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Az Aut-Pont Alapítvány te-
vékenységének elismerése 
a kitüntetés. Fontos jelzés,
mely szerint a város hasz-
nosnak gondolja, hogy au-
tizmussal élô társainkra, ba-
rátainkra figyelünk, és  igyek-
szünk nekik támogatást nyúj-
tani – mondta Szántó Ta-
más, az Aut-Pont Alapítvány 
vezetôje, aki a szociális mun-
ka napja alkalmából, a város-
házán rendezett ünnepségen 
vehette át a Kiváló Szociális 
Munkáért Kitüntetést. 

A díszteremben, novem-
ber utolsó napján, Békéscsa-
ba nevében Kiss Tibor alpol-
gármester, Herczeg Tamás és 
dr. Fábián Ágnes tanácsno-
kok, dr. Kerekes Attila bizott-
sági elnök és dr. Kiss Gyula 
aljegyzô mondott köszönetet 
a szociális munkásoknak.  

– A szociális szférában 
dolgozók hittel, lélekkel, 
együttérzéssel, felkészült-
séggel végzik azt a munkát, 
ami össztársadalmi megbe-
csültségét illetôen még ma 

sincs méltó helyén, de so-
kan vannak, akik a szeretet 
napszámosaiként tekintenek 
rájuk. A szociális munkások 
segítenek, mert tudják, hogy 
a segítés, a szolidaritás, az 
együttmûködés nélkül sem-
milyen világ sem lesz elég jó 
– mondta Herczeg Tamás az 
ünnepségen, megköszönve 
mindazok munkáját, akik tü-
relemmel szolgálnak.

A tanácsnok példaérté-
kûnek nevezte a Kiváló Szo-
ciális Munkáért kitüntetéssel 
jutalmazott Szántó Tamás 
tevékenységét. A vezetésével 
mûködô alapítvány a szoci-
ális szolgáltatásokon túl fon-
tosnak tekinti, hogy minél töb-
ben ismerjük meg az autista 
embereket, az ô szükséglete-
iket és a segítés lehetôségeit. 
Ezen túlmenôen olyan élmé-
nyekkel ajándékoznak meg 
bennünket, mint a Ragyogjon 
kékben a városháza vagy az 
autizmus napja felejthetetlen 
programjai.

M. Erika

– Az utóbbi huszonkét év 
legjelentôsebb önkormány-
zatokat érintô változása elôtt 
állunk finanszírozási oldalról 
és a feladatokat tekintve is. 
Új alapra helyezôdik az ön-
kormányzati finanszírozás, 
az eddigi normatív támoga-
tásról áttérünk a feladatfinan-
szírozásra, ami azt jelenti, 
hogy az önkormányzatok 
által kötelezôen ellátandó fel-
adatokra az állam biztosítja a 
forrásokat, a szükséges pénz-
eszközöket. Az önként vállalt 
és egyéb feladatokat viszont 
akkor tudják csak biztosítani 
az önkormányzatok, ha az eh-
hez szükséges források, saját 
adóbevételek rendelkezésre 
állnak – szögezte le Vantara 
Gyula polgármester, majd 
hozzátette, hogy a kötelezô 
feladatok ellátása továbbra is 
a legfontosabb feladat, amit 
az adósságszolgálat és a fo-
lyamatban lévô beruházások 

finanszírozása követ, és csak 
ezek után jöhetnek az önként 
vállalt feladatok. Hangsúlyoz-
ta, hogy a kormány terve-
zett adósságkonszolidációja 
szerint az olyan nagyobb 
települések esetében, mint 
Békéscsaba, minimum 40, 
maximum 70 százalékos kon-
szolidációra lehet számítani. 
A kormány kikötése, hogy 
szûnjön meg a hiány újra-
termelése, mûködési hiány 
a 2013. évi költségvetésben 
nem tervezhetô. Elhangzott az 
is, hogy az elmúlt évek soha 
vissza nem térô lehetôségeket 
hoztak: minden fejlesztésre 
fordított városi forinthoz hat-
nyolc forint uniós vagy egyéb 
pályázati forrás érkezett, tehát 
az önkormányzat által felvett 
hitelek, kibocsátott kötvények 

óriási fejlesztések önerejét 
adták. 

Békéscsaba 2013. évi költ-
ségvetését befolyásolja, hogy 
idén a városhoz került a szín-
ház és a bábszínház, jövô év 
januárjában pedig a múzeum 
és a megyei könyvtár fenn-
tartása is az önkormányzat 
feladata lesz. Ugyancsak 
változás, hogy létrejöttek a 
járások, ami a polgármesteri 
hivatal feladatellátását érinti. 
A Réthy Pál kórház idén má-
justól állami fenntartásba ke-
rült, mûködési, fejlesztési, fel-
újítási kötelezettsége tehát az 
önkormányzatnak a kórház-
zal szemben a továbbiakban 
nincsen. Az óvodák nem, de 
az iskolák szintén állami fenn-
tartásba kerülnek, viszont 
ingó és ingatlan vagyonuk 

mûködtetése városi feladat 
marad. Emellett befolyásolja 
a költségvetést a Csabagyön-
gye Kulturális Központ meg-
nyitása is. A multifunkciós 
közösségi központ a tervek 
szerint rezsire kap támoga-
tást a várostól, de elvárják, 
hogy a programok esetében 
vegyék számba a bevétele-
ket és kiadásokat, és ez a két 
szám minél inkább közelítsen 
egymáshoz. 

A koncepcióhoz Vantara 
Gyula polgármester rövid 
összegzésként végül annyit 
tett hozzá: szigorú, takaré-
kos, a keretek közt mozgó, 
és a kötelezô feladatokra 
koncentráló kell, hogy le-
gyen Békéscsaba jövô évi 
költségvetése.

Mikóczy Erika

A sajtótájékoztató beve-
zetôjében a miniszter elárul-
ta, ô maga is rajongója a csa-
bai kolbásznak, többször járt 
már nálunk, s kamrájában 
mindig található ebbôl a jófé-
le hústermékbôl.

– Békéscsaba dinamiku-
san fejlôdô, igazi, polgári ha-
gyományokkal rendelkezô, 
erôs alföldi város. Az önkor-
mányzat jó gazdája a tele-
pülésnek, takarékos gaz-
dálkodást folytat, s minden 
lehetôséget megragad a 

fejlesztésekre is – méltatta 
városunkat dr. Fazekas Sán-
dor, aki elmondta: a kormány 
arra törekszik, hogy az elôzô 
ciklusban, kényszerûségbôl 
eladósodott települések ter-
heit csökkentse, s ennek a 
programnak Békéscsaba is 
részese lesz. Az adatszolgál-
tatás és egyeztetés most zaj-
lik, de annyit már tudni lehet, 
hogy a 12 milliárd forintos 
kötvény- és hitelállomány leg-
alább 40 százalékát átvállalja 
a kormány.

Vantara Gyula, miután kö-
szönetét fejezte ki, leszögez-
te: városunk infrastrukturális 
és munkahelyteremtô beru-
házásokra fordítja a felvett 
összeget, nem pedig feléli. 
Az adósságkezeléssel ed-
dig is megbirkóztunk, ám a 
mozgásteret ez jelentôsen 
beszûkítette. Az állami se-
gítségnek köszönhetôen 
Békéscsaba kiutat talál az 
adósságcsapdából – fo-
galmazott a polgármester, 
aki azt is elmondta, hogy 
december végéig elké-
szül az a tanulmány, mely 
a csabai kolbász jövôjérôl, 
a  minôségmegôrzésrôl és
egy kolbászház megterem-
tésérôl szól.

A következô fontos beje-
lentést dr. Fazekas Sándor 
tette: városunk eredménye-
sen pályázott a CsabaPark 
projekt megvalósítására, így 
1 milliárd 24 millió forintot 
nyert el.

– Hazánkban igen nagy
hagyománya van a kézmû-
ves technológiával készült 
élelmiszer-elôállításnak, jó 
lenne, ha minden település 
rendelkezne ilyen, rá jellemzô 
termékkel. Békéscsaba ese-
tében ez egyértelmûen a 
kolbász, mondhatjuk, hogy 
Csaba a kolbász fôvárosa. 
Ezért is fontos, hogy meg-
épüljön ez a park, ami ennek 
a nemes hagyománynak is 
otthont adhat. A most kol-

bászkészítéssel foglalkozó,
150 kistermelô mellett re-
mélhetôen ezzel másokat is 
lehetôséghez juttathatunk. 
Békéscsaba tehát ebben a 
vonatkozásban is kiváló pél-

da, hiszen a CsabaParkkal 
az embereknek megélhetést 
biztosít, ugyanakkor a város 
hírnevét is növeli – hallhattuk 
dr. Fazekas Sándortól. 

Gajdács Emese

Békéscsaba kiutat talál az adósságcsapdából
A kormányzati segítség nagyobb mozgásteret ad a városnak

Az új alapokon nyugvó koncepcióról a megújult homlokzatú városházán tárgyaltak

A kitüntetést Kiss Tibor adta át Szántó Tamásnak

Új alapokon a költségvetési koncepció 
Sorrend: kötelezô feladatok, adósságszolgálat, beruházások

Novemberi ülésén tár-
gyalta a közgyûlés a város 
2013-ra vonatkozó költ-
ségvetési koncepcióját, 
amelynek összeállítását ne-
hezítette, hogy több olyan 
törvény parlamenti tárgya-
lási szakaszban van, amely 
hatással lehet az önkor-
mányzatok költségvetésére. 
A koncepció most is a helyi 
bevételeket, kötelezettsé-
geket veszi számba és a 
költségvetés tervezésének 
fôbb irányelveit határozza 
meg, azonban a gyökeres 
változások miatt mindent új 
alapokra kell helyezni.  

Ülésezett a közgyűlés
2–3. oldal

Télen-nyáron korcsolya 
Pósteleken 14. oldal

Séta a Csabagyöngye Kulturális 
Központban 8–9. oldal

Hanó Miklós, dr. Fazekas Sándor és Vantara Gyula

Több örömteli hírt jelentettek be november 30-án a város-
házán. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter hozta 
a hírt, hogy Békéscsaba is részese a kormány településeket 
érintô adósságkonszolidációjának, s a CsabaPark projekt is 
elnyerte az 1 milliárd 24 millió forintos támogatást.

Elismerés Szántó 
Tamásnak



– Alapjaiban változtatja 
meg a költségvetést, hogy  az 
eddigi normatív támogatás 
helyett feladat alapú finanszí-
rozás lép életbe, és változást 
generálnak az átadott és át-
vett intézmények. A legfon-
tosabb jövôre is a kötelezô 
feladatok ellátása lesz, de fon-
tos az adósságszolgálat telje-
sítése és a folyamatban lévô 
beruházások finanszírozása 
is. Az adósság törlesztésében 
segít az állam, a nagyobb te-
lepüléseket 40–70 százalékig 
konszolidálják, de elvárás a 
gazdálkodás ésszerûsítése – 
szögezte le Vantara Gyula. 

A helyi közlekedés biztosí-
tását illetôen a polgármester 
elmondta, hogy csak a Körös 
Volán pályázott, a szakértôk 
jónak találták a pályázatot, így 
továbbra is ez a cég végzi a 
szolgáltatást. 

– Kérem a békéscsabai-
akat, hogy amennyiben pa-
naszuk, észrevételük van a 
közlekedéssel vagy akár a 
parkolással, a belváros felújí-
tásával kapcsolatban, véle-

ményüket  juttassák el a pol-
gármesteri hivatalhoz, egyéni 
képviselôikhez. A beérkezô 
igényeket értékeljük, és amit 
lehet, kezelünk, a menetren-
det például félévente felülvizs-
gáljuk – jegyezte meg Vantara 
Gyula.  

A polgármester említést tett 
arról, hogy a vagyonkezelô 
törzsház szintû mûködésérôl 
a beszámolóból kiderült, 
hogy fegyelmezett gazdálko-
dásával a tervezett mutató-
kat több helyen meghaladó 
teljesítményt nyújt a cég. A 
múzeum és a könyvtár átvé-
telével kapcsolatban pedig 
megjegyezte, hogy az in-
gatlanok állami tulajdonban 
maradnak, a mûködtetést 
a város biztosítja januártól. 
Valószínûsíthetô egyébként, 
hogy ezek az intézmények 
a saját bevételeikbôl tudnak 
majd mûködni, a múzeum 
az építkezésekkel kapcsola-
tos régészeti feltárásokból, a 
könyvtár pedig az épület egy 
részének bérbe adásából.

M. Erika

Hrabovszki György és Mik-
lós Attila csak a közgyûlés 
elsô felében voltak jelen, de 
több napirendi ponttal kap-
csolatban is kifejtették véle-
ményüket. Hangsúlyozták, 
hogy a jövô évi költségvetési 
koncepció olyan helyzetben 
született, amikor csak a bi-
zonytalanság biztos. 

– Tudjuk, hogy át kell ven-
nünk a múzeumot, a könyv-
tárat, de hogy milyen mó-
don, arról fogalmunk sincs. 
Átadjuk az iskolák részbeni 
mûködtetését az államnak, 
de az érintettek sem tudják, 
ez hogyan valósul meg. Átté-
rünk a feladatfinanszírozásra, 
de hogy milyen változásokat 
hozhat ez a város életében, 
arról ma senki sem tud konk-
rétumokat mondani – foglalta 
össze a bizonytalansági fak-
torokat Hrabovszki György. A 
képviselô szerint Békéscsa-
ba vakrepülést végez, próbál 
úgy felkészülni a következô 
költségvetési évre, hogy fo-
galma sincs, milyen keretek 
közt gazdálkodhat majd. 

Miklós Attila hozzátette, a 
Fidesznek abba kellene hagy-
nia a kettôs beszédet: több 
kiszólás volt a közgyûlésen, 

amely az Európai Uniót bírál-
ta, számon kérve, hogy Ma-
gyarországra kényszerít bi-
zonyos döntéseket, másfelôl 
viszont azt hangsúlyozták, 
hogy az uniós források segít-
ségével mennyi beruházás 
van folyamatban Békéscsa-
bán. Elmondták azt is, hogy 
az elôzô közgyûlésen kértek 
tájékoztatást az elmúlt két 
év meghívásos közbeszer-
zéseivel kapcsolatban, mert 
a meghívottak között több 
esetben nem volt békéscsa-
bai. Várják az anyagot. 

Az MSZP nem ért egyet 
azzal, hogy januártól a strand 
melletti területen is fizetni kell 
a parkolásért, a fürdô ráfize-
téses, így pedig várhatóan 
még kevesebben veszik majd 
igénybe. Szintén problémás-
nak vélik, hogy a Szent István 
téri parkolók megszûnésével 
a forgalmat egy magáncég 
parkolóházába terelik. Mint 
mondták: a fizetô parkolás 
bevezetésekor nem bevételi 
kényszer vezette az önkor-
mányzatot, hanem az, hogy 
a belvárosban mindig legyen 
szabad parkolóhely, ez pedig 
már nem arról szól.

Mikóczy E.

Más fontos téma mellett 
a helyi LMP képviselôi azzal 
kapcsolatban is kifejezték ag-
godalmukat tájékoztatójukon, 
hogy egy helyi rendelet miatt 
esetleg tiltott lesz Békéscsa-
bán olyan védett madarak 
etetése is, mint a cinege.

Ezt a „zöld gondolatok-
hoz” hû párt önkormányzati 
képviselôje, Takács Péter 
vetette fel, kérdést intézve a 
jegyzôhöz, s utalva a tiltott 
közösségellenes magatartá-
sokról szóló helyi rendelet-
re. Ebben egyebek mellett a 
macskák, madarak etetésérôl 
is szó esik, s a képviselô tudni 
szeretné: vajon vonatkozik-e 
a tiltás olyan védett mada-
rakra is, mint az itt telelô cine-
ge. Errôl írásban kap tájékoz-
tatást Takács Péter.

Ugyancsak ô mondta el 
véleményét a városi költség-
vetés I–III. negyedéves tel- 
jesítésérôl. Köszönetét fejezte 
ki az intézmények vezetôinek 
a fegyelmezett gazdálko-
dás okán, s a tisztességes 
adófizetôknek, akik közel 2,3 
millió forintot fizettek be helyi 
iparûzési adóként. Ez a tel-
jes összeg 92,8 százaléka. 
Ugyanakkor reményét fejezte 

ki, hogy a mûködési hitelre 
szánt összeg további részét 
is sikerül majd lefedezni pá-
lyázati vagy minisztériumi for-
rásokból.

A költségvetési koncep-
ció kapcsán Takács Péter 
azt hangsúlyozta: sok a bi-
zonytalanság, sok a kérdôjel. 
Nehezen érthetô szerinte, 
miért a város dolga az okta-
tási intézmények épületeit, 
logisztikáját fenntartani, mi-
közben az irányítást az állam 
vonta magához, s miért kerül 
a városhoz a könyvtár és a 
múzeum, ha annak megyei 
hatóköre a továbbiakban is 
megmarad?

Gál István Elek a köz-
meghallgatáson elhangzott 
felvetéseire emlékeztetett, 
mely szerint a közgyûlési 
elôterjesztések az interneten 
hiányosak, s nehéz bennük 
a keresés is. Az LMP-s poli-
tikust nem nyugtatta meg az 
erre kapott válasz, miszerint 
a hivatal a törvényekben fog-
lalt kötelezettségeinek mindig 
eleget tesz, a program pedig  
azt a célt is szolgálja, hogy az 
anyagokkal ne lehessen visz-
szaélni.

Gajdács

Költségvetési kérdésekrôl, 
ingatlanértékesítésrôl és a köz-
munka hatékonyabb kiakná-
zási lehetôségeirôl is elmond-
ták véleményüket  közgyûlés 
utáni tájékoztatójukon a Job-
bik csabai képviselôi.

Strifler Attila kijelentette: 
nem támogatták a testület 
többsége által elfogadott 
költségvetési koncepciót. 
Véleményük szerint, jelenleg 
abban több a kérdés, mint 
a válasz. Mivel még nincs 
központi költségvetés, sok a 
bizonytalanság, és több új, 
illetve még csak készülôben 
lévô törvény is komolyan be-
folyásolhatja a békéscsabai 
pénzügyeket. 

– Meglátásunk szerint a 
város mozgástere csökkenni 
fog, ha a finanszírozás feladat 
alapú lesz. A hivatali dolgo-
zók már most is túlterheltek, 
s ez a teher vélhetôen tovább 
nô – mondta a képviselô. 

Strifler Attila szerint az is 
bizonytalan, milyen feltételek 
között történik majd meg az 
önkormányzati adósságok 
átvállalása. A Jobbik nem 
szeretné, ha ebben a folya-
matban a város vagyonából 
„vinne el” az állam. 

– Az intézmények fenntar-
tása komoly terhet jelent az 
önkormányzatnak, s a most 
elkészült Csabagyöngye Kul-
turális Központ mûködtetése 
sem lesz egyszerû feladat. 
Az sem ideális helyzet, hogy 
miközben az oktatási intéz-
mények mûködtetése a tele-
pülések feladata maradt, a 
vezetôkre már nincs ráhatása 
az önkormányzatnak. Felül 
kell vizsgálni az önként vállalt 
feladatok körét is – mondta 
Strifler Attila, aki a közmun-
kaprogram hatékony felhasz-
nálására a gyöngyöspatai 
példát hozta fel. Ott a köz-
munkások a település föld-
jein termelnek zöldséget, 
gyümölcsöt, amit a közétkez-
tetésben használnak fel.

Szabóné Kocziha Tünde 
a közgyûlésen kifejezte ag-
godalmát a Sörház értékesí-
tésével kapcsolatban, s ezt 
a sajtótájékoztatón is meg-
tette. Mint mondta, a Trófea 
után ez az ingatlanértékesí-
tés is a Pünkösdi Egyházhoz 
köthetô, s neki ezzel kapcso-
latban „nem pozitívak a meg-
érzései”.

G. E.
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Dr. Ferenczi Attila a Fi-
desz közgyûlés utáni tájé-
koztatóján emlékeztetett 
arra, hogy az eddigi  nor-
matív alapú támogatás nem 
mindig fedezte az adott fel-
adatok ellátását. Az oktatási 
intézmények költségvetését 
éves szinten 1,8 milliárddal 
kellett kiegészítenie a vá-
rosnak, tehát szükség van 
a változásra.

– Az idei költségvetés az 
elsô háromnegyed évben a 
terveknek megfelelôen tel-
jesült, a bevételek aránya 
összességében meghalad-
ta a kiadásokét. A vagyoni 
bevételek ugyan a tervezett 
alatt maradtak, de jelenleg 
több értékesítés is folyamat-
ban van – mondta a 2012. évi 
költségvetésrôl dr. Ferenczi 
Attila. 

A 2013. évi koncepcióval 
kapcsolatban a tanácsnok 
kiemelte, hogy feladatfinan-
szírozás lesz az eddigi nor-
matív támogatás helyett. A 
kórház, a fogyatékkal élôk és 
a szenvedélybetegek gon-
dozását végzô intézmények 
állami fenntartásba kerültek, 
az iskolák részben ezután 
kerülnek az államhoz, meg-
kaptuk viszont a színház, 
bábszínház, és megkapjuk a 
múzeum, valamint a könyvtár 
mûködtetését. Hangsúlyozta, 

hogy a kötelezô feladatok, az 
adósságtörlesztés és a fo-
lyamatban levô beruházások 
finanszírozása után követ-
kezhetnek az önként vállalt 
feladatok. 

– Persze vannak olyan 
önként vállalt feladataink – 
például a sport támogatá-
sa, az ifjúságvédelem vagy 
akár a házi segítségnyújtás 
– , amelyek törvényileg nem 
kötelezôek, de szociálisan, 
pszichésen vagy az egész-
ség oldaláról nézve nagyon 
fontosak számunkra – tette 
hozzá dr. Ferenczi Attila, majd 
leszögezte, hogy mûködési 
hitelt eddig és ezután sem 
vesz fel az önkormányzat. 

A helyi autóbusz-közleke-
dés biztosítását illetôen el-

mondta, hogy a pályázaton 
nyertes Körös Volán nagy-
jából olyan összegre tett 
ajánlatot, mint amennyibe 
a mûködtetés eddig is ke-
rült, és ha állami támogatást 
nyerünk, csökkenhet az erre 
fordítandó városi keret. Mint 
mondta, a cég rugalmasan 
kezeli a lakosság kéréseit az 
útvonal és a menetrend tekin-
tetében is. A szemétszállítást 
illetôen a tanácsnok hang-
súlyozta, hogy a lakosság 
kérésére került a rendeletter-
vezetbe a 80 literes edényzet, 
amely bevezetésének feltéte-
le többek közt a zárható kuka-
tároló megléte, az edényzetet 
pedig a lakosságnak kell biz-
tosítania. 

Mikóczy Erika

Fidesz: Szükség van a változásra
Fontos marad a sport, az ifjúságvédelem

A normatív támogatás nem fedezte a feladatellátást

Várhatóan szigorú és ta-
karékos lesz a város jövô 
évi költségvetése. Olvasó-
inkat most arról kérdeztük, 
ôk hogyan takarékoskod-
nak. 

Kolarovszki 
Zoltán 
– tanár-
képzômû-
vész:

– Elsôsor-
ban az energiával takarékos- 
kodom, a ruháimat pedig nem 
a multikban vásárlom, hanem 
a turikból. A mûvészanyagon 
azonban nem tudok, mert a 
minôséget meg kell fizetni.

Sutyinszki 
Mónika – 
tanuló:

– Nagy mo-
zirajongóként 
az utóbbi idô- 
ben óvatosabb vagyok, csak 
a számomra érdekes, új fil-
meket nézem meg.

Dr. Merô 
Béla – 
színházi 
rendezô: 

– Most pél-
dául nem fi-
zettem készpénzzel, mert az 
összegyûjtött supershopos 
kártyámból vonták le az áru 
értékét. 

Olvasóink 
szerint

Kövesse híreinket, felhí-
vásainkat és játékainkat a 
világ legnépszerûbb közös-
ségi oldalán is! Klubtagsá-

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

Olvassa Ön is legfrissebb híreinket a

www.csabaimerleg.hu
oldalon!

Vantara Gyula: 
Tiszta lappal

Vantara Gyula szerint az utóbbi években bebizonyo-
sodott, hogy az önkormányzatok normatív alapú támo-
gatása nem életszerû, a feladatfinanszírozással és a kor-
mány tervezett adósságkonszolidációjával viszont tiszta 
lappal indulhatnak az önkormányzatok. A polgármester 
közgyûlés utáni tájékoztatóján a költségvetési koncepci-
ót emelte ki, de beszélt a helyi közlekedésrôl, a törzsház 
konszernrôl, a múzeum és a könyvtár átvételérôl is.  

MSZP: Vakrepülésben 
a város

LMP: Szabad Csabán 
cinegét etetni?

Jobbik: Bizonytalan 
a költségvetés



Vantara Gyula polgármes-
ter bevezetôjében elmondta: 
évente egy alkalommal elôre 
meghirdetett közmeghallga-
tást kell tartani, ez ugyanis 
a lakosság és a közgyûlés 
közötti párbeszéd egyik 
legfôbb fóruma. A köszöntôt 
követôen csak úgy záporoz-
tak a kérdések, többen vé-
leményüket osztották meg a 
városvezetéssel, de olyan is 
akadt, aki kritikát fogalmazott 
meg, illetve ötleteket adott. 

Barcs Józsefné és Huszár 
Endre köszönetüket fejezték 
ki Vantara Gyulának, amiért 
országgyûlési képviselôként 
felvállalta a Felvidékrôl átte-
lepültek ügyét. Mint mond-
ták, 65 év hallgatás után az 
érintettek és családjaik végre 
erkölcsi és talán anyagi kár-
pótlást is kaphatnak. A pol-
gármester hozzátette: örömé-
re szolgál, hogy a képviselôk 
arról már döntöttek is, hogy 

április 12-e hazánkban a kite-
lepítettek emléknapja lesz.

Klavács János a Lencsési 
lakóteleprôl elismerôen szólt 
arról a munkáról, mely a dísz-
tér kialakítása érdekében 
zajlik, ám azt kifogásolta, 
hogy Békéscsaba belvárosá-
ban egyáltalán nincs nyilvá-
nos illemhely. Megtudtuk: a 
fôtéren a városháza földszint-
jén, illetve a Szabadság téri, 
önkormányzati épületben lé- 
vô mosdókat bárki használ-
hatja, akárcsak a közintéz-
ményekét vagy a bevásárló-
központét.

Többen szóba hozták, 
hogy a belvárosban veszé-
lyes helyzeteket idéznek elô 
a vadul kerékpározók, egye-
sek kitiltanák ôket a leendô 
dísztérrôl. Ezzel kapcsolat-
ban Lukácsi László fôépítész 
elmondta: a biciklis közle-
kedés engedélyezett lesz a 
fôtéren, de szabályozottan, 

csak annak szélein, középen 
és a járdán nem.

Két, kerekes székkel köz- 
lekedô fiatalember: Faluhelyi 
Balázs és Farkas József azt 
panaszolták el, hogy a Körös 
Volán helyi járatú buszainak 
menetrendjében nem min-
dig szerepel pontosan, mi-
kor számíthatnak alacsony 
padlós jármûvek érkezésére. 
Ez mozgásukat jelentôsen 
megnehezíti, egyiküket pe-
dig a sofôr azért szállította 
le a buszról, mert nem volt 
vele kísérô. A mozgásukban 
korlátozott embereknek a 

téli, nagy havazások idején is 
akadt gondjuk, hiszen a jár-
dákon gyakran csak nehéz-
ségek árán tudtak haladni 
–  hangzott el a közmeghall-
gatáson. A városvezetés ígé-
retet tett arra, hogy a problé-
mákról tájékoztatják a Volán 
illetékeseit.

Az estébe nyúló közmeg-
hallgatáson sok egyéb mel-
lett szó esett még a fiatalság 
helyzetérôl, a közmunka-
programról, de olyan ötlet is 
elhangzott, hogy a megújult 
fôtéren állítson Szent István-
szobrot az önkormányzat.

A közgyûlésen dr. Kere- 
kes Attila kiemelte, hogy 
szigorúan és jól gazdálko-
dott a város, mûködési hitelt 
nem kellett felvenni. Takács 
Péter köszönetet mondott 
a tisztességes békéscsa-
bai adófizetôknek, akik 
jelentôsen hozzájárultak az 
adóbevételek teljesüléséhez, 
és az intézményeknek a taka-
rékos és hatékonyabb gaz-
dálkodásához. Miklós Attila 

szerint, „mielôtt örömtüzeket 
gyújtanánk”, nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy 
nô az elvándorlás. Ismét 
megemlítette az MSZP Gye-
re haza programját, amellyel 
szerinte lépéseket lehetne 
tenni azért, hogy a fiatalok 
itthon találjanak munkát. Kiss 
Tibor szerint a szocialisták 
programjának nincs alapja, 
Vantara Gyula pedig hozzá-
tette, hogy a kormány több 

intézkedése igyekszik segíte-
ni a fiatalok elhelyezkedését, 
ilyen például a Start kártya, a 
Start Bónusz kártya és a vál-
lalkozók támogatása. 

A kiadások a háromne-
gyed év végére mintegy 19,1 
milliárdon álltak, ez 65,8 szá-
zaléknak felel meg. A fejlesz-
tési kiadások – az eddigiek-
hez hasonlóan – szeptember 
végéig alacsony teljesítési 
arányt mutatnak, itt a 11,1 
milliárdos elôirányzathoz vi- 
szonyítva a teljesítés 42,9 
százalékos. A beruházások 
késôbbi pénzügyi teljesíté-
sének az oka a feladatok-
kal kapcsolatos döntések 
elhúzódása (például a pá-
lyázatoknál), valamint az 
idôigényes közbeszerzési el- 
járások. 
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Vantara Gyula: Ezt az évet is szigorú gazdálkodás jellemzi

Takács Péter: Problémát okoznak a járatritkítások

„Köszönet a felvidékiek ügyének felvállalásáért”

Továbbra is Körös Volán
Csak a helyiek pályáztak

Az idei költségvetésrôl
A bevételek idôarányosan teljesültek 

A költségvetés ez évi bevételi, illetve kiadási elôirányza- 
ta közel 29,4 milliárd forint volt, amely a módosítások 
eredményeként 29 milliárdra változott. A bevételek az 
elsô háromnegyed évben 20,9 milliárdra teljesültek, ez 
72,1 százaléknak felel meg. A helyi adóbevételek 92,8 
százalékban teljesültek, a gépjármûadóból származó 
bevétel 84,2 százalékon állt, a vagyoni bevételé viszont 
csak 55,7 százalékos volt (itt a legnagyobb tétel a BéKSZI 
Kós tagiskolája épületének értékesítése). 

Takács Péter a közgyûlé- 
sen felvetette, hogy sok em-
bernek okoznak nehézséget 
a járatritkítások, dr. Fábián 
Ágnes pedig megjegyez-
te, ôt is megkeresték az 
erzsébethelyiek a kéréseikkel, 
észrevételeikkel. A tanács-
nok jelezte, hogy félévente 
felülvizsgálják a menet-
rendet, és keresik a legjobb 
megoldásokat. Dr. Ferenczi 
Attila hozzátette: mindemel-
lett nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, hogy az utasok szá-
ma csökken. Szarvas Péter, 
a Körös Volán Zrt., illetve a 
négy dél-alföldi buszos tár-
saságból létrejött Dél-alföldi 

Közlekedési Központ Zrt. 
vezérigazgatója elmondta, 
hogy Békéscsabán az ok-
tóber 1-jétôl hatályban lévô 
menetrend marad érvény-
ben. Természetesen minden 
menetrendben, amely érinti 
a Szent István teret, válto-
zások vannak, igyekeznek a 
felmerülô igényeket, kérése-
ket megválaszolni, kezelni, 
és továbbra is várják az uta-
sok javaslatait. Mint kiderült, 
jövô év júliusától 6,7 százalé-
kos tarifaemelés várható, fö-
lösleges vagy kihasználatlan 
járatok újraindítását nem ter-
vezik, de ahol szükség van, 
ott változtatni tudnak.  

Múzeum, 
könyvtár

Eladják 
a Sörházat

A Békés Megyei Múzeu-
mok Igazgatóságának tag-
intézményei közül januártól 
Békéscsaba önkormányza-
tának fenntartásába kerül a 
Munkácsy Mihály Múzeum, 
valamint a Csabai Tanya és 
Gabonatermesztés-történeti 
Kiállítóhely. A városi múze-
um feladata marad továbbra 
is a kulturális örökség helyi 
védelmének települési szin-
tet meghaladó, a megye köz-
igazgatási területére kiterjedô 
biztosítása. A Békés Megyei 
Tudásház és Könyvtár szintén 
a városhoz kerül, az átadás-
átvétel részleteivel kapcsolat-
ban egyeztetések folynak. Az 
átvétel miatt mindkét intéz-
ményben vezetôi pályázatot 
írnak majd ki.

A Pro Bene Központ száz-
százalékos tulajdonában lévô 
Csabakonyha Kft.  494,5 millió 
forintot nyert az általa tervezett 
turisztikai, gasztronómiai fej-
lesztések megvalósítására, a 
volt Sörház épületében négy-
csillagos szálloda kialakításá-
ra. A Csabakonyha Kft. vételi 
ajánlatot tett az ingatlanra, az 
önkormányzat a zártkörû pá-
lyázat útján történô értékesítés 
mellett döntött. A pályázati ki-
írást a Csabakonyha Kft.-nek 
és Sörházzal szomszédos 
teniszpályák bérlôjének, a 
Báthori-Hankó Tenisz Cent-
rum Kft.-nek küldik meg. Az 
ingatlan vételárát nettó 36 mil-
lió forintban állapították meg. 

Kritikát mondtak, de dicsértek is 
a csabaiak a közmeghallgatáson

Minden elhangzott kérdésre azonnal választ kaptak 
mindazok, akik a közgyûlés napján zajlott közmeghall-
gatáson vettek részt. A városvezetés és a polgármesteri 
hivatal szakemberei két és fél órán át folytattak párbe-
szédet a dísztermet zsúfolásig megtöltô közönséggel.

Az önkormányzat és a Körös Volán Zrt. között a helyi 
autóbusz-közlekedési hálózat mûködésével kapcsolat-
ban megkötött szerzôdés ez év december 31-én lejár, 
ezért a további mûködtetésre pályázatot írt ki a város. A 
kiírásra egyetlen érvényes ajánlat érkezett, mégpedig a 
Körös Volán Zrt-tôl, mivel a pályázat megfelelt, így nyer-
tesként ôket hirdették ki az ajánlatban szereplô közel 
168,3 millió forint ellentételezéssel. 2017 év végéig te-
hát továbbra is a Körös Volán helyi járatain közlekedhe-
tünk Csabán.

Bevált a törzsházkonszern

Parkolás, behajtás

Ez év januárjától egységes 
irányítás alá kerültek az ön-
kormányzati tulajdonú gazda-
sági társaságok. A törzsház- 
konszern irányító vállalata a 
Békéscsaba Vagyonkezelô 
Zrt. lett. A vagyonkezelôbe 
beolvadt a Békéscsabai Vál-
lalkozói Centrum Kft., de a 
törzsházhoz tartozik az Árpád 
Fürdô Vízgyógyászati Kft., a 
Békéscsabai Városfejlesztési 
Kft., a Békés Megyei Temet-
kezési Kft. és a „Békéscsaba 
1912 Elôre” Kft. is. 

A vagyonkezelô a köz- 
gyûlésen számolt be törzsház 
szintû gazdálkodásáról. Mint 
kiderült, a társaság összes 
nettó árbevétele – nagyjából 
idôarányosan – 73,65 száza-

lékban teljesült. Dr. Ferenczi 
Attila a közgyûlésen elisme-
résre méltónak nevezte azt 
a munkát, amit a cég az új 
szervezeti formában szûk 
háromnegyed év alatt elvég-
zett.  A testület a Békéscsaba 
Vagyonkezelô Zrt. idei három-
negyed éves mérlegbeszá-
molóját több mint 1,2 milliár-
dos mérlegfôösszeggel, 553 
milliós saját tôkével és 21 mil-
liós nyereséggel fogadta el. A 
képviselôk további három évre 
a Békéscsaba Vagyonkezelô 
Zrt. vezérigazgatójának és 
igazgatósági elnökének Koz-
ma Jánost, az igazgatóság 
tagjainak Vágásiné Zimonyi 
Ilonát és Pacza Józsefet vá-
lasztották meg.

A közgyûlés elfogadta a 
Szent István téri behajtási 
övezet forgalmi rendjérôl 
szóló rendeletet. Megszavaz-
ták a fizetô-parkolóhelyekrôl 
szóló rendelet módosítását 
is, amely tartalmazza, hogy 
januártól kibôvül a parkolási 
övezet, kiemelt övezetben a 

parkolási díj személygépko-
csival 220, normál övezet-
ben 190 forint lesz óránként.  
A testület tárgyalt a köztisz-
taság fenntartásáról és az 
egyes közszolgáltatások kö- 
telezô igénybevételérôl is, 
ez utóbbi tervezetet lapunk 
6. oldalán olvashatják. 

Az oldalt írta és szerkesztette: 
Gajdács Emese és Mikóczy Erika
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December 7-én 18 órától a 
Körösparti Vasutas Koncert 
Fúvószenekar évadzáró hang-
versenye az Andrássy Gyula 
Gimnázium ebédlôjében
December 7-én 10–15 óráig 
„Adventi vetélkedô és játszó-
ház” a Körösök Völgye Láto-
gatóközpontban
December 8-án 10 órától 
András-napi kolbászparádé 
a Lencsési Közösségi Ház-
ban
December 8-án 10 órától 
Szemeredi Bernadett adven-
ti koncertje a Belvárosi Kato-
likus Templomban 
December 8-án és decem-
ber 15-én 14 órától Karácso-
nyi „készülôdô” – Karácsonyi 
képeslap, adventi koszorú, 
ajtódísz, gyertyatartó, kará-
csonyfadísz és gyertyakészí-
tés a Munkácsy Múzeumban 
December 10-én 19.30 órá-
tól Filharmónia bérleti hang-
verseny: Gyôri Noémi (fuvola) 
és Mali Emese (zongora) ka-
maraestje a Békéscsabai Jó-
kai Színház Vigadójában
December 20-án 17 órakor: 
A Trefort Ágoston Fiúkórus 
karácsonyi hangversenye az 
evangélikus kistemplomban. 

Programajánló

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! 
Hétfônként sorsolunk, eddig 
minden nyertesünk elégedett 
volt a nyereménnyel. Játsszon 
velünk Ön is, hogy nyerjen!

Háromszék házhoz jön… 
Székelyföldi kulturális delegáció nyilvános

programjai Békéscsabán 

December 6-án, csütörtökön
18 óra – háromszéki életképek • fotókiállítás megnyitóünnepsége. 
19 óra – Vargyasi Levente rövidfilmjeinek vetítése.• 
20 óra – Kerekasztal-beszélgetés háromszék kulturális életérôl. • 

December 7-én, pénteken 
9 óra – Tréfás mesemondó verseny • a Meseházban, közremû-
ködik a Fabatka együttes.
19 óra – háromszéki famívesek • – Nagy Krisztina filmje (Békési 
út 24.)
20 óra –  FABATKA-koncert • (Békési út 24.)

December 8-án, szombaton
14 óra – Apáról fiúra családi hagyományôrzô mûhely • a Mese-
házban (Békési út 17.). Betlehemezés, karácsonyfadíszek készí-
tése gombból, textilbôl, fahéjas-diós töltött alma, aprók tánca.
19 óra – Guzsalyas, a Berbécs zenekar táncháza, • vendég a 
Fabatka Sepsiszentgyörgyrôl. 

December 10-én, hétfôn 16 órától „Tenyeremre tettem a lelke-
met”. Antala Zsuzsanna díjnyertes filmjének vetítése, majd beszél-
getés az alkotókkal és a film szereplôivel.

December 12-én, szerdán 19 órától a sepsiszentgyörgyi hEVE-
DER banda koncertje és táncház a Békési út 24-ben.

December 10–14. KARáCSONyi AJáNDéKKéSZíTÔ héT a Me-
seházban. www.mesehaz.hu

Áldott karácsonyt, békés, boldog
új esztendot̋ kívánunk!

• December 2–23., vasárnaponként 13.00–16.00 Mezômegyeri Arany 
János Mûvelôdési Ház – Adventi játszóház – A részvétel ingyenes.

• December 3., hétfô 18.00 Andrássy Úti Társaskör – A mi BEUGRÓnk 
– Beugró: 300 Ft.

• December 4., kedd 10.00 Munkácsy Emlékház Szúrós szôrû bá-
rány – bábjáték óvodásoknak Gabi nagyival a Vörös Szalonban.

 „Babazsúr” – Régi idôk babakonyhái és terítékei játékkiállítás-meg-
nyitó az ebédlôben Miklya Zoltánné gyûjteményébôl. 

 A részvétel ingyenes, de elôzetes bejelentkezést kérünk november 
30-áig: 06-66/442-080.

• December 5., szerda 10.00 Andrássy Úti Társaskör – Mikulás-nap 
a Bergengócia babaklubban.

 Dúdolók, ringatók, gyermekdalok cimbalommal, furulyával, síppal, 
dobbal Paulik László népzenésszel. Vendégünk a Mikulás. Belépô: 
300 Ft/fô, testvéreknek 200 Ft/fô.

• December 5., szerda 17.00 Lencsési Közösségi ház – Miku-
lás-délután az intézményben mûködô gyermekcsoportok részére. 
Közremûködik Mészáros Mihály színmûvész.

• December 6., csütörtök 16.00–17.00 DÖK-MIKULÁS-JÁRÁS a bel-
városban.

• December 7., péntek 18.00 Andrássy Úti Társaskör – CSAK-Mikulás 
– A CSAK városi diáklap szerkesztôségének nyilvános Mikulás-estje

• December 8., szombat 14.00 Meseház – APÁRÓL FIÚRA családi 
hagyományôrzô játszóház. A belépés ingyenes.

• December 8., szombat 14.00–18.00 Andrássy Úti Társaskör – MIKU-
LÁS-NAP Mikulással, Évi tündérrel és krampuszokkal óvodásoknak és 
kisiskolásoknak. Belépô: 500 Ft/fô, családi jegy 4 fôtôl 1200 Ft.

 CSöRGÔ DiÓ, MOGyORÓ – Csemegézôsarok: téli eleségek kósto-
lója.

 JáTSZÓTéR – Hempergôzô a picurkáknak: verselgetés, mondó-
kázás, éneklés, „irka-firka” a krampuszokkal, arcfestés, kütyüzés, 
ZÖLD KUCKÓ, madárvilág télen, madáretetô-készítés, feladványok.

 CiTERáTÓL A DOROMBiG – a népi hangszereket megszólaltatja 
Paulik László.

 CSODáK TERME – Játék a világgal, a bennünket körülvevô tárgyak-
kal, kísérletezgetés, logikai furmányok.

 15.00–15.20 Énekel Évi tündér.
 17.00–17.30 Napkelte a hegyen – Éneklik a Verszengôk.

Támogatónk: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezô: Csabagyöngye Kulturális Központ Andrássy Úti Társaskör, 5600 Békéscsaba, 

Andrássy út 38., tel.: 06-66/527-920, e-mail: zsotermaria@ifihaz.hu, www.ifihaz.hu

Kiállítás
December 8., szombat 9.45 óra – A Lencsési Közösségi Ház Csipkeverô 
klubja kiállításának megnyitója, fennállása 15 éves évfordulója alkalmából 
az András-napi Kolbászparádé címû rendezvény keretében. Megnyitja: 
dr. Ferenczi Attila tanácsnok. Megtekinthetô december 17-éig, hétközna-
pokon 8-tól 18 óráig.

András-napi Kolbászparádé
December 8., szombat 10-tôl 15 óráig a Lencsési Közösségi Házban és 
a Féja Géza téren felállított sátorban. Az V. Lencsési Kolbászgyúró Ver-
seny a lakótelepen mûködô intézmények és civil szervezetek részvételé-
vel. A sátorban 600 adag székelykáposzta fôzése, majd kóstoltatása az 
érdeklôdôk számára 12 órától, melyre jegyek 9 órától a közösségi házban 
igényelhetôk. A megjelenteket a Melody együttes, magyar nótákkal Se-
bestyén Tibor és Máté András szórakoztatja. Gyerekeknek 10-tôl 12 óráig 
játszóház.

Advent a Lencsésin
December 12., szerda 17 óra – a József Attila Lakótelepi Településrészi 
Önkormányzat és a közösségi ház szervezésében. Dr. Ferenczi Attila, a 
részönkormányzat vezetôjének és a történelmi egyházak képviselôinek ün-
nepi köszöntôje. Fellépnek a közösségi ház angol szakkörösei, a Lencsési 
Óvoda nagycsoportosai. Egeresy Janka és Szák-Kocsis Péter énektanárok 
mûsora „Karácsonyi dallamok” címmel.

évzáró kirándulás
December 16., vasárnap – a Természetjáró kör túrája a Borosgyáni bá-
nyatavakhoz. Indulás 9 órakor a menetrend szerinti autóbusszal Békés felé 
Borosgyánig. Visszaérkezés 13–14 óra között autóbusszal.

Karácsonyi koncert
December 17., hétfô 14.30 óra – A kemény Gitárklub ünnepi mûsora a 
Nyugdíjasklubban.

áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog,
sikerekben gazdag új esztendôt kívánunk

a Lencsési lakótelep és városunk 
valamennyi kedves polgárának!
A közösségi ház munkatársai

Kilencvenedik 
születésnapjukat ünnepelték

Csiernik Lajosné Nagy Lajos

TIT nyelvtanfolyamok
szinte ingyen

2013-tól a TÁMOP 2.1.2/12-
0001 projekt keretében egyé-
nileg támogatott (90 000 Ft/
fô, amelybôl 2225, illetve 
4500 Ft önrészt kell fizetni a 
képzés megkezdésekor) kép-
zés formájában nyelvi képzé-
seket szervez a TIT a telje-
sen kezdôktôl a középfokú 
nyelvvizsgára felkészülésig, 
18 évet betöltött, de nappali 

képzésben nem részesülô 
felnôttek számára. A képzés-
re jelentkezni elôregisztrációs 
lap kitöltésével lehet a TIT 
honlapján, illetve személye-
sen a Damjanich u. 1/3. szám 
alatt. A jelentkezéseket szin-
tenként, nyelvenként csopor-
tosítják. Részletesen a TIT 
honlapján lehet tájékozódni 
(www.titbcs.hu).

Csabai Farsang – II. Csabai 
Házipálinka versenyfelhívása
A versenyen a Csabai 

Pálinka Klub tagjai, valamint 
Békéscsaba közigazgatá-
si határain belül élô azon 
magánfôzôk és bérfôzetôk 
vehetnek részt, akik Bé-
kés megyében fôzték vagy 
fôzették ki saját cefréjüket. 

Nevezési határidô: 2013. 
január 18. (csütörtök). Neve-
zési minta: nevezett pálin-
kánként 0,5 liter. Nevezési 
díj: nevezett pálinkánként 
500 Ft.

Nevezési minták átvétele 
a Csabagyöngye Kulturális 

Központban (Békéscsaba, 
Széchenyi u. 4.), hétfôtôl 
péntekig 8.00 és 16.00 óra 
között történik. A nyilvános 
zsûrizésre 2013. január 26-
án (szombaton) 14.00 órától 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban kerül sor.

Az eredményhirdetés 
2012. február 9-én, a Csabai 
Farsang címû rendezvény-
sorozat részeként lesz meg-
tartva.

További részletek és 
nevezési lap a www.
csabaifarsang.hu oldalon.

áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog,áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog,



Megkezdte tevékenységét 
a Civil Információs Centrum

A napokban kezdte meg 
tevékenységét a Civil Infor-
mációs Centrum (CIC).  „A 
civil kapcsolatok és a part-
nerség erôsítése Békés 
megyében” projekt gazdá-
ja – az orosházi székhelyû 
Jótékonysági Nôegylet 
Egyesület – uniós (ÁROP-
1.1.14) pályázati forrásból 
indította el a megyei prog-
ramot, ami 2014. december 
31-éig tart. A CIC (az új civil 
törvényben meghatározott 
célok szerint) szakmailag 
támogatja a civil szerveze-
tek mûködését, erôsíti fenn-
tarthatóságukat, szakmai 
tanácsadást nyújt több civil 
szférát érintô területen, se-
gít az új jogszabályok közti 
eligazodásban és a kapcso-
latépítésben. 

A Békés megyei Civil In-
formációs Centrum a kap-
csolatfelvételt még a nyáron 
megkezdte a megyénkben 
mûködô civil szervezetekkel. 
Adatokat gyûjtöttek a mûködô 
egyesületekrôl, frissítették az 
elérhetôségüket, kapcsolatba 
léptek azok vezetôivel. Kinyil-
vánították együttmûködési 
szándékukat.

– Az elmúlt hónapokban 
már megyénk nagyobb ré-
szét bejártuk, felvettük a kap-
csolatot a települések civil 
szervezeteivel. Novembertôl 
az adatbázisunkban szereplô 
civilek felé elindítottuk a 
hírlevél-szolgáltatásunkat. 
Havonta kapnak hírlevelet a 
legfrissebb, legaktuálisabb 
hírekrôl azon civilek, me-
lyeknek ismerjük az e-mail 

címét. Emellett valamennyi 
megyében mûködô egye-
sületnek, alapítványnak in-
gyenesen igénybe vehetô 
képzésekkel, tájékoztatókkal 
kívánunk segíteni. Az idei 
évre tervezett képzéseket 
már ebben a hónapban el-
kezdtük Félévente kistérségi 
szinten szervezünk képzé-
seket pénzügyi, jogi és pá-
lyázati témakörben – mondta 
lapunknak dr. Pappné Darida 
Andrea, a Civil Információs 
Centrum irodavezetôje.

A civil szervezetek képvi- 
selôi elôzetes idôpont-egyez- 

tetés után személyesen is 
megkereshetik a CIC munka-
társait Orosházán a Pacsirta 
utca 8. szám alatt, Békés-
csabán pedig a Szent István 
tér 9. szám alatt, ahol széles 
körû információra számíthat-
nak. Mindkét irodában a hó-
nap elsô hétfôjén nyílt napot 
tartanak. Azonban, aki nem 
teheti meg, hogy szemé-
lyesen keresse fel az iroda 
munkatársait, telefonon és 
elektronikusan is kérhet se-
gítséget: +36-30/567-2353, 
www.recic.hu, civilbekes21@
gmail.com.

A fideszes politikus ta-
lálkozott a választókkal, de 
elôtte sajtótájékoztatót is tar-
tott, ahol fôként gazdasági 
kérdésekrôl beszélt. Szólt ar-
ról, hogy az uniós támogatá-
sok kapcsán milyen folyama-
tok zajlanak, s mi a magyar 
kormány szándéka, célja. 
Mint ismert, a 2014–2020-as 
idôszakban a kohéziós támo-
gatások csökkentésére mu-
tatkozó szándékok merültek 
fel, melyek elôbb 20, majd 30 
százalékról szóltak. Deutsch 
Tamás elmondta, hogy eze-
ket a törekvéseket az Európai 
Parlament képviselôinek 80 
százaléka nem támogatja. 

– A hétéves, uniós költség-
vetést nem a segélypolitika, 
hanem a fejlesztéspolitika 
kell, hogy jellemezze. A vál-

ságból történô kilábaláshoz 
segítség kell, ami a gazdaság 
élénkítésében, munkahelyte- 
remtésben kell, hogy meg-
nyilvánuljon. Az uniós költ-
ségvetés nem hagyhatja fi-
gyelmen kívül a szolidaritás 
alapelvét – jelentette ki a 
képviselô. 

Deutsch Tamás a követ- 
kezôkben arról beszélt, hogy 
hazánk gazdaságpolitikáját a 
pozitív példák között emlege-
tik az unióban minden nehéz-
ség és probléma ellenére. 

– A tények azt mutatják, 
hogy az út, amire a máso-
dik Orbán-kormány vezette 

az ország gazdaságát 2010-
ben, jó felé vezet és közelebb 
visz az unió által is megfogal-
mazott célokhoz. Ez a helyes 
út a költségvetési hiány és az 
államadósság csökkentésé-
re – hallhattuk a fideszes po-
litikustól, aki arra is emlékez-
tetett, hogy van olyan ország 
az EU-ban, melyet fél évszá-
zada támogat a kohéziós po-
litika, de ezt nem tudta úgy 
kihasználni, hogy érezhetôen 
javulnának a mutatói. Ehhez 
képest Magyarországnak két 
év alatt sikerült a folyamat 
irányát megváltoztatni.

Gajdács Emese
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Virtuális 
városnézés

Csabán
2013-ban a legelterjed-

tebb mobil eszközökön is 
hozzáférhetô lesz a virtuális 
békéscsabai belvárosi séta 
turisztikai alkalmazás. A csa-
bai belváros nevezetességei 
mindenki számára elérhetôek 
lesznek okos telefonokon és 
tableteken, elôreláthatólag 
jövô év márciusától. A békés-
csabai önkormányzat pro- 
jektje a Pocket Guide pá-
lyázatán nyerte meg ezt a 
lehetôséget. A Pocket Guide 
iPhone-okra és androidos 
mobiltelefonokra letölthetô 
innovatív személyes idegen- 
vezetô alkalmazás, magyar 
fejlesztésû szoftver. Eddig 
több mint 80 városban érhetô 
el, és az alkalmazást több 
mint 1 millió felhasználó töl-
tötte le. A békéscsabai ön-
kormányzat sikere a Pocket 
Guide pályázatán lehetôvé 
teszi, hogy a város által ösz-
szeállított virtuális sétát a leg-
nagyobb okostelefon-gyártó 
ingyenesen elérhetôvé tegye 
alkalmazásboltjában, és min-
den Magyarországon eladott 
készülékre elôre feltelepíti (a 
részletekrôl következô szá-
munkban olvashatnak).

Deutsch: A következô idôszak a fejlesztéspolitikáé

A Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközép-
iskola, mint kedvezményezett, az otthonról is könnyedén 
elérhetô, interaktív, kétnyelvû, web-alapú szolgáltatással, 
on-line kölcsönzô modullal, elektronikus katalógus kialakítá-
sával (OPAC), idôszaki és helytörténeti dokumentumok fel-
dolgozásával, valamint kulturális és közhasznú tartalmakkal 
modernizálja könyvtári hálózatát. 

Együttmûködô partnerei a Széchenyi István Két Tanítási 
Nyelvû Közgazdasági Szakközépiskola, valamint a Békés 
Megyei Tudásház és Könyvtár.

A több mint 7 millió forint összegbôl megvalósuló pro-
jekt keretében fejlôdik a könyvtárhasználók olvasási és di-
gitális kompetenciája. Az iskola könyvtára a modernizáció 
eredményeként a jövôben biztosítja a minôségi oktatáshoz 
való egyenlô hozzáférést, segíti a tudatos könyvtárhasználó-
vá nevelést, javítja az oktatási intézményrendszerek közötti 
együttmûködést, és segítô szolgáltatásainak fejlesztésével 
hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához.

A projekt célcsoportja: az ifjúsági korosztály 9–10. évfolya-
ma
A megvalósítás idôtartama: 2012. IV. negyedév–2013. IV. 
negyedév
Pályázati azonosító: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 – „Tu-
dásdepó Expressz – A könyvtári hálózat fejlesztése a Ke-
ményben az élethosszig tartó tanulás érdekében”
Támogatás összege: 7 082 245 Ft

Könyvtári hálózat 
fejlesztése a Keményben

A támogatással megvaló-
suló fejlesztés a 9. és a 10. 
évfolyam diákjainak jelent 
majd hathatós segítséget. 
Az együttmûködô partnerek 
között ott találjuk a tudás-
házat és a Széchenyi István 
Két Tanítási Nyelvû Közgaz-
dasági Szakközépiskolát is. 
Minderrôl Skultétiné Barna 
Anita igazgatója szólt a nyitó-

rendezvényen, aki örömmel 
jelentette be azt is, hogy egy 
másik pályázaton további 5,5 
millió forintot nyert az isko-
la infrastruktúrafejlesztésre. 
Rakonczás Szilvia, a megyei 
tudásház könyvtárvezetôje 
köszönetet mondott a projekt 
felvállalásáért, megvalósítá-
sáért. Kiemelte azt is, hogy 
a diákok számára látványos 

tartalmi és informatikai meg-
újulást jelent a fejlesztés.

A projekt részleteit Mazán 
Márta könyvtáros, projekt- 

vezetô ismertette, a Kemény 
Gitárklub pedig még hangula-
tosabbá tette a rendezvényt.

Vándor Andrea

Több mint hétmillió forintot nyert a Kemény Gábor Lo-
gisztikai és Közlekedési Szakközépiskola a könyvtári há-
lózat fejlesztésére, az iskolai könyvtár forrásközponttá 
alakítására, a könyvtári szolgáltatások bôvítésére és ösz-
szehangolására, valamint az esélyegyenlôség biztosítá-
sára az élethosszig tartó tanulás érdekében.

Skultétiné Barna Anita újabb nyertes pályázatot jelentett be

Tudásdepó expressz a Keményben
Fejlesztik a könyvtári szolgáltatásokat

Éppen az orrom elé nézve 
bukdácsolgattam át a Szent 
István tér terebélyesedô te-
repakadályain, és bosszan-
kodtam, hogy megint csupa 
sár lett a cipôm, amikor meg-
láttam ôt. Piros kabátot, pi-
ros, nagy bojtú sapkát viselt, 
zsákjából egy maci kandikált 
ki, a kezében pedig szalon-
cukrot szorongatott. Velem 
ellentétben cseppet sem volt 
bosszús, és csak úgy suhant 
a feltorlaszolt kövek, földku-
pacok között.

Varázslatos jelenség volt. 
Felszegett fejjel lépdelt az 
utcalabirintusban, nevet-
ve nyugtázta, hogy milyen  
gyönyörû a fényben úszó 
Andrássy út. Amerre csak 
járt, mosolyt adott ajándék-
ba. Hol a Hull a pelyhest du-
dorászta, hol a szembejövô 
gyerekeket figyelte, hol csak 
kacagott, és gurgulázó ka-
cagásával áttörte a téli szür-
keség falát. Egyszerûen mu-
száj volt visszamosolyogni 
rá, muszáj volt továbbadni 
a frissen szerzett örömöt, 
és egy pillanatra elmerülni 
abban, milyen jó is volna ki-
csit megint gyereknek lenni. 

Esténként kinyitni egy-egy 
ablakot az adventi házikón,  
és napról napra jobban várni 
a csodát. Úgy hinni a csoda 
bekövetkeztében, úgy bízni a 
jövôben, ahogy csak a tiszta, 
gyermeki lélek tud. Vagy ta-
lán még mi is?

Öt perce találkoztam a 
piros kabátos, virágos torna-
zsákos kislánnyal, aki édes-
anyjának bizonygatta, hogy 
a Mikulás a felnôtteket is 
szereti, és anyukája is bizto-
san kap valamit tôle, mert na-
gyon jó anya. Öt perce láttam 
ôket, és már öt perce boldog 
vagyok. Nem bukdácsolok 
leszegett fejjel, inkább gya-
korlom a buckákon suhanást 
és persze várom a csodát.

Mikóczy Erika

Már öt perce boldog vagyok!

Hull a pelyhes...Egymillióval támogatja a 
MOB az Elôre centenáriumot  

Vantara Gyula polgár-
mesterrel együtt Békés-
csabán jelentette be no-
vember 24-én Deutsch 
Tamás, a Magyar Olimpiai 
Bizottság alelnöke, hogy a 
szervezet egymillió forint-
tal támogatja az Elôre cen-
tenáriumi rendezvényeinek 
lebonyolítását.

Vállaljuk  terménydarálók, 
szivattyúk javítását, 

villanymotorok tekercselését, 
sürgôs esetben 
48 órán belül. 

Villanymotorokat veszek 
állapottól függetlenül 

140 Ft/kg-os áron.   

Sztator Bt. • Békéscsaba, Pulszky u. 24. 
Telefon: 66/446-353 és 70/ 223-5474



6 Csabai Mérleg

KÖZTISZTASáGI rEndELETTErVEZET
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Köz- 

gyûlésének .../2012. (……..) önkormányzati rendelete a 
köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgálta-
tások kötelezô igénybevételérôl szóló 31/1998. (XII. 17.) 
önk. rendelet módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Köz- 
gyûlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében adott fel-
hatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörében eljárva, a következô rendeletet alkotja:

1. §
A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgál-

tatások kötelezô igénybevételérôl szóló 31/1998. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (6) 
bekezdés helyébe a következô rendelkezés lép:

„(6) A közszolgáltatási díj megállapításánál ingatlanon-
ként 1 db 120 l-es hulladékgyûjtô edényzet heti egyszeri 
ürítését kell figyelembe venni, és a közszolgáltató az ennek 
megfelelô közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybe-
vételére kötelezettek részére köteles kiszámlázni mindaddig, 
amíg ettôl eltérô szerzôdés megkötésére nem kerül sor.”

2. §
A Rendelet 5. § (7) bekezdés helyébe 

a következô rendelkezés lép:
„(7) A közületek által külön gyûjtött szilárd települési 

hulladék közszolgáltatási díját a rendelet 1. sz. melléklete 
tartalmazza. Közületi hulladékot a keletkezô hulladékmeny-
nyiségre vetített áron lehet elszámolni. A termelési hulladék 
szállítási díja szabadáras.”

3. §
A Rendelet 5. §-a a következô (8) 

bekezdéssel egészül ki:
„(8) A közszolgáltatási díj megállapítása 1 db 80 literes 

hulladékgyûjtô edényzet heti egyszeri ürítése alapján történik 
és a közszolgáltatási díjat ennek alapján köteles megfizetni az 
a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett háztartás, amely:
• a kommunális szilárd hulladék gyûjtésére használt edényze- 

tét a közszolgáltatással érintett ingatlanon belül vagy a más 
jogszabályban meghatározottaknak megfelelôen közterüle-
ten kialakított zárható tárolóban tárolja,

• nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az általa termelt hul-
ladék átlagos mennyisége egy hétre vetítve nem haladja 
meg a 80 litert;

• a közszolgáltatónál nem áll fenn tartozása a hulladék-
szállítási közszolgáltatással összefüggésben,

• a közszolgáltatóval írásban szerzôdést köt,
• az igénylés benyújtásakor (szerzôdéskötéskor) bemutat-

ja a szolgáltató gyûjtôjáratához illeszthetô szabványos 80 
literes edényzet vásárlásáról szóló számlát, amely tartal-
mazza az igénylô nevét és címét, ahol a gyûjtôedényzetet 
használni fogja, 

• a vízszolgáltató igazolása vagy bemutatott számla alap-
ján az ingatlanon felhasznált víz mennyisége az igénylést 
megelôzô három hónap vonatkozásában nem haladja 
meg a  4 m3-t egy hónapra vetítve.”

4. §
A Rendelet 5. §-a a következô (9) 

bekezdéssel egészül ki:
„(9) Amennyiben a 80 literes edényzet használatára jo-

gosult ingatlantulajdonosnál/használónál olyan változás 
következik be, amely alapján nagyobb ûrméretû edényzet 
használata indokolt, köteles haladéktalanul bejelenteni a 
szolgáltatónak.”

5. §
A Rendelet 5. §-a a következô (10) 

bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha közszolgáltatás igénybevételére kötelezett a 

Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelô adatot közöl 
és ennek következtében az átadásra kerülô hulladék meny-
nyisége rendszeresen meghaladja a szerzôdésben rögzített 
gyûjtôedények ûrtartalmát, a Szolgáltató – az ingatlantulaj-
donos megkeresésével egyidejûleg – jogosult a tényleges 
mennyiségû hulladéknak megfelelô ûrtartalmú edényre cse-
rélni az eredeti gyûjtôedényt, illetve jogosult megemelni az 
ürítési gyakoriságot vagy a gyûjtésre átadott gyûjtôedények 
számát, és a számlát ennek alapján benyújtani.” 

6. §
A Rendelet 5. §-a a következô (11) 

bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, aki 

a 80 literes edényzet használatára úgy szerez jogosultságot, 
hogy nem a valóságnak megfelelô adatot közöl és ez igazo-
lódik, elveszíti a jogosultságát és nem kezdeményezhet új 
eljárást a 120 literesnél kisebb ûrméretû edényzet használa-
tának engedélyezésére és a 120 literesnél kisebb ûrméretû 
edényzetre vonatkozó díj megállapítására. Azokról, akik a 
közszolgáltatás igénybevételével összefüggésben vissza-
élést követnek el, a szolgáltató köteles nyilvántartást vezet-
ni.”

7. §
A Rendelet 5. §-a a következô (12) 

bekezdéssel egészül ki:
„(12) Amennyiben a hulladékgyûjtô edényzetet tulajdono-

si közösség használja, úgy a közösség a közösen használt 
edényzet(ek) minimális összûrtartalmát köteles az egyes 
ingatlanokra meghatározott minimális ûrtartalom szorzata 
és a begyûjtési gyakoriság hányadosaként megállapítani. 
Az így számított összûrtartalmat a szolgáltatás keretében 
alkalmazott – 80 literes, 120 literes, 240 literes, 1100 literes 
– szabványos edényzettípusok legcélszerûbb kombináció-
jával biztosítani kell.”

8. §
A Rendelet 5. §-a a következô (13) 

bekezdéssel egészül ki:
„(13) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüg-

gésben más jogszályokban megállapított díjakat a Rendelet 
mellékletében meghatározott díjak nem tartalmazzák.”

9. §
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. mel-

léklete lép.
10. §

Ez a rendelet 2012. december 28-án lép hatályba.

 Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
 polgármester jegyzô

Szilárd települési hulladékszállítás 
közszolgáltatási díjai 2012. december 28-ától

LAKOSSáGi SZiLáRDhuLLADéK-SZáLLíTáS
1. 80 l-es hulladékgyûjtô edényzet:
 • megrendelô edényzetébôl ...................... Ft/ürítés ....... 295 +áfa
2. 120 l-es hulladékgyûjtô edényzet:
 • megrendelô edényzetébôl ...................... Ft/ürítés ....... 370 +áfa
 • szolgáltató edényzetébôl ........................ Ft/ürítés ....... 402 +áfa
3. 240 l-es hulladékgyûjtô edényzet:
 • megrendelô edényzetébôl ...................... Ft/ürítés ...... 732 + áfa
 • szolgáltató edényzetébôl ........................ Ft/ürítés ...... 795 + áfa
4. 1,1 m3-es hulladékgyûjtô edényzet:
 • megrendelô  edényzetébôl ..................... Ft/ürítés ...3 346 + áfa
 • szolgáltató  edényzetébôl ....................... Ft/ürítés ... 3 614 + áfa
5. Zsákos hulladékgyûjtés .............................. Ft/ürítés ...... 370 + áfa
6. 3 m3-es edényzet, ürítés heti kétszer, szolgáltató edényzetébôl 

szükség szerinti mosással.......................... Ft/ürítés . 13 850 + áfa

KöZüLETi huLLADéKSZáLLíTáS
7. 110 l-es hulladékgyûjtô edényzet
  • megrendelô edényzetébôl ..................... Ft/ürítés ......685 + áfa
  • szolgáltató edényzetébôl ....................... Ft/ürítés ...... 819 + áfa
8. 120 l-es hulladékgyûjtô edényzet
  • megrendelô edényzetébôl ..................... Ft/ürítés ......685 + áfa
  • szolgáltató edényzetébôl ....................... Ft/ürítés ......843 + áfa
9. 240 l-es hulladékgyûjtô edényzet
  • megrendelô edényzetébôl ..................... Ft/ürítés ...... 874 + áfa
  • szolgáltató edényzetébôl ....................... Ft/ürítés ... 1 079 + áfa
10. 1,1 m3-es hulladékgyûjtô edényzet:
  • megrendelô edényzetébôl ..................... Ft/ürítés ...2 606 + áfa
  • szolgáltató edényzetébôl ....................... Ft/ürítés ... 3 252 + áfa
11. 5 m3-es konténer szolgáltatási díj .............. Ft/ürítés ... 5 709 + áfa
 Edényhasználati díj .....................................Ft/hó/db ...3 980 + áfa
12. Edényzettel nem rendelkezô közületek 

(kisvállalkozók) hulladékszállítási díja ....... Ft/ürítés ...... 740 + áfa

huLLADéKELhELyEZéS éS -KEZELéS
13. Törmelék .......................................................... Ft/t .......... 551 + áfa
14. Nyesedék, lom ................................................ Ft/t .......... 551 + áfa
15. Lakosság által beszállított nyesedék, lom..... Ft/t ..........480 + áfa
16. Kommunális hulladék ..................................... Ft/t ....... 7 287 + áfa
17. Lakosság által beszállított 

kommunális hulladék ...................................... Ft/t ....... 6 957 + áfa
18. Termelési hulladék .......................................... Ft/t ....... 8 736 + áfa
19. Föld (max.: 20% törmeléket tartalmazhat) ......................... díjtalan

Békéscsaba díját Láng Anna vette át Kiss Tibortól

XVIII. Országos 
Tervezôgrafikai Biennále

Csabai séták 1968-tól

Mintegy kétszáz alkotást 
vonultat fel a XVIII. Országos 
Tervezôgrafikai Biennále. A 
megnyitón Szepes Hédi mû- 
vészettörténész Czakó Fe-
rencet idézte: „Ahol a mûvész 
kilép a l’art pour l’art dog-
májából, elfogad valamilyen 
korlátozást, az alkalmazkodó 
mûvészet útjára lép.” 

A kiírásra közel 500 pálya- 
mû érkezett. A szakmai zsûri 
300 alkotást tervezett be-
mutatni, ebbôl 200-at láthat 

a közönség: a múzeum két 
termében és a tudásházban 
december 14-éig. Az Embe-
ri Erôforrások Minisztériuma 
díját Nagy Áron és Gryllus 
Ábris, a Magyar Mûvészeti 
Akadémia díját Felsmann Ta-
más és Felvidéki András, Bé-
késcsaba díját Láng Anna, a 
Magyar Képzômûvészek és 
Iparmûvészek Szövetsége 
Konecsni életmûdíját Sára 
Ernô grafikusmûvész kapta.

Vándor

A kötet 21 x 21 cm-es, 144 oldalas, 142 színes és fekete-fe-
hér képet tartalmaz, keménytáblás, igényes nyomdatech-
nikával készült „könyvékszer”. Az ára 2990 Ft, kapható: 
Progresszív Nyomda Bcs., Erkel u. 2., Littera Könyvesbolt, 
Andrássy út 6., Jankay Galéria, Csaba Center 3. em.

Tizenegy éves lett idén a 
Csaba Center, ezt egy két-
napos programsorozattal 
ünnepelte meg a bevásárló- 
és szórakoztató-központ. 

– A Csaba Center presz-
tízse az elmúlt 11 évben je- 
lentôsen megnôtt, az ed-
dig elvégzett munka mára 
meghozta az eredményeket, 
mint az látható is – mondta 
Hrabovszki György igazgató.  
A központ 2001-ben 33 üz-
lettel indult, mára már közel 

130 egységgel mûködik. A 
napokban újabb üzletekkel 
bôvül a kínálat: az elsô eme-
leten a Top Stock – világmár-
kák kifutó termékeinek üzlete 
–, a földszinten pedig hama-
rosan, a Deichmannal szem-
ben, a CCC Cipôüzlet várja a 
lábbelik szerelmeseit.

Az idei, tizenegyedik szü-
letésnapot sztárvendégekkel 
és meglepetésekkel teli, fer-
geteges hangulatú program-
sorozattal ünnepelték no- 
vember 23-24-én.

Tizenegy éves a Center



A  „Magyar királyok panop-
tikuma” tizennégy királyunk, 
egy fejedelmünk és egy kor-
mányzónk életnagyságú vi-
aszszobrával nyújt lenyûgözô 
látványt a Munkácsy múze-
umban, ahol nemrégiben 
nyílt meg a rendhagyó kiál-
lítás. A panoptikum „tagjait” 
Szenográdi Péter történelem-
tanár mutatta be. 

Elmondta, hogy valószí- 
nûleg ugyanezen jeles tör-
ténelmi személyiségeinket 
válogatta volna be. Kiemelte 
a királyok sorából a két „ka-
kukktojást”, akik ugyan nem 
voltak királyok, ám a magyar 
történelem jeles alakjai: ne-
vezetesen Géza fejedelem 
és Hunyadi János kormány-
zó. Múzeumpedagógiai ér- 
telemben egyetértett a tár-
lat rendezôjének, ifj. Pál Ri-

chárdnak, az Arkona Trade 
Kft. tulajdonostársának válo-
gatási szempontjaival, mivel 
a tárlat nem titkolt célja, hogy 
ne csak kiállításként funk-
cionáljon, hanem az iskolai 
oktatás kiegészítéseként, 
rendhagyó történelemórák-
kal szolgáljon a szervezetten 
érkezô csoportok számára. 
Géza fejedelemtôl az Árpád-
házi királyokon át egészen 
az Anjou-házi uralkodókig 
vonultatja fel a tárlat a ma-
gyar történelem több mint fél 
évezredét, Géza fejedelemtôl 
(972) egészen 1490-ig, Má-
tyás király haláláig bezárólag. 
A látogatók a királyi család-
fákkal, címertannal is megis-
merkedhetnek, zenés audio 
tárlatvezetés, filmvetítés teszi 
teljessé az élményanyagot. 

V. Andrea

Az elôadók a tudomány 
és a mûvészet klasszikus 
és kortárs értékeit vonultat-
ták fel azzal a céllal, hogy 
népszerûsítsék és közvetít-
sék a magyar nyelv és iroda-
lom, a mûvészetek kincseit. 
Irodalmunk géniuszai közül 
Arany és Petôfi levelezésé-
be is bepillanthattunk Liszi 
Melinda és Nagy Róbert 
színmûvészek segítségével, 
Czeizel Endre elôadása pe-
dig ismét nagy sikert aratott. 
Czeizel Endre „A magyar ma-
tematikus géniuszok – tények 
és rejtélyek” címmel mutatta 
be kötetét tavaly Békéscsa-
bán. A neves genetikus idén 
új könyvvel jelentkezett. 

– Szinte már megszoktuk, 
és várjuk évente az új kötetet. 
Lejújabb könyve a „A magyar 
költôgéniuszok sorsa” címet 
viseli. Honnan jött az ötlet az 
új könyv megírásához?

– Nem az én ötletem 
volt: 2000-ben adta ki a 

Galenus Kiadó a „Költôk- 
Gének-Titkok” címû köny-
vem, jelezték, hogy szívesen 
kiadnák újra. A magyar költô-
géniuszok szomorú sorsát 
megismerve, 2001-ben írtam 
egy másik könyvet „Aki költô 
akar lenni, pokolra kell an-
nak menni?” címmel. Most 
e kettôbôl készítettem egy új 
változatot.

– Kik a kedvenc költôi, és 
miért?

– Amikor megismertem 
a magyar költô-géniuszok 
sorsát, mindegyiket meg-
szerettem. Mégis, számomra 
József Attila a legfontosabb, 
borzasztó sorsa miatt is. Rá-
adásul sikerült magyarázatot 
találnom arra is, hogy a „költô 
szerelme miért szalmaláng”. 
Vörösmarty és Pilinszky mû- 
vészetét is megrendítônek 
tartom.

– Költôóriásaink családfa-
kutatása sok érdekességet, 
titkot és rejtelmet tartogat. 

Megosztana olvasóinkkal né-
hányat?

– A magyar költôk életé-
nek megismerése döbbene-
tes erôvel igazolta szörnyû 
sorsukat, amely a társadal-
mi értetlenség és önártásuk 
eredôjeképpen a vártnál ko-
rábbi halálukhoz vezetett. Ôk 
Arany János szôlôsgazdájá- 
nak költôi példáját követték: 
ha már a jég úgyis elverte a 
termést, akkor ôk is hozzá-
járultak elpusztításukhoz. 
A magyar költô-talentumok 
nagysága vetekszik a legis-
mertebb nemzetközi ikono-
kéval, csak az a gond, hogy a 
versfordítás sohasem adhatja 
vissza az eredetit, szemben 
a prózával. Rajtunk, magya-
rokon kívül ezért nem igazán 
ismerik poétáinkat. 

 – Mit takar, és hogyan kell 
elképzelnünk a „gejzír-mo-
dellt”?

– Tizenhat magyar költô 
családfaelemzését végez-
tem el, nekik költô elôdjük és 
költô utódjuk sem volt a csa-
ládban. Elég Petôfire vagy 
József Attilára utalni. Petôfi 
Sándor szlovák szülei szá-
mára a költészet ismeretlen 
világ volt, gyermeke Zoltán 
pedig korán meghalt. Ugyan-
ez mondható el a gyermekte-
len József Attila román édes-
apjáról és kun édesanyjáról. 
Ôk a „semmibôl“ jöttek, az 
egekbe törtek, majd vissza-
tértek a „semmibe“, éppen 
ezért éreztem a gejzír-modell 
megnevezést rájuk találó-
nak.     

Vándor Andrea

Az idén 23 alkotótól 37 
pályamû érkezett Buda- 
pestrôl, Gyöngyösrôl, Debre- 
cenbôl, Leányfaluról és ter-
mészetesen Békéscsabáról 
is. Felvidékrôl egy pályázó 
volt.  Mint azt Takács Pétertôl, 
a ház vezetôjétôl megtudtuk, 
maximum ötperces alkotá-
sokkal lehetett nevezni sza-
badon választott témában, és 
elektronikus adathordozón 
kellett benyújtani a mûveket. 
A szakmai zsûri – Gyôri Lajos, 
a Mafosz elnöke, Szôke Já-
nos fotómûvész és Gál Csa-
ba, a Csaba Tv szerkesztôje 
– az elsô helyezést a nyír-
egyházi Baloghné dr. Kovács 
Matildnak ítélte oda Búcsú 
címû alkotásáért. A második 
a debreceni Kocsis István 

Tamás lett Lépcsôk címû 
pályamûvével, a harmadik 
pedig a gyöngyösi Budai Jó-
zsef A 101-es szobája kapta. 
A zsûri különdíját Imre Leven-
te (Budapest) kapta Öreg-ta-
vi Nagy Halászat (2012. Tata) 
címû digiporámájáért. A 
Lencsési Közösségi Ház kü-
löndíján ketten osztozhattak: 
Papp János Nyíradonyból 
Máriapócs: A remény és a 
hála temploma címû alkotá-
sával és Békéscsabáról Tejsi 
András A tiszavirág tündöklé-
se címû pályamûvével. A ver-
senyt Gyôri Lajos, a Mafosz 
elnöke értékelte, a díjakat 
pedig Szente Béla, a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
igazgatója adta át.

V. Andrea
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Judit a harmincas éveiben 
jár, mozgásában akadályozott, 
mindkét keze sérült, és ahogy 
fogalmaz, korábban nem szí-
vesen szólt idegenekhez, mert 
nem mindenki értette meg a 
beszédét. Ma már nyitottabb, 
a kiállításán egészen megha-
tódott azon, milyen sokan vol-
tak kíváncsiak a munkáira és 
persze rá. Még a Petô Intézet 
konduktora, Heim Sarolta is 
elfogadta a meghívást, és úgy 
fogalmazott: neki és az egész 
intézetnek dicsôség, hogy 
egykori tanítványuknak gobe- 
linkiállítása nyílt. 

– Apai nagyanyám mindig 
sokat hímzett, amikor már 
idôsnek érezte magát ehhez, 
megkérdezte, hogy lenne-e 
kedvem gobelint varrni. Gon-
doltam, megpróbálom. Elein-

te nem tudtam befûzni a tûbe 
a cérnát, annyira remegett a 
kezem, mindig segítséget kel-
lett kérnem. Volt olyan kép is, 
amit félretettem azzal, hogy 
ezt én nem tudom kivarrni, 
de aztán késôbb elôvettem, 
újra nekiültem, és elkészül-
tem. Édesanyám mindig azt 
mondta, hogy számomra 
nincs lehetetlen, így hát nem 
adtam fel. Igaz, amit másnak 
pár hétig tart kivarrni, azzal 
én pár hónap alatt készülök 
el, de a kézimunka kikapcsol, 
örömömet lelem benne. A fi-
nommozgás pedig jót tesz a 
kezemnek, ma már rutinosan 
megy a befûzés, a varrás – 
mondta mosolyogva Judit, 
és hozzátette, hogy nagyon 
sokat köszönhet édesany-
jának és édesapjának (Nyíri 
Józsefné, Nyíri József), akik 
mind a mai napig a támaszai, 
segítôi. Hálás a Petô Intézet-
nek is, ahol kisgyermekként 
megtanították arra, hogyan 
is lehet önálló. 

Nyíri Józsefné beszélge-
tésünk közben büszkén nézi 
a lányát, elmondja, hogy 
Judit a születése pillanatá-
ban kapott agyvérzést, de 
ez csak egyéves kora után 
derült ki. Jártak orvostól 
orvosig, 1980-ban kerültek 
a Petô Intézetbe, ahol há-
rom évig tanították lányát. 
Késôbb Judit egészséges 
gyerekekkel együtt járt isko-
lába, még ott kezdett mak-
ramé virágtartókat készíteni, 
aztán következtek a szálki-
húzásos terítôk, pár éve pe-
dig a gobelin. 

Judit sérült kezével egé-
szen csoda dolgokat készít, 
és otthon is szinte mindent 
megcsinál. Nem panaszko-
dik, summázásként pedig 
az javasolja minden egész-
séges és sérült embernek, 
hogy találjon olyan tevékeny-
séget az életében, ami örö-
met okoz, és akkor biztosan 
boldog lesz. 

Mikóczy Erika
Gyôri Lajos, a Mafosz elnöke köszönti Bazsó Imrét, a 
Márvány Fotómûhely tiszteletbeli elnökét

Apai nagyanyja ösztönözte a gobelinkészítésre

Rendhagyó történelemórákat is lehet itt tartani

Judit nem ismer lehetetlent
„Csak találni kell valamit, ami örömet okoz”

A digiporámákat nyilvános 
vetítésen mutatták be

Aki próbálkozott valaha 
gobelinvarrással, tudja, mi-
lyen igen-igen aprólékos do-
log a pici öltésekkel kivarrni 
egy egész képet. Türelemjá-
ték, de egyben kreatív, va-
rázslatos kézimunka is, Nyí-
ri Judit lelkesedése és képei 
láttán legalábbis ez az érzés 
keríti hatalmába a nézôt. 
Juditnak a Lencsési Kö-
zösségi Házban láthattuk a 
gobelinjeit, a vele való talál-
kozás pedig megerôsítette 
mindnyájunkban, hogy a 
Petô Intézet egykori lakója, 
a születésekor agyvérzést 
elszenvedett kedves hölgy 
számára nincs lehetetlen.

A Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Kö-
zösségi Háza és a Márvány Fotómûhely immár hetedik 
alkalommal rendezte meg nemrégiben igen népszerû 
digiporáma-fesztiválját.

A tudomány és a mûvészet
Konferencia és Czeizel-könyvbemutató 

Dr. Czeizel Endre kedvenc költôje József Attila

A Szegedi Akadémiai Bizottság megyei tudományos 
egyesülete a Pedagógiai Társaság és a tudásház ál-
tal november 17-én rendezett konferenciát a színház-
ban. Túriné Kovács Márta osztályvezetô köszöntötte 
a megjelent pedagógusokat és az érdeklôdôket, akik 
eljöttek Arany János és Petôfi hívó szavára, akiknek 
fontos, hogy a tudomány eredményeit megismerjék, és 
népszerûsítsék, valamint, hogy a mûvészet értékeit köz-
vetítsék. Felelôsségüket Szent-Györgyi Albert Imájával 
támasztotta alá: „E drága bolygót adtad nekünk lakóhe-
lyül, Rejtett, titkos kincsekkel tele…” 

„Terra 
incognita”
A Jankay Gyûjtemény és 

Kortárs Galéria kortárs ki-
állítótermébe várták az ér- 
deklôdôket november 23-án 
Szurcsik József Munkácsy-
díjas képzômûvész „Terra 
incognita” címû kiállításának 
közönségtalálkozójára.

A vendégeket Köles-Varga 
Edina igazgató köszöntötte, 
Túriné Kovács Márta, Békés-
csaba polgármesteri hivatala 
oktatási, közmûvelôdési és 
sportosztálya vezetôjének 
üdvözletét is tolmácsolva.  A 
közönség sok mindent meg-
tudhatott Szurcsik Józsefrôl. 
A moderátor Nagy T. Katalin 
mûvészettörténész volt, aki 
igazi meglepetésként diave-
títéses beszámolóval is ké-
szült: a mûvész ifjú korától 
követhettük végig egy csodá-
latos alkotó pálya állomásait, 
mérföldköveit. A szegedi Tö-
mörkény gimnázium meg-
határozó szerepe, késôbb 
a fôiskolás évek, s Szurcsik 
József teljes életútja kirajzo-
lódott a hallgatóság elôtt. A 
mûvész eredetileg szobrász-
nak készült, ám az élet más 
feladatot adott neki. A zene 
és a mûvészetek érdekes 
szimbiózisára is fény derült 
a közönségtalálkozó során, 
hiszen a mûvész több zenei 
és performance csoport ala-
pító tagja is volt, ezek az Art 
Reaktor, a Creutzfeld Jakob's 
Syndicate, a Tapasztalt Ecse-
tek és a Benedict First.

V. A.

Királyaink a múzeumban
Panoptikum: Gézától Mátyásig



Ha szembefordulunk a 
Csabagyöngye fôbejáratá- 
val, már el is képzelhetjük 
Stark Adolf békéscsabai 
vaskereskedését, az állt itt 
ugyanis egykoron. Nem vé-
letlen tehát, hogy az intéz-
mény éppen az általa neme-
sített szôlôfajta nevét viseli, 
a levélforma pedig jelkép-
ként bukkan fel a ház több 
pontján. A homlokzat jobb 
oldalán például a békéscsa-
bai mûvésztanár, Prisztavok 
Tibor által megformált leve-
let láthatjuk bronzba öntve, 
kicsit odébb a tervek szerint 
egyszer majd Stark Adolf 
emléktáblája lesz látható.

Az épület kívülrôl is im-
pozáns, a sok üvegfelü-
let szépen tükrözi vissza 
a környezô házakat és az 
Élôvíz-csatornát. Tavasszal 
már a teraszok is élettel tel-
hetnek meg, akárcsak a 
csónakkikötô. A Széchenyi 
utca felôl található fôbejárat 
elôtt díszburkolattal ellátott 

tér fogadja az ideérkezôt. 
Ez a helyszín alkalmas arra, 
hogy nagyobb rendezvénye-
ken a résztvevôk „kitelepülje-
nek” a szabadba. A központ 
adottságainál fogva tökéle-
tesen alkalmas kiállítások, 
vásárok, tanácskozások, 
koncertek, sajtótájékoztatók, 
gyermek- és családi progra-
mok, tréningek, képzések, 
bálok, esküvôk és különféle 
céges, vagy privát esemé-
nyek megrendezésére, lebo-
nyolítására. A parkolás sem 
jelent már gondot, hiszen az 
épület körül és közvetlen kö-
zelben számos helyen meg-
állhatnak az autósok, a ke-
rékpárosok számára pedig 
tárolókat állítottak fel.

Éjszaka is ragyog a ház 
a körös-körül elhelyezkedô 
lámpáktól. Mint megtud-
tuk, a biztonságot olyan, 16 
egységbôl álló kamerarend-
szer szolgálja, mellyel kívül-
belül nyomom követhetô, mi 
történik az egyes szinteken.

A földszinti fogadótér tá-
gas, jókora recepciós pult 
várja itt a látogatókat, akik 
egyszerre akár kétezernél is 
többen lehetnek e falak kö-
zött. Lent kapott helyet a Bé-
késtáj Galéria is.

Ugyancsak itt találjuk az 
ezer négyzetméteres Agóra 
multifunkcionális termet, 
ahol egyszerre akár ezer 
ember is tartózkodhat. A 
hely alkalmas konferenciák, 
nemzetközi táncversenyek, 
szalagavatók, bankettek 
megtartására, a mobilfal el-
húzásával pedig újabb térrel 
növelhetô, szomszédság-
ban van ugyanis a hangver-
senyterem a lebontható és 
áthelyezhetô nézôtérrel és 
ugyancsak mozgatható szín-
paddal. Az Agóra terem a 
régióban egyedülálló, fedett, 
természetes fénnyel ellátott 
rendezvénytér.

Ha a szervezôk minden 
lehetôséget kihasználnak, 
akár 1200 négyzetméter 

egybefüggô teret is létrehoz-
hatnak, így még autókiállí- 
tásnak is nyugodtan otthont 
adhat a Csabagyöngye. A 
díszletek, felszerelések ki-
be pakolása akadálytalanul 
biztosított az épület tech-
nikai (hátsó) bejáratán ke-
resztül, mely teherautóval 
megközelíthetô. Az Agóra 
terem felett üvegkupola en-
gedi be a fényt, de akár teljes 
egészében el is sötétíthetô 
a jókora helyiség. A hang-
versenyteremben a nézôtéri 
részen, a professzionális ze-
nei élmény érdekében, íves, 
mennyezeti, befüggesztett 
hangvetôk vannak, míg a 
színpadon a tökéletes zene-
kari hangzás biztosítására, 
a hátfal elôtt mozgatható 
hangvetô panelsor készült.

A legkorszerûbb techni-
kai megoldások valóban azt 
szolgálják, hogy több funkci-
ót is betölthessenek a terek, 
s a közönség is kényelmesen 
érezze magát itt.

A Csabagyöngye-központ épülete nemcsak nappali vi-
lágosságban, de szürkület után is csodálatos látványt 
nyújt. Köszönhetô ez a megvilágításnak és az esztétikus 
környezetnek. Az üvegfalakon visszatükrözôdô fények is 
bizonyára sok nézelôdôben hagynak majd emlékeket

A tetôkert különleges színfoltja a háznak. Annak, aki fel-
jut ide, gyönyörû kilátásban lehet része. Körbe is sétál-
hat, s akár megpihenhet egy padon, így nézelôdve a fü-
vesített, apró cserjékkel, örökzöldekkel díszített kertben. 
A  sétány végigfut az épület Élôvíz-csatorna és Széche-
nyi utca felôli oldalán

A nagyközönség elôször 
2013. január 22-én, a magyar 
kultúra napján ismerkedhet 
meg az egykori ifjúsági ház 
helyén álló, impozáns épü-
lettel. Lapunk olvasóit Szente 
Béla igazgató kalauzolásával 
mi már most „körbevezetjük” 
a házban.

A Csabagyöngyérôl szólva 
Vantara Gyula polgármester a 
régmúltra is visszautalt:

 – 1879-ben adták át a 
közadakozásból felépített 
Jókai színházat, az Alföld 
elsô kôszínházát, 1914-ben 
készült el a Munkácsy Mihály 
Múzeum szintén közadako-
zásból. Az utóbbi években 
több hasonló léptékû jelentôs 
beruházással gazdagodott 
városunk, ilyen volt példá-
ul a szennyvíztisztítás és 
-csatornázás fejlesztése, 

folyamatban van a belváros- 
rehabilitáció, amelynek ered-
ményeképpen új, reprezenta-
tív fôteret kap a város, a Szent 
István tér az egész megye szí-
ve lesz. A következô állomás 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ átadása – fogalma-
zott a polgármester, aki azon 
reményének is hangot adott, 
hogy a házat sikerül majd 
értékes, színvonalas, sok em-

bert idevonzó programokkal 
megtölteni. Vantara Gyula la-
punknak elmondta: új szem-
léletet kell meghonosítani a 
város közmûvelôdési, kultu-
rális életében. Ennek fontos 
része, hogy az intézmények, 
így a Csabagyöngye, a szín-
ház, a bábszínház, a múze-
um és a könyvtár programjait 
összehangolják, hogy azok 
egymást erôsítsék, akár egy-

másra épüljenek. Ezt egy 
háromfôs csapat koordinálja 
majd a jövôben.

 – 2013. január 22-én, a 
magyar kultúra napján pedig 
a régió polgárai birtokukba 
vehetik a Csabagyöngyét. 
Attól a naptól kezdve új 
idôszámítás kezdôdik Bé-
késcsaba, Békés megye és 
a régió kulturális életében – 
mondta a polgármester. 
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TudáS, éLMény

Januárban nyílik a Csabagyöngye
Új idôszámítás kezdôdik a város kulturális életében

Öt év után, az Agóra prog-
ram keretében épült meg vá-
rosunkban a Csabagyöngye 
Kulturális Központ, a me-
gyeszékhely és a dél-alföldi 
régió legmeghatározóbb, 
komplex közmûvelôdési és 
kulturális feladatokat ellátó 
intézménye. 

Vantara Gyula: Új szemléletet kell meghonosítani a kulturális életben

Az üvegfalak átláthatóvá 
teszik a házat

Földszint – mozgatható 
színpad  és nézôtér

Kék és fehér fények 
világítanak

Pázsit és virágok 
a teraszon



A multifunkcionális kultu-
rális központ amellett, hogy 
impozáns és szép, sok-sok 
igazán érdekes részlettel is 
bír. Ilyen például az energe-
tikai rendszere. A rendkívül 
korszerû fûtési-hûtési rend-
szer felhasználja például 
a talajhôt is, a tartályokba 
gyûjtött esôvízzel pedig a 
tetôkert növényzetét öntö-
zik majd, ezzel is költséget 
megtakarítva. Helyenként 
padlófûtést építettek ki, s 
természetesen gázt is hasz-
nálnak majd, de elsôsorban 
a korszerû, légcserélô rend-
szer gondoskodik az opti-
mális hômérsékletrôl.

Sokak szerint az elsô 
emeleti panorámaterembôl 
nyílik a legszebb kilátás 
az Élôvíz-csatornára és az 
István malomra, mások vi-
szont az étterem teraszát 
találják legalkalmasabb-
nak a nézelôdésre, innen is 
gyönyörû látvány nyílik. Itt 
köthetnek majd ki a kajakok 

és kenuk is egy kikötôben, 
van csónakház, a 12 asz-
talos terasz pedig akár 50 
fôs, szabadtéri rendezvények 
helyszíneként is szolgálhat.

Ugyancsak különleges-
sége a háznak a tetôkert, 
mely a második emeletrôl 
közelíthetô meg. A szépen 
befüvesített, mini cserjékkel 
díszített sétányra padokat is 
elhelyeztek, így a vendégek 
akár itt is megpihenhetnek, 
gyönyörködhetnek a kör-
nyékben.

Az épület teljes egészében 
akadálymentesített, mozgás-
sérültek számára kialakított 
mosdók több helyen találha-
tók, a hangversenyteremben 
pedig a terebélyes emberek 
számára kényelmes, széle-
sebb székeket is elhelyeztek 
a nézôtéren. A látássérülte-
ket vezetôsávok, a hallássé-
rülteket indukciós hurkok is 
segítik, s minden felirat alatt 
ott vannak a kitapogatható, 
Braille pontok.

Az egykori ifjúsági ház fel-
újított és kibôvített, többszin-
tes épületében kaptak helyet 
az irodák, a képzésekhez, tár-
saskörök, mûvészeti csopor-
tok összejöveteleihez, próbái-
hoz szükséges helyiségek is.

Négy termet négy híres 
csabairól neveztek el. Pataki 
László rovásírás-kutató nevét 
viseli egy 12 fôs, exkluzív tár-
gyaló, mellette van a Gubis 
Mihály képzômûvészrôl elne-
vezett, speciálisan kialakított 
oktatóterem, melyet fogya-
tékkal élôk is használhat-
nak, s ahol a falakat majd a 
békéscsabai alkotó képei dí-
szítik.  Ide kerekes székkel is 
be lehet jönni, s a felszerelés 
biztosítja az érzékszervi ká-
rosodással élôk oktatásának 
feltételeit is.

Vágréti János festômû- 
vészrôl egy 12 fôs helyisé-
get neveztek el, mely ideális 
megbeszélések, tréningek 
lebonyolítására. Az intéz-
mény nevét adó Csabagyön-
gye szôlô nemesítôjére, Stark 
Adolfra akkor is emlékezhe-
tünk, amikor belépünk a 35 
fôs, tréningek megtartására 
is alkalmas, igényesen kiala-
kított elôadóterembe.

Számos kisebb és na-
gyobb helyiség vár arra, 
hogy a mûvészeti csoportok, 
önkéntes polgári (civil) szer-
vezetek töltsék meg élettel. 
Ilyen például a tükrös terem, 
ahol minden adott a tánco-
sok vagy színpadi produkci-
ók gyakorlásához, a máso-
dik emeleten pedig egy 115 
négyzetméteres, speciális 
sportpadlóval ellátott helyi-
ség található, mely a próbák 

mellett akár konferenciák-
nak is otthont adhat, vagy 
gyülekezôtér lehet.

A házban található egy 
multimédiás mûhely, mely 
felszereltsége okán alkal-
mas profi hangrögzítésre, 
álló- és mozgóképi felvéte-
lek rögzítésére, interaktív 
kommunikációra, akár helyi 
zenekarok, elôadók demo-
felvételeinek elôállítására. A 
negyedik emeleten azok az 

irodák találhatók, amelyek-
be a Közösségi Mûvelôdési 
Szolgálat, valamint helyi, 
civil szervezetek tagjait vár-
ják. Említést érdemel még 
a Kölyöksziget, itt a legki-
sebbek tölthetik el idejüket, 
de a szülôk is lehetôséget 
kapnak arra, hogy kulturált 
körülmények között etethes-
sék meg, tehessék tisztába 
szükség esetén a csemeté-
iket. 
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KÖZÖSSéG, ALKOTáS

Pataki, Gubis és Vágréti terem

A tükrös teremben minden adott a táncosok gyakorlásához

Esôvízzel locsolják 
a tetôkertet

Az új kulturális központ 
valóban Csaba gyöngye le-
het, sôt nyugodtan mondhat-
juk, lett is, hiszen amellett, 
hogy technikailag rendkívül 
korszerû, még igen szép is. 
A belsô terekben mindenhol 
elegáns színvilággal találkoz-
hatunk, sok helyen a mély bor-
dó uralkodik, hozzá illô, finom 
pasztellszínekkel párosulva. 
A ház jelképe, a szôlôlevél itt 
is, ott is feltûnik, így például a 
hangversenyteremben finom 
stukkóként, illetve a székek 
némelyikén, de a folyosókon 
is találkozhatunk a levélkék-
kel. Az ülôhelyek kárpitját 
egyedi megrendelésre, Tö-
rökországban gyártották.

Az emeletek között, a lép- 
csôházban egy-egy secco- 
ban gyönyörködhetünk. Me-
gyeri-Horváth Gábor csabai 
festômûvész alkotásai Mun-
kácsy Mihály Ecce homo 
címû mûvének színvilágát 
idézik. A második szinten 
Baji Miklós Zoltán (BMZ) Csil-

lagfolyosó címû, falra festett 
mûve idézi a múltat, össze-
foglalva az átépítéskor elbon-
tott, régi alkotást. 

A ház lényegében átlát-
ható, köszönhetô a rengeteg 
üvegfelületnek. A bent lévôk 
is látják, mi zajlik odakint, de 
az utcán sétálgatók is bepil-
lanthatnak (fôként esti vilá-
gításban) a Csabagyöngye 
életébe.

Ugyancsak kellemesen 
tölthetjük el majd az idôt a 
földszinti étteremben, illet-
ve a 115 négyzetméteres 
Ificasinóban, amely állandó 
színpaddal, beépített hang-, 
fény- és képtechnikával ren-
delkezik, így például a klub-
koncertek mellett akár tanács-
kozások, pódium-elôadások 
megtartására is alkalmas.  A 
vendéglátásról az ugyancsak 
a földszinten található kávézó 
és a legkorszerûbb berende-
zésekkel felszerelt konyhájú 
étterem személyzete gon-
doskodik majd.

Munkácsy képeinek 
színvilága a falakon

A kulturális központ tudásház felôli oldaláról láthatjuk a 
technikai bejáratot, melyhez teherautók is beállhatnak, 
ha díszleteket, nagyobb eszközöket kell mozgatni. A ke-
rékpárral érkezôk a tárolókban tehetik le a bicikliket, az 
autósok pedig a közelben parkolhatnak

Nem, nem, kedves olvasóink, a képen látható, bizarr kinézetû 
dolog nem egy eltévedt ufó. A Csabagyöngye alagsorá-
ban megbújó, jókora tartály az esôvíz összegyûjtésére 
szolgál. Ebbôl locsolják a tetôkert növényeit.

A hátsó bejárathoz 
teherautó is odafér

nem ufó, 
vízgyûjtô tartály

Az oldalt írta: Gajdács Emese



A TÁMOP-5.6.1.C-11/2- 
2011-0024 azonosító 
számú, „SANSZ” áldo- 
zatsegítô együttmûkö- 
dés és szolgáltatásfej-
lesztés Békés megyében 
elnevezésû projekt nyitó-
rendezvényét tartották 
meg november 29-én a 
Széchenyi ligetben lévô, 
Körösök Völgye Látogató-
központban.

Az ezt megelôzô saj-
tótájékoztatón Tiszó Irén 
projektmenedzsertôl meg-
tudtuk, a programra a Bé-
késcsabai Kistérségi Élet-
fa Szociális Szolgáltató 
Központ, a Békés Megyei 
Kormányhivatal (Igazság-
ügyi Szolgálata) és a Köz-
igazgatási és Igazságügyi 
Hivatal által létrehozott 
konzorcium pályázott még 
2011 novemberében.

A kétéves, 2012. szep-
tembere és 2014. augusz-
tusa között, Békés me-
gyében zajló projekt célja 
áldozatsegítô és áldozattá 
válást megelôzô kapcso-
latépítés, tapasztalatcsere, 
képzések lebonyolítása. 
Célcsoportjai közé tar-
toznak a vagyon elleni, 
erôszakos, életellenes bûn- 
cselekmények sértettjei, a 
potenciális áldozatok (fia-
talok, idôsek) és az áldo-
zatsegítésben közvetlenül 

vagy közvetve érintett dol-
gozók. A program kereté-
ben az állampolgárok önvé-
delmi képességeit növelik, 
csökkentik a kriminális ese-
mények miatt kialakult, ne-
gatív hatásokat, szélesítik 
az áldozattá vált emberek 
számára nyújtható szolgál-
tatások körét, csökkentik 
az ismételt áldozattá válás 
valószínûségét, s növelik 
az e körben dolgozó szak-
emberek tudását. 

A százszázalékosan tá- 
mogatott, 89 millió forint 
összköltségvetésû projekt-
ben a konzorciumot alkotó 
három szervezet és partne-
reik számos rendezvényt, 
képzést tartanak. Lehetôség 
lesz szervezett keretek kö-
zött a tapasztalatcserére, 
mentálhigiénés szakembe-

rek által vezetett, egyé-
ni vagy csoportos fog-
lalkozásokra, tartanak 
majd kommunikációs 
tréninget, osztályfônöki 
órákat, kortárs segítô 
képzést, szülôakadé- 
miát, s telefonos áldo- 
zatsegítô szolgálatot is 
mûködtetnek.

A SANSZ eredménye-
ként a tervek szerint a la-
kosság biztonságérzete 
legalább öt százalékkal 
nôhet, ezt pedig kérdôíves 
lekérdezéssel mérik majd. 
A program keretében nyúj-
tott szolgáltatások mind 
ingyenesek, a segítséget 
pedig igyekeznek mindig 
helybe vinni az érintettek-
nek.

A projekt célja, hogy a 
helyi együttmûködések ré- 
vén a Békés megyei állam- 
polgárok jól hasznosítható, 
könnyen elérhetô informá- 
ciókat, módszereket sze- 
rezzenek arról, hogyan 
elôzhetô meg, hogy bûn- 
cselekmények sértettjeivé 
váljanak, miként fokozhatják 
védekezôképességüket.
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Békéscsaba Megyei Jo- 
gú Város Önkormányza-
ta 1999-ben „Békéscsaba 
Kultúrájáért” kitüntetést ala-
pított. A kitüntetés odaítélé-
sének módját és feltételeit 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 
20/2005. (VII. 14.) számú 
rendelete tartalmazza.

A rendelet értelmében 
évente egy kitüntetés adomá-
nyozható az alábbiak szerint: 

A kimagasló teljesítményt 
nyújtó alkotó- és elôadó- 
mûvészeknek, alkotó- és 
elôadó-mûvészeti közössé-
geknek és mindazon szemé-
lyeknek és közösségeknek, 
akik Békéscsaba kultúrájá-
ért, hazai, illetve nemzetközi 
elismertségéért maradan-
dót alkottak, illetve tettek. 
Adományozható a városban 
hosszabb idôn át kiemelkedô 
mûvészi tevékenységet vég- 
zô személyeknek és közös-
ségeknek. 

A kitüntetés adományo-
zására javaslatot tehetnek: 

Békéscsaba város ön-
kormányzati képviselôi, a 
közgyûlés kulturális ügyekkel 
foglalkozó bizottsága, a város-

ban mûködô közmûvelôdési, 
közgyûjteményi és mûvészeti 
intézmények, alkotó- és elô- 
adó-mûvészeti közösségek, 
a kisebbségi önkormányza- 
tok.

A javaslatnak tartalmaz-
nia kell:

Egyéneknél: a kitüntetés-
re javasolt nevét; születési 
adatait (hely, év, hó, nap); 
anyja nevét; személyi igazol-
ványa számát; lakhelyét; az 
adományozás alapjául szol-
gáló tevékenység részletes 
ismertetését, méltatását.

Közösségeknél: a közös-
ség pontos megnevezését; a 
tagok nevének felsorolását; 
azt, hogy mióta dolgoznak 
együtt; az adományozás 
alapjául szolgáló tevékeny-
ség részletes ismertetését, 
méltatását.

A javaslatokat 2012. de-
cember 3-áig kell megkül-
deni a polgármesteri hivatal 
oktatási, közmûvelôdési és 
sport osztályára (Békéscsa-
ba, Szent István tér 7.)

Bôvebb információ a pa-
tai@bekescsaba.hu e-mail 
címen vagy az 452-252/2512-
es telefonszámon kérhetô.

Felhívás
„Békéscsaba Kultúrájáért” 

kitüntetés adományozására

Újra

6 éVFOLyAMOS 
GIMnáZIuMI KéPZéS

a Belvárosi Általános Iskola 
és Gimnáziumban

Várjuk érdeklôdésedet:
telefonon: 66/453-260

interneten: www.belvarbcs.hu

Felvételi tájékoztató az iskolában:

december 10. (hétfô) 17 óra
január 10. (csütörtök) 17 óra

NyíLT NAP: 

2013. február 2. (szombat) 9 órakor

A  jelentkezési lap és a tanulói adatlap közvetlenül isko-
lánk titkárságán is  kérhetô, valamint letölthetô a honla-
punkról, várhatóan 2013. január  3-ától. A jelentkezési lapot 
és a tanulói adatlapot a szülô is kitöltheti és továbbíthatja 
(nem szükséges az általános iskola közremûködése).
A jelentkezési lapot iskolánkba (5600, Békéscsaba, Haán 
L. u. 2–4.),  a tanulói  adatlapot a Felvételi Központba 
(9001 Gyôr, Pf. 694) kell megküldeni.

Hatodikosok, 
figyelem!

romák-cigányok Békéscsabán
„Hütültetés”: eskütétel a bûn elkerülésére

Az 1832–1849. évek 
között a cigány csa- 
ládfôk száma 188 volt. 
Cigány zenészek a ka-
tolikus egyház nagy-
szombati feltámadási 
és az úrnapi nyilvános, 
a belváros utcáiban 
megtartott körmenete-
in zenéjükkel növelték 
az istentisztelet fényét. 
Munkájukért azt kérték, 
hogy pénzbeli „egyházi 
hozzájárulást” ne kell-
jen fizetniük. Az 1869. 
évben már cigány nevû 
egyházközségi képvi- 
selô-testületi tagról is 
olvashatunk.

A negyvenes évek 
elején cigány lelkigya-
korlat volt, amelyen 
több mint százan vet-
tek részt. A lelkigyakor-
lat vezetôje cigány származá-
sú, világi, nem felszentelt pap 
volt az egyház engedélyével 
és támogatásával. Vallási 
specialitásuk volt a nyolcva-
nas évekig a jóra, a bûn el-
kerülésére tett eskü. Ôk ezt 
„hütültetésnek” nevezték. A 
„hütültetés” szó annyit jelent, 
hogy hitet tenni, esküt tenni, 
Istent tanúul hívni, hogy iga-
zat mondunk. Ebbôl szár-
mazik a „hitves”, „hites férj”, 
„hites feleség” kifejezés.

„Hütültetni” fôként akkor 
jöttek a romák templomba, 
amikor valaki alkoholista lett. 
A érintett, egy pap és két 

vagy több rokon-tanú jelen-
létében, az egyik mellékoltár 
elôtt vagy a sekrestyében, 
térden állva, két ujját a fe-
születre téve esküt tett, hogy 
bizonyos ideig alkoholt nem 
fogyaszt. „Hütültetés” még 
elôfordul, más természetû 
ügyekben is, de ritkán.

Régi keresztnévadási szo-
kásaik csupán részben egyez-
tek a csabaiakéval. A Habs-
burg-dinasztia királyainak, 
királynôinek és fôhercegeinek 
neveit a romák gyakrabban 
adták gyermekeiknek, mert a 
XVIII. század második felében 
a pogromokkal szemben ha-

tékonyan védték meg 
ôket. Volt idô, bár rö-
videbb, hogy az anya-
könyvekben nem volt 
szabad a cigány szót 
beírni, hanem az „új-
telepes”, „új-magyar” 
jelzô volt a kötelezô. A 
Habsburgok anyagiak-
ban is igyekeztek ôket 
felemelni. Gondoljunk 
többek között József 
nádorra, aki cigány 
földmívelô községeket 
akart létesíteni. A Jó-
zsef keresztnév igen el-
terjedt lett a romák közt. 
Ferenc és Ferdinánd 
királyokra is hálásan 
emlékeztet a cigány ha-
gyomány, gyakran ad-
ják ezeket a keresztne-
veket a gyerekeiknek. A 
Pál keresztnév viszont a 

csabai átlagtól eltérôen rend-
kívül kevés volt a XIX. század 
folyamán. 

Leánykeresztneveik között 
az egyébként ritka Terézia 
név Mária Terézia királynôre 
emlékeztet, aki több rende-
letet adott ki érdekükben. 
Elterjedt keresztnév volt az 
Erzsébet, amely gyakorlat 
Ferenc József király és hit-
vese, Erzsébet királyné iránti 
ragaszkodásuk jele volt. A 
Rozália keresztnév is gyako-
ri volt náluk annak ellenére, 
hogy Csabán ennek elterje-
dése szûkebb körû volt.

Bielek Gábor

Békéscsabán a 
jelzôlámpás forgalomirá-
nyító készülékek üzemel-
tetését a „FORG-TECh” 

Kft. végzi.

Címünk: Békéscsaba, 
Berényi út 144/1. 

észrevételeikkel kap- 
csolatos bejelentéseiket a 
06-66/528-150-es telefon/
fax számon tehetik meg.

SAnSZ – az áldozatoknak
Bûncselekmények sértettjeit 
segíti a program

HIrdETMény
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzata árve-
résen kívánja értékesíteni a 
következô ingatlanát:

Békéscsaba, Nagyrét 
1786. szám alatt található ki- 
vett lakóház, udvar, gazda-
sági épület és szántó mû- 
velési ágú ingatlant.
Terület összesen: 4233 m2.
Kikiáltási ár:
bruttó 4 300 000 Ft, azaz 

bruttó négymillió-háromszáz-
ezer forint.

A hirdetés részletes szöve-
ge a város internetes honlap- 
ján a Városháza/Polgármes-
teri Hivatal/Felhívások, hirdet-
mények/egyéb hirdetmények 
elérési útvonalon található, 
valamint a Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatalának hirdetôtábláján 
megtekinthetô. 

Helyesbítés
A Csabai Mérleg elôzô számában közöltünk egy tudó-

sítást a díszdiplomás pedagógusok köszöntésérôl. A hat-
vanöt éve diplomát szerzett, vasdiplomás dr. Szentistványi 
Istvánné nevét helytelenül írtuk a lapban. A hibáért az 
érintett hölgy és olvasóink elnézését kérjük.

www.csabaimerleg.hu 

iRODALMi K áVéháZ

A Békéscsabai Keresztyén 
Ifjúsági Egyesület Egymásra 
találás – Jazz karácsony cím-
mel karácsonyi irodalmi kávé-
házba várja az érdeklôdôket 
december 8-án, szombaton 
17 órától az evangélikus kis-
templomba. Szeverényi Bar-
nabás szaval, a Jazzelek ze-
nél, Bakay Péter hirdet igét, az 
elôcsarnokban pedig Csobai 
Elena kiállítása látható.

November 29-én ezt láthattuk Békéscsaba felett
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Állatkerti szenzációként 
emlegetik azokat a maláj tig-
riseket, amelyek a múlt hé-
ten érkeztek a Nyíregyházi 
Állatparkba tenyésztési cél-
lal. Petróné Révész Zsuzsa, 
az állatkert munkatársának 
közlése szerint a maláj típus 
a világ legritkább tigrisfajtája. 

– Európában mindössze húsz 
példány található. Hozzánk 
egy tenyészpár érkezett, de 
késôbb is érkeznek majd 
egyedek. Egyelôre a tigrise-
ket elkülönítve tartjuk, tavasz-
szal kezdjük meg a tenyész-
tésüket – mondta a szóvivô. 

NO

i Bulvár / Érdekesség

– Hogyan és honnan került 
elô most, 30 évvel édesapja 
halála után egy egész regény, 
amirôl eddig semmit nem 
tudtunk?

– Évek óta foglalkozom 
apám hagyatékának a rende-
zésével. A kiadott mûvek kéz-
iratos anyagát már átadtam a 
Magyar Tudományos Aka-
démiának, de a sok vázlat, 
följegyzés, jórészt töredékes 
jegyzet, befejezetlen vers és 
próza közt az elmúlt három 
évtizedben egy sor kiadatlan 
vers és próza is fölbukkant. 
És valóban, ezek között most 
elôkerült egy regény is.

– Befejezett, kész regényt 
talált kéziratban egyben elté-
ve valahol?

– A szóban forgó regényt 
apám a negyvenes évek vé-

gén kezdte el írni, Ítélet elôtt 
a címe. Apám akkor egy 
nagyobb regényt tervezett, 
de csak két részlete készült 
el. Kézírásban maradt fönn, 
mintegy harminc iskolai fü-
zetben. Apám valamiért fél-
retette, nem fejezte be. A re-
gény története azonban így 
is érthetô, kerek, élvezhetô.

– Mirôl szól, hol és mikor 
játszódik a mû, és milyen 
formában juthatnak hozzá az 
olvasók?

– A regény a harmincas 
évek derekán játszódik egy 
dunántúli nagyközségben. 
Egy asszonyról szól, annak 
idôskori pálfordulásáról. Iga-
zi értéke azonban a lélek-
ábrázolás és az akkori igen 
gazdagon rétegezett falusi 
társadalom és színes vidé-
ki élet lefestése, valamint a 
cselekmény fordulatokban 
gazdag mozgalmassága. Az 
Ítélet elôtt a Holmi folyóirat-
ban folytatásokban olvasha-
tó novembertôl.

Fodor Erika

Nem spájzol már a ma-
gyar, inkább alkalmanként 
vesz annyi zöldséget, ameny-
nyit éppen szükségesnek 
lát. A Heti Téma piaci körké-
pe szerint az elmúlt évtize-
dekhez képest átalakultak a 
vásárlói szokások.

A fôvárosi Örs vezér téri 
vásárcsarnok egyik kofá-
ja lapunknak elmondta: 
sejthetô, hogy a hazánkban 
idén termesztett burgonyá-
val nem bírjuk ki márciusig, 
még sincs pánikhangulat a 
piacon.

– Egyszerre átlagosan 2-3 
kilót vesznek a vásárlók, a 
nagyobb zsákokat kevesen 
választják. Az embereknek 
nincs pénzük a raktározásra 
– összegezte tapasztalatait 
az eladó.

D. Istvánné évek óta vá-
sárol a zuglói piacon. Azt 
mondja, a környéken minden 
itt a legolcsóbb.

– Panellakásban élek, ahol 
ugyan van egy kamrasze- 
rûség, de télen-nyáron olyan 
meleg van benne, hogy fe-
lesleges élelmiszerrel meg-
pakolni. Inkább gardróbnak 

használom – magyarázta a 
nyugdíjas.

Kun Piroska vállalkozó la-
punknak elmondta: lakóháza 
a múlt századforduló elôtt 
nem sokkal épült.

– Nagyot változott azóta 
a városi élet. Akkoriban még 
nem minden lakásban alakí-
tottak ki fürdôszobát, és az 
illemhelyre is a folyosókra 
jártak az emberek. Ma már 
alig ismerek olyan családot, 
akinél ne lenne mindkettô a 
lakásában. Az én édesanyám 
is maga építette át a lakást. 
Döntenie kellett, hogy melyik 
helyiségrôl mondjon le, ezért 
nem is lehetett kérdés, hogy 

a kamrát áldozza fel – mond-
ta a kereskedô.

– Én szívesen felhalmoz-
nám otthon a zöldségeket, 
de a lakásomban két hét alatt 
megfonnyadnak – árulta még 
el Piroska.

Szántó József  81 eszten- 
dôs nyugdíjas, a takarékos-
ság híve, de neki egyszerûen 
már spórolnia sincs mibôl.

– Ha a postás meghoz-
za a pénzemet, elôször a 
gyógyszereket váltom ki, az-
tán befizetem a számlákat. 
Ételre jó, ha 10-12 ezer forin-
tom marad. Hogyan tudnék 
ebbôl megvenni egy mázsa 
krumplit, ha mást is szeret-

nék enni? – tette fel a költôi 
kérdést az egykori gyári 
munkás.

Kiderült, leginkább azok 
vásárolnak egyszerre több 
zöldséget, akik erkéllyel 
rendelkeznek. November- 
ben már kellôen lehûl a 
hômérséklet ahhoz, hogy az 
élelmiszerek elálljanak. A régi 
bérházakban ugyan a lakás-
tulajdonosoknak saját hasz-
nálatú pincerekeszük is van, 
de azok túlnyomó többsége 
vizes, ezért csak a lomok ide-
iglenes tárolására alkalmas, 
de ezeket is megrágják a pat-
kányok.

Kóré Károly

nincs kamra, nincs tartalék?
Nem spájzolunk be krumpliból

Ismeretlen Illyés-regény 
került elô a fiókból

Duplájára emelkedhet 
jövôre a burgonya ára, 
ugyanis addigra elfogy a 
készlet a hazai raktárakból, 
és külföldrôl kell a zöldsé-
get behozni. Jelenleg át-
lagosan 100-120 forintot 
kérnek a piaci kofák, ezért 
a gazdákkal egyetértésben 
azt javasolják, aki csak te-
heti, spájzoljon. Az már 
más kérdés, hogy egyre ke-
vesebb lakásban található 
kamra.

Eddig ismeretlen Illyés 
Gyula-regényre bukkant a 
költô-író lánya. Illyés Má-
ria filológust a felfedezés 
körülményeirôl és a regény 
tartalmáról kérdeztük.  

– A szexböjtöt párterápiák 
során is alkalmazzuk – avat-
ta be lapunkat a szakmai 
módszerekbe Rusz Edit sze-
xológus. – Egy egészséges, 
bár kicsit megfáradt kapcso-
lat esetén két hét a reális az 
önmegtartóztatásra. Egy 
hónap túl hosszú idô lenne, 
ezalatt ugyanis a feleség 
akár le is szokhat a szexrôl, 
mondván, eddig is egész jól 
megvolt nélküle.

A szakember arra is figyel-
meztetett, a szexböjt nem 
egyenlô azzal, hogy a há-
zastársak kerülik egymást, 
hanem más alapokra helye-

zik az intimitást. A böjt alatt 
is fontosak az érintések, a 
romantika, vagyis hogy se-
gítsék a libidó növekedését 
anélkül, hogy beteljesedne 
a vágy. Amikor aztán vége a 
böjtnek, mindkét fél kienged-
heti a feszültséget. Magyar-
ország egyébként a nemzet-
közi szexlistán elôkelô helyet 
foglal el, hiszen a heti átlag 
két aktus még az ötvenéves 
korosztályra is jellemzô. Ez-
zel vetekszünk a mediterrán 
országokban élôkkel, akik 
szintén ennyit bújnak össze 
átlagosan. 

vv

Új trend hódít a párok körében, egyre többen tarta-
nak ugyanis szexböjtöt, ami alatt önmegtartóztatást fo-
gadnak, hogy aztán újult erôvel vessék bele magukat a 
házaséletbe. De vajon valóban jót tesz-e a szexszünet a 
pároknak? 

Jót tesz a szexböjt?

Malájok 
nyíregyházán

Illyés Mária és Illyés Gyula
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Megbecsülni is nehéz, 
hány cég székhelye lehet 
különbözô hajléktalanszál-
lókra bejegyezve. A fôvárosi, 
Vajdahunyad utcai intézmény 
munkatársa lapunknak el-
mondta: a szállón gyakran 
bukkannak fel a hatóságok 
emberei cégeket, személye-
ket keresve.

– Sajnos tudjuk, hogy na-
gyon sok cég van ide beje-
gyezve. Szintén sok ember-
nek, legalább 2-3 ezernek, 
van itt bejelentett lakcíme – 
mondja a szociális munkás. 
– Arról már én is hallottam, 
hogy hajléktalanokat tesznek 
meg néhány ezer forintért kü-
lönféle cégek képviselôjének, 

ügyvezetôjének. Ha a cég 
adózásával baj van, a fele- 
lôsség a hajléktalané.

A Helyi Téma rábukkant 
a távol-keletiek által alapí-
tott AC. Winner Kft.-re, ami 
aztán a két fenti józsefvárosi 
szállóra bejelentett személy 
birtokába került. Érdekesség, 
hogy a kft. korábban egy 
másik menhelyre, a Madridi 
útiba volt bejegyezve. A cég 
ellen már teljes egészében 
lefolytatták a megszüntetési 
eljárást.

Szintén a Madridi úton volt 
a 2008-ban alapított Óce-
án Reklám Kft. székhelye is. 
Ennek tulajdonosa a cégtá-

rak szerint egy Seychelles-
szigeteki off-shore cég, az 
Ocean Media Worldwide LTD. 
A magyar „leányvállalat” a 
NAV-adóslistáján 290 milliós 
köztartozással szerepelt. Fô 
tevékenysége a médiarek-
lám, de tevékenységi körébe 
tartozott még többek közt az 
ingatlanügynöki tevékenység, 
a PR, kommunikáció, vala-
mint a piac- és közvélemény-
kutatás is. A kft.-t félmilliós 
törzstôkével alapították, ta-
valy megszüntették, jelenleg 
végelszámolás alatt áll.

– A cégek bejegyzésénél 
székhelyengedély megadása 
szükséges, amit igazolni kell, 
de ennek valódiságát senki 
sem tudja ellenôrizni – mond-
ja Berényi András, lapunk jogi 
szakértôje. – Ha valaki alapít 
egy céget, ügyvédnél hite-
lesíti ezt. Ha nem ô maga a 
székhely tulajdonosa, akkor a 
cégeljárásban közremûködô 
ügyvéd részére általában 
csak átad egy aláírt és „leta-
núzott” nyilatkozatot, hogy az 
új cége jogosult a kiszemelt 
cím használatára. Azt, hogy 
hamisított az aláírás, vagy, 
hogy valós-e a tulajdonos, 
már nem tudják vizsgálni – 
mondta Berényi.

hunyadi áron

Hány cég mûködik 
a hajléktalanszállón?

Bevett gyakorlat Magyar-
országon, hogy a cégek 
hajléktalanszállókra jelentik 
be magukat, egy törvényi 
kiskapunak köszönhetôen. 
A Helyi Téma két érintett 
céget is talált, az egyik tu-
lajdonosa egy Seychelles-
szigeteki off-shore cég. Az 
említett cég majd 300 milli-
ós adótartozást halmozott 
fel, jelenleg pedig végelszá-
molás alatt áll. A másik vál-
lalkozás – megszûnése elôtt 
–  egyik hajléktalanszállóról 
a másikra „költözött”.

Külföldön már hagyo-
mánya van a közösségi 
fôzésnek, amikor egy szó-
rakozóhely délben is kinyit 
és az általuk fôzött meleg 
ételre bárki betérhet, és 
annyit fizet, amennyit tud. 
Nemcsak a szegényeknek 
és éheseknek segít ez a 
program, de a magányo-
soknak is. A Szimpla kert 
ötlete kissé eltér a külföl-
di példáktól, de nagyon 
népszerû, és kiderült: a 
becsületkassza mûködik.

– Mûködtetünk egy ter- 
melôi piacot minden vasár-
nap, és arra gondoltunk, szí-
vesen megetetnénk vásár-
lóinkat finom, meleg étellel. 
Hogy ezek elkészüljenek, fel-
kértünk gasztrobloggereket, 
hogy segítsenek. Ma már 
ôk jelentkeznek, hogy sze-
retnének fôzni – mesélte 
Mihály Edina. A romkocs-
mának két hatalmas üstje is 
van, az egyikben általában 
vegetáriánus, a másikban 
húsos étel fô, de egyiknek 
sincs szabott ára, becsület-
kassza mûködik. Átlagban 
az alapanyagok árának két-
szerese folyik be – mondta a 
szervezô, hozzátéve, hogy a 
pénzt a Budapest Bike Maf-

fia nevû civil szervezet kapja, 
amely rászoruló családok-
nak segít. – Ha marad fôtt 
étel, elviszik a közeli hajlék-
talanszállóra, a pénzbôl pe-
dig bevásárolnak a piacon 
1-2 hónapra elegendô alap-
anyagot és sokgyermekes 
családokhoz juttatják el.

A kezdeményezésnek 
azonban nemcsak a rászo-

rultak örülnek, de a közös-
ségi élet is fejlôdik, mindenki 
máshogy veszi ki a részét 
belôle. – Az utcában lakik 
egy néni, aki azt mondja, 
örül, hogy vasárnaponként 
nem kell fôznie. Kézen fogja 
a férjét, lesétálnak hozzánk 
és 1000-1000 forintért meg-
ebédelnek.

szd

Közösségi fôzés 
becsületkasszával

Angela Merkel német kan-
cellár nemrég az Európai 
Parlamentben felvetette: az 
EU-nak föderatív államkö-
zösséggé kellene alakulnia, 
három éven belül pedig kö-
zösíteni kell a tagállamok költ-
ségvetési és adópolitikáját, il-
letve az európai munkajogot. 
Ehhez Merkel szerint a tagál-
lamoknak le kell mondaniuk a 
szuverenitásuk egy részérôl. 

– Már a kezdetektôl két-
féle elképzelés létezett az 

egységes Európával kap-
csolatban – mondja Gereben 
Ágnes külpolitikai szakértô. 
– Churchill még 1946-ban 
vetette fel az USA mintájára 
az Európai Egyesült Álla-
mok eszméjét, amit késôbb 
Robert Schumann francia 
külügyminiszter, az EU szel-
lemi atyja is magáénak val-
lott. Érdekes, hogy a brit 
miniszterelnök hazáját nem 
szerette volna az egységes 
tömbben, látszik, London az-

óta is folyamatosan szembe 
megy Brüsszellel – mondta 
lapunknak Gereben, aki sze-
rint  a másik elképzelés, a 
„nemzetek Európája” lazább 
kapcsolatot feltételez a tagál-
lamok között. – Ez azonban 
csak papíron létezett, a va-
lóságban a brüsszeli bürok-
rácia túlburjánzása, egyfajta 
öngerjesztô folyamatként, a 
mind szorosabb integráci-
ót hozta magával – mondta 
a szakember, aki szerint a 
EU-s hivatalnokokat csak 
egy valami érdekli: az általuk 
betöltött pozíció. – Ezt tették 
istenükké és révült tekintettel 
mantrázzák, mint hívô ember 
az imádságot vagy a zsolozs-
mát. Ez az ô vallásuk.

Felkerestünk egy telefono-
kat árusító boltot azzal, hogy 
egy ismerôsünknek elromlott 
a készüléke nem sokkal a 
garancia lejárta után. – Nem 
csodálkozom ezen. Gyakran 
találkozunk ezzel a helyzet-
tel. Ugyanakkor nem biztos, 
hogy nagyon drága lenne 
megjavíttatni, de ha nincs 
segítség, akkor a mobil alkat-
résznek is jó lehet – mondta 
az eladó, aki szerint nem 
véletlen, hogy a mûszaki cik-
kek pont akkor romlanak el, 
amikor az „várható”. –  Sze-
rintem szándékosan gyártják 
a mûszaki cikkeket bizonyos 
idôtartamra, hisz ha 10-20 
évig használhatnák egy ter-
méket, akkor ki termelné a 
profitot? 

– Nem gondolnám, hogy 
a cégek összeesküdtek vol-
na, és szándékosan úgy 
kalibrálják a különbözô gé-
peket, hogy közvetlenül a 
garanciális idô lejárta után 
meghibásodjanak – mondta 
lapunknak Haraszti Anikó fo-
gyasztóvédelmi jogász. – In-
kább úgy vélem, hogy egyes 
gyártók nem is törôdnek az-
zal, hogy a fogyasztóknak mi 
lenne a legmegfelelôbb. Van-

nak olyan cégek, amelyek 
valóban hosszú távra tervez-
nek, míg másoknak nem ez 
a profilja. Gondoljunk csak a 
cipôkre, egyes, minôségi da-
rabokat évekig viselhetünk, 
míg sokszor az olcsóbb kate-
góriát jobb esetben csak fél 
évig. 

Nagyon sokan ugyanak-
kor meg vannak gyôzôdve 

a szándékos, „tervezett el-
avulás” létezésérôl. Az egyik 
legismertebb az úgyneve-
zett Villanykörte Összees-
küvés. Állítólag 1924-ben 
Genfben alakult meg az elsô 
világméretû kartell, aminek 
az volt a célja, hogy a fo-
gyasztók minél gyakrabban 
cseréljenek izzót. Még egy 
bizottságot is alakítottak, 
amelynek az volt a feladata, 
hogy segítsenek abban: a 
lámpák ne legyenek képe-
sek 1000 óránál tovább vilá-
gítani.

Lakatos

A külügy nem engedné át 
a nemzeti hatásköröket

Szándékoltan romlanak el 
a mûszaki cikkeink?

A nemzeti költségvetést, az adópolitikát és a munka-
jogot is brüsszeli felügyelet alá helyezné Angela Merkel 
német kancellár három éven belül. A külügytôl megtudtuk: 
Magyarország nem fog az uniónak olyan hatásköröket át-
engedni, ahol nemzeti szinten lehet a leghatékonyabban 
fellépni. A szakértô szerint az EU rossz irányba halad. 

Elromlott a telefon, pont a garanciális idô lejárta után 
– véletlen lenne? Sokan panaszkodnak amiatt, hogy a 
használatai tárgyaik akkor hibásodnak meg, amikor már 
kicserélni sem tudják. Utánajártunk, hogy mi állhat a hát-
térben.



– Ön mindig pozitívan áll a 
dolgokhoz, a szépre emléke-
zik, hogy kell ezt csinálni?

– Sosem tudtam szeretet 
nélkül élni. Rá kellett jönnöm, 
hogy csak akkor szerethet-
nek engem, ha én tudok 
szeretni. És én nagyon tu-
dok. Ha megbántanak, nem 
sértôdöm meg rögtön. Aki 
viszont övön alul bánt, azt 
azonnal leírom, többé nem 
létezik a számomra. De gyak-
ran szeretetbôl is lehet bán-
tani. Annak a puszta ténynek 
is tudok örülni, hogy élek. 
Amióta klinikai halott voltam, 
nagyon fáj a jobb kezem. Ezt 
is úgy viselem el, hogy mi-

kor azt érzem, hogy ezt már 
nem lehet kibírni, akkor arra 
gondolok, hogy milyen irgal-
matlan az emberi szenvedés 
a Földön, akkor én ezt a kéz-
fájást igenis bírjam ki.

– Sosem hatódik meg 
önmagától, attól, hogy ön 
egy ország számára „a szí- 
nésznô”?

– Bolondozik velem? Év-
tizedekkel ezelôtt lehetett 
kapni olcsó bundákat itt-
hon, és vettem egyet. A kis-
lányom hároméves volt, én 
meg mondtam neki: „Teréz, 
gyere, mutatok valamit!” 
Felvettem a bundát, egy ka-
lapot és egy magas sarkú 

cipôt. Mondom: „Most nézz 
anyádra!” Mire ô megszólalt: 
„Te most úgy nézel ki, mint 
ha színésznô lennél!” Na, 
néha csak ennyire vagyok 
színésznô. Szuverén egyéni-
ség vagyok, 20 éves korom 
óta rendelkezem saját kere-
settel. Mégis azt gondolom, 
hogy engem arra is teremtett 
az Isten, hogy szolgáljam 
a családomat. Nálunk nem 
volt olyan, hogy „Hallgassa-
tok, mert premierem van, és 
ideges vagyok.” Amikor még 
nem volt gáz, én minden 
reggel 6-kor felkeltem, hogy 
befûtsek a kályhába. 40 éves 
koromig egy teát nem tud-
tam fôzni. Mikor meglettek 
a gyermekeim, ennek is ne-
kiláttam, mert édesanyámtól 
úgy tanultam: a családnak 
legalább naponta egyszer 
együtt kell étkeznie.

Szabó Dóra

Új felsôkategóriás di-
vatmárka lépett a piacra, a 
kollekció a nagyvárosi dol-
gozó nôket célozza meg. 
A bemutatón Mádai Vivien 
mûsorvezetô sem tudott el-
lenállni egy piros ruhának. 

Mádai Vivient megba-
bonázta egy piros, hosszú 
ruha, bár a rendezvényen 
végig egy szôrös kabátkát 
viselt. –  Nemrég vásároltam, 
ma van rajtam elôször. Sze-
retem az extrém dolgokat, 
ám a hétköznapokban visz-
szafogottan szoktam öltözni, 
bár az élénk piros rúzs nem 
maradhat el – mondta Vivien, 
aki bevallotta, hogy vásárlási 
mánia gyötri. – Szerencsére 
hárman vagyunk testvérek, 
anyukám is trendi nô, ha 
van olyan ruha, amit nem 
hordok, azt odaadom nekik. 
Folyamatosan cserélgetünk, 
kézrôl kézre járnak a dolgok. 
A család hölgytagjai szintén 
mind vásárlásmániások. 

Nagy Orsolya

Gundel Takács Gábor, 
a Maradj talpon! mûsor- 
vezetôje a több mint két-
száz adásból nem tudja 
megnevezni a kedvenc 
párbaját, azt azonban meg-
figyelte, hogy a nôk bátor-
talanabbak, mint a férfiak.

 –  A versenyzôk általában 
nem bíznak magukban, ha 

elfogyott a passzuk, kiszáll-
nak, hiába teljesítettek akár 
öt-hat párbajt is mindössze 
két hibázási lehetôséggel – 
magyarázta a mûsorvezetô, 
aki szerint a nôk bátortala-
nabbak: fele annyian jelent-
keznek, mint a férfiak. –  Ezért 
is volt nagyon üdítô, amikor 
október elején Bakonyvári-
Koós Eszter eljutott a tizedik 

párbajig, ami korábban még 
egyetlen nôi játékosnak 
sem sikerült. Igaz, azt már 
nem vállalta be – mondta a 
televíziós. – A mûsor stílusa 
illik hozzám, ezért is tudom 
magamat adni. Élvezetes 
volt a foci-Eb elôtti külön-
kiadás, a tûzoltók kontra 
kéményseprôk játéka. 

NO
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– Hosszú évek óta játssza 
Berényi Miklóst. Van még ki-
hívás ebben a szerepben?

– Mindig van kihívás, hi-
szen soha nem tudom, mi 
fog történni Berényi Mikivel. 
Állandó változás ez a szerep 
és éppen ezért izgalmas. 

– Mennyire hasonlít egy-
másra Berényi Miki és Szôke 
Zoltán?

– Külsôleg mintha ikrek 
lennének, egyébként meg 
egyáltalán nem hasonlíta-
nak. De éppen ettôl szép ez 
a szakma, hiszen a való élet-
ben nem szokott az ember 
az utcán lövöldözni és nem is 
lôttek még le soha. De a ka-
merák elôtt vagy a színpadon 
kipróbálhatom azt is, milyen 
lehet pénzt hamisítani, sik-
kasztani, átverni a barátokat. 

– Negyvenévesen kezdett 
el foglalkozni a meditációval. 
Mi mindenben segített önnek 
ez a módszer?

– A meditáció türelemre 
tanított és arra, hogy lássam 
az igazi önmagam. Négy 
éve sok minden összejött 
körülöttem, úgy éreztem, 
összecsapnak a fejem fölött 

a hullámok és nem éreztem 
jól magam a bôrömben. 
Kiutat kerestem, így kezd-
tem el meditálni. Remek 
stresszoldó eszköz, lenyug-

tat. Ma már nem meditálok 
rendszeresen, csak ha na-
gyon szükségét érzem és 
stresszes vagyok.

Vörös Viktória

Szôke Zoltán meditál, 
ha jönnek a hullámok

Szôke Zoltán elárulta, 
hogy nagyon sokat kö-
szönhet a meditációnak, 
ami nem csak türelme-
sebb emberré tette, de 
megláthatta általa az igazi 
énjét is. 

Törôcsik Mari emlékezni ment Székesfehérvárra, ahol 
az ô fôszereplésével bemutatott Csongor és Tündével 
nyílt meg a színház 50 évvel ezelôtt. A színésznô mesélt a 
szeretet erejérôl, arról, hogy lánya szerint mikor volt igazi 
színésznô, és arról, mivel gyôzködi magát, amikor elvisel-
hetetlenül fáj a keze.

Törôcsik Mari: 
Bolondozik velem?
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Gundel Takács Gábor 
és a bátortalan nôk

Mádai Vivien családi 
mániája



Aki régen is ismerte, s az 
utóbbi években is kilátoga-
tott a Békéscsaba közelében 
lévô pósteleki kastélyparkba 
és erdôbe, jól láthatja a válto-
zást, a fejlôdést. 

– Négy-öt évvel ezelôtt ba-
rátom és üzlettársam, Szabó 
Tamás ötlete volt, hogy vala-
mit kezdeni kéne Póstelekkel, 
elôször megvettük a megye-
háza volt vendégházát, majd 
hitelbôl a Mókus Csárdát, s 
fokozatosan hozzáfogtunk a 
környezet megszépítéséhez – 
hallhattuk Mochnács Páltól, a 
KÖVIÉP Kft. ügyvezetôjétôl.

Póstelek legújabb attrakci-
ója az a speciális, mûanyag 
borítású pálya, melyen év-
szaktól, idôjárástól függetle-

nül korcsolyázhat a közön-
ség.

– Egy nyertes pályáza-
tunknak köszönhetôen si-
került megépíteni 47,5 millió 
forintból (70 százalékos tá-
mogatással) azt a 600 m2-es 
pályát, melyen egy idôben 
akár 150 ember is sportolhat. 
A környezô településekrôl 
érkezôk jutányos áron vehetik 
igénybe, a tervek szerint hét-
köznap 16–20 óra, pénteken 
14–20 óra, hétvégén pedig 
10–22 óra közötti idôben – 
tudtuk meg Mochnács Páltól, 
aki elárulta: a korcsolyapálya 
december 6-án várja elôször 
a vendégeket, ezen a napon 
ingyenesen.

Gajdács Emese
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A pálya speciális mûanyag borítású

Csabán, a Szt. István tér 9. alatt várják az érdeklôdôket

Száztizennégyen tettek állampolgársági esküt nemrégiben 
Békéscsabán, a városháza dísztermében Vantara Gyula pol-
gármester elôtt. Városunkat így már ezerkétszázkilencven-
öten választották az ünnepélyes pillanatok helyszínéül

Télen-nyáron korcsolya
Pósteleken

Civil tájékoztató
Kétszázötven szervezet volt jelen

állampolgársági
eskü

Az információs centrum 
munkatársai az eseményt 
megelôzô napokban hírlevelet 
küldtek ki a civil szervezetek 
részére, sok egyesületet és 
alapítványt telefonon is meg-
kerestek, hogy invitálják ôket 
az eseményre, így óriási tö-
meg, több mint 250 szervezet 
érkezett a Körösök Völgye Lá-
togatóközpont nagytermébe.. 
Az esemény egyértelmûen 
megmutatta, hogy nagy az 
érdeklôdés a civil szervezetek 
részérôl a pályázati, forráste-
remtési lehetôségekre.

A köszöntés és a  centrum 
mûködésének bemutatása 
után ismertették a NEA pá-
lyázati kiírás legfontosabb 
pontjait, a buktatókat, és az 
elôadók részletekbe menôen 

tájékoztatták a résztvevôket a 
lehetôségrôl.

A civil központ munkatár-
sai elmondták, hogy továbbra 
is várják az érdeklôdôket pá-
lyázati és egyéb, a civil szer-
vezeteket érintô kérdésekben  
Békéscsabán, a Szent István 
tér 9. és Orosházán, a Pacsir-
ta utca 8. szám alatti irodá-
ikban, elôzetes egyeztetést 
követôen. A projektrôl, pályá-
zati lehetôségekrôl bôvebben 
a www.recic.hu oldalon, Bé-
kés megyére kattintva olvas-
hatnak.  Már lehet jelentkezni 
az általuk szervezett ingye-
nes, civil szervezeti képzések-
re is. A centrum munkatársai 
a bekes@recic.hu címen és a 
30/567-2353 telefonszámon 
érhetôk el munkaidôben.

Egyszerre akár 150 ember is csúszkálhat azon a kor-
csolyapályán, melyet nemrégiben mutattak be a sajtó 
számára Pósteleken. A speciális, mûanyag borítású pá-
lyát akár nyáron is használhatja a közönség, s a közelben 
egy szánkódomb várja a gyerekeket.

A Békés Megyei Civil Információs Centrum szervezésé-
ben tartottak nagyszabású tájékoztató fórumot Békéscsa-
bán a megyei civil szervezetek részére, a NEA civil szerve-
zetek mûködési költségeire kiírt pályázattal kapcsolatban.

Ügyeletes óvodák

Békéscsaba közgyûlésének közmûvelôdési, ifjúsági, okta-
tási és sportbizottsága a 23/2007. (III. 7.) határozatával hagyta 
jóvá a város önkormányzati óvodáinak, óvodai feladatot ellátó 
intézményeinek mûködési rendjét. A határozatban rögzítettek 
szerint: „a zárva tartás idejét az iskolai tanév rendjéhez kell 
igazítani, a szünetek ideje alatt területenként ügyeletet kell 
tartani.” Gerlán és Mezômegyeren kötelezô a nyitva tartás. A 
fenti szabályozók szerint 2012-ben az óvodákra vonatkozóan 
az ügyeleti nyitva tartás rendjét december 27-étôl 28-áig ha-
tározta meg a fenntartó. Ügyeleti nyitva tartást legalább 10 
szülô igénylése esetén szerveznek az óvodák. Amennyiben 
az adott városrészen ennél kevesebb az igénylô, akkor az 
ügyeleti nyitva tartás megszervezésére nem kerül sor. Ebben 
az esetben az ügyeletre kijelölt óvoda a Kölcsey Utcai és Li-
geti Sori Óvoda Kölcsey utcai óvodája.

2012-ben az ügyeletre kijelölt óvodákban a nyitva tartás 
idejére játszóházat szerveznek. Lesz csörgôdob-készítés, 
jégvarázs, szilveszterváró barkácsoló, ki lehet próbálni 
mozgásfejlesztô játékokat, különleges hangszereket is. 
Ezekre a programokra várnak minden olyan óvodás kisgyer-
meket, esetleg a testvérét is, akiknek a szülei dolgoznak, 
vagy nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését.

A területi illetékességrôl kérdezzék az óvoda vezetôjét. Az 
ügyeletes óvodák részletes programját a www.bekescsaba.
hu honlapon, illetve az óvodák saját honlapján olvashatják. 
A jelentkezni minden szülônek abban az óvodában lehet, 
amelyikbe a gyermeke jár.

ügyeletes óvodák 2012. december 27-én és 28-án:
Belváros I. ................ Százszorszép Mûvészeti Bázisóvoda
Belváros II. ............... Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda
 Kölcsey utcai székhely óvodája
Erzsébethely ............ Mackó-Kuckó Óvoda telephely óvodája
Lencsési lakótelep ... Lencsési Óvoda „Zöldovi” telephelye
Gerla ......................... Gerlai ÁMK óvodája
Mezômegyer ............ Kertvárosi Óvoda mezômegyeri telephelye

10 fô alatti területi igény esetén a városi kijelölt óvoda a 
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Kölcsey utcai óvodája.

Ajándékozz Szépséget 
Karácsonyra 
utalvány formájában!
• Arckezelések, ránctalanítás, fiatalí-

tás Matis és sejtterápiás eljárással
• Kavitációs + rádiófrekvenciás 

zsírbontás – alakformálás
• IPL E-Light

– tartós szôrtelenítés
– pigmentsejt-halványítás
– hajszálértágulatok – rosacea 

kezelése
– bôrfiatalítás, ránctalanítás

• Gépi, nyirok-hullámmasszás
• Sminkek
• Sminktetoválás
• Fül-, orr-, köldökékszer-belövés

. . . é s  m i n d e n ,  a m i  k o z m e t i k a

Békéscsaba, Gyóni Géza u. 6. fszt. 5.
Tel.: 70/516-8388  web: www.estillakozmetika.hu

ESTILLA
KOZMETIKA  WELLNESS

. . . é s  m i n d e n ,  a m i  k o z m e t i k a

Tel.: 70/516-8388  web: www.estillakozmetika.hu

ESTILLA
KOZMETIKA  WELLNESS

. . . é s  m i n d e n ,  a m i  k o z m e t i k a

Szén-monoxid: az éber halál

Bevezetôjében Matuska 
Zoltán megyei katasztrófa-
védelmi igazgatóhelyettes 
elmondta, mindegy, hogy 
mikor épült az adott ingatlan, 
hány éves a fûtôberendezés, 
minden esetben indokolt az 
óvatosság, hiszen könnyen 
bajt okozhatnak akár a rosz-
szul elhelyezett páraelszívók, 
de az erôs széllökések is. 
Ugyancsak jó tudni, hogy a 
szén-monoxid jelenlétére 
nem csupán a gázfûtésnél, 
de a vegyes tüzelésû kazá-
noknál is számítani lehet. 
Maczek Szilárd százados-
tól megtudtuk, idén, az elsô 
negyedévben hat sérülést 
és egy halálesetet okozott 
a szén-monoxid-mérgezés. 
Alattomos gázról van szó, 
melyet észrevétlenül lélegez-
hetünk be, amikor pedig a 
tünetek: hányinger, szédülés 
jelentkeznek, sokszor már 
képtelen az ember a mozgás-

ra, hiszen a vér nem képes az 
oxigént eljuttatni a létfontos-
ságú szervekhez. A tüzelés-
technikai vállalat részérôl Kó-
lya Péter a fûtôberendezések, 
kémények ellenôrzésének, 
karbantartásának fontos-
ságára hívta fel a figyelmet, 
kiemelve, hogy engedjük be 
a szakembereket. Rákóczi 
József, aki szakértônként is 
dolgozik, elmondta, nyílás-
zárók cseréjekor, építészeti 
átalakítások során is fokozott 
óvatossággal kell eljárni.

– A legolcsóbb szén-
monoxid-érzékelô is jobb a 
semminél, de érdemes olyan 
készüléket beszerezni, ami 
szükség esetén leállítja a 
problémát elôidézô berende-
zést – hallhattuk a szakértôtôl, 
aki azt is elárulta, a mérgezé-
sek nagyrészt a gázkészülé-
kek karbantartásának hiánya 
miatt következnek be.

Gajdács Emese

A tûzoltók éber halálnak nevezik a szén-monoxidot, az 
ugyanis, aki általa mérgezôdött meg, lehet, hogy észleli a 
bajt, de akkor már nem képes mozdulni, s akár az életét 
is veszítheti. A napokban a katasztrófavédelem, a tüzelés-
technika és a földgázelosztó munkatársai közösen hívták 
fel a fi gyelmet a veszélyre és adtak jó tanácsokat a baj 
elkerülése érdekében.

Tisztelt Szülôk!

Eladó garázsok, telephely, 
építési telek!

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város megbízásából a Bé-
késcsaba Vagyonkezelô Zrt. 
nyilvános árverésen értéke-
síteni kívánja a városi tulaj-
donú garázsokat, telephe-
lyet és építési telket. 

A GARáZSOK 24 hÓNA-
POS RéSZLETFiZETéSSEL 
MEGVáSáROLhATÓK!

Gyulai út 37–39. – 4 ga-• 
rázs,
Ihász u. 6. – 3 garázs,• 
Lencsési út 55–57. – 6 ga-• 
rázs, 
Pásztor u. 95–148. – 5 ga-• 
rázs,
Szabadság tér 8. – 2 ud-• 
vari garázs,
Tulipán u. 6. – 3 garázs,• 
Mazán László u. 18/9. – • 
946 m2 telephely,

Kis-Tabán u. 30. – 832 m• 2 
építési telek.

A garázsokról, telephelyrôl 
és építési telekrôl bôvebb in-
formáció, a pontos hely, vala-
mint értékesítéssel kapcsola-
tos tudnivalók megtalálhatók 
a www.vagyonkezelozrt.hu
és a www.bekescsaba.hu 
honlapon.  

Érdeklôdni telefonon a
66/445-542 és a 30/299-0632 
számon, személyesen Bé-
késcsabán, az Irányi u. 4–6. 
szám alatt lehet.

Az árverés helyszíne: 
Békéscsaba, Irányi u. 4–6. I 
emeleti tárgyaló. Az árverés 
idôpontja: 2012. december 
10. (hétfô) 10.00 óra.

November 29-én a sportcsarnokban a magyar futsal 
válogatott a székely válogatottal játszott, elôtte az Elôre 
öregfi úk csapata mérkôzött meg a rivális Debrecennel
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   2012. december 6–12.
• Az öt legenda (szinkr. amerikai animáció)  3D!
• Némó nyomában (szinkr. amerikai animáció) 3D!
• Csingiling – A szárnyak titka (szinkr. amerikai animációs) 3D!
• Kispályás szerelem (szinkr. amerikai vígjáték) PREMIER!
• A hét pszichopata és a Si-cu (szinkr. amerikai–angol vígjáték) 

PREMIER!
• Sinister (szinkr. amerikai thriller) PREMIER !
• Alkonyat: Hajnalhasadás II. rész (amerikai fantasy)
• Az Argó – akció (amerikai thriller) 
• A tenger törvénye (olasz–francia dráma) ART-KÁRTYA!
• Égbôl pottyant Mikulás (szinkr. német vígjáték)

  2012. december 13–19.
• Az öt legenda (szinkr. amerikai animáció)  3D!
• A hobbit: Váratlan utazás (szinkr. amerikai–új-zélandi fantasy) 

PREMIER!
• Némó nyomában (szinkr. amerikai animáció) 3D!
• Kispályás szerelem (szinkr. amerikai vígjáték) 
• A hét pszichopata és a Si-cu (szinkr. amerikai–angol vígjáték)
• Sinister (szinkr. amerikai thriller) 
• Alkonyat: Hajnalhasadás II. rész (amerikai fantasy)
• Alpok (görög dráma) ART-KÁRTYA!
• Égbôl pottyant Mikulás (szinkr. német vígjáték)

 A P R Ó H I R D E T É S

Az Országos Szlovák Ön-
kormányzat Magyarországi 
Szlovákok Kutatóintézete a
„Szlovák nyelv és kultúra ki-
sebbségi környezetben” cím-
mel rendezett kétnapos nem-
zetközi tudományos konfe-
renciát a Szlovák Kultúra Há-
zában és a Békés Megyei Tu-
dásház és Könyvtárban.

A nyitónapon dr. Kovács 
Anna, a szlovák kutatóinté-
zet igazgatója üdvözölte a
megjelenteket, és elmond-
ta, hogy kétévente rendez-
nek tudományos konferen-
ciákat. Eddig a regionális 
kultúrtörténeti, néprajzi, mû-
velôdéstörténeti, illetve a gyö-
kerek, az identitás témakörét 
járták körül, az idei összejöve-
tel pedig a nyelv és a kultúra 
fejlôdését vizsgálta – kisebb-
ségi környezetben. Céljuk 

a tudományos eredmé-
nyek népszerûsítése, meg-
ismertetése volt a kisebbsé-
gi, illetve a többségi társada-
lommal. 

Az idei konferenciára Len-
gyelország, Románia, Szer-
bia, Szlovákia, Csehország 
és Magyarország harmincöt 
kutatója fogadta el a meghí-
vást: huszonnyolc elôadást, 
korreferátumot hallhattak 
az érdeklôdôk két szekció-
ban két helyszínen a két nap 
alatt. 

Fuzik János, az Országos
Szlovák Önkormányzat elnö-
ke a kultúra, az oktatás, a 
történelmi ismeretek nép-
szerûsítésére, illetve a szlo-
vák nyelv megôrzésének fon-
tosságára hívta fel a figyel-
met, hisz a nyelv összekötô 
kapocsként is szolgál. Štefan 

Daňo fôkonzul a részt vevô 
hét közép-kelet-európai or-
szág szlovák nemzetisége-
inek kiemelkedô szerepét 
hangsúlyozta – kulcsnak ne-
vezve közös nyelvüket a kul-
turális, valamint a gazdasági 
és egyéb kapcsolatok ápolá-
sa terén. 

Vándor Andrea

Slovenská samospráva 
usVýskumný ústav Slovákov 
v Maďarsku Celoštátnej slo-
venskej samosprávy v Ma-
ďarsku usporiadal dvojdňovú 
medzinárodnú vedeckú kon-
ferenciu v priestoroch Domu 
slovenskej kultúry a Domu 
vedomostí a knižnice Békeš-
skej župy na tému „Slovenský 

jazyk a kultúra v menšinovom 
prostredí”. 

V prvý deň prítomných po-
zdravila riaditeľka slovenské-
ho výskumného ústavu Dr. 
Anna Kováčová, ktorá uviedla, 
že každý druhý rok usporiada-
jú vedecké konferencie. Zatiaľ 
sa venovali takým odborom, 
ako napr. história lokálnej kul-
túry, etnografi a, dejiny kultúry, 
resp. témam pôvodu, koreňov 
a identity. Na tohoročnom 
stretnutí skúmali vývin jazy-
ka a kultúry v menšinovom 
prostredí. Ich cieľom je pre-
zentácia a propagovanie ve-
deckých výsledkov v kruhu 
predstaviteľov menšinovej, 
resp. väčšinovej spoločnosti.

Na tohoročnú konferenciu 
prijalo pozvanie 35 výskumní-
kov z Poľska, Rumunska, Slo-
venska, Českej republiky a z 

Maďarska: účastníci si počas 
dvoch dní mohli vypočuť 28 
prednášok a referátov v dvoch 
sekciách. 

Predseda Celoštátnej slo-
venskej samosprávy v Ma-
ďarsku, Ján Fuzik upriamil 
pozornosť na význam pro-
pagovania kultúry, školstva 
a histórie, resp. na dôležitosť 
zachovania slovenského ja-
zyka, veď jazyk funguje aj ako 
akési spojivo. Generálny kon-
zul SR Štefan Daňo zdôraznil 
významnú úlohu slovenskej 
menšiny v siedmich štátoch 
stredovýchodnej Európy, za-
stúpených na konferencii v 
pestovaní kontaktov v oblasti 
kultúry a hospodárstva, pri-
tom kľúčovým pojmom v tom-
to procese je práve ich spo-
ločný jazyk.

Andrea Vándorová

Szlovák nyelv és kultúra Slovenský jazyk a kultúra

iNGATLAN

Bartók Béla út 37. szám alatt, X. 
emeleten, 1,5 szobás lakás áron 
alul eladó. Irányár: 3,9 millió Ft.
Tel.: 20/410-1410.

Békéscsabán, a Mester utcá-
ban 820 m2-es belterületi telek 
(jelenleg gyümölcsös) fúrott kút-
tal eladó. Villany, telefon az utcá-
ban. Tel.: 30/574-0913.

Békésen, a Kossuth utcában 
földszinti, egyszobás lakás el-
adó. Tel.: 20/912-3243.

Sürgôsen eladó 1 + 2 és fél szo-
bás, 60 m2-es, központi fûtéses, 
napkollektoros, erkélyes, 1. eme-
leti panellakás a Galamb közelé-
ben. Tel.: 30/354-2563.

OKTATáS

Matematikából korrepetálás álta-
lános iskolásoknak, középisko-
lásoknak, fôiskolásoknak. 
Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgá-
ra felkészítés délelôttönként is. 
Tel.: 70/392-0459.

Angol magántanárok Békéscsa-
bán. www.feronil.hu

Angolnyelv-oktatás óvodától fel-
sôfokig. www.feronil.hu.
Tel.: 30/527-7078.

Angol nyelvvizsgákra felkészítés. 
Tel.: 30/681-4416.

Angolnyelv-oktatás kezdôtôl fel-
sôfokig. Tel.: 30/345-9237.

Angol-, német-, olasznyelv-okta-
tás 3 éves kortól bármilyen szin-
ten, külföldi munkavállaláshoz is.
Tel.: 20/933-6828.

SZOLGáLTATáS

Redôny, zár, szúnyogháló, nap-
ellenzô szerelése. Utánfutó- és 
csónakkölcsönzés. Dobos István 
utca 20.
Tel.: 30/233-4550, 70/335-7584. 

hûtôk, fagyasztók javítása. Bé-
késcsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia 
Bt.
Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.

Redôny, reluxa, szalagfüggöny
készítése, javítása részletfizetés-
sel is. Nyílászárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

iroda, lépcsôház takarítását vál-
lalom számlaképesen:
Tel.: 30/290-8726.

EGyéB

Videoton (65-ös átm.) színes 
tévé, fehér sarokpolc, nyitható 
fali fürdôszobai tükör, 2 db kar-
nis, 1 pár hálószobai fali lámpa, 
lámpabura függesztékkel, tízes 
vas húsdaráló eladó Békéscsa-
bán. Tel.: 30/574-0913.

Városi bál 
A csabai báli szezon leg-

elegánsabb és évek óta 
legsikeresebb rendezvénye 
a városi polgári bál, melyet 
jövô év január 12-én, szom-
baton este tartanak meg. A 
jótékonysági, egyben jeles 
társadalmi esemény hely-
színe a Békéscsabai Jókai 
Színház Vigadója lesz. A 
bál bevételébôl – az eddigi 
hagyományokhoz hûen – 
ezúttal is városunk egyik in-
tézményét támogatják majd. 
A szervezés már zajlik, akik 
úgy döntenek, részt vesz-
nek az eseményen, szán-
dékukat mielôbb jelezzék! A 
bállal kapcsolatos informá-
ciókról a 06-20/397-8570-es 
telefonszámon Cziczeriné
Ráduly Éva
marketing-
referenstôl
érdeklôdhet-
nek.

Mindenki karácsonya

December 19-én 16 órai kezdettel a Családsegítô és 
Gyermekjóléti Szolgálat idén is megrendezi a Mindenki 
karácsonyát ezúttal az Andrássy úton, a Jókai színház 
elôtt. A polgármesteri köszöntôt követôen a Petôfi  Utcai 
Általános Iskola diákjai rövid mûsorral kedveskednek 
a rendezvényen megjelenteknek. A betlehemi láng 
fogadása után pedig kakaóval és kaláccsal kínálják meg 
a résztvevôket

Békéscsaba
Megyei Jogú Város
Önkormányzata és
a Roma, Lengyel,
Román, Szlovák

Nemzetiségi
Önkormányzatok

tisztelettel meghívják
Önt és kedves
ismerôseit a

  

nEMZETISéGEK
nAPJA

 
alkalmából

2012. december 12-én 
(szerdán) 16 órakor 

megrendezésre kerülô 
ünnepségre.

 helyszín:
Békéscsaba Megyei 

Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, 

Díszterem,
Békéscsaba,

Szent István tér 7.

December 9., vasárnap
15.30 Ünnepélyes megnyitó
17.00 Józsa Mihály és barátai
18.00 Csordás Ákos zenél
December 10., hétfô
11.00 Iskolások mûsora
16.00 Pasenko bohóc  
 gyermekmûsora
December 11., kedd
16.00 Pasenko bohóc 
 gyermekmûsora
17.00 Kemény Gábor Gitárklub
December 12., szerda
16.00 Pasenko bohóc 
 gyermekmûsora
December 13., csütörtök
17.00 Kemény Gábor Gitárklub
18.00 Józsa Mihály és barátai
December 14., péntek
16.00 Pasenko bohóc 
 gyermekmûsora
18.00 R.M.S koncert
December 15., szombat
16.00 Pasenko bohóc 
 gyermekmûsora
17.00 ALAKULAT koncert
18.00 R.M.S-koncert
19.00 Tûzshow
December 16., vasárnap
16.00 Kemény Gábor Gitárklub
17.00 Csordás Ákos énekel
18.00 R.M.S-koncert
December 17., hétfô
17.00 Kemény Gábor Gitárklub

December 18., kedd
16.00 Pasenko bohóc 
 gyermekmûsora
17.00 Kemény Gábor Gitárklub
December 19., szerda
16.00 Pasenko bohóc 
 gyermekmûsora
17.00 Kemény Gábor Gitárklub
19.00 Tûzshow
December 20., csütörtök
17.30 Tomanek Gábor és barátai
18.00 IRIGY HÓNALJMIRIGY
December 21., péntek
16.00 Pasenko bohóc 
 gyermekmûsora
17.00 Presits Tamás színmûvész 
 mûsora
19.00 Tûzshow
December 22., szombat
10.00–14.00 VÉRADÁS
16.00 Pasenko bohóc
 gyermekmûsora
17.00 ALAKULAT-koncert
18.00 Csordás Ákos zenél
19.00 R.M.S-koncert
December 23., vasárnap
16.00 Pasenko bohóc 
 gyermekmûsora
17.30 Presits Tamás színmûvész 
 mûsora
18.00 Csordás Ákos zenél
19.00 R.M.S-koncert
December 24., hétfô
12.00 Vásárzárás

Karácsonyi vásár XII. 9–24.



A színházban nincs egyé-
ni siker. Egy-egy produkció 
megszületése számtalan em-
ber munkáját dicséri. Haj-
lamosak vagyunk azonban 
elfeledkezni azokról, akik 
a színfalak mögött segítik 
az elôadások létrejöttét. A 
Magyar Teátrumi Társaság 
2010-ben alapított díjat az-
zal a céllal, hogy felhívja a 
figyelmet a kulisszák mögötti 
színházi háttér- és kiszolgáló 
szakmákra, valamint erkölcsi 
és anyagi elismerést nyújt-
son az azokat kiemelkedôen 
magas szinten mûvelô szak-
embereknek. Az ország leg-
jobb súgója, ügyelôje, jel-
mezszabója, asszisztense, 
fény- és hangtechnikusa, 
színpadmestere, mûszaki ve-
zetôje, fodrásza, sminkmes-
tere érdemelheti ki ezt a ki-
tüntetést, amely a csapat-
munka szimbólumaként egy
aranygolyót tartalmazó csap-
ágyat formáz. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan ebben 
az esztendôben is a Magyar 
Teátrumi Társaság tagszín-

házaiból – többek között 
Kecskemétrôl, Veszprémbôl, 
Debrecenbôl, Egerbôl, Zala-
egerszegrôl, Szolnokról, 
Pécsrôl – érkeznek a mûvé-
szek, sztárvendégek, a szín-
házi szakma elismert kép-
viselôi az ünneplésre, hogy 
a Jókai színház társulatával 
közösen lépjenek színpadra. 
A látványos, zenés, táncos 
show-mûsorban részletek 
csendülnek fel a színházak 
sikerprodukcióiból, s az est 
megkoronázásaként hat teát-
rum háttérmunkása veheti át 
a kitüntetést.  

A színházbarátok mellett
az irodalom kedvelôit is ün-
nepi mûsorral várja a Jókai 

színház: december 14-én 18
órától az Ibsen Stúdiószín-
házban a Körös Irodalmi 
Társaság karácsonyi felol-
vasóestjét láthatják az ér-
deklôdôk. Az év utolsó elô-
adása A kôszívû ember fiai 
lesz december 21-én, a rö-
vid szünet után, januárban 
Jordán Tamás rendezésében 
a Hetvenhét címû interak-
tív mesejátékkal lepi meg a 
gyermekeket a teátrum. S ha 
valaki színházi vagy irodalmi 
élményt ajándékozna sze-
retteinek, azt is megteheti: 
a Jókai színház karácsonyi 
csomagjai között mindenki 
kedvére válogathat. 

Tari Sarolta

16 Csabai Mérleg

A mezôgazdasági szak-
oktatás szükségességét, 
szóban és írásban elsôként 
Tessedik Sámuel hirdette. 
A csabai iskola megalapí-
tását 1873-ban Mokry Sá-
muel mint a Békés várme-
gyei Gazdasági Egyesület 
titkára kezdeményezte. 
Létesítéséhez a vármegye 
45 ezer forintot, az állam 4 
ezer forint fenntartási költ-
séget, Békéscsaba község 
125 hold földet ajánlott 
fel. A kétéves iskola az 
uradalmak alsóbb szintû 
vezetôinek utánpótlását 
volt hivatott biztosítani.

Az iskola Erzsébethelyen, 
a Kertész–Bessenyei–Tompa 
utcák által határolt vasút mö-
götti területen kapott helyet. 
Az iskola épületeinek tervét 
és a költségvetést (23 635 
forint) Áchim Gusztáv közsé-
gi mérnök 1896. április 13-án 
terjesztette be a vármegyei 
alispánhoz. A kivitelezô Ka-
ján Pál, Bubik Lajos oroshá-
zi építômester vállalata volt. 
1897. október 3-án került sor 
a Földmíves Iskola ünnepi 
átadására. Lukács György 
fôispán és sok meghívott 
jelenlétében Fábry Sándor 
alispán mondott iskolaavató 
beszédet, majd Kállay Ödön, 
az elsô igazgató vette át az 
iskolát és tangazdaságot. 

Az iskola épületeiben 
igazgatói lakás, internátusi 

helyiségek, olvasó, nappali, 
tantermek, mosdóhelyisé-
gek, konyha létesültek. Az 
állattartáshoz szín, istállók 
és gazdasági melléképüle-
tek tartoztak. Saját fúrott ar-
tézi kút, víztorony és vízveze-
ték biztosította a vízellátást. 
Az iskolába csak 17 évnél 
idôsebb s legalább az ele-
mi iskola 4 osztályát sikerrel 
végzett ifjak kerülhettek, a 
képzés 2 évig tartott. Az indu-
láskor 14 növendéket vettek 
fel, az elsô igazgató utódja, 
Benedek Pál, majd 1929-
tôl Ludány Béla lett a Ma-
gyar Királyi Mezôgazdasági 
Szakiskola vezetôje 1944 év 
ôszéig. A mezôgazdasági 
minisztérium fennhatósá-
ga alá tartozó intézményt a 
háború miatt a tantestület 
Nyugat-Magyarországra, 

majd Ausztriába menekí-
tette. (Errôl az idôszakról, 
az átélt eseményekrôl be-
szélt Ludány Béla intéz-
ményvezetô fia, Ludány Bé-
la erzsébethelyi lakos mu-
tatott dokumentum értékû 
képeket édesapja felvétele-
ibôl.)

Az 1944. évi ôszi bom-
bázáskor a csabai mezô-
gazdasági iskolát nem érte 
súlyosabb sérülés. A gazdát-
lanul maradt épületek moz-
gatható anyagait azonban 
a lakosság széthordta, ami 
megmaradt, azt késôbb a vá-
ros lebontatta. A majd félszá-
zados múltú mezôgazdasági 
szakiskola nyomtalanul tûnt 
el. Emlékét a dokumentumok 
alapján, egy könyv lapjain, 
méltó lenne felidézni.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
A békéscsabai Magyar Királyi Földmíves Iskola

Az egykori Földmíves Iskola épületeirôl készült 
képeslapfotó az 1920-as évekbôl 

Képünk a tavalyi díjátadón készült

díjátadó a Jókai színházban
Itt lesznek a Magyar Teátrumi Társaság tagszínházai

Idén sem múlhat el az 
év díjesô nélkül a Jókai 
színházban.  December 17-
én 19 órától Békéscsabán 
gyûlnek össze a Magyar 
Teátrumi Társaság tag-
színházai, hogy látványos 
gálamûsorral és díjátadó-
val ünnepeljék meg a szín-
házi háttérszakmákat. 


