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Vantara Gyula ünnepi be-
szédében a békéscsabai 
kulturális élet egyik fellegvá-
rának nevezte a színházat. 
Kiemelte, hogy elôdeink, a 
„jó csabai atyafiak” ponto-
san száz esztendôvel ezelôtt 
döntöttek úgy, hogy átalakít-
ják, felújítják a település szín-
házépületét. 

– Ez a folyamat fontos 
része volt a fejlôdésnek, an-
nak, hogy Békéscsaba egyre 
városiasabbá, kereskedelmi 
és kulturális élete élénkebbé 

váljon. Ma, a magyar kultúra 
napján, egy évszázad múl-
tán köszönthetjük újra itthon 
a színészet házát. Azt gon-
dolom, hogy ez nem lehet 
véletlen. A város vezetése 
ma is hisz a fejlôdésben és 
tudja, hogy alapvetô felada-
ta a kulturális értékek meg-
tartása  – mondta a polgár-
mester, majd arra hívta fel a 
figyelmet, hogy nemcsak a 
politikában, de a legkisebb 
egységek szintjén, a csalá-
dokban is van tennivalónk a 

mûvészetek, a kultúra terén 
is. Kodály Zoltán szavaival 
búcsúzva fejezte be ünnepi 
gondolatait: „Nincs meg-
alkuvás magyarságban és 
mûvészetben!”

A város és a teátrum 
szövetségének jelképeként 
Vantara Gyula Békéscsaba 
zászlaját adta át Fekete Pé-
ter direktornak, aki a teátrum 
két rangidôs személyisége, 
Jancsik Ferenc színmûvész 
és Lakatos Károlyné fodrász-
mester társaságában vette 
azt át.

A közgyûlés döntése 
alapján a „Békéscsaba Kul-
túrájáért” kitüntetést 2012-
ben kimagasló pedagógiai 
és mûvészi munkássága el-
ismeréseként Szûcs Csaba 
(Príma-díj, 2006) zenetanár, 
karmester, harsonamûvész 
vehette át a polgármestertôl. 
Szûcs Csabát pályája a 
kezdetektôl a Bartók Béla ze-
neiskolához köti: növendékei 

kiemelkedô eredményeket 
érnek el honi és nemzetközi 
versenyeken. Nemkülönben 
a hazai legjobb tíz fúvós-

zenekar között jegyzett Kö-
rös-parti Vasutas Koncert 
Fúvószenekar, amelynek ne-
gyed évszázada karmestere. 

Utóbbi zenekar két fúvósától 
valódi örömzenélést is hall-
hattunk tanáruk tiszteletére. 

Vándor Andrea

Az elmúlt napok egyik 
fontos híre volt, hogy újabb 
4131 méternyi kerékpárút 
átadásáról tájékoztatták a 
közlekedôket. Az út a Béké-
si, a Szarvasi és az Oroshá-
zi úton épült meg pályázati 
támogatással megvalósuló 
városi beruházás keretében. 
A tervek szerint idén szep-

temberben indulhat a 
Békéscsaba–Kondoros kö-
zötti kerékpárút kivitelezése 
is, amely a Békéscsaba és 
Térsége Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulás 
százszázalékos intenzitású 
nyertes pályázata nyomán, 
csaknem 490 milliós beruhá-
zással valósulhat meg. A kö-
zel 12 kilométeres szakaszt 
várhatóan 2013 augusztusá-
ra be is fejezik majd. Ezzel a 
lista még közel sem ért véget, 
hiszen idén februárban indul, 
s vélhetôen az idei esztendô 
decemberére befejezôdik 
a Békéscsaba–Doboz–Sar-
kad–Nagyszalonta vonalon
jelenleg is kivitelezés alatt 
álló, csaknem 28 kilomé-
teres kerékpárút. Ennek 
belterületi szakaszai a Sza-
badság tér Bánszky utca 
keresztezôdését (Bánszky u. 

– Árpád sor – Gyulai út – Do-
bozi út az M44-es körforga-
lomig), ill. a Dobozi út gerlai 
bekötôúttól a Kettôs-Körös 
hídig tartó részeket érin-
tik. Jó hír, hogy legkésôbb 
három éven belül akár 
Szanazugig is biztonságo-
san elkerekezhetünk annak 
a 13,5 kilométer hosszú tu-
risztikai célú kerékpárútnak 

köszönhetôen, amelynek 
idén szeptemberben indul 
a kivitelezése. A nyomvonal 
1248 méternyi csabai sza-
kaszt is tartalmaz, amely 
a Szabadság tér–Bánszky 
u. keresztezôdésétôl a Dó-
zsa György úton keresztül 
egészen a Lencsési lakóte-
lep elôtti körtöltésig tart. Ez 
utóbbi két fejlesztés a Körö-

sök Völgye Natúrpark Egye-
sület nyertes pályázatainak 
köszönhetôen valósulhat 
meg, összesen csaknem 8,5 
millió eurós beruházással. 
Szintén az egyesület pályá-
zott annak a 70 kilométeres 
kerékpárútnak a tervezé-
sére, amely a Köröstarcsa, 
Mezôberény, Békés, Do-
boz, Békéscsaba, Gyula, 

Füzesgyarmat, Zerind, Mis-
ka, Vadász és Simonyfalva 
településeket is érintve a 
Körösök Völgye minden fon-
tosabb turisztikai célterületét 
lefedheti. Amennyiben a ter-
vek elkészülte után sikerül a 
kivitelezés forrásait is pályá-
zati úton elnyerni, a fejlesz-
tés keretében megvalósuló 
nyomvonal mentén egészen 
Veszei-ig, majd a Póstelekre 
vezetô úton Póstelekig, ill. on-
nan a hajdani kisvasút nyom-
vonalán haladva, egészen 
Gyuláig kiépülhet a Körös vi-
dék kerékpárút-hálózatának 
újabb jelentôs szakasza. A 
többségében turisztikai célú 
beruházásnak köszönhetôen 
a remények szerint a ha-
zai aktív turizmus jelentôs 
szereplôjévé tehetô a Körö-
sök völgyének vidéke, amely 
Békéscsaba városa számára 
is kiemelt fontosságú lehet 
– tudtuk meg Opauszki Zol-
tántól, akinek a fentiekben 
felsorolt adatokat is köszön-
hetjük. A polgármesteri kabi-
net vezetôje hozzátette, hogy 
a befejezett és küszöbön álló 
fejlesztések nyomán tovább 
növekedhet a városban ke-
rékpárral közlekedôk ará-
nya, ami jelenleg is az igen 
magas, húsz százalék feletti 
értéken áll. 

KárászKiss Péter

A magyar kultúra ünnepe a Békéscsabai Jókai Színházban
„Nincs megalkuvás magyarságban és mûvészetben!”

Hamarosan egészen Szanazugig elkerekezhetünk, akár egy kézzel is

A „Békéscsaba Kultúrájáért” kitüntetést Szûcs Csaba vehette át a polgármestertôl

Békéscsaba ismét kerékpárosbarát település
Folyamatosan bôvül a most még 28 kilométeres csabai kerékpárút-hálózat

A jelenlegi üzemanyagárak mellett nem csoda, hogy 
országszerte egyre többen pattannak bringára.  Tekint-
ve a Békési megyeszékhely eddig kiépült, tervezett vagy 
éppen elôkészítés, illetve kivitelezés alatt álló kerék-
párútjainak mennyiségét, a biciklivel közlekedôk ará-
nya tovább növekedhet a következô években. idén hat 
új település kapta meg a 2008 óta minden évben oda-
ítélt Kerékpárosbarát Település címet a Nemzeti fej-
lesztési Minisztériumtól, Békéscsabának pedig sikerült 
megôriznie az elsô ízben tavaly elnyert elismerést. Utána-
jártunk, hogy e tekintetben miért is tartozik Békéscsaba a 
legjobbak közé, hiszen jelenleg mindössze huszonnégy 
település rendelkezik ezzel a státusszal országszerte.

Magyar kultúra napi ünnepi gálamûsort rendeztek a 
Jókai színházban január 22-én. Ünnepi köszöntôt Vantara 
gyula, Békéscsaba polgármestere mondott,  majd átadta 
a város zászlaját fekete Péter színi direktornak, a „Bé-
késcsaba Kultúrájáért” kitüntetést pedig  Szûcs Csaba 
zenetanár, harsonamûvésznek. Ezt követôen a Békés-
csabai Jókai Színház mûvészei az elmúlt évadok siker-
darabjaiból válogatott ajándékmûsorral kedveskedtek a 
publikumnak. Vendégmûvészként ferenczi györgy és a 
Rackajam is fellépett, és az ünnepi gálaestet megtisz-
telte jelenlétével Štefan Daňo, a Szlovák Köztársaság 
fôkonzulja is.

F
o

tó
: A

T
E

A
M

/N
yá

ri
 A

tt
ila



A gépjármûtulajdonjog-átruházást érintô jogszabályok 
2012. január 1. napjától történt változásaira való tekintettel az 
alábbi információt nyújtjuk szíves tájékoztatásuk végett.

A 2012. január 1. napja után kelt adásvételi szerzôdések 
kötelezô tartalmi elemei azzal egészültek ki, hogy a 
szerzôdésben fel kell tüntetni a gépjármû – birtokba adáskori 
– kilométeróra állását. A hatályos adásvételi szerzôdés mintát 
letöltheti Békéscsaba Megyei Jogú Város hivatalos honlapjá-
ról – www.bekescsaba.hu –, valamint átveheti okmányirodánk 
információs pultjánál. Az illetékekrôl szóló 1990. évi XCIII. tör-
vény 24. §-ának módosításával megváltozott a gépjármû és 
pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének mértéke, 
valamint számítási módja az alábbiak szerint. Gépjármû tulaj-
donjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármû 
hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilo-
wattban kifejezett – teljesítménye, és a jármû gyártástól szá-
mított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

Jármû hajtómo
torjának teljesít

ménye (kW)
Jármû gyártástól számított kora

0–3 év 4–8 év 8 év felett

0–40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW

41–80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW

81–120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW

120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW

Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi 
megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem ha-
ladja meg, 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint il-
letéket kell fizetni. Gépjármûre, pótkocsira vonatkozó haszon-
élvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése 
esetén a meghatározott illetékek 25 százalékának megfelelô 
illetéket kell fizetni. A 120 kW-nál nagyobb teljesítményû hajtó-
motorral rendelkezô autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók 
tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy 
kell meghatározni, mintha a gépjármû 120 kW teljesítményû 
hajtómotorral rendelkezne. 

További információval kapcsolatban szíves rendelkezésük-
re állunk akár telefonon, akár – ügyfélfogadási idôben – sze-
mélyesen, valamint honlapunkon is tájékozódhat.

Tisztelettel:
dr. Gyaraki Ferenc, 

az okmányiroda vezetôje

2 Csabai Mérleg

Csa bai Mér leg in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Megbízott fe le
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Közlemény

Hirdetés

Esküvô kiállítás Gépjármû-ügyintézés

Menza Minta=Mintamenza
Egészségesebb ételek helyi alapanyagokból

Békéscsaba Megyei Jogú Városban a „Belváros 
revitalizációja” projekt keretében 2012. július hónapjától 
kezdôdnek azok a kivitelezési munkálatok, amelyek eredmé-
nyeként a belváros megújul. A kivitelezési munkák ideje alatt 
néhány ingatlan csak átmeneti korlátozásokkal közelíthetô 
meg. 

A házasságkötésekkel kapcsolatban ezúton hívjuk fel a la-
kosság figyelmét arra, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala díszterme és kisterme változatlanul a 
házasulók rendelkezésére áll, a díszudvar ugyanakkor a kivi-
telezés idôtartama alatt ebbôl a célból nem vehetô igénybe. 
Lehetôség van ugyanakkor külsô helyszínen történô házas-
ságkötések engedélyezésére (az erre vonatkozó helyi rende-
letben szabályozott díjtételekkel).

Az egyes házasságkötések idôpontjának és idôtartamának 
egyeztetése változatlan eljárási rend mellett történik. 
Békéscsaba, 2012. január 16. 

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árveré-
sen kívánja értékesíteni a következô ingatlanát:

Békéscsaba, Szabadság tér 10. szám alatt található 
egykori leánykollégium

• Helyrajzi szám: 2911
• Területe: 1016 m2

A telek kikiáltási ára: bruttó 64 135 000 Ft, azaz hatvan-
négymillió-százharmincötezer forint.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlap-
ján a Városháza/Polgármesteri Hivatal/Felhívások, hirdet-
mények/egyéb hirdetmények elérési útvonalon található, 
valamint megtekinthetô Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának hirdetôtábláján.

A kiállítás célja most is az 
volt, hogy segítséget nyújtson 
a házasulandóknak a nagy 
nap megszervezéséhez. A 
centerben  a vendéglátóktól 
az esküvôszervezôkön át a 
ruhaszalonokig, a fotósig és 
a virágosig szinte mindent 
megtalálhattak a fiatal párok. 
Herczeg Tamás tanácsnok 
azonban nem csak a házasu-
landók figyelmébe ajánlotta a 
rendezvényt. 

–  Az Esküvô kiállítás so-
kat adhat azoknak, akik már 
túl vannak ezen a sorsfordító 
eseményen, mert lehet kicsit 
nosztalgiázni vagy segítsé-
get kérni a házassági évfor-
duló megszervezéséhez. A 
legfontosabb természetesen 

azoknak, akik most készül-
nek összekötni az életüket, de 
azok is ötleteket kaphatnak, 
akik még csak álmodoznak a 
különleges pillanatról. Az ifjú-
ságkutatások szerint ugyan 
egyre kevesebben akarnak 
házasodni, de reméljük, hogy 
ez nem marad mindig így – fo-
galmazott Herczeg Tamás.

A Beol a kiállításhoz kapcso-
lódva meghirdette a 2011 ifjú 
párja versenyt. Az internetes 
szavazatok alapján a gyôztes 
a békési Egeresi-Csuvár Anett 
és férje lett, második a szintén 
békési Szabó-Pataki Anett és 
párja, harmadik helyen pedig 
a békéscsabai Péter Enikô és 
Hankó Tamás végzett. 

M. E.

A közétkeztetés meg-
újítása céljából január 
1-jétôl Békéscsabán is el-
indult a program, amelyrôl 
még decemberben írt alá 
együttmûködési megálla-
podást a városháza Mokos 
Termében Vantara Gyula 
polgármester, Erdôs Nor-
bert kormánymegbízott, dr. 
Mucsi Gyula tiszti fôorvos 
és helyettese dr. Sárosi Ta-
más a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szerve 
képviseletében, valamint 
Prohászka Béla Venesz-
díjas mesterszakács a 
Magyar Nemzeti Gaszt-
ronómiai Szövetségtôl. A 
Menza Minta=Mintamenza 
program célja az egészsé-

ges, korszerû táplálkozás 
kialakítása, a közétkeztetés 
megújítása, mégpedig a 
helyi termelôk egészséges 
alapanyagainak felhaszná-
lásával. Vantara Gyula pol-
gármester még a decemberi 
ünnepélyes aláírás  alkalmá-
val megjegyezte: – Mi annak 
idején betûlevesen (para-
dicsomleves betûtésztával) 
nôttünk fel, ma már mások 
az igények, elvárások. Fenn-
tartói oldalról az sem mellé-
kes, hogy az ételt valóban 
elfogyasztják-e a gyerekek 
vagy esetleg ki kell dob-
ni. Mi azt szeretnénk, hogy 
egészséges és finom ételek 
kerüljenek a gyerekek, majd 
a program kibôvítésével a 
szociális otthonok lakóinak 

asztalára, és ezekkel az éte-
lekkel egészségesebbé vál-
janak a fogyasztóik is – tette 
hozzá a polgármester.  

– A program fontos eleme 
a helyben megtermelt, ma-
gyar emberek által elôállított, 
magyar alapanyagok, ter-
mékek bevonása a közét-
keztetésbe – hangsúlyozta 

Prohászka Béla. Mint mond-
ta, Békéscsaba öt nagy 
fôzôkonyhájában ma 9870 
fôre fôznek, a program ke-
retében mind az öt konyhát 
felmérik. A mintamenza nem 
arról szól, hogy csak salátá-
kat és zöldségeket tesznek 
majd az asztalra, lesznek 
az étlapon magyaros ételek, 

halak is, emellett fontosnak 
tartják a bioélelmiszerek 
jelentôs arányú megjelené-
sét a bölcsôdei, óvodai és 
a kórházi étkeztetésben, s 
külön figyelnek az ételek 
zsír-, szénhidrát, só- és cu-
kortartalmának optimalizá-
lására – ezt már Dávidné 
Tóth Edittôl, a békéscsabai 
Gyemekélelmezési Intéz-
mény igazgatójától tudtuk 
meg. Az igazgatónô hozzá-
tette, hogy a hazai arukból 
frissen elkészített ételek 
ízletesebbek, tápértékük 
magasabb, mint a több 
ezer kilométerrôl szállított 
hasonló termékeké. A hely-
ben megtermelt zöldségek, 
gyümölcsök kiszoríthatnák 
az alapanyagok közül a ké-
nyelmi termékeket, és mivel 
a valós alapanyagokból ké-
szült ételek feldolgozása élô 
munkát igényel, a közmun-
kaprogramban több nô kap-
hatna munkát. Prohászka 
Béla hozzátette, hogy a 
program teljesen nyitott a 
lakosság irányába is, hiszen 
a jövôben lehetôség nyílik a 
mintamenzák szolgáltatása-
inak szélesebb körû igény-
bevételére is. A közétkez-
tetési intézmény különbözô 
hivatalos vagy akár családi 
rendezvények (pl. ballagá-
sok, esküvôk)  hideg- és 
melegkonyhai igényeit is ki 
tudja majd elégíteni. 

M. E. – K. K. P.

Január harmadik hétvégéjén a Csaba Centerben esküvôi 
ruhákban, különlegesen terített asztalokban, dekoráci-
ókban gyönyörködhettek a betérôk, és divatbemutatók, 
szertartás-bemutatók várták a nézelôdôket. A Nóvé Zoltán 
vezette Körös-Trade Kft. nyolcadik alkalommal szervezte 
meg az Esküvô kiállítást, amelyen a társkiállítókkal együtt 
húsz vállalkozás vonultatta fel kínálatát. 

Megkérdeztük olvasóin
kat, hogy ôk mennyire ke
rékpárbarátok?

Tóth Attila, 
gázszerelô:

– A mai, ál-
landóan emel- 
kedô benzin-
árak mellett 
üdvözítônek tartom, hogy 
Csabán ilyen sok kerékpárút 
van. Jómagam is a „kecózást” 
részesítem elônyben. Örülök, 
hogy a kerékpárosok nem az 
úttesten közlekednek… 

Sódar Krisz
tián, szerelô:

– Meg sem 
tudnék lenni 
kerékpár nél-
kül. „Drótsza- 
márral” járok munkába, s a 
hétvégi bevásárlásokat, de 
még a kisebbeket is ezzel in-
tézem. Nagyon örülök, hogy 
kerékpárosbarát városban 
élhetek. 

Mezô Szilvia, 
bolti eladó:

– Nagyon 
várom a jó idôt, 
hogy kerékpá- 
ros túrákra 
mehessek, akár Póstelekre 
vagy Szanazugba… Nyáron 
egy kis fürdôzéssel is össze 
szoktam kötni a kirándu-
lást. Barátaimmal hódolok e 
szenvedélyemnek.

Olvasóink 
szerint

Köztudott, hogy az Európai Unióban Magyarország 
táplálkozással összefüggô egészségügyi mutatói a leg-
rosszabbak közé tartoznak. Az egészséget megôrzô, 
betegségmegelôzô életmód egyik döntô elemét a táplál-
kozási szokások jelentik. A több tényezô hatására formá-
lódó felnôttkori táplálkozási magatartást a gyermekkori 
hatások és minták határozzák meg. A gyermekkorban 
megszerzett ismeretek, szokások a késôbbi egészségma-
gatartást, azon belül az étkezési kultúrát jelentôsen befo-
lyásolják. Ezért különösen fontos a nevelô hatású, az ott-
honi, esetlegesen nem megfelelô táplálkozási szokásokat 
ellensúlyozó, az életkori szükségletet kielégítô közétkez-
tetés, amellyel hosszú távon fenntartható az egészség, 
és csökkenthetôk a betegségek miatt ma még növekvô 
egészségügyi kiadások. Ezen fô alapelvek mentén Bé-
késcsabán is megindult a Menza Minta=Mintamenza 
program, amely egészséges és helyi alapanyagokra tá-
maszkodó minôségi kínálatával a tervek szerint túllépne a 
hagyományos közétkeztetés szolgáltatási keretein. 



A legutóbbi közgyûlés 
nyílt ülésének elsô napi-
rendi pontján vitáztak leg-
hosszabban a képviselôk. 
Az Állami Számvevôszék 
legutóbbi, a 2007 és 2010 
közötti idôszak városi gaz-
dálkodását értékelô vizs-
gálatának megállapításai 
és az ezeknek megfelelô 
intézkedési terv tárgyalása 
leginkább az önkormány-
zat adósságállományának 
ellenzéki firtatásáról szólt.

Miklós Attila (MSZP) arra 
hívta fel a városvezetôk fi-
gyelmét, hogy 2013-ban 
érvénybe lép a 2008-as 
kötvénykibocsátás kapcsán 
esedékes tôke-visszafizetési 
kötelezettség, amelynek – a 
következô két év vonatkozá-
sában – csaknem kétmilliár-
dos fedezete egyelôre nem 
látható a város gazdálkodá-
sában. Takács Péter ugyan-
akkor az idei év januárjától 
mûködô törzsházkonszern 
létrehozásának szükséges-
ségét kérdôjelezte meg az 
ÁSZ jelentésére hivatkozva, 
amely szerint a város tulaj-
donában lévô gazdálkodó 
társaságok feladatstruktú-
rája eddig is letisztított, át-
látható volt, s nem jelentett 
mûködési kockázatot. Az 
LMP képviselôje hozzátet-
te, hogy a jelentés alapján 
eddig is komoly eredmé-
nyeket sikerült elérni a meg-
takarító intézkedéseknek 
köszönhetôen. Számokat 
idézett a pénzügyi felügye-

let által megállapított adatok 
közül, amelyek szerint az 
önkormányzat 4,8 milliárdos 
megtakarítást ért el a vizsgált 
idôszakban; ez a 2011-es 
eredményekkel együtt több 
mint 5,5 milliárdos megta-
karítást jelent a tavalyi év 
decemberéig. Takács Péter 
megjegyezte: nem nagyon 
látja, hogy lehet még ennél 
is hatékonyabb megtakarítá-
si eredményeket produkálni 
a 2012-es költségvetésben. 
Kiemelte a jelentés azon 
szakaszát is, mely szerint az 
önkormányzat önként vállalt 

feladatainak aránya sem je-
lenthet mûködési kockázatot 
a jövôben. 

Vantara Gyula polgár-
mester már bevezetôjében 
leszögezte, hogy az ÁSZ 
megállapításait maximálisan 
követô tízpontos intézkedé-
si terv az idei költségvetés 
kereteinek meghatározá-
sakor is érvényesülni fog. 
Szigorú és racionális költ-
ségvetési javaslat kerülhet 
februárban a közgyûlés elé, 
amelynek egyik jelentôs ele-
me a tavalyi kötvényforrás 
lehetô legkisebb mértékben 

történô felhasználása lesz. 
Reagálva az elsô kötvény-
kibocsátáshoz kapcsolódó 
tôketörlesztési kötelezettség 
2013-as esedékességére, 
a polgármester kijelentet-
te, hogy a 2010. év végéig 
a kötvényügyletekbôl szár-
mazó források fedezik majd 
a törlesztésnél felmerülô 
kamat- és árfolyamköltsé-
geket. Az ellenzék soraiból 
többször is elhangzó, szerin-
tük adóssághalmozó városi 
gazdálkodásra vonatkozó 
bírálatokra dr. Ferenczi Attila 
(Fidesz) reagált hosszabban. 

A pénzügyi bizottság elnöke 
szerint nem szabad elfelej-
teni, hogy az elmúlt idôszak 
fejlesztései úgy zajlottak, 
hogy közben folyamatosan 
nôttek az önkormányzati ter-
hek és csökkent a központi 
támogatások mértéke. Ilyen 
körülmények között sikerült 
elindítani a csatornafejlesz-
tést, az Agóra-programot, a 
kórház és a város más köz-
intézményeinek, iskoláinak 
felújítását. Járdafelújításokra 
is futotta mintegy 680 millió 
forint értékben, miközben 
útkarbantartásra 300 millió 
jutott. A tanácsnok határo-
zottan leszögezte, hogy az 
árfolyam- és kamatkockáza-
tok nélkül összesen nyolc-
milliárdnyi hitelt – ahogy 
fogalmazott – kôkeményen 
fejlesztési beruházásokra 
fordította a város. – Mindezt 
úgy, hogy még mindig nem 
vált szükségessé mûködési 
hitel igénybevétele! – tette 
hozzá a frakcióvezetô. 

A testület végül elfogad-
ta az Állami Számvevôszék 
megállapításai és javaslatai 
alapján összeállított tízpon-
tos intézkedési tervet. Ez 
egyebek mellett a folyamat-
ban lévô és tervezett beru-
házások, valamint egyéb 
kiadási kötelezettségek 
teljes körû felülvizsgálatát, 
az adósságszolgálat szer-
kezetének áttekintését, az 
intézményi gazdálkodás és 
struktúra, továbbá az önként 
vállalt feladatok újragondolá-
sát tartalmazza. 

A belváros felújításának 
hamarosan megkezdôdô 
munkálatai miatt kialakuló 
új forgalmi rendet érintô, két 
közlekedési helyzetre kiala-
kított menetrendjavaslatot 
állított össze a Körös Volán 
Zrt. Mindkét verzió a Szent 
István tér lezárása utáni ál-
lapotot tükrözô vonalháló-
zatra vonatkozik. Az egyik 
verzió szerint három busz-
járat közlekedne az Árpád 
és a Derkovits soron 2012. 
júniusától, míg a másik vál-
tozat alapján nem irányí-
tanának buszforgalmat az 
említett utcákba. A testület 
elfogadta a javaslatokat, s 
egyben részletes menetrend 
kidolgozására szólította fel a 
Körös Volánt. Vantara Gyula 
polgármester arról tájékoz-
tatott, hogy az új menetrend 
tartalmazza majd a moz-
gássérültek számára hasz-
nos jelöléseket arról, hogy 
mikor és hol számíthatnak 
alacsony felszállóküszöbbel 
rendelkezô buszok közleke-
désére. 

A közgyûlés tárgyalta a 
közlekedési társaság tavalyi 
évben realizált, és az idei 
évre elôre jelzett veszteség-

pótlásának és mûködési tá-
mogatásának mértékét is. 
A Körös Volán Zrt. a tavaly 
is megítélt többlettámoga-
táson felül 69 milliós hoz-
zájárulást igényelt a 2011. 
évi költségek pótlására. 
Ugyanez az összeg az idei 
esztendô várható mûködési 
költségeit figyelembe véve 
166 millió forintra rúg, te-
kintettel az üzemanyag árá-
nak és az utasok számának 
kedvezôtlen változásaira, va-
lamint a szolgáltató által ja-

vasolt menetdíjaknál alacso-
nyabb árszabásra. A Volán 
hivatkozik az állami kiegé-
szítések több éve változatlan 
mértékére is, ami szintén 
nagyban hozzájárul a társa-
ság veszteségeinek növeke-
déséhez. A közgyûlés végül 
összesen 105 milliós támo-
gatásról döntött, amelybôl 
75 millió forint a 2012-es 
évre vonatkozó mûködési 
támogatás, 30 millió pedig a 
tavalyi mûködési hiány pót-
lása. 

A Békéscsabai Központi 
Szakképzô Iskola és Kollé-
gium tagintézménye, a Kós 
Károly szakképzô épülete a 
Baross utca 1–3. szám alatt 
található, ami területileg pon-
tosan az Evangélikus gimná-
zium elôtt helyezkedik el. A 
Magyarországi Evangélikus 
Egyház szándéknyilatkoza-
tot nyújtott be a városhoz, 
miszerint megvásárolná az 
épületet. Az egyház felmenô 
rendszerben, óvodával és 
általános iskolai osztályok-
kal szeretné bôvíteni intéz-
ményi kínálatát, az épületre 
ezért lenne szüksége. 

Az iskola utcafront felôli, 
eredeti fôépülete az 1860-as 
években épült, a régi ház-
hoz bôvítményként 1974-

ben készült el az újabb épü-
letrész. Ezek az ingatlanok 
jó állapotban vannak, és a 
telken található egy felújítás-
ra váró melléképület is. Az 
értékbecslô az ingatlan érté-
két közel bruttó 247,6 millió 
(nettó 195 millió) forintban 
határozta meg. Mivel a va-
gyon értéke meghaladja a 
25 milliót, az önkormányzat 
– a törvény betûjének eleget 
téve – árverés útján értékesí-
ti az ingatlant, az egyház az 
árverésen licitálhat rá. 

Természetesen a Kós 
Károly diákjai az épület érté-
kesítésével nem maradnak 
iskola nélkül, várhatóan a 
volt tízes számú iskolában 
folytathatják majd tanulmá-
nyaikat. 
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Intézkedési terv az ÁSZ javaslatai alapján
Vantara Gyula: Már az idei büdzsét is befolyásolják az ÁSZ megállapításai

Az ÁSZ minden javaslatát figyelembe veszi a városvezetés

Északi 
Ipartelep

Nagyszalonta 
és Békéscsaba 
turizmusáért

Belváros: 
végleges terv 
márciusban

A közgyûlés még decem-
berben döntött az Északi 
Ipartelepen felépített üzem-
csarnok bérbe adásáról. 
Egyeztetések és tárgyalá-
sok vannak folyamatban egy 
olyan, mûanyag flakonok 
gyártásával is foglalkozó 
céggel, amely bérbe venné 
az ingatlant. A közgyûlés 
hozzájárult, hogy a cég az 
elsô öt évben változatlan 
bérleti díjat, a késôbbiekben 
az infláció mértékével növelt 
bérleti díjat fizessen. Ahogy 
Vantara Gyula fogalmazott: 
az idetelepülni szándékozó 
cég amellett, hogy évi hu-
szonötmilliós bérleti díjat fi-
zet, új munkahelyeket létesít 
és iparûzési adójával is nö-
veli a város bevételét.

A „Best-Pack” Békés-
csaba és Nagyszalonta 
Közös Turisztikai Program-
csomagjának fejlesztésére  
Nagyszalontával közösen 
pályázatot nyújt be a város. 
Békéscsabán a pályázat jó-
voltából új, 33 x 25 méteres 
medence épülne a fürdôben, 
az Élôvíz-csatornán a liget-
nél és az ifjúsági tábornál 
csónakkikötô létesülne, egy 
LED-falon pedig Nagysza-
lonta turisztikai kínálatából 
kapnánk ízelítôt. A támoga-
tási intenzitás a magyar ol-
dalon 95, a román oldalon 
98 százalék, a közgyûlés 
döntött a szükséges, bruttó 
18 millió forintos önrész biz-
tosításáról, amellyel mint-
egy 286 milliós fejlesztés 
valósulna meg Békéscsa-
bán. 

A belváros felújításának 
elsô ütemében érintett kivite-
lezési munkák elvégzésérôl 
január elején írta alá a 
szerzôdést a közbeszerzési 
eljárásban gyôztes Sade Ma-
gyarország Mélyépítô Kft. és  
a Colas Út Zrt. képviselôivel  
Vantara Gyula polgármester. 
A képviselôk a legutóbbi 
közgyûlésen kaptak tájékoz-
tatást a „Békéscsaba belvá-
ros rehabilitáció I. ütem utak, 
közterületek, közmûvek épí- 
tés-felújítás kivitelezési mun- 
kái és a munkákhoz kapcso-
lódó kiviteli tervdokumen- 
táció elkészítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ered- 
ményérôl és a projekt állásá-
ról. A beruházás közel kétmil-
liárd forintból valósul meg, 
több mint ötvenhét százalé-
kos, 1,1 milliárd forintos álla-
mi támogatással. A végleges 
kiviteli terv márciusra készül 
el, a felújítás befejezése jövô 
nyárra várható.

Újabb többlettámogatás 
a Körös Volánnak

Megszavazták a menetrend-módosításokat

Az evangélikus egyház 
megvásárolná a Kós épületét
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A Békéscsabai Kulturális 
Központ Munkácsy Emlékhá-
zában – az intézményben ko-
rábban sok éven át rajzszak-

kört vezetô Vágréti János 
szellemiségében – mûködô 
Kisfestôk képzômûvész szak-
kör hat növendéke indult a 
Magyar Nemzeti Üdülési Ala-
pítvány által, tavaly decem-
berben meghirdetett Adni Jó! 
Árpádházi Szent Erzsébet 
gyermekrajzpályázatán. 

A benyújtott 880 alkotás-
ból a zsûri a 30 legjobb raj-
zot elismerésben részesítet-
te. Baji-Timkó Ábel Zoltán, a 
Kisfestôk csoport tagja har-
madik helyezést ért el. 

A díjat az Erzsébet-utal-
vány sajtóbemutatójával egy- 
bekötött díjátadó ünnepsé-
gen vehette át, a Parlament-
ben. 

Ezekben a hetekben a 
végzôs diákok a szüleikkel, 
pedagógusaikkal együtt 
leginkább a felvételi keret-
számokkal vannak elfoglal-
va, és azt latolgatják, hogy 
mennyiben kell módosítani 
a korábbi terveiket. De van 
egy este, amikor az újrater-
vezést félretéve, a fiatalok 
felveszik az ünneplôt, el-
táncolják a maguk táncát, 
megkapják a középiskolás 
évek végét jelzô szalagot, és 
öntudatosan állnak hozzá-
tartozóik elôtt, mintha csak 
azt mondanák: Látjátok? 
felnôttem!

A szalagavatók története 
a tizenkilencedik század elsô 
felére nyúlik vissza. Valamikor 
1830 táján, Selmecbányán 
rendeztek elôször úgyneve-
zett „valétabált”. A „valétálás” 
a latin „Valete!” szóból ered, 
amelynek jelentése „Éljetek 
boldogul!”. „Valete!” – szólt 
az útra bocsátó áldás az alma 
mater részérôl. A „valétálás” 
hagyománya ma a selmecbá-
nyai kötôdésû felsôoktatási in-
tézményekben, például Sop- 
ronban, a Nyugat-magyaror-
szági Egyetemen lelhetô fel.  

A szalagavatóra a ké- 
szülôdés már hónapokkal ko-
rábban elkezdôdik. Keringô, 
palotás, tánctanár, smink, 
fodrász, ruha a mûsorhoz, a 
tánchoz, ballagási öltöny vagy 
kosztüm a szalagtûzéshez – 
mind-mind fontos összetevôi, 
kellékei a napnak, amelyen a 
szülôk talán elôször szembe-
sülnek azzal, hogy gyermekük 
ifjú emberként a felnôttkor kü-
szöbén áll. Ez a pillanat szinte 
minden érintettnek mást je-
lent.

– A szalagavató egy 
lehetôség arra, hogy valami 
emlékezeteset hozzon össze 
az osztály, olyasmit, amire jó 
lesz majd visszagondolni. A 
vizsgák és a komoly döntések 
elôtt még egyszer, utoljára 
próbáljuk jól érezni magunkat 
együtt – foglalja össze röviden 
a Közgés Kocsis Nelli.

A tavalyelôtti diákpolgár-
mester, az Andrássyban 
végzôs Szabó Ábrahám alig 
pár éve még úgy gondolta, 
hogy a szalagavató óriási ese-
mény. Most csak egy újabb 
lépcsôfoknak érzi az érettsé-
gihez vezetô úton; a tovább-
tanulás és a jövôje sokkal 
inkább foglalkoztatja. Azért 
megjegyzi, hogy ha túl lesz 
rajta, talán másképp gondolja 
majd.

– Ez egy jelzés arra, hogy 
az utolsó évesek középis-
kolai tanulmányai lassan 
befejezôdnek, jönnek a vizs-
gák, a búcsúzás, fokozottab-
ban kell figyelnünk a diák-
jainkra. Jelzés arra is, hogy 
komolyan el kell gondolkod-
nunk, vajon mi lesz a sok fia-
tallal a munkaerôpiacon vagy 
az óriási átalakuláson átmenô 

felsôoktatásban. Igyekszem 
biztatni a diákjainkat, hogy 
amíg lehet, tanuljanak, szerez-
zenek szakmát, ugyanakkor 
olyan üzenetet is közvetítek 
feléjük, hogy reménykednünk 
kell egy jobb idôszak eljövete- 
lében – fogalmaz Benkóné Du-
dás Piroska, a BéKSZI Zwack 
tagiskolájának vezetôje. 

– A szalagavató egy olyan 
ünnepi esemény, amely 
ráébreszti a tanulókat arra, 
hogy az érettségi elérhetô 
közelségbe került, a szülôket 
pedig arra, hogy gyermekük 
felnôtt – mondja Gyuris Ven-
cel, a Kemény egyik végzôs 
osztályának osztályfônöke.

Szathmári Kornélia, a Bel-
városiban végzôs Danszki 
Fruzsina édesanyja szerint a 
szalagavató rituáléja tulajdon-
képpen segíti az elengedést, 
a gyász folyamatát, azt, hogy 
„megérve”, a fiatalok búcsút 
tudjanak inteni, le tudjanak 
válni az iskoláról, a szülôrôl. 
Segít abban is, hogy mindez 
ne hirtelen változás, hanem 
egy folyamat legyen. 

Segít az elengedetteknek 
és az elengedôknek…

Mikóczy Erika
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Február 3án 14.30 óra: 
A Jankay Tibor Két Tanítá-
si Nyelvû Általános Iskola, 
valamint Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatalának Oktatási, 
Közmûvelôdési és Sport Osz-
tálya rendezi meg a Kazinczy 
Szép Magyar Beszéd Verse-
nyét
Helyszín: Jankay Gyûjtemény 
és Kortárs Galériában
Február 4. 14 óra APÁRÓL 
FIÚRA családi hagyomány- 
ôrzô délutánt rendeznek, ahol 
a mohácsi busójárásról be-
szélgethetnek az érdeklôdôk, 
valamint busóálarcot is készít-
hetnek, de a sokác bablevest 
is megkóstolhatják. Helyszín: 
Meseház
Február 4. Négyéves a Körö-
sök Völgye Látogatóközpont. 
Helyszín: Körösök Völgye Lá-
togatóközpont
Február 6. 18.00 óra: Közös 
Pont Teaház Farsang. Hely-
szín: Szü-Net Internet Kávézó
Február 8. 16.30 óra: Fûben, 
fában elôadás-sorozat – Ôsi 
népgyógyászat. Helyszín: 
Andrássy Úti Társaskör
Február 10. Harmóniában 
önmagunkkal címû elôadás 
Hely: Arany János Mûvelôdési 
Ház
Február 22ig Pasztellfestôk 
Egyesülete kiállítás. Helyszín: 
Jankay Galéria

Programajánló

Kiállítás
• „Az elmúlt év termései” – a Márvány Fotómûhely tagjainak alkotása-

iból összeállított kiállítás február 10-éig tekinthetô meg a közösségi 
ház nagytermében, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

• Fehér Gergô békéscsabai alkotó festményei tekinthetôk meg február 
10-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig az intézmény tanácskozótermé-
ben.

• Február 17., péntek 17 óra: Póka György gyulai festô alkotásaiból 
összeállított kiállítás megnyitójára kerül sor a közösségi ház nagyter-
mében.

Ismeretterjesztô elôadások
• Február 6., hétfô 14.30 óra: A prevenció fontossága idôs korban 

címmel dr. Ferenczi Attila háziorvos elôadása a nyugdíjasklubban.
• Február 6., hétfô 17 óra: Metszés és rügyismeret címmel dr. Sicz 

György kertészmérnök bemutatóval egybekötött elôadása a kert-
barát körben.

• Február 13., hétfô 14.30 óra: Hagyományos ételeink és az egészsé-
ges táplálkozás. A nyugdíjasklub vendége Vozár Márton, a Fiume 
Szálló igazgatója.

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 – min-

den 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.

Induló tanfolyamok
• Intimtornatanfolyam indul február 8-án 18 órakor. A képzés 

10 órás, a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tar-
tanak. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi 
díj: 8000 Ft/fô. Jelentkezni a helyszínen lehet.

• Alapfokú számítógépkezelôi tanfolyam indul nyugdíjasok-
nak február 13-án 10 órakor. A képzés 24 órás és 12 foglal-
kozásból áll, melyekre hétfôi napokon 10-tôl 12 óráig kerül 
sor. A foglalkozásokat Szikora Tibor tanár vezeti. Részvételi 
díj: 8500 Ft/fô. Jelentkezni február 9-éig lehet személyesen a 
közösségi házban, a részvételi díj befizetésével.

• Alapfokú jógatanfolyam indul február 13-án 18 órakor. A 
képzés 24 órás és 12 foglalkozásból áll, melyek hétfôi napo-
kon 18-tól 20 óráig tartanak. Vezeti: Juhász Gabriella jógaok-
tató. Részvételi díj 8000 Ft/fô. Jelentkezni február 9-éig lehet 
személyesen a közösségi házban, a részvételi díj befizetésé-
vel. 

• Ayurvédikus életmód és testformáló Kaja kalp jóga tan-
folyam indul február 29-én 18 órai kezdettel. A képzés 20 
órás és 10 foglalkozásból áll, melyek szerdai napokon 18-tól 
20 óráig tartanak. Vezeti dr. Huszár Ildikó orvos-természet-
gyógyász, ayurvéda- és jógaoktató.  Részvételi díj: 10 000 
Ft/fô. Jelentkezni február 27-éig a részvételi díj befizetésével 
lehet.

• Fotósuli indul diákoknak és felnôtteknek március 1-jén 17 
órakor. A képzés 20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre 
csütörtöki napokon 17-tôl 19 óráig kerül sor. Célja a digitális 
fotózás technikájának az elsajátítása. A részvételi díj 6000 
Ft/fô. A tanfolyamot a Márvány Fotómûhely tagjai vezetik. Je-
lentkezni február 27-éig lehet a részvételi díj befizetésével a 
közösségi házban.

Február 7. 18.00 FRANKÓ IRODALMI EST – Felolvasás Nyemcsok László „Kutya-
világ” c. könyvébôl és az elmúlt hat év legsikeresebb mûveibôl
Február 8. 16.30 „FÛBEN-FÁBAN” ÔSI NÉPGYÓGYÁSZAT – Vendégünk: Gyuri 
bácsi, a bükkszentkereszti füvesember
Február 11. 15.00 CSABAI SZÍNISTÚDIÓ FELVÉTELIJE
BERGENGÓCIA BABAKLUB – minden szerdán 10.00 órától 
Február 1. és 15. „Áspis kerekes…” interaktív dalos-mondókás foglalkoztató
Február 8. Téma: Egészséges táplálkozás szoptatás alatt
 

CSABAI FARSANG – ízelítô

Február 17. Borkóstolóval egybekötött „asszonyfarsang” a Munkácsy Emlékház-
ban
Február 18.
• Látványdisznótorok és farsangi mulatság több helyszínen,
• Kiszebaba-égetés, Borsodi Blue Trio-koncert, „Áll a bál” – táncház…
Február 19. Állatok farsangja a Kölyökszigeten az Andrássy Úti Társaskörben
Február 19. Bábelôadás Mezômegyeren
Február 21. Turisztikai Konferencia 

INDíTANDÓ KéPzéSEINK (f. ny. sz.: AL-2182):

• Nyugdíjas Digitális Írástudás (30 óra) 
• Házigondozó-, betegápoló-képzés (130 óra) 
Információ: Ruzsa Alexandra – Andrássy Úti Társaskör

IDôSzAKI KIáLLíTáSoK:

• Marosi Viktor fotográfus kiállítása az Andrássy Úti Társaskör Mûvész Kávézójá-
ban

• Sárváry Katalin textilmûvész kamarakiállítása a Munkácsy Emlékházban

JÓTéKoNYSáGI SPoRTBáL 
A MEzôMEGYERI ARANY JáNoS MÛVELôDéSI HázBAN 

2012. február 18. (szombat) 19 órától,  belépô: 2800 Ft
Bôvebb információ a helyszínen.

FéNYESI éLETFáK

A Békéscsabai Kulturális Központ és a Fényes és Térsége Egyesület 2012. január 
21-én kézmûves játszóházba hívta a városrész apraja-nagyját. A Gerlai Ferencné 
népmûvész által vezetett, mindenki számára ingyenes mûhelyfoglalkozáson 
mintegy 30 fô készített drótból hajlított és színes gyöngyökkel ékesített életfát 
és virágot a Fényesi Közösségi Ház falai között. A szervezôk elmondták, hogy a 
Kultúrsarok címû rendezvénysorozat keretein belül máskor is kínálnak majd prog-
ramokat mûfaji és korosztályi megkötések nélkül.

„A szalagavató segíti 
az elengedést, a leválást” 

Valete! Éljetek boldogul!

A Szent-györgyi végzôseinek szalagavatója

Öt tipp öt 
pizzáért

A SPEED BURGER ÉS 
PIZZÉRIA és a Csabai Mérleg 
közös játékán hetente egy ol-
vasónk egy egész hétre szó-
ló ebédmeghívást nyerhet 
tôlünk. Keresse „Hol készült 
a kép?” játékunkat a www.
csabaimerleg.hu oldalon!

Kolbászfesztivál 
a Csabai Farsangon

A legutóbbi kolbászfesztiválon a hagyományok elmélyí-
tését szolgálta a Krajcsó Pál-emlékverseny, amelyen nem-
csak sütni való kolbász készült, hanem meg kellett tölteni és 
le kellett adni egy szál vastagkolbászt is. A vastagkolbászt 
olyan körülmények között füstölték és tárolták, ahogyan azt 
annak idején Pali bácsi tette. Az emlékverseny eredményhir-
detését a Csabai Farsang keretében, február 18-án tartják az 
Andrássy Úti Társaskörben. A nyilvános zsûrizés 11.30 órá-
tól, az eredményhirdetés 14.00 órától lesz. A szervezôk min-
den csapattagot és érdeklôdôt szeretettel várnak. Bôvebb 
felvilágosítás a www.csabaikolbaszfesztival.hu honlapon 
olvasható.

Polonka Dorottya és Hankó Mátyás nemrégiben  ünne-
pelte 90. születésnapját. A város nevében Köles István bi-
zottsági elnök, dr. Kiss Gyula aljegyzô és dr. Bacsáné Kutyej 
Bozsena nemzetiségi referens köszöntötte ôket. Isten éltes-
se az ünnepelteket!

Szépkorúak köszöntése

Baji-Timkó Ábel díja
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A kézdivásárhelyi születésû 
Fekete Vince évek óta rend-
szeres szerzôje a Bárkának, 
sôt egy éve a Bárka online-on 
blogot is vezet. Tavaly három 
lapszámban szerepelt versei-
vel, humoros írásaival. A má-
sik díjazott Kiss Judit Ágnes, 
Budapesten élô közismert 
költô, prózaíró, akinek drá-
mai kísérletei is jelentôsek. 
Mindketten szerepeltek már 
a sikeres székely irodalmi 
humorfesztiválon Gyulán. 
Mûveikbôl és a Bárkában 
megjelent írásaikból ízelítôt 

kaphattunk az ünnepi esten, 
amelynek meghívott íróven-
dégei és szereplôi közt üd-
vözölhettük Bartus Gyulát, 
Banner Zoltánt, Becsy And-
rást, Csapody Kingát, Feke-
te Vincét, Darvasi Ferencet, 
Fodor Györgyöt, Kiss Judit 
Ágnest, Kiss Lászlót, Kôszegi 
Barta Kálmánt, Nagy Mihály 
Tibort, Szilágyi Andrást és 
Szpisják Hajnalkát. Az irodal-
mi szemelvényeket jól kiegé-
szítette a Berbécs zenekar 
muzsikája. 

Vándor

Marosi Viktor fotóiból az 
Andrássy Úti Társaskörben 
nyílt kiállítás, amely márci-
us közepéig látható.

Marosi Viktor Békéscsa-
bán született, és itt érettsé-
gizett az Evangélikus gimná-
ziumban. Középiskolás évei 
alatt az ifiházban mûködô 
Csabai Színistúdió tagja 
volt, késôbb Budapesten, az 
Új Színház stúdiójában foly-
tatta tanulmányait.  2007-
ben Londonba ment, ahol 
munka mellett fotózni kez-
dett. Egy év múlva Los An-
gelesben, a Lee Strasberg 
Theatre and Film Institute-
ban folytatta színészi és fil-
mes tanulmányait. Marosi 
Viktor világutazóként is ízig-

vérig békéscsabai, családja 
és barátai is itt élnek. A fotó-
zás mellett a Magyar Könyv 
Alapítvány ösztöndíjasaként 
Lee Strasberg színházi szak-
könyvét fordítja magyarra, 
amelybôl örökbecsû gondo-
latokat idézett a tárlat meg-
nyitóján egykori színistúdiós 
tanára, Józsa Mihály. A 
fiatal alkotó most elsô íz-
ben kápráztatta el fotóival 
szülôvárosa közönségét. 
Elsô kiállítása tavaly Buda-
pesten nyílt meg az Ötker 
galériában, az L. A. Analóg 
címû kiállítás képanyaga a 
Kaliforniában eltöltött nyolc 
hónap dokumentációja volt: 
egy másfajta életforma euró-
pai szemmel. 

V. A.Elek Tibor a díjazottak és a szerkesztôk körében

Ünnepi Bárka-est
Átadták az idei Bárka-díjakat

Marosi Viktor fotótárlata
Egy világpolgár utazásai képekben

Ünnepi Bárka-estnek adott otthont a Jókai színház vi-
gadója, ahol a Bárka-díjakat is átadták a jutalmazottak-
nak, fekete Vincének és Kiss Judit Ágnesnek. A Körös 
irodalmi Társaság a magyar kultúra napja alkalmából 
kiírt 2011-es (Himnuszhoz kapcsolódó) pályázata nyer-
teseinek bemutatása mellett dr. Elek Tibor, a Körös iro-
dalmi Táraság vezetôje értékelte a tavalyi és az idei elsô 
Bárka számokat. 

Várkonyi János kedvesen 
fogad bennünket birodalmá-
ban. A rá jellemzô szerény-
séggel, alázatossággal mesél 
gyerekkoráról, életérôl, az ôt 
ért hatásokról, s közben ter-
mészetesen a kérdésekre is 
készségesen válaszol. Sajátos 
humorát sem rejti véka alá, aki 
vele beszélget, úgy érzi, mint- 
ha örök idôk óta ismerné… 

Elôkerül a gyerekkor, a 
harmadik kerület hangulata, 
majd a meghatározó gim-
náziumi évek, Mokos Józsi 
bácsi iskolája.... A hetvenes 
években Várkonyi a vasfesté-
szet rabja volt, nagy hatással 
volt rá a mûfaj „apostola”, Cs. 
Pataj Mihály. A nyolcvanas 
években farost fonákjára kez-
dett festeni, majd a diófapácot 
részesítette elônyben: ezt az 
anyagot keverte temperával. 
Nyomdafestékkel is próbál-
kozott, ám ez utóbbi nem vált 
be, hisz nem alkalmas tartós 
mûvészeti alkotások létreho-
zására. Így érkezett el az olaj-
hoz, amely végigkísérte alko-
tói pályáján.

A kötetlen baráti beszélge-
tésen megismerjük az egyes 
képek történetét, Várkonyi 
életútját a különbözô korsza- 
kokban, segítôit, pártolóit, s 
az adott idôszak politikai, gaz-
dasági viszonyait az ô szem-
üvegén keresztül. A mûterem 
sajátos, „munka ízû”, illetve 
szagú levegôje inspiráló, bé-
kés sziget rohanó hétköznap-
jainkban. A képek a falon már 
nemcsak némán lógnak, ha-
nem beszélnek, mesélnek. 

Vándor Andrea

Jankay Tibor állandó tárlata
Madárábrázolások a Jankay galériában

Jankay Tibor (1899–
1994), ahogy oly sok alka-
lommal említette, különös 
és mély szeretettel von-
zódott szülôvárosához, 
Békéscsabához. Számos 
nemzetközi siker után újra 
és újra visszatért szeretett 
alföldi embereihez, tájaihoz, 
barátaihoz. 

Jankay Tibor hosszú, majd 
öt évtizedes amerikai emigrá-
ciója után is úgy vélte, csak 
és kizárólag Békéscsaba le-
het az ô mûvészetének és 
hagyatékának méltó örököse: 
1969-es elsô hazalátogatását 
követôen többször is vissza-
tért Csabára. Ahogy írásai-
ból, feljegyzéseibôl kitûnik, 
régi terve volt, hogy mindenét 
szülôvárosára hagyja majd. 
Ez a hagyaték 1997-ben 
került a festômûvész vég-
rendeletének értelmében a 
megyeszékhelyre, s ennek 
a hagyatéknak egy jelentôs 
részét tekintheti most meg 
a mûvészeteket kedvelô kö-
zönség egy új, állandó kiál-
lítás keretein belül a Jankay 
Gyûjtemény és Kortárs Galé-
ria állandó kiállítótermében.  

A kiállítás megnyitóján a 
megjelenteket Köles-Varga 
Edina, a galéria igazgatója kö-
szöntötte, aki elmondta, hogy 
a hagyaték Csabára érkezé-
sével régi vágya valósult meg 
az örökösöknek és a csabai-
aknak.  

– Az ünnepi hét rendez-
vénysorozatában a közmû- 
velôdési intézmények gaz-
dag programkínálattal je-

lentkeznek, és a 2003-ban 
megnyílt Jankay galéria most 
– két budapesti kiállítás után 
– a csabaiaknak is betekintést 
enged Jankay hagyatékába 
a Madár-ábrázolások címû 
állandó kiállításán – mondta 
Varga Tamás, a Jankay Tibor 
Mûvészeti Közalapítvány ku-
ratóriumának tagja. 

A tárlatot Szegediné Kozák 
Mária nyugalmazott múze-
umigazgató nyitotta meg az 
új Jankay lány: Borsi Rebe-
ka (a Bartók Béla Zeneiskola 
növendéke), valamint Major 
Gyula (Kazinczy Ferenc Ál-
talános Iskola) tanulója köz- 
remûködésével, aki Jankay 
memoárjából olvasott fel rész-
leteket. A mûvész már-már 
irodalmi mûgondossággal írt 
önvallomása segített megér-
teni Jankay gyermekkorát, az 
ôt ihletett egyszerû, paraszti 

életformát: a természet és az 
állatok szeretetét. Talán nem 
véletlen, hogy a tárlat hár-
mas tematikus egységének 
elsô részét a gyermekkor ih-
lette realisztikus madárábrá-
zolások és szárnyas állatok 
grafikai anyaga alkotja. A 
második rész festményekbôl 
és szobrokból áll, amelyek 
már a magyar és az ame-
rikai népmûvészet ihlette 
szárnyalás fantáziavilágába 
visz. Utóbbi a tárlat harmadik 
részében teljesedik ki: a re-
pülés, a szabadság, a festô 
szárnyalása az absztrakt exp-
resszionizmusban teljesedik 
ki. Az elrendezés, a temati-
kus válogatás Ván Hajnalka 
mûvészettörténész munká-
ját dicséri. A mûalkotásokat 
Petrovszki Zoltán restaurátor 
hozta kiállítható állapotba.

V. A.

Köles-Varga Edina és a „Jankay lány” a megnyitón

Várkonyi Jánost otthonában keresték fel barátai

Ünnep a hétköznapokban
Mûteremlátogatás Várkonyi Jánosnál

Névjegy:
Várkonyi János 1947. szeptember 23-án született Bé-

késcsabán, a helyi Rózsa Ferenc Gimnáziumban érett-
ségizett, majd 1971-ben végezte el a szegedi tanárképzô 
rajz szakát. Lírai, figuratív munkáiban a romantika, az 
irónia egyaránt felfedezhetô. Országos és külföldi tárla-
tokon rendszeresen szerepel. 1982 óta tagja a Magyar 
Alkotómûvészek Országos Egyesületének, valamint 
a Békéstáji Mûvészeti Társaságnak. Aktív résztvevôje 
a békési Csuta és a nagykanizsai Ludvig Nemzetközi 
Mûvésztelepnek. Táblaképek mellett könyvillusztráci-
ókat, grafikákat készít. Fôbb díjai: 1986. Székely Berta-
lan-díj, 2001 Békéscsaba Kultúrájáért elismerés. Képei 
megtalálhatók külföldi magángyûjteményekben (Auszt-
ria, Olaszország, Japán, Luxemburg, Svájc). Hazánkban 
több egyéni és csoportos kiállítás résztvevôje volt. 

Reök utcai otthonában keresték fel barátai, mûvésztársai 
Várkonyi János festômûvészt a magyar kultúra napja alkal-
mából. Az ünnepi látogatások nem új keletûek, hisz ahogy 
azt Mészáros Zsuzsától, a Munkácsy Emlékház mûvészeti 
vezetôjétôl megtudtuk, ötödik éve hagyomány ez Békés-
csabán. Az elôzô esztendôkben jártak már Holo Hóbel 
Lászlónál, Lonovics Lászlónál, gubis Mihály mûtermében 
és Sallai Lajosnál. Az ötlet Szente Bélától, a Békéscsabai 
Kulturális Központ igazgatójától származik.

Adódott egy lyukasórám. 
Hirtelen nem tudtam, mit csi-
náljak: ültessek fát, építsek 
házat vagy írjak könyvet? 
Vagy netán hódoljak nem 
túl gyakori idôtöltésemnek: 
a porszívózásnak, vagy te-
gyek be egy újabb adagot a 
mosógépbe?

Végül felhívtam egy bará-
tomat. Találkoztunk és egy 
kávé mellett átbeszéltük az 
élet dolgait. Nagyon jólesett, 
hogy nem valamelyik közös-
ségi oldalon küldött egy kávét 
egy smiley társaságában, ha-
nem BESZÉLGETTÜNK.

Közben az elmúlt hét ese-
ményei kavarogtak bennem. 
A magyar kultúra napját, 
akarom mondani, hetét ün-
nepeltük. Eszembe jutott egy 
mûvésztanár megjegyzése: 
amikor Churchillt arra kérték, 
csökkentse a kultúrára szánt 
kiadások összegét a nagy 
világégés, a második világhá-
ború idején, ô ártatlanul meg-
kérdezte: „Akkor tulajdonkép-
pen miért is harcolunk?”

Rég nem látott barátommal 
szürcsöltük a feketét. Lyukas-
óra. Valóban az volt, de nem 
üres. Az elmúlt napok, hetek 
eseményei visszavonhatatlan 

tanúbizonyságát adták an-
nak, hogy a kultúra olyan kin-
csünk, ami csak a miénk és 
lyukasóráinkban is kötelesek 
vagyunk ápolni, ôrizni, tovább- 
adni a következô generációk-
nak. Akár úgy is, hogy minden 
áldott nap mesélünk gyerme-
keinknek és beszélgetünk, ta-
lálkozunk barátainkkal. 

A lyukasórának nemcsak 
a diákok, tanárok örülnek. Bi-
zony szükségünk van rá mind- 
annyiunknak néha napján, 
hogy észrevegyük a szépet, a 
jót, az értéket, a kultúrát.

Remélhetôleg késôbb is 
megadatik majd a lyukasóra 
élménye, katarzisa, s tudunk 
örülni a következô feladat-
nak a strapával, rohanással, 
stresszel, a hétköznapi gon-
dokkal terhelt órák közepette.

Vándor Andrea

Lyukasóra

Jegyzet
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Máté Imre néprajzkutató a 
magyarok ôsvallásáról szóló 
könyvében számol be a nyir-
kai jóslatról.

„Hét táltos találkozott a 
nyirkai Hanyban. Két asz-
szonyember meg öt férfi-

ember. (…) Tudni akarták, 
meddig tart ez a nyomorú-
ság, meg miképpen alakul a 
jövendô. „Nagy hívás” akkor 
köll, ha az ÉG nem nyilatkozik 
magától…. A táltos asszony 
révületbe esvén átadta fejé-

ben lakó szelleme helyét az 
idézett SZELLEM-nek, hogy 
az az ô nyelvével szólalhas-
son. Elôször csak hebegett, 
aztán szóval szólta a régi 
nagy táltos üzenetét” – olvas-
ható a könyvben.

– 1956-ban Németország-
ba költöztem, ott kaptam 
meg az eredeti szöveget. 
Bendes József juttatta el 
nekem, aki részt vett ezen 
a táltostalálkozón 1947–’48 
környékén, és le is jegyezte 
– mesélte Máté Imre. – Ami-
kor elolvastam, borsódzott a 
hátam. Sok mindent én sem 
értek belôle, azt javaslom, 
mindenki értelmezze magá-
nak, ahogy tudja. Segítsé-
gül annyit tudok mondani, 
hogy a sámánisztikus jós-
latokra jellemzô a képletes, 
szimbolikus megjelenítés. 
Például a Szárnyas nyilak 
ôsi útja a Kínából Európába 
tartó selyemutat jelenti, a 
Piros mellvértû tulok pedig 
a Rotschild családot (néme-
tül: piros = roth, mellvért = 
Schild) – magyarázta Máté. 

Az interneten sok önkén-
tes vállalkozott rá, hogy értel-
mezze a jóslatot. Egyesek a 
szövegben utalásokat véltek 
felfedezni Gyurcsány Ferenc-
re és Orbán Viktorra is. – Nem 
örülök ennek, helytelen, hogy 
politikusokat és politikai pár-
tokat látnak bele a szövegbe, 
szerintem sokkal inkább er-
kölcsi csoportokról van szó. 
És bár szörnyûségeket jö-
vendöl napjainkra, de a régi 
magyar vallás nem fatalista 
volt, tehát nincs elôre megírt 

sors. Nekünk az a feladatunk, 
hogy elhárítsuk a leírt veszé-
lyeket – fejtette ki lapunknak 
Máté Imre. – A nyirkai jóslat 
vége azonban határozottan 
pozitív és én úgy érzem, ez 
a jobb kor, amirôl az írás be-
szél, már el is kezdôdött. 

Szabó Dóra

„Hét táltos találkozott a nyirkai Hanyban”

Euró Kapitány a kilencvenes évek elején Londonban 
született meg

Máté imre néprajzkutató

Máté Imre néprajzkutatónak egy táltos adta át az iratokat

Politikusok is szerepelnek a jóslatban?
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– Idén eddig körülbelül két-
ezer betekintési kérelem érke-
zett az állampolgárok részérôl 
– mondja Cseh Gergô Bende-
gúz, az intézmény vezetôje. – A 
levéltárban közel száz fô dol-
gozik, jól mutatja a leterheltsé-
güket, hogy körülbelül féléves 
várólista van. Bizonyos indokolt 
esetben, például a kérvényezô 
idôs korára vagy bírósági ügy-
re tekintettel, gyorsított eljárás-
ban keressük ki a vonatkozó 
adatokat, így azokba egy hó-
napnyi várakozás után már be 
lehet tekinteni. A honlapunkon 
elérhetô dokumentumok ki-
töltésével bárki kérheti a saját 
magával és közvetlen hozzá-
tartozóival kapcsolatos iratok-
ba való betekintést. 

Cseh Gergô Bendegúz 
elmondta: meglepôen sok 
emberrôl található valamilyen 
dokumentum a levéltárban. 
Eddig közel egymillió magyar 

állampolgár adatait azonosí-
tottuk be, de még nem értünk 
a munka végére. Persze, van, 
akirôl csak néhány sornyi le-
jegyzés található, míg mások-
ról többpolcnyi dokumentum 
áll rendelkezésre. Az iratokat 
elô kell készíteni, mert a szemé-
lyes adatoknak csak egy része 
nyilvános, vannak információk, 
amiket ki kell takarnunk. Az ál-
néven jelentô besúgók nevét a 
megfigyelt személy kérésére 
felfedjük. Az állampolgároknak 
arra is lehetôségük van, hogy 
rokoni kapcsolatuk igazolása 
után a közvetlen hozzátartozó-
ikkal, elhunyt családtagjaikkal 
kapcsolatos iratokat is megis-
merhessék. Akik jelentettek a 
múlt rendszerben, nem nézhet-
nek bele az általuk készített ira-
tokba. A politikai közszereplôk 
múltjával azonban bárki meg-
ismerkedhet a levéltárban.

GB

Az európai gazda-
sági nehézségek miatt 
elképzelhetô, hogy ismét 
Euró Kapitányt hívják se-
gítségül Brüsszelben. Az 
amerikai Superman, Ame-
rika Kapitány és Batman 
mintájára készített euró-
pai képregény-szuperhôs 
elôször az ezredforduló 
idôszakában bukkant fel 
képregényekben, és maga-
zinok hasábjain.

– A kilencvenes években az 
Európai Közösség intézmé-
nyeivel – elsôsorban az Eu-
rópai Parlamenttel – dolgoz-
tam együtt, tanácsadóként 
– mondja Nicolas De Santis, a 
figura ötletatyja. Az egyik, uni-
ós intézmények ismertségérôl 
szóló közvélemény-kutatás 
hatására született meg Euró 
Kapitány. – Európa, mint in-
tézményi szervezet, túl bo-
nyolult volt az átlagpolgárok 
számára, nem keltette fel az 
érdeklôdésüket, érzelmileg 
nehezen kötôdött hozzájuk. 

Európa túlságosan elitista 
volt, nem pedig egy népszerû 
jelenség. Ennek fényében 
született meg Euró Kapitány a 
kilencvenes évek elején Lon-
donban, azzal a céllal, hogy 
az embereknek az egyesült 
Európával kapcsolatos fel-
fogását és érzéseit tesztelni 
tudjuk, és az euró, mint valuta 
népszerûségét támogassuk. 

A szuperhôs azóta több 
képregényben felbukkant 
már, hogy felvegye a harcot a 
spekulánsokkal és a gonosz 
gazdasági bûnözôkkel, de az 
utóbbi idôben visszavonulót 
fújt.

– Idén megújul Euró Kapi-
tány internetes oldala, annak 
érdekében, hogy az európai 
együvé tartozást erôsítsük az 
emberek körében. Egyre több 
médiumban írnak, beszélnek 
európai állampolgárokról, az 
viszont nem jó, hogy sokan 
az euró eltûnésére számíta-
nak, pedig ez szerintem lehe-
tetlenség.

gb

Kétezren már tudják, kik 
jelentettek róluk

Euró Kapitány megmenti 
a kontinenst?

Botos Katalin szerint bizo- 
nyos szempontból érthetô 
a hitelnyújtó nagytôkések 
igénye, hogy a hitelezett ál-
lamok megadják adóssága-
ikat. A közgazdász szerint az 
adósságcsapdából kivezetô 
út egyszerû: a globális he-
lyett újból a lokális ér.

– Meddig fog elhúzódni a 
válság?

– Ezt még most nem tudja 
senki. Jósolni nem szeretnék, 
de az biztos, hogy az egész 
világ egy hatalmas átalaku-
lás elôtt áll. Több szinten is: 
az országok, a vállalkozások, 
az egyének belsô lelki világa 
is egyszerre változik, ennek a 
folyamatnak a hosszát nem 
lehet megbecsülni.

– Hogyan jutott el az Eu-
rópai Unió odáig, hogy több 
tagállama is szélsôségesen 
eladósodott?

– A válság kiindulópontja, 
hogy a pénzügyi intézmények 
bajba jutottak, melyeket az 
államoknak kellett kimenteni 
az adósságok felvállalásával. 
A bankokat megmentették, 

részben ennek következté-
ben hónapok alatt maguk 
az államok váltak hitelkép-
telenné. Az államokba vetett 
hitelezôi bizalom szerte a vi-
lágban mindenütt megingott. 
Az országok ugyanis hosszú 
idô óta eladósodtak, többet 
költöttek, mint amennyi bevé-
telük volt. Adósságot halmoz-
tak fel. A bizalomvesztéssel 
jöttek a leminôsítések, és 
ennek járulékos hatásai. Ta-
lán nem szimpatikus a pénz-
piacok magatartása – hiszen 
szorongatnak bennünket 

– de ha egy kicsit belegon-
dolunk, mi mit sem örülnénk, 
ha látnánk, hogy az általunk 
kölcsönadott pénz nincs biz-
tos helyen. Érthetô, hogy a 
pénzpiac arra szorítja az or-
szágokat: tegyék rendbe a 
gazdaságot.

– Hogyan jutott el Magyar-
ország a jelenlegi válságig?

– Magyarország nehéz 
helyzetben van, az eladóso-
dásunk kezdetekor csak a 
külföldi finanszírozás jöhetett 
szóba. A külföld egy idô után 
nem adott több hitelt a visz-

szafizetés finanszírozására, a 
forint árfolyama zuhanni kez-
dett. Ezt pedig mi magyarok 
közvetlenül a saját bôrünkön 
érezzük. Hadd idézzem 
Benjamin Franklint: Ember, 
mit teszel, ha eladósodásba 
sodródsz. Más embernek 
adsz hatalmat magad fölött. 
Ezt átültethetjük a magyar va-
lóságra is, az ország külföldi 
hitelezôk kezére adta magát 
azzal, hogy évtizedeken ke-
resztül túlfogyasztott. Többet 
fogyasztott, amennyit megter-
melt. Ez azért alakult ki, mert 
a pártok a kampányaikban az-
zal licitáltak egymásra, hogy 
mindenki jobbat akart ígérni, 
mint az elôzô. A konzervatí-
vok egy kicsit óvatosabbak 
voltak, szerintem a felelôsség 
elsôsorban a szociálliberális 
kormányokat terheli.

– Mi lehet a megoldás? 
– A magyar közmondás azt 

mondja, addig nyújtózkodj, 
amíg a takaród ér. A globá-
lisból vissza kell térnünk a lo-
kális összefogáshoz, a szoro-
sabb családi kötelékekhez.

Gombás Bálint
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Botos Katalin: 
A lokális összefogás a megoldás!

Botos Katalin közgazdász

A nyirkai jóslat 
napjainkra 

vonatkozó része

„A Fekete Kányák rend-
je hatalomra tesz szert és 
zsarolja a Kiskanászt, aki 
jót akarna (…) Zsarolja 
egy siheder kori barátja 
is, aki nagy vagyont ha-
rácsolt össze és villogó 
ruhában futkározik. Hu-
szonöt  strázsa ügyel rá. 
A Kiskanász – vásári hin-
tások sarja – igazságos 
szigort akar (...) Avítt he-
lyébe hevenyészett tör-
vényt erôszakol. Magára 
haragítja a Hadakat.”

Ki kicsoda a jóslatban?

Többen úgy vélik, hogy politikusaink is megtalálható-
ak a szövegben. Az alábbi szövegrész akár a 2002–2004-
es idôszakra is vonatkozhat. „A döglött sárkány kutyáit 
a Koronázatlan Cár veszi pórázra. A Szûkszavú Tárnok-
mestert tuszkolják élre. Saját táborából ütnek pártot elle-
ne, mert a Koronázatlan Cár úgy akarja. Paprikajancsiból 
csinál vezért. A nemzet tûri – nem látja meg rajta a ránga-
tó madzagokat. A csellel hatalomra segített Paprikajancsi 
pofátlanul önkényeskedik. Nyegle és buta. A Kiskanász 
malmára hajtja a vizet.” Sokan úgy értelmezik, hogy a 
„Koronázatlan Cár” Putyin, a „Paprikajancsi” Gyurcsány 
Ferenc, a „Kiskanász” pedig Orbán Viktor lehet.

A nyirkai jóslatot sokan „magyar nostradamusi” jós-
latnak tekintik. Máté imre néprajzkutató szerint minden-
kinek magának kell értelmeznie a több mint 60 éves szö-
veget, amely sok jövôbeni borzalmat ír le. A jövendölés 
végkicsengése azonban pozitív, ráadásul a jövô megvál-
toztatható. 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárá-
ban ôrzik azokat a dokumentumokat, amelyeket az elmúlt 
rendszer alatt a különbözô belügyi szervek tisztjei, besú-
gói készítettek a megfigyelt állampolgárokról. Elôzetes 
bejelentkezés mellett bárki megnézheti, hogy mit írtak 
róla a múlt rendszerben, a dokumentumok másolatait 
pedig akár haza is vihetik az érintettek.
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–  A kötelezô törzsanyag 
mellett minden iskolának 
lehetôsége van megvalósí-
tani a saját oktatási prog-
ramját, céljait, ezen belül 
pedig az egyes pedagó-
gusoknak is módjuk van 
arra, hogy a tantárgyhoz 
kapcsolódóan szabadon 
választott témával foglal-
kozzanak. Ezért kerülhet 
az érettségi tételek közé az 
Akkezdet Phiai nevû zene-
kar munkássága – mondja 
Zalay Szabolcs igazgató.

Bús Éva magyar–törté-
nelem szakos pedagógus 
az adott végzôs osztállyal 
együttgondolkodva, a di-
ákok kérésére vette bele a 
rapzenekart a tananyagba, 
amelynek mûvészete az 
érettségi tételek között is 
szerepel. A tétel címe: slam 

poetry – magyarul villám-
költészet –, ami egy stand-
up comedy-hez hasonló, 
rögtönzéseken alapuló ze-
nés-verses színpadi mûfaj.

A tananyagban két órá-
ban foglalkoztak a villám-
költészettel, a 13. F-ben ta-
nuló francia szakos fiatalok 
kiselôadásokkal készültek 
a témában, amelyek – a 

tanárnô szerint – nagyon 
színvonalasra sikerültek. 
Ez újabb igazolást jelen-
tett számára, hogy érde-
mes foglalkozni a témával. 
A diákoknak lehetôségük 
volt megismerni azt is, 
hogy ezek az alkotások, 
versek  miként születnek 
a gyakorlatban. A szöveg 
elemzésével is foglalkoztak 

a tanórákon. – Az érettségi 
tételek között – az iroda-
lom határterülete téma-
körben – idén debütál a 
slam poetry, de tavaly már 
A képregény és a manga, 
mint kultúraközvetítô forma 
– Shakespeare adaptációk 
címû tételt is húzhattak a 
pécsi gimnazisták. 

GB

Tavaly a manga képregényt vették fel a tételek közé

Idén magyar rapzenekarból 
érettségizhetnek Pécsett
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A Helyi Téma a megadott 
e-mail cím segítségével 
felvette a kapcsolatot a ha-
misítóval, aki – meglepeté-
sünkre – megosztotta ve-
lünk szakmai tapasztalatait. 
– Legnagyobb érdeklôdés 
a nyelvvizsgák terén van, 
ez kell a legtöbb embernek. 
Sajnos nálunk „csak” papí-
rokat lehet kapni, tehát ezek 
mögött a papírok mögött 
nincs valós tartalom, így az 
elsô „leellenôrzésnél” bukás 
van. Errôl természetesen tá-
jékoztatom a megrendelôket 
is. Diplomára, érettségire, 
OKJ-s bizonyítványokra 

egyaránt van kereslet. Nem 
vagyunk drágák, és jó a 
minôség –  büszkélkedik tör-
vényellenes szolgáltatásával 
Tamás. A többes szám elsô 
személyben megfogalma-
zott mondatok arra utalnak: 
nem magányos elkövetôrôl 
van szó.

A hamisító bevallása sze-
rint a vevôkör a 18–65 éves 
korosztály. 

– Több 60 év feletti úr 
rendelt már papírokat, fôleg 
külföldi munkavállaláshoz. 
Külföldön biztonságosan 
használható papírok ezek. 
Magyarországi felhaszná-

lásra én kizárólag régebbi 
típusú papírokat javaslok. 
Az elôzô rendszerbeli, régi 
címeres bizonyítványok ma 
is bárhol megállják a helyü-
ket, hiszen semmilyen biz-
tonsági, ellenôrizhetô elem 
nincs bennük. Sokszor már 
a kiadó oktatási intézmény 
sincs meg, sôt, már az épü-
let sem. 

Tamás – mint az átla-
gos kereskedôk – becsüli a 
nagy tételben vásárló ügy-
feleket. – Volt, aki rendelt 
két diplomát, majd, miután 
meglátta a minôséget és a 
szakszerûséget, rendelt még 
PhD-t és nyelvvizsgát is! A 
Helyi Témát a rendôrség úgy 
tájékoztatta, hogy a BRFK 
már nyomoz az ügyben.

190 ezerért bármilyen diplomát vásárolhatunk

Megszólal a közokirat-hamisító!

Nemcsak nyelvvizsgára, diplomára, érettségire, de 
OKJ-s bizonyítványokra is van kereslet

Süveg Márk „Saiid” és Závada Péter „Újonc” munkásságából is fel kell készülniük 
idén a pécsi érettségizôknek
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iskolai okmányok hamisításával foglalkozó szolgálta-
tásra bukkant a Helyi Téma az interneten. A honlapon ír-
tak szerint: érettségi bizonyítványt 150 ezer forintért, dip-
lomát 190 ezerért, állami nyelvvizsga bizonyítványt 100 
ezer forintért kínálnak. „Mi 12 éve dolgozunk töretlenül, 
több mint 1000 megrendelést teljesítettünk biztonság-
ban, de még mi sem tudnánk kideríteni semmiféle igaz-
ságügyi, rendôrségi módszerrel, hogy egy hónapja kinek 
készítettünk megrendelést!” –  áll a honlapon.

– Évente 200–250 fiatalt 
hoznak be az osztályunkra 
hasonló okok miatt – mond-
ja Zacher Gábor toxikológus 
fôorvos. – Ebbôl a széles 
médiaérdeklôdést kiváltó 
esetbôl is kiderült, hogy a 
partidrogoktól is lehet életve-
szélyes állapotba kerülni, nem 
veszélytelenebbek ezek sem a 
klasszikus szereknél, például a 
heroinnál. 

A szakember elmondása 
szerint a legtöbbször mara-
dandó egészségkárosodást 
eredményez a szerhasználat, 
ebben az esetben azonban – 
szerencsére – ez nem történt 
meg.

– Hülyébbek nem lettek 
ezek a fiatalok sem, mint vol-

tak – fogalmazott a fôorvos. 
Zacher Gábor a Helyi Téma 
kérdésére elmondta, vannak 
visszatérô pácienseik ebbôl 
a korosztályból, de nem hiszi, 
hogy valaki a kórházi élmé-
nyek hatására hagyna fel a ká-
bítószer használatával.

– A napokban jót mosolyog-
tam azon az interneten keringô 
képen, amit a fiam mutatott 
meg otthon. A fotóm alatt az a 
szöveg olvasható, hogy „Ha ôt 
látod buli után, anyuciék nem 
fognak örülni”. De a tapasztala-
tom szerint egy negatív kórhá-
zi élmény kevés ahhoz, hogy a 
kábítószerezés abbahagyásá-
ra késztesse a fiatalokat.

gb

– A külföldi behozatalt ha-
zai hússal lehetne kiváltani. 
Nagy igény lenne az olyan 
ízletes sertéshúsra, amelyet 
kolbászalapanyagként hasz-
nosíthatnának a húsfeldolgo-
zók. A házi nevelésû állatok 
erre alkalmasabbak, hiszen 
az ólban más módon hizlalják 
ôket, mint a tömegtermelésre 
ráállt vállalkozók, így a húsuk 
íze is más lehet – mondja Né-
meth Antal.

– A hízók nevelésével járó 
napi feladatok, az ezzel járó 
felelôsség, a takarmány meg-
termelése a kertben azokat az 
embereket is visszaszoktatná 
a munkához, akik régebb 
óta állástalanok, és megél-

hetést is nyújtana nekik. Bár 
a felelôsség miatt elôször 
egyetlen állattal célszerû kez-
deni, de ahhoz, hogy gazda-
ságos legyen, három-öt mala-
cot kell tartani egy portán.

Egy süldô beszerzése 
25 ezer forintba kerül és 
ugyanennyit kell beruház-
ni az induló táp – például 
kukoricaôrlemény – megvá-
sárlásába. – Egyelôre nincse-
nek pontos adataink, hogy 
mennyien vesznek részt a 
programban, de Somogyban, 
Pest megyében és Északke-
let-Magyarországon már több 
vállalkozó szellemû falusi vá-
gott bele a malactartásba.

gb

Zacher Gábor: Hülyébbek 
nem lettek, mint voltak!

Egy koca, egy porta: 
ötvenezer a beugró?
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Az interneten kering a kép

A külföldi behozatalt hazai hússal lehetne kiváltani

Hatalmas szerencséje volt 
annak a három fiatalnak, akit 
az év elején eszméletlenül 
találtak meg a fôvárosban: 
a gina nevû kábítószer miatt 
életveszélyes állapotba ke-
rült 17 és 22 év közötti sze-
mélyek  csak a szakszerû 
orvosi ellátásnak köszön-
hették az életüket. A fiatalok 
nem szenvedtek maradan-
dó agykárosodást, ahogy 
Zacher gábor toxikológus 
fogalmaz, nem lettek hü-
lyébbek, mint voltak.

öt év alatt akár egymillió hízóval is megnövekedhet a 
hazai sertésállomány, amennyiben sikeres lesz az Egy 
koca, egy porta program. Németh Antal, a Vágóállat és 
Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a 
Helyi Témának elmondta, hogy ezzel meg lehetne nö-
velni a hazai hízóállományt, amely évek óta mélyponton 
van, mintegy 3 milliós darabszámmal.
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A szóbeli magyar nyelv 
és irodalom érettségi té-
telek között ma már egyre 
többször találkozunk a fia-
talok érdeklôdési körébe jól 
beleillô tanulnivalókkal is. 
A pécsi Leôwey Klára gim-
náziumban például az egyik 
osztályban már Shakes-
peare és a manga kapcsola-
táról érettségizhettek a diá-
kok, idén pedig az Akkezdet 
Phiai nevû magyar rap for-
máció kerül terítékre.

Három év járhat érte
A hatóságok az elmúlt három évben közel 30 ezer 

közokirat-hamisítási ügyet derítettek fel. A rendôrség tá-
jékoztatása szerint az 1974-es IV. törvény rendelkezései 
szerint aki hamis, hamisított közokiratot készít, felhasz-
nál, az akár 3 éves szabadságvesztéssel is büntethetô.



Radnóti Miklós 1944-
ben írt, Nem tudhatom 
címû versét választották 
az Ország Versének. For-
radalmi hangulatú, istenes 

és szerelmes költemények 
egyaránt indultak a meg-
mérettetésen, összesen 
168 vers kapott szavazatot 
a legnagyobb közösségi 
oldal felhasználóitól. Az 
élmezôny érdekesen ala-
kult: az elsô tíz helyezett 
között van két-két József 
Attila- és Ady Endre-költe-
mény (Tiszta szívvel, Óda, 
Ôrizem a szemed, Kará-
csonyi rege), egy-egy vers 
Kosztolányi Dezsô, Tóth 
Árpád és Szabó Lôrinc tol-
lából (Akarsz-e játszani, 
Lélektôl lélekig, Semmiért 
egészen), az élen viszont 
egészen egyértelmûen 
Radnóti Miklós végzett, 
mindhárom dobogós hely 
az övé. A Két karodban és a 
Tétova óda címû szerelmes 
költeményei a második és a 
harmadik helyen végeztek.

iiiBulvár / Érdekesség

Egy bevásárlóközpont 
könyvesboltjában talál-
koztunk a Csillag Születik 
egykori felfedezettjével,  
Kovácsovics fruzsinával, 
aki elárulta: óvónônek ké-
szül. A zenélést természe-
tesen nem hagyta abba – 
éppen egy gyereklemez 
anyagán dolgozik –, távoli 
terve azonban egy saját 
magánóvoda létrehozása.

– Mostanában mintha 
nem erôltetné a szereplést. 
Megunta a popzenei pá-
lyát?

– A roadshow-szerû fel-
lépéseket tényleg nem 
kedvelem. De ez nem azt 
jelenti, hogy abbahagytam 
a zenélést. Most például 
zongorázni tanulok, de egy 
gyereklemezt is fogunk ké-
szíteni, ahhoz írunk dalokat 
a legidôsebb bátyámmal, 
Dáviddal. 

– Óvódapedagógusnak 
készülsz. Mennyire van 
köze a gyereklemeznek az 
óvónôi pályához?

– Ez egy bonyolult do-
log. A gyereklemezrôl már 
nagyon régen is szó volt, 
jóval egyetemi éveim elôtt. 
De nyilván köze van hoz-
zá, mert most már tudom, 
hogyan kell a gyerekek-
kel beszélni. Tudom, mert 
köztük mozgok. Ma még 
nem biztos, hogy késôbb 
óvónôként helyezkedem el 
– a mesterképzés kereté-
ben gyermekpszichológiát 
szeretnék majd tanulni, de 
a gyakorlataim során két 
helyen is azt mondták ne-
kem, szívesen felvennének 
magukhoz dolgozni, ha vé-
geztem.

– Hallgatnak rád a gyere-
kek?

– Rólam azt szokták 
gondolni, hogy biztos na-
gyon mézes-mázos vagyok 

velük, pedig inkább szigo-
rúnak gondolom magam. 
Ahogy megy elôre az idô 
– és most már harmadéves 
vagyok –, egyre jobban 
tudom, mivel kell lekötni 
a gyerekek figyelmét. Már 
nem vagyok az az elveszett 
lány, mint az elején. Ré-
gen még megettek regge-
lire, most már tudok velük 
óvónôként beszélni. Mond-
hatni, teljesen beleszeret-
tem ebbe a szakmába. Sze-
retném, ha egyszer lehetne 
egy magánóvodám, amit 
frissen végzett, lelkes kollé-
gákkal töltenék meg.

– Mennyire követ még 
téged a hírnév? Például az 
óvodások felismernek?

– Nem. Nem is tudom, 
hogy lehetnék-e elôttük 
eléggé hiteles, ha tudnák, 
hogy ki vagyok. 

GCSB

Havasi Balázs zongora- 
mûvész igazi magyar siker-
történetnek tartja a nem-
zetközi népszerûségéhez 
vezetô utat. A zenész büsz-
ke arra, hogy ma már senki 
nem mondja meg neki, mit 
hogyan kellene csinálnia. Az 
is kiderült: Havasi élvezi, ha 
néha kicsit rocksztár lehet.

– Legújabb produkcióját 
a Hooligans dobosával, Kiss 
Endivel közösen hozták létre. 
Elsô hallásra elég furcsa páro-
sítás, a klasszikus zenét rock 
dobbal keresztezni.

– Tíz éve vagyunk ba-
rátok Endivel. Ha mi nem 
lennénk jóban, soha nem 
jutott volna eszembe, hogy 
zeneszerzôként megkockáz-
tassak egy ilyen produkciót, 
sokat lógtunk együtt és gyak-
ran felmerült, hogy dolgoz-
zunk össze. Két éve eljött az 
idô, hogy megpróbáljuk. A 
stúdióban Endi odaült a dob-
hoz és elkezdett játszani, telje-
sen megfagyott a levegô, ek-
kor tudtam, hogy olyan dolgot 
csináltunk, aminek hatása lesz 
az életemre a jövôben. 

– Mennyit készültek a pro-
dukcióra? 

– Az elsô évben csak 
ötleteltünk, próbáltuk kitalálni, 
hogy milyen legyen a lemez. 
Szerencsére olyan körülmé-
nyek között tudtunk dolgozni, 
mint bármelyik amerikai pro-
dukció, se idô-, se pénzkorlát 
nem volt. Nagyon fontos min-
den zenei projektemnél, hogy 
nemzetközi szintû produkció 
jöjjön létre, meggyôzôdésem, 
hogy tehetségben verjük a 
világot, csak anyagi források 
hiánya miatt maradunk le.  

– Külföldön hogy fogadták a 
produkciót? 

– A Drum & Piano Projekt-
nek nincs sehol a világon alte-
regója, az amerikaiak nagyon 
érdeklôdnek iránta.

–  Komolyzenész révén, 
hogy áll a rockzenével? 

– Bevallom, sokáig 
rocksztár szerettem volna len-
ni, Endi révén pedig egy kicsit 
lehetek rocksztár is. 

– Hogyan lett mégis komoly-
zenész? 

–  Mikor zenélni kezdtem, én 
nem komolyzenésznek láttam 
magamat. Az egész fizimis-
kám elüt tôle, de hálás vagyok 
a sorsnak, hogy a komolyzene 
felé terelt. Extravagánsabb a 
személyiségem, és a klasszi-
kus zenében a szabályokat 
illlik betartani, különben a kriti-
kusok komolyan megszólnak. 
De ez engem nem érdekel, én 
diktálom a szabályokat. Ami 
nekünk tetszik, azt csináljuk, 
és reméljük, hogy a közönség 
vevô lesz rá. Nem véletlen, 
hogy a Drum & Piano Projekt 
albumnak a címe Freedom, 
azaz szabadság lett.  

– Teltházas koncerteket ad, 
mégis alig szerepel a hazai saj-
tóban… 

– Igazán büszke vagyok 
arra, hogy mindenféle bulvár- 
és médiamegjelenés nélkül 
sikerült egy komoly rajongó-
bázist felépíteni. Közvetlenül 
kommunikálunk velük, van 

egy nagyon jó e-mail rend-
szerünk.  Nem kell bemen-
nem olyan tévémûsorokba, 
ahová nem akarok. Nincs is 
rá szükségem, hiszen a tavaly 
decemberi koncertemre már 
nyáron elfogytak a jegyek. 

– A szavaiból kivéve, önnek 
nem fontos a sztárság.

– Lerombolódott a sztárság 
értéke, mindent megmutattak 
magukból az ismert emberek. 
Nem maradt meg körülöttük 
az a fajta titokzatosság, ami 
a külföldi sztárokat körüllengi. 
Külföldön egy sztár otthonába 
ritkán vagy soha nem mehet 
be a sajtó, nálunk úgy járnak 
be a tévések a celebekhez 
nagy kamerákkal, mintha a 
közértbe mennének. Nekem 
nem az a célom, hogy ismert 
ember legyek, hanem az, 
hogy jó dolgokat hozzak létre.  
Nekem ehhez nem kell fôznöm 
a tévében. Vallom: igenis lehet 
Magyarországon nagyot ál-
modni, lehet három év alatt a 
nullából nagyot építeni. Amit 
csinálok, ez egy magyar si-
kertörténet.  A kitartó munka 
és sok energia meghozza a 
gyümölcsét. 

– Mostanra teljesen a saját 
útját járja?

– 26 évig tanultam zon-
gorázni, elvégeztem a zene-
akadémiát, miután a szakmát 
megtanultam, elkezdtem kom-
ponálni és megkerestem a sa-
ját egyéniségemet. Csak olyan 
produkciót hozok létre, amit 
én akarok, ezért saját kiadót 
alapítottam, ahol senki nem 
mondja meg nekem, hogy mit 
kéne csinálnom. Mindennap 
gyakorlok, angolul tanulok és 
edzeni  járok, hogy fizikailag is 
bírjam a koncertsorozatot. Van 
úgy, hogy éjszaka közepén 
felébredek, van egy jegyzet-
füzetem az ágy mellett, lejegy-
zetelem, ami éppen eszembe 
jutott és utána visszaalszom. 

– Nem félti a kezeit? Úgy 
tudom, egyszer korcsolyával 
átmentek az ujjain… 

– Lábszárfogóztunk, én el-
csúsztam, a korcsolya pedig 
elvágta az ujjamat.  Ez egy 
nagyon veszélyes játék, pláne 
egy zongoramûvésznek. De 
én ilyen bohém voltam. Egy-
szer thai-boksz közben eltört 
a kezem. Ezeket a hobbikat 
már nem csinálom, ugyanis: 
felnôttem. Szerencsére a ke-
zem jól bírja a strapát, a sport 
nagyon sokat segített. 

Nagy orsolya

Havasi Balázs: Én egy magyar 
sikertörténet vagyok! 

Kiss Endi dobos és Havasi Balázs zongoramûvész közös projektje nemzetközi szinten 
is egyedülálló

Egyre jobban tudja, mivel 
kell lekötni a gyerekeket

Fruzsinát már nem tudják 
megenni reggelire
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Gyurcsík Tibi: Nyertek már férfiak is! Radnótié az Ország Verse
Noha gyurcsík Tibi korán 

elbúcsúzott az X-faktortól, 
most mégis gyôztes válhat 
belôle. A 25 éves énekes 
bejutott az Eurovíziós Dal-
fesztivál január végén meg-
rendezett elôdöntôjébe, s 
elképzelhetô, hogy ô képvi-
seli majd Magyarországot az 
azerbajdzsáni döntôn.  

– A Back in Place címû dalt 
nem kifejezetten a dalfesztivál-
ra készítettük, de sokak szerint 
annyira jól sikerült, hogy meg-
próbálkoztam vele. És lám, úgy 
tûnik, egyelôre bejött – mondta 

a Helyi Témának Tibi. – Ez a 
dal hatalmas érzéseket vált ki 
belôlem, nagy kitörések van-
nak a refrénben. Amikor ének-
lem, olyan érzésem van, hogy 
fel tudnék repülni a felhôkre 
is – osztotta meg érzéseit Tibi, 
aki nem foglalkozik azzal, hogy 
Magyarországról többnyire 
nôk jutottak ki a nemzetkö-
zi versenyre. – Nem hiszem, 
hogy a nemek befolyásolják az 
esélyeimet. Egy férfinak is lehet 
esélye, hiszen tehetségkutató-
kat sikerrel nyertek már férfiak 
is – magyarázta az énekes. 

No

1956 óta rendezik
Az Eurovíziós Dalfesztivált 1956 óta rendezik meg, 100 

és 600 millió közé teszik a nézôk számát, hiszen Európán 
kívül is számos országban közvetítik. A legjobb magyar 
helyezést eddig Bayer Friderika érte el 1994-ben: negye-
dik lett a Kinek mondjam el vétkeimet? címû dallal. 

Ez a dal hatalmas érzéseket vált ki belôlem
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Törôcsik Mari hosszú ideje 
kerüli a nyilvánosságot. Sze-
repeit eljátssza, de amint tud, 
igyekszik elrejtôzni, magán-
emberként nem szólal meg. 
Garas Dezsô temetésén is 
minden erejét összeszedte, 
hogy beszélni tudjon. Decem-
ber közepén, mikor megkap-
ta a Barátság Érdemrendet, 
mindössze egy mondattal 
köszönte meg az elismerést. 
A Helyi Témának elárulta 

ennek okát. – Kérem, ne ha-
ragudjanak rám, de nagyon 
sokat dolgoztam az elmúlt 
idôszakban, fáradt vagyok – 
mondta Törôcsik Mari, mikor 
interjút kértünk tôle. – Min-
den felkérést eltolok tavaszra. 
Februárban Berlinbe utazom, 
utána is lesz egy utam, márci-
us elôtt nem vállalok semmit 
– magyarázta a színésznô, 
majd a tôle megszokott ked-
vességgel folytatta. – Hálás 

vagyok, hogy ilyen öregen is 
felém fordulnak, de most pi-
henni szeretnék. 40 éve nem 
volt ilyen, hogy végigdolgoz-
tam a nyarat. Az én hibám, túl-
vállaltam magam. Ezenkívül 
nagyon megviselt Schwajda 
György és Garas Dezsô tá-
vozása is – mondta Törôcsik 
Mari. – Nagyon köszönöm az 
érdeklôdést, és kérem, legye-
nek türelmesek velem.

szd

Dukai Reginának – sa-
ját szavaival – felemelô 
boldogságot okoz, ha má-
sokon segíthet. Újévi fo-
gadalma is az volt: 2012-
ben szeretne minél több 
jótékonysági akcióban 
részt venni.

– Amire a legbüszkébb 
vagyok, az a Cserny Péter 
Csecsemôalapí t ványnál 
végzett munkám, voltam 
bent náluk, sôt koraszü-
lött mentôvel is mentem 
– magyarázta a modell. 
– Elôfordul, hogy anyu-
kámmal otthon Kapuváron 
kipakoljuk a szekrénybôl 
a felesleges holmikat és 
a Máltai Szeretetszolgálat 
konténereibe tesszük – 
mondja Regina, aki fontos-
nak tartja, hogy példát mu-
tasson a fiataloknak. – Jó 
érzés jót tenni! Példát kell 
mutatnunk azoknak, akik 
kedvelnek minket. Lássák, 
hogy másokon segíteni 
jó dolog, és ôk is érezzék 
azt a boldogságot, amit én 
érzek egy-egy ajándék át-
adása után. 

No
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Divattal az esélyegyen- 
lôségért címmel, profi és 
mozgássérült modellek 
részvételével tartottak di- 
vatbemutatót Budapes-
ten. A rendezvény ötlet-
gazdája és háziasszonya 
Jaksity Kata jószolgálati 
nagykövet volt.

– Két-három éve kerül-
tem kapcsolatba a kere-
kes székesekkel – mond-
ja Jaksity Kata. – Akkor 
vettem részt elôször egy 
kifejezetten mozgáskorlá-
tozottaknak szóló divatbe-
mutatón. Azóta dolgoztam 
azon, hogy egy olyan be-
mutatót szervezzek, ame-
lyen egészséges emberek 
és mozgáskorlátozottak 
egyaránt részt vesznek. A 
célom az volt, hogy felhív-
jam a figyelmet: a mozgás-
korlátozottak is ugyanolyan 
emberek, mint bárki más, 
ôk is szeretnek öltözködni. 

– Bár korábban már vet-
tem részt hasonló rendez-
vényen, ez volt az elsô, ahol 
az egészséges és mozgás-
sérült modellek együtt lép-
tek kifutóra – mondja Almási 
Niki mozgássérült modell. 
Niki elmondása szerint ke-
rekes székesként csak a 
nadrágokkal szokott prob-
lémája lenni a vásárláskor. 
– Mivel ülök, egy kicsit más 
fazonra van szükség, mint 
a járni képes embereknek. 
Nem mutat szépen, ha a 
nadrág elöl felcsúszik a 

derekam fölé. Néha azért 
próbálok bevásárlóköz-
pontokban is vásárolni, 
a próbafülkék azonban 
gyakran túl szûkösek egy 
kerekes székkel közlekedô 
számára. Nagyon örülök, 
hogy részese lehettem en-
nek a kezdeményezésnek, 
élvezetes volt, és jó lenne, 
ha lennének ilyen, mozgás-
korlátozottakat is megszó-
lító rendezvények – mondja 
Almási Niki. – Hiába, nô va-
gyok, imádom a divatot!

gb

– Sokan nem tudják, mi-
lyen foglalkozás a súgóé. 
Volt egy takarító néni, aki 
Pilisszentkeresztrôl járt be. 
Egyszer megkérdezték a 
helyiek, hová megy, ô meg 
rávágta: megyek takarítani 
a besúgóhoz – kezdi Tarr 
Mari, miközben lakásába 
invitál. – Sulyok Mária meg-
tanított engem egy dolog-
ra, azt mondta: Mari, egy 
bizonyos kor után kellenek 
a hálóinges hétköznapok. 
És ez igaz, néha ki kell kap-
csolni a külvilágot, relaxálni 
kell – mondja, miközben 
fotókat szed elô. – Erre az 
van írva: „Ôrangyalom, biz-
tos, hogy jól mondom? Re-
megve, de szeretettel: Ôze 
Lajos” – olvassa, majd egy 
másik képet vesz elô. – Itt 
van, kérem szépen, Tarr 
Béla, gyerekkorában.  Ek-
kor még csak 1-2 mondatos 
szerepei voltak – meséli a 
világhírû filmrendezô édes-

anyja nevetve. – Págerék 
szinte kislányukként sze-
rettek, Husztiékkal sokszor 
vacsoráztam, Mensáros 

Laci volt az egyik legjobb 
barátom, együtt jártunk 
Pannonhalmára a kolostor-
ba – emlékezik Tarr Mari. 

miközben gesztenyepüré-
vel kínál. – Garas Dezsôvel 
Bösendorfer címen csinál-
tunk egy kétszemélyes, 
egyfelvonásos darabot. 
A darab végén már csak 
a Dezsô volt egyedül a 
színpadon, egy 2-3 per-
ces néma játéka volt és 
egyetlen mondata. Én már 
a színfalak mögött jártam, 
mondván, azt az egy mon-
datát úgyis tudja, 200-szor 
már tudta. Csend volt a 
színpadon, ezért visszaro-
hantam és besúgtam azt 
az egy mondatot. Dezsô 
késôbb odajött, és azt 
mondta: a hetedik érzékem 
jól mûködik. Honnan érez-
ted? –  hangzott a kérdés. 
Azt válaszoltam: van egy 
ôrangyalom, aki megbök, 
ha meg kell szólalnom. 
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A 78 esztendôs súgó hálóinges hétköznapjai

Mari ôrangyala segítette Garas Dezsôt

Tarr Marinak mindenkirôl van egy kedves története

Almási Niki mozgássérült 
modell

Dukai Regina: Jó érzés jót tenni

Törôcsik Marit megviselte garas Dezsô halála

A mozgássérültek is 
szeretik a divatot

Minden színészt ismer, 
mindenkirôl van egy kedves 
története, amit örömmel el 
is mesél. Tarr Mari 55 éve a 
Madách Színház súgónôje, 
emellett 334 tévéjátékban 
dolgozott. 2005-ben meg-
kapta a Magyar Köztársa-
ság Ezüst érdemkeresztjét, 
az elôzô rendszerben pedig 
– ahogy ô fogalmaz – három 
piros díjat. Mindenki Marija 
vasárnap lesz 78 éves, de 
egy kamasz lelkesedésével 
mesél és él.

A függöny újra 
felgördül

A magyar kultúra napja 
alkalmából, a közelmúltban 
a Karády Katalin Múzeum 
Kávéházban Tarr Mari, aki 
55 éve a Madách Színház 
súgónôje, a 20. század 
legendás színészalakjaira 
emlékezett a megszokot-
tól eltérô szemszögbôl. 
Beszélgetôpartnere ezen 
az estén Péter Zsolt, a 
Karády Katalin Múzeum 
Kávéház mûvészeti ve- 
zetôje volt.
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Dukai Regina egész évben 
jótékony

Törôcsik Mari kerüli a sajtót



BÉKÉSCSABAI KÁBÍTÓSZERÜGYI 
EGYEZTETÔ FÓRUM

A Békéscsabai Kábító
szerügyi Egyeztetô Fórum 
mûködési feltételeinek bizto-
sítására, valamint a drogprob-
léma kezelését célzó helyi 
stratégiák megvalósulásának 
elômozdítására 2011. évben 
benyújtott pályázatai  alapján 
a Nemzeti Erôforrás Minisz
térium és a Nemzeti Család 
és Szociálpolitikai Intézet 
által 2 500 000 Ft vissza 
nem térítendô támogatás
ban részesült. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat 2001. évtôl a KIOS 
Bizottságán keresztül az if-
júsági feladatokra fordítható 
pénzeszközökbôl évente a 
KEF éves mûködésére (prog-
ramok, képzések, pályázatok) 
külön összeget különített el. A 
pályázaton elnyert támoga-
táshoz az 5 százalékos kész-
pénzes önerôt Békéscsaba 
Megyei Jogú Város által nyúj-
tott támogatásból biztosítjuk.

A nyújtott támogatásból 
500 000 Ftot koordinációs 
tevékenységeinkre fordí-
tunk, amelynek célja, hogy a 
KEF multidiszciplináris team-

ként, a területen mûködô in-
tézmények és a helyi közös-
ség bevonásával legyenek 
alkalmasak a térségben adó-
dó szükségletekre való reagá-
lásra, a szükséges cselekvési 
lépések meghatározására, 
azok összehangolására, prio-
ritások felállítására, képzés és 
szervezetfejlesztés lebonyolí-
tására.

A támogató a kábítószer 
prevenciós programok, ál
talános, célzott és javallott 
komplex prevenciós tevé
kenységek megvalósításá
ra 1 000 000 Ft támogatást 
nyújtott.

Megvalósítandó
tevékenységek:
1. Kortárs segítôk képzése 
(Békéscsaba helyi ifjúsági 

közösségi színtereinek pre-
venciós szempontú össze-
hangolása, együttmûködése, 
a szükségletekhez való igazí-
tása.
2. Komplex programok lebo-
nyolítása a KEF tagszerveze-
teinek együttmûködésében 
(Szabadidôs programok szer-
vezése együttmûködô ifjúsági 
közösségi tereken)
3. Kortárssegítôk képzése 
(Békéscsaba helyi ifjúsági kö-
zösségi színtereinek preven-
ciós szempontú összehan-
golása, együttmûködése, a 
szükséglethez való igazítása.

A szenvedélybetegek fel-
épülési folyamatát, a kábí-
tószer-probléma kezelését 
és a problémás droghasz-
nálókat ellátó intézmény-
rendszer fejlesztését célzó 

– Családterápia bevezetése 
a szenvedélybetegek (ve
szélyeztetettek) ellátásá
ban programok megvalósí-
tása – programunkat szintén 
1 000 000 Fttal támogatta 
a Nemzeti Erôforrás Minisz
térium. A kezelés és ellátás 
területén olyan szükséglet-
alapú, hiánypótló programot 
kezdeményezünk és koordi-
nálunk, amely a szakmai szer-
vezetek és kezelô intézmé-
nyek együttmûködésében, a 
szerhasználattal összefüggô 
egyéni és közösségi ártalmak 
csökkentését, valamint a helyi 
ellátórendszer fejlôdését se-
gítik elô.

A programokat 2012. má-
jus 15-éig valósítja meg a 
Békéscsabai Kábítószerügyi 
Egyeztetô Fórum, amelyek 
INGYENESEN és ANONIM 
módon vehetôk igénybe.

     Mezô Andrea
KEF elnök

Talán nincs is olyan 
ember Magyarországon, 
akinek a családjában vagy 
ismeretségi körében ne 
történt volna rákos meg-
betegedés. Tudjuk, hogy 
rendszeres szûréssel 
idôben felismerhetô a 
rosszindulatú daganat és 
nagyobb eséllyel élhetô 
túl a rák, sokan mégis in-
kább csak halogatnak. Az 
eredmény: a középkorúak 
körében nálunk ma a rák a 
vezetô halálok. A férfi ak és 
a nôk együttes rákhalálo-
zási világstatisztikájában 
a tüdôrák vezet, ahol a ma-
gyarok az elsôk.

Nem akarom tovább ol-
vasni, errôl nem akarok tud-
ni – mondhatja az olvasó, 
hiszen fájdalmas felidézni 
annak az emlékét, akit ide-
jekorán emiatt veszítettünk 
el, nehéz visszagondolni 
arra, ha mi is átéltük a kemo-
terápiát, sugárkezeléseket, 
és borzasztó belegondol-
ni, hogy esetleg bármikor 
szembe kell néznünk ezzel a 
betegséggel. 

– A lányom születése elôtt 
voltam utoljára szûrésen 
– mondta egy kedves is-
merôsöm, akinek azóta 
már leérettségizett a lánya.
– Nem járok, mert félek, hogy 
találnak valamit – jegyzi meg 
gyakorta. Eddig szerencséje 
volt, nem úgy, mint egy kö-
zös ismerôsünknek, aki har-
mincnyolc évesen ment el…

Hazánkban egy év alatt 
több mint 70 ezer új daga-
natos beteget regisztráltak, 
és 33 ezren haltak meg rák-
ban, több mint 18 ezer férfi 
és csaknem 15 ezer nô. Sze-

rencsére ott a másik oldal 
is: sokan köszönhetik annak 
az életüket, hogy elmentek 
az aktuális szûrésekre, így 
idôben elvégezhetô volt a 
szükséges mûtét, idôben 
megkapták a kezeléseket, és 
évek, évtizedek óta a túlélôk 
táborát gyarapítják. 

Most induló sorozatunk-
kal arra biztatjuk önöket, 
hogy idén táblázzák be az 
aktuális szûréseket. Egész-
ségügyi szakemberek se-
gítségével beszélünk a 
betegségekrôl, a prevenci-
óról, a szûrések fontossá-
gáról és elérhetôségérôl. A 
sorozat bevezetéseként dr. 
Fábián Ágnes egészségügyi 
tanácsnokot kérdeztük arról, 
hogy ezen a téren miben tud 
segíteni az önkormányzat. 

– Friss információink sze-
rint Békéscsabán a méh-
nyakrák-szûréseken a meg-
jelenés húsz százalék alatt 
van – mondja dr. Fábián Ág-
nes –, míg a mellrákszûrésen 
ötven százalék körül. Az ön-
kormányzat lehetôségeihez 

mérten segít minden olyan 
programot, amely az egész-
séges életmódhoz kapcso-
lódik. Évek óta támogatjuk 
a 12–17 éves lányok három 
injekcióból álló, humán 
papilloma vírus (HPV) elle-
ni védôoltás-sorozatát, így 
az eredeti ár töredékéért, 
kilencvenezer helyett mind-
össze húszezer forintos ön-
résszel juthatnak védettség-
hez a lányok. A rászorulók és 
azok, akiknek a családjában 
daganatos megbetegedé-
sek voltak, ingyen kaphatják 
meg az oltásokat. Magyaror-
szágon évente ezerkétszáz 
új méhnyakrákos megbete-
gedést diagnosztizálnak, és 
csaknem ötszázan halnak 
meg emiatt. A méhnyakrákot 
kilencven százalékban a 
HPV vírus okozza, pedig a 
betegség az oltássorozat-
tal és rendszeres szûréssel 
megelôzhetô lenne. Az emlí-
tett korosztályon túl, minden 
csabai lakos darabonként 
több mint tízezer forinttal 
olcsóbban juthat a vakci-
nához, amennyiben azt a 
kórház patikájában vásárol-
ja meg. Az önkormányzat 
emellett támogatja a spor-
tot, támogatja az egészség-
nevelést, amely magában 
foglalja a szûrôvizsgálatok 
fontosságának tudatosítá-
sát is – jegyezte meg a ta-
nácsnok.

Nem szabad elfelejte-
nünk, hogy legfôbb érté-
künk az egészség, fontos, 
hogy odafigyeljünk ma-
gunkra, és hogy egészsé-
günk megôrzése érdekében 
a szûréseket se hagyjuk ki. 
Ön bejelentkezett már?

Mikóczy Erika

Az európai év célja a figye-
lemfelkeltés, a tájékoztatás, 
valamint a bevált gyakorlatok 
terjesztése; ez utóbbit kísé-
reljük meg mi is most induló 
sorozatunkkal, amelyben 
aktív idôseket és aktív nyug-
díjas közösségeket mutatunk 
be. Elsôként az igen tevé-
keny Lencsési Nyugdíjasklub 
vezetôjét, Valach Jánosné 
Esztert kérdeztük arról, a klub 
mióta és milyen módon segít 
abban, hogy aktívak marad-
janak a lakótelepen élôk. 

– 1983-ban alakult a nyug-
díjasklub Bencsik Ilona veze-
tésével, öt éve vezetem én a 
közösséget. Jelenleg száz-
ötven fôs a tagságunk, több 
mint kilencven százalékban 
hölgyek jönnek – mondja a fi-
atalos, hatvanas éveiben járó 
Eszter. Ahogy fogalmaz, a la-
kótelepen élô hatvanas, het-

venes, nyolcvanas „lányok és 
fiúk” rendkívül érdeklôdôek, 
szívesen jönnek a progra-
mokra. 

– Egészségügyi témában 
például dr. Ferenczi Attila és 
dr. Kerekes Attila tartott ne-
künk elôadást, de a történelmi 
témák vagy a jeles napok al-
kalmából tartott megemléke-
zések (költészet napja, már-
cius 15. stb.) is népszerûek 
nyugdíjasaink körében. Rend-
szeresen ott vagyunk a kö-
zösségi ház rendezvényein, 
jó érzés, hogy Takács Péter, 
a ház vezetôje egyébként is 
mindenben támogat bennün-
ket. Részt veszünk versenye-
ken, a Szép hazánk, Magyar-
ország elnevezésû szellemi 
vetélkedôn országos harma-
dik-negyedik helyet ért el két 
csapatunk. Kádi Józsefné ve-
zetésével mûködik a Hajnal-

pír Színjátszókörünk, és ne-
gyedévente a névnaposokat 
is megünnepeljük. A város-
ban, 2003-ban mi kezdemé-
nyeztük elôször a korosztály 
számára számítógépes kép-
zés indítását. Az pedig külön 
öröm, hogy a hétfô délutáni 
klubnapjainkra rendszeresen 
nyolcvan-kilencven ember 
jön el – teszi hozzá Valach 
Jánosné.

A klubvezetô és a 
Lencsési Nyugdíjasklub ve-
zetôségének tagjai – dr. 
Kertész Jánosné, Kiszely 
Györgyné, Bencsik Antalné, 
dr. Kovács Lászlóné – igye-
keznek olyan programokat, 
kirándulásokat szervezni – 
elsôsorban Erdélybe és a Fel-
vidékre –, amelyekre szívesen 
mennek el a nyugdíjasok, 
olykor gyermekeikkel, uno-
káikkal együtt. A Lencsésin 
élô ôszülô, de igen tevékeny  
„lányok és fiúk” pedig akkor 
is kimozdulnak, ha itt-ott fáj 
vagy esetleg nehezükre esik 
elindulni, mert tudják, hogy a 
klubban várják ôket és min-
dig számítanak rájuk.

M. E.

6 Csabai Mérleg

A Lencsési Nyugdíjasklub programjai megtöltik a közösségi ház nagytermét
Dr. fábián Ágnes, a város 
egészségügyi tanácsnoka

A szûrés életet menthet
Ha idôben lépünk, esélyünk lehet a túlélésre

Tevékeny nyugdíjasok
2012 az aktív idôsödés európai éve

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

Telefon:
30/3270988,
20/5620740

Hricsovinyi Tamás ügyvezetô

Többnyire félünk az öregedéstôl. A nyugdíjba vonulást 
sokan identitásuk elvesztéseként élik meg, ha viszont si-
kerül felépíteni egy a korábbiaktól eltérô, de kapcsolatok-
kal teli, tartalmas életet, az kortól függetlenül megteremti a 
személyiség kiteljesedésének lehetôségét. A 2012-es év az 
aktív idôsödés és a nemzedékek közötti szolidaritás euró-
pai éve, ami éppen erre szeretné ráirányítani a fi gyelmet.

ÉPÍTÔMÉRNÖKÖK, MÛSZAKI 
VEZETÔK, FIGYELEM!

ÚJRA!

éPíTéSI MÛSzAKI 
ELLENôR TANFoLYAM

BÉKÉSCSABÁN 2012. márciustól

A Debreceni Egyetem 
együttmûködésével
• állami szakképesítés
• 3 hónap
• péntek–szombat

CSABACoLLEGE
Békéscsaba, Luther u. 10.

Tel.: 66/445-103
Tan. szám.: 04-0031-06 

Akkr. lajstr.: 0286

JoGSzABáLYI 
KÖTELEzETTSéG!



Az Elôre Centenáriumi 
Bizottság még tavaly je-
lentette be, hogy a lila-fe-
hér csabai sportegyesület 
egy évszázados fennállása 
alkalmából január 1-jétôl 
centenáriumi évet indíta-
nak. Ennek elsô nagyobb 
eseményeként február 3-án 
nyitja kapuit az Elôre Cen-
tenáriumi Klub, amely az 
alapítók reményei szerint 
a szurkolók törzshelyévé 
válhat 2012-ben. A lila-fe-
hér életérzés másik kézzel-
fogható jele a klubtagságot 
igazoló Centenáriumi Klub-
kártya, amelyet szintén ja-
nuár 1-jétôl igényelhetnek 
az Elôre szimpatizánsai. A 
múlt héten ünnepélyes ke-
retek között adták át az elsô 
szurkolói klubkártyákat, 
de sor került annak a száz 
sportolónak a bemutatására 
is, akiknek fotói az exkluzív 
kártyákra kerülnek majd.

A névre szóló, sorszámo-
zott Centenáriumi Klubkár-
tyák nem csak szimbolikus 
jelentôséggel bírnak a szur-
kolók számára. A tervezett 
közösségi élményeken túl a 
különbözô típusú és – ennek 
megfelelôen – többféle ársza-
bással forgalomba kerülô kár-
tyák vásárlási kedvezménye-

ket is biztosíthatnak az Elôre 
Centenáriumi Klub vállalkozó 
partnereinél. A legolcsóbb 
kártya is elôfizetési lehetôsé- 
get biztosít az egyik hazai 
mobilszolgáltató kedvezmé-
nyes díjcsomagjára, amelyet 
igénybe véve a klubtagok in-
gyenesen beszélhetnek egy-
mással, de más hálózatok 
számait is olcsóbban hívhat-
ják. Kiss Tibor alpolgármester, 
az ECB elnöke bejelentette 
annak a száz darab exkluzív 
klubkártyának a forgalma-
zását is, amelyre az elmúlt 
100 év legsikeresebb csabai 
sportolóinak fotói kerülnek 
majd. A bizottság már össze-
állította a sportolók névsorát, 
akik között 35 labdarúgót, 15 
nôi és 6 férfi kézilabdást, 12-

12 atlétát és tornászt találunk, 
de a legjobbak között helyet 
kapott az a 20 sportoló is, 
akik az egykori szakosztályok 
versenyzôiként értek el felejt-
hetetlen eredményeket. 

Február 1-jén indul az „Az 
Elôre-évszázad legjobbjai” 
címû szavazós játék, amely-
nek keretében a lila-fehér 
szimpatizánsok voksai alap-
ján dôlhet el, hogy az Elôre 
jelenlegi vagy egykori szak-
ágaiban kiket tartunk a leg-
jobbnak. Február 3-án meg-
nyílik a Centenáriumi Klub 
helyisége is, ahol a város 
dicsô sportmúltja ugyanúgy 
terítékre kerül majd, mint a 
közönségtalálkozók vagy a  
közös szurkolás. 

KárászKiss Péter

Olyan vállalatok kerültek 
ez év januárjától egységes 
irányítás alá, amelyekben 
többségi tulajdonos az önkor-
mányzat. Törzsházkonszern 
néven emlegetjük ezt a cég-
csoportot, amelynek vezetô 
társasága a Békéscsaba 
Vagyonkezelô Zrt. A cég me-
nedzsmentje Kozma János 
vezérigazgatóból, Vágásiné 
Zimonyi ilona gazdasági 
igazgatóból és a tagvállala-
tok vezetôibôl áll, az operatív 
irányítást pedig háromtagú 
igazgatótanács – Kozma Já-
nos, Vágásiné Zimonyi ilona 
és  Pacza József – látja el. 

A törzsházkonszern a 
következô cégeket foglal-
ja magában: Békéscsaba 
Vagyonkezelô Zrt., Békéscsa-
bai Vállalkozói Centrum Kft., 
Árpád Fürdô Vízgyógyászati 
Kft., „Békéscsaba 1912 Elôre” 
Kft., Békéscsabai Városfej-
lesztési Kft. és a Békés Megyei 
Temetkezési Szolgáltató Kft. 
Hogy a konszern a gyakorlat-
ban mit takar, arról Kozma Já-
nost kérdeztük. 

– Alig egy hónap telt el a 
megalakulás óta, így még 
csak elvekrôl tudunk beszél-
ni. Az elvek szerint ezeknek 
a vállalatoknak sokkal köz-
vetlenebb lesz a kapcsolatuk 

a tulajdonossal, az igazga-
tóság sûrûbben vizsgálja a 
cégek gazdálkodását. A Bé-
késcsabai Vállalkozói Cent-
rum Kft. teljesen beolvadt a 
vagyonkezelôbe, a többi tag-
vállalatnál csak a tulajdonosi 
irányítás lett közvetlenebb.  

– Milyen konkrétumokról 
van szó az egyes tagvállalatok 
esetében? 

–  A fürdôben mûködik a 
vízgyógyászati kft., amellyel 
eddig is szoros volt a kapcso-
latunk, ezt tettük hivatalossá. A 
városfejlesztési kft. esetében 
az a célunk, hogy a cég be-
kapcsolódjon a vagyonkezelô 
projektjeibe is. Például a Szent 
István tér 10. szám alatti épület 
belsô felújítása a mi feladatunk, 
a több mint százmilliós fejlesz-
tés menedzselését ôk végzik 
majd. A temetkezési kft.-nél 
az állam kapta meg a megye 
35 százalékos tulajdonrészét, 
a 65 százalékos tulajdonrész 
birtokában elvárásunk, hogy 
a társaság nyereséget termel-
jen. Az Elôre kézilabda- és 
labdarúgócsapata is olyan 
létesítményekben mûködik,  
amelyeket a vagyonkezelô 
üzemeltet. Ebben az esetben 
célunk, hogy az üzemeltetés 
és a tevékenység minél gaz-
daságosabb legyen. Mi vé-
gezzük az összes tagvállalat 

könyvelését, így belelátunk 
a mûködésükbe, pénzügyi 
helyzetükbe. A párhuzamos 
tevékenységeket egy helyre 
szervezzük, a létesítmény-
üzemeltetési és a beszerzési 
feladatokat is összevonjuk.

– A vállalatcsoport együttes 
mérlegfôösszege 1,4 milliárd, 
összes bevétele 2010-ben 1,5 
milliárd forint volt, ami a 2006-
os érték háromszorosa. Várha-
tó-e további bôvülés? 

– A vagyonkezelô zrt. a 
legnagyobb a csoportban – 
hangsúlyozta Kozma János 
–, bevételeink és költsége-
ink a többszörösét teszik ki a 
tagvállalatokénak. A bôvülés 
a piac üzemeltetésével már 
folyamatban van, de az ingat-
lanüzemeltetés és a vagyon-
kezelési tevékenység terén 
is vannak további terveink. A 
legközelebbi cél a városi in-
tézmények beszerzéseinek, 
ingatlanüzemeltetésének ra-
cionalizálása. A jóváhagyott 
elképzelések szerint a város 
– a vízmûvek kivételével – az 
összes olyan gazdasági tár-
saságban lévô részesedését 
átadja a vagyonkezelésre cé-
günknek, ahol nem többségi 
tulajdonos az önkormányzat. 
Tehát több területen is várható 
bôvülés.

Mikóczy Erika
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Elôre Centenáriumi Klub
Átadták az elsô klubkártyát

Törzsházkonszern
Cégek egységes irányítás alatt

A legtöbb békéscsabai 
résztvevô Atlantában, illet-
ve Barcelonában volt, az 
elôbbin hét, az utóbbin hat 
csabai sportoló vett részt. 
A két legutóbbi olimpián 
pedig egy (Athén – Máté 
Gábor), illetve kettô (Pe-
king – Böczögô Dorina és 
Máté Gábor) indulhatott. Ez 
persze egyértelmûvé teszi, 
hogy a mai, rendkívül nehéz 
(és olykor bonyolult) olimpi-
ai kvalifikációs rendszerben 
annak is örülhetünk, ha egy-
általán olimpiai résztvevôket 
köszönthetünk. 

Londonra az atlétáink as-
pirálhatnak a legjobb esély-
lyel. A Buda-Cash Békéscsa-
bai Atlétikai Club versenyzôi, 
Márton Anita (súlylökô) és 
Madarász Viktória (gyalogló, 
20 km) egyaránt „B” szintet 
teljesítettek, s mivel a saját 
sportágukban náluk jobb 
jelenleg nemigen van, már 
most olimpiai résztvevôknek 
tekinthetôk. Ugyancsak „B” 
szintje van  Baji Balázsnak 
(110 m gát), ám az ô ese-
te sajátos, hiszen ebben 
a számban rendelkezik az 
olimpiai csapat egy „A” szin-
tes versenyzôvel. Ebben 

az esetben nem lenne elég 
a „B” szint a teljesítéshez, 
csakhogy egyrészt Balázs 
még teljesítheti az „A” szin-
tet, másrészt az „A” szintes 
Kiss Dániel több mûtéten is 
átesett a közelmúltban, így 
nem tudható, rendbe jön-e az 
olimpiáig. Azaz Baji Balázs is 
komoly esélyesnek számít a 
részvételt illetôen.

Három olimpián már je-
len volt, s várhatóan min-
dent megtesz azért, hogy a 
negyedikre is kijusson Máté 
Gábor. A Csabai Atléták SE 
diszkoszvetôje 2010-ben 
makacs sérülést szenvedett, 
meg is kellett operálni. Szá-
mára csak az „A” szint eléré-
se jelenthet részvételt, de – a 

világbajnoki 5. helyezésével, 
korosztályos világversenyek 
érmeivel már sokszorosan 
bizonyított sportoló – egy jó 
felkészüléssel képes lehet 
rá! 

A januárban rendezett lon-
doni tesztversenyen remekül 
helytállt Böczögô Dorina, 
a Torna Club Békéscsaba 
sportolója. A kvótát – a múlt 
évi világbajnokságon való 
szereplés alapján Magyaror-
szágnak csak egy jár – a ma-
gyar olimpiai csapat számára 
már megszerezte, de mivel 
egy másik magyar tornásznô 
is részvételt jelentô pozíció-
ban végzett, ezért a döntés, 
hogy melyikük is vesz részt 
az olimpián, késôbb születik 

meg. A Magyar Torna Szö-
vetség mindenesetre aligha 
hagyja figyelmen kívül, hogy 
a csabai tornásznô nem ke-
vesebb, mint 5 pontot vert 
magyar riválisára. Vagyis: 
Dorina magabiztosan tekint-
het a londoni részvétel felé.

Az olimpiai részvételre 
esélyes lehet még Fehérvá-
ri Julianna, a Békéscsabai 
Elôre Úszó Klub versenyzôje 
is. A 2010-es budapesti Eu-
rópa-bajnokságon a 4. helye-
zett 4 x 100-as gyorsváltónak 
az elôfutamok során már a 
tagja volt, s akár Londonban 
is hasonló szerep várhat rá. 
Kellene egy jó idôt úsznia 
2012-ben, s akkor ô is olimpi-
ai résztvevô lehet.

Ott lehetnek Londonban
Drukkoljunk a csabaiaknak, hogy kijussanak az olimpiára!

Böczögô Dorina, a Torna Club Békéscsaba sportolója az egyik esélyes

Dankó Béla, a labdarúgó-szövetség elnökségi tagja

A bizottság ünnepi paklijában száz darab ász van

Nagyon szerencsés eset
ben akár hat békéscsabai 
sportoló is ott lehet a londo
ni olimpián, de ha „csak” há
romnégy sikerülne, akkor 
sem kellene szégyenkez
nünk… Egy kis esélylatol
gatás fél évvel az ötkarikás 
játékokat megelôzôen.

Négyszáztizenegymillió  
az amatôr labdarúgóknak

Dankó Béla parlamenti 
képviselô, a Magyar Labdarú-
gó Szövetség elnökségi tagja 
az elmúlt hetekben jelentette 
be, hogy összesen 411 mil-
lió forint áramlott a megye 
amatôr labdarúgócsapataihoz 
és egyesületeihez. A források 
már a csapatok, szerveze-
tek rendelkezésére állnak. Az 
MLSZ összefoglalója alapján a 
program keretében több mint 
30,5 milliárd forint került a lab-
darúgás területére, Békés me-
gyében összesen 36 egyesü-
let részesült a támogatásból. A 
nyertes szervezetek  kizárólag 
utánpótlás-nevelésre, sportfel-
szerelések, -eszközök beszer-
zésére, valamint felújításokra, 
beruházásokra fordíthatják 
az elnyert összegeket. Az új 
program eredményeként az 
MLSZ reméli, hogy az ún. ka-

lózbajnokságok megszûnnek. 
Sok csapat és játékos kikerült 
az MLSZ berkein kívülre, hisz 
saját forrásból olcsóbban tud-
tak versenyezni, de a program-
nak köszönhetôen a hivatalos 
versenyeztetésben kedvezmé-
nyesebben lehet részt venni, 
mint a kalózbajnokságokon. A 
leadott megyei pályázatok kö-
zül a Békéscsaba Utánpótlás-
nevelô FC és a gyulai Grosics 
Gyula Katolikus Labdarúgó 
Akadémia igényelte a legma-
gasabb összegeket. A társa-
sági adótámogatásra irányuló 
pályázatokat idén is benyújt-
hatják az amatôr szervezetek, 
akár négyéves sportfejlesztési 
programmal is lehet pályázni, 
a támogatást ugyanakkor ez 
esetben is csak egy évre lehet 
igényelni.

K. K. P.

Dankó Béla – Az új támogatási rendszer hatalmas lö-
kést jelent a megyei amatôr csapatok  fejlesztése és az 
utánpótlás-nevelés területén. Hatalmas lendületet és erôt 
ad ennek a sportnak, melyet nagyon sokan szeretünk.



Fontos állomásához érke-
zett a „Települési szemétte-
lep-rekultivációs program a 
Körös-szögben” elnevezésû 
projekt. A sikeres közbeszer-
zési eljárást követôen kivá-
lasztásra került a kivitelezési 
munkálatokat végzô konzor-
cium, így ebben a hónapban 
már el is kezdôdhetnek a 
munkálatok. A Körös-völgyi 
Hulladékgazdálkodási Re-
kultivációs Önkormányzati 
Társulás a projektgazda, 
a szervezetet alkotó ön-
kormányzatok, Kondoros, 
Gyomaendrôd, Szarvas, 
Csárdaszállás, Kétsoprony, 
Csabacsüd, Békéscsaba, 
Körösladány, Szabadkígyós 
történetének meghatározó 
beruházása. A szabálytala-
nul lerakott hulladékok kör-
nyezeti elemekre gyakorolt 
káros hatásainak megszün-

tetésén túl kiemelkedôen 
fontos szerepet kap a pro-
jektben a szemétlerakó tele-
pek környezeti állapotának 
javítása az eredeti állapotot 
megközelítô mûszaki fel-
tételek kialakításával. A 
„Települési szeméttelep-re-
kultivációs program a Kö-
rös-szögben” elnevezésû 
projektet 2010 januárjában 
nyújtotta be a Körös-völgyi 
HRT., és a sikeres elbírá-
lást követôen 2011 áprilisá-
ban írta alá a támogatási 
szerzôdést a Közremûködô 
Szervezettel, az Energia 
Központ Nonprofit Kft.-vel. 
A projekt összköltsége közel 
1,4 milliárd forint, amely az 
Európai Unió kohéziós alap-
jának 100 százalékos társfi-
nanszírozásával valósulhat 
meg.

KárászKiss Péter
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A magyar kultúra nap-
ja alkalmából Horváth Haj-
nalka alkotásaiból nyílt ki-
állítás Való-Ságom címmel 
a Szlovák Kultúra Házá-
ban. 

A különbözô techni-
kákkal alkotó fiatal tehet-
ség tárlatának ünnepélyes 
megnyitóját Csapó Bence 
klarinétjátéka gazdagította.
Adorján Lászlóné mûvész-
tanár méltatta Horváth 
Hajnalka munkásságát, 
mûvészetét. Nemrégiben a 
békési zsinóros házban nyi-
totta meg egy tárlatát, ám is-
meretségük sokkal régebbi 
keletû: a ruhaipari szakkö-
zépiskolában tanította Haj-
nalkát, ahol divattervezô 
asszisztens képzésben 

vett részt. „A legjobb és 
leggyönyörûbb dolgokat a 
világon nem láthatjuk…”, 
azonban megörökíthet-
jük. Nemcsak ecsettel, ce-
ruzával, de tûvel, ollóval is, 
ahogy ezt Horváth Hajnalka 
teszi különbözô technikák-
kal készült képein, alkotása-
in. Színei tisztasága, vonala-
inak játéka harmóniát tükröz. 
Alkotásaiból árad a derû, a 
szeretet és a humor. Hor-
váth Hajnalka valóban álmo-
dott egy világot magának, s 
ezt képes mások számára 
is láthatóvá, érezhetôvé, ta-
pinthatóvá tenni. Nemcsak 
képeket, de ékszereket, 
különbözô ajándék- és dísz-
tárgyakat is készít sajátos, 
egyéni stílusában. Horváth 
Hajnalka tárlata február 17-

éig tekinthetô meg a Szlovák 
Kultúra Házában.

Vándor Andrea

Z príležitosti Dňa maďar-
skej kultúry otvorili výstavu 
z diel Hajnalky Horváthovej 

v Dome slovenskej kultúry 
pod názvom Moja skutoč-
nosť. Slávnostnú vernisáž 
výstavy mladej talentky, 
ktorá vo svojej tvorbe vy-
užije rôzne techniky spes-
trila hra na klarinete Bence 
Csapóa. 

O tvorbe Hajnalky Hor-
váthovej hovorila pedagogič-
ka výtvarného umenia pani 
Adorjánová, ktorá predne-
dávnom otvorila jej ďalšiu ex-
hibíciu v kultúrnom stredisku 
v Békeši. Poznajú sa však 
už oveľa dlhšie, ona ju učila 
v Odbornej škole textilnej na 
odbore asistentka módne-
ho návrhárstva. „Najlepšie 
a najkrajšie veci nemôžeme 
vidieť...”, ale dokážeme ich 
zvečniť. A to nielen štetcom, 

ceruzkou, ale aj ihlou, nož-
nicami, ako to robí Hajnalka 
Horváthová v prípade svojich 
diel, vytvorených rôznymi 
technikami. Čistota farieb a 
hravé línie na jej obrazoch 
svedčia o harmónii. Z jej diel 
vyžaruje optimizmus, láska a 
humor. Hajnajka Horvátho-
vá si skutočne vytvorila svoj 
vlastný svet a je schopná ho 
sprostredkovať pre iných tak, 
aby bol pre nich viditeľný, 
zmyslovo citeľný a hmatateľ-
ný. Výtvarníčka tvorí svojim 
jedinečným štýlom nielen 
obrazy, ale aj klenoty a rôz-
ne ozdobné a darčekové 
predmety. Výstava Hajnalky 
Horváthovej je prístupná ve-
rejnosti v Dome slovenskej 
kultúry do 17. februára.

Andrea Vándorová

A fi atal alkotó Való-Sága

LMP: Népszavazás lesz Az MSZP a nyugdíjakról

A Jobbik véleménye
a Darányi-tervrôl

Kerékpárutak 
forgalomba helyezése

Skutočnost’ mladej výtvarníčky

Indul a rekultivációs 
program a Körös-szögben
Rövidesen megkezdik a kivitelezést

A mûszaki átadás még 
az elmúlt év októberében 
megtörtént, majd a Békés 
Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelôsége 
lefolytatta a forgalomba 
helyezési eljárást. A hely-
színi szemlék során az 
engedélyezô hatóság, a 
rendôrség, az üzemeltetô 
és egyéb szakhatóságok 
által észrevételezett hiá-
nyosságokat az építtetô 
pótolta. A forgalomba he-

lyezési eljárás lezárult, a 
közlekedési hatóság a for-
galomba helyezési enge-
délyt kiadta.

A kerékpárutat jelzô táb-
lák alatt lévô használatot 
korlátozó kiegészítô táblák 
leszerelésre kerülnek, így 
a közlekedésre alkalmas 
létesítményeket a kerékpá-
rosok folyamatosan min-
dennapos használatba ve-
hetik – ahogyan az idôjárás 
engedi.

Kerékpárutak használatba vételérôl tájékoztatjuk a 
kerékpárral közlekedôket. Békéscsaba Megyei Jogú 
Város önkormányzata beruházásában pályázati tá-
mogatással a Békési, a Szarvasi és az Orosházi úton 
összesen 4131 m hosszban megépült kerékpárutakat 
átadja a forgalomnak.

Karácsony Gergely, a Lehet Más a Politika országgyûlési 
képviselôje békéscsabai látogatásakor elmondta, hogy pártja a 
népszavazási kezdeményezéssel azokat az embereket szeretné 
megszólítani, akiket a kormány politikája hátrányosan érintett. 
Véleménye szerint nyáron vagy ôsszel várható a népszavazás. 
Az LMP kérdései foglalkoznak a Munka törvénykönyvének mó-
dosításaival, emellett fontosnak tartják az álláskeresési járulék és 
a tankötelezettség kérdését. Úgy vélik, hogy a tankötelezettség 
korhatárának tizenhat évre történô leszállításával nô a szaka-
dék a társadalom különbözô rétegei között, nem beszélve arról, 
hogy pedagógusok tízezreit kell elbocsátani. Ezen túlmenôen 
a nyugdíjjogosultság kérdésében szeretnének még aláírásokat 
gyûjteni.

Varga Zoltán országgyûlési képviselô, az MSZP Békés 
megyei elnöke és Korózs Lajos szociológus, a párt or-
szágos elnökségének tagja, nyugdíjügyi szakpolitikus 
tartott tájékoztatót a közelmúltban Békéscsabán a nyug-
díjakról. A szocialisták szerint kiemelt fontosságú, hogy 
mûködôképes, fenntartható, finanszírozható nyugdíjrend-
szer legyen Magyarországon. A törvényekben beállt válto-
zásokról, a korhatár alatti nyugdíjak (elôrehozott öregségi 
nyugdíj) megszüntetésérôl – amely százezreket érint – és 
a rokkantnyugdíj-ellátások átalakulásról, valamint a meg-
változott munkaképességûek helyzetérôl beszélt Korózs 
Lajos, aki a megyeszékhely után ellátogatott Szarvasra és 
Orosházára is.

Gajdos Attila, a Jobbik megyei alelnöke a Darányi-
tervrôl, a nemzeti vidékfejlesztési stratégiáról elmondta, 
hogy annak átfogó célkitûzéseivel egyetértenek, de nem 
tartják elegendônek a feladatokhoz rendelt anyagi for-
rásokat. Üdvözölte a nemzeti vidékfejlesztési program 
egyik fontos stratégiai területét, a tanyarendszer fejlesz-
tését, amelyre a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 
1,5 milliárd forint. Aggályosnak tartotta viszont a magyar 
termôföld védelmét. Pozitívumként értékelte a vidéki fog-
lalkoztatás növelését, a helyi integráció, illetve a helyi 
piacok támogatását. Samu Tamás Gergô megyei elnök 
aggodalmának adott hangot a békéscsabai Szent István 
Egyetemmel kapcsolatban.



– Miniszteri megbízottként 
komoly rálátása van az átszer-
vezés egészére. Mennyire aka-
dálymentes a folyamat? 

– Voltak olyan intézmények, 
amelyeket jelentôs adósságál-
lomány terhelt. Nyíregyházán 
meghaladta a 110 milliós nagy-
ságrendet a számlatartozások 
mértéke, máshol jelentôs jel-
zálog is terhelte az épülete-
ket – szintén a szabolcsi me-
gyeszékhelyen ez az összeg 
több mint 2 milliárd forintra 
rúgott. Az ország különbözô 
területein más-más problémá-
kat kellett kezelni. Az alapvetô 
helyzetfelmérés után a váro-
sokkal is egyeztetnünk kellett 
az átvétel módjáról, törvényi 
elôírásairól, s most január kö-
zepére jutottunk el oda, hogy 
valamennyi helyszínen, tehát 
mind a kilenc intézmény ese-
tében megtörtént a váltás. Az 

utolsó a már említett nyíregy-
házi színház lesz, ahol február 
1-jével hatályos az új tulajdo-
nosi szerkezet, de közgyûlési 
határozat már ott is rögzítette 
az új fenntartói viszonyo-
kat. Valamennyi, az átadást 
megelôzô pénzügyi problémát 
elhárította a kormány, tehát a 
folyamat sikeresen lezajlott, 
s már csak egyetlen komoly, 
az önkormányzatokat érintô 
kérdés maradt: hogyan fogják 
finanszírozni a mûködést úgy, 
hogy ennek költségei nincse-
nek bekalkulálva az idei költ-
ségvetésükbe, ugyanakkor a 
korábban rendelkezésre álló 
megyei források kiestek. Je-
lenleg azon dolgozunk, hogy 
a kormány központi forrásból 
legalább az idei évre segítse ki 
ezeket a városokat.

– Hogy zajlott a most már 
Békéscsabai Jókai Színház át-
vétele? 

– Egy rendkívül konszo-
lidált mûvészi és szakmai 
mûködésû, adósság- és jelzá-
logmentes színházat és egy jó 
állapotban lévô épületegyüt-
test vehetett át a város, tehát 
az alaphelyzet igen kedvezô 
volt. Más szempontból viszont 
az egyik legnehezebb helyzet-
ben Békéscsaba van, hiszen 
az összes többi intézmény 

esetében a város korábban is 
részben finanszírozta a szín-
házat, a Jókai színház ese-
tében viszont ezt kizárólag a 
megye végezte. Ez összesen 
292 milliós összeget jelent 
évente. Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy ennek 
idei fedezetére központi forrást 
tudjunk szerezni. 

– A fenntartói és finanszíro-
zási feltételek változásait szak-
mailag is le kell követni. Számít-
hatunk-e változásokra e téren? 

– Nagy öröm számomra, 
hogy a város kulturális vezeté-
se meg van elégedve a Jókai 
színház elmúlt öt évben ta-
pasztalt szakmai munkájával. 
Nagyon jelentôs a hírnevünk 
határon innen és túl is, a város 
és a megye közönsége nagy 
örömmel jár színházba. Az ed-
digi egyeztetések során bizto-
sítottak minket arról, hogy ezt 
a szakmai vonalat szeretnék 
tovább erôsíteni. Nyilvánvaló, 
hogy a mi feladatunk most 
elsôsorban az, hogy megis-
merkedjünk a város kulturális 
koncepciójával, ismernünk 
kell az ez irányú stratégiai ter-
veket.  

– Mennyi idô van erre?
– Május végéig kész az idei 

évad. A következô évad szak-
mai elôkészítése már elindult, 
jeleztem a város iskoláinak 
igazgatói felé: szeretnék min-
denkivel egyeztetni annak 
érdekében, hogy a színház 
ifjúsági darabjainak kiválasztá-
sakor már az intézmények ok-
tatási anyagához, nevelési ter-
veikhez leginkább illeszkedô 
programot tudjuk nyújtani. Ez 
csak egy szelete a folyamat-
nak, de ennek megfelelôen a 
márciusban elkészülô új évad 
programja már tükrözni fogja a 
város stratégiai igényeit is. 

K. K. P.
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• Underworld 4. – Az ébredés (szinkr. amerikai akció-horror) 

18 év, 3D

• Táncoló talpak 2. (szinkr. ausztrál animációs) KN, 3D

• Borotvaélen (amerikai thriller) BA, PREMIER!!!

• A szingli fejvadász (szinkr. amerikai vígjáték) BA, 
PREMIER!!!

• A hatalom árnyékában (amerikai dráma) 16 év,
ART-kártya!

• A tetovált lány (szinkr. amerikai–svéd–angol–német 
thriller) 18 év

• Muppets (szinkr. amerikai családi vígjáték) KN

• Tomboy (francia dráma) 12 év, ART-kártya!

• A segítség (amerikai–indiai–emirátusokbeli dráma) 12 év, 
ART-kártya!

Jön: Star Wars I.rész: Baljós Árnyak 3D

www.csabacenter.hu

 A P R Ó H i R D E T é S
INGATLAN

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

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

Telekgerendás központjá
ban 1,5 szobás ház eladó. 
Irányár: 3,5 M Ft. Érdeklôdni 
lehet a 30/303-5588 és a 
20/254-5005 telefonszámo-
kon.

Békéscsabán lakás, garázs 
kiadó: 30/938-4620.

Lencsésin I. emeleti 2 szo-
bás, kombikazános lakás és 
Jaminában 3 szobás kertes 
ház eladó: 06-30/223-8572.

oKTATáS

Matematikából korrepetálás, 
érettségire felkészítés.
Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelvoktatás délelôt-
tönként is. Tel.: 70/392-0459.

Angol nyelvvizsgákra felké-
szítés. Tel.: 30/681-4416.

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

Történelembôl emelt szintû 
érettségire felkészítés, korre-
petálás. Tel.: 70/332-9116.

olasznyelvoktatás:
30/984-6674.

Angol, németnyelvoktatás 
ovitól felsôfokig, külföldi mun-
kavállaláshoz is: 20/933-6828.

JAMINáBAN általános iskolá-
soknak korrepetálás:
20/975-4487.

Szolgáltatás

Redôny, reluxa, szalagfüg
gönykészítés, -javítás részlet-
fizetéssel is. Nyílászárók javítá-
sa.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

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

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

www.szkonyvelo.uw.hu

Állami elismerés a BKK-nak
Szente Béla igazgatót az „új ifi ház” jövôjérôl

is kérdeztük

Akadálytalan intézményátvétel
Központi forrásokból fedeznék a mûködtetés 

idei költségeit

– A hazai közmûvelôdés új 
kezdeményezése a „Minôsített 
Közmûvelôdési Intézmény” 
pályázata, amelynek kereté-
ben egybôl négy területen 
is elismerték a BKK szakmai 
tevékenységét. Talán erre 
mondják, hogy elsôre nem is 
rossz...

– Igen, ez számunkra is nagy 
öröm és komoly megtisztelte-
tés, fôleg ha azt is figyelembe 

vesszük, hogy a pályázat ke-
retében minden kategóriában 
értékelték az intézményeket, 
függetlenül attól, hogy ki me-
lyik szakmai területen méret-
tette meg magát. Így fordul-
hatott elô az, hogy miközben  
az általunk becélzott tábo-
roztatási szolgáltatásainkkal 
nem nyertünk, addig az intéz-
mény  információszolgáltatási 
tevékenysége kiérdemelte 
az elismerést, amivel nem is 
pályáztunk. Ezzel együtt ter-
mészetesen nagyon örülünk 
a címnek, fôleg annak tük-
rében, hogy a legtöbb intéz-
mény két-három kategóriában 
szerepelt eredményesen, míg 
nekünk négy területen sikerült 
minôsített státuszt szerez-
nünk. A magyar kultúra napja 
alkalmából tartott díjátadón 
már tavaly is ott lehettünk a 
Csaba Színi Stúdió Csokonai-
díja kapcsán, idén ennek az 
elismerésnek köszönhetôen 
repetáztunk. Ez mindenképp 
nagy eredmény, s már most 
eldöntöttük, hogy jövôre 
újabb négy területen szeret-
nénk eredményesek lenni. 

– A cím inkább presztízskér-
dés, vagy vannak a gyakorlat-
ban is hasznosítható vonatko-
zásai?

– Mindkettô. Azok az intéz-
mények, amelyek minôsített 
státuszt szereztek, jövôre 
pályázhatnak a minôsített 
közmûvelôdési intézmény 
díjra. Ezt egyszer adják 
évente. Emellett ne feledjük, 
hogy a fôvárosban mûködô 
kerületi közmûvelôdési in-
tézményeket is számolva 
több mint száz hozzánk ha-
sonló intézmény mûködik 
az országban, amibôl minô-
ségfejlesztési területen a 
legjobb tizenhét között va-
gyunk. Ez lenne a cím presz-
tízs oldala. Ami a gyakorlati 
vonatkozásokat illeti, azok 
leginkább szakmai szem-
pontból jelentkeznek az 
egyes közmûvelôdési terü-
letek minôség-ellenôrzési és 
minôségfejlesztési feladatai 
kapcsán. Ezek nagyban hoz-
zájárulhatnak az elôttünk álló 
idôszak minôségfejlesztési 
hatékonyságához.

(Szente Béla, a BKK 
igazgatója válaszolt a vá-
ros ésszerûsítés elôtt álló 
közmûvelôdési  feladatrend-
szerével kapcsolatban feltett 
kérdéseinkre is. A teljes inter-
jút a www.csabaimerleg.hu 
oldalon olvashatják!)

KárászKiss Péter

Négy szakmai területen 
kapott „Minôsített Közmû-
velôdési intézmény” címet a 
Békéscsabai Kulturális Köz-
pont. A minôségfejlesztési 
elismerést tizenkét olyan ka-
tegóriában lehetett elnyerni, 
amely a közmûvelôdés min-
den szakmai területét átfog-
ja. A BKK képzés-, rendez-
vény- és kiállításszervezési 
területen, valamint infor-
mációszolgáltatási tevé-
kenységéért érdemelte ki a 
megtisztelô címet. A megyé-
ben három, országosan pe-
dig tizenhét közmûvelôdési 
intézmény kapott a ma-
gyar kultúra napjához 
kötôdô, három évre szóló 
minôségfejlesztési státuszt. 
Szente Béla igazgató vála-
szolt kérdéseinkre. 

Decemberben vált nyil-
vánvalóvá, hogy a kon-
szolidációs törvénybôl az 
elôadó-mûvészeti intézmé-
nyek kimaradnak, vagyis 
nem kerülnek állami- vagy 
kormányhivatali  fennha-
tóság alá. fekete Péter, a 
Békéscsabai Jókai Színház 
igazgatója, a Vidéki Szín-
házigazgatók Egyesületé-
nek elnöke, az intézmények 
átvételét segítô miniszteri 
megbízottként országosan 
is szerepet vállalt az át-
adás-átvétel folyamatában. 
Ez összesen kilenc, koráb-
ban megyei fenntartású in-
tézményt érintett, melyek 
közül négy színház, három 
bábszínház, egy nemzetisé-
gi színház és egy zenekar. 
fekete Pétert a színházak 
átvételének folyamatáról s 
annak helyi vonatkozásai-
ról kérdeztük. 

A Békéscsabai Kulturális Központ intézményeinek munkatársaiF
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Keresztnevén Claire, a 
multimilliomosnô meghúzza 
a vészféket egy güllen nevû 
kisvárosnál (valahol Európá-
ban), ahol soha nem áll meg 
a gyorsvonat. Hogy miért jött 
éppen soros hetedik férjé-
vel, titkárával, két gorillával, 
két herélttel és egy kopor-
sóval güllenbe, hamarosan 
kiderül, csak némi türelem 
kell hozzá, mert kissé lassan 
bontakozik Az öreg hölgy 
látogatásának expozíciója, 
azaz felvezetése. Aztán ki-
derül a szörnyûség: Claire 
güllenben volt gyermek, ifjú 
leány, szerelmes egy ill nevû 
„fekete párducba”, azaz fér-
fi be, aki otthagyta aztán és 
megnôsült mással. Claire 
lecsúszott, prosti lett, meg-
alázott senki. Elmenekült 
güllenbôl, hogy idô után 
(mint a mesékben) vénsé-
gére multimilliomos legyen. 
Amikor eljön az idô, és meg-
érik a bosszú vágya, elha-
tározza, hogy megöleti illt. 
Kivételes rafi nériával: egy-
milliárdot ígér a városnak, ha 
régi, nagy szerelmét elteszik 
láb alól. A polgármestertôl a 
rendôrfônökig és az utca em-
beréig mindenki felvállalja a 
„nagy lehetôséget”, vásárol, 
ruházkodik, sárga cipôt vesz 
– hitelbe. A pénz bûvölete 
fenomenális: Claire megvá-
sárolja az „igazságszolgálta-
tást”. Teheti. Teheti?

A helyzet komikusan tra-
gikus. Dürrenmatt ítél. Vagy 
csak úgy tesz, mintha... A 
szituáció végül is lehetetlen. 
Vagy mégsem az? Fikció? 
Vagy lehet valóság is valahol? 
Például Güllenben, valahol 
Európában. Ahol majd kide-
rül, ki a bûnös, és mennyire 
az, hogy igazság-e: a pénz 
mindenek felett? Hogy a pénz 
a bosszú leghatásosabb esz-
köze. Feltétlenül. Vagy nem?

A kérdés megfogalma-
zódik: mit gondol az egész-
rôl Kovács Frigyes, a ven-
dégrendezô? Csatlakozik-e 

Dürrenmatthoz, színészei ér-
tik-e? Csatlakozik, a színészek 
értik. A címszereplô, Fodor 
Zsóka mindenesetre nagy 
küzdelmet vállal. Az öreg 
hölggyel és önmagával is. Az 
egész, szörnyû helyzettel, a 
véres bosszú csápkarjainak 
szorításával. Ha fikció, azaz 
kitaláció az egész, a lényeg 
nem az: a pénz hatalma totá-
lis, nem tagadható. A népes 
szereplôgárda híven követi az 
írót, a rendezôt, aki (láthatóan) 
nem tagadja, hogy a történet 
nem is annyira hihetetlen, 
hogy lehetnek más Güllenek 

is, ahol a morál egyszer csak 
fejet hajt a pénz elôtt. Kitûnô 
volt Bartus Gyula (polgármes-
ter), az igazság mégis elbukó 
bajnokaként Tege Antal (ta-
nár), Presits Tamás (férjek), 
Jancsik Ferenc (fôkomornyik), 
és idônként N. Földi László (Ill) 
szerepében.

A kérdést magunkkal visz-
szük: eladó-e az egész világ? 
Talán mégis az a jó, hogy 
most csak itt, a színpadon, 
Friedrich Dürrenmatt darab-
jában, a tiszta szerelem na-
gyobb dicsôségére.

Sass Ervin

Sedliacky doktornak, 
azaz „paraszt orvosnak” 
is nevezték egykoron 
Csabán Békészki Mihályt, 
azaz Békészki bácsit, aki 
a fi camok igazi szakértôje 
volt. A nyolcvanhét évet 
élt csodadoktor 1879. au-
gusztus 29-én született, s 
immár negyvenhat eszten-
deje nincs közöttünk. Szá-
mos újság megemlékezett 
róla, s Dedinszky gyula is 
lejegyezte vele történt be-
szélgetését. Most unoká-
ja, Malatyinszki Pál volt a 
segítségünkre emlékének 
felidézésében. 

A jaminai, Madách ut-
cai otthonban sorra kerül-
nek elô a régi, megsárgult 
fényképek, cikkek, a cse-
lédkönyv, az anyakönyvi 
kivonat, s az a 1961-es do-
kumentum, amely a kulák 
listáról törölte Békészki bá-
csit. Unokája büszkén mu-
tatja a Čabiansky kalendár 
1933-as számát is, amely-
nek 92. oldalán olvasható 
a Sedliacky doktor, azaz a 
„Paraszt doktor” címû írás: 
„Ahogy ott dolgoztak, az 
egyik fiúnak baja támadt. 
Rosszul lépett a barázdába 
és kificamodott a lába. A mi 
meg nem nevezett fiatalunk 
megfogta a lábát, elkezdte 
tapogatni, és abban a pilla-
natban már a helyén is volt 
a lába. Ez volt elsô csodála-
tos orvosi tette.”

A Népújság Köröstáj kul-
turális mellékletében Seleszt 
Ferenc készített interjút dr. 
Terpitkó Andrással, egykori 
MLSZ-elnökkel, aki szintén 
méltatta Békészki híres or-
vos tudományát: „Szeretem 
én Puskást is, hiszen 1954-
ben, amikor megsérült a vi-
lágbajnokságon, repülôvel 
akartam kihozatni Svájcba 
a híres csabai csontková-
csot, Békészki bácsit, de 
idôközben rendbe jött Öcsi 
lába. Egyébként sokan ké-
telkedtek Békészki képessé-
gében. Hadd mondjak egy 
példát. Egy osztrák-magyar 
elôtt Bozsik és Hidegkuti 
megsérült, úgy volt, hogy 
nem tudnak játszani. Mond-
tam a válogatott orvosának, 
leviszem én a két fiút Békés-
csabára, ott rendbe hozzák. 
„Bandi bácsi legalább maga 

ne gondolja, hogy, amit or-
vosok nem tudnak meggyó-
gyítani, azt egy kuruzsló 
igen – mondta méltatlan-
kodva. Nem szóltam sem-
mit, este beültettem a két já-
tékost a kocsiba, lementünk 
Csabára, az öreg tíz perc 
alatt helyre hozta ôket…”

A Népsort 1966. szep-
tember 30-ai száma is 
megemlékezett a népi cso-
dadoktorról, aki emberek 
tömegeinek az életét köny-
nyítette meg különleges tu-
dásával.

Békéscsabán ma is le-
genda, az idôsebb kor-
osztály még személyesen 
ismerte, s külföldrôl is szá-
mos köszönôlevelet ôriz az 
elismert „parasztorvos”, a 
ficamok doktorának család-
ja.

Vándor Andrea

Csaba területén ásott ku-
tak – kivéve az Élôvíz-csatorna 
mentén lévôk – kemény vizûek 
és legtöbbjük fertôzött volt, 
amibôl egyenesen következ-
tek a járványos betegségek.

Az újjátelepülés idején 
közterületen, a mai Fiume 
helyén, az akkori földszintes 
nagyvendéglô elôtt állt egy 
nagy gémeskút vályúval. Az 
ideérkezôk lovaikat ott fogták 
ki, és ott etettek, itattak. Ez 
késôbb megszûnt és kissé tá-
volabb (a Szabadság tér felé) 
ástak újat. A fôtéren, szemben 
a mai Kossuth térrel, is állt egy 
gémeskút. A község területén 
egyre több ásott gémeskút lé-
tesült, s ezekrôl kimutatások 
készültek 1927 és 1937 évek-
ben. Az alábbi békéscsabai 
közkútkimutatás, 1954 ôszén 
a városházán, Bankó András 
városi fômérnök aláírásával 
hitelesített. Ásott gémeskút-
helyek létesítési idejével: Ká-
rolyi u. 1883, Vasvári P. u., Jó-
sika u. 1888–1891, Zsigmond 
u. 1891, Gyöngyösi u. 1894, 
Könyves u. 1898, Wagner u. 
1886, Nagy Sándor u. 1899, 
Táncsics u., Nagyrét 220, 
1925 norton kút.

Az elsô artézi kutak

1884-ben merült fel elôször 
artézi kút fúrása, de csak 
1885-ben, az elnöklô Zsíros 
Mihály bíró szavazatával dön-
tött a képviselô-testület amel-
lett, hogy a Kossuth téren 

legyen az elsô. A fúrást Gold 
János kútfúrómester kezdte 
el, azonban a négy és fél évig 
tartó munka 218 méternél 
elakadt. Ezután Zsigmondy 
Béla vette át a munka folyta-
tását, és 5 hónap alatt befe-
jezte. A halászlányos artézi 
kút 1890-tôl 280 méteres 
mélységbôl, 8 befolyó csövön 
naponta összesen 183 014 li-
ter vizet adott, és a háború 
utánig mûködött.

A második artézi kutat az 
Andrássy úti laktanya mel-
lett szintén Zsigmondy fúrta 
és 5 hónap múlva 1892-ben 
az angyalos kút 324 méter 
mélységbôl, 4 kifolyóból, per-
cenként 60 liter vizet adott. A 
lakosság megkedvelte az ar-
tézi vizet, és a város minden 
részén igényelte a kutakat, 
így azok egyre gyarapodtak. 
A Bánát és Orosházi úti kút-
házas artézi kutak 1926-ban 
készültek. Az elôbbit felszá-
molták, az utóbbi kút az 1928-
ban épült kútházzal nemrég 
felújítva, most is 425 méter 

mélységbôl adja a vizet. Mind-
két kút és a fentebb felsoroltak 
közül is néhány Hrabovszky 
Ádám csabai kitûnô kútfú-
rómester munkája. A város 
központjában a Szent István 
tér 7. szám elôtti vaskútkifolyó 
1926-ban, a Puskin téri 1927-
ben készült.

Az artézi kutak vizét az 
egészségre káros, magas ar-
zéntartalmuk miatt lefojtották. 
Az elsô Kossuth téri, eredeti 
állapotában újraépített ha-
lászlányos kút és az egyedi 
Orosházi úti artézi kút „egész-
ségre káros” feliratú táblával 
jelölve mûködik.

Az eredeti helyén (András-
sy út – Tulipán u. sarok) állt an-
gyalos kút lezárt vezetékébôl 
tavaly felszínre tört a víz. Kifo-
lyóján 324 méter mélységbôl 
bôségesen adta artézi vizét. 
Békéscsabán százhuszonkét 
éve van jelen az artézi víz, me-
lyet a lakosság a vezetékes 
víz bevezetéséig s még utána 
is jóízûen fogyasztott.

Gécs Béla
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Az egyszerû emberek orvosa
A „fi camok doktora” a szegényeket gyógyította

Békéscsaba anno...
Ásott gémes- és artézi kutak (1883–1948)

Békészki bácsi a családja körében

A fôszerepben fodor Zsókát láthatjuk

Csellóra hangolva
A barokktól a 20. századig

Bosszú Güllenben egymilliárdért
Az öreg hölgy látogatása

A Filharmónia által rende-
zett hangversenysorozat
január 23-án kamarazenei
esttel folytatódott; Karasz-
szon Dénes, Fischer An-
nie-ösztöndíjas gordonkamû-
vész és Birtalan Zsolt zon-
goramûvész közremûködé-
sével.

Karasszon Dénes, fia-
tal kora ellenére, nem szá-
mít pályakezdônek: hazai 
és nemzetközi versenyek 
rendszeres díjazottja, több 
megjelent CD-felvételen köz-
remûködött. Jelenleg az Ope-
raház csellistája, tanít a pesti 
Bartók Béla Zenemûvészeti 
Szakközépiskolában és 
rendszeresen koncertezik, a 
Filharmónia szólistájaként is. 
Mindkét mûvész a Zeneaka-
démia doktori iskoláját végzi.

Csabai fellépésük mûsora, 
a barokktól a XX. századig, 
reprezentatív keresztmetszetét 
adta a csellóirodalomnak, több 
oldalról bemutatva a hangszer 
lehetôségeit. J. S. Bach viola 
da gambára (térdhegedûre) 
írt egyik szonátája csendült 
fel elsôként, nem hagyva két-
séget afelôl, hogy az elôadók 
összeszokott kamarapartne-
rek. Értô együtt muzsikálásuk 
könnyedén vonta a közönség 
figyelmét a hétköznapokból a 
zene magasabb régióiba.

Beethoven volt az elsô 
szerzô, aki kivonta a csellót 
a continuo-játék, az állandó 

kísérô szerepébôl és fajsúlyos 
zenei gondolatok közlését 
bízta erre a hangszerre. Az 
A-dúr szonáta nagy feladatot 
ró elôadóira technikai, fôként 
pedig zenei szempontból. E 
nehézségeket nagy odafigye-
léssel, teljes odaadással ol-
dották meg a mûvészek. Hogy 
még nem minden tétel folyik 
magától értetôdô módon, 
„beethovenül”, valószínûleg 
életkor és élettapasztalat kér-
dése is.

 A koncert második felében 
egy-egy Fauré- és Debussy-
mû következett. Az európai 
zenemûvészetet évszázado-
kon át a németek uralták, tel-
jes joggal: gondoljunk Bach, 
Mozart, Beethoven, Schubert, 
Schumann mûvészetére. Nem 
csoda, ha más nemzetek fiai 
a saját hangjukat éppen en-
nek ellenében találták meg. 
Gabriel Fauré-t honfitársai a 
francia géniusz jellegzetes 
képviselôjeként tisztelték. 
Elégikus hangulatú zenei vi-
lágában elôadóink teljes mér-
tékben feloldódtak, itt tudtak 
igazán felszabadultan, önfe-
ledten muzsikálni. Debussy 
szonátája képviselte a modern, 
XX. századi zenei világot. Az 
este sokféle zenei emóciója 
szerencsés feloldást talált a 
humorral teli Szerenádban és 
a  virtuóz zárótétel önfeledt vi-
dámságában.

Kisné Farkas Gabriella
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