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INGYENES VÁROSI LAP
Belsô melléklet: Helyi Téma plusz 4 oldalon
Városi polgári bál
Békéscsabán
Évek óta szerveznek jótékonysági bált városunkban,
amely a báli szezon legelegánsabb és egyben legsikeresebb rendezvénye. 2011.
február 5-én, szombaton új
köntösben ismét megrendezzük ezt a jeles társasági eseményt, a városi polgári bált.
Ez a rendezvény mindig jótékony célokat szolgál, s a bevételbôl a város valamelyik intézményének, szervezetének
juttat adományt. A bál bevételét az idén a Vasárnapi Iskola mozgalomban részt vevô
békéscsabai pedagógusok
és a Polgári Esték rendezvénysorozat támogatására
ajánlja fel a város.
A bál helyszíne: Phaedra Közéleti
Központ
A bál idôpontja: 2011. február 5.,
szombat
Kezdési idôpont: 20 óra
A belépô ára: 10 000 Ft/fô
Kérjük, hogy részvételi szándékukat minél hamarabb jelezzék!
A bállal kapcsolatos további információt a 06-20/397-8570-es telefonszámon kérhetnek Cziczeriné
Ráduly Éva marketingreferenstôl.
MÁSIK CIKKÜNK A TÉMÁRÓL AZ 5. OLDALON *

Megújulhat a gerlai kastély

Az 1800-as évek közepén Ybl
Miklóssal terveztette meg 37
szobás gerlai házát Wenckheim Károly. A kastély 1860ban, a hozzá tartozó kápolna
és angolpark nem sokkal ezután készült el. A valaha szebb
napokat látott épületben a második világháború után szakmunkásképzô mûködött, az
utóbbi húsz évben viszont – a
próbálkozások ellenére – a kápolna tulajdonba adásán túl
szinte semmi sem történt körülötte. A múlt év végén azonban
elindult valami, és jó esély van

arra, hogy legkésôbb 2015 végére a régi fényében pompázzon a kastély a jelenlegi helyén, amelynek talán akkor
már nem Marx tér 1. lesz a
neve.
A kúria kápolnáját pár évvel
ezelôtt egy helyi kötôdésû család vásárolta meg az egyháztól, a kastélyt pedig az önkormányzat értékesítette jelképes
összegért, ezer forintért azzal a
kikötéssel, hogy a vevô a
mûemléki elôírások figyelembevételével újítsa fel az épületet. A vásárló ennek nem tett

eleget, így a kastély – a kápolna kivételével – ismét a városé
lett. Tavaly ôsszel újból árverésen bocsátotta áruba az ingatlant az önkormányzat azzal a
feltétellel, hogy az eredeti állapotot idézô stílusjegyekkel öt
év alatt kell felújítani. A kikiáltási ár ezer forint volt, a két licitáló közül a Satisbau Kft. nyert, a
társaság 3,6 millió forintért vásárolta meg a kastélyt.
– Az építôiparban dolgozom – mondta a kft. ügyvezetôje, a városunkból származó,
jelenleg Pesten és Békéscsabán „kétlaki” életet élô építész,
Bánfi Attila. – Eddig fôként polgármesteri hivatalt, régi stílusú
épületeket, polgári házakat újítottunk fel Pesten, Érden, Leányfalun, Szentendrén, de Békéscsabán is vannak munkáink. A nagy múltú helyi építôipari cégek tönkrementek, Békéscsabán és a megyében
nincsenek beruházások, ezért
kényszerültem arra, hogy eredeti lakóhelyemtôl távol vállaljak munkát.

A jaminaiak számos fórumon
adtak hangot annak a kérésüknek, hogy szeretnének újból egy közösségi teret, ahol
összegyûlhetnek, rendezvényeket szervezhetnek vagy
együtt ünnepelhetnek jeles
napokon. Múlt év végén, december 17-én valóra vált az álmuk: az Orosházi út 101. szám
alatt átadták a közösségi házat, amelynek megnyitóján
zsúfolásig megtelt a nagyterem.
– Az épülettel egy régi
adósságunkat törlesztjük a sokáig mostohagyermekként ke-

zelt városrész és a több mint tizenötezer jaminai polgár felé.
A közösségi ház megépítése
jelzi, hogy Békéscsabán nem
csak beszélünk a közösség
fontosságáról, hanem teszünk
is érte – mondta Vantara Gyula polgármester, aki maga is
Jaminában nôtt fel, és emlékeket ôriz az egykori „Tégla” és
„Baresz” mûvelôdési házakról. Mint tudjuk, a Téglában jelenleg kézmûves-szakiskola
mûködik, de a Barnevál közösségi háza már minden tekintetben a múlté...
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON *
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Programokban gazdag ráhangolódás
Decemberben városszerte
számos koncert és ünnepi
program segített abban, hogy
lélekben is ráhangolódjunk a
karácsonyra.
A Golgota Gospel kórus
ünnepi jótékonysági koncertet
adott az éjszakai focit mûködtetô BÉFIT Egyesület javára
az evangélikus kistemplomban, a zeneiskola növendékei
pedig a református templomban varázsolták el a közönséget. A Békéscsabai Kistérségi

Közösségi tér Jaminában

Ide lábam, ne tova...
A Hétpróbás néptánciskolában évente több mint ötszáz
diák tanul táncolni, egy sikeres uniós pályázat révén
azonban ez a szám múlt év
ôszétôl száztíz óvodással és
százötvenhat kisiskolással
bôvült – tudtuk meg Mlinár
Pál intézményvezetôtôl a
Mackó-kuckó
óvodában,
ahol a Hétpróbás egyik táncpedagógusa, Vaszkó János
tartott magával ragadó néptáncfoglalkozást a kicsiknek.

Egyesített Szociális Intézmény a látogatóközpontban
tartott ünnepséget, amelyen a
Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar énekelt Kutyejné Ablonczy Katalin vezényletével.
A hónap közepén közös adventi hangversenyt adott az
evangélikus kistemplomban a
Belvárosi Általános Iskola és
Gimnázium kórusa Siposné
Matuska Klára és Tóthné Mucsi Margit vezetésével.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON *

Az Ide lábam ne tova, itt a
néptáncoskola címû, TÁMOP-3.2.11/10-0-2010-0056
azonosító számú pályázaton
23,5 millió forint támogatást
kapott a Hétpróbás Néptánciskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény.
Ebbôl Békéscsabán és a
térségben – hét intézmény
bevonásával – táncpedagógiai programot valósítanak
meg.
FOLYTATÁS A 13. OLDALON *

Projektzáró az emlékházban Megyei kormányzati hivatal
„A Munkácsy-emlékház oktatási, képzési szerepének
erôsítése” elnevezésû TÁMOP-os pályázat zárórendezvényén a szlovák iskola
negyedikesei palotást táncoltak a maguk készítette
pártákban és az emlékház
korhû öltözékében. Herczeg
Tamás tanácsnok köszöntôjében a Békéscsabát érintô
uniós projektek sokaságát
emelte ki, melyek közül egy
újabb záróakkordjához érkeztünk.
Az emlékházas programokra 5,7 millió forintot nyert
az önkormányzat, és az elmúlt hónapokban közel ezerötszázan vettek részt a rendezvényeken. Hat intézmény
(Kölcsey utcai és Ligeti sori
óvoda, a szlovák, a Petôfi utcai, a Savio Szent Domonkos és Bartók iskolák, az
Esély pedagógiai központ)

bevonásával hét programcsomagot kínáltak. Az óvodásoknak a „Mûvészeti ágak a
Munkácsy-emlékházban”
címmel mûhelyfoglalkozásokat, az általános iskolásoknak a „Régi bálakra készülve”, az „Ünnepi apró tárgyak
kézmûvessége” és az „Épített
örökségünk – megyei mûvészettörténeti tábor” címû
programok szóltak.
A középiskolásoknak nemeseink világát mutatták be,
a sérült gyerekeknek „Nemesedjünk” címmel kínáltak
foglalkozásokat. A fenntarthatóságot az önkormányzat
további öt évre biztosítja:
legközelebb a „Régi bálakra
készülve” sorozatot valósítják meg. Minderrôl Takácsné
B. Nagy Nikoletta projektmenedzser szólt a záróeseményen.
Vándor Andrea

Erdôs Norbert kormánymegbízott január 3-án nyitotta meg
a Békés Megyei Kormányhivatal integrált ügyfélszolgálati
irodáját, a „kormányablakot”
Békéscsabán, a polgármesteri hivatal Szabadság tér 11–
17. szám alatti épületének
földszintjén. Az iroda munkatársai hétfôtôl péntekig reggel
nyolc órától este nyolcig várják az ügyfeleket.
– A kormányzat bízik abban, hogy a magyar közigazgatás a kormányablakok létrehozásával
nyitottabbá,
gyorsabbá, megbízhatóbbá
válik – fogalmazott Erdôs Norbert. Gulyás Imre hivatalvezetô az emberközpontú, ügyfélbarát ügyintézést emelte ki –
mint mondta, szeretnék elérni, hogy szorongások nélkül
fordulhasson hozzájuk bárki.
Az ország 29 pontján, köztük Békéscsabán megnyílt

kormányablakok
mintegy
harminc területen nyújtanak
felvilágosítást és segítséget.
Az ügyfelek tájékoztatást kaphatnak a hatósági ügyek intézésérôl, de a rendszer teljes
kiépítése után itt is lehet például ügyfélkaput nyitni, vállalkozásokkal
kapcsolatos
ügyeket intézni, családi pótlékot, gyest, anyasági támogatást igényelni.
M. E.
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Testületi ülésen történt

Segítség a bajban
A mögöttünk hagyott év természeti csapások egész sorával sújtotta hazánk számos
települését, s a csabai közgyûlés 2010 nyarán 8 milliós
krízisalapot hozott létre ezeknek az önkormányzatoknak a
megsegítésére. A pénz felhasználásáról szóló tájékoztató decemberben került a
képviselô-testület elé.
Békéscsaba júliusban és
augusztusban a borsodi, valamint a dél-békési térség településein kárt szenvedett
épületek tetôszerkezet-felújításához biztosított cserepet a
Tondach Zrt. közremûködésével. A nyáron árvízkárosult
tanulók táboroztatását is ma-

gára vállalta a város, a vizsolyi
gyerekek és kísérôik júliusban
töltöttek itt felejthetetlen napokat. Ôsszel szintén tetôcserepeket szállíttatott a város a
Borsod megyei Ónodra, Bánrévére és Szikszóra, így októberre az árvízkárosult települések lakóinak megsegítésére
több mint 7,3 millió forintot
költött az önkormányzat.
Ekkor azonban ismét katasztrófával nézett szembe az
ország: a vörös iszap emberek százainak életterét döntötte romba Kolontáron és
Devecseren.
Békéscsaba
egymillió forintot utalt át számukra a Magyar Kármentô
Alapon keresztül.
M. E.

CSABAI MÉRLEG

Takarékosság, nem vagyonfelélés
December 17-ei ülésén tárgyalta a közgyûlés a 2011. évi
költségvetés koncepcióját. A
lényeg röviden úgy foglalható
össze, hogy költségvetési
szempontból már a 2010-es év
is nagyon nehéz volt, de a következô még nehezebb lesz.
Mint azt Vantara Gyula elmondta, 2011-ben az elôzô évhez képest 1,3 milliárddal lesz
kevesebb a város bevétele. Az
illetékbevételek 150 millióval, a
helyi iparûzési adó 400 millióval csökken, „most isszuk ki a
gazdasági válság méregpoharát”. A kormány eltörölte a vállalkozók kommunális adóját,
ez újabb 50 milliós kiesés.

Két képviselô, két ügy
A decemberi közgyûlésen napirend elôtt kért szót a Jobbik
két képviselôje.
Szabóné Kocziha Tünde
szerint „a kommunizmus szelleme még mindig kísért a városban”, hiszen Gerlán ma is
létezik a Marx tér, nem változott az 1919-esek terének
neve, áll Rózsa Ferenc szobra, Károlyi Mihály pedig ott
szerepel Békéscsaba díszpolgárai között. A képviselô arra
kérte a közgyûlést, fosszák
meg Károlyi Mihályt díszpolgári címétôl, tekintettel arra,
hogy az „egykori miniszterelnök politikai ténykedésének
köszönhetô a kommunista
hatalom 1918-as térnyerése,
a trianoni tragédia és az 1945
utáni kommunista rendszer
elôkészítése”. Szabóné Koc-

ziha Tünde hangsúlyozta: radikális szemléletváltásra van
szükség, amely nem történhet meg, amíg le nem zárjuk a
múltat, például a díszpolgári
cím és a közterületek nevének felülvizsgálatával.
Strifler Attila – tekintettel
arra, hogy igen nehéz év elé
nézünk – javasolta, hogy a
testület éljen felterjesztési jogával, és forduljon dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterhez a költségvetés önkormányzatokat érintô normatíváinak módosítása
miatt. A képviselô kiemelte,
hogy ezeknek a normatíváknak a kilencven százaléka
megegyezik az elôzô évi öszszegekkel, miközben az infláció közel négyszázalékos, és
jelentôsen nônek az energiaköltségek. Az önkormányzatok bevételeinek csökkenése
más téren is tetten érhetô, ha
nem lesz változás, mindez tovább mélyítheti a települések
eladósodottságát.
Vantara Gyula polgármester azt javasolta, hogy a Jobbik képviselôi forduljanak országgyûlési képviselô-csoportjukhoz a felterjesztés
ügyében.
Mikóczy

Moskál Tibor kiállítása a Jankayban
A Csaba Centerben, a Jankay Gyûjtemény és Kortárs
Galériában december 10-én
nyílt meg a Moskál Tibor gra-

fikusmûvész nyolcvanadik
születésnapja alkalmából rendezett kiállítás. A tárlat január
5-éig volt megtekinthetô.

Lapunk legközelebbi száma január 27-én jelenik meg.

2011-ben már az Invitel-pénzzel sem számolhat a város,
ami 560 milliós bevételcsökkenés az elôzô évihez képest. Jó
hír, hogy Békéscsaba adóerôképessége nôtt, viszont rossz
hír, hogy emiatt a központi támogatás mértéke 150 millióval csökken. A polgármester
hangsúlyozta, hogy továbbra
is elsôbbséget élvez az intézményrendszer fenntartása,
mûködési hitelt nem szeretnének felvenni, így át kell tekinteni a beruházásokat és azokat a nem kötelezô feladatokat, amelyeket az utóbbi években erején felül vállalt a város.
A takarékosságnak kell érvényesülnie minden téren, és fokozni kell a bevételek növekedését.
Strifler Attila hangsúlyozta,
hogy a Jobbik álláspontja szerint hitelt nem szabad felvenni,
és azt sem szeretnék, ha a város felélné a vagyonát. Takács
Péter túlzottnak nevezte az intézmények dologi kiadásainál
az ötszázalékos visszalépést,
és reményét fejezte ki, hogy ta-

vissza átmenetileg vagy tartósabban a munka világába.
Hanó Miklós hozzátette, hogy
egy hatalmas adósságállományt örökölt országban az
önkormányzatok is nehezen
gazdálkodnak. Megjegyezte: a
Békéscsabai Kulturális Központ kevesebb önerô bevonásával épül meg, mint amennyiért az ifiházat fel lehetett volna
újítani, illetve hogy ezen túlmenôen ipari csarnokot is épít a
város.
A koncepciót a testület elfogadta, a költségvetési rendelettervezetet a februári közgyûlés tárgyalja majd.
Mikóczy Erika

Programokban gazdag ráhangolódás
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL *

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Énekkara Nováky Andrea vezetésével, a
Trefort Ágoston Fiúkórus Surinásné Tóth Olga, a Békéscsabai Református Gyülekezet Énekkara Hajtman Ildikó
és a Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar Kutyejné Ablonczy Katalin vezényletével

lépett fel, majd pár nappal késôbb a fiúkórus önálló hangversenye következett. Karácsony elôtt pár nappal a Bartók Béla Vegyeskar koncertjét
hallgathattuk meg Perlaki Attila karnagy vezetésével.
A Mackó-Kuckó óvodában
december 17-én avatták fel
Mészáros Attila Angyal szobrát, az ünnephez közeledve

pedig a Villanások Mentális
Színház tagjainak elôadásában Születéseink címmel a
túlélôk, újrakezdôk, újjászületôk rögtönzött történetei elevenedtek meg a könyvtárban.
A Békéscsabai Kistérségi
Életfa Szociális Szolgáltató
Központ idén is megszervezte mindannyiunk karácsonyi
ünnepségét a városháza
Ingyenes angolórák
Amerikai misszionáriusok ingyenes angolórákat tartanak Békéscsabán heti rendszerességgel.
Idôpontok és csoportok: keddenként 17 órakor kezdô csoport, 18
órakor középhaladó csoport,

szombatonként 14 órakor angolklub haladóknak. Helyszín: Bartók
Béla u. 9. sz. (tel.: 06-70/702-1610,
weboldal: www.angolora.info). Elôzetes bejelentkezés/regisztráció
nem szükséges, és bármelyik héten be lehet kapcsolódni.
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lán 2012-ben változik az önkormányzatok finanszírozása.
Hrabovszki György úgy vélte,
ez a kormány sem csinál
mást, mint a többi: többletterhet tesz az önkormányzatokra, és pénzt von el. Kiemelte,
hogy a koncepció alapvetôen
értékválasztás, véleménye
szerint nem a luxusberuházásokat kellene preferálni, amikor a város mûködése van veszélyben.
Dr. Ferenczi Attila hangsúlyozta, hogy szó sincs vagyonfelélésrôl, négy éve 55 milliárdos vagyonnal vették át a várost, ma ez 60 milliárd, a folyamatban levô beruházások végeztével pedig 80 milliárdos
nagyságrendû lesz. Tudomásul kell venni, hogy a gazdasági válság elérte Békéscsabát,
viszont az önkormányzat ennek ellenére is komoly erôfeszítéseket tesz a munkahelyek
megtartására és a vállalkozók
támogatására. Kiemelkedô
eredmény, hogy a közfoglalkoztatáson keresztül 2010-ben
több mint ezer embert vezettek
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elôtt, ahol Herczeg Tamás tanácsnok mondta el gondolatait, a 2-es iskola diákjai szerepeltek, és ezúttal is jutott kakaó és kalács az együtt ünneplôknek.
m. e.
Minden kedves olvasónknak boldog új évet kívánunk!
Csabai Mérleg

Zöld lábnyomok
Az elmúlt év decemberében
Budapesten megrendezett
konferenciával lezárult az
EGT/Norvég Finanszírozási
Mechanizmus Norvég Civil
Támogatási Alapja, amely
2008 és 2010 között három
pályázati fordulóban 240 hazai civil szervezet projektjét támogatta mintegy hatmillió
euró értékben.
Megyénk a három év alatt
három esetben pályázott sikeresen, s közülük a zárókonferencián a Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület „Zöld
Lábnyomok Körös Körül –
multiplikátorképzés az iskolások és az idôsek körében a
mindennapi környezetvédelem témakörében a Körösök
Völgyében” címû projektje is
a bemutatásra érdemesek között kapott helyet.
– Nagy megtiszteltetés volt
ez számunkra – mondta el

Czank Dóra, a projekt felelôse
–, hiszen ha csak a számoknál maradunk, 1941 beadott
pályázat közül 240-et ítéltek
támogatásra méltónak, és ebbôl a konferencián 8 mutatkozhatott be.
Megtudhattuk, hogy a
projekt összköltsége több
mint 15 ezer euró volt, ebbôl
13 164 eurót az NCTA adott. A
program tíz békéscsabai,
gyulai és békési iskola, valamint öt békéscsabai és békési idôsek otthona, idôsek
klubja bevonásával zajlott.
A projekt eredményeképpen komposztálási programok indultak, kiállítások zajlottak, illetve elkészült egy
környezetvédelmi társasjáték is.
Ez szórakoztatva tanít arra,
milyen „zöld” lépéseket tehetünk környezetünkért a mindennapokban.

Testületi ülésen történt
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Oktatási intézmények racionalizálása

Forgalmi
változások
A belváros rehabilitációs
programjának elsô üteme, valamint a Békéscsabai Kulturális Központ tervezett megépítése jelentôs forgalmirendváltozással jár, amelynek
részletei december 17-én kerültek a közgyûlés elé.
A beruházások kapcsán
kevesebb lesz a parkolóhely
a belvárosban, ezt ellensúlyozza a parkolóház megépítése. A Szent István tér jellege
megváltozik, a felújítás után
gépjármû csak engedéllyel
hajthat be a térre. A tömegközlekedés útvonalait módosítják, a forgalom nagy részét
az Árpád soron és a Derkovits
soron vezetik el. A korábbinál
nagyobb terhelésnek kitett
utakat felújítják, megerôsítik,
az új csomópontokon jelzôlámpákat helyeznek el.
A felújítások miatt változik
a belvárost érintô tömegközlekedés, és módosulnak a
parkolási övezetek is. Elôbbire a Körös Volán Zrt.-tôl, utóbbira a Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt.-tôl kér javaslatokat a
város.
M. E.

A decemberi közgyûlésen hosszadalmas vita zajlott az oktatási intézmények racionalizálásának szándéknyilatkozatáról. Az érintett intézményekbôl számos szülô és pedagógus jött el, hogy végighallgassa az indokokat, érveket, ellenérveket, és elmondja a saját véleményét.
– Kényszerpályán mozgunk, a demográfiai hullámvölgy, egyes intézmények
kihasználatlansága és a
gazdaság jelenlegi helyzete
indokolja az intézményhálózat újabb racionalizálását.
Megfogalmaztunk egy szándéknyilatkozatot, ezt követôen, 2011 elsô hónapjaiban
folytatjuk le a törvényben
elôírt egyeztetéseket, sôt,
azon túlmenôen is készek
vagyunk tárgyalni a pedagógusokkal és a szülôkkel –
mondta Kiss Tibor alpolgármester.
A szándéknyilatkozat tartalmazza egyebek mellett a
Lencsési Lakótelepi Óvoda
és a Napsugár Integrált
Óvoda összevonását, ebben az esetben szervezeti
átalakításról van szó, a székhely és a telephelyek megmaradnak. A Szigligeti utcai,
a Kazinczy és Trefort utcai
óvodák összevonását illetôen más a helyzet. A tervek
szerint a három csoporttal
mûködô Trefort utcai óvoda
épületét az állagromlás és a
költséges üzemeltetés miatt
kivonnák a feladatellátásból,
a Trefort utcai telephely
megszûnne. A gyerekeket a
Tábor utcában, valamint a

Százszorszép és a Szigligeti
utcai óvodában helyeznék el.
Egy 2007-ben elfogadott
intézkedési tervnek megfelelôen – a gyereklétszám folyamatos csökkenése miatt –
változásokat kell eszközölni
a Lencsési lakótelep általános iskoláiban, megfogalmazódott tehát a Szabó Pál téri
iskola és a József Attila iskola összevonása. Eszerint beiskolázásra a következô tanévtôl már csak a Szabó Pál
téren volna lehetôség, a József Attila iskola épületébôl
legkésôbb 2013 nyaráig áttelepítenék az osztályokat a
másik iskolába. Ezt követôen
a Pásztor utcai épületben az
összevont intézmény pedagógiai specialitásai (csoportbontás, szaktantermek, tánc
stb.), valamint a BéKSZI
Zwack tagintézményének –
jelenleg az ifjúsági tábor területén mûködô – szakképzô
osztályai kapnának helyet. A
10-es iskolában mutatkozó
beiskolázási problémák miatt az intézményt 2011 nyarától a tervek szerint beolvasztanák a 2-es iskolába.
Beiskolázásra jövô tanévtôl
csak az utóbbi intézményben volna lehetôség, és minél több osztálynak szeret-

nék felajánlani, hogy pedagógusaikkal együtt költözzenek át a Kazinczy utcai épületbôl fôként az Irányi utcai,
felújított 2-es iskolába, esetleg egyes osztályok a belvárosi vagy a Petôfi utcai iskolába. A 10-es iskolából legkésôbb 2013 nyaráig szeretnék
áttelepíteni az osztályokat.
A szándéknyilatkozat azt
tartalmazza továbbá, hogy a
Szent-Györgyi középiskola
kollégiumához a Jankay iskola diákotthonát, a közgazdasági szakközépiskolához
az Arany János kollégiumot
integrálják, a gépészeti szakközépiskola kollégiuma beolvad a Széchenyi szakközépiskola kollégiumi szervezetébe, a Trefort utcai kollégiumépületet pedig kivonják
a feladatellátásból. Mindemellett szükség van az oktatási szférában az önként
vállalt, illetve többletköltséggel járó feladatok újragondolására is.
Az ellenzéki képviselôk,
valamint a Pedagógusok
Szakszervezete Békés megyei vezetôje, Szilágyi Róza
szerint komoly egyeztetési
mechanizmusnak kellett volna megelôznie a kérdés tárgyalását. A Szigligeti utcai
óvodások szülei úgy értesültek, hogy az óvoda tornatermében alakítanának ki csoportszobát az odaérkezô
gyerekeknek, négyszáz aláírást gyûjtöttek össze a „tor-

Szolgáltatások díjtételei
HIRDESSEN
LAPUNKBAN!
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Az új év most is új árakkal
köszönt be, január 1-jétôl a
közgyûlés döntésének értelmében számos szolgáltatás
díja módosul.
Az infláció mértékével, azaz
3,8 százalékkal nô a folyékony
települési hulladék szállításának és elhelyezésének díja. A

szilárd- és olajtüzelésû, valamint a gáztüzelésû kéményeknél csökken a kéményellenôrzés és a kéménytisztítás
díja. Ugyancsak az inflációt
alapul véve változik a közterületek használati díja, bizonyos
területeken azonban ennél
nagyobb mértékû az emelés.

A személyautók parkolási díja
az I-es parkolási övezetben
6,25 százalékkal, a II-es övezetben 4,3 százalékkal emelkedik, a bérletek díjának növekménye 1,6 és 3,2 százalék
között mozog. A temetkezési
díjtételek az infláció mértékével változnak.
m. e.

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT

naterem beáldozása” ellen.
A Trefort utcai óvoda felújítása egyes számítások szerint
hetvennyolcmillió forintba
kerülne, az egyik szülô szerint ez túlzás, felajánlotta,
hogy árajánlatokat kér a
szükséges munkákra. Néhányan felvetették, hogy tárgyalni kellene az egyházakkal az óvoda további mûködtetésérôl, és hogy akár a 10es iskola üres tantermeiben
mûködhetnének tovább a
csoportok, talán így az óvodai közösséget és az iskolát
is meg lehetne menteni. A
10-es iskolában több mint
nyolcszáznegyven aláírást
gyûjtöttek össze az intézmény bezárása ellen, a szülôk és a pedagógusok elmondták, hogy a térségben
élôknek messze van a 2-es
iskola, nincs közvetlen buszjárat oda. Tartanak attól is,

hogy az Irányi utcai iskola
így olyan megaintézmény
lesz, ahol – a szûk hely, kicsi
udvar és a nagy létszám miatt – gyökeret verhet az iskolai agresszió.
Kiss Tibor elmondta, nem
lehet szó nélkül elmenni
amellett, hogy a 10-es iskola
körzetében élôk kétharmada
más iskolába íratja a gyermekét. Megköszönte a szülôi segítséget a Trefort utcai
óvodaépület felújításának árajánlatát illetôen, és leszögezte, hogy nincs szó a
Szigligeti utcai óvoda tornatermének
feláldozásáról.
Hangsúlyozta, hogy januárban és februárban folyamatosan folynak az egyeztetések, az önkormányzat várja
az építô javaslatokat az intézmények legkevésbé fájdalmas racionalizálását illetôen.
Mikóczy Erika

Tudomány, ismeret
A TIT Körösök Vidéke Egyesület Haán
Lajos szabadegyetemének januári
programja
Egészségvédelmi tagozat
Január 26-án, szerdán 17.00 órától: A
pszichológiai
immunrendszerünk
egészsége – elôadó dr. Kállai Klára
klinikai szakpszichológus.
Földrajzi tagozat
Január 31-én, hétfôn 17.00 órától: Volt
egyszer egy Jugoszlávia – elôadó
Kiss János földrajztanár

Történelmi tagozat
Január 25-én, kedden 17.00 órától: A
Habsburg-család elfelejtett és névtelen tehetségei – elôadó dr. Hudák
Györgyné ny. gimn. tanár
Az elôadások helye, további információ, bérlet- és jegyvásárlás:
TIT Körösök Vidéke Egyesület
székháza (Békéscsaba,
Damjanich u. 1/3.),
tel./fax: 66/323-413, www.titbcs.hu,
postmaster@titbcs.hu.

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT

– Lencsési Közösségi Ház –

– IFIHÁZ –

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1., Pf. 60
Tel.: 66/449-222. Fax: 66/449-336
www.ifihaz.hu • ifihaz@ifihaz.hu

KIÁLLíTÁS
Simon-Mazula Tibor képzômûvész „Eszmélet” címû tárlata tekinthetô meg a közösségi ház nagytermében január 20-áig hétköznapokon
8-tól 18 óráig.
MAGYAR KULTÚRA NAPI PROGRAMOK
Január 19-én, szerdán 16.30-tól Harangozó Imre tanár, néprajzkutató vetítéssel egybekötött elôadása „A magyar nép hagyományos
mûveltsége” címmel.
Január 22-én, szombaton 16 órakor „Expozíciók 2010-bôl” – a Márvány Fotómûhely tagjainak alkotásaiból összeállított kiállítás megnyitója. Ezt követôen „Hazám” címmel a Kemény Gábor Szakközépiskola Gitárklubjának elôadása.
TANFOLYAM
Alapfokú számítógép-kezelôi tanfolyam indul nyugdíjasoknak február 7-én, hétfôn 8 órakor. A képzés 24 órás, 12 foglalkozásból áll,
melyek hétfôi napokon 8-tól 10 óráig tartanak. Vezeti: Szikora Tibor
tanár. Részvételi díj: 8000 Ft/fô. Jelentkezni február 4-éig lehet személyesen a közösségi házban a részvételi díj befizetésével.
Alapfokú jógatanfolyam indul február 7-én, hétfôn 18 órakor. A képzés 24 órás és 12 foglalkozásból áll, melyek hétfôi napokon 18-tól 20
óráig tartanak. Vezeti: Juhász Gabriella. Jelentkezni február 4-éig lehet személyesen a közösségi házban a részvételi díj (7500 Ft/fô) befizetésével.
Intimtorna-tanfolyam indul február 9-én, szerdán 18 órakor. A képzés
10 órás, a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak.
Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 8000 Ft/fô.
Jelentkezni a helyszínen lehet a részvételi díj befizetésével.
EMAGYARORSZÁG PONT
Hétköznapokon 10-tôl 18 óráig – internethasználati lehetôség:
100 Ft/óra. Nyomtatás: 10 Ft/A4.

Kedves vendégeink!
Az ifiház központi épülete a Derkovits sor 1. szám alatt – átalakítás miatt –
ideiglenesen bezárta kapuit. Szolgáltatásaink januártól megújult formában
az Andrássy út 38. sz. alatt (a volt óvoda) érhetôk el. Telefonos és internetes
elérhetôségeink változatlanok.
AZ ANDRÁSSY ÚTI TÁRSASKöR ÜNNEPÉLYES HÁZSZENTELÉSE:
január 20-a 14.00 óra

Január 19–22.:
A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN

január 13–19.
Zöld darázs (szinkr. amerikai akciófilm) 16 év
Tron: örökség (szinkr. amerikai akciófilm) 12 év
Szerelem és más drogok (szinkr. amerikai romantikus vígjáték) 16 év
Utódomra ütök (szinkr. amerikai vígjáték) 12 év
A lány, aki a tûzzel játszik (svéd–dán–német krimi) 16 év
Szerelemrôl és más démonokról (costa ricai–kolumbiai dráma) 16 év
Üvegtigris 3. (magyar vígjáték) 16 év

január 20–26.
Zöld darázs (szinkr. amerikai akciófilm) 16 év
Arthur 3. – A világok harca (szinkr. francia animációs film) 12 év
Red (szinkr. amerikai akcióvígjáték) 16 év
Szerelem és más drogok (szinkr. amerikai romantikus vígjáték) 16 év
Egy néma kiáltás (francia–belga–csádi filmdráma) 12 év
Északi karácsony (norvég–svéd–német film) 16 év

www.csabacenter.hu

A TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0001 projektünk keretében: hátrányos
helyzetben élôk számára ROMÁN IDEGENNYELVI KÉPZÉS (kezdô)
60 órás, 2 x 5 fôs kiscsoportban, januári kezdéssel.
Érd.: Ruzsa Alexandránál, 06-20/296-6167. A képzés INGYENES!
Ajánló az ifiház felnôttképzési kínálatából
Felnôttképzési nyilvántartási szám: 00367-2008
HÁZIKENYÉRSÜTÉS és amit a tönkölyrôl tudni érdemes –
elméleti és gyakorlati oktatással 2011. január 22-én,
szombaton 10–18 óráig.
Helyszín: Békéscsabai Kulturális Központ (Andrássy út 38.)
Vezeti: dr. Kalmár Gergely és Kalmár Virág
Kérjük, hozzon magával dagasztótálat, konyharuhát, sütôformát
(ha van). Az egyéb hozzávalókat biztosítjuk.
Részvételi díj: 12 000 Ft
Folyamatos indítással
A „nyugdíjas-akadémia” keretében: számítógép- és internetképzés
kezdô és haladó csoportoknak
Mûvészettörténet
E-kormányzati szolgáltatások, E-ügyintézés – egynapos, ötórás képzés
Bôvebb információ: Hamar Csaba, tel.: 06-20/950-8433,
e-mail: csaba.hamar@ifihaz.hu
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Átadják a sürgôsségi betegellátót
Kiváló ütemben zajlanak a tavaly novemberben megkezdett
fejlesztési munkálatok a békéscsabai Réthy Pál Kórház-rendelôintézet sürgôsségi betegellátó osztályán. Mint arról már korábban beszámoltunk, a csaknem 513 millió forint összköltségû projekt nagyrészt európai
uniós forrásból valósul meg. A
beruházás összesen mintegy
175 000 ember életesélyeit javítja.
December elején átadták a
kórház Gyulai úti oldalán kialakított parkolókat. A mûtôk
csempeburkolatot kaptak, így
azok újra teljes kapacitással
üzemelhetnek. Folyamatban
van az informatikai és tûzjelzô
rendszer kiépítése, valamint az

orvosi gázellátó rendszer fejlesztése.
A külsô munkálatok erôsen
függnek az idôjárás alakulásától. A fôbejárati elôtetô acélszerkezete elkészült, ideiglenes fóliatakarást kapott. Szintén elkészült a helikopter-leszálló acél-

szerkezete és emelô-berendezése. Az új épület fôbejárata a kivitelezési munkálatok
ideje alatt zárva van. A lezárások ütemezésérôl, az aktuális
közlekedési rendrôl az érintettek több fórumon kapnak tájékoztatást. Aktuális információ

Többcsatornás tájékoztatás
Békéscsaba legfontosabb
beruházásának sikeres megvalósításához elengedhetetlen a lakosság folyamatos,
rendszeres tájékoztatása. A
csabaiak a szennyvízberuházás aktualitásairól többek között a városi lap cikkeibôl, a
rádió- és tv-mûsorok tudósításaiból és a projekt honlapjáról
tájékozódhatnak, emellett a
projekt több résztvevôjéhez is
fordulhatnak a fejlesztéssel
kapcsolatos kérdéseikkel.
A város legátfogóbb beruházásának kivitelezése május
óta tart, a csatornaépítési
munkák, a kapcsolódó forgalomkorlátozások Békéscsaba
szinte teljes területét érintik. A
csabaiak projekttel kapcsolatos kérdései ebbôl adódóan
elsôsorban a kivitelezés részleteire irányulnak. A kivitelezô
Sade Magyarország Kft. feladata a kivitelezési munkálatokkal érintett utcák és háztartások kiértesítése, a lakosokkal való egyeztetés az ôket
érintô konkrét tevékenységekrôl (pl. útlezárások, az ingatlan megközelítésének akadályoztatása, úthelyreállítás
stb.). A kivitelezéssel kapcso-

latos kérdéseikkel az érintett
lakosok a Sade titkárságához
fordulhatnak. (Békéscsabai
kirendeltség: Gyulai út 2., telefon: 66/321-434, 66/321435, e-mail: bekescsabatitkarsag@sade.hu.)
A fejlesztés egészével, a
beruházás elôrehaladásával,
céljaival, a kivitelezés fôbb
mérföldköveivel kapcsolatban a projekt PR-ügynöksége
ad rendszeres tájékoztatást a
város elektronikus és nyomtatott médiumaiban, továbbá
a projekt saját honlapján
(www.csabaiszennyviz.hu) és
Békéscsaba város weboldalán is. Heti rendszerességgel
sajtóközleményt adunk ki, a
projekt honlapján interaktív
térképen követhetô a beruházás elôrehaladása és az aktuális forgalmi korlátozások.
A minél hatékonyabb tájékoztatás érdekében rendezvények (pl. a beruházás fontos
mérföldkövét jelentô végátemelô avatása), lakossági fórumok szervezésére, kiadványok, közvetlen lakossági
levelek elkészítésére és sok
más kommunikációs eszköz
alkalmazására is sor kerül. A

PR-ügynökség
mûködteti
mindemellett az uniós ügyfélszolgálatot, ahol a csabaiak
személyesen az ügyfélszolgálati irodán, az ingyenesen
hívható zöldszámon, valamint e-mailben is feltehetik –
elsôsorban a beruházás egészét érintô – kérdéseiket.
(Uniós Ügyfélszolgálati Iroda:
Szabadság tér 11–17., ügyfélfogadás: péntek 8–14 óra,
zöldszám: 06-80/922-041, email: info@csabaiszennyviz.hu.)
A beruházás költségeinek
7,5 százalékát kitevô lakossági hozzájárulásokkal kapcsolatban a Békéscsabai Víziközmû Társulat ad rendszeres tájékoztatást elsôsorban a társulati tagságnak. A
társulat ügyfélszolgálata is a
csabaiak rendelkezésére áll
– elsôsorban a lakossági
hozzájárulással kapcsolatos
ügyekben, valamint a csatornázással kapcsolatos egyéb
kérdésekben ügyfélfogadási
idôben, telefonon és a társulat saját honlapján. (Cím:
Szabadság tér 1–3., telefon/fax: 66/430-901, honlap:
www.amicsatornank.hu.)

olvasható a sürgôsségi betegellátó fejlesztésének honlapján (www.so2korhaz.hu), a kórház portáján pedig személyesen is lehet érdeklôdni. Emellett
szórólapok készültek, melyek
pontos eligazítást adnak az áthelyezett bejáratokról – ezek a
kórház több pontján elérhetôk.
A Réthy Pál Kórház-rendelôintézet vezetése, a kivitelezô, valamint Békéscsaba Megyei Jogú
Város önkormányzata a munkálatok befejezéséig a kórházi
szolgáltatást igénybe vevôk, a
lakosság és a közlekedôk türelmét és megértését kéri.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

foghatóbban érinti ôket a belvíz, és van, ahol az áramellátás és az ivóvízellátás sem
megy egyszerûen. Sok tanyasi embernek nehéz egy-egy
kulturális rendezvényre vagy
képzésre eljutni, ezért a Békéscsabai Kulturális Központ
olyan képzéseket tervez,
amelyeket közelebb visz hozzájuk, és amelyekkel az emberek a tanyákon jól hasznosítható gyakorlati és technológiai tudás birtokába juthatnak – mondta Szente Béla, a

kulturális központ igazgatója.
Hricsovinyi Tamás külterületi
szervezô hozzátette, hogy a
csabai tanyavilág ezerötszáz
tanyájából ma ezerötven lakott, hetvenhetet pedig veszélyeztetettként
tartanak
számon.
Fontosnak tartják felmérni,
melyek azok a tanyák, ahol
életvitelszerûen laknak, milyen gazdasági épületekkel
rendelkeznek az ott élôk, milyen segítségre van szükségük, és lehet-e például tanya-

KIPUFOGÓ GYORSSZERVIZ

Hocz és Medvegy Kft.

Volkswagen,
Audi, Seat,Skoda
és egyéb autók
teljes körû
felújítása.

Körforgalom

Énekkel, verssel, betlehemes
mesejátékkal és a megújult iskola különleges, 3D-s makettjének díszítésével várták a diákok a karácsonyt és ünnepelték az intézmény felújításának
aktuális eredményeit.
A december 21-ei karácsonyváró ünnepséggel egybekötött információs napon
megtudtuk, hogy az intézmény
még tavaly nyáron megkezdett, csaknem 536 milliós
komplex felújítása keretében
már befejezés elôtt áll a régi –
még 1902-ben épült – szárny
rendbehozatala, miközben a
teljesen megújult tornatermet
már november óta használhatják az iskola növendékei. – A
munkálatok
ütemezésével
összhangban, a kivitelezôvel
folyamatosan egyeztetve, ru-

Mogyoró u. 7.
(A Dobozi úti elkerülô útnál, az Eiffel-toronynál
jobbra, 50 m-re.)
Tel.: (66) 444-402,
(30) 2282-447.

Dobozi u.

BÉKÉSCSABA,

si turizmussal foglalkozni a területen.
A kérdôívet kitöltôk közül –
a Fília lakóinak segítségével –
dr. Fábián Ágnes húzta ki a
nyertesek nevét. Ajándékvagy könyvcsomagot nyert
Majoros Attila, Balogh Lajosné, Svecz János és neje, Kolarovszkiné Gergô Ilona, Malatyinszki András, Gyôri Miklós,
Szelcsányi Pál és Lehoczki
Mária. Az értékes kerékpárokat Vozár Györgyné és KoM. E.
varszki Zsolt kapta.

Bé kés csaba, Kazin czy u. 31/B
Tel./fax: 442-380 • Mo bil: 06-30/600-1900

ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

Mogyoró u.

Mindenféle TAKARíTÁS, KöLTöZTETÉS
garanciával. Ingyenes árajánlat
és csomagolódobozok biztosítása.
Raktározási lehetõség rövid idõre is.
MSZ EN ISO 9001:2001

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL *

A gerlai kastély kihívást jelent
számomra, szeretném úgy
helyreállítani, hogy kinézetében és funkcióiban is megfeleljen az elvárásoknak. Mintegy másfél hektárnyi terület
került a tulajdonunkba, a helyenkénti életveszély és a további lopások kiküszöbölése
érdekében körbekerítjük ezt a
részt. Elsô lépésként ez év végéig a mûemlékvédelem és a
szakértôk véleményét, valamint az építési engedélyeket
kell beszereznünk. A továbbiakban egy ütemezés szerint
halad majd a munka, amit felgyorsíthat, ha támogatást nyerünk. Hogy milyen funkciót lát
el a késôbbiekben a kastély,

az a helybéliek igényeitôl és
attól függ, hogy mire írnak ki
támogatási pályázatot. Az elképzeléseink között szerepel
idôsek otthona kialakítása, de
múzeum vagy panzió is
mûködhet az épületben. Ha
mindez megvalósul, végérvényesen visszaköltözhetnék
szülôvárosomba, amelynek a
családom is nagyon örülne –
mesélte lapunknak Bánfi Attila.
Az új tulajdonos a helyiek
bevonásával képzeli el a terveztetést, az építést és a ház
mûködtetését is. Ha sikerül valóra váltania a terveit, alig pár
év múlva újra Gerla és Békéscsaba büszkesége lehet a
másfél évszázados kastély.
Mikóczy Erika

Akadálytalan felújítás a kettesben

A tanyaprogram szerencsés nyertesei
Decemberben a Fília Idôsek
Otthona karácsonyi ünnepségén dr. Fábián Ágnes tanácsnok ajándékcsomagokat és
két kerékpárt sorsolt ki azok
között, akik a tanyaprogram
készítése során megválaszoltak egy kérdôívet, amelybôl
kiderül, hogyan élnek a Békéscsaba határában elterülô
tanyák lakói.
– Békéscsaba környékén
háromezer ember él tanyákon. Sokuknak nehézséget
jelent a közlekedés, kézzel-

Megújuló kastély

GYÁRTÁSA, BEÉPíTÉSE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
Minden, ami ÜVEGEZÉS
Polykarbonát • Épü let la ka tos-mun kák

Békéscsaba, Szerdahelyi út 20.
(a Vídia-udvarban)

galmasan zajlik a felújítás – tájékoztatott Szeleczki Erzsébet,
az iskola igazgatónôje, aki a kivitelezés további szakaszaival
kapcsolatos átszervezésekre
vonatkozó kérdésünkre válaszolva elmondta: – A tervezettnek megfelelôen a második ta-

nítási félévre minden felsôs
osztályunkat átköltöztetjük a
Trefort utcai kollégiumba, amirôl a szülôket természetesen
közvetlenül értesítjük majd. A
munkálatok következô szakaszában az iskola újabb épületszárnyának felújítása kezdôdhet meg, és amennyiben továbbra is jó ütemben zajlik a kivitelezés, 2011 ôszére a teljes
beruházás befejezôdhet.
Az ünnepségen átadták azt
az iskola felújítását bemutató,
egyedülállóan 3D nyomtatással készült makettet is, amelyet
a diákok nagy örömmel díszítettek fel rajzaikkal.
K. K. P.

SÍFELSZERELÉSEK,
téli sportszerek

KÖLCSÖNZÉSE, SZERVIZE
Legújabb (Carving) lécek, sícipôk,
snowboardok, big-footok, korcsolyák, sísisakok, síruhák

MÁR 1200 FT-TÓL/NAP/TELJES FELSZERELÉS

(léc, cipô, bot)
5600 Békéscsaba, Gyulai út 45.
Tel.: 66/323-042, 06-20/ 979-3520

Nyitva tartás: mindennap 9.30-tól 19.00-ig

Nyomdavilág Csabán
A 2010-es esztendô értékes
könyvészeti eseménye Malatyinszki József Békéscsabai
nyomdavilág címû elegáns
kötete a Kner–Tevan Alapítvány, a Szent-Györgyi Albert
Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Tevan Nyomdaipari Tanmûhely közös kiadásában. A szerzô a kötet
hátsó borítóján jelzi, hogy új
könyve elsôsorban útikalauznak tekinthetô a város nyomdavilágának történetében, a
témát részben ismerôk számára is, de akik semmit sem
tudtak eddig a megyeközpont
nyomdáiról, azok az ismeretszerzés örömével olvashatják.
Száznyolcvan oldalon tárul
a könyvet olvasó érdeklôdô
elé az ipartörténeti múlt egy
érdekes szeglete – nem akadémikus módon, sokkal inkább közvetlen, személyes élmények közlésével, olvasmá-

nyos tálalással, kiegészítve
ritkán látható, hatalmas fotóanyaggal. „írásunkban a
nyomdavilág rejtekeit tárjuk
fel – legalábbis igyekszünk –,
és jól kirajzolható jegyekkel illusztráljuk az iparunk, szakmánk történelmi hátterét” –
írja elôszavában Malatyinszki
József.
A kötet a szakmai oktatás
kezdeteitôl, az elsô csabai
nyomda
megalapításától
(1873) a 21. század kezdô évtizedéig vezeti az olvasót, régi
fotográfiákkal idézve meg a
múltat, majd a házi- és magánnyomdák történetét tallózza, figyelemre érdemes stílusban és értékes ismeretanyagokkal. Megfelelô részt kapnak a csabai könyvkiadók is,
közöttük az országos hírre jutott, idôközben megszûnt Tevan Kiadóval is megismerkedhet az olvasó.
Sass Ervin

Felhívások, hirdetmények, sajtótájékoztatók

CSABAI MÉRLEG

„Nem ellenezzük az ésszerûsítést”

2010 utolsó közgyûlése a
fajsúlyos témákhoz képest
gyorsan véget ért. A legfontosabb döntéseket csak a fideszes képviselôk szavazták
meg; aggályosnak tartjuk,
hogy a mostani többség nem
vevô a kompromisszumra, az
ellenzék jobbító szándékú javaslataira – mondta Miklós Attila az MSZP közgyûlés utáni
tájékoztatóján.
Hrabovszki György hangsúlyozta, hogy a 2011-es költségvetés koncepciója alapve-

tôen értékválasztás. Úgy vélte, Békéscsaba a látványberuházások irányába megy, és
bár négy éve a Fidesz egy jól
prosperáló, gazdaságilag fejlôdô várost ígért, a mostani
költségvetés tükrében ez továbbra is csak vágyálom marad. Nehezményezte, hogy a
pluszbevételként jelentkezô
másfél milliárdos Invitel-pénzbôl az új járdákon kívül szinte
semmit sem tud felmutatni a
város. Ahogy fogalmazott: ha
valahol csak zsíros kenyérre
futja, nem kell hitelre herendi
porcelánt venni, nem szabad
luxusberuházásokra költeni.
Az intézmények racionalizálásával kapcsolatban Miklós Attila megjegyezte: a szocialisták nincsenek ellene az
ésszerûsítésnek, de ahhoz,
hogy megalapozott döntés
szülessen, le kell folytatni az
összes egyeztetést, nyitottnak kell lenni az ötletekre, javaslatokra, és persze tudni

kell, hogy 2011-ben milyen
költségekkel jár, utána pedig
milyen megtakarítást hozhat
az átalakítás. A képviselô beszélt arról, hogy bár a 10-es
iskola esetében többször is
felmerült a gyermekek számának csökkenése, az önkormányzat eddig szem elôtt
tartotta, hogy területi ellátást
biztosítson. Ha az iskola
megszûnik, szerintük fennáll
annak a veszélye, hogy elöregedik a lakótelep, a fiatalok
nem szívesen költöznek oda.
A képviselôk szintén aggodalmuknak adtak hangot a
belvárosban építendô parkolóházzal kapcsolatban. Felhívták a figyelmet a civilek tiltakozására, és megjegyezték,
hogy a nyitott parkolóház zajos és környezetkárosító lesz
egy olyan központi helyen,
amelytôl alig pár méterre iskola, szálloda, színház és kulturális központ mûködik.
M. E.

Újra polgári bál Békéscsabán
A február ismét a vidám télbúcsúztatás, a fennkölt tavaszvárás, a farsangi maskarák és
az ünnepélyes bálok idôszaka lesz. Békéscsaba immáron
hagyományos városi bálját
idén rendhagyó módon a Polgárok Békéscsabáért Egyesület polgári báljával együtt
rendezik – tudtuk meg az
egyesület elnökétôl.
– Tavaly nem szerveztük
meg tradicionális februári estélyünket, amely egészen
2009-ig igen komoly múltra
tekinthet vissza. Idén mindenképpen szerettük volna újra
életre hívni ezt a polgári hagyományt, amelynek többek
között városunk trianoni emlékmûvét is köszönhetjük –
emlékeztetett dr. Kovács

A mezôgazdaság a tét
A megyei gazdakörök szövetségének vendége volt a közelmúltban Jakab István MAGOSZ-elnök, az Országgyûlés alelnöke, aki az elôzô
nyolc év súlyos örökségérôl
és az azt csak tetôzô természeti katasztrófákról szólva elmondta: nehéz eldönteni,
melyik a nagyobb tragédia. A
kettô együtt szinte elviselhe-

Közremûködnek: Kolarovszki Sarolta és Kovács Judit
Prózarészletek és versek Liszt évszázadából
Közremûködnek: a Jókai Színház mûvészei
A városháza díszterme
XX. Országos Szólótáncfesztivál
Békés Megyei Jókai Színház
20.00 örökösök jubileumi gálamûsora
21.00 Táncház a vigadóban
JANUÁR 22.
9.00 A XX. Országos Szólótáncfesztivál ünnepélyes megnyitója
Békés Megyei Jókai Színház
9.15 Kötelezô táncok versenye
13.00 Szabadon választott táncok versenye
20.00 Díjkiosztó gálamûsor
21.00 Szabad táncház a vigadóban
10.00 „50 éves a Stark Adolf Kertbarát Kör” –
mûhelykonferencia
12.00 Könyvbemutató
Zelenyánszky András: A Stark Adolf Kertbarát
Kör 50 éve
12.30 Kiállításmegnyitó: Stark Adolf és a klub
élete, története
Jaminai Közösségi Ház
15.00 „Mégis szép” – versek, dalok az életbôl
Közremûködik: Szabó Ila és Csigér István
Arany János Mûvelôdési Ház
16.00 „Expozíciók 2010-bôl” – a Márvány Fotómûhely tagjainak alkotásaiból összeállított kiállítás megnyitója
„Hazám” – a Kemény Gábor Szakközépiskola
Gitárklubjának elôadása
Lencsési Közösségi Ház
16.00 „Itt vagyunk!”
A Schooltourmix.hu által meghirdetett Békés
megyei ifjúsági képzômûvészeti tehetségkutató kiállításának ünnepélyes megnyitója
Ibsen étterem és kávéház
17.00 Szigligeti Ede: Mama – a Munkácsy Színkör elôadása
Munkácsy-emlékház
19.00 A „Féling 25” programsorozat keretében
Józsa Mihály Gyöngyös takaró címû elôadói
estje
Fegyveres Erôk Klubja

tetlen teher – hangsúlyozta
Jakab István, s kiemelte: jövôre 12 milliárd forintos közmunkaprogram indul a vizes
területek védelme érdekében.
Ezzel párhuzamosan megkezdôdik az elaprózódott birtoktestek egyesítése, összerendezése is, majd nemzeti
földleltár készül, ugyanis jelentôs azon földterületek aránya, amelyekrôl nem tudni, ki

a tulajdonosa. Az agrárpiaci
rendtartásról szóló törvény
módosításával kapcsolatban
kifejtette: a törvény hatályba
lépett, a gabonafelvásárló
multinacionális cégek ezentúl
semmilyen szerzôdés esetében nem kényszeríthetik azon
gazdákat
kötbérfizetésre
vagy fedezetvásárlásra, akik
természeti katasztrófa miatt
estek el a terméstôl.

László. Mint az közismert, a
Jókai utca és az Andrássy út
sarkán 2008 júniusában felavatott emlékmû költségeinek
jelentôs részét a 2004 óta
rendszeresen megrendezett
bálok résztvevôinek adománya adta, sôt, maga a forma
ötlete is egy hasonló eseményen pattant ki Várkonyi János festômûvész fejébôl, aminek nyomán Mészáros Attila
végül elkészíthette a drámai
hatású alkotást. Dr. Kovács
László hangsúlyozta: – Az idei
„összevont”, vagyis a várossal közösen szervezett estélylyel is jótékony célokat kívánunk támogatni. Szeretnénk
újra elindítani az egykor népszerû Polgári Esték címû rendezvénysorozatunkat, és ter-

veink szerint az erdélyi Délfenyéren mûködô vasárnapi iskola támogatása is az est
adományaiból
valósulhat
meg.
A várhatóan jó kedélyû és
igényes mulatság fôvédnöke
Kövér László, az Országgyûlés elnöke lesz, a díszvendégek listáján pedig dr. Deutsch
Tamás, az Európai Parlament
képviselôje is szerepel.
Kárász-Kiss Péter

„Százosztálynyi gyerek hiányzik”

A Magyar Kultúra Ünnepe
2011. január 19–22.

JANUÁR 19.
11.00 Gubis Mihály képzômûvész emléktermének megnyitója
Meseház
15.00 Mûterem-látogatás – vendéglátó: Sallai
Lajos, festômûvész
A mûvész mûterme (Békéscsaba, Petényi u.
18.)
16.30 A magyar nép hagyományos mûveltsége – Harangozó Imre tanár, néprajzkutató vetítéssel egybekötött elôadása
Lencsési Közösségi Ház
JANUÁR 20.
14.00 Az Andrássy Úti Társaskör megnyitója
Andrássy út 38., a volt óvoda épülete
14.30 Közös ünnepség a Jankay-galériában a
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Diákotthonnal
Kiállítás gyermekalkotásokból, amely a TÁMOP
3.2.11/10/1-2010-0038 sz. pályázat keretében
valósult meg.
Jankay Gyûjtemény és Kortárs Galéria
15.00 Hóló Hóbel László kiállításának megnyitója
Andrássy Úti Társaskör, a volt óvoda épülete
18.00 Szigligeti Ede: Mama – a Munkácsy Színkör elôadása
Munkácsy-emlékház
JANUÁR 21.
„Verskommandó” egész nap: versek Liszt évszázadából
A nap folyamán a városban verselôk a Csabai
Színistúdió tagjai
11.00 Munkácsy-díjasok a Munkácsy-emlékházban
Vendég: Molnár Árpád Munkácsy-díjas designer, iparmûvész
Munkácsy-emlékház
17.00 „Nemzedékek játéka” – kulturális családi
játék
Gerlai Általános Mûvelôdési Központ
18.00 Ünnepi mûsor a Magyar Kultúra Napja
tiszteletére
A Liszt-emlékév békéscsabai nyitórendezvénye
Ünnepi köszöntôt mond Kiss Tibor, Békéscsaba Megyei Jogú Város alpolgármestere
Válogatás Liszt Ferenc mûveibôl
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Az elmúlt évek gazdasági viszontagságai és a korábbi
kormányzati döntések miatt a
2010-es költségvetési év nagyon nehéz volt, 2011-ben pedig még ehhez képest is 1,3
milliárd forint bevételkieséssel
kell számolnunk. A városvezetés egy tudatos értékválasztás
mentén arra törekedett, hogy
a negatív gazdasági hatások
ne, vagy csak csillapítottan
gyûrûzzenek be hozzánk, de
most kényszerûen át kell tekintenünk, hol tudjuk csökkenteni a kiadásainkat –
mondta dr. Ferenczi Attila a Fidesz közgyûlés utáni tájékoztatóján, még decemberben.
A tanácsnok szerint 2011ben a terveket a szûkebb lehetôségekhez kell igazítani.
Rangsort kell állítani, meg kell
keresni, mely területeken van
lehetôség a kiadások csökkentésére, így a 2007-es oktatási koncepció mentén át kell
tekinteni a legnagyobb költségigényû intézményhálózatot is. Dr. Ferenczi Attila beszélt
arról, hogy idén már nem számolhatunk az Invitel-pénzzel,
amelynek összesen mintegy

másfél milliárdja három éven
keresztül tette lehetôvé egyebek mellett az intézmények támogatását, a sport támogatását, az egyéni körzetekben a
szükséges kommunális fejlesztéseket vagy a vállalkozók
támogatását. A tanácsnok
hangsúlyozta, hogy idén sem
szeretnének mûködési hitelt
felvenni, és fontosnak tartják
többek közt a közfoglalkoztatás fenntartását, amelynek révén tavaly ezer embert vezettek vissza hosszabb-rövidebb
idôre a munka világába. Az
élelmezési díjakat és a bölcsôdei díjakat nem emelik 2011ben, a megkezdett beruházásokat folytatni kívánják, viszont
a pályázatoknál azokat preferálják, amelyeknél nagy a támogatási arány.
– Az oktatási szférát, az intézményeket illetôen az elmúlt
idôszakban próbáltuk menteni, ami menthetô – folytatta
Kiss Tibor. – Éves szinten kétmilliárd forinttal egészítettük ki
a normatívát, ami az utóbbi
négy évben drasztikusan
csökkent. A belvárosban levô
iskolákban maximáltuk az indítható osztályok számát, ezzel próbáltuk segíteni, hogy
többen jelentkezzenek például a 10-es iskolába. Tudomásul kell vennünk, hogy ma
több mint kettôezer-hatszáz általános iskolással, azaz száz
osztálynyival van kevesebb
gyerek, mint tizenhét évvel ezelôtt, de az intézményrendszer
nem követte le a drasztikus létszámcsökkenést. A beiskolá-

zási szokások megváltoztak,
vannak preferált és kevésbé
preferált intézmények, emellett számolnunk kell az egyházi iskolák vonzó hatásával
is. Van olyan épület, amelynek az állaga leromlott, mi pedig szeretnénk a legoptimálisabb körülményeket biztosítani a csabai gyerekeknek és
pedagógusoknak. Mindezt figyelembe véve elkerülhetetlen a racionalizálás. Elsô körben az intézményvezetôkkel
beszéltünk, januárban és februárban pedig valamennyi
érintettel
lefolytatjuk
az
egyeztetéseket – fogalmazott
az alpolgármester.
Dr. Ferenci Attila hozzátette, hogy az intézményhálózatot egységes egésznek tekintik, és semmiképpen sem szeretnék veszélyeztetni a magasan képzett pedagógusgárda,
valamint a diákok jövôjét. Márpedig ha a csökkenô gyereklétszám ellenére minden maradna a régiben, azzal valamennyi intézmény rosszabbul
járna.
Mikóczy Erika

Új közösségi tér a jaminaiaknak
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL *

A Jaminai Nyugdíjasklub helyén, alig fél év alatt, mintegy
ötvenmillió forintból épült meg
a Jaminai Közösségi Ház. A
beruházás során lebontották a
régi, rossz állapotú épületrészt,
új, komplett utcai épületszárnyat építettek fel, és a közösségi ház funkcióinak megfelelô
helyiségeket alakítottak ki. A
megnyitón dr. Fábián Ágnes,
dr. Csicsely Ilona és Kutyej Pál
képviselôk köszöntötték a
megjelenteket, a történelmi

egyházak pedig megáldották
az épületet és az oda betérôket. A közösségi ház mûködtetôje a Békéscsabai Kulturális
Központ, amelynek vezetôje,
Szente Béla hosszan sorolta
Jamina korábbi és mai értékeit.
Emlékeztetett a pár évvel ezelôtti Jamina-kutatásra, amelybôl egyebek mellett kiderült,
milyen fontosnak tartják az ott
élôk a közösségeket, amelyek
„ebben az atomizálódó, elmagányosodó világban egyre nagyobb emberi értékké válnak”.

Az új épületben Zelenyánszki
András Jamina regénye címû
könyve alapján kaptunk ízelítôt
a városrész történetébôl, és
tapsolhattunk az elsô fellépôknek, az Erzsébethelyi Általános
Iskola tanulóinak.
A kultúra jaminai házát már
az elsô hétvégén „belakták” a
körzetben élôk, akik megnézhették a Jamina-kutatás anyagából nyílt kiállítást, és családias programokkal hangolódhattak rá az ünnepekre.
m. e.
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Felhívások, hirdetmények, tanácsnokok programjai

„Minôségi ellátást!”

Dr. Fábián Ágnes jaminai
képviselô a második ciklusban kapta feladatául Békéscsaba egészségügyi tanácsnokaként ennek a mindnyájunkat érintô területnek a segítését. A tanácsnok asszony
tisztában van a nehézségekkel, de bizakodó a jövôt illetôen.
– Megtisztelô, hogy továbbra is én vihetem ezt a
szívemhez igen közel álló területet – fogalmazott dr. Fábián Ágnes –, a gyermek- és
felnôtt-háziorvosi ellátást, a
fogorvosi, illetve a bölcsôdei
ellátást és a kórházat. A bölcsôdékkel kapcsolatban jó
hírekkel tudok szolgálni. Az
összes intézményünkben lecseréltük a közel negyvenéves ágyakat, a szükségleteknek megfelelôen most
negyvennel, késôbb még
hússzal bôvítjük a bölcsôdei
férôhelyeket, ami dolgozói
létszámbôvítést és bizonyos

épület-felújításokat is jelent.
Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy az elsô három év
meghatározó a kisgyermekek életében, semmi nem pótolhatja a velük töltött idôt.
Szintén jó hír, hogy a város
továbbra is támogatja a HPVoltás és a meningitis elleni oltás programját. A Réthy Pál
kórházat illetôen nem könnyû
a helyzetünk, de a menedzsment odafigyelésének
köszönhetôen jobb, mint
másutt. Az országban minden kórház eladósodott, ezzel szemben a miénk nullszaldós, mégpedig úgy,
hogy nem voltak elbocsátások, és a takarékosság nem
ment a betegellátás rovására. 27 milliárdos konszolidációs támogatást kapnak a
kórházak, ennek segítségével kicsit fellélegezhetünk.
Mindeközben egy 513 milliós
pályázat keretében, amelynek önrészét a város biztosítja, folyik a sürgôsségi osztály
korszerûsítésének második
üteme – mondta a tanácsnok.
Dr. Fábián Ágnes hozzátette: rövidesen változások jönnek. A minôségi kórházi ellátás érdekében – a szakma
széles körû bevonásával –
megtörténik a szerkezetátalakítás, azt követôen pedig a finanszírozást illetôen lesz új
törvény.
M. E.

A polgárôrség ajándéka
A városi polgárôrség karitatív munkája részeként élelmiszerekbôl, ajándéktárgyakból
és játékokból álló adományt
juttatott el Böjte Csaba nagyszalontai gyermekotthonába
karácsony elôtt. A felajánlások
a helyi polgárôrökön kívül a
következôknek köszönhetôk:
Sóvári Ferenc ügyvezetô

(Fecó-Ferr-Fém Bt.), Bora Imre
ügyvezetô (Bora Ital-nagykereskedelmi Kft.), dr. Ferenczi
Attila és Tímár Ella önkormányzati képviselô, Bencsik
Pálné (Bencs Metál Kft.), Szpisják György és Szôlôsi József
vállalkozó. Az adományt Bugyinszki Tamás, a városi polgárôrség elnöke adta át.

A BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KöZPONT
(Békéscsaba, Szabadság tér 9., telefon: 66/523-849)
olcsóbb albérletet keres
hajléktalan személyek számára, melynek fenntartásához

a TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0013 azonosító számú
FEDÉL MÁS-KÉP(P)P „Hajléktalan emberek
társadalmi és munkaerô-piaci integrációját segítô
komplex lakhatási és képzési programok”címû
pályázati program keretében anyagi támogatást
tud nyújtani.
Olyan tulajdonosok jelentkezését várjuk,
akik számlaképesek!

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

GAZDIKERESÔ
Lassan egy éve lesz már, hogy az
állomás környékén megtalálták a
törött lábú kutyust. Jobb mellsô
lába kifelé állt egy feltehetôleg
régi keletû törés miatt, de használta, úgy tûnt nem fáj neki. Gondos gazdája lehetett szegénynek...
Hogy mûtéttel helyrehozható legyen, ahhoz újra el kellett volna
törni, majd helyreállítani a csontokat. Mivel szegény már „megszokta” a járást az eldeformálódott
lábával, az állatorvos véleménye az
volt, nem érdemes mûtétnek alávetni. A közepes testalkatú Csuporka, a kicsit „kacska lábú” szuka
kutyus még nagyon fiatal, úgy kétéves lehet. Sok szép éve lehetne
egy kedves családnál, akik elnézik
ezt a kis szépséghibáját, és értéke-

lik kedvességét, ragaszkodását.
Idôközben ivartalanítottuk, ezzel
sem lenne gondja az örökbefogadó gazdinak. Van még remény?
A csabai állatmenhely a Kétegyházi út 30. sz. alatt található, tel.: 0630/322-2776, honlap: www.csabaiallatvedok.hu, e-mail: csabaiallatvedok@freemail.hu.

„Példás a szociális ellátórendszerünk”
Az elôttünk álló évek szociális
területet érintô fontosabb fejlesztéseirôl, terveirôl kérdeztük Herczeg Tamás szociális
területért felelôs tanácsnokot.
– A hasonló lélekszámú településekhez viszonyítva országos összehasonlításban
Békéscsaba szociális ellátórendszere példaértékû, jól
mûködik a pénzügyi-gazdasági válság és a folyamatos
elszegényedés ellenére. Ezt a
Progresszív Intézet 2010-es
jelentése is alátámasztja.
Meghatározó a szociálpolitikai osztály tevékenysége,
ezen belül például a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segélyezés és az elsô
lakáshoz jutás kamatmentes

támogatása, nemkülönben a
közfoglalkoztatás, ami Békéscsabán több mint 800 embert
érint, illetve családjaikon keresztül még többet. Átalakul a
rendszer, de természetesen a
jövôben is igyekszünk minél
több embernek segítséget
nyújtani a jóléti foglalkoztatás
keretein belül. A város életében fontos szerepet játszik az
egyre növekvô lakossági
szükségletet kielégítô Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ, a
„családsegítô”. Ami az idôsellátást illeti, folyamatosan bôvül a Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális Intézmény gondozottainak köre,
és növekszik az étkeztetést

igénybe vevôk száma. Hat civil szervezettel kötöttünk ellátási szerzôdést önkormányzati feladat átvállalására. A fiatalok itt tartásában a munkahelyteremtés mellett a legfôbb szempont a lakhatás,
ezért lényeges az ifjúsági garzonházban és a Felkelô Nap
Házában biztosítható lakhatási lehetôség. örömteli a no-

vemberi közgyûlés döntése,
mely szerint az önkormányzat
visszavásárolja néhány lakás
bérlôkijelölési jogát a Honvédelmi Minisztériumtól. Ezekbe
az ingatlanokba közfeladatot
ellátó emberek költözhetnek.
Terveink között szerepel a
szociális étkeztetés bôvítése,
az idôsgondozás, a hajléktalan-ellátás elavult ingatlanállományának
felújítása,
amennyiben erre az uniós források lehetôséget adnak. A
közeljövôben elkészülhet és
megvalósulhat Békéscsaba
szociális jellegû városrehabilitációs terve, amelynek költségeit döntô hányadban szintén az EU biztosíthatja.
Vándor Andrea

Dr. Ferenczi Attila: lépésrôl lépésre
Dr. Ferenczi Attila egy ciklus
kivételével 1994 óta önkormányzati képviselô a Lencsésin. Harmadik alkalommal elnököl a – mostantól pénzügyi
feladatokkal is megbízott –
gazdasági és városfejlesztési
bizottságban, másodszor választották meg a József Attila-

Dekóder ajándékba
Vantara Gyula, Békéscsaba polgármestere és Kárpáti Rudolf, az Antenna Hungária mûsorterjesztési és média üzletágának igazgatója nemrégiben gombnyomással indította el a
digitális földfelszíni televíziós szolgáltatást megyénkben. A polgármester egy SET-TOP Boxot kapott az Antenna Hungária Zrt.
munkatársaitól, melyet karácsony elôtt egy csabai nagycsaládnak ajándékozott. Az adományt a hét saját gyermekét, valamint bátyja két gyermekét nevelô békéscsabai Szferléné Dénes Pálma vehette át a polgármestertôl.
V. A.

CSABAI MÉRLEG

lakótelepi részönkormányzat
vezetôjévé, és 2010 ôszétôl ô
Békéscsaba gazdasági és városfejlesztési tanácsnoka.
– Eddig is fô feladatomnak
tartottam Békéscsaba felzárkóztatását, egy jobban fejlôdô, élhetôbb város megteremtését – mondta dr. Ferenczi Attila. – Megtisztelô,
hogy mostantól tanácsnokként segíthetem a városvezetést a legfontosabb célok
megvalósításában. Ez egy
rengeteg munkát igénylô, hatalmas terület, ahol adott
esetben egyes projektek végigvitelét is fel kell vállalni. Kicsit úgy vagyok ezzel, mint a

Digitális korszakváltás
Digitális korszakváltásról beszélt Kiss Tibor alpolgármester
azon a projektzárón, melynek
a BéKSZI adott otthont még
decemberben. A nyertes pályázat nyomán csabai általános- és középiskolák gazdagodnak interaktív táblával, számítógépekkel, laptopokkal, internet-csomagokkal.
Az uniós pályázaton több
mint 286 millió forintot nyert el
a megyeszékhely önkormányzata intelligens iskola kialakítására és a kompetencia alapú
oktatás elterjesztésére. A közoktatási informatikai infrastruktúrafejlesztéssel most 421 iskolai munkaállomással (multimédiás személyi számítógép),

183 tantermi csomaggal (interaktív tábla, laptop, projektor), 8
szavazó- és 27 SNI-csomaggal
(speciális IKT-eszközök gyengén látók, hallássérültek, mozgáskorlátozottak, illetve tanulási nehézségekkel küzdôk számára) gazdagodik a békéscsabai közoktatás. Az európai
uniós támogatással és az Európai Regionális Fejlesztési
Alap
társfinanszírozásával
megvalósuló projekt részleteit
Kóra Sándor projektmenedzser ismertette az iskolaigazgatók, oktatási szakemberek
elôtt. A pedagógusok továbbképzéseken sajátíthatták el a
modern eszközök alkalmazáVándor
sának fortélyait.

tehetségkutatók versenyzôi:
ha már „továbbjuttattak”, bizalmat szavaztak nekem, akkor még többet és még jobban kell teljesítenem. A csabaiak úgy döntöttek, hogy
Vantara Gyula polgármester
és a Fidesz-többségû testület
kellô hatékonysággal vezette
a várost, ezért októberben ismét mellettünk voksoltak, ami
még nagyobb tettekre sarkall
– fogalmazott a tanácsnok.
Dr. Ferenczi Attila beszélt
arról is, hogy szívügye a munkahelyteremtés és a vállalkozók támogatása. A lakossági
fórumokon tapasztaltak alapján rendkívül fontosnak tartja,

hogy továbbra is hallgassa
meg és építse be a tervekbe
az önkormányzat a csabai
polgárok véleményét, igényeit. A város igyekszik teljesíteni a fórumokon felmerült
kéréseket, de még ma is három és fél milliárd forintnyi
igény van bent, és mindig
újak jönnek. A tanácsnok
hangsúlyozta: nem egyszeri
megoldásokat keresnek, hanem tervszerû, lépésrôl lépésre történô elôrehaladást
terveznek a ciklus folyamán –
legyen szó beruházásokról,
csatornázásról, a közvilágítás
fejlesztésérôl vagy út- és járdaépítésekrôl.
Mikóczy

Aranydiplomások
A 2010 novemberében Szegeden megrendezett hagyományos Szentgyörgyi Albertnapok keretében adták át az
1960-ban végzett orvosok és
gyógyszerészek aranydiplomáit. Az impozáns rendezvényt az ötven éve végzett orvosok közel egyharmada már
nem érte meg, sokan pedig
egészségi állapotuk miatt
nem tudtak ott lenni.
A Békéscsabán dolgozó
orvosok közül öten, a gyógyszerészek közül négyen vehették át a jubileumi diplomát.
Orvosok: dr. Juhász László
sebész szakorvos, városi fôorvos, kórházigazgató, dr.
Harczos Éva szemész szakor-

vos, dr. Pflanzner Tibor bôrgyógyász szakorvos, dr. Kovács Lajos háziorvos, dr.
Zsengellér Lajos háziorvos.
Gyógyszerészek: Ladányi
Pálné, dr. Lopusnyi Pálné,
Tóth József, dr. Szeberényi
Andorné.

Közélet / Kultúra

Az elsô játékfilm a rendszerváltásról
és az ügynökvilágról

Székely gyorssal és Csíksomlyó expresszel
az ezeréves határra

Az ügynökök
a paradicsomba mennek

10 ezer lóerôvel
a csíksomlyói búcsúba
Hagyománnyá vált, hogy pünkösdkor különvonatok indulnak a csíksomlyói búcsúra, s nem lesz ez másképp az új
esztendôben sem. A járat 1944-ben, Észak-Erdély elvesztését követôen megszûnt és csak pár éve indult újra útnak.
két szerelvényen utazhat. Az
egyik a Székely gyors, a másik a Csíksomlyó expressz
lesz. Az egyik vonatot a felújított veterán dízelmozdony, a
legendás Nohab, a másikat
Magyarország legkorszerûbb,
10 ezer lóerôs villanymozdonya, a teljes egészében az
ünnephez méltóan átfestett
Taurus fogja húzni. A Csíksomlyó expressz Sopronból
indul, és csornai, gyôri felszállási lehetôségek után jut
el Budapestre. A Keleti pályaudvarról a két vonat együtt in-

dul Erdély felé. Az útvonal
csodálatos: Nagyváradon, a
Sebes-Körös völgyén, Kalotaszegen, Kolozsváron, Szamosújváron, Désen, Dédán,
Székelyföldön át, ezeréves
magyar múltunk emlékei mellett halad el. A zarándokok falusi turizmus szálláshelyeken,
székely családoknál alszanak
Felcsíkban és Alcsíkban. A
következô napon a szálláshelyekrôl vonattal indulnak Csíksomlyóra, a pünkösdi szentmise helyszínére. Természetesen eljutnak az ezeréves határra is, ahol eszünkbe juthatnak Széchenyi szavai: „Jó
magyarnak lenni, igen nehéz,
de nem lehetetlen.”
HT

Fotó: werkfilm

A Székely gyors az 1940es második bécsi döntést követôen, a Budapestet Erdélylyel összekötô vonat után
kapta a nevét. A csíksomlyói
búcsú Ceaucescu bukása
után vált az erdélyi, a határon
belüli és kívüli magyarok százezreinek ökumenikus, nemzeti istentiszteletévé, szent találkozójává. Az ezeréves határra, a Gyimesekbe is eljutó
vonat olyan népszerû lett,
hogy idén már két különvonatot indítottak, sôt: az 1600 zarándok 2011 pünkösdjén is
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– Egész pontosan a csernobili reaktor felrobbanásától
az elsô szabadon választott
parlament és kormány megalakulásáig tart a történet –
foglalja össze a 92 percet a
rendezô, aki a forgatókönyvíró is egyben.
– Amit nem tudtam elmondani a rendszerváltásról dokumentumfilmjeimben, azt
most megpróbáltam a játékfilm eszközeivel megfogalmazni. Ehhez fantasztikus társakat találtam: Kubik Anna,

Lukács Sándor, Andorai Péter, Karalyos Gábor a fôszereplôk, de meg kell említenem
Vizy Mártont is, aki nemcsak
hogy szerepet is vállalt a filmben, hanem a zeneszerzô is.
A történet legfontosabb karaktere egy fiatalember, aki
rózsadombi jólétben él a döglôdô szocializmusban, szülei
külkereskedôk, akik mindent
megkaptak a pártállamtól. A
fiú párizsi tanulmányai alatt
megismerkedik a maoizmussal, itthon csatlakozik az el-

lenzéki körökhöz, akik balról
bírálják a Kádár-rendszert.
Hôsünk hamarosan az ellenzék egyik hangadója lesz, de
felhívja magára a III/III-as Fôcsoportfônökség figyelmét is.
Az elsô szabadon választott
parlamentbe már mint hôs kerül be – miközben a nézôk
megismerik másik oldalát is.
– Valóban létezett egy hasonló figura – mondja Dézsy.
– A hálózatban csak Kakukk
fedônéven tartották nyilván. Talán egyszer megtudhatja az ország, hogy ki volt ô. Sejtések
vannak, de sajnos ez kevés.
A rendezô reméli, hogy
filmjével elôsegíti azt a folyamatot, amely a rendszerváltás
tisztázását segíti.
HT

Fotó: Helyi Téma

Új házban ünnepelnek

Az állami kárenyhítésnek köszönhetôen már új, ajkai otthonában ünnepelhette a karácsonyt a devecseri Joó család. A civilek – az ingatlan.com és a Csodacsalád Egyesület –
pedig abban segítettek, hogy az asztmás kislány, a 10 éves Virág (képünkön jobbra) új,
egészséges otthonba költözhetett.
HT

A csíksomlyói búcsú az egyetemes magyarság találkozója

Világjátékok Budapesten
és Gödöllôn
Villámlátogatást tett Magyarországon Ron Froehlich, a
Világjátékok Nemzetközi Szövetségének (IWGA) elsô
embere.
Az IWGA elnöke a Nemzeti
Sportszövetség vezetôinek
– többek között Gémesi
György elnök – társaságában
Szekeres Pál helyettes államtitkárral és Tarlós István fôpolgármesterrel találkozott a budapesti városházán, majd a
Magyar Olimpiai Bizottság fôtitkárával, Molnár Zoltánnal és
Nagy Zsigmond nemzetközi
igazgatóval tárgyalt.
A tárgyalások témája a
2017-es Világjátékok magyarországi, pontosabban budapesti és gödöllôi rendezési
tervei voltak, hiszen a hét év
múlva rendezendô világesemény megrendezésére a két
város közösen pályázna.
A 2017-es budapesti Világjátékok ötlete elôször 2009ben vetôdött fel. A tajvani eseményen a magyar küldöttség

vezetôje, Gémesi György találkozott Ron Froelichhel,
ahol az esemény esetleges
magyarországi rendezésérôl
egyeztettek.
Gémesi György a Lázár
Lovasparkban találkozott Lázár Vilmossal, a Magyar Lo-

vas Szövetség elnökével, Lázár Zoltán hatszoros fogathajtó világbajnokkal, dr. Fehér
Károllyal, a Magyar Lovas
Szövetség sajtófônökével és
Szekeres Pál sportpolitikáért
felelôs helyettes államtitkárral. A megbeszélésen többek
között arról is szó esett, hogy
a Világjátékok sportágai közé
Magyarország felvenné a fogathajtást is.
K. Z.

Fotó: globollo.hu

Budapest, Szabadság-híd, 1986. április. Egy fiatalember
felmászik a turulra. Világútlevelet, szabadságjogokat követel a hatóságoktól azért, hogy lemásszon. Mindent megígérnek neki – majd elviszik a diliházba. Ezzel a jelenettel
kezdôdik Dézsy Zoltán elsô játékfilmje, amely a rendszerváltást megelôzô utolsó négy esztendôrôl szól.

Fotó: Helyi Téma

Turulról a diliházba

Gémesi György is találkozott Ron Froehlichhel, akivel a játékok szervezésérôl egyeztettek

Közélet / Kultúra

Felújították hazánk egyetlen Ford-Gaz teherautóját

Törvényt módosítanának
a patinás gyár jövôje érdekében

Ráncfelvarrás a ritka
jármûvön

Herend nem eladó!

kum, országimázsunk része.
Az állami tulajdon jelenléte
pedig a garancia a hazánk
számára fontos érték megtartására. Továbbá ez a jogszabály sosem volt végrehajtható, hiszen a társaság alapszabálya szigorúan korlátozza a
részvények átruházhatóságát. Részvények e szerint kizárólag az állam, a társaság,
az MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) Szervezete, munkavállalói és nyugdíjasai tulajdonában lehetnek
– mondta sajtótájékoztatóján
dr. Horváth Zsolt. A képviselô
kijelentette, az MRP program
megtartása mellett a kisebbségi állami részvényeknek
tartós állami tulajdonban kell
maradniuk, úgy ahogy 2007
elôtt volt, és meg kell szüntetni az elmúlt évek bizonytalan
állapotát. – A szocialisták
mindig megvizsgálták, mi

Fotó: Helyi Téma

A 2007. szeptember 25-én
hatályba lépett állami vagyonról szóló törvény kimondta, hogy azokat a társasági részesedéseket, amelyekben az állam nem bír legalább többségi befolyással,
értékesíteni kell. Mellékletben
sorolták fel azokat a társaságokat, melyek tartós állami
tulajdoni
részesedéssel
mûködhetnek tovább. Ebbôl
a mellékletbôl a Herendi Porcelánmanufaktúrát kihagyták.
Esetükben speciális rendelkezést hoztak. E szerint 2007.
november 30-áig a Herendi
Porcelánmanufaktúra állami
tulajdonú részvényeit át kell
adni a Regionális Fejlesztési
Holding Zrt.-nek.
– Politikai és szakmai baklövést is elkövettek e rendelkezés alkotói. A döntés egyfelôl rossz üzenet volt, hiszen
a herendi porcelán hungari-

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. része lehet a tartós állami tulajdonban tartandó vagyonnak

lenne, ha az állam továbbadna rajta. Üzenetünk egyértelmû: Herend nem eladó! –
jelentette ki a honatya. Ezzel
egyetért az MRP Szervezete,
vagyis a tulajdonos és a dolgozók is. Megkerestük Simon
Attilát, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatóját, aki megerôsítette, az állami részvénycsomag csak akkor kerülhetne ki a tartós és
közvetlen állami tulajdonból,
ha módosítanák az alapszabályt, melyhez a tulajdonosimunkavállalói közösség nem
járul hozzá. Simon Attila
hangsúlyozta, a tartós állami
tulajdon annak is garanciája,
hogy a jelenlegi manufakturális porcelánkészítésben tapasztalható rendkívül kiélezett versenyben Herend ne
lehessen az ellenséges felvásárlás célpontja. Hozzátette,
a kisebbségi állami tulajdon
megtartása gazdasági szempontból is indokolt. A manufaktúra ugyanis a jelenlegi tulajdonosi struktúrában nyereségesen, gazdasági versenytársként tud mû-ködni. Az állam részérôl pénzügyi teherrel nem jár. Ellenkezôleg, a
gazdasági társasággá való
átalakulás óta jelentôs osztalékbefizetôvé váltak az állami
kasszába.
– A Magyar Köztársaság
Országgyûlése az új jogi szabályozással kinyilvánítja a
Herendi Porcelánmanufaktúra, mint Hungarikum nemzeti
kincs jellegét, amelyet nemzeti tulajdonban akar tartani a
jelenben, és nemzeti tulajdonban kíván tartani Magyarország jövô nemzedéke számára is – jelentette ki Simon
Attila.
Dr. Navracsics Tibor és dr.
Horváth Zsolt törvénymódosítási indítványukat már benyújtották az Országgyûlés
elnökének. A parlament várhatóan tavasszal hozhat döntést.
HELYI TÉMA

A 2009-es évi adatokhoz
képest tavaly 10 százalékkal
több gyalogosgázolás történt. A balesetekben december elejéig 144-en vesztették
életüket. Az Országos Rendôr-fôkapitányság honlapján
közölte, hogy az esetek többségében a gyalogosok hibájából történt a baleset, és zömében idôsek halálával végzôdött, de a baleseti okok
összetettebbek. Ezek közé
sorolható az út- és látási viszonyokhoz való nem megfelelô alkalmazkodás, illetve az
idôseknél a nehézkesebb
mozgás, a figyelmetlenség, a
lassabb reakció.
HT

Fotó: illusztráció

Egyre több a gyalogosgázolás

Közel félmillió forintból újították fel azt a Ford-Gaz teherautót, amelyet az év elején adományozott a váci Biczó Rezsô a Fejér megyei, zámolyi hadikiállításnak. Az 1930-as
években gyártott jármû igazi kuriózumnak számít hazánkban. Az autót nemrég egy filmforgatásra is bérbe adták, ám
még bôven van mit javítani rajta.
A zámolyi Magtár épületében év eleje óta pihent az a
teherautó, amelybôl csak
egyetlen darab van Magyarországon. Nyugat-Európában és az oroszoknál találhatunk még néhány példányt a Ford-Gazból, ám hazánkban egyedül Zámoly

büszkélkedhet ilyen jármûvel. A háború után egy ideig
még használták országunkban ezeket a kocsikat, ám az
államosításkor elkobozták a
magánszemélyektôl, majd
kiselejtezték ôket. Csak a
rendszerváltás után kerültek
elô a csûrben rozsdásodó

Fotó: autósképek: Weimper Zoltán szerzô

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes és dr. Horváth Zsolt országgyûlési képviselô önálló képviselôi indítványt nyújtott be, hogy újra tartósan és közvetlenül állami
tulajdonba kerüljön a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 25
százalék + 1 kisebbségi részvénycsomagja. Ehhez módosítani kell az állami vagyonról szóló törvényt. Három évvel
ezelôtt, a szocialista kormányzás idején ugyanis ki tudja,
milyen szándékkal, Herendet kihúzták abból a felsorolásból, mely a tartós állami tulajdonban tartandó vagyont vette lajstromba.

Legutóbb egy háborús filmben szerepelt a Ford-Gaz

Csepel és Pannonia motorokhoz hasonlóan, hogy a
gyûjtôk kifényesítsék ôket.
Hazánk egyetlen Ford-Gaz
teherautóját a váci Biczó Rezsô ajándékozta a zámolyi
hadikiállításnak tavaly év elején, mivel fantáziát látott a
múzeumban. – Amikor megkaptuk, teljesen roncs volt. A
napokban viszont közel félmillió forintból ráncfelvarrást
csináltunk rajta. Ez azt jelenti, hogy még nagyon messze
van a tökéletes állapottól, viszont már nem rohad, lehet
vele közlekedni, tehát alkalmas a nagyközönségnek
való bemutatásra – nyilatkozta lapunknak Weimper
Zoltán helytörténeti kutató. A
munkálatokat egy simontornyai restaurátor végezte el, a
költségeket pedig a producer állta, aki kölcsönkérte az
autót egy filmforgatásra. Weimper Zoltántól megtudtuk,
hogy a kiállítás birtokában
van még egy autó, ám az
egyelôre darabokban hever,
s várja a megfelelô szponzort, aki segít abban, hogy
„kirakjanak belôle” egy különleges jármûvet.
HT

Énekel a siket szépségkirálynô

Fanni: A jeldalra
nincs recept
Még csak 18 éves, de már
ismeri az egész ország Weisz
Fannit. A fiatal modell nemrég Rúzsa Magdi mellett szerepelt a Megasztár színpadán, jelénekével a siketek
számára is érthetôvé tette az
énekesnô dalát.
– Bár a modellkedést sem
szeretném mellôzni, a jeléneklésre is nagyobb figyelmet akarok fordítani a jövôben, hiszen sokan vannak,
akiknek a jelnyelv az anyanyelvük, és fontos, hogy erre
mások is odafigyeljenek.
Szeretném elérni, hogy finomítsák a jelnyelvet, hogy az
iskolákban a siket gyerekeknek ne legyen gond egy-egy
levél megfogalmazása – magyarázza a siket szépség.
Nemrég Rúzsa Magdival állt
színpadon, és jelelte el az
énekesnô dalát. – Magdival
csodálatos volt együtt elôadni, ô egy angyal. Biztonságban éreztem magam mellette, mintha régi ismerôsök lennénk. Úgy vigyázott rám és
úgy segített, mint egy barát. A
jeléneklés viszont nagyon nehéz, nincs is rá receptem.
Többször elolvasom a dal
szövegét, lefordítom az én
nyelvemre, tanulom a szöveget, aztán megtanulom rit-

musra elôadni. Mindezt azért
teszem, hogy sokakhoz eljusson: márpedig siketként is le-

het érvényesülni és ez sokszor rajtunk, siket fiatalokon is
múlik.
HT

Fotó: Helyi Téma
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Legutóbb Rúzsa Magdival jelelt együtt
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Esze ágában sincs nyugdíjba menni
a 65 éves kômûvesmesternek

Mocsai Lajos tartott elôadást a veszprémi egyetemen

Tanár példaképekre
van szükség

ta Mocsai Lajos, majd kiemelte, hogy a testnevelô tanárok
és a sportszakemberek számára elengedhetetlen a hitelesség.
– Rengeteget kell dolgozni
és harcolni azért, hogy egy
szakember magas szintû hitelességet szerezzen magának, elengedhetetlen az önképzés és a szakmai kompetencia. Alapvetô elvárás a jó
kommunikáció, a retorika és
a megfelelô beszédkészség.
A nemzetközi tapasztalat azt
mutatja, hogy a kommunikációs szint magasra fejleszté-

Fotó: Helyi Téma

Nagy tetszést aratott Mocsai Lajos vitaindítója a tanárok
körében

Szandi gyerekei már
a babakocsiban is sportoltak
vív, és utána még focizik is. –
Még ennyi mozgás után sem
tudjuk idôben lefektetni aludni – meséli nevetne az énekesnô. Kislánya, a tízesztendôs Blanka a szertorna mellett kengoozik, amely az aerobik egyik formája. A legkisebb, már a négyéves Csabi

Izsáki András már 22 éves
korában letette a mestervizsgát. Alkotott, építette a házakat, közben technikusi képzettséget szerzett. 1976-ban
édesapja rábeszélésére a helyi téeszben lett építésvezetô,

de csak öt esztendeig bírta
kômûveskedés nélkül. Ismét
iparos lett, és azóta megszakítás nélkül építi vagy éppen
felújítja a házakat. Életében
mindössze két hetet volt betegállományban.

Izsáki András 65 évesen is mindennap dolgozik

– Hál’ istennek, munkám
mindig akadt, volt olyan év,
amikor nyolc-tíz házat is megépítettem. Látványos munka
a miénk, és nagyon jó érzés,
ha végigmegyek a városban,
hogy szinte minden utcában
van olyan ház, amit én építettem vagy felújítottam. Van
egész utcasor is, például az
Esze Tamás utca – mondta
büszkén Izsáki András, aki a
napokban töltötte be 65. életévét, ám esze ágában sincs
nyugdíjba menni. – Ez a munka éltet, az alkotás öröme,
hogy napról napra látom az
épülô ház gyarapodását, csinosodását. És még valamit el
kell mondanom: csak tatainak
építettem házat. A környezô
falvakban is csak olyanoknak,
akik innen költöztek ki oda.
Izsáki András 1994-tôl a
megyei kézmûves kamara elnökségi tagja, a kamarák
egyesítésétôl kezdve pedig a
megyei kereskedelmi és iparkamara kézmûves tagozata
építési szakosztályának elnöke. Két éve a mester a Tatai
Református Egyház gondnoka is, de már 18 éve presbiter.
– Munkámon kívül a családom a mindenem. A szûkebb
családdal, a gyerekekkel naponta találkozom, szabad
idôm nagy részét az unokákkal töltöm.
HT

Ki volt a szerbebb?
A pécsi közgyûlés úgy
döntött, hogy eltávolítják a
Nagy Jenô utcából dr. Doktor
Sándor szobrát. Az indokok
között merült fel, hogy a többek között elsô pécsi naturistaként is ismert orvos lelkes
támogatója volt a Baranyabajai Szerb-Magyar Köztársa-

ságnak, amely 1921. augusztus 14-étôl 21-éig „állt fenn”.
Az Európa Kulturális Fôvárosa program keretében
azonban november 17-étôl
december 10-éig kiállítása
volt Petar Dobrovics szerb
festônek, aki ugyanennek a
köztársaságnak az elnöke

volt. Nem vitatva Dobrovics
festôi kvalitásait, ráadásul pécsi születésû, azért furcsa fintora a politikának, hogy amíg
egy ügy képviselôjének szobrát eltávolítják a városból, addig ugyanezen ügy egy másik
képviselôjének kiállítást rendeznek.
HT

is sportol, ô judozik. – A legfontosabb, hogy a gyerekek
azt csinálják, amit szeretnek.
Rengeteg különféle sportágat
kipróbáltunk már, mindig az
volt a fontos, hogy boldogsággal csinálják, hogy sikerélményük legyen!
K. K.

Fotó: Helyi Téma

Az általános iskolás diákok
többsége a heti kettô-három
kötelezô testnevelés óra mellett maximum egy alkalommal
sportol, holott ennél többre
lenne lehetôségük – derült ki
egy felmérésbôl. A kérdôívet
kitöltô mintegy 600 tanár
egyöntetûen azt gondolja,
hogy a sportolás szeretete és
az egészséges életmód kialakítása elsôsorban a szülô feladata. Szandi ugyanígy vélekedik, mindhárom gyermeke
jár edzésekre.
– Mindenkinek arra van
ideje, amire akarja, hogy legyen! – véli Szandi. – A futás
például nem kerül semmibe,
maximum egy jobb cipô kell
hozzá.
Szandi legidôsebb fia, a
nyolcéves Domonkos heti háromszor szertornázik, kétszer

Izsáki András már kisgyermekként eltökélte, ô bizony
kômûves lesz. Pedig jó tanuló volt, sokra vihette volna az
élet más területén is. A 30 ezres Tatán maradandót alkotott, nincs a városban olyan utca, amelyben ne épített volna házat.

Szandiék nagy hangsúlyt fektetnek a sportra

Fotó: Helyi Téma

A kerekasztal-beszélgetésen sportvezetôk, testnevelô
tanárok vettek részt, és
mondták el gondolataikat a
témával kapcsolatban.
– Szerte Európában azt tapasztalom, hogy a vállalatoknál a sport jelentôs szerepet
kap a vezetôképzéssel kapcsolatban, már a kiválasztásnál is. A cégvezetôk merítenek az élsport lehetôségeibôl, adaptálják a megfelelô
technológiákat, és fontosnak
tartják a különbözô pedagógiai helyzeteket, az együttmûködési készséget – mond-

se több és jobb munkát jelent
a szakemberek számára.
A mesteredzô elmondta,
hogy a sportolónak és sportszakembernek a legfontosabb feladata, hogy tevékenységével példát mutasson. Motiválni halk szóval is
lehet, a hitelesség a lényeg,
nem pedig a kiabálás.
– Vissza kell hozni azt a lehetôséget, hogy a tanárok
meghatározó egyéniségek legyenek, így a testi nevelés is
beépülhet a gyerekek mindennapjaiba. Ehhez a testnevelôknek is meg kell felelniük
a társadalmi kihívásoknak,
sokkal szélesebb területen
kell tevékenykedniük, bôvíteniük kell a kapcsolatrendszerüket. Katasztrofális népegészségügyi állapot van hazánkban, aminek megváltoztatásához tanár példaképekre
is szükség van – érvelt Mocsai
Lajos, majd elmondta, hogy a
testnevelés területén is szükség van minôségügyi ellenôrzésre, ami alapján visszajelzést kaphatnak a szakemberek a munkájukról.
– Nem mindegy, hogyan
vezeti le a foglalkozást a testnevelô, mennyire felkészült,
törôdik-e a gyerekekkel, változatos-e a foglalkozás. Profi
módon kell dolgoznia a testnevelôknek, ami nem az anyagiakban nyilvánul meg, hanem a hozzáállásban. A testkultúrához is víziót kell kapcsolni, aminek megvalósításához kitartásra és áldozatokra
van szükség. A tehetség adomány, a jellem viszont vállalás,
a siker érdekében vállalni kell
a kísérletezést – magyarázta
Mocsai Lajos.
HT

Izsáki András egy várost
épített fel

Fotó: Helyi Téma

A sport szerepe a nevelésben címmel tartottak kerekasztal-beszélgetést a veszprémi egyetemen a Pannon Tudományos Mûhely szervezésében. A vitaindító elôadást Mocsai Lajos, az MKB Veszprém KC mesteredzôje tartotta, aki
a Pannon Egyetem címzetes docenseként rendszeres
meghívottja a tanóráknak.
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Doktor Sándor bontásra ítélt szobra
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Révay Zoltán vasúti bakter szeretett volna lenni
Új-Zélandon

Állatjóléti felelôst kell alkalmaznia
a nagyobb gazdaságoknak

Csigaházzal Skóciába

Sötétebb a stresszes állatok húsa

nyugdíjas lettem, valamint a
családi és anyagi körülményeim is úgy alakultak, hogy
valóra válthattam régi vágyamat, vehettem egy lakóautót,
amit elneveztem Csigaháznak
és elkezdtem a „világgá menést”.
Néhány hazai próbaút után
Nagy-Britanniát és írországot
vette célba Zoltán, ahol több
mint száz napot töltött összesen, bejárva olyan részeit is,
ahová egy-egy szûkös nyári
szabadság alatt bizony nehéz
eljutni. így viszont bebarangolhatott olyan különleges helyeket is, mint az Észak-írországban lévô Óriások útja elnevezésû, 40 000 bazaltoszlopból
álló terület, mely a természet, a
vulkáni tevékenység egyik különleges csodája. Nem kellett

Fotó: Helyi Téma

Jellegzetes, a maga nemében mondhatni egyedi jelenség: tar fej, ôsz szakáll, harsány nevetés. Mérnök úrnak
szólítanám, de ezen is nevet:
maradjunk annyiban, hogy
Réce, szinte mindenki így ismeri, mondja.
– Egyetemista koromban,
1969-ben utaztam elôször
Nyugatra, és valami megfoghatatlan, egészen különös érzés kerített hatalmába, ahogy
kinyílt elôttem a világ. Hozzáteszem, ez az érzés akkor
még hatványozottabban jelentkezett, mint manapság,
hisz egyebek mellett még javában létezett a vasfüggöny
és a 70 dolláros valutakeret is.
Akkor határoztam el, hogy ha
tehetem, akkor életem során
sokat fogok utazni – mesélt
Zoltán az elsô inspirációról,
melynek megvalósítására a
szûkös nyári szabadságok
ugyan kevesebb lehetôséget
nyújtottak számára, de az elmúlt évtizedekben hol motorkerékpárral, hol Wartburg
kombival így is bejárta Európa
számos országát.
– Az egyik fiatalkori álmom
az volt, hogy vasúti bakter legyek Új-Zélandon, az Auckland–Wellington fôvonalon, de
ehhez disszidálni kellett volna,
ez pedig nem jött össze, amit
ma már nem is bánok. Közben
elrepült az idô, idén tavasszal

rohannia, jutott ideje arra is,
hogy eltöltsön egy-egy napot
csendes kis halászfalukban,
így például a skóciai Port Williamben is. Az egyik legkedvesebb emlék az utam során éppen ez a kis falucska volt. Mintegy azonosulva a gondolattal,
oda is álltam a tengerparti szobor mellé. A halász Man-szigete felé néz, szemben vele pedig egy márványtábla, amin az
alábbi felirat olvasható: What is
this life, if full of care, We have
no time to stand and stare, ami
ha jól értettem, akkor valami
olyasmit jelenthet, hogy micsoda élet ez, ha tele van
gonddal, és nincsen idônk
megállni és bámulni.
A nyugdíjas világjáró a telet
itthon tölti és készül a következô útjára. A következô úti cél
jövô tavasszal Olaszország,
ezen belül is Szicília rejtett kincseinek felfedezése, majd ezt
követôen az Ibériai-félsziget
lesz a legközelebbi világgá
menés színhelye.
HT

Micsoda élet ez, ha tele van gonddal, és nincsen idônk
megállni és bámulni

Felbecsülhetetlen értékû leletek kerültek napvilágra
Sopronban

Egy miniszteri rendelet szerint 2013. január elseje után állatjóléti felelôst kell alkalmazniuk a nagyobb gazdaságoknak. Ô ügyel majd az állatgondozókra, hogy nem stresszelik-e az állatokat.
2013-tól minden olyan telepen kötelezô lesz állatjóléti felelôst kinevezni, ahol legalább
ötszáz csirkét, harminc lovat,
ötven szarvasmarhát, száz
sertést, száz futómadarat, kétszáz juhot, kétszáz kecskét,
kétszázötven anyanyulat, kétszázötven prémes állatot, háromszázötven tojótyúkot, ezer
foglyot vagy tôkés récét, ezer
hízónyulat vagy ötezer fácánt
tartanak zárt térben. A rendelet
azt is elôírja, hogy az állatjóléti
felelôsöknek meg kell tanulniuk az állatok jólétének jellemzôit és etikai vonatkozásait, az állatok élettani, higiéniai, etetési és itatási szükségleteit.
Ahhoz, hogy valaki bizonyítványt kapjon, tisztában kell
lennie a stressz fogalmával,
azzal, hogy mi okozhat
stresszt, és hogy milyen hatása van ennek az állatokra. Magyarországon eltérôek az állattartás jellemzôi. A különbözô telepekrôl kikerülô hús minôsége is változó lehet.
– Ez egy nagyon bonyolult
hormonális, kémiai folyamat.
A stresszfolyamat leírásáért
Sellye János Nobel-díjat is kapott. Valóban nagy probléma
ez, hiszen az állattartásban is
nagy szerepe van a stressz-

nek. A folyamatos stressz kimeríti a szervezetet, legyengíti
a természetes ellenálló képességet, az immunrendszert,
ami utat engedhet a fertôzéseknek –- mondta el dr. Péter
István Jász-Nagykun-Szolnok
megyei fôállatorvos.
A szakemberek szerint, ha
nem elégítik ki az állatok alapvetô igényeit, ha nem megfelelô az etetés, itatás, a hômérséklet, zavaró, durva hang- és

Meglátszik az állat húsán, ha tartós vagy hirtelen
stressz éri

Divatot teremt a függöny-stylist
Nemcsak a legnagyobb sztároknak jár a külön stylist. Új
iparág van ugyanis születôben: egyre többen keresik fel a
függöny-stylistot

2000 év emlékei rétegzôdtek egymásra

Fotó: Helyi Téma

Fotó: Helyi Téma

Feltárták a múltat
A soproni Fô tér felújításával
párhuzamosan folytak a régészeti kutatások, amelyek felbecsülhetetlen értékû, római kori
épületmaradványokkal, évezredes leletekkel gazdagították a
várost. Gabrieli Gabriella ásatásvezetô régész irányításával
tavaly március elejétôl június
közepéig végezték el a megelôzô feltárást a városháza és a
Storno-ház, illetve a Patikaház
és a Storno-ház közötti szakaszokon.
– Munkánk során olyan épített örökségi értékeket tártunk
fel, amelyek miatt a soproni önkormányzat a feltárt romok egy
részének bemutatása mellett
döntött – mondta Gabrieli Gabriella. – A bemutatandó terület a
városháza és a Storno-ház között található, az elôzetes vizsgálatok és tervek szerint megközelíthetô a várostorony melletti védôépületbôl, hiszen ott
láthatók a római északi kaputorony maradványai, a két terület
szintje pedig megegyezik. HT

fényhatásoknak vannak kitéve
az állatok, tartós stresszrôl beszélhetünk. Az ilyen körülmények között tartott állat húsa
sötét és száraz.
– A vágás elôtti hirtelen
nagy stressz olyan kémiai
anyagokat szabadít fel a szervezetben, melyeknek nyoma
lesz majd a húson is. Az úgynevezett PSE-s hús savós és
sápadt – tájékoztatott a fôállatorvos. – Ha olyan húst látunk
az üzletben, melynek tálcájára
folyik a húslé, biztosak lehetünk abban, hogy nagy
stressznek volt kitéve az állat.
HELYI TÉMA

Fotó: illusztráció

A soproni Révay Zoltán okleveles faipari mérnök, ahogy ô
mondja: volt. Persze ez így nem igaz, pusztán annyiban,
hogy néhány hónapja nyugdíjba ment. Egy tetôablakgyártással foglalkozó világcég vezetô beosztású munkatársa
volt több mint két évtizeden keresztül.

A függöny minden ablak dísze lehet

– Néhány évtizede bármelyik
varrónôre rábízhattuk ezt a munkát – mondta el Karádi Enikô függöny-stylist. – Mára jelentôsen
megváltoztak az igények és a
technikák is. A jó függöny észrevétlenül illeszkedik a környezetbe, nem vonzza magára a figyelmet, ettôl persze még szép kell,
hogy legyen! A jó függöny gyönyörködteti a szemet, felöltözteti
a szobát, keretezi az ablakot.
Ezernyi apró momentum van,
melyek hatással vannak a végeredményre, mint például az ablak méretei, a tapéta és a bútorok
színe, a kívánt látvány, a választott karnis, a könnyû függönymozgatás. De ki gondolná, hogy
a napos órák száma és idôpontja, sôt még a fûtés fajtája, a fûtôszerkezet nagysága és elhelyezése is rengeteget számít. Akik
ezzel foglalkoznak, az ilyen apró
dolgokra is figyelnek.
Az igazi stylist kívánságra a
helyszínen felméri a terepet, és
javaslatokat, terveket készít,
amelyekbôl a megrendelônek
csak ki kell választania azt, amelyik neki a legjobban tetszik. Még
a karnisok felszerelését és a függönyök felrakását is a szakember végzi, minimális idôre megzavarva egy-egy család magánéletét.
K. Z.

CSABAI MÉRLEG
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Arccal a természettudományok felé
Természettudományos ismeretek bôvítésére nyert pályázatot a kecskeméti fôiskola. Minderrôl dr. Hegedûs Gábor, a fôiskola dékánja számolt be azon a sajtótájékoztatón, mely a projekt bemutatását célzó konferenciát elôzte
meg a békéscsabai Kemény
Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskolában. A
természettudományos
és
mûszaki ismeretek, valamint

az alkotó tudás integrált,
komplex oktatási formáira –
modellezés, barkácsolás, kísérletezés, gyakorlati foglalkozások megvalósítása – 123
millió forintot nyertek. A fôiskola népszerûsítô tevékenysége széles körben ismert. A
projekt nyomán – melynek
összköltsége 146 millió forint,
a saját erô pedig 15 százalék
– a Mercedes kecskeméti
gyárának munkaerôigényét is

igyekeznek kielégíteni. A
Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Békés megyei
szervezetével közösen rendezett kistérségi tudományos
népszerûsítô konferencián a
diákok érdekes kísérleteket
ismerhettek meg a fizika, a
matematika és általánosan a
természettudományok témakörében.
Vándor Andrea
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CSABAI MÉRLEG
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyťlésének a 37/2010.
(XII. 20.) önkormányzati rendelete a
fizetŋ-parkolóhelyek mťködésének és
igénybevételének rendjérŋl szóló 21/2010.
(VI. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

MSZOSZ: valódi együttmûködés kellene
Valódi nemzeti együttmûködést, átgondolt jogalkotást szeretnénk elérni
ahelyett, ami az elmúlt hónapokban
zajlott, s amelynek eredménye az indoklás nélküli felmondás és a „nem pofátlan” végkielégítések visszamenôleges, 98 százalékos megadóztatása
olyan emberek esetében, akiket huszonöt-harminc évi munkaviszony után
küldtek el – mondta Pataky Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szö-

vetségének elnöke a közelmúltban Békéscsabán. Az elnök beszélt arról,
hogy az „alkotmányosság követelményeibe és az uniós alapjogokba ütközô” törvénymódosítások eredményeként 2011-ben az átlagkeresetûek roszszabbul járnak, és csak azok vihetnek
haza több pénzt, akiknek a fizetése közel háromszázezer forint. A szakszervezetek véleménye szerint az egykulcsos adóval a magas jövedelmûekhez
csoportosítanak át pénzt.

Közösség

CSABAI MÉRLEG

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL *

Ennek keretében a gyerekek
saját óvodájukban, iskolájukban vehetnek részt a néptánc
köré szervezôdô foglalkozásokon. A programban szerepelnek szakkörök, táncszínházi rendezvények, hagyományôrzô foglalkozások és
az iskolásoknál tánctábor is.
A tudományos vizsgálatok
szerint a tanulási zavarok szorosan összefüggnek a mozgás fejlesztésében jelentkezô
problémákkal. A szakembe-

rek a foglalkozásokon nagy
hangsúlyt fektetnek arra,
hogy népi játékok segítségével fejlesszék a gyerekek
mozgás- és ritmusérzékét, de
a kommunikációs képesség,
az éneklési készség, a játékbátorság és a szabálytudat
fejlesztése is fontos szerepet
kap. Ahogy az óvodában láttuk, mindezt úgy tanulják meg
a kicsik, hogy jót játszanak,
és közben igazán jól érzik magukat.
M. E.

Samospráva cabianskych Slovákov
‹

... itt a néptáncoskola
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Juraj Ando, predseda
Narodil som sa v najpočetnejšom centre maďarských
Slovákov v Békešskej Čabe,
kde za stáročia bola slovenská
menšina vo väčšine. Moje užšie rodisko je Jamina.
Po skončení slovenskej
základnej školy a gymnázia
som sa dostal na Slovensko do
Bratislavy, študoval som národopis. Od roku 1989 pracujem
v Múzeu Mihálya Munkácsyho
v Békešskej Čabe ako národopisec-muzeológ. Najhlavnejšou mojou úlohou v múzeu je
zachovávanie hmotnej a duchovnej kultúry Slovákov.
Výskum života našich predkov podľa mňa je preto dôležitý, lebo na svoj pôvod len ten

človek môže byť pyšný, ktorý
pozná svoje korene a významné osobnosti svojej národnosti.
Michal Lásik, podpredseda
Svetlo sveta som uzrel
v Slovenskom Komlóši, v rodine slovenských evanjelických
roľníkov. Moje rodinné dedičstvo formovalo
môj vzťah
k vlastnému rodu, kultúre
a jazyku, naučil som sa vážiť
pracovitosť, vypestovalo vo
mne silné sociálne cítenie. Po
skončení Univerzity Komenského v Bratislave som začal
pracovať na Slovenskom
gymnáziu, kde v súčasnosti
pracujem ako zástupca riaditeľa školy. Od r. 1996 som
predsedom Čabianskej organizácie Slovákov.

Mojim cieľom je, aby dolnozemskí Slováci boli hybnou silou dianí v našom národnostnom živote, pri budovaní
školskej a kultúrnej autonómie,
pri zachovávaní dedičstva otcov.
Dr Helena Csicselyová
Narodila som sa v Békešskej Čabe. Tu som chodila do
základnej i strednej školy. Teraz pracujem samostatne ako
advokátka.
Starí rodičia sa so mnou
rozprávali skoro vždy po slovensky, za moje vedomosti
môžem ďakovať im.
Pokladám za veľmi dôležité, aby sme spoznali a uctili minulosť, pestovali svoje tradície,
ale súčasne musíme venovať

dostatočnú pozornosť aj dnešnej slovenskej kultúre.
Hajnalka Krajcsovicsová
Pochádzam z rodiny so slovenskými koreňmi, členovia
ktorej vždy boli a sú úzko spätí
so slovenskou národnosťou .
Maturovala som v Slovenskom
gymnáziu v Békešskej Čabe
a po skončení vysokoškolských
štúdií a niekoľkoročnej pedagogickej práce som sa dostala do
Domu slovenskej kultúry, kde
dodnes pracujem ako organizátorka a administrátorka.
Verím, že popri spoznaní
histórie a tradícií je dôležité pestovanie národnostných
hodnôt a presadenie kultúrneho dedičstva do dnešného
života.

A csabai szlovákok önkormányzata
Polgármesteri jutalom
Háromhavi illetményüknek
megfelelô jutalmat szavazott
meg a decemberi közgyûlés
többek között Vantara Gyula
polgármesternek, aki azonban ebben a fél évben is civil
szervezeteknek ajánlja fel, karitatív célokra fordítja az öszszeget. Többek között az
alábbi civil szervezetek része-

sülnek a polgármesteri jutalomból: Fényes és Térsége
Egyesület 200 000 Ft, Evangélikus Egyház Pusztaföldvár
200 000 Ft, Jövô és Valóság
Közhasznú Egyesület 50 000
Ft, Varga Sándor Polgári Alapítvány 339 989 Ft, „Csupaszív” Nagycsaládosok Egyesülete 100 000 Ft.

Andó György elnök
A magyarországi szlovák
nemzetiség
legnépesebb
központjában, Békéscsabán
születtem, ahol évszázadokon
keresztül a szlovák kisebbség
volt a többség. Szûkebb szülôhelyem Jamina. A békéscsabai Szlovák Általános Iskola és Gimnázium elvégzése

Szívvel varrva
A Csabai Szlovákok Szervezete december 21-én a
Szlovák Kultúra Házába hívta az érdeklôdôket a Szívvel
varrva címû kiállításra, mely
az ötévente kiadott legnívósabb országos népmûvészeti kitüntetés, a Gránátalma díj elnyerésének tiszteletére készült. A Gránátalma
díjat 2010-ben a Hagyomá-

nyok Háza szakmai zsûrije a
dr. Illés Károlyné vezette tízéves csabai Rozmaring Hímzô
Körnek ítélte. A megjelenteket
István Anna, a ház vezetôje
üdvözölte, majd Lászik Mihály, a szervezet elnöke gyermekkora élményeit felidézve
nyitotta meg a tárlatot. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Štefan Daňo fôkonzul is.

után Szlovákiába, Bratislavába (Pozsony) kerültem néprajzot hallgatni. 1989 óta dolgozom a békéscsabai Munkácsy
Mihály Múzeumban néprajzos-muzeológusként, ahol
legfontosabb feladatom a régió szlováksága tárgyi és szellemi kultúrájának megôrzése.
Elôdeink életének a kutatása meglátásom szerint azért
fontos, mert csak az az ember
tud nemzetiségére büszke
lenni, aki ismeri gyökereit, történelmét és nagyjait.
Lászik Mihály alelnök
Tótkomlóson születtem
szlovák evangélikus parasztcsaládba. A családi örökség
formálta viszonyomat nemzetiségemhez, annak kultúrájához és nyelvéhez, megtanultam becsülni a munkát, erôs
szociális érzék fejlôdött ki
bennem. A bratislavai Ko-

menský egyetem elvégzése
után a szlovák gimnáziumban kezdtem dolgozni, ahol
ma igazgatóhelyettes vagyok. 1996-tól a Csabai
Szlovákok Szervezete elnökeként tevékenykedem a helyi közéletben.
Célom, hogy az alföldi
szlovákok – apáink örökségének megóvása mellett –
nemzetiségi életünk, valamint az oktatási és kulturális
autonómia
kiépítésének
mozgatórugói legyenek.
Dr. Csicsely Ilona
Békéscsabán születtem.
Általános és középiskolámat
is itt végeztem. Jelenleg ügyvédként dolgozom, önállóan.
Nagyszüleim szinte mindig szlovákul szóltak hozzám, tudásomat is nekik köszönhetem.

Nagyon fontosnak tartom,
hogy megismerjük és tiszteljük
múltunkat, ápoljuk hagyományainkat, de ezzel egyidejûleg
a mai szlovák kultúrára is fordítsunk kellô figyelmet.
Krajcsovics Hajnalka
Szlovák gyökerekkel rendelkezô családból származom,
melynek tagjai mindig kapcsolatban voltak és vannak a szlovák nemzetiséggel. A békéscsabai szlovák gimnáziumban
érettségiztem, majd a fôiskolai
tanulmányaim és néhány éves
pedagógiai munkásságom
után jelenleg a Szlovák Kultúra
Házában dolgozom mint szervezô és adminisztrátor.
Hiszem, hogy a történelem
és a hagyományok ismerete
mellett fontos a nemzetiségi értékek védelme és ápolása, a
kulturális örökség mai világba
történô átültetése.

Méznapok a „zöld” óvodában
Édes sütemény illata járta be
decemberben a Lencsési Lakótelepi Óvoda telephely-óvodájának levegôjét. Ügyes
kezû, kipirult arcú gyerekek
mézeskalácsot
díszítettek,
amelyekkel – Fábián Ferencné
mézeskalács-készítô felkérésére – részt vettek a Gyulai
Mézes Fesztivál kiállításán.
Készült itt mézeskalácsból
koszorú, fenyôfa és méhkas,

munka közben pedig jólesett
a kóstolgatás és a beszélgetés. A gyerekek már sokat tudnak a mézrôl és a méhekrôl,
hiszen a város egyetlen „zöld”
óvodájában hagyománya van
a méznapoknak, ilyenkor ismerkednek a kicsik a méhek
életével és a méhész munkájával. Már tudják, hogy a méz
nemcsak finom, édes, de fogyasztása segíti egészségünk

megôrzését is, ezért nagy
kincs.
Az óvoda munkaközössége külön programot dolgozott
ki arra, hogyan élhetnek a gyerekek környezettudatosan:
komposztálnak, „újrapapírt”
készítenek, virágot ültetnek és
környezetvédelmi napokat tartanak. A program átszövi az
óvoda nevelési évét, ünnepeljük a takarítási világnapot, az

állatok világnapját, a Föld napját, a madarak és fák napját.
Minden évszakban sok lehetôség adódik a természet
szépségeinek megláttatására
és megóvására. Az óvodások
továbbviszik a pozitív szemléletet, s felnôttként is mint szorgos méhecskék óvják, védik
majd környezetüket.
Sajben Mónika
és Vida Szûcs Eszter

Az egészség hete

Tóth Sándor (Tóth Produkció) a Korzó téren ételt osztott

SZERVIZ

CSABA TV BÉKÉSCSABA, TELEKI U. 5. TEL.: 66/327-005

Panasonic
SZÓRAKOZTATÓELEKTRONIKAI TERMÉKEK
GARANCIÁLIS SZERVIZELÉSE
MINDEN TÍPUSÚ TV, VIDEÓ, DVD, KAMERA GARANCIÁN TÚLI JAVÍTÁSA
RÖVID HATÁRIDÔVEL

A kollégium ôszi egészségnevelési hete az egymásra figyelés és a pozitív gondolkodás jegyében telt el. A fô téma
a dohányzás és a dohányzás
elleni küzdelem volt.
A Magyar Rákellenes Liga
„Füstmentes fal” címmel hirdetett pályázatot középiskolások részére. Az iskola védônôje, valamint kollégiumunk
egészségügyi szakképzésen
részt vevô tanulói elvégezték a diákok állapotfelmérô
szûréseit, méréseit. Volt vetélkedô is „Élj füstmentesen”
címmel, és Skultétiné Barna
Anita „A virágnak megtiltani
nem lehet” címû szexuális fel-

világosító elôadását is megtekinthette a kollégium legfiatalabb korosztálya. Indultunk a
Sorsfonó önismereti Egyesület Reklám-Érték címû alkotópályázatán, ahol diákjaink
egy reklámhordozó táskán
megjelenítve megmutathatták
a bennük rejlô értékeket, kifejezve, hogy „a reklám önmagában is fontos szemléletformáló eszköz, érték lehet.”
A pályázatra készült alkotásokat a Csaba Centerben
zsûrizték és kiállították. Kollégiumunk tanulója, Szöllôsi
Tünde elsô helyezést ért el.
Ananené Mária
nevelôtanár

14

Kultúra

CSABAI MÉRLEG

Kitüntetések a nemzetiségek napján
Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány, Lengyel, Román
és Szlovák Nemzetiségi önkormányzata az idén is megrendezte a nemzetiségek
napját a városháza dísztermében, ahol kitüntetéseket is átadtak.
A megjelenteket Kiss Tibor
alpolgármester köszöntötte,
példaértékûnek nevezve a
csabai kisebbségi politikát és
egy gyûrû gyémántjaihoz hasonlította nemzetiségeinket.
Az ünnepi mûsort a Bartók és
a szlovák iskola növendékeinek elôadásában élvezhettük.
A „Békéscsaba cigányságáért” kitüntetést Kovács Edina,
a Békéscsabai Munkaügyi Kirendeltség és Szolgáltató
Központ igazgatója vehette

át. A lengyelek Takács Pétert,
a Lencsési Közösségi Ház vezetôjét tüntették ki, s oklevelet
adományoztak Szûcs Ferencnének és Perlaki Pálnénak, a

Jankays tanuló
szép sikere
Tizenkilencedszer hirdette
meg a BAYER és az ENSZ
Környezetvédelmi Programja
(UNEP) nemzetközi környezetvédelmi gyerekrajz-pályázatát. Az aktuális téma a Föld
élôvilágának sokszínûsége
volt. A békéscsabai Jankay iskola hatodikos tanulója, Moldován Lili a világ 95 országának 3,2 milliónyi pályázója közül plakátjával a globális kategóriában a rangos ötödik helyezést érte el. Alkotásának
középpontjában a Föld és a
természet megújulásának orvoslása áll. A tanuló felkészítô
tanára Prekop János volt.

Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület tagjainak. A
„Békéscsaba románságáért”
plakettel a Tabán Néptáncegyüttes munkáját ismerték

el. A megyei román kisebbségi önkormányzat dr. Aurel
Aredelean, az aradi Vasile
Goldis magánegyetem rektorának adományozta a „Békés
megyei románságért” kitüntetést, a városi testület pedig
Eugen Gagea és Virgil Jireghie egyetemi tanszékvezetôk
munkáját jutalmazta oklevéllel. A „Békéscsaba szlovákságáért” kitüntetésben Horváth
Jánosné pedagógus és a Čabianska Ružička énekkar részesült. A szlovákok az ünnepséget megelôzôen emléktáblát is avattak volt iskolájuk
falán, a jelenlegi 2. Számú Általános Iskola Irányi utcai
épületénél. A nemzetiségek
napja adventi gyertyagyújtással zárult.
Vándor

Nyolcadszor is Ritka madár
Bizony, ritka az olyan madár,
ami nyolcszor egymás után,
évente közreadja egy város
irodalmi életének új és újabb
értékeit (mûveit), az ott élôk, az
onnan elszármazottak és a
„szellemi vendégek” alkotásait. Verseket, prózát, ki mit
mûvel és mit tesz le az asztalra a helyi irodalombarátok örömére. Lehet ez így közhelyes
is, ha annak vesszük, de az is
igaz, hogy a közhely olykor
nagyon is közel áll a valósághoz, és amit a Ritka madár békéscsabai irodalmi antológia
produkál, az a valóságot gyûjti
egybe most már a nyolcadik
alkalommal. Köszönhetô ez a

Magyar Téka Erkel Sándor
Könyvesháznak és tulajdonosának, Kôszegi Barta Kálmánnak. Ennyit mindenképpen
elôre kell bocsátani ahhoz,
hogy mérlegre tegyük a nyolcadikat, mely szerzôi számát
tekintve az eddigi legkiemelkedôbb. Huszonegy költô
több mint száz verse várja olvasóit és tizennyolc prózaíró a
legkülönfélébb témakörökben. Harminckilenc szerzô érkezik a Ritka madár 8-cal az
irodalom barátaihoz: „ezt gondoljuk, ezt írjuk mostanában”.
Közöttük új nevek és régiek,
ismerôsök és ismeretlenek,
mindenesetre jó, hogy idetar-

tozónak érzik magukat, hogy
csabaiak, még ha csak a már
említett „szellemi vendégként”
is, ami azért nem éppen keveset érô meghatározás.
Jó versek, izgalmas versszövegek kínálják magukat a
könyvben, közöttük ismertek:
Szilágyi András, úz Vajnai
László, Kántor Zsolt, Nagy Mihály Tibor, és ebben a körben
újak: Zalán Tibor, Rónay-Balázs Zoltán, Dudás Sándor és
mások. A prózaválaszték is
meglepôen gazdag, az új vendég Benedek István Gábortól
Sarusi Mihályon és Grecsó
Krisztiánon át Kiss Ottóig.
Sass Ervin

PROGRAMAJÁNLÓ
Január 19–21.
Sötét idôk rejtélyei (nemzetközi
régészeti konferencia a Fenyves Hotelben)
Január 20-áig
Polgárosodás (kiállítás a múzeumban)
Január 20.–május 29.
Régészeti rejtélyek Békés megyében (régészeti kiállítás a
múzeumban)
Január 21–23.
XX. Országos Aranysarkantyús
és Aranygyöngyös Szólótáncfesztivál a Balassi Bálint Magyar Mûvészetek Házában

Január 22-én 8.30-tól
Gerla kupa (amatôr asztalitenisz-bajnokság a Gerlai Általános Mûvelôdési Központ tornatermében)
Január 22–23.
Esküvô (kiállítás a Csaba Centerben)
Február 6-áig
Jégkorszak (kiállítás a Körösök
Völgye Látogatóközpontban)
Február 9-éig
Kállai Júlia grafikusmûvész kiállítása a Jankayban
Február 27-éig
Régi román üvegikonok Erdélybôl (kiállítás a múzeumban)

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!
TOURINFORM – BÉKÉSCSABA • 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9.
Tel./fax: 66/441-261, bekescsaba@tourinform.hu, www.turizmus.bekescsaba.hu
Nyitva tartás szeptember 1-jétôl június 14-éig:
hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00, hétvégén: zárva.
Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés; belépôjegyek árusítása helyi és országos rendezvényekre (Interticket, Ticket Express, Ticket Pro, Ticketportal és Jegymester jegyek); ingyenes
prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, rendezvényekrôl. • Megvásárolhatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék, hátizsákok, tollak, tollkészletek, kitûzôk,
kulcstartók, sapkák, noteszek), Munkácsy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák,
Magyar Turizmus Kártya, térképek, képeslapok, útikönyvek.

Társastáncbajnokság
Az elmúlt év végén immár
41. alkalommal rendezték
meg az Országos Társastánc
Bajnokságot és Páros Kûr
Magyar Bajnokságot a sportcsarnokban. Az est háziaszszonya a Szombat esti lázból
ismert Pálinkó Lujza, házigazdája pedig Fábián Tamás helyi rádiós volt. A gyönyörû ruhákat viselô versenyzôk standard és latin táncokban mérhették össze tudásukat. A latin ritmusok, a pezsgés jólesett testnek és léleknek – engedte elfelednünk a kinti zord

idôjárást, ami miatt tíz pár le is
mondta a részvételt. Csabai
és Békés megyei táncosok is
szép eredményeket tudhatnak magukénak: felnôtt „S”
latin kategóriában elsô lett a
gyomaendrôdi Kovács László
(Kner Táncsport Egyesület)
és Kelemen Erika (Nyíri Lajos
Táncsport Egyesület, Békéscsaba). Felnôtt „A” latin kategóriában ötödik helyezést ért
el a gyomaendrôdi Hasznosi
Kolos–Gál Szilvia páros (Kner
Táncsport Egyesület).
Vándor Andrea

Népdalénekesek találkozója
A Békés Megyei Ibsen Oktatási, Mûvészeti és Közmû-velôdési Nonprofit Kft. kulturális irodája és az Életfa Kulturális Alapítvány decemberben rendezte
meg a III. „Kádár Ferenc” Dél-al-

földi Népdalénekesek és Népzenei Szólisták Találkozóját általános és középiskolások, valamint
felnôttek számára. A rendezvény
elsôdleges célja Békés, BácsKiskun és Csongrád megye élô

néphagyományainak, nép-zenei
értékeinek ápolása. A Kádár Ferenc-díjat Csenki Zalán szegedi
versenyzô nyerte el, aki kobzán
játszott, és a középiskolás kategóriában indult.
V. A.

Premier Mûvészeti Pódium

AJÁNLATUNKBÓL:
ÛZLETHELYISÉG,
IRODA:
A Haán Lajos utcában 37 m2-es
irodahelyiség kiadó. Ár: 1900
Ft/m2.
Az Andrássy úton 75 m2-es üzlethelyiség kiadó. Ár: 3000
Ft/m2.
A Csaba közben újszerû, 27 m2es üzlethelyiség kiadó. Ár:
40 000 Ft + rezsi.
A Lázár utca elején irodahelyiség
kiadó. Ár: 100 000 Ft.
A Belvárosban 90 m2-es, négy
helyiségbôl álló irodakomplexum eladó. Ár: 20 M Ft.
A Juszt Gyula utcában, háromszintes családi házban két külön
álló lakás (1. emeleti 86 m2-es és
tetôtéri 70 m2-es), valamint 86
m2-es, földszinti, két részre osztható üzlethelyiség egy saját parkolóhellyel eladó. Ár: 45 M Ft.

ÉPÍTÉSI TELEK, FÖLD,
TANYA:
Veszelyen 1740 m2-es vízparti telek eladó. Ár: 500 000 Ft.
A Peresi holtágon 800 m2-es vízparti horgásztelek saját stéggel,
lakókocsival eladó. Ár: 1,59 M Ft

815 m2 telek eladó. Fúrott kút,
villany van. Ár: 2,5 M Ft.
805 m2-es, belterületi építési telek bekerítve, fúrott kúttal eladó.
Ár: 2,5 M Ft.
750 m2-es telek faházzal, villannyal, fúrott kúttal eladó. Ár:
2,49 M Ft.
Jaminában 1000 m2-es, akár két
lakás építésére alkalmas telek eladó. Ár: 4 M Ft.
Fényesen, a Fényesi út mellett
2280 m2-es építési telek eladó.
Ár: 5,5 M Ft.
A Körte soron 822 m2-es építési
telek eladó. Villany van, a telek
elôtt víz, a gáz bevezethetô. Ár:
5,8 M Ft.

LAKÁSOK:
A Tolnai utcában téglablokkos,
51 m2-es, kétszobás, 4. emeleti
lakás eladó. Ár: 6,15 M Ft.
A Tolnai utcában 2. emeleti, erkélyes, egyedis, kétszobás lakás
eladó. Ár: 8,2 M Ft.
A Millennium-ltp.-en felújított,
kétszobás, egyedis lakás bútorozva eladó. Ár: 8,3 M Ft.
Az Áchim-ltp.-en felújított, háromszobás, erkélyes, egyedi gázos, 1. emeleti lakás eladó. Ár:
8,3 M Ft.
A Lencsésin felújított, 70 m2-es,
két és fél szobás, erkélyes lakás
eladó. Ár: 8,4 M Ft.

A Penza-ltp.-en 3. emeleti, kétszobás, egyedis, klímás, erkélyes, felújított lakás eladó. Ár:
8,9 M Ft.
A Kôris utcában 64 m2-es, földszinti, kétszobás, egyedi fûtésû,
erkélyes lakás eladó. Ár: 9,5 M Ft.
A belvárosban elsô emeleti, háromszobás, 67 m2-es, erkélyes
lakás hôszigetelt házban eladó.
Ár: 9,9 M Ft.
Belvárosi felújított, két és fél szobás, étkezôs, egyedi gázos, erkélyes lakás eladó. Ár: 9,9 M Ft.
A belvárosban 3. emeleti, egyedi
gázos, erkélyes, két és fél szobás, klímás lakás eladó vagy elcserélhetô. Ár: 9,9 M Ft.
Az Andrássy úton háromszobás,
egyedi fûtésû, 90 m2-es tetôtéri
lakás eladó. Ár: 10,2 M Ft.
A belvárosban nappali + egy hálószobás, 46 m2-es, 2. emeleti,
egyedis lakás liftes házban eladó. Ár: 10,3 M Ft.

CSALÁDI HÁZAK,
HÁZRÉSZEK:
A belvárosban egyszobás lakás
felújított házrészben egyedi
fûtéssel eladó. Ár: 3,99 M Ft.
A Bezerédi utcában két külön
lakrészes, felújítást igénylô csa-

ládi ház összközmûves telekkel
eladó. Ár: 8,9 M Ft.
Jaminában, a Franklin utcában
150 m2-es, kétszobás, kétkonyhás családi ház jó helyen eladó.
Ár: 9,8 M Ft.
A Kézay utcában háromszobás,
117 m2-es családi ház teljes
közmûves, 597 m2-es telken eladó. Ár: 10,5 M Ft.
A belvárosban felújítást igénylô
családi ház 1029 m2-es telekkel
eladó. Ár: 11,5 M Ft.
A Klapka utcában háromszobás
utcai házrész saját udvarrésszel,
garázzsal eladó. Ár: 12 M Ft.
Jaminában kertes, háromszobás,
központi fûtéses családi ház 20
m2-es garázzsal 620 m2-es telekkel eladó. Ár: 12 M Ft.
A Kis-Tabán utcában 530 m2-es,
sarki telken álló háromszobás
családi ház telekárban eladó. Ár:
13 M Ft.
A Fiumei utcában kétszobás, felújított családi ház két garázzsal
eladó. Ár: 13,9 M Ft.
Új építésû, háromszobás, 100 m2
-es, hôszigetelt családi ház eladó. Ár: 14,4 M Ft.
Irodánk szarvasi, kecskeméti,
szegedi és gyulai ingatlanokkal
is rendelkezik!
Irodánk mobil üzletkötôket keres. Tel.: 30/391-9051

Még tavaly év végén rendezték meg elôször azt a
könnyûzenei estet, melyen a
Premier Mûvészeti Szakközépiskola lelkes diákjai és tanárai
szórakoztatták a közönséget
zenés, táncos produkcióikkal.
Az iskola profiljának minél szélesebb körben történô megismertetését célzó esemény a

„Premier Mûvészeti Pódium”
nevet kapta, s a tervek szerint a
jövôben havi rendszerességgel nyújt majd lehetôséget az
iskola fiataljainak arra, hogy közönség elôtt csillogtassák meg
tehetségüket. Az intézménybe
jelenleg 44 szakközépiskolás
tanuló jár, akik a mûvészeti (fôleg könnyûzenei) képzés mel-

lett a közismereti tantárgyakból
érettségire is készülhetnek –
tudtuk meg Kulcsár Sándortól,
az iskola vezetôjétôl. A pódium
decemberben 21-én már megújult mûsorral várta az érdeklôdôket, januárra pedig ismét felfrissített repertoárral készülnek
a növendékek és tanáraik.
K. K. P.

ÉRTESíTEM
BÉKÉSCSABA
VÁROS LAKOSSÁGÁT,
hogy a 2010–2011-es
téli útüzemeltetési
feladatokat
(hótakarítás,
síkosságmentesítés)
továbbra is Klemm Ferenc
egyéni vállalkozó látja el.
(Tel./fax: 66/437-059,
06-30/975-2404,
klemmf@freemail.hu.)
Észrevételeket,
bejelentéseket,
megrendeléseket
a fenti elérhetôségek
bármelyikén
szívesen fogadunk.

Közélet / vélemény
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Magyar Teátrum díj
Ilyen nem volt még a békéscsabai színházban, ahol mostanában meglepetések sorozata várja a színházbarátokat.
A legújabb: a Magyar Teátrum
Társaság a Jókai Színházban
rendezte meg a társaság és a
Magyar Teátrum címû havilap
által alapított Magyar Teátrum
Díjak ünnepélyes átadását a
színházi háttér- és kiszolgálószakmák kiválóságai számára
a 2010-es esztendôben.
Fekete Péter, a Jókai Színház igazgatója frappáns színházi történettel magyarázta a
díj jelentôségét, mellyel évente öt hazai és egy határon túli
magyar színház legjobb háttérmunkását jutalmazzák. Elsô
alkalommal Magyar Teátrum
Díjat kapott Somogyiné Borhi
közönségszervezô
Gizella
(Szolnoki Szigligeti Színház),
Szilágyiné Antal Éva színházi
kalapos (Debreceni Csokonai
Színház), Lakatos Károly és
Lakatos Károlyné Vera maszkmester és fodrász (Békés Me-

Az áldozatok
védelmében
A Békés Megyei Rendôrfôkapitányság bûnügyi igazgatóságának bûnmegelôzési
osztálya december közepén
konferenciát rendezett a Fiumében az áldozatvédelem és
a családon belüli erôszak témakörében. A konferencián
bírák, ügyészek, valamint a
családvédelem, az oktatás és
az egészségügy területén
dolgozó szakemberek vettek
részt.

Avar kori leletek
A „Rejtélyek a múltból – Békés
megye régészeti kincsei” címû, a
megye területén végzett régészeti feltárások gazdag leletanyagának legkülönlegesebb darabjait
bemutató, négy hónapon át tartó
régészeti kiállítás nyílik január 20án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A kiállításon megtekinthetô
a híres kunágotai lelet is.

gyei Jókai Színház), Kis József
szcenikai csoportvezetô (Székesfehérvári Vörösmarty Színház), Szentmiklósi Ildikó ügyelô (Veszprémi Petôfi Sínház)
és Majoros Róbert fôvilágosító
(Újvidéki Színház).
A díjkiosztót kísérô mûsorban vendégmûvészek – Szomor György, Fésûs Nelly, Göth
Péter, Kulcsár Lajos – és a Jókai Színház tagjai szerepeltek.
A gálaestet december 22-én
felvételrôl a Duna Televízió is
közvetítette.
Sass Ervin

Kérem, könyörgöm, ne
hagyják tönkretenni az országot! Gyarapítsák tovább
az eddig általunk, öregek által létrehozott értékeket, vagyonokat! Magyarságunk ne
csak abból álljon, hogy sírunk – és okkal – a határainkon kívül kényszerített magyarokért, hanem itthon is
bizonyítsuk, hogy okosak,
ambiciózusak vagyunk. Nézzenek körül az országban,
találják ki, hogy mit lehetne
kezdeni az üresen kongó
gyárakkal!
Egyik barátomtól hallottam, hogy azért nem tudunk
struccot tenyészteni, pedig a
húsának lenne piaca, mert
nincs vágóhíd.
A tv-ben képeket láttam a
mangalicafesztiválról. Ha én
nem lennék ilyen öreg, mint
amilyen vagyok, biztosan
megpróbálnék egy zrt.-t alakí-

A Féling 25 programsorozat
keretében (szervezôi: Féling
Színház, Csaba Honvéd Kulturális Egyesület) decemberben mutatkozott be a füleki
Zsákszínház társulata, amely
Mázik István rendezésében a
Találkozások címû (Albee:
Nem félünk a farkastól c.
mûve alapján készült) drámát adta elô. A kétrészes
mûvet négy szereplô jegyzi,
akik hiteles színpadi jelenlétükkel méltán vívták ki a közönség elismerését.
Ugyancsak decemberben
a Dr. Rock (Pleskonics András) „Az elmúlt 60 év legjobb
zenéi” címmel zenés programmal kedveskedett a
mûfajt kedvelô közönségnek, majd karácsony elôtt a
szegedi Máj Blues Five teremtett jó hangulatot a FEKben.
A következô programunk
január 14-én Szeverényi Mihály képzômûvész kiállítása
lesz.

Speciális jármûvek a fa alatt
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete az
országban az elsôk között,
Békés megyében elsôként
kezdte meg a fogyatékos
emberek önálló életvitelét segítô szolgáltatások létrehozását. 2000-ben alakult az önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat, amelynek
múlt év végén – a fogyatékos
emberek igényeinek szélesebb körû kiszolgálása érdekében – két új, speciális szállítójármûvet vásárolt az egyesület. Az autókat az intézmény karácsonyi ünnepségén adták át.
Mint azt Czeglédiné Kovács Ágnes, az egyesület elnöke elmondta, példaértékû
modellkísérleti programként
indult a támogató szolgálat,
amelynek révén elérhetôvé
vált a súlyosan fogyatékos
emberek számára a személyi
segítés, a speciális szállító
szolgálat, az információnyújtás és a tanácsadás. A szol-

Tudásegyesítés és munkahelyek
A felnôttképzési szervezetek, a
vállalkozások és az önkormányzatok összefogásával létrejöttek egy olyan gazdaságfejlesztési program elindításának
feltételei, amelyek a Kárpát-medence valamennyi magyar lakta régióját összekapcsolva nyújt
kiváló lehetôséget a munkaerôképzés és munkahelyteremtés
széles körû fejlesztésére – jelentette be Molnár György, a Békés
Megyei Regionális Képzô Központ vezetôje a „Lendületben a
Pannon Forrás” címû projekt
zárókonferenciáján.
A központ vezetôje hangsúlyozta, hogy a lezárult program
és eredményei remek alapot
nyújthatnak további olyan egységes tananyagrendszerek kidolgozására, amelyek a programot támogató vállalkozói hálózatok és önkormányzati szövetségek támogatásával érdem-

Ifjú diplomások! Vállalkozók!
Hölgyeim! Uraim!

Dráma és zene
a FEK-ben

tani
strucctenyésztôkbôl,
mangalicanevelôkbôl, húsfeldolgozó szakemberekbôl.
Bevonnék gasztronómusokat, pályázatírókat, két-három nyelven beszélô külkereskedôket is, és a két állatfajtából vegyesen kidolgoznék egy új terméket – szárazárut és felvágottakat, húskrémeket stb.
Biztosan lenne piaca. Pályázattal pedig az üres baromfifeldolgozó és más húsfeldolgozók élô üzemekké
alakításával lehetne pénzt teremteni. A turistaútvonalak
mentén a strucckifutók még
látványosságot is jelentenének.
Hölgyeim! Uraim! Ha ezt
vagy valami hasonlót megvalósítanak, küldjenek egy
uzsonnára valót a szerkesztôség pár emberének, hogy
mi is érezzük: tettünk valamit
a hazáért!
Ledzy

ben járulhatnak hozzá a hazai
és a szomszédos országok
munkahelyteremtô törekvéseihez. Bacsárszki Pál, az Építôipari és Innovációs Klaszterek
Országos Tanácsának elnöke
konkrét elképzelésekkel is elôállt a Fenntartható Otthon Program bemutatásával, melynek fô
célja a hazai (mintegy 1,2–1,3
millió) lakás és lakóépület felújítása, és ezen keresztül az ottho-
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nok energiafelhasználásának
javítása. A zárókonferencián
részt vett Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezetô elnöke is, aki szerint a
program olyan példaértékû, határokon átívelô nemzeti együttmûködéssel kecsegtet, amely
oktatási és gazdasági integrációt eredményezhet a Kárpátmedencében.
Kárász-Kiss Péter

gálat célja az érintettek önálló életvitelének megkönnyítése – elsôdlegesen a lakáson
kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével –, valamint a lakáson belüli speciális segítségnyújtás az önállóság megôrzése mellett.
A tizenháromezer tagot
számláló egyesület a Napraforgó Gyógypedagógiai Központban emellett két és fél

éve biztosítja a halmozottan
fogyatékos tanulók fejlesztôiskolai ellátását, amelyre évrôl évre egyre nagyobb az
igény. A várossal kötött közoktatási megállapodás alapján a súlyosan vagy halmozottan fogyatékos csabai
gyerekek ellátását is a
gyógypedagógiai központ
végzi.
M. E.

Olvasói levél
Dél múlt, hazafelé tartok, a Szabadság téren várom a 8-as buszt.
Meg is érkezik, zsúfolt, alig tudom felverekedni magam. Évek
óta naponta utazom ezzel a járattal, már megszoktam, hogy az
ülô utasok átlagéletkora tizenhat
év, az állóké meg hetven. Olyat
még nem láttam ez alatt a közel
három év alatt, hogy bármelyik
fiatal átadta volna a helyét. Az
sem zavarja ôket, ha a mellettük
álló idôs utas két mankóra támaszkodik. De ez már annyira
nem érdekes, hogy emiatt tollat
sem ragadtam volna. Mostanában azonban gyakori az alábbihoz hasonló eset, amitôl még
hatvanévesen is zavarba jövök.
A négyes ülésen három lány
és egy fiú ül, az egyik lány ölében
is egy fiatalember, a társaság ötödik tagja. Fülsértôen hangosak,
és nagyon trágárak. – Ne verd
már a f...kad, te köcsög! – így a

lány, aki ölében tartja a fiút. – Állandóan b...nék, téged is
megb...nálak, de még a csivavát
is! – mondja jó hangosan a srác,
és vigyorog. A lánynak, úgy látszik, tetszik az udvarlásnak ez a
módja, mert fejhangon felnevet.
– Szerintetek a Bogi szûz még? –
kérdi egyik lány. – Hülye vagy? Az
egész suli megdugta! – válaszolja szinte kiabálva a másik fiú. – Pedig nyomorék – így egyikük, és
erre mindannyian visítva felröhögnek.
Ebben a stílusban folytatódik a
diskurzus, amíg az autóbusz-állomáson végre mindannyian leszállnak. Nézem az idôsebb utasokat. Valamennyien lehajtják a
fejüket. Senki sem szól, nem mer
szólni. Pedig jó lenne megkérdezni tôlük, hol, melyik iskolában
tanítják Csabán ezt a stílust – az
adófizetôk pénzébôl...
Név, cím a szerkesztôségben

APR Ó H IR D ETÉS
SZOLGÁLTATÁS
Egyéni és társas vállalkozások részére
könyvelés teljes körû ügyintézéssel. Telefon: 30/609-2816.
Ajtózárak, ablakzárak cseréje. Tel.: 0630/246-4934.

Szobafestést, mázolást, tapétázást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést, hõszigetelést, nemesvakolatok
készítését vállalom! Lestyán Pál,
Gorkij u. 6. Tel.: 436-226, 30/4818071.
Iroda, lépcsôház takarításátvállalom
számlaképesen. Tel.: 30/290-8726.
Redôny-, reluxa-, szalagfüggönykészítés, -javítás részletfizetéssel is.
Nyílászárók javítása. Tel.: 454-171,
70/212-6776.
Festés, mázolás, tapétázás, homlokzatfestés. Marik István, Békéscsaba,
Tavasz u. 83., tel.: 30/275-7263.
Könyvelés egyéni és társas vállalkozóknak, teljes körû ügyintézéssel.
Telefon: 20/567-6521.
Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával Békéscsabán. Telefon: 20/935-8173,
Péter József.
Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló,
harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenzô szerelése. Tel.: 30/233-4550.

Utánfutó-kölcsönzés! Békéscsaba,
Dobos István u. 20. Tel.: 70/3357584, 66/636-135.
Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. Telefon: 20/921-2521 és 20/944-6986.
Számítógépek javítása. Tel.: 0670/228-6377.

OKTATÁS
Angolnyelv-oktatás
Békéscsabán:
www.feronil.hu.
Angolnyelv-oktatás: 06-30/345-9237.
Angolnyelv-oktatás minden szinten. Tel.:
06-30/681-4416.

MUNKA
Ingatlanirodánk üzletkötôket kereskötetlen munkaidôben, másodállásban is. Tel.: 30/326-8630

JÁRMÛ
3,5 tonnás, magas, hosszú hálófülkés,
zárt WLT 35-ös eladó, illetve bérbe kiadó. Tel.: 06-30/732-0338.

EGYÉB
Elégedetlen Ön a biztosító kárrendezésével? Mi segítünk! CREDIT
LIFE Bt., Békéscsaba, Andrássy út
6., tel.: 30/940-6578.
Kukoricát, napraforgót nagy tételben
vásárolok. Tel.: 06-20/657-6224.
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CSABAI MÉRLEG

A tavalyi év kick-box versenyzôje
Többszörös világkupa- és országos bajnoki gyôzelem, kadet Európa- és világbajnoki
cím – röviden ezeket az eredményeket olvashattuk Hanicz
Nelli dicsôséglistáján egészen 2010. november 27-ig.
A Békéscsabai Lakótelepi
SE fiatal tehetsége ugyanis
ezen a napon szerzett csapatban aranyérmet a tavalyi, görögországi kick-box Eb-n, egy
nappal azt követôen, hogy a
felnôttek 55 kg-os mezônyében egyéniben is a legfényesebb érmet érdemelte ki. A
mindössze 19 éves válogatott
eddigi élete legnagyobb sikerének érzi az Európa-bajnoki
címeket, de korántsem jutott
még karrierje csúcsára, hiszen ahogy fogalmazott: nagyon szeretné folytatni az
éremgyûjtögetést a jövô évi
dublini világbajnokságon. A
fiatal kora ellenére nyugodt és

pontos küzdelemre is képes
csabai sportolónô saját bevallása szerint épp a kellô higgadtság volt a siker kulcsa az
egyéni döntô során, ahol a
szövetségi edzô, Király István
taktikai utasításait követve,
egy nála magasabb, sokkal
hosszabb végtagokkal rendelkezô orosz ellenfelet, a kellemetlen stílusú Anasztazia
Rumina-t sikerült legyôznie.
Harcos, de mégis könnyedebb küzdelem várt a magyar
válogatottra a csapatok finá-

Szilveszteri
futógála
A Buda-Cash Békéscsabai
Atlétikai Klub huszonkettedik
alkalommal rendezte meg az
immáron hagyományosnak
tekinthetô szilveszteri futógálát, ezúttal a sportcsarnoknál.
A versenyen több mint négyszázan indultak. Az indulók
mókás öltözetekben voltak,
akadt, aki egy szál fürdônadrágban teljesítette a távot.

VII. Esküvô-kiállítás a Csaba Centerben
„Minden, ami az esküvôhöz kapcsolódik”
Színes esküvôi forgatag várja
a látogatókat 2011. január 22-én és 23-án a
Csaba Centerben, ahol a kiállítók
bemutatják az esküvôvel, lakodalommal kapcsolatos szolgáltatásaikat,
termékeiket.
Egy helyen kiválaszthatja az álmainak
megfelelô ünnepi kellékeket,
szolgáltatásokat!
Nyitva tartás: szombaton 10.00–19.00,
vasárnap 9.00–18.00.
A belépés díjtalan!

VOKE Vasutas Mûvelôdési
Háza és Könyvtára
5600 Békéscsaba, Andrássy út 79–81.
Telefon: 66/322-240. www.bcsvmh.hu
E-mail: vasutas@bcsvmh.hu
A VOKE Vasutas Mûvelôdési Háza és Könyvtára a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0072. sz.
„Hass, alkoss, gyarapíts!”pályázat keretében februárban a következô díjmentes
programokat hirdeti meg álláskeresôk, munkanélküliek, pályakezdôk, gyeden,
gyesen lévôk, képesítés nélküliek és egyéb hátrányos helyzetûek részére:
– munkavállalásra felkészítô csoport (hat egymást követô alkalommal csoportmunkára várjuk azokat az érdeklôdôket, akik készségeiket és képességeiket szeretnék bôvíteni annak érdekében, hogy nagyobb eséllyel tudjanak elhelyezkedni a munkaerôpiacon. A csoportban többek között megismerkedhetnek a hatékony kommunikációs, önreprezentációs, válságkezelési és álláskeresési technikákkal. A csoport minimum 12 fôtôl indul);
– asszertív tréning csoport (az asszertív tréning azok számára nyújt segítséget, akik
szeretnék jobban megérteni a kudarcot jelentô helyzeteket és ezekben a helyzetekben
önmagukat hatékonyabban képviselni. A tréning egynapos, 6 órás. A csoport minimum 15 fôtôl indul);
A csoportmunkákat Krizsán Margit szocioterapeuta és Tapasztó Jánosné mentálhigiénés asszisztens vezeti.
A fenti csoportokon kívül díjmentes EGYÉNI prevenciós konzultációra is van lehetôség, ahol egyéni beszélgetés keretében oldhatók fel azok a családi, kapcsolati, élethelyzetbôl adódó nehézségek, amelyek elakadást jelentenek a személyes életútban.
A foglalkozások a jelentkezések alapján folyamatosak, elôzetes bejelentkezés szükséges.
Jelentkezni a 06-30/599-1685-ös vagy 66/322-240-es telefonszámon, illetve
a mûvelôdési ház e-mail címén lehet: vasutas@bcsvmh.hu.
A projekt keretében januártól indul a fúvósklub, ahová a fúvószenét szeretô fiatalokat és felnôtteket egyaránt várjuk. Ôsszel indult amatôr színjátszó csoportunkba várunk minden szerepelni vágyó és a színjátszást kedvelô 14–18 év közötti fiatalt. Jelentkezni a 66/322-240-es telefonszámon lehet.

léjában, ahol – a pár évvel ezelôtti döntô visszavágójaként
– ismét a magyar és a brit válogatott lépett tatamira. –
Mégis a németek csapata volt
a legádázabb ellenfél a csapatversenyben – emlékezett
vissza Hanicz Nelli –, akiket
végül 17:15-ös, szoros végeredménnyel sikerült legyôzni
a döntôbe jutásért. Ott pedig
a mieink 19:14-re verték a már
említett brit különítményt.
2010-es eredményeit, kiegyensúlyozott teljesítményét
és az év végén szerzett két
Európa-bajnoki címét figyelembe véve az év versenyzôjévé választotta Hanicz Nellit a
Magyar Kick-boksz Szövetség. A fiatal hölgy jövôre talán
világbajnoki címmel is öregbítheti a Békéscsabai Lakótelepi SE és Békéscsaba hírnevét.
Kárász-Kiss

Márton Péter
az elnök
Az ünnepek elôtt Márton Pétert, a Magyar Vívószövetség
elnökségi tagját választotta
elnökévé a Békéscsabai Karácsonyi Lajos Vívó Egyesület.
Az új vezetés a felnövekvô
generációval szeretné megtölteni a vívócsarnokot, ezért
regionális vívóakadémiát hoznak létre, ahová hatéves kortól várják a gyerekeket. Ma
Békéscsabán mûködik az ország egyik legjobb és legerôsebb vidéki utánpótlás-nevelô egyesülete, amely számos
korosztályos válogatott kerettagot ad a Magyar Vívószövetségnek. Az egyesületben
jelenleg mintegy hatvan gyermek edz rendszeresen, az új
elnökség célkitûzése, hogy
ez a szám egy éven belül közel a duplájára emelkedjen. A
párbajtôr mellett szeretnék
újra beindítani a tôr- és kardvívás-oktatást, terveik között
szerepel a kerekes székes vívás elindítása, emellett több
országos és nemzetközi versenyt, edzôtábort is szeretne
megrendezni a vívóakadémia.

„Farsangi rögtönzések”,
Improfesztivál Békéscsabán
2011. február 12-én,
szombaton 10 órától.
Jelentkezni január 25-éig lehet a Szabadság tér 6. sz. alatt, a FEK-ben.
E-mail:
steinwender.jozsef@gmail.com.

Szakképzett KUTYAKOZMETIKUS
és okleveles kutyamasszôr
az Ön kedvencének szolgálatában.
Tel.: 06-20/476-6883

Megnyílt a Táplálék Allergia Centrum
lisztérzékenyek részére
a Lázár utca 3. szám alatt.

Anekdota a régmúltból
Csatár Zsigmond képviselôjelölt kortesvicc áldozata
lett. Az öreg joggal nevezhette magát kiváló népszónoknak, hiszen úgy tudott a parasztokkal beszélni és inni,
mint senki más. Beígérte még
a csillagot is az égrôl. Hittek is
neki mindig. Találó frázisaival
határozott sikereket tudott elérni, különösen a régi jó idôkben, amikor 1848 és 1867 elszánt harcban állott egymással. Mint „elvhû” ‘48-as, így
szólt egyszer a választókhoz:
– Atyámfiai és testvéreim!
Úgy nézzetek engem, mint a
legjobb negyvennyolcast az

országban. Amikor közétek
jöttem, magammal hoztam
Kossuth apánk elvét, hogy
csak 48 forint legyen a zsebemben. Ez az egész vagyonom...
A frázis hatott is egy párszor – persze nem sokáig.
Mert egy ízben, amikor Csatár
újra ezt mondotta, egy humoros kortes közbekiáltott:
– Akkor már inkább 1867
forint kell nekünk!
A parasztok nevettek. Az
öreg Csatár képviselôjelölt
erejét vesztette, megbukott a
negyvennyolc forintjával.
Gécs Béla gyûjtése

Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzata
2011-ben telepítendô szôlôültetvénye (Csabagyöngye fajta)
kezelésére keres olyan vállalkozót, aki az alábbi
feltételek szerint telepített szôlôállomány gondozására
megfelelô gépekkel, eszközökkel és
szakemberekkel rendelkezik:
– területnagyság: 2 ha;
– telepítési rendszer: 2,4 m x 0,8 m;
– mûvelési mód: ernyô;
– lombfalvastagság: 0,5 m.
Várjuk mindazon vállalkozások jelentkezését, amelyek a fenti
mûvelési mód szerinti szôlôültetvényben a szükséges telepítési,
talajmûvelési, növényvédelmi, illetve a betakarítási feladatok folyamatos elvégzéséhez mûszaki eszközökkel, illetve kézimunkaerô-igény esetén alkalmazottakkal rendelkeznek.
Jelentkezni lehet:
Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzatánál (5600
Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.), Opauszki Zoltán kabinetfônöknek címzett levélben vagy e-mailben: opauszkiz@bekescsaba.hu 2011. január 22-éig.
A levélben kérjük feltüntetni a vállalkozás nevét, vezetôjét, elérhetôségét, tevékenységét, illetve a fenti feladatok elvégzésére
rendelkezésre álló mûszaki eszközök listáját.

Rászorult család kapta a karácsonyfát. Az önkormányzat két
nehéz anyagi helyzetben élô helyi családnak ajánlotta fel a város karácsonyfáját, akiket – rászorultságukat alapján – a családsegítô szolgálat ajánlott. A 14 méter magas, öt tonna súlyú
tûlevelût a hivatal mezôôrei szállították ki vízkeresztkor.
Hôkamerás állapotfelmérés!
Ingatlan-adásvétel esetén jó, ha tudja, milyen a hôszigetelés és a nyílászárók állapota. Információ: 06-30/391-9051,
06-30/391-7323.

Nyitva kedden, csütörtökön és pénteken
10-tôl 17-óráig, szombaton 8-tól 12-ig.
Hétfôn, szerdán és vasárnap zárva.

Pilates: harmónia test
és lélek között
A Pilates kiváló mozgásforma ahhoz, hogy kiszakadj a rohanó életbôl, és kicsit megnyugtasd és felfrissítsd a tested és a gondolataidat. Ez a torna alkalmas arra, hogy tetôtôl talpig minden fontos izmot
megmozgasson. A hátfájdalmak elkerülésére és
megelôzésére is elengedhetetlen a törzset, gerincoszlopot stabilizáló izomzat megerôsítése.
Mindezeket a Stott® Pilates-módszer hûen tükrözi
– a nyújtásos erôsítô gyakorlatok helyes légzéssel
kombinálva rugalmas és erôs izomzat kialakítását segítik elô. Ez pedig gyógyír a hátfájásos panaszokra.
A rendszeres, heti 2–3 alkalom biztosítja a test és a
közérzet megfelelô karbantartását.
A gyakorlatok segítenek abban, hogy jól érezd magad a bôrödben, ezzel kiegyensúlyozottabbá, nyugodtabbá válsz.
A régióban az alábbi helyen ismerkedhetsz meg a
Stott® Pilates-módszerrel, ahol a pontos végrehajtáshoz Stott® Pilates nemzetközi diplomával rendelkezô oktatók adnak útmutatást.
Bôvebb információ: www.pilatesharmony.hu,
06- 70/215-8448, www.stottpilates.com

Informatikai fejlesztés a közoktatási intézményekben
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 márciusában pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program keretében meghirdetésre került, “A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című,
TIOP-1.1.1-07/1 azonosító számú pályázati felhívásra, amelynek alapvető célja az oktatási infrastruktúra fejlesztésének támogatása,
az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens iskola” létrehozása.
A benyújtott pályázat támogatásáról 2010 augusztusában született döntés, amelynek értelmében Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata „Békéscsaba MJV Önkormányzata fenntartásában lévő Intelligens iskolák/iskola kialakítása a kompetenciaalapú
oktatás elterjesztését és a területi különbségek mérséklését elősegítő egységes közoktatási informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése
révén” című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-1181 azonosító számú pályázata 286.411.930,- Ft összegű támogatásban részesült.
A 2010 augusztusában kezdődött és 2010 decemberében befejeződött, 100 %-ban támogatott projekt keretében sikerült
korszerűsíteni valamennyi Békéscsaba MJV Önkormányzatának fenntartásában lévő közoktatási intézmény informatikai infrastruktúráját, beszerzésre kerültek interaktív prezentációs eszközök, és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását segítő speciális
IKT eszközök, valamint kiépítésre kerültek a mérés-értékelési programok technikai hátterei.
A projekt számokban: A fejlesztés keretében a megyeszékhelyen 27 feladatellátási helyen összesen 421 db iskolai munkaállomás (multimédiás személyi számítógép), 183 db tanteremi csomag (a csomag tartalma tantermenként: 1-1 interaktív tábla, laptop, projektor), 8 db szavazó csomag és 27 db SNI csomag (speciális IKT eszközök gyengén látók, hallássérültek, mozgássérültek
illetve tanulási nehézségekkel küzdők számára) beszerzése valósult meg.
A projekt során a következő intézményekben történt fejlesztés: 10. Sz. Általános Iskola; 2. Számú Általános Iskola és
telephelye; Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda; Erzsébethelyi Általános Iskola és telephelye; Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon és telephelyei; József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatás Intézmény; Petőﬁ
utcai Általános Iskola; Szabó Pál Téri Általános Iskola; Gerlai Általános Művelődési Központ Általános Iskolája; Belvárosi Általános
Iskola és Gimnázium; Esély Pedagógia Központ Általános Iskola és telephelye; Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium; Bartók
Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola; BéKSzI Trefort Ágoston Villamos-és Fémipari
Tagiskolája; BéKSzI Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája; BéKSzI Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Tagiskola; Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium; Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola, Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola; Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium; Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola és telephelye.

A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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