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Foglalkoztató és mecénás – ötéves
a bankmûveleti központ (7. oldal)

Budapestre utazik a csabai
Jankay-kiállítás  (5. oldal)

Szennyvízberuházási mérföldkô
– indulnak a rákötések (2. oldal)

A Turizmus Zrt. kutatásai
szerint ebben az évben a la-
kosság ötvennégy százalé-
ka tervez pár napos nyara-
lást, közülük minden negye-
dik külföldre megy. Békés-
csabán tucatnyi utazási iro-
da kínál számukra utakat és
különbözô színvonalú szál-
láshelyeket. Az irodák tájé-
koztatása alapján a többség
ma a kedvezô árfekvésû, jó
minôségû utakat keresi.

A csabaiak, fôleg a gyer-
mekes családok, kedvelik az
all inclusive (teljes ellátással
járó) utakat, így a külföldön
töltött pár nap a közös prog-
ramoké, pihenésé marad. A
középkorosztály és az idô-
sebbek körében ma is nép-
szerûek a városnézô kör-
utak.

A legkedveltebb egyéni
úti cél – jellemzôen on-line
szállásfoglalással – ezen a
nyáron is Erdély, Horvátor-
szág, Olaszország, Görög-
ország és feljövôben van
Bulgária. Az elôzô években
repülôvel Egyiptomba és Tu-
néziába utaztak leginkább,
most légi úton Törökorszá-
got és Görögországot vá-
lasztják a legtöbben.

A Vendégváró internetes
portál a közelmúltban indí-
tott szavazást arról, hogy
Magyarországon belül hová
utaznánk a legszívesebben.
Összesen több mint huszon-
ötezren voksoltak, eszerint a
tíz legnépszerûbb hazai vá-
ros: Sopron, Pécs, Eger,
Hajdúszoboszló, Siófok, Ba-
latonfüred, Hévíz, Szeged,
Gyula és Zalakaros. A bé-
késcsabaiak körében a Ba-
laton, Észak-Magyarország
és a Dél-Dunántúl tájai a
legkedveltebbek, sokan ba-
rátoknál, rokonoknál száll-
nak meg, vagy az olcsóbb,
apartman jellegû, üdülési
csekket elfogadó szálláshe-
lyeket választják. 

A gyerekeknek ott vannak
a nyári táborok, a fiatalok
nagy része pedig a szünidô
egyik felében pénzt keres,
aztán elmegy a Balatonra
vagy valamelyik zenei feszti-
válra. Sopronban június
utolsó és július elsô napjai-
ban zajlik a Volt Fesztivál,
ezzel csaknem egy idôben
Dánfokon motoros rockhét-
végére várják az érdeklôdô-
ket. Zamárdiban július 7-étôl
a Balaton Sound, Tokaj ha-

tárában július 13-ától a
Hegyalja Fesztivál, Buda-
pesten augusztus tizediké-
tôl a Sziget nyújt alternatí-
vát. Július 22-étôl többen
készülnek a Mûvészetek
Völgye rendezvényeire, az
apró Veszprém megyei fal-
vakba. Persze egy igazi jó
fesztiválért nem kell messzi-
re mennünk, hiszen július
23-án jazzfesztivál lesz Gyu-
lán, július 28-ától pedig jön
Pósteleken a Körös Körül If-
júsági Fesztivál (KÖRF).

Aki teheti, elmegy, de mit
csináljon a lakosság másik
fele, akinek nem futja nyara-
lásra? A lehetôségek tárhá-
za lényegében itt is végte-
len, kreativitással olyan tar-

talmas programokat találha-
tunk ki, amelyek jobban
összehozzák a családokat,
barátokat. Amikor felkere-
sünk egy idegen várost, rá-
csodálkozunk az épületek-
re, és szívesen sétálunk vé-
gig mindenhol. Itthon, aki a
Lencsésin lakik és a belvá-
rosban dolgozik, aligha „ki-
rándul” például Jaminába.
Ha Békéscsabán maradunk,
miért ne szánhatnánk egy
kis idôt arra, hogy körülnéz-
zünk Mezômegyeren, felke-
ressük a jaminai bányatavak
környékét, a gerlai kastélyt,
végigsétáljunk az Élôvíz-
csatorna partján vagy gyer-
mekeinkkel, unokáinkkal fel-
fedezzünk egy távolabb esô

játszóteret? A strandra belé-
pô kell, de az Árpád fürdôbe
a családi jegy egy négytagú
családnak nem kerül többe,
mint mondjuk hat doboz ci-
garetta. Biciklivel gyorsan
ott lehetünk Pósteleken,
Szanazugba is kikerekezhe-
tünk, vagy foghatunk egy jó
könyvet, beszélgethetünk,
társasozhatunk, fôzôcskéz-
hetünk együtt…

Mindegy, hogy külföldön,
belföldön vagy csak Békés-
csabán, a lényeg, hogy ta-
láljunk valami olyan elfog-
laltságot, ami örömet sze-
rez, ami kikapcsol és feltölt
bennünket a nyári szabad-
ság értékes napjaiban.

Mikóczy Erika

Minden második ember megy nyaralni
Erdély, Horvátország és a Balaton népszerû úti cél

Nyár van, hôség, viharok, fülledt nappalok és esték. Az is-
kolákban kitört a vakáció, a munkahelyeken napi téma,
hogy ki mikor megy szabadságra és hova indul egy hétre
vagy legalább egy hétvégére. A lehetôségek tárháza vég-
telen, a képzeletnek legtöbbször a családi költségvetés
szab határt. A nyári szünet elôtt utánajártunk, idén melyek
a békéscsabaiak legkedveltebb úti céljai, és összegyûjtöt-
tünk pár ötletet az itthon maradóknak is.

Vantara Gyula polgármester
a június 9-ei projektzáró ren-
dezvényen a beruházás jelen-
tôségét méltatta a térség
egészségügyi ellátásában. Be-
szédében hangsúlyozta, hogy
a fejlesztésnek köszönhetôen a
sürgôsségi betegellátó osztály
ellátási területének 25 települé-
sén több mint 175 000 ember

életesélyei javultak. A beruhá-
záshoz szükséges 11 százalé-
kos önerôt, 57 millió forintot Bé-
késcsaba önkormányzata, a
kórház fenntartója biztosította,
de a beruházáshoz kapcsoló-
dó – a kivitelezést és mûszer-
beszerzést érintô – közbeszer-
zési eljárásokat is a város bo-
nyolította. A felújítási költségek
72 százalékát az eszközbeszer-
zések, 21 százalékát az építési,
felújítási munkák tették ki. Van-
tara Gyula beszélt arról is, hogy

a – szintén önkormányzati ha-
táskörbe tartozó – tájékoztatási
feladatok sikeresen, az elôze-
tes terveknek megfelelôen va-
lósultak meg. 

Dr. Becsei László, az intéz-
mény fôigazgató fôorvosa rész-
letesen bemutatta a beruhá-
zást. Ismertette a felújítási mun-
kálatok fôbb állomásait, a sür-

gôsségi betegellátó osztály
mûtôi blokkjának építészeti,
burkolat- és nyílászáró-felújítá-
sát, a röntgenállomás váróter-
mének kialakítását, a traumato-
lógiai kezelôk építészeti, burko-
lati felújítását, a fôbejárat aka-
dálymentesítését, a mozgássé-
rülteknek szánt parkolók kiala-
kítását, a klíma-, tûzjelzô és or-
vosi gázellátó rendszer fejlesz-
tését, az informatikai hálózat
modernizációját és a helikop-
ter-leszálló megközelíthetôsé-
gének javítását. Dr. Becsei
László kiemelte, hogy a beru-
házás keretében jelentôs esz-
közbeszerzésekre is sor került:
CT-készülék, digitális röntgen-
állomás, sürgôsségi ultrahang-
készülék, a sürgôsségi beteg-
ellátó osztály mûtôi blokkja

szakmai mûszereinek, eszkö-
zeinek cseréje, informatikai
hardver- és szoftverfejleszté-
sek, mûtôasztalok, kocsik,
ágyak cseréje. A fôigazgató le-
szögezte, hogy a fejlesztésnek
köszönhetôen javult a betegel-
látás színvonala, rövidültek a
várakozási idôk, kényelmeseb-
bé vált a várakozás, akadály-
mentes lett a fôbejárat, jelentô-
sen lerövidült a légi mentés és
az ellátás között eltelô idô. Ha-
tékonyabbá vált a kapcsolattar-
tás az intézeti belsô és külsô
szakellátó egységekkel, és ja-
vultak a dolgozók munkakörül-
ményei is. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult
meg.

Projektzáró a csabai kórházban
Hivatalosan is lezárult a Réthy Pál kórház sürgôsségi osztályának felújítása

Az uniós forrásból, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program támogatásával megvalósult, közel 513 millió fo-
rint összköltségû beruházás fejlesztési munkálatai még
2010 novemberében kezdôdtek. A kivitelezés a terveknek
megfelelô ütemben haladt, így január végén sor került a
mûszaki átadásra. Ezt követôen informatikai fejlesztések
és orvosi gép-, mûszerbeszerzések zajlottak.

Az osztály felújított kezelôjében látják el a betegeket

A gyerekeknek idén nyáron is a strand jelentheti a legvidámabb kikapcsolódást

Kedves Olvasóink!
A nyári szünet elôtti utol-

só lapszámunkat tartják a
kezükben. A Csabai Mérleg
idén is néhány hetes szüne-
tet tart, lapunk következô
száma augusztus 25-én,
csütörtökön jelenik meg. 

Szerkesztôségünkben –
a Szabadság tér 1–3. számú
épület elsô emeletén – jú-
lius 4. és augusztus 5. kö-
zött keddi és csütörtöki na-
pokon 12-tôl 16 óráig tar-
tunk ügyeletet. Személye-
sen vagy az 527-490-es te-
lefonszámon ekkor tudnak
velünk beszélni, augusztus
5-ét követôen pedig újból
mindennap elérhetôk le-
szünk. E-mailben folyama-
tosan várjuk jelzéseiket a
csabai.merleg@bekescsa-
ba.hu címen.

Augusztus végétôl ismét
olvasnivalót kínál önöknek a
Csabai Mérleg, addig is
minden kedves olvasónk-
nak kellemes nyarat, jó pi-
henést kívánunk!

Nyári szünet
a Mérlegnél
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Nem kell konszern
Spórolni másképp is lehet

Jók a pedagógusaink
Színvonalas a szakmai munka

Ésszerûség, átláthatóság
Egységes vállalatirányítás

Közgyûlési reakciók

A csabai lakosság már rég-
óta érdeklôdik arról, mikor,
hogyan, milyen feltételekkel
történhet az új csatornasza-
kaszokra való rákötés, hiszen
a csatlakozás minden érintett
ingatlantulajdonos számára
egyet jelent a kényelmesebb
mindennapokkal, a szippan-
tással járó kellemetlenségek
megszûnésével, a város egé-
sze számára pedig a környe-
zet hosszú távú megóvásával.
A békéscsabai szennyvízbe-
ruházás várva várt fejezete
kezdôdik meg július elején: a
város több területén értesítést
kapnak az ingatlantulajdono-
sok, hogy megkapják az en-
gedélyt a korszerû szennyvíz-
hálózatra való csatlakozás-
hoz. 

Az elsô rákötések megin-
dulására nem véletlenül kell
ennyit várni. A háztartások
csatlakozását fontos lépések

elôzik meg: a város érintett te-
rületein a gyûjtôvezetékek és
házi bekötôvezetékek, vala-
mint a rendszer mûködtetésé-
hez szükséges nyomóvezeté-
kek, szennyvízátemelôknek is
meg kell épülniük, majd a
szakemberek több lépcsôben
ellenôrzik ezek minôségét.
„Sokan nem tudják, hogy Bé-
kés megyében ez az elsô
olyan csatornaberuházás,
amelynek során nemcsak a
gerincvezetéket, hanem a
házi bekötôvezetékeket is ka-
merázzuk, így biztosítjuk,
hogy a csabaiak minden
szempontból megfelelô minô-
ségû csatornát vehessenek
használatba” – tájékoztatott
Sztankó Ilona, a beruházást
koordináló önkormányzati
projektszervezet vezetôje. 

Az értesítések kiküldésére
július elején sor kerül sor Bé-

késcsaba M1, M5 és M23 áte-
melô körzetében, az itt lakók
számára megnyílik a lehetô-
ség, hogy a házi szennyvízhá-
lózat kiépítésével csatlakoz-
zanak a város korszerû csa-
tornarendszeréhez. A lakos-
sági rákötések ezt követôen
már folyamatosak lesznek (az
építés körülbelüli sorrendjé-
nek megtartásával), miután a
megépült csatornaszakaszo-
kon minden szükséges ellen-
ôrzésre sor került, és az érte-
sítések is kiküldésre kerültek.

Nagyon fontos, hogy – bár
sok esetben az ingatlantulaj-
donosoknak úgy tûnhet,
hogy utcájukban a munkála-
tok lezárultak – rákötni csak
azután szabad a csatornahá-
lózatra, miután arról a pro-
jektiroda által kiküldött sze-
mélyre szóló, hivatalos levél-
ben az ingatlan tulajdonosa

értesítést kapott, hogy a csa-
torna megépült és mûszaki
átadása megtörtént. Aki ezt
nem várja meg és engedély
nélkül köt rá, súlyos károkat
okozhat a város csatorna-
rendszerében – hangsúlyoz-
ta Sztankó Ilona.

A hasonló beruházásoknál
megszokott módon, váro-
sunkban is a házi szennyvíz-
hálózat kiépítése és a rákötés
végrehajtása az ingatlantulaj-
donosok feladata és felelôs-
sége. A csabaiak a hálózat ki-
építésének mûszaki feltételei-
rôl, a rákötés lépéseirôl a hi-
vatalos értesítés mellékletei
mellett az üzemeltetô Békés
Megyei Vízmûvek honlapján
(www.bekesvizmu.hu), vagy
a Vízmûvek mûszaki ügyinté-
zésén (Szabolcs u. 36., Tele-
fon: 66/444-644) kaphatnak
bôvebb felvilágosítást.

Megkezdôdik, amire annyira vártunk
Indulhatnak a lakossági rákötések

Fontos állomásához érkezik
a város legátfogóbb beru-
házása: a több mint egy éve
tartó munkálatok eredmé-
nyeként az elkövetkezendô
hetekben Békéscsaba több
száz háztartása számára
nyílik meg a lehetôség,
hogy kapcsolódjanak a pro-
jekt keretében megépülô
korszerû szennyvízhálózat-
hoz. Ez még csak a kezdet,
a beruházás elôrehaladásá-
val további közel tízezer
csabai háztartás követheti
majd az „elsô fecskék” pél-
dáját.

A közgyûlés két szocialis-
ta képviselôje elutasította a
törzsházkonszern létrehozá-
sával kapcsolatos javaslatot,
mert szerintük az önkor-
mányzat többségi tulajdoná-
ban lévô cégek összevoná-
sával megtakarított 58 mil-
liós összeget – ami számítá-
saik alapján ötéves távlat-
ban realizálódna – a kon-
szern létrehozása nélkül is
meg lehetne spórolni. – A je-
lenlegi struktúra is lehetôsé-
get ad a közös beszerzések
lebonyolítására, egységes
eljárási módszerek alkalma-
zására, éppen ezért nem fel-
tétlenül szükséges az érintett
cégek önállóságának csorbí-
tása – fogalmazott Hrabovsz-
ki György. Egyéb aggályaik-
ra utalva a politikus hozzátet-
te, hogy az összevonással
egy olyan problémás irányí-
tási struktúra kialakulása is
fenyeget, amely-ben a Va-
gyonkezelô Zrt. igazgatósági
tagjainak jelenlegi „bebeto-
nozása” azt eredményezheti,
hogy a 2014-ben vagy 2018-
ban felálló új városvezetés
nehézkesen tudja majd mû-

ködtetni a rendszert. A helyi
MSZP korábbi frakcióvezetô-
je leszögezte, hogy a kon-
szern létrejöttével alapvetô
demokratikus elvek sérülhet-
nek, mert a testület helyett az
új igazgatóság hatáskörébe
kerülhetnek a legfontosabb
kontrolleszközök. – Miköz-
ben eddig természetes volt,
hogy az önkormányzat több-
ségi tulajdonában lévô válla-
latok külön-külön is rendsze-
resen a közgyûlés elé hozták
hatékonysági beszámolóikat
és üzleti terveiket, elôfordul-
hat, hogy a jövôben a képvi-
selôknek nem lesz kellô rálá-
tásuk a mûködés részleteire.
Az intézményvezetôi kineve-
zések kapcsán Hrabovszki
György elmondta, hogy sze-
mélyes véleménye ellenére –
mely szerint nem volt szeren-
csés a Lencsési Óvoda új ve-
zetôjének ötéves kinevezé-
se – a testület döntései alap-
ján kijelenthetô, hogy nem
politikai, hanem valóban
szakmai érvek mentén vá-
lasztott igazgatókat a köz-
gyûlés.

Kárász-Kiss

Többször érte olyan kritika a
városvezetést, hogy a köz-
gyûlések ideje lerövidült, a tes-
tület szinte szavazógéppé vált.
Úgy gondolom, elôny, hogy a
bizottsági munka ma valóban a
bizottságokban folyik, és ko-
moly háttértevékenységgel,
rendkívül jól elôkészített anya-
gok kerülnek a testület elé –
kezdte Kiss Tibor a Fidesz
közgyûlés utáni tájékoztatóját.

Az alpolgármester a frakció
nevében gratulált Czeglédi Ka-
talinnak, akinek a közgyûlés el-
ismerése kitüntetést, és Fejes
Mihálynak, akinek a Békéscsa-
ba Ifjúságáért kitüntetést ítélte
oda a közgyûlés. Köszönetét
fejezte ki a Körös Volán Zrt.-nek
is annak kapcsán, hogy a cég
egy új, speciális járat bevezeté-
sével könnyíti meg a diákok el-
jutását a Kazinczy-lakóteleprôl,
a 10-es iskola körzetébôl a 2-es
iskolába (augusztustól Kazin-
czy Ferenc Általános Iskolába). 

Dr. Ferenczi Attila kiemelte,
hogy a Körös Volán Zrt. nem
csak a csökkenô utaslétszám
kapcsán fogalmazta meg me-
netrend-módosítási javaslatait,
hanem arra is kitért, hogy a bel-

város-rehabilitáció milyen vál-
tozásokat vonhat maga után a
helyi közlekedésben – az el-
képzeléseket a lakosság szé-
les körének bevonásával véle-
ményezik majd. 

– A világban zajló folyama-
tok kikényszerítik az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági
társaságok ésszerûbb, átlátha-
tóbb gazdálkodását is. A köz-
gyûlésen azon az úton indul-
tunk el, amely elôkészíti, hogy
a jövôben egy egységes válla-
latirányítási  rendszerben, törzs-
házkonszernben valósuljon
meg Békéscsabán a városi cé-
gek összehangolt mûködése,
egységes pénzügyi-stratégiai
tervezéssel, egyértelmû szabá-
lyokkal, a szolgáltatások köz-
pontosításával és átfogó ellen-
ôrzéssel – fogalmazott a ta-
nácsnok.

Dr. Ferenczi Attila beszélt ar-
ról is, hogy megismerték a
Réthy Pál kórház által elnyert
2,5 milliárdos fejlesztés ütem-
tervét, ehhez a szükséges ön-
részt – összesen 202 millió fo-
rintot – kölcsön formájában,
ütemezetten biztosítja a város.

M. E.

Ôszi fórumsorozat
Várják a lakosság javaslatait is

Szeptemberben fórumsoro-
zat keretében tájékoztatják a la-
kosságot a belváros rehabilitá-
ciója következtében felmerülô
forgalmi rend változásairól és a
közösségi közlekedés menet-
rendjében tervezett módosítá-
sok javaslatairól. – Összevont
fórumokon ismertetjük az ed-
dig kidolgozott elképzeléseket,
s még az új rendszer véglegesí-
tését megelôzôen kérjük és
várjuk a lakosok véleményeit a
belvárosi felújítás munkálatai
alatt – és azokat követôen is –
érvénybe lépô, új közlekedési
rend kapcsán – tájékoztatott
Vantara Gyula. A polgármester
hozzátette, hogy az ôsz elejére
tervezett négy-öt fórumon min-
den nagyobb városrész lakosai
lehetôséget kapnak a tájékozó-
dásra és javaslataik megtételé-
re. A közösségi közlekedést
érintô ügyek között szerepelt a
3-as, a 9-es és a 11-es buszjá-
ratok menetrendjének július 1-
jétôl érvénybe lépô módosítása
és a 2-es és 10-es iskola össze-
vonása kapcsán felmerülô szü-
lôi igényekhez igazítva induló
kiegészítô járatról szóló döntés
is. A polgármester ez utóbbi

kapcsán kijelentette, hogy a
szeptembertôl közlekedô kise-
gítô járatok kihasználtságát és
hatékonyságát fél év múlva
felülvizsgálják, ahogy az említett
három buszjárat esetében is. 

Takarékoskodás és a tulaj-
donosi érdekek egységes kép-
viselete – foglalta össze a törzs-
házkonszern létrehozásának
legfontosabb céljait Vantara
Gyula, aki pénzügyi megtakarí-
tások mellett szervezési racio-
nalizációt és a tulajdonosi
szemlélet erôsödését várja az
összevonástól. A város elsô
embere külön kiemelte, hogy a
2015-re összesen háromszáz-
milliós megtakarítást eredmé-
nyezô átszervezés keretében a
közös beszerzések mellett az
egységesített létesítményüze-
meltetés és az egy helyen törté-
nô gazdálkodási adminisztrá-
ció is költségcsökkenést ered-
ményez majd. A polgármester
nyomatékosította, hogy a tulaj-
donosi kontrolleszközök jellege
és hatékonysága is közgyûlési
döntés függvénye, tehát kizárt
a testület és az egyes képvise-
lôk ellenôrzési jogkörének
csorbulása.                          K. K. P.

A kötvénykibocsátáshoz
kapcsolódó szerzôdések
aláírása hosszú távra meg-
határozza a következô köz-
gyûlések mozgásterét. A
Jobbik nem támogatja olyan
hitel felvételét, amely eladó-
sítja a várost, és amelynek
következményeit két évtize-
dig viselik a csabaiak, az
aláírást tehát nem támogat-
tuk – mondta Strifler Attila a
közgyûlés után. A békéscsa-
bai Jobbik alelnöke megje-
gyezte, hogy kérte a testület
tagjait, a kötvényszerzôdé-
sek kapcsán ne a frakciófe-
gyelem szerint, hanem a lel-
kiismeretükre hallgatva sza-
vazzanak. 

– Több aggályunk is meg-
fogalmazódott a törzsház-
konszern kapcsán – folytatta
Strifler Attila –, ezek közül a
legkomolyabb, hogy ha egy
„ernyô” alá lesznek vonva az
önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok, ak-
kor könnyebbé válhat az el-
adásuk. Semmi esetre sem
szeretnénk, hogy a straté-
giai fontosságú cégek kike-
rüljenek az önkormányzat
tulajdonából, hiszen ezek je-
lentik a város önrendelke-
zésének alapját – emelte ki a
képviselô.

Szabóné Kocziha Tünde,
a csabai Jobbik elnöke hang-
súlyozta, az intézményveze-
tôk megválasztásánál az a
szempont vezérelte ôket,
hogy az adott intézmény ne-
velôtestülete milyen mérték-
ben támogatta a jelöltet. Úgy
vélte, a most megválasztott
intézményvezetôk képesek
helytállni, és a gyerekek  ér-
dekében képesek félretenni
esetleges nézeteltéréseiket. 

– A békéscsabai pedagó-
gusok az elmúlt évtizedek-
ben magas szintû szakmai
munkát végeztek, erre min-
den bizonnyal számíthatunk
a továbbiakban is. Fel szeret-
ném hívni valamennyi intéz-
ményvezetô és nevelôtestü-
let figyelmét a városban nyol-
cadik éve mûködô óvoda-
iskola programra, amely a
pedagógiai mellett gazdasá-
gi szempontból is követen-
dô. Az óvodák és iskolák ha-
tékony együttmûködésével
könnyebben teljesíthetô a
beiskolázás, ennek segítsé-
gével talán nem lesz szükség
további integrációra, vagy
arra, hogy érdeklôdés hiá-
nyában megszûnjön egy év-
folyam – mondta Szabóné
Kocziha Tünde.

Mikóczy Erika
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Épphogy elkezdôdött a
nyár, amikor a képviselô-tes-
tület olyan kérdésekrôl dön-
tött, amelyek jelentôsen befo-
lyásolják az ôsszel induló tan-
évet. 

Az óvodai, iskolai integrá-
ciók vagy a vezetôk megbíza-
tásának lejárta miatt több ön-
kormányzati intézmény veze-
tôi állására írt ki pályázatot a
város. A Lencsési lakótelepi
Óvoda és a Napsugár Integ-
rált Óvoda összevonásával
augusztus elsejétôl létrejövô
Lencsési Óvoda vezetésére
ketten pályáztak. Hrabovszki

György a közgyûlésen el-
mondta, hogy mindkét pályá-
zó érdekében megkeresték,
és komoly érveket hoztak fel
mellettük, azonban aggályai
vannak amiatt, hogy az óvo-
dák testületei más-más jelent-
kezô mellett foglaltak állást.
Mint mondta, Dancsóné Kasz-
nár Máriának már vannak ta-
pasztalatai az óvodák integrá-
lását illetôen, ezért érdemes
lenne ôt megbízni egy évre.
Szabóné Kocziha Tünde
hangsúlyozta, hogy mindig a
gyerekek érdekeit kell szem
elôtt tartani, dr. Ferenczi Attila

pedig köszönetet mondott a
két óvoda eddigi vezetôinek,
Dancsóné Kasznár Máriának
és Vantara Lászlónénak. Kiss
Tibor megjegyezte, hogy
olyan vezetôt kell választani,
aki egységbe tudja forraszta-
ni a két intézményt úgy, hogy
a két jó óvodából egy még
jobb legyen. Az óvoda veze-
tésével ezután dr. Erdeiné
Gergely Emôke Magdolnát
bízta meg a közgyûlés. 

A Szigligeti utcai, a Trefort
utcai és a Kazinczy-lakótelepi
óvoda összeolvadásával lét-
rejövô Szigligeti Utcai és Ka-

zinczy-lakótelepi Óvoda veze-
tôje augusztus elsejétôl Apá-
ti-Nagy Gábor Lászlóné lesz.
A Penza-lakótelepi és Dr. Be-
csey Oszkár Utcai Óvoda ve-
zetôje Hajnal Györgyné ma-
rad. A József Attila és a Szabó
Pál téri iskola jogutódja a Len-
csési Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény, amelynek igazgatásá-
val Vida Andrást bízta meg a
közgyûlés. A 2-es és a 10-es
iskola augusztus elsejei ösz-
szeolvadásával jön létre a Ka-
zinczy Ferenc Általános Isko-
la, amelyet Szeleczki Erzsé-
bet igazgat. A Gerlai Általános
Mûvelôdési Központ vezetôje
Petrovszki Zoltánné marad.

A testület közalkalmazotti
létszámváltozásokról is dön-
tött, júliustól öt pedagógusi,
valamint négy és fél egyéb
közalkalmazotti álláshely szû-
nik meg véglegesen Békés-
csaba iskoláiban. A város kö-
zépfokú intézményeiben pe-
dig ez év szeptemberétôl ösz-
szesen ötven kilencedik osz-
tály indítását hagyta jóvá a
közgyûlés. Békéscsabán tíz
gimnáziumi, huszonhat szak-
középiskolai és tizennégy
szakiskolai kilencedik osztály-
ban kezdhetik meg középis-
kolai tanulmányaikat azok a
diákok, akik alig két hete bal-
lagtak el az általános iskolák-
ból.

Vakáció után – kicsit másképp

A közgyûlés elismerése ki-
tüntetést Czeglédi Katalinnak,
a Békéscsabai Atlétikai Klub
marketingvezetôjének ítélte
oda a képviselô-testület. Czeg-
lédi Katalin több mint 25 éve a
békéscsabai atlétika egyik
meghatározó személyisége.
1983-ig az egyes iskolában ta-
nított, azóta vezetô szerepet
tölt be a helyi sportéletben.
Eredményes sportvállalkozói
tevékenységével és kapcsolat-
rendszerével évek óta több
száz fiatal rendszeres sportolá-
si, versenyeztetési lehetôségét
biztosítja az egyesületnél. Ne-
véhez fûzôdik például a Tava-
szi Sportgála, a Békéscsaba–
Arad–Békéscsaba szuperma-
raton futóverseny, az Olimpiai
Futófesztivál és a Szilveszteri
Futógála megszervezése, le-
bonyolítása.

A Békéscsaba Ifjúságáért
kitüntetést Fejes Mihálynak, a
2-es iskola biológia–földrajz
szakos tanárának ítélte oda
a közgyûlés. Fejes Mihály
1979-ben a 7-es iskola, majd
1981-tôl a 2-es iskola tanára
lett. Szaktanárként, osztályfô-
nökként és munkaközösség-
vezetôként elhivatottsága,
gyermekszeretete kimagasló;
tanítványai szép sikereket ér-
nek el különbözô versenye-
ken. Az ô vezetésével szerve-
zik az iskolai „Egészséges
életmód hete” és a „Termé-
szettudományok hete” prog-
ramokat. Fejes Mihálynak jó a
kapcsola az ásványgyûjtôk-
kel, minden év májusában
együtt szervezik az országos
ásványkiállítást a 2-es iskolá-
ban. 

Elismerés
a legjobbaknak

Múlt évben közel 166 mil-
lió forint támogatást nyert a
város belvárosi és a Pásztor
utcai bölcsôde húsz-húsz fé-
rôhellyel történô bôvítésére
és felújítására, mindössze
tíz-százalékos önrész bizto-
sításával. A beruházásra be-
érkezô legkedvezôbb vállal-
kozói ajánlatok 63,5 millió fo-
rinttal, az újabb közbeszer-
zési eljárást követô ajánlatok
pedig 17,5 millióval haladták
meg a rendelkezésre álló ke-
retet. Az önkormányzat ké-

relmet nyújtott be a támoga-
tó szervezethez a program
átütemezésére és a férôhely-
bôvítés megváltoztatására
úgy, hogy a belvárosi böl-
csôde harminc, a Pásztor ut-
cai bölcsôde tíz hellyel bô-
vüljön. Most új közbeszerzé-
si eljárást kell kiírni, és a tá-
mogatói döntés függvényé-
ben többletforrásra is szük-
ség lehet. A közgyûlés az el-
járás eredményétôl függôen
további 10 millió forintot biz-
tosít erre a célra.

Bölcsôdei férôhelyek

A Kárpát-medencében élô
magyarság kilencvenöt száza-
léka ma már az Európai Unió ál-
lampolgára. A Hét Határ Hatá-
ron Átnyúló Önkormányzati
Szövetség a Kárpát-medencé-

ben Egyesület széles körben
igyekszik felölelni a magyar
többségû önkormányzatokat,
és fellép érdekükben az uniós
intézmények felé. Az egyesület-
hez Békéscsaba is csatlakozott.

Hét határ tagság

– Az új rendszer véglegesí-
téséig zajlik majd az a már
megkezdett szakmai egyezte-
tés, melynek eredményeként
az érintett szervek szakértôi is
hozzájárulnak a legelônyö-
sebb struktúra kialakításához
– kezdte a közgyûlési vitát
megelôzô bevezetôjét Vanta-
ra Gyula polgármester. Az
összesen nyolc gazdálkodó
szerv összevonásáról szóló
döntést megelôzôen Takács
Péter (LMP) a jelenlegi rend-
szer összetételére utalva a
döntési jogkörök arányos
megoszlását méltatta, mely
szerint a polgármester, a tes-
tület és a bizottságok hatás-
körében hozott döntések és a
tulajdonosi kontrollt végzô fe-
lügyelôbizottságok munkája
együttesen kellô mûködési
hatékonyságot biztosít az
egyes szervek számára. Eh-
hez csatlakozott Hrabovszki
György (MSZP) szocialista
képviselô is, aki szerint egy
belterjes, a döntéseket elmis-
másoló társaság jöhet létre,
amelynek mûködésérôl nem
kaphat pontos információkat
a közgyûlés. Ahogy fogalma-
zott: – Az irányítás egységesí-

tése mellett szavazva, a képvi-
selôk közvetlen ellenôrzési
jogkörérôl mond le a testület a
konszern igazgatótanácsának
javára, miközben az átszerve-
zésbôl adódó költségcsökke-
nést a jelenlegi struktúrában is
megspórolhatná a város. 

Dr. Ferenczi Attila (Fidesz)
a városi intézményracionalizá-
láshoz hasonlította a tervezett
változtatást, amelyre szintén
gazdasági körülmények kény-
szerítették a várost.  A képvi-
selô arra emlékeztetett, hogy
az átszervezés célja továbbra
is az ésszerûbb, hatékonyabb
és átláthatóbb városi gazdál-
kodás rendszerének kialakítá-
sa. A pénzügyi bizottság
elnöke külön kihangsúlyozta,
hogy a konszern tagszervei-
nek stratégiai összehangolá-
sa, az egységes eredményter-
vezés és a központosított
szolgáltatások folyamatos és
átfogó ellenôrzésére nyújta-
nak lehetôséget, tehát felesle-
ges a kontrolleszközök haté-
konyságának visszaesésétôl
tartani. Ezt erôsítette Vantara
Gyula hozzászólása is, mely-
ben a közgyûlés ellenôrzési
jogköre kapcsán kijelentette,

hogy a kontrollrendszer for-
májának és jellegének kialakí-
tásáról is maga a testület
dönthet és a felügyelôbizott-
ságok is megmaradnak. A
polgármester szerint meg kell
találni azt az arany középutat,
amelyben a tulajdonos önkor-
mányzat minden pénzügyi ér-
deke érvényesül, miközben
nem szól bele minden „piszli-
csáré” ügyecskébe. Strifler At-
tila (Jobbik) a konszern ké-
sôbbi értékesítésével kapcso-
latos aggályainak adott han-

got a közgyûlésen, mellyel
kapcsolatban a polgármester
kisebb profiltisztítást – kizáró-
lag az 1-2 százalékos rész-
tulajdonok értékesítését –
ugyan kilátásba helyezett, de
elzárkózott a magasabb há-
nyadú önkormányzati tulaj-
donrésszel rendelkezô társa-
ságok eladásának tervétôl. 

A közgyûlés végül elfogad-
ta a törzsházkonszern létreho-
zására vonatkozó határozati
javaslatot, melyre vonatko-
zóan az IFUA Horváth&Part-

ners Kft. dolgozott ki egy kö-
zel 7 milliós elôkészítési tanul-
mányt. A cég szakértôjének
beszámolójából kiderült, hogy
hasonló holding, vagy kon-
szern jellegû társaságok kiala-
kításán számos nagyobb vá-
ros túlesett már. Ilyen a Deb-
receni Vagyonkezelô Holding
és az Egri Törzsházkonszern
is, amely jelenleg is hatéko-
nyan mûködve segíti elô az
említett városok gazdálkodá-
sát. 

Kárász-Kiss Péter

Ha megtakarítás, akkor átszervezés?
Egységes irányítási rendszer a gazdálkodó társaságoknál

Többlépcsôs és az új rendszer végsô kialakításáig is fo-
lyamatos szakmai egyeztetéssorozat alapozta meg a
közgyûlés döntését, melynek értelmében 2012 januárjától
egységesítenék az önkormányzat többségi tulajdonában
lévô gazdasági társaságok irányítását. A város vezetése
nemcsak takarékossági okokból szorgalmazza az átszer-
vezést, az ellenzék az ellenôrzési jogkörök beszûkülésétôl
tart. A testület legutóbbi ülésének legfontosabb témája
egyértelmûen a törzsházkonszernrôl szóló elôterjesztés
volt.

A város gazdálkodását alapvetôen befolyásoló döntés született
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Július 2-án: Aratóünnep
Baji Miklós Zoltán tanyáján

Július 3-áig: turisztikai
fotók kiállítása (Ibsen Ház)

Július 9–10.: történelmi
íjászverseny Pósteleken

Július 9–10.: „Lubickol-
junk együtt!” (Árpád fürdô)

Július 10-éig: Városházi
Esték

Július 20-áig: Lestyán
Goda János szob-
rászmûvész kiállítása a
Jankayban

Július 22.–augusztus 24-
éig: Mûvésztelepek (Jan-
kay Galéria)     

Július 17–24: XXI. Fel-
nôtt és ifjúsági Népmûvé-
szeti Táborok az iskola-
centrumban

Július 22.–augusztus 24:
„Gyöngytyúktól a strand-
kendôig” (kiállítás Kelet-Af-
rikából a múzeumban)

Július 31-éig: Fajó János
festômûvész életmû-kiállí-
tása a múzeumban

Augusztus 4.–szeptem-
ber 4: a zrenjanini kortárs
képzômûvészeti galéria ki-
állítása a múzeumban

Augusztus 18–20: ZENIT
Békéscsaba több pontján

Augusztus 20-án: az új
kenyér ünnepe Pósteleken

Augusztus 20-án: állam-
alapító Szent István ünne-
pe

Augusztus 21-én: Pega-
zus Kupa a Pegazus Lovas-
iskolában

Augusztus 25–28.: le-
csófesztivál a Csaba Cen-
ternél

Augusztus 26.–szeptem-
ber 28.: Görgényi Tamás
képzômûvész és Szappa-
nos István festômûvész kö-
zös kiállítása a Jankayban

Augusztus 27-én: Mály-
vád teljesítménytúrák a Kö-
rösök Völgye Turista Egye-
sület szervezésében

Augusztus 28-án: kiállí-
tás a magyar fotográfia
napja alkalmából a Munká-
csy Emlékházban

Programajánló Röviden

KIÁLLíTÁS
Vasas László békéscsabai fotográfus képeibôl összeállított kiállítás tekint-
hetô meg a közösségi ház nagytermében július 8-áig, hétköznapokon
8-tól 18 óráig.

NyÁRI KÉZMûVES TÁBOR
Július 11-étôl július 15-éig általános iskolák alsó és felsô tagozatosai részé-
re. A résztvevôk a szövés, fonás, gyékényezés, bôrözés, batikolás, üveg-
festés, gyertyamártás, gyöngyfûzés és papírmunkák alapvetô technikáit sa-
játítják el szakmai vezetôk irányításával, játékos formában. A programot ma-
gyar népmesékkel és mondákkal való ismerkedés, játék- és daltanulás szí-
nesíti. A foglalkozások hétköznapokon 8-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj:
egy hétre 8200 Ft/fô, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza. Je-
lentkezni július 7-éig lehet személyesen a közösségi házban.

MEDITÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGôRZô KLUB
Csütörtöki napokon 17-tôl 20 óráig. Tevékenységük célja az indiai és távol-
keleti kultúrák megismerésével a testi, lelki, szellemi egyensúly megterem-
tése. Elsajátítják a természetes gyógymódokat és kezeléseket, ayurvédát és
jógagyakorlatokat végeznek. A foglalkozásokat Fekete István egészségfej-
lesztô terapeuta vezeti.

TORNA
Tai-chi test- és lélekformáló torna – minden csütörtökön 18-tól 19 óráig. Ve-
zeti Zsilinszkiné Duzs Angéla életmód-tanácsadó.
Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden hé-
ten, csütörtökön 18-tól 19 óráig. Vezeti dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász.

AUGUSZTUSI AJÁNLÓ
Szent István-napi elôzetes immár 19. alkalommal augusztus 13-án, szom-
baton 16-tól 23 óráig a közösségi házban és a Féja Géza téren. Mazsorettek
felvonulása a Lencsési úton, bemutatójuk a téren felállított színpadon. Fel-
lép többek között a Fitdance Center, a Kamuti Néptáncegyüttes, a szabad-
kai Juhász zenekar. Sztárvendég a Fourtissimo és wolf Kati. Tûzijáték 22 óra-
kor. Gyerekeknek játszóház, lovaglási, íjazási lehetôség, arcfestés, légvár,
óriáscsúszda és körhinta.  A rendezvény ideje alatt büfé üzemel.

IFIhÁZ – ANDRÁSSY ÚTI TÁRSASKÖR
5600 Békéscsaba, Andrássy út 38.  Pf. 60

Tel.: 66/449-222, 66/527-920 www.ifihaz.hu • ifihaz@ifihaz.hu

Az Andrássy Úti Társaskör programjaiból
Július 18–22.: SAKKTÁBOR Emôdi Gyula

nemzetközi mesterrel a társaskörben 

Augusztus 1–10.: SZíNJÁTSZÓTÁBOR Balatonszárszón.
Érdeklôdni: Somogyvári Csilla, tel.: 06-20/219-5056

A Munkácsy Emlékház programjaiból
XI. CSABAI SZALON – Duettek –

Békéscsabai képzômûvészek hagyományos nyári tárlata

Augusztus 26-áig: Körösladányi Helytörténeti Gyûjtemény
– idôszaki kiállítás az emlékházban

Augusztus 22–26.: „Kisfestô tábor” az emlékházban
Megismerkedünk a tempera, az akvarell, az üveg- és selyemfestés,

a batikolás, a pasztellkréta technikájával, kipróbáljuk a szoborkészítés
egyszerûbb módszereit. Bejárjuk a város néhány fontosabb épületét

és gyûjteményét, ahol példákat látunk a tanult technikák mûvészi
alkalmazására.

Célközönség: 6–10 éves kor
Részvételi díj: 11 000 Ft

Kapcsolattartó: Mészáros Zsuzsa,
tel: 66/442-080, 06-20/999-3906,
munkacsyhaz@mail.globonet.hu

VÁROSHÁZI ESTÉK 2011 
RÉSZLETEK: www.VAROSHAZIESTEK.HU

Június 30., csütörtök 20.45-tôl:
a Talamba ütôegyüttes koncertje (crossover formáció)

Július 1–2., péntek-szombat 20.45-tôl:
Dan Gordon: Esôember – az Orlai Produkció elôadása

Július 5., kedd 18.00-tól:
Fergeteges forgatag

– vásári bábjátékok, aprók tánca
és játszóház családoknak

Július 6., szerda 20.00-tól:
Csaba-napi blues-koncertek –

young Bluesers,
Pribojszki Mátyás Band, Blues B.r.others

Július 7., csütörtök 20.45-tôl:
A három testôr és a jeti, vagy mi a pék

– a L’art pour l’art társulat elôadása

Július 8–9., péntek-szombat 20.45-tôl:
Neil Simon: És mennyi szerelem!

Romantikus komédia. A Madách Színház elôadása

Jegyértékesítés: Andrássy Úti Társaskör (tel.: 66/527-920), Diáktanya
(tel.: 66/326-053), Tourinform Iroda (66/441-261),

Békés Városi Kulturális Központ (tel.: 66/411-142).

„Szanazugi evickélés” lesz augusztus 6-án a Békéscsabai
Drótostót Alapítvány szervezésében. Békés megye hosszú-
távúszó-eseményén Doboz-Szanazugtól – a Fehér és a Feke-
te-Körös összefolyásától – 2800 métert úsznak az evickélôk.
Aki részt vesz a rendezvényen, az Aut-Pont Alapítványt vagy a
Békés Megyei Állatvédô Egyesületet támogatja. További rész-
letekért keressék Váczi Ildikó fôszervezôt (tel.: 06-30/360-
3405, evickeles@t-online.hu, www.drotostot.hu).

***
A Prima-díjas Békés Megyei Szimfonikus Zenekar Somogyi-

Tóth Dániel karnagy vezetésével a Békés-tarhosi Zenei Napok
rendezvénysorozat zárásaként július 3-án este 8 órától a csa-
bai repülôtér nagyhangárjában népszerû filmzenéket újragon-
doló koncertet ad. Az elôadás sztárvendégei: Szekeres Adrien,
Csonka András és Varga Feri.

***
A 2. Számú Általános Iskola tantestülete és tanulói évekkel

ezelôtt baráti kapcsolatot építettek ki a nagyszalontai – Böjte
Csaba atya által alapított –árvaházzal. Az idei, immár hagyo-
mányos év végi árvaházi rendezvénysorozat programjában
többek között a harcmûvészet alapjainak megismerése is sze-
repelt. A különbözô technikákat Gregor László V. DAN, a Bé-
kés Megyei Harcmûvész Szövetség elnöke tanította a gyere-
keknek.

***
A hétfordulós Ancsin sakk-emlékversenyen ötvenen ültek

asztalhoz, köztük négy FIDE-mester. A játékosok között akadt
nyolcéves, de nyolcvankét éves is, akik minden eddiginél szín-
vonalasabb és fordulatosabb csatát vívtak. Horváth Zsoltnak
kedvezett a mezônyérték-számítás, így ô nyerte a viadalt. Az
ünnepélyes eredményhirdetéskor a díjakat és különdíjakat az
Ancsin család képviselôi, Petró József fôszervezô és Csiernyik
János, a Csabai Szlovákok Szervezetének képviselôje adta át.

***
A Békéscsabai Lakótelepi SE versenyzôi Esztergomban, az

utánpótlás országos bajnokságon tíz arany-, tizenegy ezüst-
és tizennégy bronzéremmel az összesített éremtáblázat sze-
rint a harmincnégy induló klub között az elsôk lettek. Az or-
szágos bajnokok közül Viczián Roland, Berczi Ábel és Opa-
uszki Dávid duplázott, vagyis két bajnoki címet, érmet és ser-
leget is begyûjtött.

***
Streetball Challenge újra Békéscsabán.  Július 3-án már 19.

alkalommal indul el a sorozat, melynek legnagyobb erénye az
állandóság (szabályok, lebonyolítás, helyszínek stb.). Az OTP
Junior Adidas Streetball Challenge idén is szeretettel várja a
kosárlabda sportág szerelmeseit, játékosokat, kísérôiket, ér-
deklôdôket. 15 korosztályban versenyezhetnek a nevezôk, 7
féle dobóversenyben próbálhatják ki magukat a sportolók.
További információk: www.streetballnet.hu

***
Megjelent a Magyar Teátrum harmadik évfolyamának hato-

dik, júniusi száma. A tizenhat oldalas, színes A/3-as formátu-
mú havilap megvásárolható országszerte az újságosstando-
kon és kilenc vidéki nagyvárosban. A Magyar Teátrumban fô-
leg a lapot alapító kilenc vidéki színházról olvashatnak, de ta-
lálhatnak benne fôvárosi és határon túli színházakról, színházi
mûvészekrôl szóló írásokat is.

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT

– Hogyan élte meg az el-
múlt napokat?

– Eddigi életem legjelentô-
sebb idôszaka ez, hiszen
óriási dolog, hogy az a szín-
ház, ahová gyermekkorom
óta vágytam és ahol huszon-
négy éves koromtól játszom,
egyszer csak az én darabo-
mat tûzi mûsorra. S ami még
ennél is fontosabb, elképesz-
tô sikerrel indult az elôadás-
sorozat. Valaki megszámolta:
csak az elsô felvonás folya-
mán tizennégy alkalommal
kaptunk nyílt színi tapsot.

– Színészként prózai és
zenés darabokban egyaránt
játszik. Énekelni, hangszeren
játszani is tanult valamikor?

– Úgy gondolom, fontos,
hogy egy színész énekelni és
táncolni is tudjon, máskülön-
ben, különösen vidéki szín-
házaknál, a repertoárnak
csak egy szûk szegmensé-
ben foglalkoztatható. Énekel-
ni csak felnôttként tanultam,
de gyermekkoromban do-
boltam a csabai zeneiskolá-
ban. Fejlett ritmusérzékemet
még a prózai darabokban is
jól tudom kamatoztatni, hi-
szen mindennek ritmusa van
a színpadon, nem mindegy,
mikor csattan a poén! 

– Március 15-én egy or-
szág hallgathatta a tévében.

– Megtisztelô volt a felké-
rés, hogy elénekeljem a
Nemzeti dalt, és fantasztikus
érzés több tízezer ember
elôtt énekelni abban a tudat-
ban, hogy milliók nézik a
képernyôk elôtt is. Olyan
erôs volt bennem a közlés-
vágy, hogy elfelejtettem iz-
gulni.

– Hisz a musical társada-
lomformáló erejében?

– Igen, itt van például a
Csoportterápia: a máról szól,
a ma emberérôl. Arról, hogy
lehet akár nevetni is azon,
ahogy végigbukdácsolunk az
életen, vagy lehet ráismerni a
történetben a saját problémá-
inkra. Ez sokat jelent az em-
berek számára, a zene pedig
az a plusz, ami hozzásegít,
hogy a közlendônk könnyeb-
ben eljusson a nézôhöz. A
premier óta naponta több tu-
cat levelet kapok.

– Nagyon elfoglalt, sok
mindennel foglalkozik. Jut
ideje a feltöltôdésre?

– Nagyapám, aki kertész és
igen bölcs ember, azt mondta,
próbáljak magamnak mindig
többféle területet is találni, ne
egy helyen éljem ki az összes

energiámat. Számomra ezt je-
lenti most az írás.

– Egy interjúban arról val-
lott, hogy az embernek tisztá-
ban kell lennie saját értékei-
vel. Igényli azért a visszajel-
zést? 

– Feltétlenül. Vannak szá-
momra fontos kontrollszemé-
lyiségek, ilyen az apukám és
ilyen Szirtes Tamás, az igaz-
gatóm is, aki erôs szemmel fi-
gyeli pályámat, és jó szán-
dékkal terelget.

– Láthatjuk Békéscsabán a
közeljövôben?

– Nagy örömömre meghí-
vást kaptunk a Városházi Es-
ték rendezvénysorozatra. „És
mennyi szerelem!” a darab
címe, partnereim pedig
Oroszlán Szonja és Csányi
Sándor.

Farkas Pál

Színmûvész és szerzô
Óriási siker Szente Vajk saját musicalje

A napokban mutatták be
Budapesten, a Madách
Színházban a Csoportterá-
pia címû musicalt. A darab
szerzôjével, a csabai kötô-
désû Szente Vajk színmû-
vésszel beszélgettünk.

Július 8-9-én itthon is fellép Szente Vajk

Ne feledje! Az IFIHÁZ csapata az Andrássy Úti Társaskörben
(Andrássy út 38., volt óvoda) szolgáltatásaival továbbra

is szeretettel várja vendégeit, ügyfeleit, régi barátait:
PATENT DIÁKIRODA, CIVIL IRODA, FELNôTTKÉPZÉSI

SZOLGÁLAT, VALAMINT  RENDEZVÉNySZERVEZÉS ÉS
TEREMBÉRLÉSI LEHETôSÉG!
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Kövesse híreinket, felhívá-
sainkat és játékainkat a világ
legnépszerűbb közösségi ol-
dalán is! Klubtagságunk folya-
matosan bővül, ön is csatla-

kozzon hozzánk és népszerű-
sítse oldalunkat ismerősei kö-
rében. A legügyesebben idô-
zítô lájkolóinkat megjutalmaz-
zuk, érdemes ránk kattannia.

Még nem volt négy óra,
amikor elengedték ôket a
színházból. Tudta, hogy si-
etnie kellene haza, mert
megígérte az apjának, hogy
segít a földeken, és a ház
körüli teendôk is rá vártak.
Azonban nem tudott ellen-
állni Pista csábításának és a
hûvös Körösnek. Indulás
elôtt még ittak egy-egy kor-
só Kôbányait. Az inget levé-
ve, zsebkendôjüket fejükre
téve kerékpároztak ki Sza-
nazugba. Klottgatyában csob-
bantak a vízbe, a behajló fák
tetejérôl ugrottak fejeseket.
Már majdnem sötét volt,
amikor hazaindultak. A vá-
ros közepén búcsút intettek
egymásnak, ô még folytatta
az útját a Fürjes melletti ta-
nyáig. A fatornyos iskola
mellett elhaladva lelkiisme-
ret-furdalása támadt az el-
maradt munkák miatt, de az-
zal nyugtatta magát, hogy
fiatal még, ez most járt neki.
Otthon az apja csak annyit
mondott: aki nem dolgozik,
ne is egyék. így korgó gyo-
morral feküdt le. Ezen a nyá-
ron ez elég gyakran elôfor-
dult. Ez volt 1956 nyara Bé-
késcsabán, egy átlagos 19
éves fiatalember életében.
Utána jött az ôsz.

A következô nyarat már
egy másik kontinensen töl-
tötte nagybátyám. Azóta
utoljára 1980-ban volt itt-
hon, édesanyja temetésén.
Most hazajön néhány hétre,
alig várom. Mindenhová el-
viszem, megmutatom neki
városunk rejtett kincseit. Sír-
ni fog.

Tudom, hogy néhány hét
után újra csabainak érzi
majd magát. Kimegyünk
kora reggel a piacra fok-
hagymás lángost enni, sor-
ban állunk fekete cseresz-
nyéért, délután elmegyünk
tyeplázni, este szalonnát
sütünk és fröccsöt iszunk.
Bemutatom a barátaimnak,
céltalanul sétálgatunk, él-
vezzük a város kínálta prog-
ramokat, kiülünk a szeren-
csére egyre szaporodó te-
raszos kávézók néha ké-
nyelmetlen székeire, és bí-
zunk benne, hogy a pincér
is ránk mosolyog. Szüntele-
nül beszélünk majd, hol ô,
hol én.

Érdekes lesz fürkészni az
arcát, amikor a tûzô napsü-
tésben az Andrássy úton a
buszokat keresi, mikor a
piacon tótul kérdezget a vi-
rágárus nénitôl, mert sosem
felejt. A telefonban a mai
napig úgy szólít meg: moja
milá. Különös lesz, amikor a
ma már ismeretlen ismerô-
sök hozzá szólnak az utcán:
„Rég nem láttunk, Gyuri-
kám!”

Botyánszky Mária

Megelôlegezett nyári emlék

Jegyzet

Vagyonvédelmi
Országos Kiképzô Központ

BIZTONSÁGI ôR,
TESTôR, VAGyONôR

intenzív, OKJ-s szakmunkásképzést indít
a szakmai szakszervezetek és

az ORFK–RSZKK ajánlásával július 9-én és 16-án
BÉKÉSCSABÁN ÉS GyULÁN.

+36-30/981-1983. Hétvégén is hívható!
Hölgyek, nyugdíjasok, pályakezdôk jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Gyors elhelyezkedés! Fegyvervizsga 1 nap alatt!

NE HIGGy az átverôknek, ÓVAKODJ az olcsó tanfolyamoktól!
Fnysz: 01022-2010

– Állandó kiállításunk Jan-
kay világviszonylatban is
egyedülálló mûvészeti hagya-
tékát mutatja be „Napábrázo-
lások Jankay mûvészetében”
címmel. Fontos, hogy ne csak
a helyiekhez jusson el hagya-
téka, ezért gondoltuk, hogy
Budapesten is bemutatjuk
életmûvét. A promóció elin-
dult, a Városházi Estéken
„Jankay-lányok” népszerûsí-
tették a tárlatokat Békéscsa-
bán.

– Jankay mit hagyott a vá-
rosra?

– Az örökség ’97-ben érke-
zett haza. A megyei könyvtár
gyûjteményébôl került hoz-
zánk 800 kötetes könyvtára,
amely magában foglalja Pi-
casso teljes életmûvét, szá-
mos mûvészettörténeti lexi-
kont, kézikönyvet. Jankay
1994-es halála után sokan és
sokat munkálkodtak azon,
hogy hagyatéka méltó helyre
kerüljön. Az azóta elhunyt
Szilvássy Ferenc, a Jankay
Mûvészeti Közalapítvány ku-
ratóriumának akkori tagja
minden követ megmozgatott,
ahogy Szegediné Kozák Má-
ria is, a város közmûvelôdési
csoportjának akkori vezetôje,
aki ’95-ben két hónapot töltött
a mester Los Angeles-i házá-
ban a hagyaték átvételével,
katalogizálásával.

– Ki az ötletgazda, és kik a
segítôi az országos Jankay-
bemutatkozásnak?

– A kezdeményezés Ván
Hajnalka mûvészettörténészé

és elôdömé, Szegediné Ko-
zák Máriáé, galériánk korábbi
igazgatójáé. Segítôim: Bálint
Ildikó mûvészettörténész a
Zsidó Múzeum részérôl, Gá-
bor Anna mûvészettörténész
és Böröcz László, a 2B Galé-
ria vezetôje.

– Mit láthatnak az érdeklô-
dôk a két fôvárosi helyszí-
nen?

– Tematikus kiállítással ké-
szülünk, ennek helyszíne a
Magyar Zsidó Múzeum lesz.
Itt Jankay képei, grafikái,
szobrai, törzsi gyûjteménye
alkotják majd a tárlat gerin-
cét, amely életmû-kiállításnak
is felfogható. A 2B Galériában
válogatott tematikával készü-
lünk, így a Mártírok címû so-
rozatból, Jankay rajzaiból,
grafikáiból válogatunk. Hét
kép és harminc grafika a kol-
lekció része. 

– Mely festmények kerül-
nek kiállításra, s  melyeket le-
het megvenni?

– A Gyümölcsös csend-
élet, a Ketten a tónál, a Lány
és vitorlások címû alkotások
mellett kiállítjuk a Cirkuszban
címû festményt is, amely a
mester egyik legismertebb
mûve. Emellett látható lesz a
Két lányfej csillagokkal, a Téli
tájkép és a Fekete absztrakt
címû kép is. Az utóbbi négyet
kínáljuk eladásra. A váloga-
tásban Csuta György fes-
tômûvész, Bálint Ildikó és
Ván Hajnalka mûvészettörté-
nészek vettek részt.

Vándor Andrea

Jankay-kiállítások Budapesten
„Békéscsaba–Los Angeles–Békéscsaba”

Két hónapra a fôvárosba költözik a megyeszékhelyen kiál-
lított Jankay-hagyaték. „Békéscsaba–Los Angeles–Békés-
csaba” címmel a Magyar Zsidó Múzeumban nyílik kiállítás
a világhírû Jankay Tibor alkotásaiból augusztus 1-je és
szeptember 20-a között. A szintén budapesti 2B Galériában
pedig Bolmányi Ferenc alkotásaival együtt szerepelnek
majd a mester alkotásai, amelyek közül néhányat eladásra
szán a csabai Jankay Gyûjtemény és Kortárs Galéria.
Minderrôl a fenntartó önkormányzat legutóbbi, június 24-
ei közgyûlésén döntöttek. A „Barátok Békéscsabáról” el-
nevezésû Jankay–Bolmányi társkiállítás szeptember 14-e
és október 11-e között várja majd a mûvészetkedvelôket.
Varga Edinát, a galéria igazgatóját kérdeztük az országos
kiállításokról, Jankay életmûvérôl, hagyatékáról.

Júniusban harmadik alka-
lommal rendezte meg az Er-
kel Sándor Kórusfesztivált a
Békéscsabai Kulturális Köz-
pont. A találkozón a temesvá-
ri Bartók Béla és a Tarnows-
kye Góryból érkezett Allegro
kórusok mellett a Szegedi
Szimfonikus Zenekar és
Vaszy Viktor Kórus, valamint

gyulai, dévaványai és csabai
énekkarok adtak mûsort az
evangélikus kis- és nagy-
templomban. A fesztivál vé-
gén Gyüdi Sándor Liszt-díjas
karmester értékelte a fellépôk
teljesítményét és látta el jó ta-
nácsokkal a résztvevôket. Va-
lamennyi énekkar munkáját
oklevéllel jutalmazták.

Erkel kórusfesztivál

Békéscsaba,
Andrássy út 23—27.
Telefon: 66/447-578.

magyar termékeink közül
örömanya és alkalmi ruha
kínálatunkra.
Az akció 2011. junius 28
és julius 03 között,
a raktárkészleten
lévő ruháinkra érvényes. 

AKCIÓ 30%
kedvezmény

Új! Időpont egyeztetéssel is fogadjuk kedves érdeklődőinket.
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Szélvédôjavítás
3000 Ft-tól.

Békéscsaba, Szarvasi út 9.
Tel.: 30/945-1391
Honlap: rglas.hu

Pályázható bérlakások
Békéscsaba, Baross u. 6.

(háromszobás, komfortos, 78
m2 alapterületû, a bérleti díj
összege: bruttó 23 946 Ft/hó);

Békéscsaba, Szarvasi út 7.
(egyszobás, félkomfortos, 31
m2 alapterületû, a bérleti díj
összege: bruttó 5115 Ft/hó);

Békéscsaba, Franklin u.
233. (egy és fél szobás, kom-
fortos, 56 m2 alapterületû,
a bérleti díj összege: bruttó
12 488 Ft/hó);

Békéscsaba, Franklin u.
269. (egy és fél szobás, kom-
fortos, 57 m2 alapterületû,
a bérleti díj összege: bruttó
12 488 Ft/hó); 

Békéscsaba, Gorkij u. 55., 1-
es lakás (egyszobás, félkom-
fortos, 37 m2 alapterületû, a
bérleti díj összege: bruttó 6105
Ft/hó);

Békéscsaba, Gorkij u. 55., 2-
es lakás (egyszobás, félkom-
fortos, 33 m2 alapterületû, a
bérleti díj összege: bruttó 5445
Ft/hó);

Békéscsaba, Mikszáth u.
21., 1-es lakás (egyszobás, fél-
komfortos, 41 m2 alapterületû,
a bérleti díj összege: bruttó
6765 Ft/hó);

Békéscsaba, Könyves u.
66., 3-as lakás (egyszobás, fél-
komfortos, 51 m2 alapterületû,
a bérleti díj összege: bruttó
8415 Ft);

Békéscsaba, Penza ltp. 17/A
fszt. 4. (egyszobás, komfortos,
37 m2 alapterületû, a bérleti díj
összege: bruttó 11 359 Ft).

Pályázati feltételek
A pályázati rendszer kereté-

ben a szociális helyzet alapján
bérbe adható önkormányzati
bérlakás bérleti jogának meg-
szerzésére az a nagykorú sze-
mély jogosult, aki: 

1. Békéscsaba Megyei Jogú
Város közigazgatási területén
bejelentett lakóhellyel vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkezik.

2. A pályázó személynek
vagy házastársának, illetve vele
jogszerûen együtt költözô kö-
zeli hozzátartozójának tulajdo-
nában, haszonélvezetében
nem lehet:

a) beköltözhetô lakás vagy
családi ház;

b) forgalomképes építési te-
lek, hétvégi ház vagy üdülôte-
lek.

3. A szociális helyzet alapján
bérbe adott önkormányzati bér-
lakások bérbeadása pályázat
útján történik.

4. Nem pályázhat a bérleti
jog elnyerésére az a személy,
aki – bár a lakások és helyisé-
gek bérletére vonatkozó szabá-
lyokról szóló 50/2008. (XI. 24.)
önk. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 7. § (1) bekezdésé-
ben foglalt feltételeknek megfe-
lel, de: 

a) ô vagy a vele jogszerûen
együtt költözô közeli hozzátar-
tozója rendelkezik olyan va-
gyontárggyal, értékpapírral,
amely – vagy amelyek – együt-
tes összege a pályázat benyúj-
tásakor meghaladja a Rendelet
1. § (3) bekezdés b) pontjában
meghatározott összeget;

b) nem rendelkezik békés-
csabai lakóhellyel vagy tartóz-
kodási hellyel.

5. Az 1., 2. és 4. pontban fog-
lalt feltételek megléte esetén is
csak akkor érvényes a pályázat,
ha a pályázó és a vele jog-
szerûen együtt költözôk együt-
tes jövedelmébôl számított egy
fôre jutó nettó jövedelem a pá-
lyázat benyújtásának idôpontjá-
ban nem haladja meg a pályá-
zat idôpontjában megállapított
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (28 500
Ft) 

a) egyedülálló személy esetén
300%-át (85 500 Ft);

b) gyermekét egyedül nevelô
személy esetén 280%-át (79 800
Ft);

c) 2–4 fôs család esetén
250%-át (71 250 Ft);

d) 5 vagy több fôs család ese-
tén 200%-át (57 000 Ft),

ugyanakkor az egy fôre jutó
havi nettó jövedelem a pályázat
benyújtásának idôpontjában
nem kevesebb az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének

e) komfort nélküli lakás esetén
60%-ánál (17 100 Ft);

f) félkomfortos lakás esetén
80%-ánál (22 800 Ft);

g) komfortos és összkomfor-
tos lakás esetén 100%-ánál
(28 500 Ft).

6. A bérleti jog megszerzésére
irányuló szándékot pályázati
nyomtatványon kell bejelenteni.

7. A bérlô kiválasztásáról Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyûlésének

Egészségügyi, Szociális és La-
kásügyi Bizottsága a közgyûlés
által elfogadott és a Rendelet 4.
számú mellékletét képezô szo-
ciális rászorultságot meghatáro-
zó szempontrendszer alapján
dönt.

8. A pályázó a pályázati ered-
mény írásbeli közlésétôl számí-
tott 30 napon belül köteles be-
költözni a bérlakásba. Ezen idô-
pont elmulasztása esetén el-
veszti a pályázat során elnyert
bérleti jogot, és a szociális rászo-
rultság alapján bérbe adható la-
kás bérleti jogának megszerzé-
sére az ôt követô, legtöbb pont-
számot elért pályázó jogosult. A
szerzôdést az önkormányzat ne-
vében az egészségügyi, szociá-
lis és lakásügyi bizottság elnöke
köti meg.

9. A pályázóval megkötött la-
kásbérleti szerzôdés legfeljebb
3, bevándorlási, letelepedési en-
gedéllyel rendelkezô pályázó
esetén legfeljebb 5 évre megál-
lapított határozott idôre szólhat,
amelyet további meghatáro-
zott idôre meghosszabbíthat
az egészségügyi, szociális és
lakásügyi bizottság, ha a bér-
lô/bérlôtársak (a vele/velük
együtt élô családtagok jövedel-
mi, vagyoni helyzete alapján)
igazolja/igazolják a szociális rá-
szorultság fennállását.

10. A szerzôdés meghosz-
szabbításánál figyelembe kell
venni azt a tényt, hogy a bérlô a
beköltözéstôl számított 10 évig
lakhat a bérlakásban. A bérla-
kásra kötött bérleti szerzôdés 10
év után nem hosszabbítható
meg.

Formanyomtatvány igénylésé-
nek és a pályázat benyújtásának
helye:

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala, Szoci-
álpolitikai Osztály

Békéscsaba, Szabadság tér
11–17. II., 11-es iroda. Telefon-
szám: 66/452-252/4019-es mellék.

A formanyomtatvány
a www.bekescsaba.hu/
pályázatok menüpontról

is letölthetô.

A pályázat benyújtásának
határideje:

2011. július 20. 12.00 óra.

A pályázatok elbírálásának
várható idôpontja:

2011. szeptember hónap.

Az ifjúsági garzonházban
történô elhelyezés célja a ké-
sôbbi saját tulajdonú lakás
megvásárlásához szükséges
anyagi háttér megteremtésé-
nek biztosítása a fiatalok Bé-
késcsabán való letelepedése
érdekében.

A Fövenyes utcai ifjúsági
garzonház hatszintes épületé-
ben (földszint + négy emelet +
tetôtér) a garzonlakások átla-
gos alapterülete 40 m2. A laká-
sok a következô helyiségekbôl
állnak: nappali, hálószoba, für-
dôszoba, konyha, kamra, wC. 

Pályázati feltételek
Az ifjúsági garzonházi lakó-

egység bérleti jogának elnyeré-
sére azok a 35 év alatti házas-
párok/élettársak nyújthatják be
pályázatukat, akik:

– rendelkeznek az elôtakaré-
kosság vállalásához és a saját
tulajdonú lakás késôbbi meg-
szerzéséhez szükséges anyagi
háttérrel, keresô tevékenység-
gel;

– vállalják a legalább havi
10 000 Ft/fô (azaz házaspáron-
ként 20 000 Ft/hó) megtakarítá-
si összegû, minimum 4 év futam-
idejû lakás-elôtakarékossági
szerzôdés megkötését és an-
nak a szerzôdésben foglaltak
szerinti folyamatos fizetését;

– vállalják a bérleti szerzô-
dés megkötése elôtt a 70 000
Ft/lakóegység óvadék megfize-
tését;

– a szülôktôl vagy valamely
közeli hozzátartozótól szárma-
zó befogadó nyilatkozattal ren-
delkeznek.

A lakóegységek bérbeadása
nem szociális rászorultság

alapján történik. A pályázat el-
bírálásánál elônyben részesül-
nek azok a házaspárok, akik:

– legalább 5 éve békéscsa-
bai lakóhellyel rendelkeznek és
ténylegesen a bejelentett lakás-
ban laknak;

– felsôfokú (egyetemi vagy
fôiskolai) végzettségûek;

– készpénzzel, lakás-elôta-
karékossággal vagy építési te-
lekkel rendelkeznek.

Nem jogosultak ifjúsági gar-
zonházi elhelyezésre, illetve a
pályázaton való részvételre
azok a házaspárok/élettársak,
akik:

– a pályázat benyújtását
megelôzôen 5 éven belül vagy
a pályázat elbírálásának idô-
pontjában lakóházzal, lakással
rendelkeztek, illetve saját tulaj-
donukban lévô lakásban vagy
fôbérlôként önkormányzati tu-
lajdonú bérlakásban laknak.

Egyéb fontos tudnivalók:
– a bérleti szerzôdés határo-

zott idôre – 1 évre – szólhat,
amely a bérleti szerzôdésben
foglaltak teljesítése esetén kére-
lemre meghosszabbítható úgy,
hogy a bérlô (házaspár/ élettárs)
a beköltözéstôl számított maxi-
mum 51 hónapig lakhat az ingat-
lanban;

– a lakóegységre kötött bérle-
ti szerzôdés 51 hónap után sem-
milyen indokkal nem hosszabbít-
ható meg;

– a Fövenyes utcai ifjúsági
garzonházban lévô lakóegység-
re vonatkozó bérleti jogviszony
fennállása esetén havi 5342 Ft la-
kásbérleti díjat fizet, mely összeg
évente – a szerzôdések megújí-
tásakor – felülvizsgálatra kerül;

– az önkormányzat tulajdo-
nában lévô ifjúsági garzonház
lakóegységébe a bérlô (házas-
pár/élettárs) a szerzôdés meg-
kötése után született gyermek
kivételével más személyt nem
fogadhat be;

– a bérleti jogviszony feltéte-
le a keresô tevékenység, 90
napnál hosszabb idôre történô
megszûnése esetén a bérlônek
a lakóegységet a keresô tevé-
kenység megszûnésétôl számí-
tott 6 hónapon belül el kell
hagynia.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2011. július 20. 12
óra.

(A határidôn túl benyújtott
pályázat érvénytelen.)

A pályázat benyújtásának
helye: Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Szociálpolitikai Osztálya,
Békéscsaba, Szabadság tér
11–17. II. 11-es iroda.

A pályázat benyújtásához
szükséges formanyomtatvány
is itt igényelhetô.

A formanyomtatvány a
www.bekescsaba.hu honlapról
is letölthetô.

A pályázat elbírálásának vár-
ható idôpontja: a pályázatok be-
érkezését követô soros bizottsá-
gi ülés.

A pályázókat az elbírálás
eredményérôl írásban értesítjük. 

Bôvebb felvilágosítás
a polgármesteri hivatal

szociálpolitikai osztályán
kérhetô (telefonszám:

66/452-252/4022-es mellék).

Az adományozás módját, fel-
tételeit és a kitüntetés pontos le-
írását Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyûlé-
sének a helyi kitüntetésekrôl
szóló 20/2005. (VII. 14.) önkor-
mányzati rendelete szabályozza.  

A kitüntetés adományozható
a szociális ellátásban a rászoru-
lók segítésében kiemelkedô tel-
jesítményt nyújtó személynek
vagy közösségnek, aki (amely) a
Békéscsabán élô nehéz sorsú
emberekért szûkebb és tágabb
környezetében végzett munká-
jáért kiérdemelte a megbecsült-
séget. 

Évente legfeljebb egy kitünte-
tés adományozható.

A kitüntetés adományozására
javaslatot tehetnek: 

– Békéscsaba Megyei Jogú
Város önkormányzati képviselôi;

– a kisebbségi önkormányzat-
ok;

– Békéscsaba Megyei Jogú
Város Közgyûlésének Egészség-
ügyi, Szociális és Lakásügyi Bi-
zottsága;

– a Békéscsaba városban
mûködô, a szociális ellátás terüle-
ten tevékenykedô intézmények,
illetve azok közösségei;

– a civil szervezetek.

A javaslatnak tartalmaznia
kell:

– az ajánlott személy vagy kö-
zösség pontos adatait;

– az adományozás alapjául
szolgáló tevékenység vagy alko-
tás részletes ismertetését, mélta-
tását. 

A javaslatokat 2011. augusz-
tus 15. napjáig kell beküldeni Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociál-
politikai Osztályára (5600 Békés-
csaba, Szabadság tér 11–17.). A
kitüntetés odaítélésérôl Békés-
csaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Közgyûlése dönt.

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
jelentkezôket vár számlálóbiz-
tosi feladatra.

A jelentkezési lapok beérke-
zésének határideje: 2011. július

31. A jelentkezési lapokat az
alábbi címre várják: Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Titkársági Osz-
tály Jogi, Önkormányzati és
Szervezési Csoport, Békéscsa-

ba, Szent István tér 7. I. emelet
113–115. iroda. Bôvebb infor-
máció: 06-66/523-811.

Részletek:
www.bekescsaba.hu

Pályázati felhívás Ifjúsági garzonlakások
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló,

szociális helyzet alapján bérbe adható lakásban történô elhelyezésre
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévô

„Felkelô Nap Háza” ifjúsági garzonház Békéscsaba, Fövenyes u. 1/2. I. 7. szám alatti
lakóegységében történô elhelyezésre 

Felhívás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése által adományozható

„Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetés javaslattételére.

Számlálóbiztosokat várnak

Hocz és Medvegy Kft.
Bé kés csa ba, Ka zin czy u. 31/B

Tel./fax: 442-380 • Mo bil: 06-30/600-1900

Min den fé le TA KA Rí TÁS, KÖL TÖZ TE TÉS
ga ran ci á val. In gye nes ár aján lat

és cso ma go ló do bo zok biz to sí tá sa.
Rak tá ro zá si le he tõ ség rö vid idõ re is.

MSZ EN ISO 9001:2001

KIPUFOGÓ GyORSSZERVIZ

BÉKÉSCSABA,
Mogyoró u. 7.

(A Dobozi úti elkerülô út-
nál, az Eiffel-toronynál

jobbra, 50 m-re.)
Tel.: (66) 444-402,

(30) 2282-447.

Volkswagen,
Audi, Seat,Skoda
és egyéb autók

teljes körû
javítása.

Körforgalom

Mogyoró u.

D
o

b
o

zi
 u

.

ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

GyÁR TÁ SA, BE ÉPí TÉ SE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
Min den, ami ÜVE GE ZÉS

Polykarbonát • Épü let la ka tos-mun kák
Bé kés csa ba, Szer da he lyi út 20.

(a Ví dia-ud var ban)

Telefon:
66/322-214, 30/395-2035.

Békéscsaba, Szent István tér 20.
www.egyhazitemetkezes.hu

Érettségizettek részére
szeptembertôl iskolarendszerû

képzésekre várjuk
a jelentkezôket nappali

és esti tagozaton:

– banki szakügyintézô
(felsôfok)

– pénzügyi szakügyintézô
(felsôfok)

– kis-és középvállalkozási
menedzser (felsôfok)

– vállalkozási ügyintézô
– jogi asszisztens (felsôfok)
– vám-, jövedéki

és termékdíj-ügyintézô (2 év)
– vámügyintézô

(középfok – 1 év)
– értékpapír-piaci

szakügyintézô (felsôfok)
– pénzügyi-számviteli

ügyintézô (középfok)
– reklámszervezô szakmenedzser

(felsôfok)
– adóigazgatási szakügyintézô

(felsôfok)

Nappali tagozaton a korhatár: 22 év

Perfekt Szakközép-
és Szakiskola

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
Azonosító: OM: 102591

További részletek:
www.perfektszakkozep.hu 

Tel./fax: (66) 323-649, 520-072
bekescsabaszki@perfekt.hu



IKözélet / Kultúra

Közel 1 millió 300 ezer jelzáloghitel-adós van

Az ötpontos
otthonvédelmi akciótervrôl

105 évesen kapta meg a magyar állampolgárságot

Teljesült Pákh Sándor
utolsó kívánsága

A tudósítónôt a divatnál jobban érdekli Irak

Közel-Kelet Al Ghaoui
Hesna szemével

Az igazi bohóc
nem megy nyugdíjba

– Hány emberen segíthet az
intézkedéscsomag?

– A PSZÁF birtokában lévô
adatok szerint március végén
130 ezer 200 volt azoknak a jel-
záloghiteles adósoknak a szá-
ma, akiknek 90 napon túli volt
az elmaradása, de még a szer-
zôdésüket nem mondták fel.
Azokkal együtt, akik késtek a

törlesztéssel, de az elmaradá-
suk még nem haladta meg a
90 napot, összesen 298 ezer
adósról beszélünk. A jelzálog-
hitel-adósok száma a legutób-
bi adataink szerint összesen
1 millió 283 ezer Magyarorszá-
gon. 

– Mennyire lehet megbízni a
bankok ügyfélszolgálatosainak
tanácsaiban az otthonvédelmi
csomag kapcsán?

– A banknak nem érdeke
bedönteni a hiteladósokat.
Nem fogják félretájékoztatni az
ügyfelet, legfeljebb az ügyfél
nem tudja a legmegfelelôbb
kérdéseket feltenni nekik. Az
adós az egyetlen, aki belelát a
családja lehetôségeibe, kilátá-
saiba, ô az, akinek felelôsen
meg kell hoznia a döntést,

hogy melyik pontját veszi
igénybe az otthonvédelmi cso-
magnak.

– Mi az az árfolyamgát? Ki-
nek érdemes igénybe vennie?

– Az intézkedéscsomag ré-
szeként a svájci frank alapú hi-
tel árfolyamát 180 forintban ál-
lapítják meg, tehát az adós – ha
él a lehetôséggel – 2015. ja-
nuár 1-jéig fix hitelrészletet fizet.
A svájci frank valós árfolyamá-
hoz képest a különbözet azon-
ban nem tûnik el. Az így felhal-
mozódó összeget ugyanis
2015. január 1-je után törlesz-
tenie kell az adósnak. 

– Hogyan lehet elkerülni az
utcára kerülést, ha már nagy a
tartozás? Mi az a Nemzeti Esz-
közkezelô, és miben nyújt se-
gítséget?

– Akiknek jóval 90 napon túli
a tartozásuk, és teljesen ellehe-
tetlenültek anyagilag, azok egy
része kénytelen lesz szembe-
sülni ezzel a helyzettel. Az
egyik lehetôség: egy kisebb in-
gatlanba költöznek. Ez azoknál
megoldás, ahol az ügyfél és a
bank is reális esélyét látja an-
nak, hogy a törlesztôképesség
fennmarad. A másik, hogy az
állami Nemzeti Eszközkezelô
megvásárolja az adós ingatla-
nát, amelyet a korábbi tulajdo-
nosa visszabérelhet.

Cikkünk elkészítésében Lé-
nárt Mariann, a Banki Hitelká-
rosultak Egyesületének elnö-
ke, Binder István, a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete
szóvivôje és Müller János, a
Magyar Bankszövetség vezetô
tanácsadója segített.

HT

Al Ghaoui Hesna 29 éve-
sen, a Gázai övezetben forga-
tott tudósítása bekerült a ran-
gos Monte-carlói Televíziós

Fesztivál döntôs alkotásai
közé. Tavaly „Néma bölcsôk”
címmel forgatott dokumen-
tumfilmet a gyerekhalandó-

ságról Ugandában, amelyet
az Al-Jazeera Filmfesztiválon
le is vetítettek.

– Nem vagyok haditudósí-
tó, de Irak azért jobban izgat,
mint egy márkás táska –
mondta magáról viccesen Al
Ghaoui Hesna, aki útjai során
több olyan érdekes dolgot is
látott, tapasztalt, amely nem
kerülhetett bele filmjeibe.
Ezért létrehozott egy videó-
naplót, amely Afganisztántól
Madagaszkárig nyomon kö-
veti mindennapjait, élményei-
rôl könyvet is írt. Hesna legu-
tóbbi, az afgán kórházak el-
képesztô állapotát megidézô
filmjében is visszaköszönnek
a blog-bejegyzések: a parla-
menti képviselô, akinek a fe-
jére vérdíjat tûztek ki, illetve
azok a szerencsétlenek, akik
aknára léptek és elvesztették
a lábukat. – Elsôsorban azt
boncolgatom, hogy milyen
okokból halad nehézkesen a
segélyezés, miért fulladnak
kudarcba a segélyprogra-
mok? Miért van az, hogy Af-
ganisztán még ma is mûkö-
désképtelen, és emberek ez-
rei halnak meg értelmetlenül? 

A tudósítót rendszeresen
hívják egyetemekre, konfe-
renciákra, hogy meséljen tu-
dósítói munkájáról, a háborús
forgatásokról. HT

Ötpontos otthonvédelmi ak-
ciótervben állapodott meg a
kormány és a Bankszövet-
ség. Az intézkedéscsomag-
nak köszönhetôen megaka-
dályozható lesz, hogy töme-
gesen az utcára kerüljenek
a hitelrészletek törlesztésé-
vel elmaradt ingatlantulaj-
donosok. Utánajártunk, mit
kell tudni az akciótervrôl.

Al Ghaoui Hesna az elmúlt években tizenöt országból, köz-
tük a világ számos háborús övezetébôl tudósította a
hírmûsorok nézôit. Elsôsorban a Közel-Keleten mozog ott-
honosan, hiszen édesapja szíriai. Riportjaival kétszer is
Kamera Hungária Díjat nyert. 

Pákh Sándor életének 105.
évében kapta meg a magyar
állampolgárságot, de sajnos
néhány hétre rá távozott az
élôk sorából. A kárpátaljai
Munkácson született, és egy
New yorkhoz közeli kisváros-
ban hunyt el. A határok és or-
szágok ugyan változtak körü-
lötte, de ô szívében és lelké-
ben mindvégig magyar ma-
radt. Neki és fiainak köszön-
hetô, hogy a munkácsi vár-
ban újra helyére került a cse-
hek által lerombolt óriás turul-
szobor. Századik életéve felé
közeledve is vette magának a
fáradságot, átrepült az óceá-
non, hogy hazalátogasson az
óhazába és szûkebb pátriájá-
ba, Kárpátaljára. Támogatta a
nyugdíjasokat, a cserkésze-
ket és a cigányok iskoláját, te-
lente vagonszámra osztotta
az élelmet a rászorulóknak.
Vitéz Pákh Sándor arra volt a
legbüszkébb, hogy Munkács
díszpolgárává választotta.
Szülôvárosában, fejet hajtva
karitatív tevékenysége elôtt,
már életében utcát neveztek
el róla.

HT

„Bohócforradalmat” hirde-
tett Kónya Péter, a Fegyveres
és Rendvédelmi Dolgozók Ér-
dekvédelmi Szövetségének
elnöke. Békés demonstrációt
szerveztek, ahol a korkedvez-
ményes nyugdíjuk megtartá-
sa érdekében tüntettek. A
rendezvény kellékeként a bo-
hócmaszkok is elôkerültek.

– Nem örülünk annak,
hogy a rendvédelmi dolgozók
így bohóckodnak – mondja
Szabó Gábor, az Elsô Magyar
Bohóc Egyesület elnöke. – A
bohócszakma ugyanis na-
gyon nehéz hivatás. Lehet,
hogy a tüntetôk úgy érzik:
„bohócot csináltak belôlük”,
de ez a megközelítés a ré-
szükrôl téves, mert a bohó-
cokkal együtt kell nevetni,
nem pedig rajtuk. 

Sajnos, a nyugdíjrendszert
már évtizedekkel ezelôtt rosz-
szul alakították ki. Bár az artis-
ták 25 év munkaviszony után

nyugdíjba mehetnének, de
egy igazi bohóc sosem megy
nyugdíjba, mert ez egy hiva-
tás. A bohócokhoz hasonlóan

a rendvédelmi dolgozók is
egyfajta szolgálatot teljesíte-
nek.

G. B.

Vitéz Pákh Sándort szülôvárosa, Munkács díszpolgárává
választotta

Al Ghaoui Hesna Afganisztántól Madagaszkárig beutazta a
világot
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A kormány és a bankszövetség megállapodásának
köszönhetôen megmenekülhetnek a devizahitelesek

A bohócokkal együtt kell nevetni, nem pedig rajtuk
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– Hogyan fogadták otthon,
amikor külföldre költözött?

– Édesapám megértette és
elfogadta, hogy a saját élete-
met kell élnem. Az informati-
kára eleinte mint egy ideigle-
nes pénzkereseti lehetôségre
tekintettem, ami jó a túlélés-
hez. De aztán hamar rájöttem,
hogy jó ez karriernek is. Édes-
apám soha nem ment volna
el Magyarországról. Bár egy
rövid ideig Nyugat-Németor-
szágban dolgozott és adott
elô, de ô úgy hitte, hogy itt
van a helye. Több nyelven be-
szélt, mégis magyarul írta a
könyveit. 

– Az USA-ban, a Microsoft-
nál a word szövegszerkesztô
és Excel táblázatkezelô kifej-
lesztésén dolgozott. Hogyan
mutatta meg találmányát az
itthon maradt családtagjai-
nak?

– Hazahoztam egy Mac-
intosh számítógépet. Való-
színûleg ez lehetett az elsô
ilyen számítógép az ország-
ban, Tamás testvérem hasz-
nálta. Édesapám körülcsodál-

ta, de akkor még nem bízott
benne annyira, hogy a kéz-
iratok helyett azon dolgozott
volna. A 90-es évek végén
már úgy találta, hogy tényleg
gyorsabban és jobb munkát
tud végezni a programok se-
gítségével, mint kézírással.

– Édesapja örökségét, a fi-
zika iránti érdeklôdését az el-
múlt években két ûrutazással
is kimutatta. Milyen további
kalandokat tervez a jövôben?

– Nem tervezek ilyesmit.
Nem nevezném az ûruta-
zást sem kalandnak, mert
soha nem éreztem magam
veszélyben az utazások
alatt, biztonságos dolognak
tartottam. Nem is az volt a
cél, hogy valamilyen izgal-
mas helyzetbe kerüljek az
utazás révén. A kislányom
felnevelése, az lesz az igazi
kaland!

GOMBÁS BÁLINT

Az Egyesült Államokban élô
magyar kutatóorvos Koller
Ákos professzor, a Pécsi Tudo-
mányegyetem Kórélettani és
Gerontológiai Intézete vezetô-
jének meghívására érkezett a
baranyai megyeszékhelyre, a
Magyar Élettani Társaság idei

vándorgyûlésére – írta az MTI.
A FAMÉ 2011 elnevezésû ren-
dezvényen Ungvári Zoltán rá-
mutatott: a mai napig nem ér-
tik, hogy miért élnek bizonyos
állatok csupán három évig,
míg mások, mint az egyik ten-
geri kagylófaj, négyszázig, mi-

közben az utóbbi szíve élete
során másfél milliárdszor ver.
Az oklahomai docens kutató-
csoportja abból indul ki, ha
megértik, hogyan volt képes
az ember hatmillió éves evolú-
ció során megduplázni élettar-
tamát, akkor közelebb kerül-
nek olyan terápiás megoldá-
sokhoz, amelyek ezt tovább
növelhetik. A kutatóorvos arra
a kérdésre, hogy meddig élhet
az ember pár száz év múlva a
fejlett világban, azt válaszolta:
sok öregedéssel foglalkozó
kutató a több száz évet sem
tartja kizártnak. A konferencia
helyszíne a Pécsi Tudomány-
egyetem Általános Orvostudo-
mányi Kara volt. A szekció
hangulatának és közösségé-
pítô szerepének elôsegítésére
az ülést villányi bor- és sajt-
kóstolással fûszerezték, hi-
szen szintén pécsi jellegzetes-
ség a villányi nedûk antioxi-
dáns jellegének és a harkányi
gyógyvíz bôrgyógyító hatásá-
nak kutatása.  HT

II Közélet / Kultúra

A beteg lánynak lesújtó a véleménye az ingyenélôkrôl

Dorka dolgozni szeretne

Több száz évig is élhetünk,
mint a kagylók

Charles Simonyi: Nem az ûrutazás,
a gyermeknevelés az igazi kaland!

Mezei Réka hivatalosan is
Léda lesz

Dorka 13 éves sportoló pá-
lyafutása alatt többet elért,
mint némelyik edzôje. Érmek,
serlegek sokasága áll ottho-
nában a négyszeres magyar
karatebajnoknak. A barna
öves lány ma már képtelen
lenne részt venni egy edzé-
sen. A bajok egy évvel ezelôtt
kezdôdtek.

– Eleinte nem vettem ko-
molyan a jeleket. Azt gondol-
tam, csupán egy rossz perió-
dussal magyarázható, hogy
kiesett a kezembôl a sütôbôl
kivett tepsinyi hús, többször is
megbotlottam a házban. Egy-
re gyakrabban megesett,
hogy beszélgetés közben
nem találtam a szavakat. A
barátaim és a velem élô édes-
apám unszolására végül el-
mentem az orvoshoz. A teljes
kivizsgálás során megállapí-
tották, hogy sajnos szklerózis
multiplexben szenvedek. Úgy
éreztem, hogy egy pillanat
alatt mindent elvesztettem –
mesélte Dorka. A most 22
esztendôs lány még aznap le-
ült kedvesével beszélni. – El-
mondtam az igazat. Választás
elé állítottam: vagy elfogad
így, vagy azonnal fejezzük be
gyermekszerelemként indult
kapcsolatunkat. A barátom
közölte: nem hagy el a beteg-
ség miatt. ô egyébként is is-
merte a kórt, hiszen édesany-
ja is 15 éve ebben szenved –

mondta a ma már állapotát
meghazudtolóan életvidám
nô. Dorka rendszeresen jár
infúziós kezelésre. Mivel a be-
tegek szervezete igen elté-
rôen reagál a kórra, az orvo-
sok nem tudják megmondani,
neki mire kell számítania
az elkövetkezô idôszakban.
– Lehet, hogy elôbb-utóbb to-
lószékbe kényszerülök, de in-
kább nem gondolok erre. Ha
izmaim nem engedelmesked-
nek és elesem, nevetek egy

jót – jelentette ki a hölgy, aki-
nek elsô látásra csupán erôs
sántítása tûnik fel. Úgy érzi,
egyszerûbb munkákat nyu-
godtan elvállalhatna, de sen-
ki sem kívánja alkalmazni.
– Lesújtó a véleményem
azokról, akik, bár tudnának
munkát vállalni, inkább eltar-
tatják magukat az állammal.
El szeretnék helyezkedni, de
amikor az állásinterjún fény
derül betegségemre, azonnal
befejezik a beszélgetést. Pe-
dig családi házunkon is bô-
ven van még hitel, nem várha-
tom el apámtól, hogy a tör-
lesztô részletek és a számlák
kifizetése után még az élel-
mezésemrôl is ô gondoskod-
jon! KRK 

Munkára vágyik a rokkantnyugdíjas, többszörös ifjúsági
magyar karatebajnoknô. Balogh Nikoletta Dorka élete két
évvel ezelôtt változott meg, akkor derült ki, hogy szkleró-
zis multiplex betegségben szenved. Az édesapjával élô
volt sportoló apanázsa mindössze 27 ezer forint, ám a
hölgy tenni szeretne a tisztességes megélhetéséért.

Újból hazánkba látogatott
Charles Simonyi. Az Ameri-
kában milliárdossá lett ma-
gyar üzletembert korábban
két ûrturista útja kapcsán is-
merhették meg olvasóink.
Most a Mûegyetem új épüle-
tében édesapjáról, Simonyi
Károly akadémikusról, az
elméleti fizika professzorá-
ról, az elsô magyar részecs-
kegyorsító megalkotójáról
nevezték el a legnagyobb
elôadótermet.

– Van egy íratlan szokás,
amely szerint, ha két azonos
nevû színész vagy színésznô
van a pályán, a fiatalabb vala-
milyen módon megkülönböz-
teti magát – mesélte lapunk-
nak Mezei Réka, vagyis Léda.
– Sokat gondolkodtam, szóba
került az is, hogy egy betût
szúrok a vezetéknevem és a
keresztnevem közé, de az
ABC egyik betûje sem tet-
szett. Aztán egyszer kaptam
egy sms-t Kadala Petra koreo-
gráfustól, amiben Lédának
szólított. ízlelgettem, és végül
ennek a véletlennek köszön-
hetôen lettem Léda. A csalá-
dom eleinte idegenkedve fo-
gadta, de ma már megbarát-
koztak vele, bár ôk és a régi

barátaim természetesen a mai
napig Rékának szólítanak.
Hamarosan hivatalosan is fel-
veszem a Lédát – árulta el a
színésznô, aki már tiné-
dzserkorában tudta, hogy
ezt a pályát választja. – Két
tannyelvû gimnáziumba
jártam, a továbbtanulásnál
az elsô két helyen mégis a
két színmûvészetit jelöltem
meg. Felvettek a kaposvári
fôiskola színész szakára –
mondta Léda, akit nemso-
kára egy új magyar soro-
zatban láthatunk. – A fôis-
kolán volt egy rövidfilmes
kurzus, ahol olyan techni-
kai alapdolgokat megta-
nulhattunk, hogy ha egy je-
lenetben jobb kézzel fo-
gom a poharat, akkor a kö-
vetkezô snittben nem sze-
rencsés ballal fogni, mert
ezt biztosan kivágják.
Most Básti Julival volt egy
közös forgatási napom,
lenyûgözve figyeltem. Volt
egy jelenet, amiben direkt
el kellett rontania a szöve-

get. Bámulatos természetes-
séggel oldotta meg, az egész
stáb gurult a nevetéstôl.

U. G.

A fiatal színésznôt néhány
évvel ezelôtt még Rékának
szólította mindenki, egy éve
viszont már Lédának hívják
a szakmában. Mezei Réka
egy régi színházi hagyo-
mány miatt változtatott ne-
vet.

Ungvári Zoltán, az Oklahomai Egyetem docense szerint
akár több száz évig is élhet az ember néhány évszázad
múlva. A legújabb tudományos eredményekrôl a Pécsi Tu-
dományegyetemen beszélt a tudós.

Balogh Nikoletta Dorka szklerózis multiplexben szenved
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Az egyik tengeri kagylófaj négyszáz évig él, szíve élete so-
rán másfél milliárdszor ver
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Mezei Réka: Egyik betû sem tet-
szett
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Az informatikára eleinte mint egy ideiglenes pénzkereseti
lehetôségre tekintett
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Különleges skorpiógyûjte-
mény került a Fôvárosi Állat-
kertbe.  A 73 darab veszélyes
állatot a Kispesti Önkormány-
zat foglalta le néhány hete
egy panellakásban, majd a
tulajdonos lemondott róluk.

Hanga Zoltán, az állatkert
szóvivôje lapunknak elmond-
ta: elképzelhetô, hogy a
nagyközönségnek is bemu-
tatják a skorpiókat. – Hirtelen
nem tudunk kiállítani 73 darab
skorpiót, az elhelyezésüket vi-

szont megoldottuk háttérte-
nyészetekben. A tulajdonos
lemondott az állatokról, így el-
képzelhetô, hogy bemutatjuk
majd ôket, de még a körülmé-
nyeknek tisztázódniuk kell.

N. O. 

IIIBulvár / Érdekesség

Tíz kisgyerek adta a hangját a meséhez

Bogyó és Babóca Kínában 
Nem jött össze az antarktiszi merülés

Elsüllyedt hajók nyomában

Gázzal vagy árammal?

A fesztiválon huszonkét
ország több mint hatvan film-
je versengett. A fôdíjat a Bo-
gyó és Babóca producer-
rendezôje, M. Tóth Géza sze-
mélyesen vette át rendezô-
társa, Krizsnics Antonin ne-
vében is.  – Megtisztelô a díj,
már csak azért is, mert Kíná-
ba az utóbbi hét évben nem
nagyon engedtek be külföldi
animációs filmet – mondta la-

punknak a rendezô, aki biz-
tató tárgyalásokat kezdett a
filmsorozat kínai televíziós
vetítésérôl. A legnagyobb
sanghaji gyerekcsatornával,
a HaHa TV-vel tárgyalnak,
amely mintegy tízmillió ház-
tartást ér el Sanghaj környé-
kén. – Remélem, hogy a helyi
tévéknek egyszerûbb lesz át-
venni és szinkronizálni, mint
lekoppintani és megcsinálni

a saját verziójukat. A fesztivá-
lon a Bogyó és Babóca kínai
szinkronját – amelynek ere-
deti mesélôje Pogány Judit, a
zenéjét pedig az Alma Együt-
tes szerezte – kedves ötlettel
oldották meg a szervezôk. A
vászon elôtt 10 kisgyerek állt,
akik megtanulták a mesehô-
sök szövegét, és tökéletes
pontossággal, alázattal és re-
mek színészi játékkal szólal-
tatták meg ott, a helyszínen a
szereplôket – mesélte M.
Tóth Géza, majd elárulta:
nem jellemzô rá, de megha-
tódott. 

URMAI GABRIELLA

A vetítés helyszínén tíz kínai kisgyerek adta a hangját a Bo-
gyó és Babóca címû magyar meséhez a világ egyik legran-
gosabb gyerekfilmes eseményén, a 11. Kínai Nemzetközi
Gyerekfilmfesztiválon.  A Bartos Erika történeteibôl készült
sorozat a legjobb rövidfilm díját kapta.

Somogyi Gyula hobbiként
kezdett búvárkodni, és mivel
a filmezés is érdekelte, termé-
szetes volt számára, hogy a
merüléseirôl is felvételeket
készítsen. Legutóbb egy
Brittanyban rendezett film-
fesztivál elsô díját nyerte meg,
a rövidfilm kategóriában. 

– Több alkalommal voltam
életveszélyben is, nemrég
egy romániai barlangi merü-
lés során. Ha az ember a ka-
merázásra koncentrál, akkor
nem tudja minden pillanatban
ellenôrizni a felszerelését, az
idô múlását sem érzékeli ak-
kor, amikor magával ragadja
a víz mélyének a szépsége. 

A szakmai elismeréseket
persze számos felkérés kö-
vette. – Több meghívást is
kaptam, hogy a világ külön-
bözô részein készítsek búvár-

filmeket. Az egyik legizgalma-
sabb feladat egy antarktiszi
expedíció lett volna, de saj-
nos nem jött össze. Az ilyen
felkéréseknél persze mindig
mérlegelni kell: nem olcsó a
kiutazás, és a költségeket elô
kell teremteni valahonnan.
Egy víz alatti forgatás ráadá-
sul több hónapig is eltart.
Családos ember vagyok,
mostanában inkább szíve-
sebben áldozom rájuk a sza-
bad idômet.

GOMBÁS BÁLINT

Szerencsétlenül járt hajók-
ról forgatott a Vörös-tenger
mélyén Somogyi Gyula bú-
vár. Hat díjat söpört be A sö-
tétség hajói címû filmjével.

Panellakó skorpiók

Számos háztartásban
gondot okoz a központi fûtés
magas rezsije, ezért egyre
több társasház válik le a
rendszerrôl. Komoly dilem-
ma kiválasztani a helyettesítô
energiát vagy fûtési mód-
szert.  A téli szezonra már a
nyári idôszakban érdemes
elvégezni az esetleges átala-
kítási munkákat. Az elmúlt
évek slágere az elektromos
fûtôpaneles vagy az infra
padlófûtés, de hiába kor-
szerûbb, az elektromos áram
fogyasztása növeli az ener-
giaszámlát. Az ingatlanma-
gazin.com szerint, átállás

elôtt jogilag körbe kell járni a
kérdést. Meg kell nézni, hogy
a társasházi alapító okiratban
vagy szmsz-ben van-e konk-
rét szabály a leválásra vonat-
kozóan. Ha nincs, akkor az
általános szabályok szerint
kell eljárni, általában a lakók
80–100 százalékának hozzá-
járulásával lehet csak leválni.
Mûszakilag nincs akadálya a
leválásnak, de a radiátorok
leválasztása után is biztosíta-
ni kell a hálózatban a kerin-
gést, illetve a lakáson áthala-
dó fûtési vezetékeket hôszi-
getelni kell. Ami az elektro-
mos fûtést illeti, nagyon meg-

oszlik a szakma véleménye.
Legjobb hatásfokkal a hôszi-
vattyús elektromos fûtés
mûködik, ez azonban csak
meglehetôsen drágán kiépít-
hetô rendszer. A fûtôszônye-
ges, fûtôpaneles, infra fûtést
kétségtelenül jóval olcsób-
ban meg lehet valósítani,
mint a gáz alapú központi
fûtést. A jó hír, hogy karban-
tartási költség szinte nincs,
üzemeltetése a korszerû, jól
mûködô gázfûtés két-három-
szorosa papíron, de a gya-
korlati tapasztalatok kedve-
zôbb arányt mutatnak.

HT

A magyar sorozatot a kínai televízióban is láthatják majd a gyerekek
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A skorpiók egy tenyészetben élnek jelenleg

Általában a lakók 80–100 százalékának hozzájárulásával lehet csak leválni a központi
fûtésrôl

Somogyi Gyula a világ különbözô részein készít búvárfilmet
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IV Bulvár / Érdekesség

A földmûvelés és a színészet kiegészíti egymást 

Csuja Imre: Csinálom,
ahogy a csövön kifér!

A ghánai ember vidámabb, a magyar fegyelmezettebb

Az elnökségi ékszerész
énekes leánya

Gyôrfi megrémül
a saját zenéjétôl

– Zavarja, hogy csak a
negyvenes éveire lett közis-
mert?

– Tizenhét évesen el kellett
dönteni, hogy milyen pályát vá-
lasszak, és az amatôr szereplé-
seimmel feljogosítva éreztem
magam arra, hogy a színmûvé-
szeti fôiskolára menjek. Egy-
szerûen csak színész akartam
lenni, nem volt cél, hogy ismert
legyek. Fokozatosan mentem
elôre a pályán, minden szerep
egy lépés volt. Szerencsém
volt az Üvegtrigrissel, mert az
tett igazán ismertté. 

– Mit játszott volna szíve-
sen fiatalkorában?

– Akkor úgy gondoltam, jó
lenne több Shakespeare-t
vagy Moliere-t játszani. De ha
én mondtam valamit a szín-
padon, azon az emberek ne-
vettek, ha más mondta, akkor
meg sírtak. Ezért alakult így. A
csalódáson már túl vagyok,
az ifjonti hév elmúlt! Igyek-
szem humorral kezelni az éle-
tet. 

– Az a hír járja, hogy na-
gyon szereti a fizikai munkát.

– Becsülöm, mert van
haszna, hiszen ha elültetek
egy krumplit, abból lesz hét,
nyolc darab, szemmel látható
az eredmény. Ha kihúzom a

gyomot, ha fölszántom, ha
bevetem, azt a föld meghálál-
ja. Kapálás és ásás közben
jutnak eszembe az ötletek,
olyankor letisztulnak a gon-
dolataim. A földmûvelés és a
színmûvészet remekül kiegé-
szítik egymást. 

– A lánya szerepet kapott
egy napi sorozatban. Mit
gondol errôl?

– Örülök, mert jól megold-
ja a feladatot. Tudtam, hogy
színész szeretne lenni, több-
ször próbálkozott a színmû-
vészeti egyetemmel. Aztán
jött a szerelem, meg egy kis-
baba, és most jött el a lehetô-
ség, egy castingon, ahová
csak elkísérte a férjét. Az em-
berben van izgalom, ha a
gyerekérôl van szó, mert tud-
ja, hogy ez a pálya akkor jó,
ha sikerül. ôk is figyelnek en-
gem, és amikor meghívom
ôket egy-egy premierre, min-
dig megkérdezik, hogy hoz-
zanak-e könyvet vagy zseb-
lámpát. 

– Mire büszke?
– Az ember nyilván a gye-

rekeire a legbüszkébb. De az
a környezet, ahol én felnôt-
tem, egyenlôségjelet tett a
büszkeség és a nagyképû-
ség közé, ezért mindig baj-
ban vagyok, ha ezt kérdezik.
Örülök a családomnak, a
munkának, a kollégák sike-
reinek. Nem vagyok ûrhajós,
nem fedeztem fel Amerikát,
sem a dinamót. Csinálom,
ahogy a csövön kifér, és ha
egy jó gesztus miatt felismer-
nek bennem egy karaktert, a
rendezô ezt megjegyzi, és
legközelebb is rám gondol.
Na, ilyenkor büszke vagyok!

BODNÁR ERIKA

Nemsokára ötvenegy éves lesz Csuja Imre, aki egyáltalán
nem bánja, hogy késôn jött számára az ismertség. Úgy véli:
a színészet nem más, mint keresztrejtvény.

– Meg kell találnom az
arany középutat, hiszen úgy
szerepelek a tévében, mint aki
elmondja a baleseti híreket, az
események mentôs vetületét.

Ez együtt jár egyfajta ismert-
séggel. Nem áll távol tôlem
az, hogy partikra járjak, de
eközben egy nagyon komoly
szakmát képviselek, úgyhogy
folyamatosan ügyelnem kell
az egyensúlyra. Ez nem
könnyû, de belefér, hogy néha
elmegyek a barátaimmal bu-
lizni, és aztán szépen haza-
megyek a nejemhez és a kisfi-
amhoz. Kicsit túl is lövök a cé-
lon, olykor komolyabban vi-
selkedem, mint azt elvárnák

tôlem. Nem szívesen mutatko-
zom például a táncparketten,
pedig imádok táncolni, de ezt
inkább ugrálásnak neveznék.
Gyerekkoromban alapítottunk
egy együttest, ami a Madártej
névre hallgatott, én voltam a
billentyûs. A nyolcvanas évek-
ben menô volt, de mára – nem
véletlenül – a feledés homá-
lyába merült. Olykor még visz-
szahallgatom, és megrémü-
lök, olyan borzasztó zenét ját-
szottunk. BDE

Gyakran szerepel a televí-
zióban Gyôrfi Pál mint a
mentôsök szóvivôje, de ép-
pen emiatt sokszor hívják ôt
különbözô sztár rendezvé-
nyekre is. Arról faggattuk,
mennyire ál hozzá közel ez
a fajta reflektorfény?

Tíz éve él Magyarországon
Dagadu Veronika Sena, ghá-
nai–magyar énekesnô. – A
zene mindig része volt az éle-
temnek. Ghánában az ének-
lésnek nagy a hagyománya,
ott sok embernek van jó
hangja, én viszont nem nyúj-
tottam kimagasló teljesít-
ményt, ezért nem foglalkoz-
tam komolyabban vele – ma-
gyarázta lapunknak Sena. – A
magyar egyetemi évek alatt
kezdtem el keresni a lehetô-
séget, hogyan lehetne hang-
szerelni a dalaimat. Véletlenül
találkoztam Élô Mártonnal és
Horváth Gáspárral, akkor
még nem létezett az Irie Maf-
fia együttes. Amikor megala-
pították a bandát, hívtak, de
elôször nemet mondtam. Pár
év múlva újra megkerestek,
azóta velük vagyok. Amilyen
gyakran csak tudok, hazajá-
rok Ghánába, mert ott élnek a
testvéreim, az apukám és a
magyar édesanyám is, aki ék-
szereket készít. Tizenöt éve

foglalkozik a gyöngy kultúrá-
jával, kutatja, beszerzi és ék-
szerekbe álmodja ôket. Olyan
ismert megrendelôi is voltak
már, mint a ghánai elnök fele-
sége. A szûk családból én
élek egyedül Magyarorszá-
gon, ide köt a férjem – aki ze-
nésztársam is egyben – és a

nemrég született kislányunk.
Magyarországot az ottho-
nomnak tekintem: itt nôtt be a
fejem lágya, itt találtam ma-
gamra, biztos talaj van a lá-
bam alatt, ami nagyon fontos
– mesélte Dagadu Veronika
Sena.  – A ghánai ember nyi-
tottabb és vidámabb, mint a
magyar, ezt jó lenne eltanulni
tôlük. Innen viszont azt a fe-
gyelmet és a kitartást mutat-
nám meg a ghánaiaknak,
amit a zenésztársaimnál ta-
pasztalok. BDE

Sena, az Irie Maffia énekesnôje, tíz éve él hazánkban. Köz-
gazdaságtant tanult, férjhez ment és szült egy kislányt.
Édesanyja közben a ghánai elnökné gyöngyékszereit ké-
szíti.  Sena családja Ghánában él, ennek ellenére azt mond-
ja: Magyarország a hazája, mert itt biztos talajon áll.

Néhány évtizeddel ezelôtt
még az élôzenés koncertek
számítottak a tizen-huszoné-
vesek körében a legmenôbb

szórakozási lehetôségnek. A
nyolcvanas évek végén, a
Moszkva téren lehetett házi-
bulira szóló meghívásokat

kapni, illetve címeket cserél-
ni egymás között, a kilencve-
nes években pedig jöttek a
house partik. – Bulival kap-
csolatban soha nem szoktam
tervezni – mondja Karácsony
Tamás, azaz Fluor Tomi a
Frizbi Hajdú Péterrel forgatá-
sának szünetében. – Mindig
hagyom, hogy vigyen az éj-
szaka, a haverokkal közösen
döntünk, mit csináljunk. Az
elektrozenés partikat kedve-
lem leginkább, illetve min-
dent, ami trendi. 

Alternatív zenéket is szíve-
sen hallgatok, arra viszont
nem szoktam bulizni.

Éder Krisztián, azaz SP
hétköznap kapcsolódik ki.
– Rengeteg ének- és táncórá-
ra járok mostanában, ezért
bulizásra alig marad idôm.
Csütörtökönként tudok lazí-
tani. A fellépéseimet nem te-
kintem bulizásnak, de ha la-
zítok, akkor azt elektronikus
zenére teszem.  G. B.

Elektronikus zenére lazítanak
Megváltoztak a fiatalok bulizási szokásai az elmúlt három
évtizedben. Karácsony Tamás és Éder Krisztián lapunknak
arról mesélt, korosztályukban az elektrozenés partik a leg-
menôbbek.

Karácsony Tamás, azaz Fluor Tomi és Éder Krisztián, alias
SP az elektropartikat kedveli

Csuja Imre igyekszik humorral kezelni az életet
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Magyarország a hazája, mert itt biztos talajon áll

A Madártej billentyûse volt a szóvivô
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Orosz Pál-
né (70) – Az
egészségi álla-
potom már
sajnos nem
engedi. Nem-
rég estem át
egy csípôpro-
tézis mûtéten, s így elég ne-
héz lenne, ráadásul a kis
nyugdíjamból se nagyon telik
rá. Sajnos már több éve nem
voltam nyaralni…

O t t l a k á n
Dávid (19) –  A
h a v e r o k k a l
megyünk fesz-
tiválokra és
egy hétre a
Balaton mellett
is lehorgony-
zunk majd. Egyelôre ennyi,
ami biztos, de még nincs
konkrét programunk. 

Mogyorósi
Kata (29) – Van
már tervünk
erre a nyárra,
ha minden
igaz, Törökor-
szágba uta-
zunk egy hét-
re. Az idei különleges év, hi-
szen nem minden évben sike-
rül kiruccannunk, fôleg nem
ilyen messzire és ilyen hosszú
idôre. 

Ahogy az a címoldalon ol-
vasható cikkünkbôl kiderült,
számos lehetôség kínálko-
zik a kikapcsolódásra. Kí-
váncsiak voltunk, olvasóink
mennek-e nyaralni, hol és
mivel töltik szabadságukat?

Olvasóink
szerint

A bankmûveleti központ
fennállásának ötödik évfordu-
lója alkalmából rendezett ke-
rekasztal-beszélgetést június
20-án Sean Morrissey, a Bu-
dapest Bank elnök-vezérigaz-
gatója, Lasetzky Frigyes, a
csabai központ vezetôje és
Nagy Gyula operációs veze-
tô. A beszélgetésre meghí-
vást kaptak azok a szerveze-
tek, amelyek munkájukkal
hozzájárultak a bank sikeré-
hez. A csabai önkormányza-
tot Kiss Tibor alpolgármester
és dr. Kiss Gyula aljegyzô, a
munkaügyi központot Tamás-
né Lehoczki Aranka osztály-
vezetô, a regionális képzô
központot Molnár György
igazgató képviselte. 

–  A Budapest Bank ma
Békéscsabán végzi operá-
ciós tevékenységének mint-
egy nyolcvan százalékát –
mondta Sean Morrissey. – A
központ hatékony mûködé-
se, az itt dolgozók kiváló
munkája nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy az elmúlt évek
kedvezôtlen piaci körülmé-
nyei ellenére a szektor egyik
legstabilabb pénzintézete
maradtunk. Csabai kollégá-
ink ötleteikkel segítettek ben-

nünket abban, hogyan egy-
szerûsíthetjük, javíthatjuk te-
vékenységünket az egyre
jobb ügyfélkiszolgálás érde-
kében. A bankmûveleti köz-
pont az elmúlt öt évben folya-
matosan fejlôdött, ebben
nagy szerepe volt együtt-
mûködô partnereinknek, Bé-
késcsaba önkormányzatá-
nak, a munkaügyi központ-
nak és a regionális képzô
központnak – tette hozzá a
vezérigazgató. 

– A város rendkívül meg-
bízható partnert ismert meg a
Budapest Bankban – folytatta
Kiss Tibor. – A munkahelyte-
remtés kulcsfontosságú, örü-
lünk minden egyes új munka-
helynek, ugyanakkor kieme-
lendô a bank mecenatúrája
is. Szinte nincs olyan terület,
amelyet ne támogattak volna,
akár anyagiakkal, akár a törô-
dés napja keretében kétkezi
munkával. Ettôl a minden-
napjainkban úgy érezzük,
hogy figyelnek minden rész-
letre, és ha kell, segítenek –
fogalmazott az alpolgármes-
ter.

A Budapest Bank a Finan-
cial Times csoporthoz tartozó
The Banker magazin nemzet-

közi versenyén tavaly meg-
kapta „Az Év Bankja Magyar-
országon – 2010” díjat,
amellyel a pénzintézet stabili-
tását, erôs likviditási helyzetét
és új, innovatív szolgáltatásait
ismerték el – a sikerben a
csabaiak is benne voltak.
Mint azt Lasetzky Frigyes el-
mondta, a bank az elmúlt öt
évben mintegy hárommilliárd
forintot fektetett be városunk-
ban. A pályakezdôknek és ál-

lástalanoknak is munkát és
karrierlehetôséget kínáló köz-
pont jelentôs összegû
iparûzési adót fizet (múlt év-
ben ez százhatvanmillió forint
volt), és öt év alatt mintegy
százhúszmilliót adományo-
zott különbözô békéscsabai
programokra.

– Két és fél éve élek Bé-
késcsabán a családommal,
nagyon megszerettük a vá-
rost. Néhány munkatársam-

mal Budapestrôl érkeztünk,
és sokat tanultunk csabai kol-
légáinktól lojalitásból, város-
szeretetbôl, precizitásból, ta-
nulni akarásból. Amiben sze-
rintem a csabaiaknak érde-
mes lenne fejlôdniük, az az,
hogy igenis legyenek büsz-
kék a városukra, legyenek
büszkék az elért eredménye-
ikre, hisz van mire – jegyezte
meg Lasetzky Frigyes.

Mikóczy Erika

Nagyfoglalkoztató és mecénás
Ötéves a Budapest Bank békéscsabai mûveleti központja

Öt évvel ezelôtt harminc munkatárssal indult útjára Békés-
csabán a Budapest Bank Bankmûveleti Központja, amely
a folyamatos bôvítéseknek köszönhetôen ma már hatszáz-
ötvenhat embert alkalmaz, de év végére ez a szám akár a
hétszázat is elérheti. A központ a versenyszférában a me-
gye második legnagyobb foglalkoztatójává vált, emellett je-
lentôs szerepet játszik a sport, a kultúra és az oktatás tá-
mogatásában.

A projekt építési része egy-
részt az alábbi közterek, utak
fejlesztését, másrészt épületek
építését és felújítását jelenti: 

– a Szent István tér revitali-
zációja (a Szent István tér gyö-

keresen átalakul forgalommal
és parkolással terhelt fô közle-
kedési útvonalból látványos-
ságoknak, eseményeknek és
rendezvényeknek helyet adó
városi térré);

– a városháza homlokzatá-
nak felújítása;

– a Sas Patika homlokzatá-
nak felújítása – vállalkozói tôke
bevonásával;

– a Szent István tér 8. sz.
alatti kávézó-vendéglô hom-
lokzatának felújítása;

– a Szent István tér 10. sz.
ház homlokzat-felújítása;

– a Luther utca felújítása az
Irányi utcai keresztezôdésig;

– a Szent István tér–Szebe-
rényi tér– Kossuth téri csomó-
pont felújítása;

– az Irányi utca felújítása;
– belvárosi parkolóház épí-

tése vállalkozói tôke bevoná-
sával az Univerzál udvarán;

– az Andrássy út elsô sza-
kaszának felújítása az Irányi ut-
cáig;

– a Szabadság téri buszfor-
duló és a buszmegállók felújí-
tása.

Az önkormányzat most ké-
szíti elô a közbeszerzési eljárá-
sok kiírását. Az egyes fejleszté-
sek megvalósítása ütemezet-
ten történik, ezek egyik elsô
eleme lesz a kétszáz férôhe-
lyes parkolóház megépítése,
ami kiváltja majd a Szent István
tér lezárásával megszûnô par-
kolási lehetôségeket. 

A tervek szerint augusztus-
ban hirdetik meg a kivitelezés-
re vonatkozó eljárásokat, majd
– ezek lebonyolítását követôen
– novemberben kezdôdhetnek
a munkálatok, 2012 végére pe-
dig megújul a belváros.

A fejlesztés eredményeként
bôvül a közösségi terek szá-
ma, méltó és európai színvo-
nalú fôtere lesz a megyeszék-
helynek. Turisztikai vonzerôt je-
lentô épületek – közintézmé-
nyek, a kulturális élet központ-
jai – újulnak, szépülnek meg.
Rendezôdik a belvárosi utcák
gyalogos- és kerékpáros- for-
galma és megoldódnak a par-
kolási problémák.

Mehet a belváros felújítása

A Szent István tér 10. homlokzati látványterve

A Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökségnél meghozták a
döntést, amely szerint a Bé-
késcsaba belvárosának re-
habilitációját célzó 1,9 milli-
árd forint összköltségû be-
ruházás közel 1,1 milliárd
forint támogatást kap. Fo-
lyamatban van a támogatási
szerzôdés megkötése, a vá-
ros pedig gôzerôvel dolgo-
zik azon, hogy a munkála-
tok mihamarabb elindulhas-
sanak. A pályázaton 175 program

nyert összesen 2,3 milliárd fo-
rint támogatást, a megyék kö-
zül Békés volt a legeredmé-
nyesebb a maga 26 nyertes
pályázatával. Békéscsaba az
épületenergetikai pályázaton
ért el sikert, 226 millió forint tá-
mogatást kapott a város a
Szabó Pál téri iskola energia-
racionalizálására.

A Békéscsabai Regionális
Képzô Központban Molnár
György igazgató vezetésével
Bencsik János államtitkár,
Vantara Gyula polgármester
és Kónya István, a megyei
közgyûlés alelnöke megte-
kintette az intézmény megú-
juló energetikai és klímatech-
nikai oktatómûhelyét, majd
tájékoztatón beszéltek az él-
hetôbb környezetet szolgáló
lépésekrôl. 

– Lezárult a nemzeti ener-
giastratégia konzultációs fo-

lyamata. A 2030-ig szóló stra-
tégia legfontosabb elemei az
energiahatékonyság és a
megújuló energiák arányá-
nak növelése, a jelenlegi hat-
hét százalékról harmincöt
százalékra – emelte ki az ál-
lamtitkár. 

– Békés megye élen járó
lehet a geotermikus energiát
illetôen, de figyelnünk kell a
sorrendre. A legfontosabb az
ivóvízellátás, a második a
gyógyfürdôk üzemeltetése, a
harmadik a mezôgazdaság,
a meleg vízre épülô kertésze-
ti tevékenységek kiszolgálá-
sa, csak ez után következik a
sorban a fûtés – hangsúlyoz-
ta Vantara Gyula.

Molnár György beszélt arról,
hogy az elmúlt évben, a Pan-
nonForrás Elsô Kárpát-meden-
cei Fejlesztési és Tudásklaszter
keretében kifejlesztették a
megújuló energetikai szakta-
nácsadó képzést. Szeretnék,
hogy ennek eredményeként
minden önkormányzatnál le-
gyen egy ilyen szakember. A
központ összeállított egy olyan
programcsomagot is, amely az
épületenergetikai felújítások
komplex munkaerôigényét ki-
szolgáló képzéseket kínál,
hogy a lakás-átalakításokhoz a
szakmunkásoktól a szakta-
nácsadókig minden szakem-
ber a rendelkezésre álljon.

Mikóczy 

Elônyben a megújuló energiák
A közelmúltban városunk-
ba látogatott Bencsik Já-
nos, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium klíma- és
energiaügyekért felelôs ál-
lamtitkára, aki beszámolt
arról a pályázatról, amely a
Új Széchenyi Terv kereté-
ben a fenntartható életmó-
dot és az ehhez kapcsoló-
dó viselkedésmintákat ösz-
tönzi. 

Államtitkári terepszemle a BRKK oktatómûhelyében

A bankmûveleti központ vezetôje (középen) az együttmûködô partnerek képviselôivel
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TEMETKEZÉS

Békéscsaba, Berényi út. 103. (a Berényi úti temetônél).

Tel.: 06-30/327-0988, 06-20/562-0740.
Hricsovinyi Tamás ügyvezetô

100 Ft/kg

A Munkácsy Emlékházban
június 17-én nyitotta meg ka-
puit a 11. Csabai Szalon „Du-
ettek” címû kiállítása. A helyi
neves alkotók mûveibôl ösz-
szeállított tárlat különlegessé-
gét az adja, hogy két-két
mûvész közösen, párban ké-
szített – igen érdekes és érté-
kes – munkáit mutatja be.

A tárlat megnyitásakor Kö-
les István, az önkormányzat
kulturális bizottsága elnöke
személyes emlékeit idézte.
Különösen nagy hatással volt
rá Gazsi Endre és Szeverényi
Mihály az emlékház bejáratá-
nál elhelyezett Udvar címû kö-
zös alkotása, mely sokakban
felidézte Gazsi tanár úr emlé-

két. Az idei szalon díját a Csu-
ta György és Várkonyi János
alkotta páros kapta Távo-
zás címû képükért. A „párat-
lan párosok” bemutatkozása
után a Városház Esték is kez-
detét vette a városháza ba-
rokk udvarán. Vantara Gyula
megnyitószavaiban a kultúra
fontosságáról beszélt Kodály
Zoltánt idézve: „A kultúrát
nem lehet örökölni. Újra és
újra meg kell szerezni, tanulni
kell, megismerni a múltunkat,
a körülöttünk lévô világot.” A
közel egy hónapon át tartó
rendezvénysorozatot kultúr-
missziónak nevezte a polgár-
mester, hisz programjaival hír-
nevet, elismerést szerez sze-

retett városunknak. Hozzátet-
te: a Városházi Estékhez ha-
sonló kulturális programok-
nak köszönhetôen véget vet-
hetünk azon tévhiteknek, me-
lyek szerint a görögök csupán
egy hazai valóságshow olyan
szereplôje révén híresek, aki-
re emelt díjas sms-ben lehet
szavazni…

A megnyitó után a Ghymes
együttes következett, akik fô-
ként a Szikraszemû címû le-
mezük anyagával ismertették
meg a szépszámú közönsé-
get. Elôzenekaruk az Ethnofil
volt. A Városházi Esték gaz-
dag programkínálata másnap
a kecskeméti Katona József
Színház vendégszereplésével
folytatódott Cseke Péterrel és
Szerednyey Bélával a fôbb
szerepekben. Michael Con-
ney Nem ér a nevem! címû
fergeteges komédiája elôtt
Deutsch Tamás európai parla-
menti képviselô méltatta az el-
múlt másfél évtizedet, kiemel-
ve, hogy az általános iskolá-
ból most ballagó évvesztes
gyerekek épp akkor születtek,
amikor indult az elsô Város-
házi Esték rendezvénysoro-
zata. Július 10-éig még szá-
mos érdekes program várja a
közönséget. 

Vándor Andrea

Csabai Szalon és Városházi Esték
Páratlan párosok, páratlan elôadások

A verseny célja – az orszá-
gos jelentôségû „Virágos Ma-
gyarországért” környezetszé-
pítô kezdeményezéshez kap-
csolódóan – a környezetkultú-
ra fejlesztése, a város virágos
területeinek növelése a lakos-
ság és a városi intézmények,
vállalkozások bevonásával, il-
letve a lakosság környezeti
szemléletének formálása, ezál-
tal a rendszeres közterület-
gondozási hozzáállás javítása.

A versenyre nevezôknek je-
lentkezési lapot kell kitölteniük,
amelyet július 28-án 16 óráig a
polgármesteri hivatal város-
üzemeltetési osztályára (elekt-
ronikusan a viragos@bekes-
csaba.hu címre) kell eljuttatni.

A jelentkezési lap átvehetô
a városüzemeltetési osztályon,
vagy letölthetô a www.bekes-
csaba.hu honlapról. Mellékelni
kell a pályázaton szereplô te-
rületrôl készített három darab
(10 x 15 cm nagyságú, nyom-
tatott vagy „jpg” formátumú,
minimum 300 kByte méretû)
fotót, amelyekbôl az ered-

ményhirdetés után fotókiállí-
tást rendez a város. A boríté-
kon fel kell tüntetni: „Virágos
Békéscsabáért” környezetszé-
pítô verseny. 

Az elbírálásnál különös fi-
gyelmet fordítanak az ingatlan
elôtti növénykiültetés városké-
pi megjelenésére, a növények
mennyiségére, a növénytársí-
tásra, azok gondozottságára
és esztétikai hatására, a neve-
zett ingatlan környékének tisz-
taságára, az ingatlan elôtti
közterületek ápoltságára. A
pályázatok értékelésére bizott-
ság alakul, tagjai a pályázók
elôzetes értesítését mellôzve
végzik munkájukat. A verseny
legjobbjait kategóriánként ér-
tékes díjakkal és emléktáblá-
val jutalmazzák. Az ünnepé-
lyes eredményhirdetésre ôsz-
szel kerül sor, errôl a résztve-
vôk értesítést kapnak. Minden
pályázónak sok sikert és tisz-
ta, virágos Békéscsabát kívá-
nunk!

Virágos Békéscsabáért
Nyeremények a környezetszépítôknek

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivata-
la idén is meghirdeti a „Virá-
gos Békéscsabáért” virágo-
sítási és parkosítási ver-
senyt.

Olvasói levél
Közel három évtizede vásá-

roltam Békéscsabán, a Degré
utca és Ilosvai utca közötti te-
rületen egy ingatlant lakó-
házépítésre. Tengelyig süllyed-
tünk a sárba, a jármûvek által
felvert por a házainkat teljesen
beborította. A szippantókocsi
napi tartozéka volt a területnek
– „illatozó” terhével egyetem-
ben.

Társadalmi összefogással,
saját tervezéssel, saját költsé-
günkön, néhol kétkezi mun-
kánkkal az érintett területen az
utat kiépítettük. A gázvezeték-
kel együtt! Régi hiányunk volt a
szennyvízelvezetô csatorna.
Most, hogy Békéscsabán ez is
kiépül, méltán nevezhetô az
évszázad beruházásának.

Jártomban-keltemben saj-
nálattal tapasztalom, hogy a
városban igen sok a türelmet-
len és az építési munkákkal

járó kellemetlenségeket elfo-
gadni nem tudó megnyilvánu-
lás. Egyesek felfokozott hevü-
letükben még bíróságot is em-
legetnek vélt vagy valós káruk
megtérítésére.

Magam és valamennyi türel-
mes ingatlantulajdonos-társam
nevében mondhatom, hogy le-
gyünk az üggyel kapcsolatban
megértôek, várjuk azt a pillana-
tot, amikor az elkészült csator-
nahálózatra csatlakozhatunk.
Mondjunk köszönetet mind-
azoknak, akik ezt a nagy beru-
házást elôkészítették, jelenleg
kivitelezik és azon fáradoznak,
hogy az elôírt határidôre a mun-
kálatok elkészüljenek.

Kívánok minden békéscsa-
bai ingatlantulajdonosnak szip-
pantómentes szennyvízkeze-
lést.

Sajben Pál,
türelmes tulajdonos

Telekhatáron belüli
szennyvízcsatorna-

építés,
ingyenes árajánlattétel.
Telefon: 06-20/361-9341

Nyugdíjasoknak kedvezmény!

A Békéstáji Mûvészeti Tár-
saság májusban ünnepelte
fennállásának huszadik év-
fordulóját. A jubileumhoz
kapcsolódóan kiállítást ren-
deztek az Andrássy Úti Tár-
saskörben, ahol Lonovics
László elnök megemlékezett
a társaság történetérôl, az el-
telt húsz év fontosabb ese-
ményeirôl, így az 1992-ben a
Képcsarnok Vállalat csabai
üzletében, ’93-ban a gyulai
Dürer Teremben, ’95-ben a
Munkácsy múzeumban ren-
dezett kiállításokról. Megem-
lítette az Oriens ’95-öt, az ’96-
os Perlrott-Csaba Vilmos-em-
lékkiállítást, a ’97-es Rajzol-
junk együtt és a 2000-es Uta-
zás tematikus kiállítást is. Kie-
melte a Békéscsabai Nem-
zetközi Testvérvárosi Mûvész-
telep 2003 óta tartó tevékeny-
ségét, s a külföldi mûvészeti
szervezetekkel karöltve ren-
dezett nemzetközi akciókat.
Szoros kapcsolatokat ápol a
társaság az Aradi Kép-
zômûvészek Szövetségével,
a szlovákiai Uemelecká Be-
seda Slovenska és a lengyel-
országi Tarnowskie Gory kép-
zômûvészek csoportjával.
Végül, de nem utolsósorban
Lonovics László köszönetet
mondott a város rendszeres
anyagi támogatásáért.

V. A.

Húszéves
a Békéstáj

A Csabai Mérleg rendsze-
res olvasójaként a szlovák
rovat kapcsán már régóta
készülök egy olvasói levelet
írni. A szlovák nyelvû sajtó-
nak Békéscsabán nagy ha-
gyományai vannak, 1883-tól
jelentek meg itt szlovák fo-
lyóiratok. Napjainkban is
büszkélkedhetünk szlovák
nyelvû évkönyvvel, az 1990-
ben felújított Čabiansky ka-
lendár-ral és a Čabän havi-
lappal, mely 1998-tól jelenik
meg. Örömmel és elismerés-
sel mondhatjuk el, hogy
a  több átalakulást megélt
városi lap is fontosnak tartot-
ta a legnagyobb hagyomá-
nyú, és a megyeszékhely
életében a legnagyobb sze-
repet játszó nemzetiség
anyanyelven való tájékozta-
tását .

A Csabai Hírmondó címû
információs, ingyenes városi
hetilapban már a rendszer-
változás elôtt megjelent ha-
vonta egy kétnyelvû oldal.
1989 után a folyóirat új elne-
vezéssel (Heti Mérleg) meg-
ôrizte, sôt továbbfejlesztette
ezt a hagyományt. Az újság

havonta egy szlovák oldalt
tartalmazott Národnostná
mozaika elnevezéssel, amely-
hez 1998-tól rövid magyar
nyelvû összefoglalók is ké-
szültek. A hírek, riportok, tu-
dósítások a helyi szlovák
eseményekrôl, programok-
ról tájékoztatják az olvasót.

A Národnostná mozaiká-
nak irodalmi rovata is volt,
amelyben a gyerekek és a
csabai naiv írók, költôk alko-
tásai jelentek meg. 1999-tôl
takarékossági okok miatt a
várospolitikai lap csak kéthe-
tente és új elnevezéssel
(Csabai Mérleg) jelenik meg.
A szlovák közösség nagyra
értékeli, hogy a szerkesztô-
ség megjelentet szlovák
nyelvû írásokat, és bízunk
abban, hogy a rovatból majd
ismét szlovák oldal lesz.

hornokné dr. Uhrin
Erzsébet,

a Magyarországi
Szlovákok Kutatóintézete

tudományos
fômunkatársa

Ui.: Tetszettek az Áchim-
évforduló rendezvényeirôl
készült tudósítások.

Tisztelt szerkesztôség!
Az ENSZ huszonnégy év-

vel ezelôtt kábítószer-ellenes
világnappá nyilvánította jú-
nius huszonhatodikát. Az idei
világnap mottójául a „Gondolj
az egészségre, ne a kábító-
szerekre!”  üzenetet válasz-
tották. 

Mint azt Mezô Andrea a
Békéscsabai Kábítószerügyi
Egyeztetô Fórum elnöke el-
mondta, e gondolatok jegyé-
ben szerveztek programokat
június huszadika és huszon-
negyedike között a városban.
Szórólapokkal, kábítószerrel
és alkohollal kapcsolatos ze-
nékkel, interjúkkal, játékokkal,
bulisegély programokkal je-
lentkeztek, és informálták a

fiatalokat a kábítószer hatá-
sairól. Huszonnegyedikén
délután a Csaba Centerben
egy flash mobot, „villámcsô-
dületet” is szerveztek, hogy
ráirányítsák a figyelmet a je-
lenségre. 

Itt a nyár, a szabadság, a
bulik, a fesztiválok ideje, fon-
tos, hogy figyeljünk egymás-
ra, figyeljünk a fiatalokra. A
HIV, a hepatitis, a szexuális
úton terjedô betegségek és a
nem kívánt terhesség elkerü-
lése érdekében talán nem ha-
szontalan információ, hogy
Békéscsabán, a Posta köz-
ben továbbra is mûködik a
tûcsere- és az óvszer-auto-
mata. m.e.

Jön a bulik ideje

Egyesületünk június 4-én
sportnapot szervezett, ahol tag-
jaink sakk-, asztalitenisz- és rö-
mikártyaversenyeken mérhették
össze tudásukat. Mindenki na-
gyon jól érezte magát, öröm volt
látni a sok lelkes résztvevôt, akik
közül az elsô három helyezett
mind a három sportágban díja-
zásban részesült. Elismerés és
hála illeti támogatóinkat, akiknek
köszönhetôen volt egy kis meg-

lepetés is: mindenkinek jutott
egy kis torta és egyéb ajándék. 

A díjazottak: Sakk: Tar Lajos,
Varga Pál és Széles Károly.

Asztalitenisz: Varjú Károly,
Szántó József és Rölle Tímea.

Römikártya: Rölle Tímea,
Orosz Sándor és Gulyás Sán-
dorné.
gyarakiné Szabó Veronika,
a Siketek és Nagyothallók

Békés megyei titkára

SINOSZ sportnap
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SZOLgÁLTATÁS
Videofelvételek készítése profesz-

szionális minôségben esküvôkrôl,
lakodalmakról, családi rendezvé-
nyekrôl. Hívja a 06-30/945-6959-es
telefonszámot!

Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-
készítés, -javítás részletfizetéssel is.
Nyílászárók javítása. Tel.: 454-171,
70/212-6776.

Szobafestést, mázolást, ta pé tá-
 zást, szalagparkettázást, homlok-
zatfestést, hõszigetelést, nemes-
vakolatok készítését vállalom! Les-
tyán Pál, Gorkij u. 6. Tel.: 436-226,
30/481-8071.

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

Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-
készítés, -javítás részletfizetéssel
is. Nyílászárók javítása. Tel.: 454-
171, 70/212-6776.

Festés, mázolás, tapétázás, hom-
lokzatfestés. Marik István, Békés-
csaba, Tavasz u. 83., tel.: 30/275-
7263.

Könyvelés egyéni és társas vállal-
kozóknak, teljes körû ügyintézés-
sel. Telefon: 20/567-6521.

Nonstop duguláselhárítás kedve-
zõ áron, bontás nélkül, garanciá-
val Békéscsabán. Telefon: 20/935-
8173, Péter Jó zsef.

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

Nyári táborok Békéscsabán,
www.feronil.hu

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
külsô-belsô hôszigetelés. Kérjen
információt, árajánlatot! Morár Já-
nos, tel.: 06-20/490-0702.

Háztartásigép-javítás.
Tel.: 06-30/304-4622.

Fûnyírást, parlagfûirtást vállalok.
Tel.: 06-30/366-9699.

OKTATÁS
„Ingyenes angolóra amerikai misz-

szionáriusokkal keddenként 17
órakor kezdô, 18 órakor haladó,
szombatonként 13 órakor kezdô,
14 órakor profi csoportok.  Békés-
csaba, Bartók B. út 9. Tel: 06-70/
702-1610 www.angolora.info”

Gyerek angol, német 4 éves kortól
18 éves tapasztalattal. Tel.:
66/638-110.

Angolnyelv-oktatás: 06-30/345-9237.

Olasznyelv-oktatás.
Tel.: 06-20/2595-126.

EgYÉB
Elégedetlen Ön a biztosító kárren-

dezésével? Mi segítünk! CREDIT
LIFE Bt., Békéscsaba, Andrássy út
6., tel.: 30/940-6578.

Június 30.–július 6.

Július 7-tôl

A pap – Háború a vámpírok ellen (szinkr. amerikai akció-horror) 16 év
Kung Fu Panda 2. (szinkr. amerikai animációs) 12 év
A Karib-tenger kalózai: ismeretlen vizeken (szinkr. amerikai kaland) 12 év
X-Men – Az elsôk (szinkr. amerikai akció) 16 év
Koszorúslányok (szinkr. amerikai vígjáték) 16 év
A király beszéde (angol filmdráma) 12 év
Nem beszélek zöldségeket (francia vígjáték) 12 év
Gru (szinkr. amerikai animációs) 12 év

Transformers 3. 3D (szinkr. amerikai akció) BA
Super 8 (szinkr. amerikai sci-fi) 16 év
Mr. Popper pingvinjei (szinkr. amerikai vígjáték) KN
Szerelem kölcsönbe (szinkr. amerikai romantikus vígjáték) 12 év
Pál Adrienn (magyar–holland–osztrák–francia dráma) 16 év
Shrek a vége, fuss el véle (szinkr. amerikai animációs) KN

www.csabacenter.hu

A P R Ó h I R D E T É S

Az utánpótlásdöntők sorá-
ban az idei utolsó versenyt
rendezték a közelmúltban Bé-
késcsabán, az országos gyer-
mekröplabda-bajnokság finá-
léján, ahol a legjobb hat lány-
és hat fiúcsapat küzdött meg
egymással az aranyéremért.

A versenyen részt vett a
Békéscsabai RSE ’96–’97-es
születésű gárdája is, amely a
Vasas Hofeka Óbuda és a
TFSE Asah Line KRA együtte-
seivel került egy csoportba. A

BRSE először a Vasassal kez-
dett, ahol 3:1 arányú veresé-
get szenvedtek a lányok, ráa-
dásul megsérült a csapatka-
pitány, Békési Judit, aki már
nem tudta tovább folytatni a
játékot. A nap zárásaként a
KRA következett, itt 3:2-re
győzött a csapat, majd az
NRK Nyíregyháza volt az el-
lenfelük. A hazaiak 3:0-ás
győzelemmel jutottak a dél-
utáni elődöntőbe, a fináléba
kerülésért a Móricz Nyírsuli

együttesét söpörték le. Ez volt
az idei év legizgalmasabb Bé-
késcsaba–Vasas párharca.
Nagy Attila szerint a csapat
megmutatta, hogy hihetetlen
mélységekből is képes talpra
állni, hiszen a Vasas ellen egy
igazi parázs csatát vívhattak.
A vezetőedző a győztes dön-
tő után hozzátette: – Megcsi-
náltuk, és ehhez tiszta szívből
gratulálok mindenkinek. Kö-
szönöm az elmúlt évek kitartó
munkáját.

Csodaszép évzárás 
A Békéscsabai RSE ismét aranyérmes

A József Attila Általános Is-
kola két válogatott játékossal
– Vágvölgyi Ákossal és Rud-
ner Gáborral – felálló kosár-
csapata óriási bravúrt hajtott
végre Debrecenben a diák-
olimpia döntôjében.  A Dari-
da Ildikó által irányított tán-
cos lábú pom-pom lánycsa-
pat hihetetlen szurkolásának
köszönhetôen – ami szülôi

buzdítással is jócskán kiegé-
szült – szinte hazai körülmé-
nyeket idézô viadalon teljesí-
tettek kiválóan a csabai
ezüstérmesek. A szombathe-
lyi Bolyaitól ugyan kikaptak a
fiúk, de egy debreceni és egy
fôvárosi iskola kosárcsapatá-
nak legyôzése után a paksi II.
Rákóczi Ferenc Általános Is-
kolájának gárdáját verve ke-

rültek döntôbe. A fináléban
ismét a szombathelyi Bolyai
János Gyakorló Általános Is-
kola és Gimnázium csapata
bizonyult jobbnak, így ezüst-
éremmel térhettek haza vá-
rosunk ifjú sporttehetségei.
Vágvölgyi Ákos a torna alls-
tar csapatának tagja, Rudner
Gábor a csapat legjobbja
lett.

Ezüstérmes diákolimpikonok

Az ezüstérmes békéscsabai csapat és felkészítôik, segítôik

Közmunkával csinosítva

Közmunkások hozták
rendbe nemrégiben a városi
sportcsarnok mögötti 3,5
hektáros zöldterületet: ki-
szedték a gazt, az elburján-
zott bokrokat, kitisztították a
tövises részeket. Fodor La-
jost, a Békéscsaba Vagyon-
kezelô Zrt. vagyongazdálko-
dási üzletágának vezetôjét ar-
ról kérdeztük, mire használ-
ják majd a továbbiakban ezt a
területet?

– Az volt a cél, hogy meg-
tisztítsuk és használhatóvá te-
gyük ezt a részt, és mindezt
nem csupán esztétikai szem-
pontok indokolták. Az önkor-
mányzat felajánlotta a Sade
Magyarország Kft.-nek, a
szennyvízberuházás kivitele-
zôjének, hogy a csatornázás
során kiásott földet ide hordja
és feltöltse vele a területet. A
késôbbiekben a sportcsarnok
közelsége kínál majd haszno-

sítási célokat, elsôsorban az itt
zajló fesztiválok, sportesemé-
nyek közönségének kiszolgá-
lása érdekében a kulturált par-
kolási lehetôséget szeretné
biztosítani a városvezetés. Az-
tán a különbözô turisztikával
és sporttal kapcsolatos pályá-
zati lehetôségek függvényé-
ben további hasznosítási el-
képzelések is vannak. A csa-
baiak régi álma például egy
jégpálya… V. A.

A közelmúlt váratlan híre
volt, hogy az Extraligában he-
tedik helyen végzett BRSE fel-
nôtt együttesét a nyártól –
Nagy Attila helyett – a csapat
korábbi játékosa, Fésüs Er-
zsébet fogja irányítani. A het-
venkétszeres válogatott röpi-
guru a Szolnok első osztályú
csapatában kezdte profi pá-
lyafutását, majd Egerbe iga-
zolt. A hevesi csapattal há-
romszor nyert bajnokságot és
kétszer kupát is. Az új tréner
július 27-én kezdi meg a felké-
szülést a BRSE együttesével.

Új edzô a BRSE-nél
Fésüs Erzsébet a csabai röplabdások új trénere

Parkoló, rendezvényterület, de akár jégpálya is létesülhet a rendbe hozott területen
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Név:

Cím:

Telefon:

E-mail:

Ezúton megrendelem a Bónusz pár nyári csomagot 1 évre. 
(Békés Megyei Hírlap, Vasárnapi Békés Megyei Hírlap, Kiskegyed, Autó Motor)

Havonta fizetem 3520 Ft/hó             Negyedévente fizetem 10 560 Ft/né
Egész évre fizetem 42 240 Ft/év

Akciókód: 1291

+ 3 6

A                            legújabb nyári akciója! 

MI SEGÍTÜNK ÖNNEK KIKAPCSOLÓDNI!

Rendelje meg most a Bónusz pár nyári csomagot 

kedvezményes áron 1 évre és ajándékba kap

egy kerti grillsütõt és hozzá 5 csomag grillfûszert.

Bõvebb információért hívja ingyenes zöldszámunkat: 06-80-922-012,

vagy kérdezze kézbesítõjét. Akciónk 2011. június 15-tõl augusztus 31-ig tart.

Sõt, most kérheti

az akcióra

érvényes

részletfizetési 

lehetõséget 1 éves elõfizetési

hûségszerzõdéssel!

Ajándék grillsütõ

+ grillfûszer

33%

kedvezmény*

A megrendelõszelvényt küldje vissza címünkre (Népújság Kft., 5600 Békéscsaba, Pf. 111.) *5212 Ft/hó helyett elõfizetve csak 3520 Ft/hó.
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BékéscsaBa anno…

Régi fôtéri ház új ruhában

Városunk történelmi fôte-
rén, a Szent István téren az
épületek majd mindegyike
jóval túlhaladta már a szá-
zados kort. A városháza
melletti épület most száz-
éves. A gazdag weisz Mór,
egy hajdani csabai polgár
lebontott egy rozzant nádfe-
deles házat, annak a helyé-
re építtette Bányai András
helyi építômesterrel a szép
homlokzatú, kétemeletes
bérházat.

Az 1910-ben alakult Békés-
megyei Általános Takarék-
pénztár Rt.-nek megtetszett a
város központi helyén álló,
látványos ház, amelyet 1917-
ben megvásároltak. Az épület
földszintjének homlokzatát és
a belsô teret Rerrich Béla
mûépítész sikeresen formálta
át impozáns bankhelyiséggé.
A pénzintézet az államosítá-
sig mûködött, megszûnte
után a ház a rendôrkaptány-
ság otthona lett, majd az

IBUSZ utazási iroda mûködött
benne hosszú idôn át. 1987-
tôl az egykori pénzintézetben
nyitotta meg reprezentatív, új
bankfiókját a Kereskedelmi és
Hitelbank.

A városháza melletti, cen-
tenáris korba lépô banképület
homlokzata néhány hete új,
elegáns, diszkrét színû külsôt
kapott. Megszépülve ékesíti
városunk patinás házakkal
övezett fôterét.

gécs Béla 

Régen és most: A homlokzat anno és a fôtéri bank épülete a felújítás után

Június 10., este 7 óra: ilyen
még nem volt Békéscsabán! A
színház évadzáró gálaestjére
megérkeztek a szerzôk is:
Schiller, Kálmán Imre, Ibsen,
Fazekas Mihály és will mester,
azaz Shakespeare a 17. szá-
zadból. A tér a színház elôtt
megtelt a társulat lelkes hívei-
vel, miközben a két vendégze-
nekar, Cserna Antal Harmadik
Figyelmeztetés elnevezésû szí-
nészcsapata és a helyi „me-
nôk”, Csomós Lajos Orszlán
együttese pompás bevezetôt
játszott az oszlopsor alatt.

Fekete Péter, a színház igaz-
gatója látványos és hangulatos
expozéja következett ezután. A
már több éve sikeres csabai di-
rektor beszámolt a 2010/2011-
es évad tizenegy bemutatójá-
ról, az Ibsen-színpad avatásá-
ról, az utóbbi évek legnagyobb

közönségsikerérôl, a Csárdás-
királynôrôl, a Porondszínház
újabb elôadásáról, melyen
wassermann–Darion–Leigh:
La Mancha lovagja címû világ-
hírû musicaljét játszották a ha-
zai színészek neves vendég-
mûvészekkel. „Kiegyensúlyo-
zott társulati hangulat, a közön-
ség szeretete és az országos
szakma figyelme jellemezte az
elmúlt évadot: színházunk és
mûvészeink harminc alkalom-
mal szerepeltek a televízióban”
– mondta többek között Fekete
Péter, majd az új évad terveirôl
szólt, mely a zenés mûfaj és a
„titkok” évada lesz. A gálaest
közremûködôi: Lapis Erika,
Gubik Petra, Liszi Melinda,
Nagy Erika, Tarsoly Krisztina,
Gulyás Attila és Csomós Lajos
tették még sikeresebbé a sza-
badtéri estét, melynek sokak

által várt fénypontja volt a
Gálfy-gyûrû és a Megye
Színmûvésze-díjak átadása. A
Gálfy László színész-igazgató
emlékét ôrzô díjat Komáromi
Anett színmûvész vette át Kó-
nya Istvántól, a megyei köz-
gyûlés alelnökétôl, az ifjú tehet-
ség díjra idén Szabó Lajos volt
érdemes, a középkorosztály
legjobb színmûvésze díjat Kat-
kó Ferenc kapta, a legtapasz-
taltabb korosztály képviseleté-
ben pedig Jancsik Ferenc lett
a díjazott. A legjobb háttér-
munkáért Klemm Szilvia, a kel-
léktár vezetôje kapott elisme-
rést.

A gálaestet záró taps az
egész társulatnak szólt, majd a
zenekarok örömzenéje követ-
kezett. Az új évad az ötven-
nyolcadik lesz.

Sass Ervin 

Évadzáró gálaest a színház elôtt

A szerzôk lenyûgözôen megtévesztô maszkjait Lakatos Károly készítette


