
valamint a szülô (gondviselô) személyazonosító igazolvá-
nya, lakcímet igazoló hatósági igazolványa szükséges.

   2012. március 15–21.
• Utazás a rejtélyes szigetre (szinkr. amerikai akció) 12 év, 3D
• John Carter (szinkr. amerikai fantasztikus akció) 12 év, 3D
• A szellemlovas – A bosszú ereje (szinkr. am.–

emirátusokbeli fant. akció) 16 év, 3D
• A leleményes Hugo (amerikai dráma) 12 év, 3D, 5 Oscar-díj
• Az erô krónikája (szinkr.angol–amerikai sci-fi) 16 év 
• Az ajtó (magyar–német dráma) 12 év, ART-kártya!
• Martha Marcy May Marlene (amerikai thriller) 16 év,

ART-kártya!

   2012. március 22–28.
• Az igazi kaland (szinkr. amerikai vígjáték) 12 év, Premier!
• Csempészek (amerikai–angol krimi) Premier!
• John Carter (szinkr. amerikai fantasztikus akció) 12 év, 3D
• Utazás a rejtélyes szigetre (szinkr. amerikai akció) 12 év, 3D
• Fehér pokol (amerikai akció) 12 év, Premier!
• Családban marad (horvát–szerb vígjáték) 16 év,

ART-kártya!

www.csabacenter.hu
Pénztárnyitás: hétfô–péntek: 14.00-tól

szombat–vasárnap 10.00–11.00-ig, 14.00-tól
Jegyfoglalás és információ: 66/524-500

INGATLAN

Az Öntözött réten lakás eladó. 
Irányár: 12 M Ft.
Tel.: 20/923-6484.

Lakás eladó a Paróczay utcá-
ban. Irányár: 5,2 M Ft.
Tel.: 30/456-1292.

Békéscsaba, Fövenyes u. 11. 
I. emeleti, téglablokkos, 50 m2, 
2 szoba, egyedi gázos lakás el-
adó. Tel: 20/446-2387.
 
Békés, Veres P. tér 8. II. emele-
ti, 55 m2, 2 szoba, egyedi fûtésû 
lakás eladó. Tel: 20/446-2387.

Békésen egyszobás, földszinti 
lakás eladó. Tel.: 20/912-3243.

OKTATÁS

Matematikából korrepetálás ál-
talános iskolásoknak és középis-
kolásoknak. Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelvoktatás délelôttön-
ként is.
Tel.: 70/392-0459.

Angol nyelvvizsgákra felkészí-
tés. Tel.: 30/681-4416.

Angolnyelvoktatás kezdôtôl 
felsôfokig. Tel.: 30/345-9237.

Angol, németnyelvoktatás 
ovitól felsôfokig, külföldi munka-
vállaláshoz is. 20/933-6828.

Olasznyelvoktatás:
Tel.: 20/933-6828.

MUNKA

Magas keresettel munkatársa-
kat keresek nem ügynöki mun-
kára. Fix + jutalékért.
Tel.: 30/520-4512.

SZOLGÁLTATÁS

Redôny, reluxa, szalagfüg
gönykészítés, -javítás részletfi-
zetéssel is. Nyílászárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

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

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

Patkányfojtó csapda kapható.
Tel.: 30/4590-253.

Szakdolgozatok kötését soron 
kívül vállalom.
Tel.: 20/7700-494,
 66/740-286

Bábszínházi elôadások
A Békéscsabai Napsugár Bábszínház matiné programmal 

várja vendégeit szombatonként 16 órától a bábszínház pró-
batermében. Elôadások: március 17. Vitéz László, március 
24. Csacsifogat, március 31. Jaj de jó itt mindenütt.



Hrabovszki Mihály ki-
emelte Lipták Pál munkás-
ságát, aki 1952-tôl vezette 
a könyvtárat, és elsôként 
vezette be az országban az 
úgynevezett szabadpolcos 
kölcsönzési rendszert. Ô 
volt az elsô könyvtáros, aki 
Kossuth-díjat vehetett át. 
Méltatta továbbá dr. Ambrus 
Zoltán elôzô igazgató tevé-
kenységét is, aki 1985 és 
2007 közt vezette az intéz-
ményt, amely 2008. július 
elsejétôl viseli a Békés Me-
gyei Tudásház és Könyvtár 
nevet. 

Hrabovszki Mihály a jövôt, 
a terveket is felvázolta. Mint 
elmondta, a könyvtáros kol-
legákkal tovább kívánják foly-
tatni a tartalmi fejlesztéseket, 
és azt a nem mindennapi 
munkát, amely a város, a me-
gye kulturális és helytörténeti 
értékeit összegyûjtve, digita-
lizálva teszi hozzáférhetôvé 
nemcsak a könyvtárlátoga-
tók, de az egész társadalom 
számára a folyamatosan 

bôvülô megyei elektronikus 
könyvtár szolgáltatásait. A 
XXI. század tudásalapú ki-
hívásainak megfelelni nem 
könnyû, a könyvtárak sze-
repe is átalakul: az informá-
ciós társadalom szociális 
terévé is válnak. Ugyanakkor 
a „könyv szaga” sajátos, el 
nem feledhetô, a klaviatúra 
és a monitor nem pótolhatja 
azt, hisz a könyv nem más, 
mint „gyógyszeres ládika a 
léleknek” – mondta az igaz-
gató.

Az ünnepség keretében 
„Csak a szépre emlékez-
tek” dokumentumkiállítás-
sal, archív filmvetítéssel, 
könyvtárostalálkozóval. Az 
elôadások mellett könyvtár-
bemutatás kínált hasznos 
idôtöltést a megjelenteknek 
és a szakma képviselôinek. 

V. A.

A könyv évezredes útján, 
a gutenbergi könyvnyom-
tatás feltalálását követôen, 
a technológiai fejlesztések 
eredményeként a nyomdá-
szat iparszerûen gyártotta, 
ontotta a könyveket. Híres 
magángyûjtemények, könyv-
tárak jöttek létre. Hosszú idô 
elteltével a városokban sorra 
nyíltak a könyvtárak. Békés-
csabán a Csabai Kaszinó 
Egylet 1845-ben, jórészt 
szépirodalmi mûvekbôl léte-
sített könyvtárat saját tagjai 
részére. Ez a könyvtár több 
mint fél évszázadon át töltöt-
te be a város közmûvelôdési 
könyvtárának szerepét. Ál-
lománya gyarapodott, 1912-
ben 3613 kötettel rendelke-
zett. Az 1860-as évektôl több 
egyesület hozott létre, tartott 
fenn jelentôs könyvállomány-
nyal könyvtárat. Az Ipartes-
tületnek, a Békés vármegyei 
Gazdasági Egyesületnek 
és késôbb az 1899-ben ala-
kult Múzeum Egyesületnek 
is volt könyvtára, ez utóbbi 
1913-ban 2297 kötettel bírt. 
1903-ban a Községi Munkás-
otthonnak nyílt ezerkötetes 
könyvtára a Justh Gyula utca 
– Hunyadi tér sarkán lévô 
épületében, Christian György 
népkönyvtárvezetô irányítá-
sával. A Közmûvelôdés háza 
megépítése után, 1914-ben 
indult a Városi Könyvtár, kez-

detben olvasótermi haszná-
lattal, majd kölcsönzéssel. 
Könyvállománya hétezer kötet 
volt. Az épületben mûködött 
az Aurora Kör Könyvtára is, 
szervezôje dr. Südy Ernô. 
1945 után megnyílt a Városi 
Népkönyvtár Féja Géza író 
irányításával, de mûködött 
könyvtár Jaminában, több 
üzemben, a szakszervezet 
székházában és a vasutas 
kultúrházban is.

A Városi Könyvtár 1951 
tavaszán a Derkovits sori, 
egykori Urszinyi épületbe, a 
volt polgármesteri lakásba 
költözött, és belsô átépítés 
után 1952. március 9-én, 
Békés Megyei Könyvtárként 
nyílt meg, Lipták Pál irányítá-
sával. 1985-ben a Kiss Ernô  
utca – Derkovits sor sarkán a 
régi házak helyén felépült az 
új könyvtárépület, amelyben 
számos olyan szakmailag 

megalapozott kezdeménye-
zés indult útjára, amely az 
országos figyelem fókuszá-
ba állította a békéscsabai 
könyvtárat. Mindezt hûen 
tükrözi a 2002-ben, a Békés 
Megyei Könyvtár 50 éves 
jubileumára kiadott emlék-
könyv. Megörökítve a könyv-
tár kollektívája és a vezetôk 
Lipták Pál (Kossuth-díjas), 
és Ambrus Zoltán érdemes 
szolgálatát.

A könyvtárat 2009-ben 
emeletráépítéssel felújítot-
ták, azóta Békés Megyei Tu-
dásház és Könyvtár névvel 
folytatja sokrétû szolgáltatá-
sait, és több mint kilencezer 
regisztrált olvasó kulturált 
kiszolgálását. Állományuk 
295 176 darab könyv, zenei 
és egyéb dokumentum, me-
lyek értéke több mint száz-
nyolcvanmillió forint.

Gécs Béla 
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Békéscsaba anno...
Csabai közkönyvtárak

hatvanéves a könyvtár
Újdonságok és régi sikerek tárháza A-tól Z-ig

A könyvtár hatvanadik 
születésnapján rendezett 
ünnepi megemlékezésen 
Hrabovszki Mihály, a Bé-
kés Megyei Tudásház és 
Könyvtár megbízott igazga-
tója felelevenítette az intéz-
mény történetét és megem-
lékezett az elôzô igazgatók 
tevékenységérôl is. 




