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A következô esztendô a sport éve lesz Békéscsabán
Egy egész éves rendezvénysorozatot terveznek az Elôre jövô évi centenáriumára

– Nagy idô, nagy eredmények – fogalmazott Kiss
Tibor alpolgármester az
Elôre jövô évben esedékes
100. születésnapja kapcsán, amelynek alkalmából
egy egész éven át tartó rendezvénysorozattal ünnepel
a város. A már idén megalakult 12 fôs centenáriumi bizottság elnöke hozzátette,
hogy terveik szerint jövôre
minden a sportról szól
majd, a megyeszékhelyen
méltón megünnepelve ezzel a nagy múltú klub százéves fennállását.
A ’80-as években az ország elsô tíz kiemelt sportegyesülete közé tartozó Békéscsabai Elôre Spartacus
2012-es centenáriumát a tervek szerint nem szürke protokoll események sorozatával
ünnepelné a város sporttársadalma. Egy egész éven
át zajló ünnepi programsorozat fôbb irányai körvonalazódnak az elôkészítésben
szerepet vállaló 17 városi
sportág szakosztályai, az
önkormányzat és az Elôre
Kft., valamint a szurkolók
és a centenáriumi bizottság
összefogása nyomán. A
rövid és hosszabb távú célok között olyan programok
szervezése szerepel, amelyek „visszacsempészhetik”

Együtt a csabai sportért – elôtérben Ferencz Rezsô, Kiss Tibor alpolgármester és Szigeti Csaba sportcsoportvezetô
a város lakóinak életébe a
sport szeretetét, amelyek
szélesebb körben is ismertté
és elismertté tehetik a város
komoly sporthagyományait
és eredményeit, s amelyek
egy egész éven keresztül képesek „porondon” tartani a
nagyszabású ünneplés alapgondolatát, mely szerint a
„2012. Békéscsabán a sport
éve”.

A már most biztos programelemek
között
szerepel egy állandó Elôreemlékkiállítás létrehozása,
amely a belvárosban, a sajtótájékoztató helyszínéül is
szolgáló Cathy’s kávéházban
várja majd látogatóit. A januárban megnyíló és egészen
december 31-éig látogatható emléktárlat helyszínén
egy szurkolói központot is

létrehoznak, ahol a helyi
sport múltjával, jelenével és
jövôjével kapcsolatos közösségi eseményekre számíthat
a sportkedvelô közönség.
A közös „meccsnézések”, a
szurkolói találkozások és a
szintén ide tervezett iskolai
csoportfoglalkozások mellett sportéleti elôadásokon
is részt vehetünk a Cathy’sben, amelyeken egykori és

jelenlegi sportolókkal találkozhatunk. A jövô év során
összesen tizenkét kiemelt
sportrendezvényt szerveznek
a centenáriumra építve, amelyek között olyan válogatott
és nemzetközi mérkôzések
szerepelnek, amelyek kapcsán komoly érdeklôdésre
lehet számítani. A város minden sporteseményén és a
nagyrendezvényeken is, így

például a Csabai Kolbászfesztiválon, a Csaba Expón
és a Sörfesztiválon szintén
megjelenik majd a 2012-es
esztendô centenáriumi üzenete, ünnepi hangulata. A
sport évének keretében újraindulnak az iskolák között
zajló kispályás focibajnokságok, a komoly hagyományokat ápoló városi gyermekrajzverseny és -kiállítás is a sport,
az olimpia és természetesen
a 100 éves Elôre témakörei
épül majd. 2012 októberében
egy Ünnepi Közgyûlés és
egy Elôre-bál zárja majd az
egyéves programsorozatot
a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban.
A kivételes rendezvénysorozat finanszírozása kapcsán az önkormányzat hozzájárulása mellett pályázati
forrásokra, nagyszponzorok
támogatására és a központi
költségvetésbôl érkezô extra
bevételekre számít az Elôre
Centenáriumi Bizottság. A
rendezvény
startpisztolya
élesítve, hiszen már megjelentek meg azok a pályázati
felhívások, amelyek a centenáriumi címer tervezésének,
a centenáriumi dal (Elôre
Himnusz) szövegezésének
és az ünnephez kapcsolódó
könyvek megjelenésének témaköreiben kerültek kiírásra.
KárászKiss Péter

Lélekben is, papírforma szerint is magyarok
Novemberben csaknem százan tettek állampolgársági esküt

A díszterem szinte teljesen megtelt, a várakozók
mégis csak ritkán és suttogva szólaltak meg. Méltóságteljes csend uralkodott, már-már úgy, mintha
templomban lettünk volna.
Aztán bejött Vantara Gyula polgármester, felcsendült a Himnusz, és többen
a szemüket törölgették.
Csaknem százan érkeztek
a határon túlról Békéscsabára azért, hogy november
tizenhatodikát
ünneppé
emelve, nálunk tegyenek
állampolgársági esküt.
Jöttek fiatalok és idôsek,
kisebb-nagyobb családok,
hogy oly sok várakozás után
ne csak lélekben, hanem
papírforma szerint is magyar
állampolgárok lehessenek.
Volt, aki idôsen, betegen
tette meg a hosszú utat Békéscsabáig, és bár nehezen tudott állni, a Himnusz,

Idén már háromszázötvenöten tettek állampolgársági esküt Békéscsabán
majd az állampolgársági eskü idején tartotta magát, és

felemelt fôvel mondta: esküszöm, fogadom, hogy Ma-

gyarországot hazámnak tekintem, a Magyar Köztársa-

ságnak hû állampolgára leszek…
– Nagy megtiszteltetés
számunkra, hogy önök a
kérvényüket Békéscsabán
adták be, és itt teszik le
az állampolgársági esküt.
Fontosnak tartjuk, hogy aki
más országban él, de szívében-lelkében magyar és
felelôsséget vállal nemzetünkért, az magyar állampolgár
lehessen. A nemzet reményeink beteljesülése, összetartozásunk és felemelkedésünk szimbóluma. A múltunk
közös és közös a jövônk
is, amit együtt, összefogva
építünk fel a huszonegyedik század Európájában –
mondta a polgármester.
– A honosítás számomra egy majdnem százéves
ciklus befejezését jelenti –
mondta eskütételét követôen
Farkas Imre. – Nemzeti hovatartozásunk
beteljesülése
ez, most visszakaphattuk

azt, amitôl nagyapáinkat,
dédnagyapáinkat megfosztották. Megôriztük magyar
nyelvünket, és most már
elmondhatjuk
magunkról,
hogy nemcsak szülôföldünk
és országunk van, hanem
hazánk is – fogalmazott Farkas Imre.
Az okmányokat Vantara
Gyula polgármester adta át a
Partiumból, Erdélybôl, Szerbiából és Ukrajnából érkezett
magyar állampolgároknak.
Volt, aki magához ölelte a
papírokat, volt, aki forgatta,
nézegette és alig akart hinni
a szemének. Az ünnepség a
Szózattal zárult, aztán elindult mindenki hazafelé. A városháza elôtt egy középkorú
hölgy hangosan felsóhajtott:
„bárcsak apuka is láthatná”.
„Látja ô” – mondta a férje,
szemét az égre emelve, a
messzeségbe tekintve, idôn,
téren és határokon túlra.
Mikóczy Erika
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Fidesz: A bevételek
idôarányosan teljesültek

Újra kell gondolni a támogatásokat
Dr. Ferenczi Attila a jövô
évi költségvetés kapcsán
egyebek mellett a támogatások újragondolásáról és a
kiadáscsökkentésrôl szólt,
dr. Kerekes Attila pedig az
idei büdzsé háromnegyed
éves teljesítését értékelte a
Fidesz tájékoztatóján.
– Az országosan és helyi
szinte terjesztett rémhírekkel,
találgatásokkal kapcsolatban
meg kell jegyeznem, hogy
elôzetes álláspontunk szerint
nem kívánjuk a lakosságot
terhelô ingatlanadót bevezetni – szögezte le dr. Ferenczi
Attila.
A tanácsnok hangsúlyozta, hogy a költségvetési koncepció kidolgozása során
elsôbbséget élvez a város
üzemeltetése, az intézmények zavartalan mûködése, a
kötelezô feladatok ellátása, és
a fizetôképesség megôrzése.
Ez azzal jár, hogy újra kell
gondolni a támogatásokat
például a sport, az oltóanyagok, de a vállalkozások
tekintetében is. Dr. Ferenczi
Attila megjegyezte, hogy
jelentôs volumenû az energia-racionalizálásból, illetve a
kényszerû integráció hatásaiból adódó kiadáscsökkenés,
viszont 680 millió forintot tesz
ki a város adókintlévôsége,
ebbôl minél többet be kell

hajtani. A lakosságot nem
szeretnék új adókkal terhelni,
a vállalkozók által fizetett építményadó emelését viszont
tervezik, az egymillió forint
alatti éves bevétel esetén
megszüntetik az adókedvezményt, a város tulajdonában
levô cégektôl pedig osztalékot szednek be. Dr. Ferenczi
Attila hozzátette, hogy amely
területen az állam nagyobb
kedvezményt ad, ott a város
most kicsit visszalép.
– Az idei költségvetést a
tervezéskor csak úgy tudtuk
egyensúlyba
hozni,
hogy jelentôs hitelfelvétellel
és mûködési hitellel számoltunk. A háromnegyed
éves beszámolóból kiderül, hogy Békéscsaba költségvetése stabil, jobb, mint
amire tavaly számítottunk.
Az elsô háromnegyed éves
bevétel idôarányosan teljesült, miközben a kiadások
összönkormányzati szinten
65,4 százalékra. Örvendetes, hogy az iparûzési adó
87, a gépjármûadó 93, az
illetménybôl befolyó bevétel
85 százalékra teljesült. Az
intézmények szigorúan gazdálkodtak, a bevételek és
a kiadások lehetôvé tették,
hogy nem kellett mûködési
hitelt felvennünk – tette hozzá
dr. Kerekes Attila.
M. E.

A Jobbik nem támogatja
a „sarcolást”
Keresik a felelôsöket

A Jobbik képviselôi a
Vandháti úti volt Patyolat
környezetszennyezésével
és a jövô évi költségvetéssel kapcsolatban fogalmazták meg gondolataikat.
– A tûzoltóság és a polgári védelem eddigi munkáját
a beszámolók alapján nagyon jónak ítéltük, viszont
volt egy aggasztó mondat a
katasztrófavédelem beszámolójában. Azt írták, hogy
a Vandháti úti volt Patyolat
környezetszennyezésérôl
csak idén áprilisban értesültek a helyi sajtón keresztül
– kezdte Szabóné Kocziha
Tünde a Jobbik tájékoztatóját. Mint mondta, nem tudni, mikor értesültek volna a
katasztrófadévôk és a helyi
lakosok errôl, ha a Jobbik
márciusban nem hozta volna
nyilvánosságra. A képviselô
hangsúlyozta, információik
szerint az elmúlt években
végzett kármentesítési munkák sikertelenek voltak, az
újabb kármentesítési munkák pedig nem kezdôdtek
el – tudni szeretnék, kik a
felelôsök mindezért.

– Nem fogadtuk el a
költségvetési
koncepciót
– folytatta Strifler Attila –,
ennek egyik oka az, hogy
ellenezzük a kormány önkormányzatokat sanyargató politikáját. A város kevesebb bevételhez juthat a
személyi jövedelemadóból
és az illetékbevételekbôl,
az állami normatívák ös�szege pedig változatlan
marad. Ez azt jelenti, hogy
a normatív támogatások
reálértéke csökken, ami az
áfaemeléssel járó többletkiadásokkal komoly kihívás
elé állítja az önkormányzatokat – fogalmazott a
képviselô.
A Jobbik nehezményezte,
hogy az intézményracionalizálás miatt 67 álláshely szûnt
meg, és hogy a kisvállalkozóktól támogatást von meg
a város, de a bankmûveleti
központ munkahelyteremtését támogatja. Strifler Attila
leszögezte, hogy pártja nem
támogatja az emberek megsarcolását, sokan már így is
rendkívül nehezen tudnak
megélni.
Mikóczy Erika
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Vantara Gyula:
Takarékoskodnunk kell
Sok a bizonytalansági tényezô

A
közgyûlés
után
Vantara Gyula a költségvetést és a közlekedésfejlesztési tervet emelte ki a
napirendi pontok közül. A
polgármester elismeréssel szólt a polgári védelem
és a tûzoltóság áldozatos
munkájáról is.
– A képviselô-testülettel
áttekintettük a tûzoltóság
elmúlt öt évrôl szóló beszámolóját. Azzal, hogy az
önkormányzati tûzoltóság
állami kötelékbe kerül, lezárul egy korszak – köszönet
azért a munkáért, amit mindvégig a lakosság megelégedésére végeztek. A polgári
védelem összefoglalóját is
most tárgyaltuk, nekik szintén hálával tartozunk. Megnyugtató, hogy a tûzoltóság
és a polgári védelmi kirendeltség Békéscsabán marad, és városunkban a szakemberek képesek gyorsan,
határozottan reagálni a veszélyhelyzetekre – mondta
Vantara Gyula polgármester.
A most elfogadott közlekedésfejlesztési
tervvel
kapcsolatban a polgármester megjegyezte, hogy az
összefoglalja
valamennyi
közlekedési ágazat rövid
és hosszú távú tervét, és
vizsgálja a közlekedés környezetre gyakorolt hatását.

Kiemelte, hogy ez egy keret, amelybe igyekeztek beletenni minden fejlesztést,
de bôvíthetô, változtatható a pénzügyi és pályázati
lehetôségek
függvényében. Vantara Gyula beszélt
arról, hogy a költségvetési
koncepció készítése során irányelvként szolgált az
ÁSZ-jelentésbôl leszûrhetô
intézkedési terv is, amelynek lényege, hogy a bevételeket növelni, a kiadásokat pedig csökkenteni
kell. Hangsúlyozta, hogy a
megkezdett beruházásokat
folytatja a város, ehhez a
szükséges pénzeszközök
rendelkezésre állnak. A
kötelezô feladatok ellátása
elsôbbséget élvez, és 2012ben a tartalékképzésre is
törekedni kell, mert sok a
bizonytalansági tényezô.
– Új adónemeket csak a
legszükségesebb esetben
vezetünk be, viszont kedvezményeket vonunk vissza
azokon a területeken, ahol
más támogatási forrásból
ezt részben pótolni tudják.
Takarékoskodnunk kell, és a
kintlévôségeinket is próbáljuk behajtani, alapelv, hogy
aki tartozik a városnak, az
nem kaphat önkormányzati támogatást – szögezte le
Vantara Gyula.
Mikóczy

Ma nehéz költségvetést
tervezni
Az LMP megfizeti a bérleti díjat

A változatlan állami normatívák, a vállalkozók támogatásának csökkentése
és a Csabai Mérleg is szóba került az LMP tájékoztatóján, ahol Takács Péter és
Gál István Elek beszélt a
közgyûlésen történtekrôl.
– A társasági adó csökkentésére hivatkozva elveszítik adókedvezményüket
azok a csabai vállalkozók,
akiknek az éves bevétele
nem éri el az egymillió forintot. Logikusan végiggondolva társasági adót nem azok
fizetnek, akiknek ilyen kevés
a bevételük, ezzel tehát ismét nem a kispénzûeknek
kedvez a kormány, illetve
itt az önkormányzat – fogalmazott Gál István Elek.
Mint mondta, a város eltöröl
támogatásokat, de a többségnek az például nem jut
eszébe, hogy Csabán ingyenesen biztosítanak irodát a
pártoknak. Az LMP bérleti
díjat fizet, ha ezt a többi párt
is megtenné, akkor éves
szinten csak ebbôl szerintük
legalább ötmillió forint folyna be a kasszába.

– Békéscsabának pillanatnyilag 13 milliárdos adóssága van, 2006-ban 2,5 milliárd
volt. Az adósságszolgálat
hosszú évekre korlátozza a
város mozgásterét, és idén
már fejlesztési hitelt sem kapott az önkormányzat. Az állami normatívát 2012-ben még
az infláció mértékével sem
emelik, és olyan törvények
vannak elôkészületben, amelyek alapvetôen befolyásolják az önkormányzatok mûködésének feltételrendszerét;
a tervezés így rendkívül nehéz – mondta Takács Péter.
A képviselô beszélt arról, hogy
a helyi koncepció az intézmények számára a bevétel négyszázalékos növelését írja elô,
de ki kell gazdálkodniuk a magasabb áfával járó költségeket
is. A képviselô a tájékoztatóra
magával hozott egy nyomdai
hibás Csabai Mérleget. Hangsúlyozta: a helyi vállalkozók
preferálása és Békéscsaba
nyomdai múltja is azt diktálná, hogy valamelyik csabai
nyomda készítse az újságot,
mégpedig a mostaninál jobb
nyomdai minôségben.
me

Kövesse híreinket, felhívásainkat és játékainkat a
világ legnépszerûbb közösségi oldalán is! Klubtagságunk folyamatosan bôvül, Ön is csatlakozzon hozzánk és
népszerûsítse oldalunkat ismerôsei körében.

MSZP: Lezárult
a „baltával zongorázás”
Nem elôremutató a koncepció

A szocialisták szerint a
2012-es büdzsé már nem
a takarékosság, hanem az
életben maradás költségvetése lesz, ugyanis eddig
soha nem látott nehézségekkel kell megbirkóznunk
jövôre.
– Az IMF-megállapodással Matolcsy szerint a
„gazdasági szabadságharc”
újabb fejezetéhez érkeztünk,
reményeink szerint pedig
a baltával való zongorázás
korszaka zárult le. Már Járai
Zsigmond is azt mondja,
hogy kiszámíthatóságra, bizalomra és a beruházások
fellendítésére lenne szükség,
legalább a saját szakértôire
hallgathatna a kormány és
Békéscsaba polgármestere
– fogalmazott Miklós Attila. A képviselô leszögezte,
hogy a kiadási oldalon megszorításokat tartalmaz a
költségvetései koncepció, a
bevételi oldalon pedig olyan
elôirányzatokat, mint az önkormányzati ingatlanok eladásából származó bevétel,
amely 34 százalékon áll.
Beszélt arról, hogy a vállalkozók ezután csak munkahelyteremtésre kaphatnak
pénzt, eszközfejlesztésre
nem, az intézmények számára pedig négyszázalékos
bevételnövelést ír elô a kon-

cepció, ami az áfaemelés
és az infláció mellett súlyos
többletterhet jelent számukra.
– Egy ilyen gazdasági
környezetben nagyon nehéz
jó költségvetést készíteni,
nem is sikerült. A koncepció
nem tartalmaz elôremutató
lehetôséget sem az önkormányzatnak, sem a vállalkozóknak, sem a lakosságnak.
Lehet arról beszélni, hogy
az integrációval mennyi
megtakarítás keletkezett, de
közben 67 álláshely szûnt
meg – folytatta Hrabovszki
György. Mint mondta, a polgármester jelezte, hogy a
vállalkozók építményadóját
még az emeléssel sem teszi maximumra az önkormányzat, de szerinte csak
végig kell menni a belvároson, és látható, hogy sok
üzlet áll üresen, mert nincs
fizetôképes kereslet. Úgy
vélte, nem vállalkozásbarát
politika az, ha megsarcolják
azokat, akik itt maradtak,
munkahelyeket teremtenek
és adót fizetnek. A város
pénzét pedig szerinte sokkal ésszerûbben kellene
felhasználni, hiszen nem
fôtérátépítésre, Agórára van
a legnagyobb szükség vagy
arra, hogy az Univerzál elôtti
zöld szigetet szétdúlják.
M. Erika

Elkészül a bekötôút
az Andrássyn

A lakók régi álma valósul meg az Andrássy út 50.
számú társasház mögötti
udvarrész és az ott található garázssorhoz vezetô
bekötôút rendbetételével.
Ám nemcsak az ott élôknek
jelent majd nagy segítséget
a kátyúktól mentes, újraaszfaltozott útfelület, hanem a
Tulipán utca 2–4. és a Tulipán
utca 6. szám alatt élôk számára, valamint a Szigligeti
utca felôl közlekedôknek is.
Több lakógyûlésen is
felvetôdött már a szóban forgó út rossz állapota, sôt korábban már lakossági fórumokon is felvetették az ügyet az
itt élôk, akik többször kaptak
ígéretet az út rendbetételére,
ám évekig nem történt semmi
érdemi változás. A Méteres
Snack Ételbár ügyvezetôje,
Hegyi Béla kezdeményezésére a három érintett társasház
lakói, valamint a garázstulaj-

donosok
aláírásgyûjtésbe
fogtak. Hatvanhatan írták
alá azt az ívet, amelyben
kérték a polgármester és az
önkormányzat segítségét a
szóban forgó már-már „makadámút” rendbetételéhez.
Futaki Sándor, a 6. számú
választókerület önkormányzati képviselôje szorgalmazta az út felújítását, és mint
érdeklôdésünkre elmondta,
a szóban forgó 800 négyzetméteres munkaterületen már
dolgoznak. Az önkormányzat
tulajdonában lévô út felújítását elôreláthatólag november
30-áig fejezik be a lakók és
a garázstulajdonosok legnagyobb örömére. A csapadékvíz-elvezetôk cseréje már
megtörtént, s lapunk megjelenéséig valószínûleg az aszfaltozással is elkészülnek. A
kivitelezô a Dunaaszfalt volt,
a beruházás 9,75 millió forintba kerül.
Vándor Andrea
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Napirenden volt a 2012-es költségvetés tervezete
Jövôre sem számolnak új, közvetlenül a lakosságot terhelô adónemek bevezetésével

A kisvállalkozók helyi
adókedvezményeinek eltörlése, szigorú keretgazdálkodás az intézményekben,
osztalékfizetési kötelezettség az önkormányzati cégek esetében, a vállalkozókat érintô építményadó
jelentôs megemelése és a
kintlévôségek kezelésének
szigorítása – ezek a legfontosabb pontjai a jövô évi büdzsé tervezetének. A lakosokat közvetlenül sújtó, új
adónemek bevezetését nem
tervezi a helyhatóság, így az
elôzetes híresztelésekkel
szemben biztosan nem kell
ingatlanadóra számítani.
A város jövô évi gazdálkodásának fôbb irányelveit meghatározó 2012-es
költségvetési
koncepció
tervezete volt a november
18-ai közgyûlés egyik legvitatottabb napirendi pontja.
Vantara Gyula polgármester
vitaindító beszámolójában
elmondta, hogy a jövô évi
büdzsé kereteinek meghatározásakor elsôsorban a
folyamatban lévô jogszabályi változásokhoz kellett
igazodni, ami nem kön�nyítette meg a tervezést.
Szigorú, a bevételek növelésére és a kiadások csökkentésére épülô, alapvetôen
óvatos és a tartalékképzési

Óvatos, szigorú keretgazdálkodásra építô és minél takarékosabb városi büdzsé megalkotása a cél
lehetôségeket maradéktalanul kiaknázó költségvetés
jellemzi majd a város 2012es gazdálkodását. Ezt jelzi
az egymillió forint alatti éves
bevétellel rendelkezô helyi
vállalkozások iparûzési adómentességének
tervezett
megszüntetése, amely a vá-

rosvezetés szerint a központilag csökkentett társasági
adóterhek mellett nem jelent
majd komoly többletköltséget a csabai kisvállalkozóknak. A koncepció része az
önkormányzati
ingatlanok
bérletidíj-kedvezményeinek
újragondolása és a cégek

építményadójának duplájára
emelése is. Felülvizsgálják a
helyhatóság önként vállalt feladatait csakúgy, mint a folyamatban lévô önkormányzati
pályázatokat. Ezek kapcsán
Vantara Gyula leszögezte,
hogy jövôre elônyben kell
részesíteni a minél kisebb

önerôt igénylô pályázatokat,
a cégek esetében pedig kizárólag munkahelyteremtô
beruházások támogatására
lesz lehetôség. Miklós Attila
(MSZP) a 2012-es büdzsé
tervezetérôl szóló vitában a
város adósságállományára
hívta fel a figyelmet, amely

Számos kérdés érintette Jaminát
Közmeghallgatás: az ároktól a részönkormányzatig

A novemberi közgyûléssel egy napon általános
közmeghallgatást tartott a
képviselô-testület, amelynek keretében a városvezetôk, a hivatal és a rendôrség szakemberei adtak
választ a jelenlevôk kérdéseire.
Az elsô kérdezô iratköteggel érkezett, egy két éve
húzódó ügyet vázolt fel, és
ezen a fórumon is panas�szal élt egy Andrássy úti
épületben kialakított étteremmel kapcsolatban. Miután dr. Szvercsák Szilvia
jegyzô és dr. Burai Mihály
osztályvezetô válaszolt az
érintett néhány felvetésére,
Vantara Gyula polgármester
közölte, hogy egyedi hatósági ügyrôl lévén szó, azt a közmeghallgatáson nem tudják
részleteiben megtárgyalni és
megoldani. A polgármester
hozzátette, hogy gyakran találkozik olyan problémákkal,
amikor a szomszédok nem
tudnak megegyezni egymással. Ahogy fogalmazott:
sok esetben egyszerûbb
lenne leülni, és mindkét fél
számára elfogadható megoldásra jutni, mint belemenni
egy hosszú jogi eljárásba.
Gál István Elek a Könyves
utcából beszélt arról, hogy
az utcájukban mély esôvízelvezetô árok van, amit alig
egy méter választ el a járdától.
Tájékoztatást kért a jaminai
rendelô áttelepítésérôl is.

Csiaki Tamás osztályvezetô
jelezte, hogy az árok lefedését felmérték. A rendelôt
illetôen Vantara Gyula jelezte, hogy a vállalkozó – aki
új rendelôt és patikát épített
volna – visszalépett, viszont
az ügy jogilag még nem zárult le. A régi rendelô felújítása háromszázmillió forintba
kerülne, jelenleg nincs olyan
pályázat, amely révén pénzt
lehetne nyerni rá.
Farkas József és Faluhelyi Balázs kerekes székkel
érkezett a közmeghallgatásra. Beszéltek arról, hogy
a járdák sok helyen rossz
állapotban vannak, és kevés az akadálymentes busz-

megálló. Kérték, hogy a
Körös Volán a menetrenden
jelezze, mikor járnak az alacsonyplatós buszok, mert
ôk és sorstársaik a lépcsôs
helyi járatokra nem tudnak
felszállni. Csiaki Tamás és
Vantara Gyula elmondta,
hogy a buszmegállók akadálymentesítésére program
indult, a menetrenddel kapcsolatos kérést pedig továbbítják a Körös Volánhoz.
Kéri Imre a Nagydiófa utcából nehezményezte, hogy a
csatornázás miatt hónapok
óta fel van túrva az utca, így
a boltja forgalma szinte nullára csökkent. Sztankó Ilona
PIU-vezetô jelezte, hogy a

kivitelezô folyamatosan állítja helyre az utakat. Az Asztalos utcából egy lakó azt
kérdezte, hogyan takarítsák
le a havat a járdáról télen,
amikor a kerékpárút takarítása során eléjük túrják a havat. Mint kiderült, a városban
több helyen is találkoznak
hasonló helyzettel, ezért a
szakemberek végigmennek
a vállalkozóval, és megnézik,
hol kell ügyelni erre.
Dr. Surinás János felvetette, hogy szükség lenne
munkahelyteremtô beruházásokra, azonban fôleg infrastrukturális beruházások
folynak a városban. Úgy
vélte, Jaminában is kellene

A több mint háromórás közmeghallgatásra felkészülten érkeztek a lakosok

részönkormányzat és bevásárlóközpont. Vantara Gyula
hangsúlyozta, hogy a csatornázásra szükség van, a
lakók jogos igényei alapján a
járdaprogramra is kellett költeni, az elavult vízvezetékek
cseréje szintén elodázhatatlan. A polgármester megjegyezte: az új önkormányzati
törvény kimondja majd, hol
lehet vagy kell részönkormányzatot kialakítani, a bevásárlóközpont megépítését
viszont a jaminai kereskedôk
nem támogatják.
Panasz érkezett azzal
kapcsolatban, hogy a Berényi úton túl sok kamion
jár, és hogy a belvárosban
a fiatalok hangoskodnak
hétvégén. Vantara Gyula
elmondta, táblák terelik a
kamionokat az elkerülô út
felé, viszont a városból nem
tilthatják ki az áruszállító
jármûveket. Hajdú Antal csabai rendôrkapitány pedig közölte, hogy lehetôségeikhez
mérten, gyalogosan és jármûvel is fokozottan járôrôznek hétvégén.
A több mint háromórás
közmeghallgatáson számos
kérdésre kaptak választ a
jelenlevôk. Vantara Gyula
megjegyezte, hogy a fogadónapokon és a további lakossági fórumokon is várják
az érdeklôdôket, hogy észrevételeiket figyelembe véve
szülessenek meg a várost
érintô döntések.
Mikóczy Erika

már túllépte a bevételek ötven százalékát. A politikus
kijelentette, hogy ilyen helyzetben tartalékképzésre törekedni csaknem lehetetlen.
Strifler Attila (Jobbik) hiányolta a tervezet azon rendelkezéseit, melyek – ahogy
fogalmazott – a helyi „szociális háló” kereteit bôvítenék.
Herczeg Tamás (Fidesz)
tanácsnok ezzel kapcsolatban arról tájékoztatta a
közgyûlést, hogy a jövô évi
költségvetés eddigi rendelkezései nem veszélyeztetik
a város eddig is kiválóan
teljesítô szociális intézményés szolgáltatási rendszerének hatékonyságát. Takács
Péter (LMP) elismerte a
koncepció készítôinek munkáját, dr. Ferenczi Attila, a
Fidesz helyi frakcióvezetôje
pedig kiemelte, hogy a város
fizetôképességének megôrzése mellett – a híresztelésekkel ellentétben – nem
tervezik ingatlanadó bevezetését. A tanácsnok külön
aláhúzta, hogy az adótartozásokkal szembeni sokkal
szigorúbb fellépés elkerülhetetlen, hiszen jelenleg is közel 700 millió forinttal tartoznak a városnak. A képviselô
egy az adósokat megnevezô
nyilvános lista lehetôségét is
felvetette a közgyûlésen.
K. K. P.

Dráguló
menetjegyek

Az idei gazdálkodási adatokat, az áfa emelését és a
forgalom visszaesését figyelembe véve a Körös Volán
Zrt. átlagosan 7,2 százalékos
tarifaemelést javasolt korábban a helyben közlekedô járatok díjszabása kapcsán. A
közgyûlés elé november 18án már egy 5,6 százalékos
emelésrôl szóló határozat
került, amelyben az olvasható, hogy a szolgáltató a
lakosság pénzügyi teherbíró
képességének figyelembevételével javasolta a kisebb
arányú áremelést. A testület
által végül elfogadott javaslat szerint 2012. január 1-jétôl
245 forintba kerül majd egy
menetjegy az idei 230 forintos árral szemben és 305
forintot kell fizetnünk érte,
ha a buszon vásároljuk meg.
Az átlagosan 5,6 százalékos
tarifaemelés következtében
jövôre 4310 forintba kerül
majd az egyvonalas és 5880
forintba az összvonalas havi
bérlet. A tanuló- és nyugdíjasbérlet ára 1595 forintra
módosul.
Kárász-Kiss
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Fórum a belvárosról
a belvárosiaknak

Programajánló
Karácsonyi vásár a sétálóutcán, december 9–24.

IX. Csabai Fotószeánsz,
Szlovák Kultúra Háza
NAGYTEREM: Váradi Zoltán
fotómûvész kiállítása
KISTEREM: Nyári Attila fotográfus kiállítása
ELÔTÉR: Kalmár Zsolt képi
gondolkodó Télen Délen
címû kamarakiállítása
december 1. – 2012. január
5-éig
Takács Nikolas: Hallelujah
címû koncertje, evangélikus
kistemplom, december 2.
19.00
Mikulásfesztivál, Békéscsabai Kulturális Központ és
telephelyei. December 1–7.
„Vászonba ragadt csillag
por” – Ünnepi eseményzárás és kiállítás-megnyitó, Békéscsabai Kulturális Központ
Andrássy Úti Társasköre,
december 2., 17.00 – 2012.
január 18.
Adventi
programsorozat
advent négy vasárnapján, a
Diáktanyán, december 4. –
december 18.
Harmóniában önmagunk
kal címû elôadás-sorozat,
Arany János Mûvelôdési
Ház
Idôpontok: 2011. december
9., 2012. január 13., 2012.
február 10.
Orlai Petrics Soma alkotásait bemutató kiállítás,
Munkácsy Mihály Múzeum,
Múzsák Terme, 2012. január
8-ig
Ungvári Mihály festômûvész
közösségeinek
kiállítása,
Jankay galéria, 2011. december 2. – 2012. január 12.
Játékkiállítás,
Munkácsy
Mihály Múzeum, 2012. február 5-éig

Aggódnak a fakivágások és a forgalomelterelés miatt
A belvárosi, hetes számú választókerület közös
képviselôinek tartott fórumot a közelmúltban, a Szlovák étteremben, a hivatal
szakembereinek társaságában Kiss Tibor alpolgármester, a körzet egyéni
képviselôje. Hasonló fórumot itt évente egy-két alkalommal rendeznek, mert
a tapasztalatok szerint a
nyilvános lakossági fórumokra nem mindenki megy
el, viszont a házak közös
képviselôin keresztül szinte
minden érintett problémájáról, igényérôl értesülhet a
képviselô.
A belvárosban a tervezett
revitalizáció és az Agóra építése tartja lázban a lakókat.
Kiss Tibor a fórumon röviden
beszámolt az oktatást, a kultúrát és sportot érintô aktualitásokról is, de érthetô módon
a legnagyobb érdeklôdést a
belvárost érintô tervezett felújítás váltotta ki.
– A városban soha nem
látott fejlesztések vannak folyamatban, nagyon örülünk
annak, hogy Békéscsaba
szíve megszépül és egy modern multifunkciós közösségi központtal gazdagodik.

Ahogy az itt élôknek, úgy
nekünk is az a célunk, hogy
minél szebb, minél élhetôbb
legyen a belváros. Tudom,
nehéz elviselni a munkával
járó kellemetlenségeket, de
bízom benne, hogy az eredmény kárpótol majd mindenkit – mondta Kiss Tibor.
Miután Lukácsi László
fôépítész bemutatta a belváros revitalizációjának terveit,
a közös képviselôk kritikát
fogalmaztak meg a tervezett
fakivágásokkal és a forgalomeltereléssel
kapcsolatban. Felvetették, hogy utóbbi miatt a József Attila utca,
a Derkovits sor és az Árpád
sor ingatlanjai veszítenek az
értékükbôl. Az egyik közös
képviselô beszélt arról, hogy
a Kossuth-házban hétvégén
nem lehet aludni a környék
szórakozóhelyirôl kijövô és
hangoskodó fiatalok miatt.
Igényként merült fel többek
közt az is, hogy éjszakára
zárhatóak legyenek a játszóterek és legyen térfigyelô
kamera a belvárosban. A
kérdésekre Kiss Tibor mellett dr. Kiss Gyula aljegyzô,
Csiaki Tamás és Wittmann
László osztályvezetô, valamint
Opauszki
Zoltán
kabinetfônök válaszolt. El-

A Békés Megyei Szimfonikusok
Kamarazenekarának karácsonyi hangversenye
2011. december 12., hétfô 19 00 óra
Helyszín: Békés Megyei Jókai Színház Vigadó-terme
Mûsor:
• Antonio Vivaldi: Négy évszak – Tél
Uhrin Viktor – hegedû
• Joseph Haydn: D-dúr zongoraverseny Hob.XVIII.11
Somogyi-Tóth Dániel – zongora
• Giacomo Puccini: Krizantémok
• Edward Elgar: Szerenád Op. 20.
Hangversenymester: Uhrin Viktor
Jegyek a Békés Megyei Jókai Színház jegyirodájában 500 Ft-os áron válthatók.

hangzott, hogy a közlekedési
koncepció készítése során
lemodellezték, a Szent István
tér forgalommentesítésével
mennyire nô meg a Derkovits
és az Árpád sor forgalma.
Ebbôl az derült ki, hogy nem
jelentôsen, mert a belvárost
kikerülve mennek úti céljaik
felé a közlekedôk. A szakemberek hangsúlyozták, hogy
több fát ültetnek majd, mint
amennyit kivágnak. Mindenkinek fontos, hogy továbbra
is legyenek fák, zöld felületek
a belvárosban. Elhangzott az
is, hogy az Agóra megépítésével remélhetôleg olyan
körülmények között és olyan
módon szórakozhatnak a fiatalok, ami a környéken élôket
sem zavarja majd. A játszóterek teljes körbekerítésére
nincs keret, és a belvárosi
térfigyelô kamerák telepítését sem tervezik.
Kiss Tibor alpolgármester
biztosította a jelenlevôket arról, hogy ajtaja mindig nyitva
áll elôttük, kérdéseikkel, kéréseikkel bármikor fordulhatnak hozzá. A beruházások
miatt adódó kellemetlenségekért pedig a belvárosban
élôk türelmét és megértését
kérte.
Mikóczy Erika

Hirdessen Ön is
a Csabai Mérlegben!
Nyomtatott és
on-line tarifáinkat és
a hirdetéssel kapcsolatos minden részletes
információt
megtalálnak a
www.csabaimerleg.hu
weboldalon.
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BERGENGÓCIA BABAKLUB – minden szerdán 10.00 órától
December 7. Mikulásnap: gyerekdalok Paulik Laci bácsival és téli csemegézô
(ingyenes).
December 14. „áspis kerekes…” interaktív dalos-mondókás foglalkoztató
babáknak és szüleiknek, belépôjegy: 500 Ft.
December 5. 18.00 EGy ESTE A LéLEKNEK – Az élet mint vállalkozás
Vozár Márton beszélgetôpartnerei Szabó Antal és Mészáros Zoltán vállalkozók. Cserháti Zsuzsa-dalokat énekel Paczuk Gabriella, zongorán kísér Vozár
Márton.

Kiállítás
• A Nagyszalontai Fotókör munkáiból összeállított tárlat megtekinthetô a közösségi ház nagytermében december 15-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
• Baji Miklós Zoltán képzômûvész „Tekercsmûvek” címû kiállítása tekinthetô
meg december 16-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig a közösségi ház tanácskozótermében.
Gálaest
• december 3-án, szombaton 16 órakor a Lencsési Közösségi Ház fennállása
20 éves évfordulójának tiszteletére. A megjelenteket köszönti Takács Péter,
a közösségi ház vezetôje. Ünnepi beszédet mond dr. Ferenczi Attila tanácsnok. Fellépnek: az angol szakkör óvodásai, a közösségi ház nyugdíjasklubjának színjátszó köre, Nagy Szilvia énekmûvész, a Csaba Néptáncegyüttes
szólótáncosai, Kiss Ottó költô, a Kemény Gitárklub, Nagy Erika, Mészáros
Mihály és Tomanek Gábor színmûvészek, ifj. Major Gyula, Kvasz Edit és
tanítványai, Kerepeczki Nóra elôadómûvész, Griecs Vivien és Kézsmárki
János, a Nyíri Lajos TSE táncosai.

MIKULáSFESZTIVáL – Pillantás a Mikulászsákba

MUNKáCSy EMLéKHáZ
Idôszaki kiállítás – „Új utakon Munkácsy nyomában” sorozatunk keretében
KECSKEMéTI SáNDOR Munkácsy-díjas szobrász, iparmûvész tárlata
Megtekinthetô: január 18-áig.
2011. december 7., szerda 10.00 „Szúrós szôrû bárány” bábjáték- és karácsonyi ajándék-készítés óvodásoknak Gabi nagyival
2011. december 10., szombat 10.00 Skandináv karácsonyi játszóház Tildával,
belépô: 1 000 Ft.
2011. december 17., szombat 11.00 a Munkácsy Emlékház Vörös Szalonjában
„Alkotó nôk köre”: Karácsonyi beszélgetés Szabó Ila irodalmárral és Virág
Éva festômûvésszel

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT

Szabó Rebeka, az LMP országgyûlési képviselôje, a
mezôgazdasági bizottság tagja, országgyûlési képviselô
a vidék és a magyar mezôgazdaság helyzetérôl szólva elmondta, hogy az ellehetetlenült gazdálkodókat segíteni kell
és nem a támogatásokat csökkenteni. A Lehet Más a Politika fordított gabonaáfát, kétszázalékos járulékcsökkentést,
a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfélbarát átalakítását szorgalmazza, továbbá a helyi piacok védelmét és a
helypénzek csökkentését, eltörlését – fogalmazott az agrárpolitikus, aki lakossági fórumot, fogadóórát is tartott a megyeszékhelyen.
***
A Dózsa György úti nyugdíjas-székházban rendezték
meg nemrégiben a hagyományôrzô együttesek és szólóénekesek 16. találkozóját. A mintegy kétszáz résztvevôt a
Dél-Alföldrôl, Pest megyébôl, Nagyszalontáról és megyénk
több településérôl a csabai városi nyugdíjas-egyesület látta vendégül.
***
A Nagyszalontai Shotokan Karate Klub minden évben
rangos nemzetközi versenyt rendez. Idén is kétszázon felüli indulólétszám, magyar, szerb és román csapatok jöttek el,
hogy megmérkôzzenek a formagyakorlat és a WKF szabályok szerinti küzdelem versenyszámban.
***
Zsúfolásig megtelt a Phaedra Közéleti Központ a 61.
Békéscsabai Irodalmi Esteken, amelyen Salamon László bûvész Nick a csodák világában címû regényét mutatták be a nagyérdemûnek. Az esten megemlékeztek két évfordulós szerzôrôl is: Kertész Imrérôl Nobel-díja átvételének
ötödik évfordulója és Radnóti Miklós halálának 167. évfordulója kapcsán. Mûveikbôl Gazdó Dániel és Mácsus Tímea
színi hallgatók olvastak fel részleteket. Mint azt Frankó Attilától megtudtuk, az esztendô utolsó irodalmi estje december 13-án lesz.

Öt tipp, öt pizza
„Hol készült a kép?” címû
rovatunk továbbra is nagy
sikernek örvend! Ne feledjék, naponta egy-egy új feladvánnyal várjuk Önöket a
www.csabaimerleg.hu oldalunkon, és értékes ajándékot
sorsolunk ki azok között, akik
minden hétköznap tippelnek
a cikk alatt található komment
rovatban, vagy elküldik megfejtéseiket a csabai.merleg@
bekescsaba.hu e-mail címünkre! A SPEED BURGER

ÉS PIZZÉRIA jóvoltából hetente egy szerencsés játékosunk
egy egész hétre szóló ebédmeghívást nyerhet tôlünk.
Amennyiben tehát mindennap tippel egyet internetes oldalunkon, és ön a szerencsés
nyertes, a következô héten
hétfôtôl péntekig egy ön által
választott pizzát szállítanak
oda, ahová kéri. Játsszon
velünk Ön is a Csabai Mérleg
és a Speed Burger és Pizzéria
közös játékában!

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

IFIHÁZ – ANDRÁSSY ÚTI TÁRSASKÖR

December 1. 19.00 RéMHáZ A GARABONCIáS NAPOK UTáN ÚJRA.
December 3. 14.00–18.00 MIKULáSNAP óvodásoknak és kisiskolásoknak
házitündérrel és krampuszokkal.
CSÖRGÔ DIÓ, MOGyORÓ – Csemegézô sarok: téli eleségek kóstolója.
JáTSZÓTéR – Hempergôzô a picurkáknak: verselgetés, mondókázás, éneklés, „irka-firka” a krampuszokkal, rejtvényfejtés, arcfestés, kütyüzés.
ZÖLD CSÜTÖRTÖK KUCKÓ – madárvilág télen, madáretetô-készítés, feladványok.
CITERáTÓL A DOROMBIG – a népi hangszereket megszólaltatja Paulik László.
MIKULáSTALLéRGyÛJTéS.
15.00–15.20 és 17.20–17.45 éVI TÜNDéR éNEKEL.
December 3. 20.00 DÖKSZTáROK: fellép a Ház’n’tróuger.
December 6. 15.30–17.00 DÖKMIKULáSJáRáS a belvárosban.
December 6. 19.00 A mi BEUGRÓnk.
A városi DÖK támogatásával a SZEGYA 9/A osztályának jótékonysági akciója
a bélfenyéri árvaház javára. Beugró min. 200 Ft.

Röviden

Ismeretterjesztô elôadás
• December 5-én, hétfôn 17 órakor Vasas László növényvédelmi zoológus tart
vetítéssel egybekötött elôadást „Új veszélyes kártevôk” címmel a Kertbarát
Kör foglalkozásán. Az elôadást új borok minôsítése követi Nagy Péter borász közremûködésével.
Könyvbemutató
• December 9-én, pénteken 17 órakor Egri Ferenc, a nagyváradi Czárán Gyula Alapítvány elnökének vetítéssel egybekötött elôadása és könyvbemutatója „Flóra-réti misék a Bihar hegységben” címmel.

•
•
•
•
•
•

Tornák
Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. Vezeti Abonyiné Cseke
Éva gyógytornász-testnevelô.
Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött és
10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csütörtökön 14-tôl 15 óráig.
Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden kedden 16 órakor.
Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl – minden kedden 17 órakor.
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
Alakformáló torna – minden héten, kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30
óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT

2011. december 1–7.
• Csizmás, a kandúr (szinkr. amerikai animációs vígjáték) 12 év, 3D,
PREMIER!!!
• Karácsony Artúr (szinkr. angol–amerikai animációs) KN, 3D
• Halhatatlanok (szinkr. amerikai fantasztikus akció) 16 év, 3D
• Rumnapló (amerikai kaland) 16 év, 2D, PREMIER!!!
• Alkonyat-Hajnalhasadás 1. rész (amerikai fantasy) 12 év, 2D
• Testcsere (szinkr. amerikai vígjáték) 16 év
• Hogyan lopjunk felhôkarcolót? (szinkr. amerikai akció-vígjáték) 12 év
• Egy nap (amerikai romantikus dráma) 12 év
• Minden, mit szerettem (lengyel dráma) 16 év, ART-kártya!

•
•
•
•
•
•
•
•

2011. december 8–14.

Diótörô (szinkr. angol–magyar fantasy) 12 év, 3D, PREMIER!!!
Csizmás, a kandúr (szinkr. amerikai animációs vígjáték) 12 év, 3D
Karácsony Artúr (szinkr. angol–amerikai animációs) KN, 3D
Szilveszter éjjel (szinkr. amerikai romantikus vígjáték) BA, 2D,
PREMIER!!!
Testcsere (szinkr. amerikai vígjáték) 16 év
Alkonyat-Hajnalhasadás 1. rész (amerikai fantasy) 12 év, 2D
Az ember tragédiája (magyar animációs) 12 év, PREMIER!!!,
ART-kártya!
Melankólia (dán–svéd–francia–német–olasz dráma) 16 év, ART-kártya!

www.csabacenter.hu
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Harmincöt év a kultúra
szolgálatában

A Vasutas Mûvelôdési
Ház az idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját.
Az intézmény az évforduló alkalmából december 9-én 18 órától ünnepi
gálamûsorral várja vendégeit és az érdeklôdôket az
Andrássy Gyula Gimnázium ebédlôjében. A jubileum kapcsán most Maczkó
István igazgatót kértük
meg egy kis emlékezésre,
illetve arra, hogy mutassa
be a ház múltját, tevékenységét, annak vasutas és
kulturális hagyományait.
– Intézményünk Vasutas
Klubként 1976-ban nyitotta
meg kapuit a vasutas dolgozók és a város lakossága
elôtt, majd 1980-ban kapott
„mûvelôdési ház” besorolást
és 1982 ôszén könyvtárral
bôvült. Egyesületi formában
önálló intézményként 1993
óta tevékenykedünk – mondja az 1994-tôl igazgatóként

dolgozó Maczkó István, aki a
meghatározó kulturális értékek, vasutas hagyományok
ápolását tartja a ház legfôbb
céljának, feladatának.
–
Számos
mûvészeti
együttesnek,
szakkörnek
ad otthont a ház: így például a neves és népszerû
Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekarnak, a
szegedi
MÁV
„Hazánk”
Énekkarnak, a Kandó Kálmán Vasútmodellezô Klubnak, mazsorettcsoportnak,
képzômûvész körnek, amatôr rockegyüttesnek, színjátszó körnek, néptánccsoportnak, hímzô körnek, kreatív alkotómûhelynek, nyug-

Börzéztek a civilek
Közel ötven civil szervezet, egyesület részvételével
immár tizenkettedik alkalommal rendezte meg a Civil Szervezetek Szövetsége
a civil kulturális börzét és
szakmai napot a Jókai színházban. A rendezvényre dr.
Latorcai Csaba helyettes
államtitkár is ellátogatott.
Latorcai Csaba civil társadalmi kapcsolatokért felelôs
helyettes államtitkár a kormányzat elképzeléseit és
az egyesülési jogról, a közhasznúságról, valamint a civil
szervezetek mûködésérôl és
támogatásáról szóló törvény
módosításának
tervezetét
ismertette. Elmondta többek
között, hogy a jogszabályi
változások egyértelmûsítik
a mûködés és a támogatás
feltételrendszerét a civil szektorban. Jelenleg ugyanis a
támogatások hatvan százalékát a nonprofit gazdasági
társaságok fölözik le – mondta a helyettes államtitkár. Más
szemszögbôl ugyan, de szin-

tén a civil szektorra váró új
kihívásokról szólt Pocsajiné
Fábián Magdolna szociológus, közösségfejlesztô, a
Közösségfejlesztôk
Békés
Megyei Egyesületének elnöke. Ezt követôen sikeres
projektekkel is megismerkedhettek a civil szervezetek
képviselôi. Szôke Katalin a
Béthel Alapítvány, Tóth Miklós a Homo Faber Alapítvány
és Molnár Lajos az Életfa
Kulturális Alapítvány részérôl
számolt be sikeres programjaikról. A szakmai nap befejezéseként a várható pályázati lehetôségekrôl Laduver
Tímea fejlesztési tanácsadó
(Széchenyi
Programiroda)
adott tájékoztatást. A Jókai
színházban másnap a kulturális börzén mutatkoztak be a
civilek – tánc, próza, vers kategóriákban. Elsô ízben rendezték meg a házi készítésû
sütemények és finomságok
versenyét. Szombaton a Fiumében a hagyományos bállal
fejezôdött be a program.
V. A.

díjasklubnak... Rendszeresen teret adunk kiállításoknak, amatôr fotótárlatoknak, igen emlékezetesek és
népszerûek „nagyrendezvényeink” is. Tízezer kötetes
könyvtárunk – egyedülállóan
a városban – 2004 óta díjmentes internetszolgáltatással áll
a látogatók rendelkezésére.
Tavaly hét mûvészeti csoport
és tizennégy klub és kisközösség lelt nálunk otthonra –
folytatja az emlékezést a ház
vezetôje, aki érdeklôdésünkre
azt is elmondta, hogy a vasutas ház nyitottan és aktívan
vesz részt Békéscsaba és az
adott városrész életében, a
nemzetiségi hagyományaink ápolásában. Lakóterületi tevékenységért az intézmény Békéscsaba városától
2001-ben elismerô oklevelet
kapott, 2003-tól pedig évente közmûvelôdési megállapodást köt az önkormányzattal.
Vándor Andrea

Fôhajtás Luki bácsi elôtt

A békéscsabai torna alapítójáról nevezték el
a csarnokot
Rácz Lukács születésének 100. évfordulójára emléktáblát állítottak a Kórház
utcai tornacsarnok falára,
s egyúttal a neves pedagógusról és edzôrôl nevezték
el a sportlétesítményt.
Luki
bácsi
1911-ben
született Arad-Gájon, elsô
fiúként egy háromgyermekes családban. A trianoni
békeszerzôdést követôen,
az anyaországi rokonok
segítségével elôször Gerendáson, majd Csabán,
Erzsébethelyen telepedtek
le.
A vasút szelte, többnemzetiségû városban azonban ôk csak románok voltak.
Emiatt a tizenéves Lukácsot
számos testi-lelki zaklatás
érte, s hogy mindezt ellensúlyozza: házuk padlásán egy
piciny tornatermet alakított
ki. A szorgalmas edzések által húszesztendôs korára tekintélyt parancsoló termetû
fiatalemberré vált.
A második világháborúban megszökött egy francia fogolytáborból, késôbb
egy cirkuszhoz artistának
szegôdött. Azt követôen,
mint téglagyári munkás, általában az ebédidô alatt a
csillehúzó lovakon le- s felugrálva szórakoztatta társait.
Majdan egyszer, az akkori városi tanácselnök épp
terepszemlére érkezett a
gyárba, és felfigyelt Lukács
filmbe illô mutatványaira,
és magához hívatta. Ekkor
történt meg Luki bácsi életében a sorsdöntô fordulat: már másnap felvették a
csabai Keribe (ahol ’30-ban
érettségizett). Közben az iskola mellett párhuzamosan,
feleségével, Luki nénivel
megalapította a békéscsa-

Rácz Lukács gyermekkorában a padláson edzett
bai tornát. Három gyermekük (Katalin, Ildikó és Lukács) közül a leányok is ezt
a hivatást választották.
***
A számtalan Lukácsanekdotából álljon itt az
egyik: az '50-es évek elején,
egy vasárnap délután Luki
bácsi épp vízszintben volt. S
egyszer csak valakik keményen megdöngették a bejárati vaskaput.
Alig fél perc múlva Luki
néni beszólt a szobába:
– Itt van két nô, azt mondják, adományt gyûjtenek az
észak-koreai árvák számára. Mit kezdjek velük?
– Küldd ôket a francba!
A két mozgalmi matróna négy lába meg sem

állt a helyi kanászkürt
szerkesztôségéig. Se perc
alatt meg is született a hétfôi
fôcím: A leventeoktató elzavarta az aktivistákat az otthonából!
A következô héten Luki
bácsi már a bíróság elôtt
állt. Mögötte a (hamis)tanúk: két pályatárs. A vád az
volt ellene, hogy Rácz Lukács azt üvöltötte ki a
szobából a feleségének:
„Rúgd ki ôket!". A tanúk
szerint, amikor az asszonyok megjelentek, ôk épp
ultiztak, és Lukács pusztán azt mondta: „Fizesd
ki ôket!". Így három-kettô
arányban alulmaradtak a
vészbanyák.
Such Tamás

„KISOSZ ERNYÔ –

a mikro- és kisvállalkozások
humán erôforrás fejlesztéséért”
TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0003.
munkahelyi képzések támogatása ernyôszervezeteken keresztül
A Kereskedôk és
Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ),
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, továbbá az ESZA
Nonprofit Kft. közremûködô szervezet között kötött TÁMOP-2.1.4-09/12010-0003. számú támogatói okirat
alapján, a KISOSZ vállalkozásoknak,
vállalkozások alkalmazottainak, a
szervezet tagsági körének ingyenes,
OKJ-s tanfolyamokat és vállalkozói
tréningeket szervez.
Célcsoport részére OKJ-s
bizonyítványt adó képzések:
1. Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
OKJ 313410100103102
2. Ruházati eladó
OKJ 313410100103105
3. Kereskedô boltvezetô
OKJ 333410100000000
Célcsoport részére szakmai
tanúsítványt adó tréningek:
1. Aktualizált vállalkozási ismeretek –
Élelmiszer-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, minôségügyi ismeretek
EU irányelv megvalósítása alapján

2. Pénzügyi tervezési stratégia
3. Marketingismeretek
Kedvezményezett: KISOSZ Országos Érdekképviseleti Szövetsége
1134 Budapest, Kassák L. u. 69–71.
Tel.: 06-1/342-5574,
E-mail: kisosz@kisosz.hu,
www.kisosz.hu
Most induló képzéseinkre jelentke
zéseket még elfogadunk!
Élelmiszer- és vegyiáru-eladó; Vendéglátó eladó; Kereskedô, boltvezetô;
Kutyakozmetikus;
Kézápoló
és
mûkörömépítô; Virágkötô; Ékszerbecsüs, mûtárgybecsüs
Részletfizetési lehetôség – munka
mellett végezhetô délutáni, hétvégi
oktatás – külföldi munkavállaláshoz
EUROPASS bizonyítvány
Jelentkezés és bôvebb felvilágosítás:
KISOSZ Békés Megyei Szervezete
5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 4/1.
Tel.: 66/325-997, 30/985-4994,
70/616-9126, fax: 66/322-325
E-mail: alfakepzo@alfakepzo.hu
Honlap: www.alfakepzo.hu
Nysz: 04-0126-05, FAT: AL-0181

Közélet / Tudomány

Vagyóczky: Én találtam ki, milyenek legyenek Szent István vonásai

Vagyóczky Károly: Sajnos 2004-ben felszámolták a
részlegemet
zeneszerzôk, költôk, írók szerepeltek. – Nem voltak politikai szempontok a döntés
során, de ha megnézzük a
korábbi bankjegyeket, szinte
állandó névsort találunk: Rákóczi Ferenc, Deák Ferenc,
Kossuth Lajos, Petôfi Sándor,
István király több bankjegyen
is szerepelt már. Eredetileg
Kossuth lett volna a százfo-

rintos bankjegyen. A forint
azonban a rendszerváltás
után annyira inflálódott, hogy
a papírszázas elôállítása drágább lett volna, mint a névértéke. Ezért nem bankjegy,
hanem érme lett belôle.
A mûvész szerint a hiteles
portrék készítése a bankjegyekre rengeteg kutatómunkával járt.

– Számos portrét néztem át a különbözô gyûjteményekben és szakemberekkel is konzultáltam az
ügy érdekében. Szent István
portréja például egy kitalált
arc, de Károly Róbert arcképe a 200 forintos bankjegyen
viszont az egyik ismerôsöm
arcáról lett megmintázva.
Vagyóczky Károly személyes kedvence a 2000 forintos millenniumi emlékbankjegy, amely jóval színesebb a
többinél, és a Szent Koronát
ábrázolja. Vagyóczky Károly
2004-ben ment nyugdíjba.
– Sajnos felszámolták a
részlegemet. Arra hivatkoztak, hogy hamarosan jön az
euró, nincs már szükségük
a munkánkra. De ma sem
unatkozom: legutóbb egy
helyi pénz, a Balatoni korona bankjegyeinek megtervezésére kértek fel. Gizella királyné portréja lesz az egyik
bankjegyen.
Gombás

Fotó: illusztráció

Családalapításról tanulnának
az iskolákban

Már az óvodában érdemes elkezdeni a párkapcsolatra nevelést
Párkapcsolati ismeretek nevû tantárgy iskolai oktatására tett javaslatot a KDNP. Harrach Péter frakcióvezetô
még a középiskolai tananyag részeként beszélt a javasolt
új tantárgyról, Michl József, az oktatási, tudományos és
kutatási bizottság tagja szerint azonban alapszinten már
akár óvodában is elôkerülhet a téma.
– Ha a jelenlegi népesedési tendencia nem módosul, akkor Magyarország lélekszáma akár 5,2 millióra is

csökkenhet a század végére.
Ennek megállítására, megfordítására lehet alkalmas
az általunk javasolt tantárgy.

Sokan nônek fel sérült, csonka családban, akik számára
különösen fontos, hogy egy
egészséges családképpel is
megismerkedhessenek. Nagyon fontos, hogy a gyerekek olyan mintákat kapjanak,
amelyek a felelôs családalapításra, a párkapcsolati
hûségre, a gondoskodásra,
az egymás iránti tiszteletre

irányítják rá a figyelmüket
– mondja Michl József. – A
nevelést már kicsi korban el
lehet kezdeni. Az óvodában
alkalmazott szerepjátékokkal lehetne elkezdeni ezt a
nevelést, amit egészen a
középiskoláig célszerû folytatni, amikor a gyerekek már
kellôen érettek a mélyebb
dolgok megbeszélésére is.
Az elméleti oktatás mellett
interaktív módon, kérdésfelelet formájában tudom
elképzelni ennek a tárgynak
az oktatását a hétköznapi
szituáció kezelésétôl kezdve
a szexuális felvilágosításig,
az erre legalkalmasabb korban.
Michl szerint a tervük az,
hogy a most elfogadásra
váró köznevelési törvényben
is jelzik a családi életre való
nevelés szükségességét, de
más fontos ismeretek oktatására is szükség van az iskolában. – A helyismeret, honismeret oktatása fontos lehet
a hazaszeretetre nevelésben. Tatán, ahol polgármester vagyok, ez már jól bevált.
Az általános iskolások megismerhetik a városuk múltját,
és ráébrednek, hogy a saját
családtagjaik is részt vettek
a város életének, arculatának
kialakításában, így talán jobban értékelik lakóhelyüket.
Amit pedig az ember jobban
értékel, szeret, arra jobban is
vigyáz majd, ez pedig például a rongálások visszaesésével mérhetô.
GB

Hosszú távon jó befektetés lehet Sztálint és Rákosit ábrázoló festményekbe,
mûalkotásokba fektetni a
megtakarított pénzünket –
mondja Pintér Péter mûtárgy-szakértô.
– Persze, nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ezek
az emberek milliók haláláért felelôs diktátorok voltak.
Mûvészettörténeti, befektetési szempontból azonban
azt lehet mondani, hogy újra
felfedezte magának a piac
ezeket a portrékat.
Pintér Péter szerint nem
volt ez mindig így, a rendszerváltás után a múlt rendszert propagáló mûalkotások
értéktelenné váltak, annak
ellenére, hogy sok neves
mûvész is készített ilyen alkotásokat. – Sok festmény,

portré persze csak értéktelen másolata volt egy-egy, a
vezetô pártpolitikusokról készített fotónak, de a magyar
kortárs mûvészettörténet legnagyobbjainak alkotásai között is találunk kommunista
alkotásokat. Uitz Béla, Glatz
Oszkár, Konecsni György,
Bernáth Aurél, Vörös Géza,
Szônyi, Kondor egyaránt
készített ilyen jellegû képeket is, amelyeken azért a
mûvészek saját látásmódja
is felfedezhetô. A Kossuth-díjas Konecsni György például
kifejezetten jó viszonyt ápolt
Rákosi Mátyással. Az említett
alkotások többnyire magánés közgyûjteményekbe kerülnek, de nyilván vannak olyan
emberek, akiket a nosztalgia
vagy a politikai meggyôzôdés
vezérel a vásárlás során.
GB

Fotó: HT

– 1992-ben kaptam a
Magyar Nemzeti Banktól a
megbízást a bankjegyek tervezésére. Akkoriban az intézmény pénzjegynyomdájának
mûvészeti vezetôje voltam.
Rézmetszet formájában születtek meg a bankjegyek.
Mivel ez egy nagyon aprólékos munka volt, ezért egyegy címlet megtervezése és
metszése 10–12 hónapig is
eltartott.
A címleteken szereplô
portrékról szakmai bizottság
döntött. Vagyóczky szerint két
bô listát állították össze – az
egyik államférfiakat, fejedelmeket, királyokat tartalmazott, a másik listán mûvészek,

Fotó: HT

Kevés olyan magyar
mûvész van, akinek az alkotásai annyi örömet okoznának az átlagembernek, mint
Vagyóczky Károly mûvei.
Ô az az ember, aki a forgalomban lévô bankjegyeket
tervezte.

Jó befektetés
a Sztálin-portré?

Újra kelendôek lehetnek a Leninrôl, Sztálinról készült
festmények

Magyarok
az ûrforradalomban
Jövô év elején tervezi bemutatni a magyar
fejlesztôcsapat azt a komplex
leszállóegység-rendszert, amelynek utódja ideális esetben hamarosan a
Holdon is landolhat. A Puli
Space Project nevû, 35 fôs
magyar csapat egy amerikai alapítvány versenyén indul a speciális jármûvel.
– A prototípusról érdemes
tudni, hogy 60 százalékban
felel meg annak a modellnek,
ami késôbb akár a Holdra is
mehet, szoftveres idegrendszerét tekintve pedig szinte
teljes egészében. Az ELTE
Hunveyor
gyakorlószonda
programjának
keretében
fejlesztett típus földi körülmények között már képes
elvégezni a versenykiírási fel-

adatokat – tájékoztatta lapunkat Imre Loránd Balázs, a csapat szóvivôje. – Jól haladunk,
most éppen a holdjáróban
használatos kamerák megvásárlása és egy holdterep-szimuláció megvalósítása jelent
fejtörést a csapatnak.
Több amerikai csapat is
versenyben van az alapítvány
pénzdíjáért.
– Nem latolgatjuk az esélyeinket, mindent megteszünk, hogy lehetôségeinkhez mérten hozzájáruljunk
a kibontakozóban lévô új
ûrforradalomhoz.
Imre Loránd Balázs elmondása szerint 2014. második
felében lenne kívánatos a landolás a Holdon, a csapat már
a lehetséges leszállóhelyeket
is kijelölte.
GB

Fotó: illusztráció

A Gyurcsány-kormány alatt leépítették
a magyar bankjegyek tervezôjét

I

2014. második felében lenne kívánatos a Holdon
landolni

ii
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Polgár: Négytôl hatig
nem lehet zsenit nevelni!

Hazahozták Puskás Ferenc teljes hagyatékát

Orbán: A zsenik mennek, de nem jönnek

Polgár Juditot ma már anyaként is mindennapos kihívások érik. A sakkvilágbajnok egy könyvbemutatón lapunknak elmondta, mit jelent számára a siker, és miért
nem követi édesapja módszereit a gyereknevelésben.
– Ötvenedik alkalommal
vezeti a sakk-világranglistát.
Mennyire éli meg ezt még
mindig sikerként?
– Még mindig szeretek
sakkozni. Az, hogy a világranglistán ötvenedszer
vagyok elsô, mondhatni
„természetes”
számomra.
Szakmai szemmel nézve,
inkább az foglalkoztat, hogy
az abszolút kategóriában
hol állok. Most a 35. vagyok,
de volt, amikor a top 10-ben
voltam.
– Gyakorló szülôként másként viszonyul a sakkhoz,
mint korábban?
– Természetesen, a babával nagyon megváltozott
minden. Egy ideig nem is
játszottam, semmi sem motivált, nem gyakoroltam, nem
versenyeztem. Ez az eredményeimen is meglátszott,
ezzel pedig az önbizalmam
és a lelkesedésem is megcsappant kicsit. Most, hogy
a gyerekek már nagyobbak
lettek, megint aktívabb vagyok. Évente csupán 4-5
versenyre van idôm, de ezt
egyáltalán nem panaszként
mondom, hiszen az életem
anyaként sokkal teljesebb.
– Sosem gondolt arra,
hogy „civil” foglalkozást választ?
– Túl korán kezdtem sakkozni, és túl sikeres voltam
ahhoz, hogy komolyan elgondolkozzak. Tizenkét évesen lettem elôször olimpiai
bajnok. Nem gondolkoztam
civil foglalkozáson.
– Édesapját, Polgár Lászlót, annak idején sok kritika
érte a nevelési módszerei
miatt, bár ön azzal védte meg

ôt, hogy részben e szigor
eredményezte az ön sikereit is. Elgondolkozott azon,
hogy saját gyerekeit is úgy
neveli, ahogy azt a szüleitôl
látta?
– Egész más idôszakban
éltünk akkor, mint most. A tudás mércéje ma sokkal magasabban van, másfelôl az
értékek sokkal alacsonyabb
szintre csúsztak. Akkoriban
még nagy dolog volt, hogy
az ember fiatalon több idegen nyelvet tanul, beszél,
ez manapság már alapvetô
dolognak számít. Én 13 éves
voltam, amikor elôször számítógép került a lakásba,
ma már ez is természetes.
Mások voltak a motivációk.
Nagyon jól hangzik, hogy
zsenit nevelünk, de saját
magunkat is bele kell kalkulálni az ilyen tervekbe. Teljesen át kellene szellemülni a
feladathoz, úgy nem megy,
hogy 4-tôl 6-ig zsenit nevel
az ember, aztán a nap többi
részében magával törôdik.
Azzal kell feküdni és azzal
kell kelni is. Mi ilyen szinten
nem vagyunk fanatikusak.
Apámék azok voltak. Számunkra inkább az a fontos,
hogy a gyerek olyan dologgal foglalkozhasson, ami érdekli, amiben örömét leli. Ez
az egyik feltétele a sikernek.
Ha az értékrendünket tovább
tudják vinni, modernizálva –
mert ma már minden modernizálódik – és a gyermekeink
megértik azt, hogy a sikerért
meg kell dolgozni, kitartónak
kell lenni, és emellett tisztelni kell a másikat, akkor nem
aggódom a jövôjük miatt.
Gombás Bálint

Fotó: HT

Orbán Viktor kormányfô átveszi a Puskás-hagyaték egyik legértékesebb darabját
Puskás Ferenc özvegyétôl
ra vállalásra. Orbán Viktor
leszögezte: nagy fájdalom,
hogy sorban mennek el a
zsenik, de a legnagyobb
baj, hogy nem jön nyomukban az utánpótlás. – Öcsi
bácsi jó ember volt. Az akadémián azt tanítjuk, hogy
a jó focista rendes ember

is. Ennek a hagyatéknak a
bemutatása hozzásegítheti
a fiatalokat ahhoz, hogy a
zsenik ne csak menjenek,
hanem jöjjenek is – mondta
Orbán Viktor, aki megígérte,
hogy Öcsi bácsi emlékéhez
és zsenialitásához híven vigyázni fognak Puskás Fe-

renc tárgyi hagyatékára,
örökségére is. A múzeum
mellett hamarosan megalapítják a Puskás Intézetet,
amely számos kutatómunka
mûhelye lesz, és a hagyaték
kezelésérôl is gondoskodni
fog.
Nagy Orsolya

Az elsô bébi Nyíregyházán kelt ki
Bikafejû cápabébi látta
meg a napvilágot a Nyíregyházi Állatparkban. A
ritka, tojással szaporodó
faj megmentése érdekében az európai állatkertek
tenyészprogramot
indítottak, az elsô bébi Magyarországon kelt ki. A kifejlett
egyedek egy méter hosszúak, és jellemzô rájuk a hátúszókon található nagy erôs
tüske, amelyet védekezésre
használnak. A bikafejû cápa
fôként csigákat, kagylókat
és rákokat eszik, de tengeri
sünöket is elôszeretettel fogyaszt.
NO

A bikafejû cápa kifejletten egy méter hosszú lesz

Magyar tojás a Vatikánban
Magyar tojás kerül a
Vatikánba. Pintér Miklós
tojásfestô egyik alkotása
szerepel majd a pápai állam szokásos Betlehemi
jászol címû karácsonyi kiállításán.
– A Vatikán kiállítására
a világ minden részérôl válogatnak mûveket, óriási
dolog, ha valakinek sikerül
bejutnia, ráadásul egy ilyen
egyéni kis aprósággal, mint
az én munkáim – meséli a
mûvész, aki nagyon örül az

elismerésnek. A kézmûves
évtizedek óta foglalkozik
tojásfestéssel, otthonában
nagyjából hetven darabot
ôriz az értékes mûvekbôl.
– Egy tojást elkészíteni kétháromszáz órás elfoglaltság,
rengeteg türelem és kézügyesség kell hozzá. Annyi
munkám van velük, hogy
idôközben kötôdni kezdek
hozzájuk, ezért ma már nem
adom el ôket, inkább a gyermekeimnek és unokáimnak
szánom örökségül.
FeM

Fotó: archív

Polgár Judit: Természetes, hogy elsô vagyok

Puskás Ferencné, Erzsébet néni adta át a hagyaték
utolsó darabját Orbán Viktor
miniszterelnöknek, aki az
akadémia alapító tagja is
egyben. Az özvegy az 1952es helsinki olimpián nyert
aranyérmet nyújtotta át a
kormányfônek – ez az érem
a sporttörténelem egyik
legfontosabb ereklyéje, hiszen a díj megszerzése után
kapta a magyar labdarúgóválogatott az Aranycsapat titulust. A hagyaték hazaszállítását két évig készítették
elô, Felcsútra azonban csak
múlt héten érkeztek meg
azok a ládák, amelyek a futball-legenda kincseit tartalmazzák. A kormányfô Puskás Ferenc halálának ötödik
évfordulóján tartott ünnepélyes ceremónián elmondta:
az akadémia megalapításához a korábbi elvesztett
választás után kezdtek neki,
akkor volt idejük egy ekko-

Fotó: Nyíregyházi Állatpark

Fotó: HT

Néhány hete hazaérkezett Spanyolországból
Puskás Ferenc labdarúgólegenda teljes hagyatéka. A
serlegeket, érmeket, zászlókat és az egyéb ereklyéket Felcsúton állítják ki, a
húszbôröndnyi felbecsülhetetlen értékû kincsnek a
nemrég elhunyt Makovecz
Imre által tervezett Puskás
Ferenc Akadémia épülete
ad otthont.

Egy tojást elkészíteni két-háromszáz óra munka

Bulvár / Érdekesség

Kumin Viki: Soha többé
hétvégi munkát!

Magyarországon mindenekelôtt az ár dönt

Fotó: HT

Az ingatlaneladás trükkjei

lanhirdetésen is. Ha valaki
zajos városi környezetben
kínál lakást, akkor a „jó közlekedési lehetôségeket” kell
kihangsúlyozni, a belvárostól
távoli, rosszabb adottságú
helyszínnél pedig a „csendes környezetet” célszerû kiemelni az apróhirdetésben.
A fotóillusztrációknál a belsô
adottságokra kell fókuszálni:
a nagyobb, világosabb helyiségeket kell bemutatni a
képeken.
Az ingatlanszakértônek a
vevôk irányában is van javaslata a sikeres vásárláshoz.
– Akinek készpénze van,
az diktál a piacon. Aki azonnal készpénzzel tud fizetni,
az akár 10 százalékot is tud
alkudni az ingatlan árából.
GB

A külvárosi otthon dísze egy szingapúri orchidea?

Dombóvári Vanda külvárosi otthonában a zöld és
a pasztellszínek dominálnak, a polcokat pedig apró
tárgyak és gyertyák díszítik. A lakás egyik kincse
Szingapúr nemzeti virága,
egy Vanda orchidea, amely
már nagyon sok szerencsét hozott a barátságos
otthon lakójának.
– Vannak tárgyak, amikhez
kifejezetten ragaszkodom. A
barátom és a családom fényképét soha nem venném le a
polcról, de az indiai elefánt
sem hiányozhat a lakásomból. Nagy szerepet játszanak
az életemben az afrikai képek és dísztárgyak is – magyarázta Vanda, aki szülôi
segítséggel hitelre vásárolta
meg élete elsô lakását, és
elsôdleges szempontja az
volt, hogy saját maga ren-

Fotó: HT

Dombóvári Vanda beszél
a növényeihez

Dombóvári Vanda: Végre van hely a hatalmas
gardróbszekrénynek
dezhesse be. – Olyan lakást
kerestem, amelyhez tágas
terasz kapcsolódik, mindig
világos van és van helye a
hatalmas
gardróbszekrényemnek – mondta Vanda,
aki praktikusnak tartja az
amerikai stílusú konyháját,
mivel gyakran fogad vendé-

geket, így egy térben tudja
megfôzni és feltálalni a finom falatokat. A tárgyak és
a terek mellett Vanda életében nagy szerepet játszanak
a növények, nemcsak gondozza ôket, de rendszeresen beszél is hozzájuk.
NO

Kumin Viktória: Hozzá kell szoknom a hétköznapokhoz
A sors döntött Kumin
Viktória helyett. A RTL
Klub leépítési hullámának
a mindig mosolygós híradós is áldozatául esett,
ahogy mondja: az egyik
szeme sírt, a másik nevetett. A mûsorvezetô a
hétvégi Híradót vezette,
amíg a család pihent, ô
hétvégén dolgozott. A
fájdalmas búcsú ellenére
Viki igyekszik meglátni a
váratlan szakítás jó oldalát.

– Most az átrendezôdés
idôszakát élem, még néhány
hétig akad egy-két apró utómunkám a csatornánál, utána azonban meg szeretném
gyászolni ezt a hét évet.
Bevallom, a szeretett munka elvesztése fáj, de mióta
megszületett a kislányom,
állandóan furdalt a lelkiismeret. Magamtól valószínûleg
nem tudtam volna meghozni ezt a döntést, és felmondani. A jelenlegi gazdasági
helyzetben az ember örül,

ha van munkája, pláne ha jól
érzi magát benne. Tudtam
azonban, hogy a hétvégi
munka nem tarthat örökké,
mert a családomnak is szüksége van rám, és nekem is
rájuk, ez pedig szabad hétvégék nélkül nem mûködik
– magyarázta Viki, akinek
kifejezetten jól telt a négynapos családi hétvégéje. – Elmentünk kirándulni, családi
programokat szerveztünk.
A legmegdöbbentôbb dolog az volt számomra, mikor a hároméves kislányom
csodálkozva azt kérdezte:
Mama, te is jössz velünk?
Következô nap ismét feltette a kérdést, ekkor nagyon
elszégyelltem magamat és
azt gondoltam, hogy minden úgy jó, ahogy történt
– mondta Viki, aki számára
új értelmet nyertek a piros
betûs ünnepek. Mint elmondta, újra hozzá kell szoknia
a hétvégi pihenônapokhoz.
– Most munka helyett hétvégén is tornyot építek Bertával, méghozzá minél magasabbat!
– Az ismeretségi körömben sokan vesztették el az
állásukat, nemcsak ebben
a szakmában. Látom, hogy
mindenkinek, minden területen, milyen nehéz új
munkát találni. Ma nem
olyan idôket élünk, hogy az
ember kívánságlistát írhatna, hogy pontosan milyen
munkát szeretne. Ha azonban mégis lehetne egyetlenegy, apró kívánságom,
akkor a sors fülébe súgnám: nem szeretnék több
hétvégi munkát.
Nagy Orsolya

A sztárélet nem tesz jót
Sok hazai sztárral ellentétben Wolf Kati elôbb
lett édesanya, és csak ezt
követôen lett országosan
ismert énekesnô.
– Kevesebbet vagyok a
gyerekekkel, de úgy igyekszem alakítani a fellépéseimet, hogy ez ne jelentsen
gondot. Szigorúan ügyelek
arra, hogy a családom ne
érezze meg, amikor távol
vagyok. Heti több napot is
fenntartok a családomnak,
azokon a napokon nem vállalok fellépést, nincs bemutató, se próba. Ezek azok
az órák, amikor kizárólag a
gyerekekkel foglalkozom.
A munkámból adódóan
többnyire az esti, éjszakai
órákban dolgozom, akkor
vannak a fellépések is. Nemrégiben fejeztem be a lemezemet, igyekeztem úgy szervezni a munkát, hogy otthon,
miután lefektettem aludni
a gyerekeket, és elaludtak,
mentem át a stúdióba, hogy
felénekeljem a dalokat.

Wolf Kati a gyerekeitôl
nem követeli meg, hogy ismerjék a számait és rajongjanak anyjuk hangjáért.
– A gyerekeim ezt másként fogják fel, anyu szereplése
a
televízióban
nekik természetes dolog.
Számukra én az anya maradtam. Nem kell meghallgatniuk, amikor a rádióban
vagy a tévében énekelek.
Nem akarom túlmisztifikálni
a dolgokat, mert úgy gondolom, hogy egy csillogó
sztárélet ritkán tesz jót a
gyereknek. Otthonról is úgy
szoktam elindulni, hogy
„anya megy dolgozni”. A
kislányom csak kétéves,
most leginkább az autók
iránt érdeklôdik, dacára annak, hogy lány. A nagyobbik
gyerekem erôsen mûvészi
alkat. Nem kifejezetten az
éneklés vonzza, de nagyon
érzékeny lelkû, és ezért
valószínûnek tartom, hogy
valamilyen mûvészi pályára
megy majd.
GB

Fotó: HT

– Magyarországon mindenekelôtt az ár dönt. Az
emberek a jelenlegi helyzetben nem mernek hitelt felvenni, és én is azt szoktam
javasolni, hogy lehetôleg minél kevesebb kölcsön bevonásával kell az ilyen beruházásokat elindítani – mondja
Szabó Andrásné, aki úgy
gondolja, néhány trükkel
meg lehet növelni az ingatlan
eladásának az esélyeit. – Az
emberek ma nyolcvan szá-

zalékban az ár alapján hozzák meg a döntésüket. Úgy
tapasztaltam, hogy 20 millió
forint a pszichológiai határ, a
magyar vásárlók többsége
csak ez alatt hajlandó vásárolni. Ha valaki az ingatlan
valós piaci értékén szeretné
értékesíteni az otthonát, annak most éveket kell várnia,
hogy vevôt találjon. A gyors
eladás érdekében célszerû
jóval a piaci ár alatt kínálni a házunkat, lakásunkat
vagy a telkünket. A magyar
vevôk elsôsorban a kisebb,
olcsóbb ingatlanok iránt
érdeklôdnek. A tapasztalatom az, hogy az 50–80 milliós lakóingatlanra is van ennek ellenére kereslet, fôleg
a kínai vevôk érdeklôdnek
irántuk. Sok múlik az ingat-

Fotó: archív

Belvárosi lakásunknál a jó közlekedési lehetôséget kell hangsúlyozni
Annyira kicsi a kereslet, hogy manapság szinte
lehetetlen eladni egy lakást – véli Szabó Andrásné
ingatlanszakértô.
Mégis
van megoldás: például egy
trükkös hirdetés elônyös
fotókkal.
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Wolf Kati: Szereplésem a
televízióban gyermekeim
számára természetes dolog

Bulvár / Érdekesség

Az igazgató figurájával is a misztikumra törekedtek

Gundel: Odalent Elvis várja a kiesôket

– Mennyire múlik a
mûsorvezetô személyén egy
kvízmûsort színvonala?
– Ezt nehéz megítélni, hiszen csapatmunkáról van
szó. A csapat elôállít egy
terméket, amit valakinek el
kell adnia, ez vagyok én.
Szerencsém van, mert a Maradj talpon! stábja rutinos
gárda. Már az Áll az alkuban
is velük dolgoztam, ismerjük
egymást, és tudják, hogy mi
áll jól nekem, milyen irányba
vihetjük el a mûsort.
– A Maradj talpon! külföldi mintára készül, de vannak
benne magyar újítások, amelyekre már Amerikában is felfigyeltek.
– Igen, minél összetettebb
egy mûsor, annál érdekesebb, annál több humort,
feszültséget kínál. A Maradj talpon! esetében azzal
színeztük meg az eredeti
formátumot, hogy a leesô

Fotó: MTVA

Gundel Takács Gábor
legnagyobb kritikusa a felesége, aki ritkán dicséri
férje mûsorait. A Maradj
talpon! címû vetélkedô házigazdája arról mesélt: mi
várja a leesô játékosokat a
padló alatt.

Gundel Takács Gábor megszállja a nappalikat
játékosokat nem mutatjuk,
miután eltûntek a színrôl,
ezáltal misztikus ködbe borul a lenti világ, és ez újra
és újra visszatérô téma a
mûsorban. Vajon hova kerülnek a játékosok? A múltkor azon viccelôdtünk, hogy
odalent Elvis Presley várja a
kiesôket. Annak idején az Áll
az alkuban is a misztikumra törekedtünk az igazgató
rejtélyes figurájának megteremtésével, akit senki nem
ismer és sosem látott, de
tudjuk, hogy létezik. Ma már
nem lehet olyan mûsort csinálni, amiben elhangzik egy

kérdés, majd a felelet, ma
már valami több kell. A Maradj talpon! azt a hangulatot
adja vissza, mintha egy baráti társaság, egy család leülne
a hétvégén játszani, és játék
közben persze van beszélgetés, odamondogatás, nevetés és jó hangulat. Régen
a televízió olyan volt, mint a
színház. Elegáns, öltönyös,
nyakkendôs, és csak magázódni lehetett, volt benne
egy jó adag távolságtartás.
Ma már inkább a családias
hangulat a lényeg, mintha az
egész az ember nappalijában zajlana.

– Ebben a családias hangulatban ki lehet zárni a játékosokkal szembeni elfogultságot?
– Természetesen van
olyan, hogy egy játékos szimpatikusabb vagy kevésbé az,
de ez nem befolyásolhatja
a mûsorvezetôt. Általában
mindenkinek segítek egy kicsit, de meg kell maradni a
sportszerûség határán belül,
ennek hiányában a nézôk is
elfordulnának a mûsortól.
– A nézôk tetszése fontos,
de van esetleg olyan személy,
akinek a véleményére mindig
kíváncsi?
– A feleségem mindenképpen, mert ô inkább szigorú velem szemben, mint
megengedô. Nem az a típus,
aki azt hajtogatja: „Jaj, de
csodálatos vagy, apukám!”,
inkább az átlagnál is kritikusabb. És persze az önkritika
az, ami életben tartja az embert. Ha csak rutinból csinálnám, az régen rossz volna.
Addig tud az ember fejlôdni,
újat csinálni, szakmailag javulni, amíg látatlanban nem
elégedett magával, és nem
mondja, hogy ezt kisujjból
kirázom.
Fehérvári Mária

Bodrogi: A jónak mindig
gyôznie kell!
Süsü visszatért egy
filmfesztivál erejéig, Bodrogi Gyula pedig elmesélte: egymástól függetlenül
kétszer is felkérték, hogy
játssza el a jóságos sárkány szerepét. Elôször
1958-ban, egy rádiójátékban kölcsönözte hangját
Süsünek, majd késôbb
a hetvenes években, a
bábfilmsorozatban is ôrá
esett a választás.
– Egyszer egy buszmegállóban beszélgettem a barátommal, mellettünk egy
fiatalasszony ácsorgott a
kislányával, egyszer csak
a kislány odalépett hozzám, és mondta: Te vagy
a Süsü! Ennyire összenôtt
az ô kinézete és az én
hangom. Süsü alakja köré
mára kultusz épült, nézik
a mai gyerekek, és nosztalgiából azok a felnôttek
is, akik még gyerekként
ismerkedtek meg a híres
egyfejûvel.
Bodrogi Gyula elárulta, saját unokái is szeretik, és tudják, hogy Süsü
a nagypapa hangján szól
hozzájuk. – Vannak úgynevezett alapmesék a kul-

Fotó: archív
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Bodrogi Gyula: Összenôtt
az ô kinézete és az én
hangom
túránkban, mint a Süsü
vagy éppen a Jancsi és
Juliska, de, hogy ezek valójában mitôl sikeresek és
népszerûek, azt sosem
fogjuk megérteni pontosan. Talán attól, hogy az
emberiség igazságérzetét
fejezik ki, hiszen a jónak
és a szeretetnek mindig
gyôznie kell. Amelyik mese
nem errôl szól, az elôbbutóbb eltûnik. Manapság
persze furcsa és modern
mesék hódítanak, de nem
a gyerekek változtak, hanem a felnôttek azok, akik
megunták a régi dolgokat,
és idôrôl idôre valami újba
kezdenek.
FeM
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Játszóházba hívogató

Készülôdéssel, programokkal, élménnyel várják a két
ünnep között is az óvodásokat az ügyeletes ovik!
Tisztelt Szülôk!
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyûlésének Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága
a 23/2007. (III. 7.) határozatával hagyta jóvá Békéscsaba
Megyei Jogú Város önkormányzati óvodáinak, óvodai
feladatot ellátó intézményeinek
mûködési rendjét. A határozatban rögzítettek szerint: „a zárva tartás idejét az iskolai tanév
rendjéhez kell igazítani, a szünetek ideje alatt területenként
ügyeletet kell tartani.”
Gerlán és Mezômegyeren
kötelezô a nyitva tartás.
A fenti szabályozók szerint
2011-ben az óvodákra vonatkozóan – karácsony és újév
között – az ügyeleti nyitva tar-

tás rendjét december 27-étôl
30-áig határozta meg a fenntartó.
Ügyeleti nyitva tartást
legalább 10 szülô igénylése
esetén szerveznek az óvodák. Amennyiben az adott
városrészen ennél kevesebb
az igénylô, akkor az ügyeleti
nyitva tartás megszervezésére
nem kerül sor. Ebben az esetben városi szinten az ügyeletre kijelölt óvoda a Penzalakótelepi és Dr. Becsey
Oszkár Utcai Óvoda Penzalakótelepi óvodája.
2011-ben az ügyeletre kijelölt óvodákban a nyitva tartás
idejére játszóház szervezésére kerül sor.
Lesz báb- és madáretetô-,
üvegszobor-, szilveszteri sü-

veg-készítés, ki lehet próbálni
mozgásfejlesztô játékokat, különleges hangszereket is.
Aki mesét szeretne látni,
hallgatni, annak diafilmvetítéssel kedveskednek az óvó
nénik, de lesz tánctanulás, jókedv, kacagás.
Ezekre a programokra várnak minden olyan óvodás kisgyermeket, esetleg a testvérét
is, akiknek a szülei dolgoznak,
vagy nem tudják megoldani
gyermekük elhelyezését.
A területi illetékességrôl
kérdezzék az óvoda vezetôjét.
Az ügyeletes óvodák részletes programját a www.
bekescsaba.hu honlapon olvashatják. Jelentkezni minden
szülônek a saját óvodájában
lehet.

Ügyeletes óvodák 2011. december 27étôl 30áig:
Terület

Ügyeletes óvoda

Belváros I.

Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi óvoda Kazinczy-lakótelepi telephelye

Belváros II.

Penza-lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda Penza-lakótelepi
székhelye

Erzsébethely Kertvárosi Óvoda Szegfû utca 11. sz. alatti telephelye
Lencsési
lakótelep

Lencsési Óvoda „Napsugár” telephelye

Gerla

Gerlai ÁMK óvodája

Mezômegyer Kertvárosi Óvoda mezômegyeri telephelye
10 fô alatti területi igény esetén a városi kijelölt óvoda a Penza-lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda Penza-lakótelepi telephelye.

FELHÍVÁS!
Békéscsaba
Megyei
Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. december 6-án
(kedd) 10 órakor KÖZ
MEGHALLGATáST tart.
Helye: Szabadság tér
11–17. III/1. sz. irodában

Digiporámák versenyben
A Lencsési Közösségi Ház, a Márvány Fotómûhely és a Csaba Tv immár hatodik alkalommal hirdették meg digiporámapályázatukat. Az idén 24 nevezô 35 kisfilmmel nevezett. A
zsûri – Gyôri Lajos, a Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok
Országos Szövetségének elnöke, Szôke János fotómûvész és
Gál Csaba, a Csaba Tv szerkesztôje – a legjobb alkotásokat
díjazta. Az elsô helyezett Nagy Katalin, a második Puskel Zsolt,
a harmadik Ravaszné Bencze Veronika és Ravasz Balázs közös
munkája lett, a különdíjas Kelle János volt.

Nyolc csabai sportegyesület
TAO-reménye
Az új sportfinanszírozási
törvényrôl tartott elôadást
a közelmúltban Békéscsabán, a városháza dísztermében Lukács Zsuzsanna, a Nemzeti Sportintézet
fôigazgató-helyettese.
A
sportszakember Vantara
Gyula polgármester meghívására látogatott a megyei jogú városba, s a
társasági adó befizetésében érintetett cégek
vezetôinek beszélt a látványsportágak új szellemû
támogathatóságáról,
az
adókedvezményekrôl. A fórumot követôen készséggel
állt rendelkezésünkre az
NSI fôigazgató-helyettese.

– Mik a tapasztalatok,
mennyire
népszerûek
a
sportszövetségek és sportegyesületek körében a sportfinanszírozással kapcsolatos
új törekvések?
– Az eddigi tapasztalatok
alapján elmondható, rendkívül népszerû az új sportfinanszírozási konstrukció,
hiszen a szeptember 15-ei
beadási határidôig mintegy
1600 kérelem érkezett, legnagyobb számban természetesen a labdarúgóklubok
részérôl. Az utánpótlás-nevelésre, valamint a tárgyieszköz-beruházás és -felújítás jogcímekre érkezett a
legtöbb igény. Ez is mutatja,
hogy ez a két szegmens volt
ez ideig a magyar sport talán
leginkább alulfinanszírozott
területe.
– A társasági adó megfizetésében érdekelt cégek –
azaz a potenciális támogatók
– mennyire értették meg a
rendszert? Fogadókészek az
egyesületi megkeresésekre?

– A cégek is feltétlenül pozitívan közelítik meg a rendszert, tekintettel arra is, hogy
a mûvészet területén hasonló konstrukció már évek óta
létezik, azaz nem teljesen
ismeretlen a számukra. Ráadásul ebben az esetben
nem csupán költségként
írhatják le a nyújtott támogatás összegét, hanem a
befizetendô adóból is levonhatják, azaz kétféle kedvezményt is igénybe vehetnek.
Attól függôen, hogy a cég
10 vagy 19 százalék társasági adót fizet, összességében
110–119 százalékos reálhozamra tehet szert. Emellett
természetesen a társadalmi
felelôsségvállalás is fontos
szerepet játszik a támogatói
döntések megszületésében.
– De mirôl is van szó?
Hogyan foglalható össze néhány mondatban ez a támogatási forma?
– A társasági adófizetési
kötelezettséggel rendelkezô
vállalatok, vállalkozások a
társasági adójuk legfeljebb 70 százalékáig az
adót befizethetik az állam
helyett az öt úgynevezett

látványcsapatsport (jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, vízilabda)
sportágakban mûködô szövetségek, illetve sportszervezetek, közhasznú alapítványok vagy a Magyar
Olimpiai Bizottság részére,
meghatározott jogcímekre.
Ezért cserébe a fent részletezett kedvezmények illetik
meg.
– Nyilván rendelkezik adatokkal a különbözô sportágak, illetve települések
adatait illetôen. Mit lehet
elmondani a békéscsabai
sportegyesületek támogatási kérelmeirôl?
–
Négy
sportágban
küldtek be a békéscsabai
sportszervezetek kérelmet.
Kézilabdában két egyesület összesen mintegy 40,5
millió Ft-os kérelmet adott
be, egy kosárlabda-egyesület 4,8 millió Ft-os kérelmet
küldött, labdarúgásban öszszesen négy sportszervezet mintegy 120 millió Ft-os
támogatást igényelt, míg
vízilabdában egy klubtól érkezett kérelem, mintegy 100
millió Ft-os összegben.

A Békéscsaba Megyei Jogú Vá
ros Önkormányzatával kötött
szerzôdés értelmében az alábbi
városüzemeltetési szolgáltatá
sokat végezzük:

M E G J E L E N T ! ! !

• Utak üzemeltetése
• Hidak üzemeltetése
• Belterületi földutak karbantartása
• Utcai berendezési tárgyak karbantartása

Kendra és Társai Kft.
kendra@mail.globonet.hu
Telefon:30-9596-526

a CSABAI ARCOK
címû könyv
Nyolcvan békéscsabai jeles személyiség életrajzával, válogatott irásaikkal, róluk szóló történetekkel, méltatásokkal, irodalomjegyzékkel és
portréképekkel.
Szerkesztette: Forján János
Lektorálta: Dr. Jároli József.
A könyv kapható az Antikváriumban,
Békéscsaba, Szabadság tér 1/3. alatt
és a Munkácsy Mihály Emlékházban,
Békéscsaba, Gyulai út 5. sz. alatt.

TEMETKEZéS
Békéscsaba, Szent István tér 9.
(a katolikus templom mellett)

Telefon:
30/3270988,
20/5620740
Hricsovinyi Tamás ügyvezetô
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Békéscsabán járt a Hópárduc
A rehabilitációtól a Himalájáig

Várakozással teli

A Lencsési Közösségi
Ház jubileumi program
sorozata keretében, a ház
nagytermében tartott vetí
téssel egybekötött elôadást
Erôss Zsolt. Az expedíciós
hegymászó tavaly január
ban súlyos balesetet szen
vedett a Magas Tátrában,
amelynek következtében a
jobb lábát térd alatt ampu
tálták. Erôss Zsolt ebbôl is
felállt, és újabb csúcsokat
hódított meg.
A közösségi ház nagyterme zsúfolásig megtelt,
rengetegen voltak kíváncsiak a hegymászóra, és arra
az emberfeletti akaraterôre,
arra a derûre és optimizmusra, amely a lényébôl árad. A
megjelenteket Takács Péter köszöntötte, a vendéget
Zsíros György mutatta be,
majd Erôss Zsolt beszélt
az életérôl, a káprázatos
hegyekrôl, a balesetérôl és
a felépülésérôl.
Erôss Zsolt Csíkszeredán született, megmászta
a Békási-szoros, az Enyediszoros és a Tordai-hasadék
szikláit, és bejárta Erdély
hegyeit. 1988-ban édesanyjával és bátyjával Magyarországra települtek át.
Ipari alpinizmusból élt, és
rövidesen lehetôsége nyílt
expedíciós hegymászásra
is. Az Elbrusz nyugati csúcsán (5642 méter) kiderült,
hogy jól bírja a magasságot és jól akklimatizálódik. Következett az Usba,
a Han-Tengrit, a Pobeda,
majd a Pamir csúcsa, ahonnan BigFoottal síelt le 7000

Várakozással teli idôszak áll elôttünk. Gyermek s felnôtt egyaránt vár
valamit. Ilyenkor, advent
idôszakában a lelkünket,
testünket készítjük fel az
ünnepvárásra, majd az év
talán legszebb ünnepére, a
karácsonyra.

Az emberfeletti akaraterô egyik magyar példaképe a Lencsési Közösségi Házban
méterrôl – ekkortájt kapta
a Hópárduc nevet. Egyre
nagyobb és nagyobb csúcsok jöttek, 1996-ban tagja
volt az elsô magyar Mount
Everest Expedíciónak, ahol
nagyrészt ô építette ki a magashegyi táborokat. 1997ben Garwhal Himalája expedíciót, 1999-ben pedig
mini expedíciót szervezett a
Nanga Parbatra.
A közösségi házban vetített filmen láttunk több ezer
méter magasan elterülô
gleccserfolyamokat, és láttuk, hogy Erôss Zsolt milyen
emberfeletti erôfeszítéssel

megy elôre, és milyen makacsul ragaszkodik ahhoz,
hogy teherhordók segítsége és oxigénpalack nélkül
jusson fel a csúcsokra. A
balesete elôtt a világ tizennégy legmagasabb csúcsából nyolcon járt már: kitûzte
a magyar és a székely zászlót…
2010. január elején súlyos balesetet szenvedett
a Magas Tátrában, mindkét
lába eltört, jobb lábszárát
térd alatt amputálták. Márciusban protézissel talpra
állt, júniusban pedig vis�szatért a hegymászáshoz.

Szeptember végén a ChoOyu expedícióban 7100 méterig jutott, 2011 tavaszán
pedig speciális mûlábával
részt vett a „magyarok a világ nyolcezresein” sorozat
expedícióján, és újra csúcsmászó lett a Lhoce 8516
méteres csúcsán – ez volt a
kilencedik.
Jelenleg a világon alig
több mint húszan mondhatják el magukról, hogy
feljutottak mind a tizennégy
csúcsra. Erôss Zsolt feltett
szándéka, hogy a hátralevô
ötnek is nekivág.
Mikóczy Erika

Négy évszak és egy musical
Négytôl kilencvenkilenc
éves korig várták a közönséget a Jókai Színház két újabb
premierjén. Hogy voltak-e,
változatlanul a "titkok évadjának" titka marad, mindenesetre ilyen még nem volt!
Mármint olyan, hogy két premier egyetlen napon, habár
egy színházban minden lehetséges. Délután 3 órakor a
Négy évszak címû szláv mesejáték (Koleszár Bazil Péter
színpadra alkalmazásában
és rendezésében), este pedig az Ibsen-színpadon Neil
Simon és Marvin Hamlisch
kétszemélyes kamaramusicalje, a Kapj el! volt mûsoron.
Tömény színházi nap, kettôs
meglepetés.
A csabai gyereksereg zsúfolásig megtöltötte a nagyszínpad nézôterét, a levegôben a
várakozás bizalma vibrált. Mit
rejt a négy évszak? A tél, a
nyár, az ôsz és a tavasz? Jó
lenne-e egyikbôl a másikba
utazgatni, csak úgy könnyedén és varázslatosan? Hamar
kiderül, hogy minden lehetséges. Még az is, hogy Ánja, az
árva kislány (Bányai Ágota)
találkozik velük, és a kedvéért
kis idôre a Tavasz (Szabó Lajos) veszi át a Tél (Ács Tibor)
uralmát, hogy a kislány hóvi-

Jegyzet

Valóban várakozással teli
idôszak ez: nemcsak a Mikulást, no meg az ajándékokat, a karácsonyt, a „szeretet ünnepét” várjuk, hanem
azt is, hogy vajon mit hoz
a január 6-áig, vízkeresztig
tartó adventi idôszak. Egyes
vidékeken kisböjtnek is nevezték az év ezen részét. Az
advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini”
kifejezésbôl származik, ami
annyit tesz: „az Úr eljövetele”.
Várjuk. Én is várok. Várok
valamire. Valami megfoghatatlanra, no és persze közben arra is gondolok, gondolunk, hogy vajon mit hoz a
következô esztendô.
Gyermekkoromban
lázasan vártam a Mikulást:
cipôpucolással,
éjszakai
éberséggel, leskelôdve. Cserépkályhánk mellett kuporogva a sötétben a kéményt lestem. Közben a kályha melege
simogatta hátam, kedvenc
macskám, Tropacsek Nándor
pedig sûrû dorombolás közepette követelte magának helyét a kályha peremén kialakított kényelmes ülôsarokban.
Vártam és vártam. Ám nem
történt semmi.
Már pirkadt és a Mikulás
még mindig nem jött! Már-

Kibôvített játszótérrel
gazdagodott Gerla!
Civil kezdeményezés eredményeként 2011. októberében új játékokkal bôvült
a gerlai Pacsirta utcai játszótér. A beruházás anyagi
támogatói Vantara Gyula
polgármester úr 200 000 Fttal és Zelenyánszki Péter
önkormányzati képviselô úr
250 000 Ft-tal voltak. Örömteli számunkra, hogy nehéz
gazdasági környezetünkben
is fontosnak tartják a gyerekek hasznos idôtöltésének
támogatását, lakókörnyezetünk fejlesztését. A kivitelezô
munka valódi összefogás
eredménye: vállalkozók, szülôk, civil szervezetek kö-

rágot szedhessen. A történet
egészen odáig bonyolódik,
hogy kiderül: az adott szó és
a hûség a legszebb tulajdonságok közé tartozik... Megtanulja ezt egy nagy birodalom
parancsolgató
királynôje
(Tarsoly Krisztina) is, és lent,
a nézôtéren a finálé-dalt kétszer is visszakövetelô gyerekpublikum. A mese így lesz
valóság, a szereplôk kedves
barátok, társak az örömszerzésben. Az irigyek és a kapzsik pedig megkapják, ami
jár nekik.

A híres amerikai szerzôk
musicalje is telt ház elôtt
kezdôdött az Ibsen-színpadon. Mûvész-sztori, egy
szerelem története dalokban és prózában elmesélve, két nagyszerû énekesszínész, Balogh Anna és
Szomor György szereplésével. Nagyvonalú, elegáns
és szenvedélyes játékot
rendezett Seregi Zoltán,
számos merész megoldással, pompás játékterekkel,
jelmezekkel. Mit kell még
ehhez hozzátenni? Nyilván

azt, hogy Miklós Tibor leleményes fordítása külön élmény, hogy a dalok királyian
pompázatosak, hogy látványosan mozgatott a tánckar
(három lány és három fiú),
végül és állandóan a szerelem érthetô és érthetetlen
dolgait jelenetrôl jelenetre;
összegezve pedig azt, hogy
Balogh és Szomor virtuóz
színészek, hogy elragadó
színházi este volt a Kapj el!,
és az ígéretes folytatás reménye a Jókaiban.
Sass Ervin

már feladtam, szemem leragadt, szempilláim akaratom
ellenére lecsukódtak. Egyszer csak neszre, zajra riadtam fel. Édesapám jött meggörnyedve a fáskamrából,
kezében roskadásig megrakott szenes kosár, némi
fával megtûzdelve. Rakott a
tûzre. Arcát megvilágította
a kályhából kiszûrôdô láng
vöröses fénye. – Fázol, nem
tudsz aludni? – kérdezte.
– Várom a Mikulást, de már
teljesen lefagyott a kezem…
– motyogtam szipogva.
Ekkor apukám valahonnan gesztenyét kerített elô,
villámgyorsan megsütötte.
A finom sült gesztenye illata
belengte a hideg elôszobát.
– Fogd a tenyeredbe, nem
fog fázni a kezed. Kóstold
meg bátran! – mondta.
Én faltam a csemegét.
Másnap délelôtt az iskolába megérkezett a Télapó
szaloncukorral,
hatalmas
puttonnyal. Valahogy ezek
a cukrok, csokoládék nem
ízlettek annyira, mint a gesztenye, amit a Mikulás hozott
éjjel! Azóta is várom minden
évben.
Vándor Andrea

zös munkáját dicséri. A
hosszú, kellemes ôsznek
köszönhetôen a gyerekek
kitörô örömmel vették birtokukba új birodalmukat.
A projekt kezdeményezôje
és lebonyolítója az Alapítvány a Gerlai Óvodásokért.
Köszönet illeti: Vantara
Gyula, Zelenyánszki Péter,
Bokros Mátyás, Kiss Gábor
és munkatársai, Sade Kft.,
Gerlai Polgárôr Egyesület,
Vinzce Mónika, Orodán Mihály támogatókat.
Orodán Zsuzsa
az Alapítvány a Gerlai
Óvodásokért
kuratóriumi elnöke
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Támogatással szépült
a jaminai közház udvara
A Jaminai Közösségi Ház
belsô udvara tovább szépül
a Praktiker támogatásával.
A Békéscsabai Kulturális
Központ Jaminai Közösségi Háza az ôsz folyamán a
Praktikernek köszönhetôen
új
balkonládákat, virágokat kapott. A ládákba ültetett árvácskák szemet
gyönyörködtetô
látványt

Szárnyaltak az angyalok

nyújtanak az intézménybe
érkezôk számára. A támogatás révén tavasszal füvesítenek az udvarban és a parkolók között sziklakert kerül
kialakításra. A jövô évben
így rendezettebb, otthonosabb helyszín fogadja majd
a közösségi házban tartandó szabadtéri rendezvények
résztvevôit.

A karácsony közeledté
vel mindenkiben felébred
az ajándékozás vágya – leg
alábbis ez az általános vé
lekedés. Ezen a héten arra
voltunk kíváncsiak, hogy
mennyire igaz a fentiekben
is említett hiedelem, vagyis
mennyire vagyunk adakozó
kedvûek karácsonyhoz kö
zeledve? Olvasóink ismét
válaszoltak:

Valami megváltozott abban a másfél órában...

Japánban a Csabai Mérleg
Kalmár Zsolt képi gondolkodó és Prekop János
mûvésztanár novemberben töltött egy felejthetetlen hetet
Japánban. Látogatásuk fô célja, központja ugyan Tokió
volt, ám ellátogattak Yokohamába is. A két utazó számára
hatalmas élmény volt a Shinkansen gyorsvonat, amellyel
utazhattak, ám számos meglepetés, érdekesség várta
ôket útjuk során. Az év vége felé a Jankay galériában ter
veznek egy vetítéssel egybekötött élménybeszámolót.

A PRÓ HIRD E TÉS
Ingatlan
Adás, vétel, csere: www.
bekesingatlanok.blogspot.
com.
U alakúban 68 m2-es felújított, nagy erkélyes lakás eladó. Tel.: 30/654-0948.
Berettyóújfaluban 81 m2es, kiváló állapotú családi
ház lakható melléképülettel,
pincével, garázzsal, nagy
kerttel eladó.
Irányár: 15 M Ft.
Érdeklôdni: 30/239-6322.
Az Öntözött réten lakás el
adó. Irányár: 11,8 M Ft.
Tel.: 20/923-6484.
Lakás eladó a Paróczay utcában. Irányár: 5,4 M Ft.
Tel.: 30/456-1292.

Angolnyelv-oktatás:
aniko.white@freemail.hu,
Tel.: 06-30/503-6150.
Egyéb
Szennyvízbekötéshez 110
mm-es PVC csô 420 Ft/m.
Tel.: 66/453-453, 66/441-601.
Iroda, lépcsôház takarítá
sát vállalom számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.
Szolgáltatás
Redôny-, reluxa-, szalag
függöny-készítés, -javítás
részletfizetéssel is. Nyílászárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

Oktatás

Zár, redôny, reluxa, roletta,
szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenzô szerelése, javítása. Tel.: 30/233-4550.

A matek megtanulható, ha
kell, segíthetek.
Tel.: 70/392-0459.

Utánfutó- és csónakköl
csönzés: 70/335-7584.

Angolnyelv-oktatás délelôttönként is. Tel.: 70/392-0459.
Matematikából korrepetá
lás. Tel.: 30/997-8887.

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

Olvasóink
szerint

Neves mûvészek és fogyatékossággal élô fiatalok
mûsorát láthatta kedd este
a közönség a Jókai színház
színpadán. Különleges estét
tudhatunk magunk mögött:
a szeretet, az együvé tartozás, az öröm uralta órákban
közelebb kerülhettünk egy
számunkra ismeretlen világhoz.
Négy esztendô fáradhatatlan munkájának köszönhetô
ez az este – mondta el Komáromi Anett mûvésznô a
Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi és Módszertani Központ rendezvényén. Azóta látogat el minden adandó alkalommal a
Jókai színház két mûvésze,
Komáromi Anett és Tarsoly
Krisztina a központ lakóihoz,
hogy a színház eszközeivel
fejlessze, tegye szebbé az
ott élôk életét. Egy egész
estés mûsort álmodtak meg
közösen, melynek kedd este
tanúi lehettünk.
Rengeteg neves mûvész
csatlakozott a kezdeményezéshez, köztük – a teljesség
igénye nélkül – a Csík Zenekar tagjai, Somogyi-Tóth

Dániel, Mlinár Pál, Pribojszki
Mátyás, Gulyás Levente,
Szente Éva, Gulyás Zsolt, a
Balassi Táncegyüttes, a Belvárosi Általános Iskola és
Gimnázium kórusa és kamarazenekara, valamint a társulat tagjai: Gulyás Attila, Vadász Gábor, Komáromi Anett
és Tarsoly Krisztina, Fehér
Tímea, Csomós Lajos. Több
mint hetven mûvész állt színpadra a fogyatékossággal
élô fiatalokkal a fogyatékossággal élô fiatalokért.
A Jókai színház már évek
óta kiemelt figyelmet fordít
az esélyegyenlôség megteremtésére annak érdekében,
hogy azok is ugyanolyan
színvonalon élvezhessék az
elôadásokat, akik bármiféle
akadályozottsággal
élnek
együtt. A mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített páholyt alakítottak ki, az
elôtérben a mûsorfüzeteket
Braille-írással is elérhetôvé
tették, a Négy évszak címû
mesejátékot pedig jeltolmács
közremûködésével
mutatta be a teátrum. A most
megrendezésre került est
teljes bevételét a központ la-

kói számára ajánlották fel a
karácsonyi
elôkészületek,
az ünnep szebbé tétele céljából.
Azonban más célja is volt
ennek az estének: az elfogadás és megértés. Az est
elsô részében a fiatalok és
a mûvészek közös produkcióit láthatta a közönség.
Hihetetlenül sok munka és
energia egy ilyen mûsort
létrehozni, ám amikor létrejön,
megsokszorozódva kapja vissza mindenki
azt a szeretetet, melyet az
egy évig tartó felkészülés
minden pillanatában belefektettek a résztvevôk.
Valami megváltozott abban
a másfél órában a színházban és a nézôtéren ülô
emberekben. A zenén, a
táncon, az éneken, a mesén keresztül a fiatalok egy
olyan világot mutattak meg
nekünk, melyrôl sajnos a
mindennapokban hajlamosak vagyunk elfeledkezni. A
szeretet ritmusa lüktetett a
színpadon, és az angyalok
szárnyaltak. Vagy éppen
leszálltak egy pillanatra a
Jókai színpadára?

G. Pataki
Marcsi
– jelmezes
– Egy önkéntes szervezetben egy színjátszó csoportot mûködtetek,
ahol a tudásomat, idômet és
jelmezeimet adom minden
ellenszolgáltatás nélkül. Gyermekpárti vagyok, és nagyon
fontosnak tartom a szabad idô
hasznos eltöltését.
Cseh István
– zenész
– Természetesen szoktam, azonban
úgy gondolom, az adakozás nem feltétlenül ünnep kérdése. S persze nagyon fontos számomra,
hogy milyen célt támogatok,
és elsôsorban a rászoruló,
elesett embereken szeretek
segíteni.
Végváriné
Perei Judit
– nyugdíjas
– Vallom az
örök frázist:
jobban szeretek adni, mint kapni, mert
ez nekem lelki megnyugvást
jelent. Most például egy karitatív szervezet missziójához
kapcsolódva egy szerencsétlenül járt hattagú családot
tartós fogyasztási cikkekkel,
konzervekkel, ruhanemûkkel
támogatok.

A világ kicsit más szemszögbôl
Faluhelyi Balázs kerekes székbôl készíti fotóit

Hegyek, városok, ismerôs és ismeretlen tájak
elevenednek meg annak
a huszonnégy éves fiatalembernek a fotóin, akinek
a munkáit nemrégiben a
Szlovák Kultúra Házában
láthattuk, és aki egy kicsit
más szemszögbôl látja a
világot. Faluhelyi Balázs
öt éve kezdett el fotózni, a
„más szemszög” azonban
régebbi keletû: születése
óta mozgássérült, lábai nem
fejlôdtek ki. Ahogy mondja,
és ahogy az életével bizonyítja, ettôl eltekintve ugyanolyan, mint bárki más.
Balázs
Békéscsabán,
majd Nyíregyházán tanult,
és öt évvel ezelôtt az otthonban, vagyis a Békés Megyei
Szociális, Gyermekvédelmi,
Rehabilitációs és Módszertani Központban mûködô
„Nyújtsd Segítô Kezed” Alapítványnál kapott munkát,
most alkalmazottként dolgozik ugyanott.

– Mit jelent neked, hogy
más szemszögbôl nézed a
világot?
– 2006-ban kezdtem fotózni, ez valahogy magától
jött. Egy kicsit persze azért
is csinálom, hogy a sorstársaimnak megmutathassam:
alacsony szemszögbôl, kerekes székbôl is nagyon jól lehet látni a világot. A napjaim
egyébként úgy telnek, mint
bárki másnak, csak jár hozzánk egy ápolónô, aki segít a
mamámnak és nekem. A reggeli teendôk után elmegyek
dolgozni, kerekes székkel ez
húsz perc. A munkába szinte
„hazajárok”, hiszen a Degré
utcában telt a gyerekkorom.
– Mi, akik egészségesek
vagyunk, sokszor minden
apróságért panaszkodunk,
belôled pedig csak úgy árad
a derû. Mindig így volt ez?
– Így születtem, kezdettôl
fogva ebben élek, elfogadtam ezt a helyzetet. Tulajdonképpen kiskoromban sem

foglalkoztatott, hogy miért
tud járni más, és én miért
nem – rosszabb lett volna,
ha ezen rágódom. Gyermekként és most is törekedtem
és törekszem arra, hogy teljes életet éljek, igyekszem elérni, megvalósítani, ami számomra fontos. Úgy vagyok
vele, hogy meg kell ragadni
a lehetôségeket, élni kell az
életet, különben nem lesznek
tartalmasak a napjaink.
– Hogyan képzeled el a
jövôdet?

– Nagy álmom, hogy világjáró természetfotós lehessek, nagyon-nagyon boldog
lennék, ha az idôm nagy részében ilyen fotókat készíthetnék. Jó volna egy saját
lakás, ki is néztem egyet a
pályaudvar környékén – de
nincs rá forrásom. Viszont
van munkám, fotózhatok,
a barátaimmal lehetek, ez
mind-mind nagyon jó dolog, és remélem, így lesz a
jövôben is.
Mikóczy Erika
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Emléktábla Ján Gerčinek

Pamätná tabul’a Gerčimu

települt Szlovákiába. Az
ünnepséget
megtisztelték unokái, Ján Gerči és
Alžbeta Drugová is Szlovákiából, Érsekújvárról, Nové
Zámkyból. Az itthon és
Szlovákiában egyaránt elismert népi drámaíró, költô
munkásságáról
Somogyi
Józsefné nyugalmazott városi nemzetiségi referens
és az iskola igazgatója,
Kucseráné Szabó Mária emlékezett meg, kiemelve Ján
Gerči talán legismertebb
mûvét, a csabai szlovákok
megzenésített himnuszát,
a „Slovenská Čaba”-t. A
negyvenes években Ján
Gerči több mûvét is színre
vitték a Jókai színházban.
Utóbbiak közt kiemelkedô

na Madáchovej ulici. Na
spomienkovej slávnosti sa
zúčastnili predstavitelia Čabianskej organizácie Slovákov, žiaci školy, amatérski
herci čabianskeho Slovenského klubu, spevácky zbor
Orgován, ako aj príbuzní,
potomkovia Jána Gerčiho a
hostia z Nových Zámkov.

A népi költô és drámaíró százkét éve született a
megyeszékhelyen, ám a
lakosságcsere idején ki-

a „Vyslúžená žena” címû
darabja. Az ünnepségen
számos Gerči-vers, költemény is elhangzott. Az
emléktáblaavató-ünnepség
koszorúzással zárult.
Vándor Andrea

Prednedávnom si miestni Slováci poctili pamiatku
významného rodáka Békešskej Čaby, Jána Gerčiho
s odhalením jeho pamätnej
tabule v Základnej škole vo
Viniciach (Erzsébethelyi)

Kmetykó János lett az év megyei építésze
Kmetykó János, a Szé
chenyi István Két Tanítá
si Nyelvû Közgazdasági
Szakközépiskola rekonst
rukciós terveinek készítôje
kapta az év Békés megyei
építésze díjat. Munkáját
eddig éTE érdeméremmel,
és Alpár Ignácdíjjal is el
ismerték. A díj kapcsán
beszélgettünk az építész
szel, aki fôépítészként
1988 és 1991 közt Békés
csaba városfejlesztési és
rendezési szakterületén
is dolgozott.
– Mit jelentett az ön számára az elismerés és a
„Közgé” rekonstrukciós terveinek az elkészítése?
– Mindkettô nagy megtiszteltetés. A díjat a
Fiuméban, az építészkonferencián Béres Istvántól,
Gyula fôépítészétôl, a kamara elnökségi tagjától
vehettem át középület kategóriában. A Közgé rekonstrukciós terveinek elkészítése komoly szakmai
kihívást jelentett. A célom

A Közgé felújítási terveit is az év megyei építésze készítette
az volt, hogy építészetileg
idôtálló, elegáns, belvárosi épület jöjjön létre. Hogy
ez mennyire sikerült, azt
majd eldönti az utókor…
A 2006-os felújítás óta a
Justh Gyula utca felújítása
is megtörtént, így teljesen
megváltozott az Irányi utca
képe.

– Több épület felújítása is
az ön tervei alapján készült.
Melyekre a legbüszkébb?
– A nemrégiben megvalósult 2-es számú iskola
beruházására, de említhetném a gerlai iskola tornatermét is. Többtucatnyi családi házat és az evangélikus
parókia felújítását is én ter-

Nemzetközi atlétasikerek

Friss hír a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club
kiváló hosszútávfutóiról

2011. november 5-én rendezték az Egyetemi-fôiskolás Atléták Félmaratoni Országos Bajnokságát Budapesten, ahol Oláh Tamás
új pályacsúccsal megnyerte a versenyt. Tóth Sándor
mesteredzô tanítványa 70:54es idôeredménnyel ért célba, kiváló eredményével
feladva a leckét a jövô évi
mezônynek is.
November 12-én Tóth
László és Oláh Tamás Zágrábban nemzetközi félmaratoni versenyen képviselte
Békéscsabát és a klubot. A
versenyzôk a dobogós helyezéseikkel kiváló hírverôi
voltak városunknak, hiszen
Benedek Zsolt versenyzôje,
Tóth László 72:17-es idôvel
II., míg Tóth Sándor tanítványa, Oláh Tamás 72:33-as
idôeredménnyel III. helyezést ért el.

veztem. Az elmúlt tíz évben
húsz nagyobb munkám
volt: településtervezôként
Füzesgyarmat, Szeghalom,
Csorvás, Vésztô, Mezôberény, Okány, Szabadkígyós,
Csabaszabadi, Doboz, Battonya település-rendezési
terveit készítettem, valamint Békéscsaba 44. sz. út
megkerülô szakasza környezetének részletes szabályozási tervét is.
– Jelentôs közéleti, társadalmi szerepet is betölt…
– Tagja vagyok az Építéstudományi Egyesület megyei csoportjának, vezetôségi tag is voltam. A megyei kamara alapító tagja
vagyok, és elsô megyei elnöke voltam 1996 és 2004
közt. Jelenleg a megyei
kamara alelnökeként és a
Magyar Építész Kamarában
felügyelôbizottsági tagként
dolgozom. A Békéscsabai
Városvédô és Városszépítô
Egyesületnek húsz éve vagyok tagja, alakítója, tíz éve
vezetôségi tagja.
Vándor

Adventi
tisztítókúra

Közeleg az advent, a várakozás idôszaka, lassan
a karácsonyra készülünk.
Régebben egyes vidékeken „kisböjtnek” nevezték
ezt az idôszakot, amikor
az emberek testi-lelki megtisztulással készültek az
ünnepekre.
A Létvágy Munkacsoport kéthetes adventi tisztítókúrát szervez, amellyel
kapcsolatban december
2-án, pénteken 17 órától
tart elôadást dr. Buki Mária
belgyógyász szakorvos,
homeopátiás orvos Békéscsabán, az Andrássy út 51.
szám alatt. További információ: www.letvagy.hu.

Ľudový básnik a dramatik
sa narodil pred sto dvomi rokmi v župnom sídle, avšak počas výmeny obyvateľstva sa
presídlil na Slovensko, usadil
sa a žil v Nových Zámkoch.
Oslavy poctili so svojou prítomnosťou aj vnúčatá oslávenca Ján Gerči a Alžbeta Drugová. O činnosti slovenského
ľudového básnika, uznávané-

ho doma i na Slovensku sa
zmienili bývalá referentka pre
národnosti Mestkého zastupiteľstva Helena Somogyiová
a riaditeľka základnej školy
Mária Kučerová Szabová.
Vyzdvihli jeho snáď najznámejšie dielo, zhudobnenú
hymnu čabianskych Slovákov
s názvom Slovenská Čaba. V
štyridsiatich rokoch uviedli v
mestkom divadle Jókaiho aj
viac dramatických diel Jána
Gerčiho. Najznámejšie z nich
je divadelná hra „Vyslúžená
žena”. Na slávnosti odzneli početné ukážky z básní a
diel J. Gerčiho. Spomienková
slávnosť sa skončila s položením vencov úcty a vďaky k
odhalenej pamätnej tabuli.
Andrea Vándorová

Életmûdíj Máté Andrásnak
Életmûdíjat vehetett át
nemrégiben Máté András,
a megyei közútkezelô egykori vezetôje. A Közúti Szakemberekért Alapítvány a
kitüntetéssel olyan hetven
év feletti mûszaki vezetôk,
technikusok, mérnökök munkáját ismeri el, akik munkájukkal példaképül állíthatók
a következô nemzedékeknek
és a szakma haladásáért,
fejlôdéséért sokat tettek. Máté
Andrásnak a megyei közúthálózat fenntartásának és
fejlesztésének irányításában,
a közlekedés biztonságos
közúti feltételrendszerének
tudományos igényû kidolgo-

zásában és megvalósításában nyújtott több mint negyvenéves példaértékû vezetôi
munkájáért ítélték oda az
életmûdíjat. Gratulálunk!
V. A.

Rádióhallgatás – Békéscsaba
2011. szeptember (Legalább érettségizettek)

Napi hatókör

A Békéscsabán született Ján Gerči elôtt tisztelegve avattak emléktáblát
nemrégiben a helyi szlovákok az Erzsébethelyi
Általános Iskolában (a
volt Madách utcaiban). Az
emlékünnepségen a Csabai Szlovákok Szervezete,
az iskola diákjai, a csabai
Szlovák Klub amatôr színjátszói, az Orgovan énekkar, valamint a rokonok,
Ján GerÐi leszármazottai
és a Nové Zámkyból érkezett vendégek vettek
részt.

Class FM

Csaba Rádió

Neo FM

Rádió 1

Eladó garázsok, pincék
és építési telek!
Békéscsaba Megyei Jogú
Város megbízásából a Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt.
nyilvános árverésen értékesíteni kívánja a városi tulajdonú garázsokat, pincéket
és a Kis-Tabán u. 30. szám
alatti 824 m2 építési telket.
• Berzsenyi u. 7. – 3 db garázs.
• Ihász u. 6. – 3 garázs.
• Kisszik u. 4–6–8. – 6 db
garázs.
• Pásztor u. 152. – 5 db garázs.
• Trefort u. 4. és 4/1. – 2 db
garázs.
• Tulipán u. 6. – 3 db garázs.
• Lencsési út 55–57. – 4 db
garázs.
• Bánszki u. 8–10. – 3 db pince.

• Penza lakótelep – 14 db
pince.
• Kis-Tabán u. 30. – építési
telek.
A garázsokról és pincékrôl
bôvebb információ, pontos
helyük, valamint az értékesítéssel kapcsolatos információ megtalálható a www.
vagyonkezelozrt.hu és www.
bekescsaba.hu honlapon.
érdeklôdni:
Telefonon: 06-66/445-542;
06-30/299-0632
Személyesen:
Békéscsaba, Irányi u. 4–6.
Az árverés helyszíne:
Békéscsaba, Irányi u. 4–6.
I. emeleti tárgyaló
Az árverés idôpontja:
2011. december 5. 10 óra.
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Jubilált a Csaba Center

Egész napos programmal és óriási
tortával ünnepeltek

A Csaba Center 2001. no
vember 23án nyitotta meg
kapuit, összesen harminc
három üzlettel. Ma már száz
harminc egység mûködik
benne: a banktól a postán át
a kávézóig, éttermekig, a bú
torbolttól a sport, mûszaki
és ruházati üzletekig min
den megtalálható a vidék
legnagyobb plázájában.
Mint azt Hrabovszki György
igazgatótól megtudtuk, fennállása során több mint ötvenmillió látogató és vásárló fordult meg a centerben, amely
a tíz év alatt mintegy ötszáz
rendezvénynek adott otthont.
Nyereményjátékaik révén
több száz szerencsés vásárló összesen több mint nettó
hatvanmillió forintnyi nyereményt vihetett haza, a bevásárlóközpontok történetében
egyedülálló módon egy új
lakást is kisorsoltak. Idén
márciusban indult és decemberben (illetve ha addig nem

nyerik el az utolsó egymilliót,
akkor legkésôbb januárban)
ér véget tízéves jubileumi játékuk, amelyen havonta egyegy millió, összesen tízmillió
forintot lehet nyerni.
A születésnap délelôttjén
a kicsiket játszóházzal és
szórakoztató gyermekprogramokkal várták. A délután elsô
fellépôje VV Béci volt, késôbb
Szûcs Antal Gábor és Alaitner
András gitárjátéka közben
Orosz Barbara bejelentette,
hogy érkezik a 2011 szeletes
torta, amelyet a Culinary Team
készített. A hatalmas ünnepi tortát Zsibrita Pál, Zsibrita
Éva, Laczó Szabolcs és Lagzi
György tulajdonos vágta fel,
ezután a készítôk szeletelték
és szervírozták.
A születésnap Király Viktor koncertjével folytatódott,
majd a Sugarloaf, végül a Bikini együttes fergeteges élô
koncertje következett a tízéves
Csaba Centerben.
M. E.

Békécsaba anno...

A múlt és a jelen városképe: Csaba Center
Amikor 1840-ben Csaba
mezôvárosi és vásártartási
jogot nyert, több mint harminc szárazmalom és néhány szélmalom dolgozott
városszerte. Az idôben a
település egyik határa a Jókai utcánál végzôdött. Ott
a mai Andrássy út sarkán,
a Csaba Center épülettömbje helyén szélmalom
vitorlája forgott, majd helyét szárazmalom váltotta
fel és sokáig dolgozott ott.
Növekedett a település, eljött a városrendezés ideje.
Sztraka Ernô mérnök rendbe tette a girbe-görbén
épült házak utcáit, bevezette a telekkönyvezést. Eltûnt
a szárazmalom is, helyére
házak épültek.
A derék Fábry Károly (18511925) ügyvéd, képviselô,
társadalom- és történetíró –
kinek emléke méltatlanul feledésbe merült – a városháza padlásáról összeszedte
néhány utca házainak telekkönyvi lapját és kimásolta a
háztulajdonosok nevét. Feljegyezte ezen utcarész házai
tulajdonosainak nevét. A malom helyén Porjesz Ignácz és
Reisz Miksa épített emeletes
házat, melyben az általuk vezetett elsô csabai bútorüzeme mûködött félszázadon
át. Az Andrássy úti 39. számú házat Laurinyecz György
építette, utána Kraszkó Já-

nos lakta, 1924-ben Fuchs
Gyuláé volt. A 37-es szám
alatt Reisz Gáborné volt a
telekfelvétel bejegyzett tulajdonosa, tôle Rajz Izidor vehette meg és 1924-ben még
ô lakta a házat.
A felsô utcakép az 1970es évek elején, útépítéskor
örökítette meg a régi sarki
házsort. A nagy múltú egykori emeletes bútorüzemben

a Szônyegszövô Szövetkezet
mûködött. A sarki házban
zöldséges- és hentesüzlet
volt. Feljebb textiles ruházati, feljebb papíráruüzlet következet. A házak elôtt volt a
„kitérô”, a békési kisvasút és
a helyi motor kitérôje is.
Mindez már tíz éve várostörténeti múlt, 1990 után az
egész háztömb lebontásra
került és a kopasz terület so-

káig üresen állt. Közben Szabó János csabai építész ide
álmodta a nagy bevásárlóés szórakoztatóközpontot.
A látványos, hatalmas utcatömbnyi, városképet átalakító
épület, a Csaba Center, most
10 éves. A jubiláló, mondható, kereskedelmi központot
méltán övezi nagy elismerés
város- és megyeszerte.
Gécs Béla

