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A belvárosrehabilitáció 
elsô ütemének elsô fecské-
jeként múlt év októberében 
a parkolóház alapkövét rak-
ták le, ott már javában folyik 
az építkezés. Kele Sándor 
Zsolt szerint – tekintettel a 
télies idôjárásra – a belvá-
ros rehabilitációja márci-

us közepén kezdôdhet el.
– Óriási felfordulás lesz, de 
a munka gyorsan látványos 
eredményt hoz majd. Addig 
is a lakosság türelmét kérjük 
– mondta az ügyvezetô. 

– A belváros felújítása a 
legjelentôsebb városkép-
formáló beruházás a Fiu-

me Hotel megépítése óta 
– fogalmazott Vantara Gyula
– , ezzel Békéscsaba belváro-
sa a megye szíve lesz. A közel 
kétmilliárdos összköltségû 
beruházást az Európai Unió 
ötvenhét százalékban támo-
gatja. Ez összességében 
– az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszíro-
zásával – 1,1 milliárd forint 
támogatást jelent. Így olyan 
belváros épülhet, amely 
nemcsak nekünk, csabaiak-
nak lesz kedves, hanem a 
megye minden lakosa büsz-
ke lehet majd rá – mondta a 
polgármester. Vantara Gyula 
kiemelte, hogy a Szent István 

tér igazi rendezvénytérré ala-
kul, több épület homlokzatát 
újítják fel, emellett növények-
kel, új burkolattal és látvány-
elemekkel gazdagodik a tér. 
A tervek szerint jövô nyárra 
befejezôdô beruházás érinti 
a Luther utcát, az Irányi utcát 
és az Andrássy utat is. 

Nemzeti ünnepeinken 
mindig megtelik a Szent 
István tér, az augusztus hu-
szadikai tûzijátékot egész tö-
megek nézik onnan. Jövôre 
minden bizonnyal már a fel-
újított térrôl gyönyörködhe-
tünk az égre festett színes 
csodában.

MikóczyErika

A még tavaly novem-
berben elfogadott költség-
vetési koncepció alapel-
veihez, valamint az Állami 
Számvevôszék vizsgálati 
eredményei alapján felállított 
gazdálkodási elôírásokhoz 
igazodva állították össze 
az idei büdzsé rendeletét – 
hangzott el a költségvetési 
vitát megelôzô polgármes-
teri felvezetôben. Vantara 
Gyula elmondta, hogy a 
29,4 milliárdos fôösszeggel 
elfogadott 2012-es kassza 
összesen 859 milliós fede-
zetszükségletet tartalmaz, 
amelynek kisebb része a 
januártól városi tulajdonba 
kerülô színházak (Békéscsa-
bai Jókai Színház, Napsugár 
Bábszínház) mûködtetési 
költségei miatt jelentkezik. 
Ennek mintegy 293 milliós 

fedezetét központi források-
ból, pályázati úton pótolná 
a város. A fennmaradó 560 
milliós részt újabb fejleszté-
si hitelbôl fedezik, amelyet 
a még folyamatban lévô és 
tervezett beruházások ön-
erejének biztosítására for-
dítanak. Ennek részleteirôl 
áprilisban tárgyal majd a 
testület. Az összesen csak-
nem 27 milliárdosra terve-
zett éves bevétel és a kiadási 
fôösszeg közötti különbözet 
fennmaradó részét (1,6 milli-
árd forint) az eddig fel nem 
használt kötvényforrások, 
valamint a tavalyi költség-
vetés pénzmaradványainak 
összege adja. Mintegy 430 
milliós tartalékot is elkülö-
nítettek a költségvetésben, 
amelyet vis maior helyzetek 
költségeinek biztosítására 
fordítanak majd, de a tarta-
lék terhére árfolyam-kocká-
zati fedezet is lehívható, ha 
szükséges. 

Strifler Attila (Jobbik) sze-
rint a sodródás költségvetése 
az idei, amely a kormányzat 
elhibázott önkormányzati po-
litikájának elszenvedôje. Hra-
bovszki György (MSZP) ismét 
a város eladósodottságának 
mértékét firtatta, miközben 
hangsúlyozta, hogy a fejlesz-
tések elsôsorban látványbe-
ruházások, amelyek hosszú 
távon nem jelentenek akkora 
bevételt a költségvetés szá-
mára, hogy megkönnyítsék 
a felhasznált hitelek visszafi-
zetését. Takács Péter (LMP) a 
mûködési költségekre fordít-
ható központi támogatások 
csökkenését nehezményez-
te, miközben dicsérte a bü-
dzsé elôkészítésének szak-
mai színvonalát, de elismerô-
en szólt arról is, hogy az ÁSZ 
jelentés fontosabb rendel-
kezései visszaköszönnek a
rendeletben. Dr. Ferenczi 
Attila (Fidesz) új szemléletû 
költségvetésrôl beszélt, 

amely fejlesztésközpontú, 
de közben a lehetô leghaté-
konyabban igazítja a város 
lehetôségeit a szükségletek-
hez. A pénzügyi bizottság 
elnöke külön aláhúzta, hogy 
a rendeletben elôírt szigorú 
keretgazdálkodás mellett a 
tartalékképzés, a vállalt fel-
adatok ellátásának pénzügyi 
szempontjai ugyanúgy meg-
jelentek a rendeletben, mint 
azok a folyamatban lévô és 
tervezett fejlesztések, ame-
lyek elmulasztásával soha 
vissza nem térô lehetôséget 
szalasztana el a város. Az 
ÁSZ jelentésében megfogal-
mazott javaslatokra utalva 
Vantara Gyula hozzátette, 
hogy a költségvetés tartal-
mazza az adó- és vagyoni 
bevételek növelésének szán-
dékát is, vagyis egyértelmû-
en növelni szeretnék a városi 
kintlévôségek behajtásának 
hatékonyságát. 

KárászKissPéter

március közepén indulhat a belváros felújítása
A városháza elôtt rakták le az alapkövet

Az alapkôletétel után a kivitelezô és a polgármester

elfogadták a 2012-es költségvetést
Idén sem lesz szükség mûködési hitel igénybevételére

A Jobbik szerint sodródó, 
az MSzP-s városatyák hoz-
zászólásai alapján csep-
pet sem idilli, a város ve-
zetése szerint viszont új 
szemléletû, szigorú keret-
gazdálkodáson alapuló, a 
tervszerûséget, valamint 
a takarékos városi gaz-
dálkodást szem elôtt tartó 
költségvetési rendeletet 
fogadott el a közgyûlés. Az 
LMP képviselôje dicsérte a 
2012-es városi büdzsét és 
annak elôkészítését, bár az 
egyes tételek vonatkozásá-
ban több esetben is arány-
talanságokról szóló véle-
ményének adott hangot. 
Tizenkét „igen”, két „nem” 
szavazat és egy tartózko-
dás mellett a közgyûlés 
megalkotta a város 2012-es 
költségvetési rendeletét. 

A behavazott Szent István téren kicsit nehéz volt el-
képzelni, hogy jövô nyáron ugyanott már egy felújított, le-
burkolt, szép zöldfelületekkel tarkított téren sétálhatunk 
majd. Pedig Vantara Gyula polgármester és a kivitelezô 
SADE Kft. ügyvezetôje, Kele Sándor zsolt szerint így lesz. 
Az alapkövet – az idôkapszulában a tervekkel, egy levél-
lel az utókornak és újságokkal, például a Csabai Mérleg 
legfrissebb számával – február tizenhatodikán rakták le 
a városháza elôtt.

A „Belvár” energiát termelhet
2. oldal

Közgyűlési beszámoló
3. oldal

Élsportolókat fogadtak a városháza 
dísztermében 7. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata tisztelettel meghívja
a város minden polgárát az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc emlékére
rendezendô városi ünnepségre

9.00 Ökumenikus ünnepi istentisztelet a Deák Fe-
renc utcai református templomban

10.30TérzeneaSzentIstvántérena Körös-parti Vas-
utas Koncert Fúvószenekar közremûködésével

10.45LovasésnéptáncbemutatóaSzentIstvántér
teljesútszakaszána Károlyi-Huszár és Honvéd 
Hagyományôrzô Egyesület, a Kentaur Lovas 
Egylet, a Balassi és Tabán táncegyüttesek, a 
Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes, valamint 
a Körös-parti Vasutas Koncert Fúvószenekar 
közremûködésével

11.00 Ünnepélyes zászlófelvonás katonai tisztelet-
adással a városháza elôtt

11.20 Városiünnepséga Kossuth téren
 Ünnepibeszédetmonddr.DeutschTamáseu

rópaiparlamentiképviselô
 A Balassi Táncegyüttes „Kossuth rapszódia”

címûünnepimûsora
 Közremûködnek a Békéscsabai Jókai Színház 

mûvészei
 A mûsort összeállította és rendezte Mlinár Pál és 

Bartus Gyula
 Állampolgárieskütétel
 Koszorúzása Kossuth-szobornál

Ünnepijátszóháza Kossuth téren 10.30 órától:
• népi kézmûves játszóház a Békés Megyei Nép-

mûvészeti Egyesület közremûködésével,
• lovaglási lehetôség,
• Kádár Ferkó Fotószínháza – korabeli életképek készí-

tése huszár- és betyárruhában

Esôs idô esetén az ünnepi mûsort az evangélikus 
nagytemplomban rendezik meg



Az Új Széchenyi Terv 
Zöldgazdaság-fejlesztési 
Program keretében meg-
hirdetett „Épületenergeti-
kai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítás-
sal kombinálva” – pályáza-
ti felhívásra „Békéscsaba, 
Belvárosi Általános Iskola 
Energetikai korszerûsítése” 
címmel adott be pályázatot 
Békéscsaba önkormányza-
ta, amelyen közel 222 millió 
forint támogatást nyert.

A tervezett beruházás 
keretében az iskola jelentôs 
fejlesztésen megy keresz-
tül, a tetô hôszigetelése, 
nyílászárócsere, a fûtési 
rendszer felújítása, a kazá-
nok cseréje, a kazánházak 
teljes rekonstrukciója és 
a lámpatestek cseréje va-

lósul meg. Az energetikai 
korszerûsítés során az iskola 
uszodájába hôvisszanyerô 
szellôzôt építenek be, és lét-
rehoznak egy 50 kilowattos 
naperômûves kiserômûvet is 
az épületen, amely árammal 
látja majd el az intézményt. 
A beruházással jelentôs 
energiamegtakarítás érhetô 
el, amely a mai gazdasági 
helyzetben is megkönnyíti a 
mûködtetést, és hosszú tá-
von csökkenti az intézmény 
fenntartási költségeit.

A projekt teljes költsége: 
bruttó 260 828 806 forint. A 
támogatás mértéke 85 szá-
zalék, így az önkormány-
zat bruttó 39 124 321 forint 
önerô biztosításával való-
síthatja meg a beruházást 
2012-ben és 2013-ban.

2 Csabai Mérleg
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Közlemény lezárult a Fedél más-Kép(p) lépcsôfok a munkához

Felhívás civil szervezeteknek

A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ és az 
EgyensúlyAE.Egyesületközös pályázatot nyújtott be a TÁMOP keretén belül a 
„Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerô-piaci integrációját segítô progra-
mok” támogatására kiírt pályázati felhívás keretén belül 2009. októberében.
A FEDÉLMÁSKÉP(P) címû, TÁMOP5.3.308/220090013 azonosító 

számú projekt egy komplex lakhatási, képzési és foglalkoztatási program, 
amely a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerô-piaci integrációját segí-
tette elô és támogatta. Az NFÜ  66909710Ft,100%-os támogatást ítélt meg 
a projektre.

A program az eredeti pályázatnak megfelelôen 2010. március 1-jén indult 
el és 2012. február 29-ig tart, ez háromszor fél év aktív idôszakot és fél év 
utánkövetést foglalt magába. A megvalósítás során összesen 80 fôt szûrtünk 
szakemberek segítségével, ebbôl 60 fô került bevonásra, három szakaszban. 
A programban 5 szociális munkás mentorálta a klienseket. A bevont személyek 
félévente indított 30 órás akkreditált képzéseken vehettek részt. Álláskeresési 
és munkaerô- piaci képzésen 35 fô, Állapotjavító és pszichés zavarokat korri-
gáló képzésen 37 fô, Tanulás technikát segítô, elméleti készségeket facilitáló 
képzésen 36 fô, Személyiség-kommunikációt fejlesztô képzésen 33 fô szerzett 
tanúsítványt. 150 órás OKJ-s takarítói tanfolyamon 13 fô szerzett bizonyítványt, 
a szintén 150 órás OKJ-s parkgondozói tanfolyamon pedig 12 fô. Többen a 
megszerzett végzettség segítségével munkát is kaptak. A bevont személyek 
közül 30 fô kapott maximum 12 hónapon át lakhatási támogatást. A kliensek fo-
lyamatosan részt vettek családkonzultációs tanácsadáson, valamint önsegítô 
klubfoglalkozáson. Egészség Napot három alkalommal tartottunk. A progra-
mok között szerepelt egészségügyi szûrés, vércukor- és koleszterinszint-mé-
rés, tájékoztatás szociális ellátásokról, egészségügyi elôadás szakorvos veze-
tésével, fogyatékkal élôk tapasztalati beszámolója, játszósarok gyerekeknek. 
Szintén három alkalommal szerveztünk önkéntes véradást is, összesen 36 fô 
adott vért. A programban részt vevô kliensek és családtagjaik Ópusztaszerre 
kirándulhattak. A kliensek a foglalkoztathatósági helyzetük javítása érdekében 
munkapróbán vettek részt, 17 fô próbálta ki magát a munka világában. 

Önkéntes munka keretében Békéscsabán virágot ültettek, illetve a Trefort 
Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképzô Iskola és Kollégium és az Életfa 
Idôsek Otthona külsô környezetének megtisztítását, rendbe tételét végezték el.

TÁMOP5.3.308/220090013
Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Kp., 5600 Békéscsaba, 
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Mint azt dr. Csereiné Ár- 
gyelán Anna, a központ igaz-
gatója és Herczegné Számel 
Annamária, az egyesület 
vezetôje elmondta, a Fedél 
Más-Kép(p) komplex prog-
ram keretében olyan segít-
séget nyújtottak, amellyel 
a résztvevôk élethelyzete 
és motiváltsága is válto-
zott. Nyolcvan hajléktalant 
szûrtek, közülük került ki az a 

hatvan ember, aki mentor se-
gítségével fordíthatta pozitív 
irányba életét. Részt vehettek 
kommunikációs tréningen, 
pszichés zavarokat korrigá-
ló tréningen, álláskeresô és 
munkaerô-piaci, valamint ta-
nulástechnikai tréningen. Két 
OKJ-s képzésbôl választhat-
tak, a takarítóit tizenketten, a 
parkgondozóit tizenhárman 
végezték el. Ezenkívül mun-
kapróba, számos közösségi 
program és komoly lakhatási 
támogatás segítette a fedél 
nélküli emberek felemelke-
dését.

Ahogy dr. Csereiné Ár- 
gyelán Anna fogalmazott: 
azon igyekeztek, hogy  a 
hajléktalanokkal „meglát-
tassák érdekeiket”, és se-
gítsenek nekik abban, hogy 
nehézségeikbôl megtalálják 
a kivezetô utat.

M.E.

„A megváltozott munka- 
képességûek és értelmi sé-
rültek elhelyezkedése nehéz, 
de nem lehetetlen.” Ez a ve-
zérelve a Nyújtsd Segítô Ke-
zed Alapítványnak, amelynek 
a még tavaly szeptemberben 
indított „Elsô lépés” prog-
ramja „Lépcsôfok” projektjét 
Görbediné Bencze Katalin, 
az alapítvány kuratóriumának 
elnöke ismertette a Vasutas 
Mûvelôdési Házban meg-
rendezett projektzárón. Az 
1991-ben létrehozott alapít-
ványnak ez volt a harmadik 
uniós pályázata. 1999-ben 
nyitották meg elsô védett 
munkahelyüket, amely azóta 
is vállalkozásként mûködik.

A projekt szakmai vezetôje 
kiemelte: a hátrányos hely- 
zetû és a megváltozott mun- 
kaképességû fiatalok kép-
zése, foglalkoztatása mellett 

a gyermekvédelmi ellátás 
rendszerébôl kikerült fiata-
lokat, továbbá a fogyatékos-
sággal, szenvedélybetegség-
gel élôket, alacsony iskolai 
végzettséggel vagy elavult, 
nem piacképes szakmával 
rendelkezôket is felkarolták, 
segítették. Kétszáznegyven-
egy jelentkezôbôl hetvenöt 
tizennyolc éven felüli inaktív 
vagy tartós munkanélküli sze-
mélyt vontak be a programba. 
Képzéseiken hatvanan vettek 
részt: két OKJ-s tanfolyamon 
– takarítói és kerti munkás –, 
valamint önkéntes segítô házi 
gondozói akkreditált képzé-
sen. Sikeres vizsgát ötvenöten 
tettek és tizenketten helyez-
kedtek el. Szintén tizenketten 
vehettek részt munkakipróbá-
láson a Csaba Víz Kft. konzor-
ciumi partnernél.

V.A.

2012. január hó 1. napján 
lépett hatályba az egyesülé-
si jogról, a közhasznú jogál-
lásról, valamint a civil szer-
vezetek mûködésérôl és 
támogatásáról szóló 2011. 
CLXXV. törvény (a további-
akban: Civil tv.), valamint 
az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.). A sar-
kalatos törvények a koráb-
biaknál szigorúbb feltétel-
hez kötik az önkormányzati 
támogatások nyújtását.

A Civil tv. 28. §-a értel-
mében a civil szervezetek 
a mûködésükrôl, vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi viszo-
nyaikról az üzleti év utolsó 
napjával (december 31.) mint 
mérlegfordulónappal kötele-
sek beszámolót készíteni. A Ci-
vil tv. 29. § (2) bekezdése sze-
rint a beszámoló tartalmazza a 
mérleget, eredménykimutatást 
és – kettôs könyvvitel eseté-
ben – kiegészítô mellékletet. A 
civil szervezet a beszámolóval 
együtt köteles közhasznúsági 

mellékletet is készíteni. A Ci-
vil tv. 30. § (1)–(2) bekezdése 
értelmében a szervezetek a 
jóváhagyott beszámolókat a 
mellékletekkel együtt a tárgy-
évet követô év ötödik hónap 
utolsó napjáig kötelesek – a 
civil szervezetek bírósági nyil-
vántartásba vételére vonat-
kozó eljárási szabályoknak 
megfelelôen – letétbe helyezni 
és közzétenni a Civil Informá-
ciós Portálon (www.civil.info.
hu), valamint ha a szervezet-
nek van saját honlapja, akkor 
azon is.

A Civil tv. 75. § (1) bekezdé-
se szerint 2012. január hó 1. 
napjától csak olyan civil szer-
vezet kaphat költségvetési tá-
mogatást, amely a 30. § szerint 
letétbe helyezte beszámolóját. 
A Civil tv. 2. § 15. pontja értel-
mében, az Áht. 3. § (3) bekez-
désére figyelemmel költség-
vetési támogatásnak minôsül 
minden olyan pénzbeli vagy 
természetben nyújtott (pl.: 
kedvezményes helyiséghasz-
nálat, eszközhasználat stb.) 
támogatás, amelyet helyi ön-

kormányzat vagy helyi nemze-
tiségi önkormányzat nyújt.

A fenti normákra tekintettel 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata (beleértve 
a Közgyûlés egyes bizottságai 
által pályázati úton vagy egyedi 
döntés alapján megítélt támo-
gatásokat is) kizárólag azon 
civil szervezeteknek nyújthat 
támogatást, amelyeket a jog-
szabályban meghatározott 
módon nyilvántartásba vettek, 
a fenti számviteli kötelezettsé-
geiknek maradéktalanul ele-
get tettek, és errôl támogatási 
igénylésükben és a támoga-
tási szerzôdésben is nyilat-
koznak. A törvényi feltételeket 
nem teljesítô kérelmezô támo-
gatási igénylése érdemi vizs-
gálat nélkül elutasításra kerül.

Kérjük a civil szervezetek 
képviselôit, hogy amennyiben 
a jövôben önkormányzati tá-
mogatást kívánnak igénybe 
venni, szíveskedjenek a fent 
hivatkozott adminisztratív kö-
telezettségeiknek eleget tenni.

Dr.SzvercsákSzilvia
jegyzô

Olvasóinkatezúttalarról
faggattuk, hogyan viszo
nyulnaka sporthoz. Vane
kedvencbékéscsabaispor
tolójuk, egyesületük, és
vajonkinekszurkolnakaz
itt fellelhetôcsapatokkö
zül.

Lakatos Zol
tán ingatlan
szakértô:

– A csabai 
Elôre focicsa-
patának szur-
kolok. Mindamellett évek 
óta szeretem Pásztor József 
edzô munkásságát, és úgy 
gondolom, általa a klub na-
gyon jó kezekben van.

Kelemenné
KissIlona
tanár:

– Mivel a 
g y e r m e k e -
ink a csabai 
BDSK Férfi Kézilabdacsa-
patában játszanak, így ugye 
akarva-akaratlanul ôk a ked-
venceim. Mondhatni: némi 
elfogultsággal a kézilabdá-
hoz húz a szívem.

PoórGábor
tûzoltó:

– Egyértel- 
mûen Vozár 
Attila szuper- 
maratonista a 
kedvencem. S attól függet-
lenül, hogy jóban vagyunk, 
szerintem az ô teljesítménye, 
eredményei és legfôképp a 
fanatizmusa mindenki elôtt 
példaértékû.

Olvasóink 
szerint

A „Belvár” energiát 
termelhet

A Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium a beruházás 
révén jelentôsen csökkentette energiaköltségeit

Ôk már túl vannak az elsô lépéseken

Dr. Csereiné Árgyelán Anna és Herczegné Számel Annamária

önkéntesek kerestetnek
Az Önkéntes Központ Ala-

pítvány több mint 5 éve fog-
lalkozik vállalatok munkatár-
sainak szervezett önkéntes 
programok lebonyolításával. 

Az alapítvány Békés me-
gye területén 2012-ben a 
„Nyitott Szemmel” Közhasz-
nú Egyesület koordinálásá-
val még több vállalatot kíván 
bevonni ebbe a tevékenység-

be. Ehhez keresnek olyan 
fogadó szervezeteket, ahol 
szaktudást nem igénylô fizi-
kai munkát végezhetnek az 
önkéntesek.

Kiemelt fogadó intézmé-
nyek lehetnek az iskolák, 
óvodák, egészségügyi in-
tézmények és civil szerveze-
tek bázisai. Az elvégzendô 
munka lehet például játékok, 

bútorok, kerítések festése, 
fa- és virágültetés, kertren-
dezés, lambéria- és falfestés, 
bútorzat felújítása. 

További információ ol-
vasható a http://eletfa.hu/ 
a/nyitot tszemmelkhe.hu/  
honlapon, vagy kérhetô a 
nyitottszemmel@index.hu 
e-mail címen és a +36 
20/329-0607 telefonszámon. 

Közel 222 millió forint támogatást nyert Békéscsaba 
önkormányzata a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázi-
um épületének energetikai korszerûsítésére.

Hatvan hajléktalan em-
ber életét változtatta meg 
részben vagy egészen az 
a – Békéscsabai Kistérségi 
Életfa Szociális Szolgálta-
tó Központ és az Egyen-
súly AE. Egyesület közös 
pályázatának révén meg-
valósult – program, amely-
nek összegzését február 
huszonegyedikén tartották 
az Andrássy Úti Közösségi 
Házban. 



Kolbászudvar, rendezvény-
csarnok, tankonyha, pihenô-, 
fôzôhelyek és természete-
sen a szükséges közmûvek 
kialakítása is szerepel  a 
pályázatban, amelynek si-
kere esetén egy komplex 
rendezvénytérrel gazdago-
dik Békéscsaba. A város-
vezetés reményei szerint a 
Csaba Park a jövôben ideális 
helyszíne lehet a nagyobb 
rendezvényeknek. Emel-
lett természetesen újabb, 
a város turisztikai vonzerejét 
tovább serkentô attrakciók 
is megjelenhetnek majd. Ta-
kács Péter (LMP) üdvözölte 
a pályázat magas támoga-
tottsági arányát, valamint 

örvendetesnek nevezte a 
régi „kalandpark” elnevezés 
átalakítását is, majd a létesít-
mény fenntarthatósági kal-
kulációjáról érdeklôdött. Ez-
zel kapcsolatban Opauszki 
Zoltán kabinetvezetô el-
mondta, hogy a sikeres pá-
lyázat egyik alapfeltétele a 
létesítmény mûködtetésének 
várható költségeit vizsgáló 
tanulmány, amely idôben 
elkészül. Hrabovszki György 
(MSZP) a Csaba Park tu-
risztikai vonzerejét vonta 
kétségbe. A képviselô leszö-
gezte, hogy ez a beruházás 
nem jelent valós kitörési 
lehetôséget a város számá-
ra. Hanó Miklós (Fidesz) szin-

tén a magas támogatottsági 
arányt említette a beruházás 
mellett érvelve, majd reagál-
va a csarnok méretével kap-
csolatos érvekre, hozzátette, 
hogy a rendezvénycsarnok 
elsôsorban a park töme-
ges eseményeinek szociá-
lis blokkjaként játszik majd 
szerepet. A város gazdasági 
ügyeiért felelôs alpolgár-
mester kiemelte azt is, hogy 

a korábbi közvélemény-ku-
tatások eredményei alapján 
kijelenthetô, hogy a város 
lakosságának több mint 
hetven százaléka támogatja 
a beruházást. A testület elé 
kerülô elôterjesztés egyelôre 
a városi önerô 60 milliós ösz-
szegének elkülönítésérôl 
szólt, amelyet végül elfogad-
tak a képviselôk. 

K.K.P.

A közgyûlésen Hrabovszki 
György megjegyezte: amikor 
tavaly a tízes és a kettes is-
kola integrációjáról volt szó, 
olyan indokok hangzottak 
el, hogy az összevonásra a 
gyermekszám csökkenése 
és a várható megtakarítás 
mellett azért is szükség van, 
mert a tízes épületét fel kel-
lene újítani. Felvetette azt is, 
hogy vajon tudott-e a város-
vezetés az egyház szándé-
káról, amikor az összevonás 
történt. Takács Péter remé-
nyét fejezte ki, hogy valóban 
tartható a húszmilliós felújí-
tási összeg a volt tízes iskola 
esetében. A képviselô úgy 

vélte, hogy az evangélikus 
egyház által – a Kós épüle-
tében – létesítendô óvoda 
és iskola az önkormányzati 
intézmények konkurenci-
ája lesz. Szabóné Kocziha 
Tünde szerint lényegében 
jó, hogy nem költött a város 

arra az iskolára, amit az ál-
lam amúgy is elvett volna. 
Mint mondta, ellentmondás, 
hogy a gyermeklétszám 
csökken, az egyház pedig 
óvodát és iskolát kíván nyit-
ni, viszont ez versenyhelyze-
tet teremthet az intézmények 
között. Kutyej Pál hozzátette, 
hogy amikor a tízes és a ket-
tes integrációja szóba került, 
az egyház még nem gon-
dolkodott felmenô rendszeû 
képzésben, az ötlet késôbbi 

keletû. Dr. Fábián Ágnes sze-
rint a volt tízes iskola körzete 
is nyerhet azzal, ha a sok-
sok fiatallal szakképzô iskola 
mûködik majd a Kazinczy ut-
cán, az intézményben pedig 
akár felnôttképzés is folyhat.

– A Kósban jelenleg dél-
után is van tanítás, a tízesben 
ezek a diákok jobb körülmé-
nyek közé kerülnek. Külön 
elôny, hogy a szakképzô 
profilja az építôipar, ezért 
a felújítás is könnyebben 
és olcsóbban megoldható. 
Ráadásul a Kós épületének 
értékesítésével még vagyo-
ni bevételhez is jut a város, 
tehát mindenki jól jár – szö-
gezte le Kiss Tibor alpolgár-
mester.

Az elôterjesztést végül 
egyhangúlag, mindenki meg-
szavazta.

MikóczyErika

Sikerült, végre újból dol-
gozhatok, közmunkás le-
szek a kórházban – mesélte 
mosolyogva egy középko-
rú nô még tavaly, amikor 
hosszú idô után elôször 
állhatott ismét munkába 
pár hónapra. Fájdalmas, ha 
valaki elveszíti a munkáját, 
a megélhetését, segítséget 
kérni pedig nehéz. Idén is-
mét kapaszkodót nyújt a 
közfoglalkoztatási prog-
ram, amelynek keretében 
hétszázhat ember 6-8 órás 
foglalkoztatására nyújt be 
pályázatot a város. 

A hétszázhat fôbôl ötve-
nen nyolc hónapig, hat-nyolc 
órában dolgozhatnak majd, 
hatszázötvenhat ember ese-
tében pedig három hónapos, 
hat órában történô foglal-
koztatásra nyílhat lehetôség. 
Mint azt megtudtuk, a kere-

teket nem a város, 
hanem a Békés 
Megyei Kormány-
hivatal Munkaügyi 
Központja hatá-
rozza meg, oda 
kell benyújtani a 
pályázatokat is. 

Az intézmények 
és a közfeladatot 
ellátó civil szerve-
zetek esetében, 
a közfoglalkozta-
tás munkáltatót 
terhelô bér- és já-
rulékköltségeinek 
ötven százalékát 
az önkormányzat 
biztosítja. 

A közgyûlés az 
idei költségvetés-
ben ötvenmillió 
forintot különített 
el a közfoglalkoz-
tatásra.

M.E.
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Kilencvenöt százalékos támogatási intenzitású 
pályázaton nyerhet a város

Közgyûlési életkép a tévé monitorjain

A Jobbik szerint versenyhelyzetet teremthet, ha az 
evangélikus egyház óvodát és alsó tagozatot indít

Ismét lehet hatosztályos 
gimnázium a Belvárban

nyereséget tervez 2012-re 
a törzsházkonszern

A volt tízes iskolába 
készül a Kós

Mindenkinek elônyös lehet a költözés

Több mint hétszázan 
a közfoglalkoztatásban

Hat-nyolc órában dolgozhatnak

Az idén szeptemberben 
hatályba lépô új köznevelé-
si törvény kiemelten foglal-
kozik a hat vagy nyolc év-
folyamos gimnáziumokkal, 
mint tehetséggondozásra 
alkalmas színtérrel. Az ilyen 
képzésre vállalkozó intéz-
ményeknek komoly felté-
teleket kell teljesíteniük. A 
belvárosi iskola 2011-ben 
csatlakozott a Magyar Gé-
niusz programhoz, a tantes-
tület közel fele rendelkezik 
tanúsítvánnyal tehetség-
azonosítás, tehetséggon-
dozás, tehetségprogramok 
tervezése témában. Az in-
tézmény – tekintettel mind-
ezekre – a korábbi struk-

túra visszaállítását kérte a 
közgyûléstôl. 

A képviselô-testület egyet-
ért azzal a szándékkal, hogy 
a Belvárosi Általános Iskola 
és Gimnázium a 2013/14-
es tanévtôl felmenô rend-
szerben ismét átálljon a hat 
évfolyamos képzésre. Az 
elképzelések szerint a négy-
osztályos képzés fokozatosan 
kifutna, a 2015/16-os tanévtôl 
kezdôdôen pedig nem isko-
láznának be diákokat kilence-
dik évfolyamra. Az intézmény 
vezetése március végéig dol-
gozza ki a terveket, végleges 
döntés pedig a véleményezé-
si eljárások lefolytatása után 
születhet. 

A testület elfogadta az ön-
kormányzati tulajdonú gaz- 
dasági társaságok irányí- 
tásának egységesítése nyo- 
mán létrehozott törzsház- 
konszern elsô, 2012-es évre 
vonatkozó üzleti tervét. A 
szintén elfogadott 2012-es 
költségvetés már számol a 
konszern elsô évének be-
vételeivel, vagyis már idén 
megtérülhet a város cégei-
nek összevonására fordított 
összeg. 

Csaknem 18 milliós nye-
reséggel számol az idén 
január 1-jétôl mûködô 
törzsházkonszern, amely a 

Vagyonkezelô Zrt. tavalyi 
befizetéséhez képest mint-
egy 80 milliós többlettel já-
rul majd hozzá a város idei 
költségvetéséhez – derült ki 
a konszern elsô éves üzleti 
tervébôl. Vantara Gyula pol-
gármester hozzátette, hogy 
a vásárcsarnokot és a piac 
egy részét is üzemeltetô 
konszern kialakítása gyor-
san és eredményesen zaj-
lott le. A cég irányítási, ad-
minisztratív és ellenôrzési 
szervei mûködnek, az elsô 
év eredményei pedig bôven 
megtérítik a konszern létre-
hozásának költségeit. 

A Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 1990-ben 
indított tiszta profilú hatosztályos képzést azzal a céllal, 
hogy tehetséges tanulóit beiskolázza. A törvényi változá-
sok miatt 2007-tôl nem volt lehetôség felvételi vizsgára 
azoknál a diákoknál, akik az intézmény általános iskolá-
jába jártak. Mivel így teljes mértékben nem érvényesült 
a tehetségkiválasztó funkció, áttértek a nyolc plusz négy 
évfolyamos képzési szerkezetre, azonban rövidesen vál-
tozhat a helyzet.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház szándéknyilatkozatot nyújtott be a 
városhoz, miszerint megvásárolná a Békéscsabai Köz-
ponti Szakképzô Iskola és Kollégium tagintézményének, 
a Kós Károly szakképzônek a Baross utca 1–3. szám 
alatt található épületét. A közgyûlés januárban döntött 
arról, hogy a szabályoknak megfelelôen, árverésen ér-
tékesíti az épületet. A képviselô-testület a legutóbbi ülé-
sén arról nyilvánította ki szándékát, hogy a Kós diákjai 
ez év ôszétôl a volt tízes iskola épületében tanuljanak, a 
tízesben maradt felsôsök pedig a Kazinczy (volt kettes) 
iskolába járjanak. A jogszabályok értelmében most a vé-
leményezési eljárások következnek.

Közös 
gázbeszerzés

Békéscsaba a 2012/2013-
as „gázévben” is csatlakozik 
a Békés Megyei Önkormány-
zat koordinálásával zajló kö-
zös gázbeszerzéshez, hogy 
önkormányzati összefogás-
sal a nagyobb energiaigényû 
intézmények továbbbra is 
olcsóbban jussanak energi-
ához. Két éve indult a közös 
gázbeszerzés, amely teljes 
önkormányzati szinten  több 
mint tizenöt százalék meg-
takarítást eredményezett. 
A közgyûlés felhatalmazta 
Vantara Gyula polgármes-
tert, hogy az errôl szóló  
szerzôdést aláírja.

Csaba Park minimális önerôvel
Nyertes pályázat esetén csak öt százalék saját erô kell

Nyertes pályázat esetén bruttó 1,3 milliárdos össz-
költségen valósulhat meg az a mostanra Csaba Parknak 
nevezett, korábban kalandparkként ismert turisztikai 
létesítmény, amelyet a Dél-alföldi Operatív Program ke-
retében kiírt pályázat sikere eseten 95 százalékos tá-
mogatási intenzitással, 60 milliós önkormányzati önerô 
biztosításával építhetnek fel. A közgyûlés elfogadta az 
önerô elkülönítésének javaslatát, de nem az idei, hanem 
a 2013-as és 2014-es költségvetés terhére. 
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Az új épületrészek kivite-
lezése folyamatos, sôt hama-
rosan az épület elé tervezett 
öböl kialakítását is megkez-
dik. Már most jól láthatóak a 
multifunkcionális nagyterem 
impozáns méretei, viszont a 
régi épület felújítását kényte-
lenek voltak felfüggeszteni a 
munkások. A korábban nem 
ismert, de a bontás folya-
mán feltárt statikai problé-
ma megoldása nem része 
a kivitelezô által elfogadott 
mûszaki tartalomnak, így 
elkerülhetetlen a pótlólagos 
közbeszerzési eljárás megin-

dítása – tudtuk meg Belanka 
Csaba projektmenedzsertôl. 
A közbeszerzési eljá-
rás elôkészítés alatt áll, a 
pluszmunka költségeinek 
fedezésére pedig az ere-
deti szerzôdésben foglalt 
támogatási intenzitásnak 
megfelelô támogatást keres-
nek. Belanka Csaba elmond-
ta azt is, hogy a statikusok 
egyértelmûen kijelentették, 
hogy a korábban eltakart 
szerkezetek teljes körû meg-
újítása nélkül semmiképp 
sem terhelhetô az épület. 
Az elôzetesen lebonyolí-

tott tervezôi költségbecs-
lés alapján közel 60 milliós 
költséget jelent majd a régi 
ifiház épületének szerkezeti 
felújítása, amelynek tényle-
ges kivitelezési ára a közbe-
szerzési eljárás ajánlattételi 
szakaszában lesz ismert.

A város kulturális életé-
nek multifunkcionális teret 
biztosító majdani központ 
tehát épül, de a fentiek-
ben is leírt problémák miatt 
egyelôre nem szépül. A múlt 
heti bejáráson a kivitelezô 
szakértôi mellett Kiss Tibor 
alpolgármester és Szente 
Béla is részt vett. A Békés-
csabai Kulturális Központ 
vezetôjétôl megtudtuk, hogy 
a jövôben minden olyan 
látványos munkafolyamat 
és eredmény bemutatásra 
kerül majd, ami az új ifiház 
kivitelezésének egy-egy ál-
lomásaként a központ befe-
jezéséig vezet.

KárászKissPéter

Március 14-én, szerdán 17 órakor a Zöld Bambusz étte-
remben (Andrássy út 51.) dr. Buki Mária belgyógyász szak-
orvos, homeopátiás orvos tart ételkóstolóval egybekötött 
elôadást a tavaszi tisztítókúráról. Együttmûködô partner a 
Borostyán gyógynövénybolt. Az elôadás után a Villanások 
Mentális Színház playback színházi elôadása következik 
„lélektôl lélekig”. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak. 

épül, de még nem újul az Agóra
Közbeszerzés lesz a régi szerkezet felújítására

Villanásokkal indul 
a tisztítókúra

Abontássoránstatikaiproblémákkerültekfelszínre

Kiállítás
Március3.,szombat16óra: Szelezsán Tamás békéscsabai fotográfus 
„Útközben” címû kiállításának megnyitója. Megnyitja Zsibrita Mária, a 
Természetjáró kör vezetôje. Megtekinthetô március 23-áig, hétközna- 
pokon 8-tól 18 óráig.

Családijátszóház
Március 3., szombat 9 órától 11.30ig:Tavaszi virágok hajtogatása, 
gyékényjátékok készítése. A foglalkozást Ujj Éva vezeti.

LencsésiPódiumKoncert
Március3.,szombat19óra:A békéscsabai Randy Marsh Fusion Pro-
ject Együttes „Csináld meg” címû élô lemezbemutató akusztikus kon-
certje. 

Portréfotózás
Március 10., szombat 9 óra:A portréfotózás gyakorlati alkalmazása 
mûtermi eszközökkel a közösségi ház termeiben a Márvány Fotómûhely 
tagjainak részvételével. A foglalkozást Bazsó Imre és Csirke István ve-
zeti.

X.„Csaktisztaforrásból…”
Március 15., csütörtök 15 óra:A Kárpát-medencében élô és alkotó 
magyar fotósok számára kiírt pályázat kiállításának megnyitója és díj-
átadó ünnepsége. Köszöntôt mond dr. Ferenczi Attila, a József Attila 
Lakótelepi Településrészi Önkormányzat vezetôje. A díjakat átadja Ta-
kács Péter, a közösségi ház vezetôje. Ünnepi mûsort ad a Szarkaláb és 
a Pereszlen Énekegyüttes. Közremûködik Juhász András – hegedû. A 
tárlat megtekinthetô április 12-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Kirándulás
Március15.,csütörtök:A Természetjáró kör ünnepi túrája Kötegyánba. 
A programban Táncsics Mihály emléktáblájának megkoszorúzása, fa-
lunézés, majd Méhkerék megtekintése szerepel. Indulás 9.00 órakor a 
Lencsési Közösségi Háztól, várható visszaérkezés 15 órakor. 

Ismeretterjesztôelôadások
•Március2.,péntek17óra:Gregor László Seibukan Akadémia ma-

gyarországi képviselôjének vetítéssel egybekötött elôadása „Japána
harcmûvészszemével”címmel.

•Március3.,szombat16.30óra: ElCamino– dr. Sándor Csaba gyógy-
szerész vetítéssel egybekötött elôadása.

•Március5., hétfô17óra:Dr. Sicz György kertészmérnök elôadása 
A tavaszi lemosó permetezés fontossága, a gyümölcs és
szôlôtelepítésfajtaválasztása.

•Március8.,csütörtök10óra:Készülünkabölcsôdébe– a Baba-
mama klub vendége Petrovszkiné Csanki Katalin, a Pásztor utcai 
bölcsôde vezetôje

•Március12.,hétfô14.30óra:Fekete Pál, városunk díszpolgárának 
elôadása „1848.március15. –elôzményekés jelentôségeama
gyartörténelemben”címmel a nyugdíjasklubban.

•Március19.,hétfô14.30óra:Szelekovszki László környezetvédelmi 
fôtanácsos vetítéssel egybekötött elôadása „Békés megye kastélyai 
és híres lakói” címmel.

Tornák
•Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. 
•Babamama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig (egyéves kor 

fölött) és 10.30-tól 11.30 óráig (3 hónapos kortól).
•Egészségmegôrzôtorna40évenfelülieknek– minden kedden és 

csütörtökön 14-tôl 15 óráig.  
•Szülésrefelkészítôtorna– a várandósság 32. hetétôl ajánlott – min-

den kedden 16 órakor.
•Kismamatorna– a várandósság 20. hetétôl – minden kedden 17 óra-

kor.
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.

• Alakformáló torna – minden héten, kedden és csütörtökön 18.30-tól 
19.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.

eMagyarországpont
Hétköznapokon10tôl18óráig internethasználati lehetôség:
100 Ft/óra. Nyomtatás: 10 Ft/A4.

Nefeledd,hogyváraKÖLYÖKSZIGET!!!
2012. március 10., szombat 9.00–12.00
CSALÁDI DÉLELÔTT 0–99 ÉVES KORIG AZ ANDRÁSSY ÚT 38-BAN
Belépôdíj: 300 Ft, családi jegy: 1000 Ft

BERGENGÓCIABABAKLUB– minden szerdán, 10.00–11.00-ig a társaskörben
Március7.„Cserebere fogadom, többet vissza nem adom!” – hozd el a fölöslegessé 
vált gyerekholmikat és adj túl rajtuk!
Március 14. Egészséges táplálkozás a szoptatás alatt: beszélgetés dietetikus 
szakemberrel

Március1.,csütörtök16.00,Munkácsy Emlékház
ÍróolvasótalálkozóSzerencsésKárollyal– Véna címû könyvérôl Csajányi Me-
lindával beszélget az író
Március22.,csütörtökMunkácsy Emlékház 
Alkotó Nôk Köre – beszélgetésZelenyánszkiAndreávala költészetrôl

„Térbenésidôbenaképzômûvészetekrôl”
barangolásokfelnôttekneksorozat:

• március 2., péntek 15.00 Békési Úti Közösségi Házak – Meseház
 Régi terek mai hasznosítása. Rendezzük be magunknak, tervezések.
 Belépôdíj: 300 Ft
• március 9., péntek 14 óra Békési Úti Közösségi Házak – Meseház
 Szobrok hagyományos technikái. Egy kis szobrászkodás agyaggal, gipsszel. 

Belépôdíj: 300 foint

Március13.,kedd17.00 Fényesi Közösségi Ház
„Kultúrsarok”–Készülôdésmárciusidusára:a Békés Megyei Károlyi-Huszár és 
Hagyományôrzô és Kulturális Egyesület elôadása 

Kiállítások
Április7éigMunkácsy Emlékház
Munkácsy Mihály születésnapjára: kiállítás 19. századi festôk – Iványi Grünwald 
Béla, Pállya Celesztin, Vigh Bertalan, Fried Pál, Vidovszky Béla, Csabai-Wagner 
József – magángyûjteménybôl válogatott képeibôl
Március9–31éigMunkácsy Emlékház
„Viseletek és viseletkiegészítôk” – országos népmûvészeti pályázat tárlata

BÉKÉSCSABAITAVASZIFESZTIVÁL
2012.március14.–április6.

Március 3. Csabai Farsang 
– Disznótor és táncházi mu-
latság. Helyszín: Békési Úti 
Közösségi Házak
Március 3. Egy perccel to-
vább – Játék a szerelemmel 
egy felvonásban. Helyszín: 
Ibsen Stúdiószínház. Kezdés: 
19.00 óra
Március3. Apáról fiúra – csa-
ládi hagyományôrzô délután. 
Helyszín: Békési úti Közössé-
gi Házak. Békéscsaba, Béké-
si út 15–17. Kezdés: 14.00 óra
Március 6. Békéscsabai 
Irodalmi Estek. Helyszín: 
Andrássy úti Társaskör
Március 9. Tavaszi Fesz-
tivál a Jankay Galériában 
– KOLOZSVÁRY – TEVAN. 
Helyszín: Jankay Galéria
Március 10. Pozsgai Zsolt–
Szomor György: Monte Cristo 
grófja musical. Helyszín: Bé-
késcsabai Jókai Színház
Március 10. Kölyöksziget 
– családi délelôtt. Helyszín: 
Andrássy Úti Társaskör
Március12. Dolhai Attila „For-
ró vér” címû koncertje. Hely-
szín: Szent István Egyestem 
Tornacsarnoka
Március 14. Békés megyei 
szimfonikus kamarazenekar
Helyszín: Vigadó (Jókai Szín-
ház). Kezdés: 19:30
Március14.–április06. Bé-
késcsabai Tavaszi Fesztivál

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!

A XXI. Nemzetiségi Vezetôk Országos találkozóján az 
Orosházi úti óvodások köszöntötték mûsorukkal a ren-
dezvény résztvevôit a Vasutas Mûvelôdési Házban.

A Tolnai Ferenc vezetésével mûködô Fényes és Térsége 
Egyesület a februári hidegben  tûzifával lepte meg a rászo-
rulókat, amelyhez Vantara Gyula adott támogatást. Tolnai 
Ferenc elmondta, hogy a nehéz helyzetben élô családok 
között akadt olyan, ahová az utolsó pillanatban érkezett a 
tüzelô. Sokan a nehézségeik ellenére sem panaszkodnak, a 
hidegben ezért még inkább figyelni kell mindenkire, és még 
inkább kell segíteni azokat, akik rászorulnak.

Tûzifát osztottak 
Fényesen

A múlt héten hivatalos körbejáráson szemlélhettük 
meg az éppen építés és majd felújítás alatt álló új Agóra 
létesítményét, amely az elôzetes tervek szerint még az 
idén elkészülhet. A régi épületben egy korábban nem 
ismert probléma miatt november 4-e óta áll a munka. A 
kivitelezô még a bontás közben tárta fel a megcsúszott 
födémgerendák veszélyesen kismértékû felfekvését, 
amely a statikusok által kiállított szakvélemény szerint 
szerkezetmegerôsítés nélkül ellehetetleníti a tervezett 
felújítás megkezdését. 
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– Múlt év elsô felében az 
oktatási intézmények racio-
nalizálása tartotta lázban az 
érintetteket. Hogyan élte meg 
a változásokat?

– Egy szakpolitikusnak  
szembe kell néznie azokkal 
a helyzetekkel, amelyek-
kel bôven van tennivaló. Az 
oktatási ágazat változásait 
elôidézô döntésekkel a hu-
szonnegyedik órában vol-
tunk. A rendszer egyrészt 
forráshiányos, másrészt 
– a csökkenô gyermek-
szám miatt – pazarló volt. A 
lehetôségekbôl véleményem 
szerint a legjobbat hoztuk ki. 
A szakmai munka nem sé-
rült, a diákok a Tízesbôl jobb 
körülmények közé kerültek 
a felújított Kazinczy iskolá-
ba. A Lencsésin kifejezetten 
partnerek voltak a szülôk és 
a kollégák. Ezúton is köszö-
nöm minden szakmai szerve-
zet támogatását. 

– Az  Agóra, vagyis a Csa-
bai Ifiház Békéscsabai Kul-
turális Központ beruházása 
kapcsán korábban összevon-

tak több kulturális intézményt, 
most pedig a városhoz került 
a Jókai színház, az Ibsen Ház 
és a Napsugár Bábszínház. 
Hogyan viszonyul a kultúrát 
érintô átalakuláshoz? 

– Túriné Kovács Márta 
osztályvezetôvel és a felelôs 
kollégákkal elôkészítünk 
minden lépést, együtt gon-
dolkodva a területen dolgo-
zókkal, szakértôkkel. Nem 
mi szeretnénk megmondani, 
hogy mivel rukkoljanak elô 
a mûvelôdési házak, hanem 
várjuk az intézmények ötlete-
it, amelyek a hatékonyságot 
segítik elô, és a város életét 
pezsgôbbé teszik. Fontos, 
hogy intézményeink min-
den réteg igényeit ki tudják 

elégíteni, fontos a zavaró 
párhuzamosságok meg-
szüntetése, az intézmények 
mûködésének összehango-
lása, és hogy országos hírû 
programokat is lássanak a 
békéscsabaiak. Meg kell kér-
dezni a célközönséget, hogy 
mire van igény, és akkor sike-
resek lesznek a programok, 
ahogy ez például a KÖRF 
rendezvényei esetében törté-
nik. A színház egyedi ötletek-
kel gazdagította a kínálatot, a 
jövôben is igyekszünk meg-
teremteni ennek a kereteit. 

– 2012 a sport éve... 
– Az Elôre a békéscsabai 

sport zászlóshajója, centená-
riumát nem protokoll-esemé-
nyekkel, hanem sportos, jó 

hangulatú rendezvényekkel 
szeretnénk megünnepelni. 
Jó hír, hogy egy pályázat ré-
vén új, a sportolók felkészü-
lését segítô,  33-szor 25 mé-
teres medencével bôvülhet 
majd a fürdô. Az olimpikonok 
támogatására külön keretet 
szán a város, több millió fo-
rinttal támogatjuk a nemzet-
közi szereplést és az olimpiai 
felkészülést. Az önkormány-
zat nagyvonalú, ha sportról 
van szó, a pénzbeli támoga-
tás mellett infrastruktúrával is 
segíti a sportot. Összesen a 
költségvetés másfél-két szá-
zalékát szánjuk erre, orszá-
gos szinten ez egy százalék 
körüli.

– A hetes számú körzet 
egyéni képviselôjeként a bel-
város tartozik önhöz. Milyen 
kérdésekkel keresik meg a 
leggyakrabban? 

– Négy éve tartok fórumo-
kat a belvárosi épületek közös 
képviselôinek, így folyamato-
san értesülök az igényekrôl, 
a homlokzatfelújítástól a 
belsô udvar zárhatóságáig, 
és igyekszem segíteni. Tá-
jékoztatom az érintetteket 
arról is, hogy mit tervez a 
város. Szerencsére a piac 
mûködtetésének részbeni 
átvétele – Hanó Miklós alpol-
gármester közremûködésével 
– zökkenômentesen zajlott. 
A fórumokon téma a belvá-
ros felújítása, úgy gondolom, 
a többségnek tetszik, hogy 
megszépülünk, persze az 
építkezésbôl adódó kényel-
metlenségeknek nem örül-
nek az emberek. Arra kell 
törekednünk, hogy a lehetô 
legkevesebb érdeksére-
lemmel menjen a felújítás. 
De bármilyen problémával 
fordulhatnak hozzám, ahogy 
eddig is, az ajtóm mindig 
mindenki elôtt nyitva áll.

MikóczyErika

Átalakulóban van az ok-
tatás, közmûvelôdés szer-
kezete, ami számos kihívás 
elé állította és állítja Bé-
késcsabát is. Ahogy Kiss 
Tibor, a területért felelôs 
alpolgármester mondja: 
nem sikerül mindig minden 
problémát azonnal meg-
oldani, de a város vezeté-
se törekszik arra, hogy a 
lehetô legkisebb érdeksé-
relemmel a lehetô legjobb 
megoldások szülessenek. 
Kiss Tibor az Elôre Cente-
náriumi Bizottság elnöke 
és a Kazinczy-lakóteleptôl 
a Derkovits sorig tartó 
belvárosi körzet egyéni 
képviselôje is. Körzetének 
lakosai szintén nagy válto-
zásokat élnek meg. 

Állampolgársági eskü
Negyvenhat újdonsült magyar polgár

A fitt közétek közérdek!
Egészségesebb közétkeztetés Békéscsabán

Négyszázhatvanan tettek 
állampolgársági esküt tavaly 
Békéscsabán. Most újabb 
negyvenhat magyar állam-
polgárral gyarapodtunk, akik 
a városházán tették le eskü-
jüket Vantara Gyula elôtt. A 
polgármester a köztársasági 
elnök üdvözletét tolmácsol-
ta, majd külön köszöntötte 
az immár hivatalosan is ma-
gyar honfitársainkat.

– Nagy megtiszteltetés 
és öröm, hogy én adhatom 
át azokat az okmányokat, 
amelyek igazolják, hogy 
Önök hivatalosan is magyar 
állampolgárok – mondta.

Szûcs Benjámin lelkész 
Jeremiás próféta szavait 
idézte: „Fáradozzatok an-
nak a városnak békességén, 
ahová fogságba vitettelek 
benneteket, és imádkoz-
zatok érte az Úrhoz, mert 
annak békességétôl függ a 
ti békességetek is!” Megha-
tottan köszönte meg társai 

nevében azt a bizalmat, amit 
az anyaországtól kaptak.

Férjével és ötéves kislá-
nyával, Dorottyával érkezett 
Nagyszalontáról Takó Csilla, 
aki az Arany János Iskola-
központban tanít. Szülei és 
bátyja, Hajdú Attila fiával, 
Hajdú Nándorral érkezett. A 
Takó család immár nemcsak 
lélekben és szívében, de pa-
píron is magyar állampolgár. 

Dorottya érdeklôdésünkre 
elmondta, hogy nagyon 
várta az ünnepélyes cere-
móniát… Édesanyjától azt 
is megtudhattuk, hogy több 
mint hat hónapot vett igény-
be a honosítási eljárás, s 
mindenkinek csak ajánla- 
ni tudja Békéscsabát: segí- 
tôkész, kedves emberekkel 
találkoztak itt.

V.A.

A helyes táplálkozási 
kultúra magvait tanácsos 
a lehetô leghamarabb el-
ültetni a fiatalok gondola-
taiban. A gyakorlati meg-
valósításban a megújuló 
közétkeztetés nyújt támpon-
tot a jövôben, amely a Men-
za Minta=Mintamenza prog-
ram keretében segít abban, 
hogy egy jóval kímélôbb 
táplálkozási kultúrával ren- 
delkezô, s ezáltal fittebben 
és hosszabban élô új gene-
ráció tudjon felnôni. – Ezen 
kell és érdemes dolgozni! 
– mondta el dr. Sárosi Ta-
más megyei helyettes tisz-
ti fôorvos, akit a program 
lényegérôl és elôzményeirôl 
kérdeztünk.

– A kezdeményezés egy 
2009-es ÁNTSZ felmérés 
eredményeibôl indult ki – tá-
jékoztatott a  Békés Megyei 
Kormányhivatal Népegész-
ségügyi Szakigazgatási Szer- 

vének szakembere. Dr. Sárosi 
Tamás hozzátette, a vizs-
gálat adatai alapján megál-
lapították, hogy a dél-alföl- 
di régió közétkeztetésében 
használt nyersanyagok és 
az összetevôk arányai közel 
sem feleltek meg a jogszabá-
lyi elôírásoknak. – Általános 
egészségi állapotunkat az 
életmód, ezen belül legin-
kább táplálkozási szokásaink 
határozzák meg. Ha már fiatal 
korban sikerül helyes irányba 

mozdítani az étkezési kultúrá-
val kapcsolatos alapelveket, 
akkor igen jó eséllyel javítha-
tunk a felnövekvô generáció 
egészségén – tette hozzá a he- 
lyettes megyei tiszti fôorvos. 
Ezt a célt szolgálja a  Menza 
Minta=Mintamenza program, 
amelyhez 2012 januárjától 
Békéscsaba is csatlakozott. 
A város iskoláiban tanuló és 
dolgozó, valamint a szociális 
intézményekben lakó és mun-
kálkodó fiatalok, felnôttek és 
idôsek mindennapi ételei már 
minôségi alapanyagokból ké- 
szülnek. A városi közétkezte-
tés „fittebb” termékei pedig 
nemcsak a közétkeztetés-
sel közvetlen kapcsolatban 
álló csabaiaknak nyújtanak 
lehetôséget az egészsége-
sebb ételek fogyasztására, 
hiszen a jövôben üzleti, de 
akár családi eseményeken is 
megjelenhetnek a megújult  
menzák mintaételei.

KárászKissPéter

A honosítási dokumentumokat a polgármester adta át

Ismét mûsorra tûzte a 
csabai színház a januárban 
bemutatott Csörte címû da-
rabot. Brestyánszki Boros Ro-
zália szabadkai író drámája, 
amelyet Fekete Péter igazgató 
emelt színre, egy csomó er-
kölcsi témát boncolgat – mint 
általában a Fekete-adaptáci-
ók. 

A lényeg, a fôhôsnô, a fa-
lusi Bogi (Kara Tünde) kap 
egy laptopot rég nem látott, 
a nagyvárosban élô fiától, 
amelyen kénye-kedve sze-
rint nyugodtan skype-olhat a 
sráccal. Az most számunkra 
indifferens, hogy Bogi nyakig 
behavazza magát (összehoz 
egy laza hatjegyû összeget) 
a laikus netezés közben; ha-
nem ami égetôbb, úgy húsz-
percenként felsóhajt a tér 
atmoszférájába – az anyai 
lélek útján, mintegy üzenve a 
fiának: „ha egyszer az életben 
írna nekem egy levelet papí-
ron, tollal, amit a postás kihoz 
ide.”

Tény, manapság számta-
lan oktatási intézményben 
tanítják a kommunikáció 
különbözô formáit. Azon felül 
megannyi információs csa-
tornán közlekedünk. Egy ma-
gyar lakosra két és fél mobil, 
négy e-mail cím és huszonöt 
pin kód jut. (Mondjuk az utób-
bi kakukktojás a sorban.) Tele 
vagyunk mindenféle hiperszo-
nikus kütyüvel, miközben az 

alapvetô társalgási formákat 
nem gyakoroljuk, például azt, 
hogy köszönöm, vagy csak 
szimplán: köszi!

A fotósszakmát is rende- 
sen orcán vágta a digitaliz- 
mus. Természetesen ennek 
van fény- és árnyoldala. Az 
utóbbit azért húznám alá, mert 
amikor analóg gépekkel dol-
goztunk (értsd filmre, papír-
ra), és netán-tán a képre egy 
külsô gazda szemet vetett, ak-
kor az átadás-átvételnél még 
mûködött az élô kontaktus. 
Ez manapság leegyszerû- 
södött a „lôjj már át néhány 
képet a címemre!” szintû fe-
jezetre. Azon keresztülléptem, 
hogy a mailes átlövésnél nincs 
cash-mozgás, viszont azon 
nehezebb, hogy megköszönni 
is elfelejtik a munkát. A köszi 
csak öt karakter...

Aztán, ha elfelejtem átkül-
deni a fotókat, akkor bizony 
szegény Édesanyám nap-
hosszat csuklik.

SuchTamás

A köszi csak öt karakter
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Vass Dóra lett az év leg-
szebb sportolónôje. Érde-
kesség, hogy ugyanezen az 
eseményen a ritmikus gim-
nasztika jeles képviselôjé- 
nek párja, a kajak-kenus 
Tóth Dávid nyerte el a leg-
jármosabb sportoló címet.  
–  Nagyon nagy elismerés 
ez a díj, mert nagyon sok 
csinos magyar sportolónô 
van. A sportágamban fontos 
a külsô, elôny a jó esztétikai 
megjelenés és magasnak is 
kell lenni. Természetesen a 
szüleim szerencsés gene-
tikájának is köszönhetem 
az alkatomat – magyarázta 
Dóra, aki sajnos nem jutott 
ki az idei londoni olimpiá-
ra. – Húszéves vagyok, elvi-
leg van még jó négy évem. 
Gazdasági fôiskolára is já-
rok, a kettô együtt egyre ne-
hezebb. Nem tudom még, 
hogy mi szeretnék lenni, de 
úgy tûnik, ez a diploma jó 
lesz majd egy erôs kiindulá-
si pontnak.

NO

Szenvedélyes levélben 
fordult Neelie Kroes európai 
bizottsági alelnökhöz Szájer 
József fideszes európai par-
lamenti képviselô. A ma-
gyar politikus a blogján tette 
közzé írását, amelyben úgy 
fogalmazott, hogy „Ön, Alel-
nök Asszony, túllépve az Eu-
rópai Unió kompetenciáján, 
a magyar Kormány helyettes 
vezetôjétôl olyan nyilatkoza-
tot követelt, hogy egy nem 
uniós szervezet, nevezete-
sen az Európa Tanács, még 
el sem készített, meg sem fo-
galmazott dokumentuma  ja-
vaslatainak teljesítésére elôre 
vállaljon kötelezettséget!”

A levél elôzménye, hogy 
Kroes nekitámadt Navracsics 
Tibor miniszterelnök-helyet-
tesnek az Európai Parla-
ment bizottságának ülésén. 
A fideszes képviselô idézett 
az uniós szerzôdés negye-
dik cikkelyébôl, mely úgy 

fogalmaz, „az Unió tiszte-
letben tartja a tagállamok-
nak a Szerzôdések elôtti 
egyenlôségét, valamint nem- 
zeti identitását, amely el-
választhatatlan része azok 
alapvetô politikai és alkotmá-
nyos berendezkedésének… 
Tiszteletben tartja az alapve- 
tô állami funkciókat.”

Szájer azt is kifogásolta, 
hogy az ülésen Kroes mind-
végig egy névtelen, fiatal 
szakértôjére hivatkozott a ma-
gyarországi etnikai kisebb-
ségek helyzetének ecse- 
telésekor, miközben Járó-
ka Lívia cigány származású 
fideszes EP-képviselô sze-
mélyesen állt ki a plénum elé 
és cáfolta pontonként a vá-
dakat. Szájer szerint Kroes 
kettôs mércével ítélkezett, 
miközben korábban szót 
sem emelt a rasszista soro-
zatgyilkosság idején.
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Baróti Zsolt jégkorongo- 
zó, a Viszkis barátja elmond-
ta: Ambrus Attila nem vett 
fel pénzt a Fókuszban tett 
nyilatkozatáért. Nem is ve-
hetett volna, hiszen ebben 
az esetben törvénysértést 
követne el a feltételesen sza-
badlábra helyezett bankrab-
ló. – Számos valótlan állítás 
jelent meg az újságokban. 
Attilának is mondtam, hogy 
ez azért van, mert nem állt ki 
az emberek elé, és elindul-
tak a találgatások. Fábryval 
nem is tárgyalt, Hajdú Péter-

rel pedig, nem tudom miért, 
de nem jött létre az interjú. 
Egy biztos, pénzt senkitôl 
nem vett át, a Fókusznak is 
ingyen nyilatkozott – szögez-
te le Baróti, aki annyit elárult, 
úgy tudja, hogy Ambrus Atti-
la az RTL Klubbal mégis csak 
kötött megállapodást. – Az 
RTL Klub munkaszerzôdést 
kínált az ingyenes nyilat-
kozatért cserébe, akár a 
sajtóban meglebegtetett 
valóságshow is lehet belôle. 
Attila óvatos, nem véletlenül 
áll Endrényi ügyvédnô mel-

lette. Egyébként a pletykák-
kal ellentétben nem fûzi ôket 
össze szorosabb kapcsolat 
– magyarázta a barát. 

A Helyi Téma megkér-
dezte a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumot, 

hogy az általuk jegyzett tör-
vény szerint hogyan szank-
cionálható, ha egy börtönvi-
selt ember pénzt fogad el a 
nyilatkozatáért. – Bárki, aki 
ilyen esetben pénzt vesz 
át nyilatkozatért cserébe, 
a pénzt az állam számára 
át kell utaltatnia, már ha a 
bûncselekménnyel kapcso-
latos szerepléséért kapja. 
Azt azonban nehéz megítél-
ni, hogy egy valóságshow-
ért kapott fizetség az említett 
törvény hatálya alá esik-e – 
tájékoztatott a minisztérium.

Berényi András, lapunk 
jogi szakértôje szerint a hi-
vatkozott jogszabály azt 
kívánja elérni, hogy a ko-
rábbi bûnözôi életforma ne 
teremtsen késôbb megél-
hetési lehetôséget senki-
nek. – El kell kerülni, hogy a 
bûnözôbôl hôs váljon! Mivel 
a Viszkis ismert ember, pusz-
ta „celebségébôl” fakadóan, 
jogszerûen is juthat pénzhez, 
ez azonban vékony jég. Ha 
ugyanis a szereplése bármi-
lyen módon összefüggésbe 
kerül a korábbi, bûnözôi ma-
gatartásával, máris életbe 
lép a vonatkozó jogszabály. 

Ambrus Attila nehezen 
fogja kamatoztatni „hírnevét”, 
hiszen saját ihletésû életrajzi 
könyvére is vonatkozhat a ti-
lalom. Könyvkiadásból sem 
származhat vagyoni elôny, 
ahogy a filmkészítéshez kap-
csolódó jogdíjakból sem. 
Sôt, nem kérhet pénzt az el-
ítélt házastársa vagy barátja 
sem, ha a korábbi elítéltrôl 
nyilatkozik.

A törvény ismeretében la-
punk feltette a kérdést a Visz-
kis barátjának, ha tényleg 
nem kap sehonnan pénzt, 
vajon mibôl él? Tudomásunk 
szerint egy nagy, italforgal-
mazó cég is felajánlott Amb-
rusnak egy területi képviselôi 
állást, de azt sem fogadta el. 
– Attilának megmaradt négy-
öt jó barátja, akik segítik ôt. 
Egy barátjánál lakik, amíg 
nem tud a saját lábára állni. 
Tervei vannak, de ezekrôl 
még nem igazán szeretnék 
beszélni – szögezte le a jó 
barát. 

NagyOrsolya

Ambrus ismerôse szerint barátai tartják el az egykori bankrablót

Az államnak megy a Viszkis bére?
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A magyar gyerekek át-
lagosan 9 éves korukban 
kezdik el önállóan használ-
ni az internetet egy 2011-es 
felmérés szerint. Ez az átlag 
a jövôben várhatóan 5 és 6 
éves kor közé süllyed, ezért 
is döntött úgy a Magyar 
Nemzeti Hírközlési Hatóság, 
hogy komolyabban foglalko-
zik az internetes gyermek-
védelemmel – tudtuk meg 
Szalai Annamáriától, a szer-
vezet elnökétôl.

– A 9–16 évesek 60 száza-
léka napi szinten használja 
az internetet. Minden husza-
dik gyereket éri sérelem va-
lamilyen on-line tevékenység 
hatására. A televízió után az 
internetes tartalmakra is be-
vezettük a korhatárkarikák 
alkalmazását. A közbenjárá-
sunkkal számos jogellenesen 
mûködô oldal szûnt meg. 
Kezdeményezésünkre a leg-
nagyobb magyar közösségi 
portálok megváltoztatták a fel-

használók képeinek kezelését, 
megnehezítve ezzel a kép- és 
személyiséglopást – hangsú-
lyozta Szalai Annamária.

– Szeretnénk arra ösztönöz-
ni a fiatalokat, hogy a passzív 
befogadás helyett tudatosan 
használják a médiumokat. En-
nek szellemében indítjuk el a 
Médiaértés-oktató központun-
kat, amit úgy lehet elképzelni, 
mint a Roxfort varázslóképzô 
iskolát. Az oktatóközpont-
ban terveink szerint öt hely-
szín lesz, ezek közül az egyik 
legérdekesebb az internetes 

web2.0-ás szoba. Itt a gyere-
kek az irányított beszélgetés 
során számos fontos kérdést 
érintenek majd: a hirdetések és 
a keresômotorok mûködésén 
túl, a kép- és fájlletöltés által 
felvetett jogi kérdéseken ke-
resztül egészen a levelezésig. 
Használják majd a chatszobát, 
szó esik a közösségi oldalak 
elônyeirôl és veszélyeirôl is.

Lapunk egy édesapát is 
megkeresett. Arra voltunk kí-
váncsiak, hogy Benke Péter – 
a 12 éves Balázs és a 11 éves 
Ádám édesapjaként –  miként 

óvja gyerekeit a káros interne-
tes tartalmaktól. – Hallottam 
arról, hogy ma már vannak 
olyan szûrôk és szoftveres 
megoldások, amelyek segít-
ségével a káros tartalmakhoz 
nem férnek hozzá a cseme-
téim. Ilyeneket nem haszná-
lok, de mindig odafigyelek a 
gyerekeimre internetezés köz-
ben. Csak a nappaliban van 
lehetôségük számítógép elé 
ülni, és hétköznap fél órá-
nál többet nem netezhetnek. 
Elsôsorban on-line játékokkal 
játszanak, néha pedig vicces 
videókat néznek, amelyeket a 
barátaik küldenek nekik. Utób-
bi esetben többször elôfordult 
már, hogy miután végignéztük, 
megbeszéltük a filmen látotta-
kat. Azt tudatosítottam ben-
nük például az egyik filmecske 
kapcsán, hogy az elesô, ma-
gukat megütô felnôttek látvá-
nya bár megmosolyogtató, de 
a szereplôk akár meg is sérül-
hettek. 

GB

Varázslóiskolában tanulnák 
a biztonságos internetezést?

Minden 20. gyereket sérelem ér netezés közben
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Minden jel arra utal, hogy az RTL Klub hamarosan le-
igazolja Ambrus Attilát, azaz a whiskys rablót. A hatá-
lyos szabályozás kimondja: korábbi elítélt nyilatkozatá-
ért semmilyen anyagi elônyhöz nem juthat, ha mégis, a 
pénzt be kell fizetnie az államkasszába. Vajon a Viszkis 
most készülô valóságshow-jáért kapott gázsi is a magyar 
államot gyarapítja? 
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Ambrus Attila nem nyilatkozik senkinek – kivéve az RTL Klubot

Tóth Dávid a legsármosabb, 
Vass Dóra az év legszebb 
sportolója

Kroes letámadta Navracsics Tibort

Dóra lett a legszebb 
sportoló

nem mind igaz, 
ami holland



–  A rendszerváltás után 
sok évig a plakátgyûjtés a 
mûkincskereskedelmen be-
lül egy mostoha mûfaj volt. A 
mûvészi értékét azonban so-
sem kérdôjelezték meg. Na-
gyon sok híres képzômûvész 
készített plakátot, mint Rippl-
Rónai, Kassák Lajos vagy 
Vaszary János – magyarázza 
Várkonyi Ádám, aki kizárólag 
egyedi, eredeti és restau-
rált plakátokkal foglalkozik. 
– Ritkán fordul elô, hogy va-
laki elsétál a bolt elôtt, be-
jön és vesz egyet – mondja 
a galériás, miközben a falon 
megmutatja a legdrágább 
plakátot, Világháború az 
igazságért felirattal. – Ez a 
mai Fôvárosi Nagycirkusz 
1918 körüli elôadásának 
plakátja, gyakorlatilag a vi-
lágháborút mutatja be a né-
majáték. Az értékét az adja, 
hogy ritka, háborús témájú 
és jó állapotban van. Ez 180 
ezer forint – meséli a galéri-
ás, majd megmutatja a film-
plakátokat. – Ezeknél az a 
legmeghatározóbb tényezô, 

hogy a film mennyire jó, 
mennyire népszerû. A 101 
kiskutya, a Nem félünk a 
farkastól vagy Gojko Mitic 
filmplakátjai kelendôk. A pla-
kátnál, mint a festészetben, 
vannak divatos stílusok, 10–
15 éve a dohányos plakátok 
voltak menôk, ma már senki 
nem veszi meg ôket. A politi-
kai plakátok azonban mindig 
népszerûek. A nyugat-euró-
paiak a szocreált keresik. Itt 
van egy kifejezetten mûvészi 
darab, ezt például egy ame-
rikainak adtam el. Ez egy 
antifasiszta plakát 1956-ból, 
nagyon híres, sokszor rep-
rodukálták – mutatja a feke-
te plakátot, horogkeresztes 
bakancs talppal, „NEM!” 
felirattal. – Nem volt valódi 
piacgazdaság, mégis készül-
tek kereskedelmi plakátok – 
meséli a galériás, akitôl azt 
is megtudtuk, akkoriban jól 
kerestek a grafikusok. –   A 
most 84 éves Darvas Árpád 
grafikus mesélte, hogy sok 
képeslapot is kellett tervez-
niük, banális munkák voltak. 

Egyszer jött egy levél, hogy 
12 ezer forint jogdíjat kap, 
mert az egyik virágos képes-
lapját eladták a Szovjetunió-

ba, ahol hatalmas példány-
számban nyomtatták ki. Így 
jött össze egy autó ára.

szd

Egyre több fórum hangos 
a diákhitel visszafizetésének 
nehézségeitôl. Az eleinte ol-
csó megoldásnak tûnô hitel 
az egyik legdrágább termék-
ké válhat a piacon, ha csak 
a kötelezô minimálbér után 
járó részletet képes valaki 
kifizeti. Imre Zita, a Diákhi-
tel Központ kommunikációs 
igazgatója leszögezte: a ka-
mat változatlanul alacsony, 
nyolcszázalékos, de ez a 
kamat minden évben meg-
terheli a számlán lévô össze-
get, már a diákévek alatt is. 
– Ez egy olyan konstrukció, 
amelyet csak a tanulmányok 
befejezése után kell elkezde-
ni törleszteni, de nem jelenti 
azt, hogy korábban ne lehes-
sen a diákmunkával megke-
resett pénzt elôtörlesztésre 
fordítani. Ajánlatos is, mert 
a kamatok évrôl évre növel-
ni fogják az összeget, mert 
ez nem egy egyszeri kamat, 
és nincs lejárata a hitelnek, 
így nagyon hosszú ideig 
is elhúzódhat a visszafize-

tés – magyarázta Imre Zita. 
Elismerte: ha valaki csak a 
kötelezô minimális részletet 
fizeti vissza, akkor a befize-
tései nem fedezik az éves 
kamatot sem, ezért nôni fog 
a tartozása. –  Ajánlatos ha-
vonta 20–30 ezret visszafi-
zetni, mert így lehet elérni, 
hogy a kamat összegénél 
a tôkét is csökkentsük. Mi 
diplomás értelmiségiekben 
gondolkodunk, akik a ta-
nulmányaik után könnyen 
vissza tudják fizetni a hitelt, 
akár egy részletben is. Több 
tízezren már meg is tették – 
szögezte le a Diákhitel Köz-
pont munkatársa. A fórumok 
szerint nem olyan egyszerû 
visszafizetni az összeget, 
hiszen a pályakezdôknek 
nehéz az elhelyezkedés, és 
sokaknak a minimális havi 

ötezer forint körüli összeg is 
megterheli a pénztárcáját. 
Ilyen esetekben egy félmil-
liós kölcsönbôl néhány év 
alatt a kamatos kamatok mi-
att könnyen 1 millió forintra 
is rúghat a tartozás. Kozma 
Péter, a Banki hitel Károsul-
tak Egyesület munkatársa 
elmondta: középiskolákban 
végzett egy felmérést, hogy 
a diákok mennyire ismerik 
a diákhitel intézményét. –  
A legtöbb diák a költségeit 
hitelbôl kívánja fedezni. Ami-
kor elmondtam, hogy több 
milliós adósságot vesznek 
a nyakukba, és körülbelül 
negyvenéves korukig fogják 
törleszteni, mindenki arcán 
láttam a döbbenetet. A fiata-
lok nincsenek tisztában az-
zal, hogy mit vesznek fel. 

NagyOrsolya

Magyar sztároknak ma-
gyar ruhát, nevette el magát 
Lipcsei Betta, pedig vére-
sen komolyan gondolta. A 
2011-es Miss Universe Hun-
gary, momentán a TV2 Tal-
pig nô mûsorának vezetôje 
az elôbbiek jegyében bújt 
szebbnél szebb költemé-
nyekbe. A szent cél, a báli 
szezon kellôs közepén, fel-
hívni a figyelmet arra, hogy a 
hazai tervezôk éppen olyan 
pompás ruhákat képesek 
megálmodni és elkészíttetni, 
mint világsztár kollégáik.

– Mutassuk meg a világ-
nak, mire képesek a ma-
gyar divattervezôk – mond-
ta Betta, aki a fotózáson 
egymás után húzta magára 
a hazai cuccokat. Lapunk 
Makány Márta csodájában 
kapta lencsevégre a csinos 
tévést, aki bevallotta, imád 
öltözködni, ezért aztán imád-
ja a báli szezont is. A hétköz-
napokban persze inkább a 
kényelmes, sportos holmikat 
hordja, de ha jön a szezon, 
akkor kibújik belôle a talpig 
nô…

ii Közélet / Bulvár

Lényegében egy utal-
ványról van szó, amelyet a 
megye több településén, a 
hálózathoz csatlakozó bol-
tokban lehet beváltani. A 
címleteken I. András, Gizella 
királyné, Óvári Ferenc, Thuri 
György, Jókai Mór és Hor-
váth Balázs korábbi belügy-
miniszter szerepel, a bankók 
hátoldalán a térség települé-
seinek jellegzetes helyszínei 
láthatók. 

Vagyóczky Károly elmon-
dása szerint a balatoni ko-
rona terveinek megalkotása 
összesen körülbelül fél évet 
vett igénybe. – Ez az elsô 
olyan modern kori bankjegy, 
amelyen nôi arckép is szere-
pel: Gizella királyné látható 
a 10 ezer koronás címleten. 
Nagyon örültem a feladat-
nak, mert bár a forint bankje-
gyek tervezésekor is mindig 
szóba került, hogy jó volna, 

ha egy hölgy is szerepelne 
valamelyiken – például Zrínyi 
Ilona neve hangzott el –, de 
végül ez mindig meghiúsult. 
Egy szép, szimmetrikus, fia-
tal nô arcképét mindig nehe-
zebb megrajzolni, mint egy 
középkorú férfi arcát. Gizella 
királyné arcvonásainak meg-
alkotásakor a képzeletemre 
hagyatkoztam, a viselet meg-
rajzolásához a veszprémi vár 
egyik szobrát vettem alapul. 
Horváth Balázsról, akirôl fo-
tók is rendelkezésre álltak, 
egy reprezentatív portrét 
igyekeztem készíteni.

GB

Bankjegyre került 
Horváth Balázs

Diákhitel: A legjobb 
megoldás a végtörlesztés

A fiatalok többsége nincs tisztában a diákhitel 
részleteivel

A balatoni koronával márciustól találkozhatnak a Veszprém megyeiek

Csapdába kerülhetnek 
a diákhitel törlesztôi, ha 
nem tudnak havonta több 
tízezres törlesztô részletet 
vállalni. Ha valaki csak az 
5 ezer forintos alaprészle-
tet fizeti, az soha sem fog 
megszabadulni a tartozá-
sától, csupán a rendszer-
ben tartja magát, elkerülve, 
hogy felmondják a hitelét. 

Kelendô kommunista rajzok

Antifasiszta plakát ’56-ból

A plakát mûvészet és korrajz – vallja Várkonyi Ádám, aki 
egy plakátboltot üzemeltet Budapesten. A legkeresetteb-
bek még mindig a politikai témájúak, de van, aki egy Gojko 
Mitic-kép miatt nyitja ki a pénztárcáját. A szocializmus pla-
kátjairól megtudtuk, hogy a kalapot fejen kell viselni, illet-
ve, hogy utazásra vigyünk magunkkal bôröndöt.
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Betta megmutatja 
a világnak

Lipcsei Betta vallja: Magyar sztároknak magyar ruhát

F
o

tó
: i

llu
sz

tr
ác

ió

Új helyi pénzzel fizethetnek hamarosan Veszprém me-
gyében: a balatoni korona a forinttal megegyezô címle-
tekben készül, és még a bankók tervezôje is ugyanaz, aki 
az országos fizetôeszközt tervezte: Vagyóczky Károly.



110 éve született Jávor 
Pál, a legendás színész, aki-
vel elkezdôdött Magyaror-
szágon a hangosfilmgyártás. 
– Mindenki szerette, rajongá-
sig. Sok hír keringett körülöt-

te, mondják, hogy goromba 
volt, meg türelmetlen, de ez 
nem igaz. Mindig bûbájos 
volt – emlékezett egykori 
kollégájára Bárdy György, 
aki fiatal színészként kapta 

meg a legenda vígszínház-
beli öltözôjét. – Ha belépett a 
színpadra, kitört a nézôtéren 
az ôrjöngés, bárki volt mel-
lette, csak ô dominált, csak 
ôt csodálták, olyan sugárzó 
egyéniség volt.

Jávor Pál a „cigányozás”, 
a mulatás nagymestere volt, 
személyét övezô legendáját 
ez is erôsítette. Bárdy György 
szerint ezt is elegánsan tette. 
– Nagyon szeretett mulatni, 
néha kicsit túl magyarosan, 
kicsit tükörtörôsen, de mind-
ez jól állt neki. 

Több évtizednyi film- és 
színpadi szerep és el nem 
múló rajongás után Jávor Pált 
a németek Sopronkôhidára 
hurcolták. 1946-ban Ame-
rikába költözött, egy-két 
filmszerepet eljátszott Holly- 
woodban is, de az itthoni si-
kert nem tudta megismétel-
ni. Mikor visszatért Magyar-
országra, már nagyon beteg 
volt.

– Jávor Pál a legnehezebb 
idôszakban sem felejtette el, 
mit jelent humanistának len-
ni. Szembeszállt a rendszer-
rel és a legkilátástalanabb 
pillanatokban sem adta fel. 
Amerikában nagyon sokat 
olvasott, összeválogatva a vi-
lágirodalom azon szerepeit, 
amelyekrôl úgy gondolta, itt-
hon még eljátszhatja azokat 
– mondta a Helyi Témának 
Hegedûs D. Géza, aki nem 
csak filmjeibôl ismeri a legen-
dás elôdöt. – Szerencsére 
fennmaradt 21 levél, amit Já-
vor Pál és felesége írtak ame-
rikai barátaiknak, ezekben 
mesél életérôl, érzéseirôl. 
Sopronkôhidán pedig nap-
lót írt, még ott is fantasztikus 
stílusban fogalmaz, folyama-
tosan tanúbizonyságot adva 
mûveltségérôl és erkölcsi 
nagyságáról. Igazi sztár volt 
– tette hozzá Hegedûs D. 
Géza, aki két évvel ezelôtt 
alakította Jávor Pált a Kék-lila 
nyár címû darabban. 
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Esztergályos Cecília azt 
mondja, nem tehet róla, 
hogy ilyen optimista. Sze-
reti, ha másoknak örömet 
tud okozni és azt is, ha egy 
férfi belenéz a szemébe.  
Hamarosan elindul az Esz-
tergályos Cecília Színház-
zal az országba, emellett 
pedig egykori Família kft.-s 
férjével, Ádám Tamással is 
színpadra lép.

– Hogy érzi magát?
– Hatvankilenc évesen? 

Remekül. Huszonkilenc éve-
sen másképp éreztem ma-
gam, nyilván jobban. Az em-
ber megy lefelé a lépcsôn és 
egyszer csak leér a pincébe, 
de annak is örülni kell, hogy 
egyáltalán halad.

– Az optimizmusa sosem 
hagyta el?

– Soha. A mamámtól örö-
költem, a papámtól pedig 
a szangvinikus természe-
temet. Annak nem lehet ál-
landóan örülni, hogy ennyi 
idôs vagyok, de annak igen, 
hogy ennyi mindent megél-
tem. Sosem voltam teljesen 

elégedett ember, mindig el 
akartam érni valamit. Ez hajt 
elôre a hétköznapok szür-
keségében. Ma például 10 
oldalnyi szöveget kell meg-
tanulnom. Darvas Ivántól 
tanultam, hogy a végszava-
kat –  mondatokat magnóra 
mondom, és ha a színpadon 
a partner nem azt mond-
ja, akkor is ki tudok úszni a 
partra.

– Ennyi pályán eltöltött év 
után is van lámpaláz?

– Bármi elôfordulhat, 
megzavarhat. Nekem pél-
dául nem szabad súgni az 
elôadások alatt.

– Most milyen szöveget ta-
nul, milyen munkái vannak?

– Elindul az Esztergá-
lyos Cecília Színház, Isten 
segítségével az egész or-
szágot bejárom. Egy stand 
up show-t adok elô, a címe: 
Meddig vagyok! Ez az elmúlt 
50 évem színpadon, tele-
vízióban, filmen. Bár szín-
padon 60 éve vagyok, mert 
1951-ben vettek fel a Balett 
Intézetbe. A másik munkám 
a Köszönj vissza, szere-

lem címû darab, amelyben 
Ádám Tamással játszom. 
Ez egy romantikus vígjáték 
két színészrôl, akik 40 évvel 
korábban egy színpadon 
játszottak, együtt is éltek, 
de a férfi külföldre ment. Ha-
zatérése után rá sem lehet 
ismerni, sok szerelem, sok 
vita – pont, mint az életben. 

– A stand up show-jából 
mennyire ismerhetjük meg?

– Maximálisan. Felfedet-
len titkaim vannak, mindent 
elmondok, amire a közön-
ség kíváncsi. Közben vetítek 
és lehet kérni, hogy melyik 
elôadásról, forgatásról be-
széljek.

– Arra hogy reagál, ha va-
laki szexszimbólumként be-
szél önrôl?

– Tény és való, hogy 18 
éves koromtól jó alakú lány 
voltam és a mai napig sze-
retem, hogy nô vagyok. Egy 
nô 950 évesen is nô és szük-
sége van a flörtre. Semmi 
rosszról nem beszélek, csak 
arról, hogy egy férfi és nô kö-
zött szükség van a szikrára.
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Jávor Pál ma is él
Az 53 éve elhunyt Jávor Pál emlékét nem csak filmjei ôrzik, 

a legnépszerûbb közösségi portálon valaki külön oldalt csi-
nált neki, így akár ismerôsünk is lehet a legendás színész. 

Az ifjú rockzenerajongók elôtt sem ismeretlen Jávor Pál 
neve, a népszerû Kiscsillag együttes egyik dalának is ô a 
címadója. „Szegény Jávor Pál, biztos sokat smároltál le ron-
da nôt, csak odarakták eléd, fogtad a fejét”– szól a refrén, 
emlékeztetve a sármôr nôknél elért sikerére.

Egy várpalotai együttes pedig felvette a színész nevét. A Já-
vor Pál Nemzeti Czigányzenekar úgy fogalmaz, mûsorukkal 
tiszteletüket és csodálatukat szeretnék kifejezni névadójuk 
mûvészi és emberi nagysága elôtt.

Ördög Nóra nôi mûsor- 
vezetô társat kapott Lilu sze-
mélyében. A Csillag Szüle-
tik tehetségkutató mûsort a 
megszokottól eltérôen két 
hölgy fogja vezetni. Nóra bol-
dog, hogy új mûsorvezetô 
társa mellett végre ismét 
hordhat magas sarkú cipôt. 
– Korábban sem a csator-
na kérte, hogy Sebestyén 
Balázs mellett ne vegyek fel 
tûsarkút, ez az én döntésem 
volt. Liluval viszont egyforma 
magasak vagyunk és ô is 
szereti az ilyen cipôket – ma-
gyarázta lapunknak Ördög 
Nóra, aki tíz évig versenytán-
colt, ezért nem okoz gondot 

számára a többórás ácsor-
gás a kényelmesnek nem 
nevezhetô lábbeliben. 

NagyOrsolya
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Sugárzó egyéniség, igazi sztár volt 

levelek Jávor Páltól
Egy nônek 950 évesen is szüksége van a flörtre

nekem ne súgjanak!

Jávor Pál színészlegenda egyszerre volt sugárzó 
egyéniség és igazi sztár

Esztergályos Cecília felfedi kibeszéletlen titkait
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Friderikusz kerülné Vágó István kliséit nóri újra  magas 
sarkúbanAnno Friderikusz Sán-

dor legutolsó produkciója 
botrányba fulladt, ugyanis 
a Meglepô és Mulatságos 
adásának a kazettáját nem 
adta át a csatornának su-
gárzásra, de ma már csak 
nevetnek a történteken. 
– Mindig szerettem volna 
megnézni az új székhá-
zat, de korábban be se 
tehettem ide a lábamat. A 
botrány óta egyszer vol-
tam itt a Heti Hetes felvé-
telén, többet nem hívtak 
– mondta Friderikusz az 
RTL Klub tavaszindító saj-
tótájékoztatóján. – Haza-
vittem a kazettát, és em-
lékszem, úgy ébredtem, 
hogy szorítottam magam-
hoz. A televízióban Erôs 

Antónia jelentette be, hogy 
elmarad a mûsor – mond-
ta Friderikusz, aki elôször 
nem a kvízmûsor vezeté-
se miatt kezdett tárgyalni 
az RTL Klubbal, de végül 
meggyôzték. – Nem szere-
tem az ilyen mûsorokat, így 
a vezetését csakis azzal a 
megállapodással vállal-
tam el, ha másként csinál-
hatom, mint Vágó István. 
Tisztelem és nagyra tartom 
ôt, de nem szeretném az 
általa már elhasznált klisé-
ket alkalmazni. Tudom, ez 
egy kötött licenc, de ma-
gamra formáltam a mûsort 
– mondta Friderikusz, aki-
nek mûsorát szerdánként 
adja majd a csatorna.

NagyOrsolyaFridi ma már nevet a botrányon

Nóri most vált
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Visszatért az RTL Klub képernyôjére a tizenkét éve vi-
harosan távozó Friderikusz Sándor. A mûsorvezetô Fábry 
Sándortól vette át a Legyen ön is Milliomos! kvízmester 
szerepét, noha saját bevallása szerint nem is szereti az 
ilyesfajta mûsorokat. 

Fekete-fehér filmjeit a fiatalok nem nézik, pályatársai 
már nem játszanak, mégis mindenki ismeri Jávor Pált. Az 
elsô magyar filmsztár jellegzetes bajuszával a férfiideált 
testesítette meg, megmutatta, hogyan mulat a magyar, 
de embersége is legendás volt. 



Tatár Csilla karrierje a 
Megasztár alatt kezdett fel-
felé ívelni, elôször riporter-
ként, majd a Megamánia 
kísérômûsor mûsorvezetô- 
jeként tûnt fel a produk-
cióban. Nyártól a Mokka 
címû reggeli mûsor állan-
dó vezetôje. – Imádom a 
kora reggeleket, fôleg nyá-
ron, mikor még ébredezik 
a város. Hûs a levegô, a 
rádióban ugyanazok a ze-
nék szólnak, a házaknál 
ugyanakkor gyulladnak fel 
a fények, mint az Idôtlen 
idôkig címû filmben, min-
dig ugyanaz történik – ma-
gyarázta Csilla. – Már gye-
rekkoromban mûsorvezetô 
szerettem volna lenni. Éve-
kig voltam riporter, végül 
a Megasztár hozta meg a 
szakmai sikereket – mondta 
a mûsorvezetô, akit érzéke-
nyen érint a versenyzôk ki-
esése. – Sírós fajta vagyok, 
és amikor a búcsúdal fel-
csendül, teljesen elérzéke-
nyülök. Négy órával elôtte 
még biztatom ôket, majd az 
este végén látom, hogy a 
kiesô csomagol. Nehéz pil-
lanatok ezek! 

Nagy
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– Fiatal korom óta egész-
ségesen akartam táplálkoz-
ni és sokáig bedôltem az 
aktuálisan divatos módsze-
reknek. Ezekkel azonban 
semmire nem jutottam – 
kezdte Szendi Gábor. –  Pszi-
chológusként megtanultam 
értelmezni a szakirodalmat, 
felismerni az álkutatásokat, 
és ezzel felfegyverkezve 
kezdtem táplálkozáskuta-
tásba. A kiindulópontom az 
volt, hogy napjaink civilizá-
ciós betegségei a természe-

ti népeknél ismeretlenek. 
Az elsô magas kultúrákban 
megjelent a földmûvelés, 
a növényi tápanyagokhoz 
azonban az emberi szer-
vezet nem tudott tökélete-
sen alkalmazkodni. Azután, 
ahogy az újkorban a nyuga-
ti ember táplálkozása egyre 
inkább szénhidrátalapúvá 
vált, megjelent a szívinfark-
tus és a cukorbetegség – 
napjaink két legjelentôsebb 
civilizációs betegsége. 
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– A szakmabeliek között 
nagyon magas a cukor-
betegek száma. Nagy a 
felelôsségünk abban, hogy 
a vendégeinket megóvjuk 
ettôl a veszélytôl. Magyar-
ország ebbôl a szempont- 
ból Nyugat-Európához vi-
szonyítva nagyon le van 
maradva. Sokkal tudato-
sabbak külföldön a vá-
sárlók: megkérdezik egy 
cukrászdában, hogy mibôl 
készült az adott termék, 
milyen cukrot használtak 
az elkészítéséhez – mond-
ja Pataki János, aki sze-
rint a hazai cukrászdák is 
igyekeznek egyre egész-
ségesebb édességeket kí- 
nálni, ami a termékek re- 
ceptúrájának megváltozta-
tásával is jár.

– Húsz évvel ezelôtt 
még egyfajta kristálycuk-
rot használtunk a fagylal-
tok készítéséhez, ma már 
ötfélébôl válogatunk. A jól 
ismert édességek, süte-
mények ugyanúgy néznek 
ki, mint eddig, de a cukor 
mennyiségét csökkenteni 
lehet bennük, például nö-

vényi rostokkal helyettesít-
ve azokat, anélkül, hogy az 
ízvilág megváltozna. Pataki 
János szerint az édességek 
többségét meg lehet újítani 
az új trendek fényében, de 
van, amikor a hagyomá-
nyokhoz kell ragaszkodni.

– A dobostorta hama-
rosan belekerül az élelmi-
szerkönyvbe. Ennek van 
egy meghatározott cukor-, 
csokoládé- és vajtartalma, 
amelytôl nem lehet eltér-

ni. Ilyenkor a mértékletes 
fogyasztás teszi egészsé-
gessé az édességet.

– Mi kevesebb cukorral, 
több, lágyabb krémmel, va-
lódi nemes alapanyagokból 
készítjük a termékeinket 
– mondja Zila László  mes-
tercukrász. – A csokoládé 
valódi például. Magvakat 
is felhasználunk tortákhoz 
is. Bár a kalóriatartalom 
nagyobb, de a minôség is 
jobb. A köles olyan alap-

anyag, amit lisztérzékenyek 
is fogyaszthatnak, lúgosít 
is, ráadásul hazai termék. 
Rengeteg valódi gyümöl-
csöt használunk, ezekbôl 
is a hungarikumokat, pél-
dául a barackot részesítjük 
elônyben. Ami egészségte-
len: az a festékek, aromák, 
tartosítószerek. Teljesen 
rossz irány, ha kemikáliák-
kal próbálják az ízeket, a 
látványt feldobni.

GB

A cukrászdákban is az egészségesség a trendi

A dobostorta ellenáll a nyugatnak

Kevesebb cukor, több krém, nemesebb anyagok

A kôkorszaki ôsember nem fogyasztott kenyeret

Csilla szereti a reggeli csendet

Táplálkozzunk úgy, 
mint az ôsember!

A sütemények, édessé-
gek készítése során egyre 
nagyobb az igény az egész-
ségközpontú szemléletre – 
mondta el Pataki János, a 
Magyar Cukrász Iparosok 
Országos Ipartestületének 
elnöke. 

Egyre népszerûbb a paleolit életmód, azaz a kôkori ét-
rend. Hívei szerint ez a módszer segít a legtöbb civilizá-
ciós betegségen, mellékterméke pedig a fogyás, aminek 
sokan örülnek. Magyarországon Szendi Gábor pszicho-
lógus terjesztette el a paleo-táplálkozást. Szerinte, mivel 
a gabonafélék és a tejtermékek csupán az utóbbi tízezer 
évben váltak az ember táplálékává, ezeket máig nem tud-
juk tökéletesen megemészteni. 
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Tatár Csilla: 
sírós fajta vagyok 
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– Nem sznobizmusból 
eszem bioételeket. Szere-
tem tudni, hogy mi kerül 
a tányéromra, és örülök, 
hogy ma már megbízha-
tó forrásból szerezhetem 
be az ételeket – magya-
rázta az erdélyi szárma-
zású Bíborka, aki évekkel 
ezelôtt a Megasztárban 
tûnt fel. – Édesanyám 
Erdélybôl szokott küldeni 
alapanyagokat és gyógy-
növényeket, amirôl tudom, 
hogy mikor és hol szedik 
le. Ezekbôl általában ma-
gam készítem el az étele-
ket, mert nagyon szeretek 
fôzni. Egyik specialitásom 
a tönkölykenyér, a másik a 
vega szalámi. Az interneten 
találtam egy receptet, len-
magból készül és azoknak 
is ízlik, akik húsevôk – ma-
gyarázta Bíborka, aki azért 
kerüli a húsételeket, mert 
– elmondása szerint – va-
lódi állatbarát. – Egy éve 
nem eszem húst, nem is 
gondolok rá. Nem egybôl 
hagytam abba, fokozato-
san csökkentettem a meny-
nyiséget. Gyerekkorom óta 
kötôdöm az állatokhoz, és 
rájöttem, hogy akit szere-
tek, azt nem eszem meg, 
ezért inkább lemondtam a 
húsevésrôl! 

NOBocskor Bíborka kerüli a húst

nem eszi meg, akit szeret
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Bocskor Bíborka, a Magashegyi Underground zene-
kar énekesnôje néhány éve lett vegetáriánus. Fontosnak 
tartja az egészséges táplálkozást, emellett gyerekkorától 
szereti és védi az állatokat. 



– Minden túlzás nélkül 
mondhatom: megmentették 
az életemet! Gerincmûtétre 
kellett mennem, szerencsére 
készítettek EKG-vizsgálatot, 
amely kimutatta a szívem 
rendellenességeit… Ez két 
éve történt. Csakis a házi-
orvosomnak és assziszten-
sének az érdeme, hogy ma 
teljes életet élhetek a csalá-
dommal – írta az OALI hon-
lapján is olvasható ajánlásá-
ban dr. Sonkoly Iván egyik 
hálás betege. 

– Öt éve húsvétkor rosszul 
éreztem magam, kérésemre 
a fôorvos úr rögtön jött, az-
tán mentôt hívott. Pacema-

kert kaptam. Odaadó orvo-
somnak és asszisztensének 
köszönhetôen gyönyörköd-
hetek az unokáimban és 
gyermekeimben – szól egy 
másik beteg ajánlása.

Összesen tizenhat ilyen és 
ezekhez hasonló történetet 
küldtek be dr. Sonkoly Iván 
betegei, miután tudomást 
szereztek a pályázatról. A 
praxishoz ezerötszázan tar-
toznak, de mintegy nyolc-
ezer szavazattal végeztek az 
élen. 

– Rendkívül megtisztelô, 
hogy a betegeink bennünket 
ajánlottak. Igyekszünk jól vé-
gezni a munkánkat; nagyon 

fontos a szakszerûség, de 
úgy gondolom, legalább eny-
nyire fontos az emberi oldal 
is, a betegekkel való jó kap-
csolat, a bizalmuk elnyerése. 
Igyekszem korrekt módon 
tájékoztatni pácienseimet a 
betegségükrôl, a tervezett 
vizsgálatokról, kezelésekrôl, 
beavatkozásokról, és olyan 
gyógymódok igénybevételé-
re bátorítom ôket, amelyek 
tudományosan bizonyítottak 
– fogalmazta meg sikerük tit-
kát a díjazott orvos. 

Dr. Sonkoly Iván a házior-
vosi munka mellett foglalko-
zás-egészségügyi orvosként 
dolgozik, a Gyula-Sarkad kis-
térség negyven praxisának 
szakfelügyelô fôorvosa, a bé-
késcsabai háziorvosok táp-
pénzes felülvéleményezôje 
és a Magyar Orvosi Kamara 
Békés megyei alelnöke is. 
A háziorvosin kívül foglalko-
zás-egészségügyi, valamint 
belgyógyászati szakvizs-
gával rendelkezik, és tavaly 
megszerezte az egészség-
biztosítási szakorvosi címet. 
A Szegedi Tudományegye-
tem akkreditált oktatóorvo-
sa, részt vesz a rezidenskép-
zésben, szakfolyóiratokban 
publikál. Betegei elismerik 
a tudását, emiatt és ember-
ségéért tartják nagyra: – A 
körzet idôs betegeit kereszt-
nevükön szólítja, ismeri a 
bajaikat, mindenkihez van 
egy kedves szava. Nagyon 
szeretném, ha a doktor úr 
és asszisztense a díjazottak 
között lenne, legalább egy 
kis töredékét kapnák annak, 
amit valójában megérdemel-
nek – írta egyikük. 

A díjjal egy oklevél, vala-
mint egy festmény járt, és  
egy új EKG-készülékkel is 
gyarapodott a rendelô. Dr. 
Sonkoly Iván praxisát ezúttal 
elégedett betegei juttatták 
elismeréshez. 

MikóczyErika

– Nem örömmel megyünk 
fogorvoshoz, de ha muszáj… 
A fogfájás mindig rosszkor 
jön, mi van, ha hétvégén?

– Városunkban már a 
rendszerváltás elôtt is megol-
dott volt a fogászati ügyelet a 
Munkácsy utcai rendelôben. 
Azóta pedig pályázat út-
ján látták el ezt a feladatot, 
amely az önkormányzat 
számára kötelezô. Hosszú 
évekig dr. Kônig János volt 
az ügyeletes orvos, ám 2011-
ben bekövetkezett halála 
miatt megszûnt a fogászati 
ügyelet. Ilyen elôzmények 
után a városi önkormányzat 
márciusban pályázatot írt ki 
a hétvégi, illetve az ünnep-

napokon történô fogászati 
ellátásra. A pályázat ered-
ménytelennek bizonyult, újra 
megpályáztatták, azonban 
nem volt jelentkezô.  

– Végül hogyan sikerült 
megoldani a hétvégi fogásza-
ti ügyeletet?

– A szakma és a város-
vezetés összefogásával. Az 
általam vezetett egészség-
ügyi bizottság javaslatára a 
békéscsabai fogorvosokkal 
történt egyeztetés után egy 
konstrukciót dolgoztunk ki 
közösen, és úgy döntöttünk, 
hogy Békéscsabán az ön-
kormányzattal területi ellá-
tásban lévô fogorvosokkal 
oldjuk meg. 

– Mit jelent ez nekünk, be-
tegeknek? Kell-e fizetni a be-
avatkozásért?

– A sürgôsségi fogászati 
ellátást a hétvégi és ünnep-
napi ügyeleti rendszerben 
térítésmentesen végzi a me-
gyeszékhely tizennyolc fog-
szakorvosa. Rotációs rend-
szerben minden fogorvos 
a saját rendelôjében látja 
el – szombaton és vasárnap 
nyolctól tizennégy óráig, va-

lamint az ünnepnapokon – az 
ügyeletet. Így egy évben há-
rom-négy alkalommal kerül 
sor egy fogorvosra. Az orvos 
neve és a helyszín havi frissí-
tésben az interneten nyomon 
követhetô. A beosztást már 
egész évre elôre elkészítet-
tük, s a szakorvosok önként 
vállalt feladatként vesznek 
részt a betegellátásban.

– Kik voltak mindebben a 
segítségére?

– Elismeréssel és köszö-
nettel tartozom fogorvos 
kollegáimnak, a városveze-
tésnek. Vantara Gyula pol-
gármester javaslatára az ön-
kormányzat félmillió forinttal 
támogatta a fogászati ügye-
leti rendszer beindítását. Egy 
laptopot is beszereztünk, 
amely az ügyeletes kollega 
adminisztratív munkáját se-
gíti a jelentések leadásában 
a társadalombiztosítás felé. 
Szakmai és emberi elismerés 
illeti a megyei szakfelügyelôt, 
dr. Simon Fiala Jánost, aki fi-
gyelemmel kísérte, tapaszta-
lataival segítette az ügyeleti 
rendszer kialakítását.

VándorAndrea
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2008-ban Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetést kapott

Dr. sonkoly Iváné az év praxisa
A körzet idôs betegeit a nevükön szólítja

Fogászati ügyelet Békéscsabán
Az összefogás példaértékû

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

Telefon:
30/3270988,
20/5620740

Hricsovinyi Tamás ügyvezetô

Az Országos Alapellátási Intézet (OALI) múlt évben má-
sodszor hirdette meg az „Az év praxisa” pályázatot, ezút-
tal úgy, hogy a betegek a határon túli praxisokat is nevez-
hették. összesen 218 érvényes ajánlás érkezett, a zsûri 
ezek közül választotta ki a 10 legjobb hazai és a 10 legjobb 
határon túli praxist, amelyekre ezután interneten lehetett 
voksolni. A határon túliak közül a legtöbb szavazatot a 
székelyudvarhelyi dr. Csáki Mária kapta, a hazaiak közül 
pedig a harmincöt éve Békéscsabán dolgozó dr. Sonkoly 
Iván végzett az élen. A Dózsa György úton praktizáló há-
ziorvos szerint ez csapatmunka eredménye, amelyben ko-
moly szerepe van asszisztensének, Pauló Máriának is. 

A fogorvosoknak és a 
városvezetésnek köszönhe-
tôen február elsejétôl ismét 
megoldott a hétvégi és ün-
nepnapi fogászati ügyelet 
ellátása a megyeszékhe-
lyen. A példátlan összefo-
gásról, az elôzményekrôl dr. 
Kerekes Attila, Békéscsaba, 
Békés város és környéke 
szakfelügyelô fogorvosa tá-
jékoztatta lapunkat.

A szûrés életet menthet
Emlôszûrés

A mellrák a nôk egyik leg-
rettegettebb betegsége, ko-
moly lelki traumát okozhat, 
különösen, ha mellamputá-
cióval jár. A csabai Réthy Pál 
kórházban 2004 októberétôl 
van emlôszûrés, a 45–65 év 
közötti asszonyoknak két-
évente küldenek behívót. Az 
elmúlt években a megjelené-
si arány dr. Nédó Erika orvos 
igazgató tájékoztatása szerint 
mégis csak ötven százalék 
körüli volt. 

Az emlôszûrésen meg-
jelenô hölgyeknek elôször né-
hány egészségi állapotukkal 
kapcsolatos kérdésre kell vá-
laszolniuk. Az emlôket ezután 
fizikális, tapintásos vizsgálat-
nak vetik alá, majd a mam-
mográfiás vizsgálat során az 
emlôkrôl két-két (felülnézeti 
és oldalirányú) röntgenfel-
vételt készítenek. Ehhez az 
emlôket két lap között kissé 
összenyomják, hogy tisztább 
képet kapjanak. A felvétele-
ket egymástól függetlenül két 

radiológus értékeli. Amennyi-
ben nincs eltérés, akkor a kór-
ház nem küld értesítést, csak 
két év múlva egy új behívót az 
aktuális szûrésre.

Ha a röntgenfelvételeken 
a szakember árnyékokat lát 
– amely lehet akár apró me-
szesedés, jóindulatú csomó 
vagy ciszta is – óvatosságból 
fél-egy év múlva ellenôrzô 
vizsgálatra lehet szükség. 
Ha a pontos diagnózishoz 
kiegészítô vizsgálat szüksé-
ges, újbóli behívólevelet küld 
a kórház az idôpont megjelö-
lésével. Ekkor ultrahangvizs-
gálatra és speciális röntgen-
felvételre kerülhet sor. Egyéb 
esetekben szövettani minta-
vételre is szükség lehet.

Az emlôszûrésnél alkalma-
zott mammográfia megbíz-
hatósága 85–90 százalékos, 
ezért a két vizsgálat között az 
önvizsgálat elengedhetetlen. 
A szûrésre való bejelentkezés 
közvetlen száma: 441-719.

M.E.

Jelentkezzen még a változások elôtt OKJ-s 
tanfolyamokra Békés megyében!

2012tavaszratervezettOKJstanfolyamokamegyében:

Tájékozódjontovábbiképzésekrôlis!
Infóvonal: (66) 520072
bekescsaba@perfekt.hu

Perfekt Zrt., Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
www.perfekt.hu/bekes,www.facebook.com/PerfektKepzes

• Megújuló energiaforrás 
energetikus

• Targoncavezetô

• Emelôgép-kezelô

• Munkavédelmi technikus 
(03.02.)

• Közbeszerzési referens 
(az új közbeszerzési
törvény alapján)

• Pénzügyi-számviteli 
ügyintézô

• Mérlegképes könyvelô
• Vállalkozási ügyintézô
• Valutapénztáros és 

valutaügyintézô
• Bérügyintézô 
• Társadalombiztosítási és 

bérügyi szakelôadó
• Személyügyi ügyintézô
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Az a sötét felhô, ami a 
Békéscsaba–Arad–Békés- 
csaba szupermaraton idei 
megrendezése körül kerin-
gett, elhárult, ma már nyu-
godtan mondhatjuk, hogy 
idén is megrendezzük a 
versenyt – jelentette be feb-
ruár közepén a városházán 
Tóth Sándor, a Buda-Cash 
Békéscsabai Atlétikai Club 
ügyvezetô igazgatója. Le-
het tehát edzeni, elôvenni 
a futócipôt, a biciklit vagy 
a görkorcsolyát, mert 2012. 
május 19–20-án újra jön 
a szupermaratoni, amely 
idén az Elôre centenáriumi 
programsorozat egyik ki-
emelt rendezvénye.  

– Az a tény, hogy tizen-
ötödik éve rendezik meg 
a versenyt – mondta Kiss 
Tibor alpolgármester – és 

maga a szupermaraton is 
a kitartás diadala. Tizen-
öt éven keresztül egy több 
száz fôt megmozgató, több 
települést érintô, határon át-
nyúló rendezvényt életben 
tartani óriási munka. Le a 
kalappal a Czeglédi Katalin 
marketingvezetô, Tóth Sán-
dor és valamennyi szervezô 
elôtt, de le a kalappal azok 
elôtt is, akik megteszik ezt a 
távot. Tavaly 658-an vettek 
részt a szupermaratonin, 
amely mostanra átment egy 
nagy össznépi szabadidôs 
programba. 2012 a sport 
éve, jön az olimpia, de 
kiemelkedô ez az esemény 
is, amely térségünkben a 
legtöbb amatôr sportolót 
vonzza – fogalmazott az al-
polgármester. 

Bognár Levente, Arad 
alpolgármestere szerint a 

szupermaratoni nemcsak 
a két megyeszékhelyet 
köti össze, hanem renge-
teg embert is, és tizenötö-
dik éve a határon átnyúló 
együttmûködés komoly 
szimbóluma is. 

– A versenyt Arad és Bé-
késcsaba közös gyerme-
keként kezeljük – jegyezte 
meg Mészár Sándor, az Arad 
Megyei Sportigazgatóság 
igazgatója. – Biztos vagyok 
benne, hogy Arad és Békés-
csaba nem hagyja magára a 
gyermekét tizenöt vagy akár 
huszonöt éves korában sem 
– mondta az sportigazgató-
ság igazgatója.

Szigeti Csaba, a hivatal 
sportcsoportjának vezetôje 
hozzátette, hogy 2012 Bé-
késcsabán az Elôre centená-
rium éve, amelynek menet-
rendjébe a szupermaraton is 
bekerült. Az együttmûködés 
konkrét formáit még keresik: 
az elképzeléseik között sze-
repel például egy Arad–Bé-
késcsaba labdarúgó-mér- 
kôzés az egykori vérre menô 
meccsek emlékére, de per-
sze nem csak labdarúgás-
ban gondolkodnak. 

2012. május 19–20-án te-
hát tizenötödik alkalommal 
jön a Békéscsaba–Arad–Bé- 
késcsaba szupermaraton. 
Köszönet mindenkinek, aki 
ezt lehetôvé teszi.

MikóczyErika
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– Hosszú évekre kelle-
ne visszatekinteni ahhoz, 
hogy olyan fantasztikus 
eredményeket hozó nyarat 
említhessünk, mint amilyen 
a tavalyi volt – mondta Kiss 
Tibor alpolgármester ünnepi 
beszédében. – Baji Balázs 
az ostravai U-23-as Európa-
bajnokságon szerzett ezüst-
érmével olyan eredményt 
ért el, amilyet békéscsabai 
atléta ilyen szintû versenyen 
még sohasem. Márton Anita 
ugyanezen a viadalon disz-
koszvetésben a dobogó 
harmadik fokára állhatott. 
Bohus Richárd úszó a belg-
rádi ifjúsági Európa-bajnok-
ságon harmadikként csapott 
a célba. Az Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválon Makra 
Noémi tornász aranyérmet 
szerzett. Erdôs Viktor tagja 
volt a kínai sakkvilágbajnok-
ságon ötödik helyen végzett 
magyar nemzeti csapat-
nak. A Speciális Olimpiáról 
Kurucz Georgina tért haza 
több éremmel. A József At-

tila Lakótelepi Tömegsport 
Egyesület sportolói most is 
hozták az eredményeket, 
három évtized alatt a világ-
versenyeken már 147 érmet 
nyertek, de kézilabdásaink, 
labdarúgóink és a röplabdá-
sok is szépen szerepeltek – 
sorolta a múlt évi eredmény-
listát az alpolgármester.  

Hagyomány, hogy a ren-
dezvényen díszvendéget 
köszöntenek, idén a válasz-
tás Kovács Péterre, a Békés-
csabai Elôre NKSE edzôjére 
esett, aki az évszázad kézi-
labdázója, 323-szoros vá- 
logatott, három olimpia 
résztvevôje, világbajnoki 
ezüstérmes, sokszoros gól-
király, és edzôként is letette 
a névjegyét. A fogadáson 
külön köszöntötték a nemré-
giben hetvenedik születés-
napját ünneplô Lukács Jó-
zsefet, Marosvölgyi Károlyt 
valamint Baukó Andrást. 
Megemlékeztek azokról a 
sportemberekrôl is, akik 
az elmúlt egy esztendôben 

hunytak el: Berczik Zoltán, 
Cemann Ferenc, Hankó Pál, 
Ondrejcsikné Zelenyányszki 
Judit, Kováts Tibor, Klembucz 
Ferenc és Prohászka Zsolt.

Az élsportolói fogadás 
meghívásának az volt a fel-
tétele, hogy a sportolók az 
év során, világversenyen 
vegyenek részt, ettôl csak 
kivételes esetben tértek 
el a szervezôk. A díjazot-
tak névsora klubonként a 
következô: Békéscsabai 
Atlétikai Club: Baji Balázs, 
békéscsabai felkészítôje 

Medovarszki János; Már-
ton Anita, edzôje Eperjesi 
László; Madarász Viktó-
ria, edzôje Tóth Sándor; 
Petrovszki Tibor; Marton 
Mercédesz, felkészítôje Ur- 
banikné Rosza Mária; Ko-
vács Barbara, felkészítôje 
Germán Tibor. Torna Club 
Békéscsaba: Makra Noémi, 
felkészítôje Unyatinszkiné 
Karakas Júlia és Unyatinszki 
Mihály; Böczögô Dorina és 
Lónai Hajnalka,  felkészítôik 
Bereczkiné Harangozó Il-
dikó és Petrovszki Pál. 

Karácsonyi Lajos Vívó 
SE: Bohus Réka, edzôje 
Galli Zsolt; Tóth Annamá-
ria. Békéscsabai Elôre 
Úszó Klub: Bohus Richárd,  
felkészítôje Szarvas János. 
József Attila Lakótelepi 
Tömegsport Egyesület: 
Hanicz Nelly,  Andó László, 
Benedek Zsolt, Szabó Lász-
ló, Opauszki Dávid, Csák 
Bence, felkészítôik Gregor 
László, Debreczeni Dezsô 
és Hricsovinyi Károly; Ta-
kács Barbara,  felkészítôje 
Krajcsó István. Zahorán Kitti, 

felkészítôje Farkas András. 
További díjazottak: Erdôs 
Viktor, Jasna Toskovics, 
Gávai Szonja, Kurucz Geor-
gina és a felkészítôje Hajdu 
László, Szpisják Zsolt. Sze-
nior korosztályban: Bagdi 
Ferenc, Vozár András, Fa- 
bulya Attila, Hajtman János, 
Juhászné Tóth Margit, dr. 
Kocsor Ferencné és Papp- 
né dr. Marik Sarolta.

A Sportszakmai Ta-
nácsadó Testület döntése 
alapján az év férfi sporto-
lója Baji Balázs, az év nôi 
sportolója Márton Anita, az 
év legjobb utánpótlás korú 
fiú versenyzôje Andó Lász-
ló, legjobb utánpótlás korú 
lány versenyzôje Makra 
Noémi lett. Az év csapata a 
Békéscsabai Röplabda SE 
NB I-es nôi együttese, az év 
edzôje Pásztor József, a Bé-
késcsaba 1912 Elôre SE NB 
II-es labdarúgócsapatának 
edzôje. Az év sportvezetôje 
Lovas István, a 2012-ben 
30. jubileumi évfordulóját 
ünneplô József Attila Lakó-
telepi Tömegsport Egyesü-
let ügyvezetô elnöke. Az év 
támogatója 2011-ben a Bé-
kés Megyei Vízmûvek Zrt., 
amely évek óta anyagilag 
vagy természetben segíti a 
város sportegyesületeit.

M.E.

élsportolókat fogadtak a városháza dísztermében
A város vezetôi a világversenyek csabai résztvevôit köszöntötték

A József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület versenyzôi és vezetôi

Tóth Sándor, Kiss Tibor, Bognár Levente, Mészár Sándor

A városháza dísztermében, február közepén Vantara 
Gyula polgármester és a város vezetôi fogadták azokat 
a sportolókat és felkészítôiket, akik az év során világver-
senyeken vettek részt. A hagyományos élsportolói foga-
dásra a hófúvás és a versenyekre való felkészülés miatt 
nem tudott mindenki eljönni, így is csaknem megtelt a 
díszterem, mert a csabai sportolók több sportágban is 
ott vannak a nemzetközi élvonalban.  

Békéscsaba–Arad–
Békéscsaba szupermaraton

Az Elôre centenárium kiemelt rendezvénye
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A Körösök Völgye Na-
túrpark Egyesület nyertes 
pályázata nyomán három 
magyar és egy romániai te-
lepülés közremûködésével 
megindulhat a Békéscsabát 
Nagyszalontával közvetlenül 
összekötô, összesen 28 kilo-
méteres, mintegy 600 millió 
forintos kerékpárút kivitele-
zése. A Magyar Aszfalt Kft. 
szakemberei ôszre ígérik 
a munkálatok befejezését. 
A kivitelezési szerzôdést a 
múlt héten írták alá. 

– Nemcsak turisztikai 
szempontból, hanem a bel- 
és külterületi kerékpározás 
biztonságosságát tekintve 
is komoly jelentôségû ez az 
összesen négy település 
komplex együttmûködésén 
alapuló beruházás – hang-
súlyozta Vantara Gyula a ki-
vitelezési szerzôdés aláírása 
elôtt. A polgármester gratulált 
a közbeszerzési eljárásban 
nyertes cég képviselôinek 
és sok sikert kívánt a mun-
kához. Leszögezte, hogy a 
beruházásnak köszönhetôen 
létrejövô szakasz egy nap 
alatt kényelmesen bejárható 
lesz kerékpárral, ami turiszti-

kai szempontból vonzó lehet 
az aktív kikapcsolódás hívei 
számára.

A kivitelezô szakembe-
rei arról tájékoztattak, hogy 
az aláírást követôen rögtön 
megkezdik a munkát, vagyis 
megindul az összesen 28 ki-
lométeres zúzott kôalapon 
fekvô kétrétegû aszfaltcsík 
és a hozzá tartozó jelzô- és 
közvilágítási rendszer kiala-
kítása. Lazkovich István, a 
Magyar Aszfalt Kft. területi 
igazgatója hozzátette, hogy 
„lombhullásra” el is készül-
nek a munkával, amit a pro-

jektben meghatározott októ-
ber 31-ei hivatalos határidô 
is megkövetel. A határon 
átívelô, Békéscsaba–Doboz–
Sarkad–Nagyszalonta vo-
nalon kialakításra kerülô 
kerékpárút 14 kilométeres 
belterületi szakasza a Sza-
badság tér Bánszky utca 
keresztezôdését (Bánszky u. 
– Árpád sor – Gyulai út – Do-
bozi út az M44-es körforga-
lomig), ill. a Dobozi út gerlai 
bekötôúttól a Kettôs-Körös 
hídig tartó részeit is érinti 
majd. 

K.K.P.

Vantara Gyula: Turisztikai és közlekedésbiztonsági 
szempontból is fontos az út

Lipták Györgyné

Határtalanul két keréken
Ôsztôl akár Szalontáig is tekerhetünk 

Békéscsaba csatorná-
zatlan területein hama-
rosan kiépül a korszerû 
szennyvízhálózat, melyhez 
több mint 9000 csabai ház-
tartás csatlakozhat. Akik a 
kényelmetlen, drága szip-
pantás helyett a környezet-
barát csatornaszolgáltatást 
választják, talajterhelési 
díjat sem kell fi zetniük, ami 
évente legalább 100 000 fo-
rintos kiadást jelent a hatá-
lyos szabályozás szerint.

A szennyvízberuházás elô-
rehaladásával egyre több 
csabai család csatlakozhat a 
város bôvülô csatornahálóza-
tához és élvezheti a korszerû 
szennyvízelvezetés nyújtotta 
elônyöket. Miért éri meg min-
denkinek rákötni a városi csa-
tornára?

A csatlakozás eredménye-
ként a szennyvíz szippantásá-
val és elszállításával kapcsola-
tos kellemetlenségek egyszer 
és mindenkorra megszûnnek. 
A szippantás költségeivel sem 
kell többé számolni, hiszen 
a magas talajvízszint vagy a 
csapadékos idôjárás okozta 
rendszeres, sokszor akár havi 
többszöri szippantási díjat a 

kedvezôbb csatornadíj váltja 
fel. Emellett várható, hogy a 
házi szennyvízhálózat kiépí-
tésével az ingatlanok értéke is 
megnövekszik.

Fontos tudni, hogy azok 
az ingatlantulajdonosok, akik 
a környezetbarát csatorna-
szolgáltatást választják, men-
tesülnek a talajterhelési díj 
alól is, mellyel kapcsolatban 
nemrégiben fontos változás 
lépett érvénybe. A talajter-
helési díjra vonatkozó aktu-
ális kormányrendelet szerint 
ugyanis 2012. február 1-jétôl 
a korábban érvényes díj tíz-
szeresét, azaz Békéscsabára 
vonatkozóan 1800 Ft-ot kell 
fizetniük ivóvíz-köbméteren-
ként azoknak az ingatlantu-
lajdonosoknak, akiknek bár 
lenne rá lehetôségük – azaz 
a csatornavezeték az utcában 
mûszakilag rendelkezésre 
áll – de mégsem kötnek rá. 
A talajterhelési díj mértéke az 
elfogyasztott vízmennyiség 
alapján számítandó, a hatá-
lyos jogszabályokban elôírtak 
alapján.

A városi hálózatra a 
szennyvízberuházás kereté-

ben csatlakozó háztartások-
nál a talajterhelésidíj-fizetési 
kötelezettség a csatorna-
hálózat mûszaki átadását, 
végleges üzembe helyezését 
követôen a 90. naptól válik 
esedékessé, ha addig nem 
csatlakoznak rá a csatorná-
ra. Ez azokra az ingatlantu-
lajdonosokra is vonatkozik, 
akik rákötési engedéllyel már 
rendelkeznek, de még nem 
kötöttek rá. A csatornahá-
lózat-fejlesztés kivitelezési 
véghatárideje 2012. július 
2., a mûszaki átadás és az 
üzembe helyezés aktuális 
idôpontjáról, valamint a ta-
lajterhelési díjjal kapcsola-
tos további információkról a 
késôbbiekben részletes tájé-
koztatást adunk.

Végül, de nem utolsósor-
ban ne feledjük: a csatlako-
zással a környezetünket is 
védjük. A háztartás szenny-
vize többé nem terheli a kör-
nyezetet, a csatornahálózaton 
keresztül közvetlenül a meg-
újuló szennyvíztisztító telepre 
jut majd, ahol a legszigorúbb 
hazai és nemzetközi elôírások-
nak megfelelôen tisztítják meg.

A csatornára rákötés 
mindenkinek megéri!

Jelentôsen emelkedik a talajterhelési díj

HIrDeTmény

erzsike néni 
90 éves

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata árve-
résen kívánja értékesíteni a 
következô ingatlanait:
BékéscsabánaSzarvasi

út mellett található kivett
vízállásésútmûvelésiágú
ingatlanok1/1edtulajdoni
hányadát

Helyrajzi számok: 6250/1, 
6250/2, 6250/3, 6250/4. Te
rület összesen: 3 ha 2857 
m2. Kikiáltási ár: Nettó 
170 900 000 Ft, azaz nettó 
százhetvenmil l ió -ki lenc-
százezer forint.

A hirdetés részletes szö-
vege a város internetes hon-

lapján a Városháza/Polgár-
mesteri Hivatal/Felhívások, 
hirdetmények/egyéb hirdet-
mények elérési útvonalon 
található, valamint Békés-
csaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivata-
lának hirdetôtábláján meg-
tekinthetô. 

ABékésMegyeiTudásházésKönyvtáraBékésWikihely
ismereti enciklopédiához kapcsolódó szócikkíró ver
senyt hirdet, mely 2012. március 9én indul egyéni és
csapatkategóriában.

A BékésWiki kizárólag Békés megyei vonatkozású helyis-
mereti szócikkeket tartalmazhat. A versenyben két szócikket 
kell megszerkeszteni. Az egyik szócikk címét sorsolás útján 
kapják meg a versenyzôk, a másik szabadon választható. 

A nevezôk alsó korhatára 12 év, felsô korhatár nincs.
•Jelentkezésihatáridô: 2012. március 8.
•Szócikkcímeknyilvánossorsolása:2012. március 9.
•Eredményhirdetés:2012. április 14.

Részletes információk: http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/
BékésWiki_szócikkíró_verseny_2012

PÁlyÁzATI FelHÍVÁs
BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzatKözgyûlése

az alábbi közoktatási intézmények magasabb vezetôi (in
tézményvezetôi)állásárapályázatifelhívástírki:

• Petôfi Utcai Általános Iskola (Békéscsaba, Petôfi u. 1.) – iskola-
igazgató, 

• Erzsébethelyi Általános Iskola (Békéscsaba, Madách u. 2.) – isko-
laigazgató, 

• Andrássy Gyula Gimnázium  és Kollégium (Békéscsaba, Andrássy 
út 56.) – iskolaigazgató,

• Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium (Békéscsaba, Deák 
u. 6.) – iskolaigazgató,

• Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény, Zeneiskola (Békéscsaba, Szabadság tér 
4.) – iskolaigazgató.

A magasabb vezetôi beosztások 2012. augusztus 1. napjától 
tölthetôk be. Apályázatokbenyújtásihatárideje:2012. március 
30. napja. Apályázatokelbírálásánakhatárideje:2012. június 30. 
napja. Apályázatbenyújtásihelye:Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba Szent 
István tér 7. A pályázati kiírás teljes szövege a www.bekescsaba.hu 
honlapon, valamint a www.kszk.gov.hu honlapon olvasható.

BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzattulajdonában
lévôköltségelvûlakóházakbantörténôelhelyezésre

Pályázathatóbérlakások:
Békéscsaba, Erzsébet Lakópark 40. és Békéscsaba, Erzsé
bet Lakópark 53. (60 m2 alapterületû, összkomfortos, amelyek a 
következô helyiségekbôl állnak: kettô szoba, elôszoba, nappali 
étkezôvel, konyha, kamra, fürdôszoba, WC, valamint fedett tornác, 
lakásbérleti díj összege: bruttó 28 020 Ft/hó.) A lakások bérbe adá-
sa nem szociális alapon történik.

Apályázatbenyújtásánakhatárideje: 2012. március 21. 16.00 óra 
A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

Apályázatbenyújtásánakhelye:  Polgármesteri Hivatal Szociálpo-
litikai Osztály, Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. 11-es iroda.

A pályázat benyújtásához szükséges részletes feltétel és forma-
nyomtatvány a Szociálpolitikai Osztályon igényelhetô vagy a www.
bekescsaba.hu honlapról letölthetô.

Apályázatelbírálásánakvárhatóidôpontja:Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése Egészségügyi, Szociális és 
Lakásügyi Bizottságának 2012. áprilisi ülése.

BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzattulajdonában
lévôIfjúságiGarzonlakóegységbentörténôelhelyezésre

Pályázhatóbérlakás:
A Tolnai u. 2. B IV. 3. (57 m2 alapterületû, komfortos, amely a 
következô helyiségekbôl áll: 2 szoba, elôszoba, fürdôszoba, kony-
ha.) A lakások bérbe adása nem szociális alapon történik.

Apályázatbenyújtásánakhatárideje:2012. március 21. 16.00 óra
(A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)

Apályázatbenyújtásánakhelye:Polgármesteri Hivatal Szociálpoli-
tikai Osztály, Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. 11-es irodában.

A pályázat benyújtásához szükséges részletes feltétel és forma-
nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 
igényelhetô és a www.bekescsaba.hu honlapról is letölthetô.

A pályázatok elbírálása az egészségügyi, szociális és lakásügyi bi-
zottság hatáskörébe tartozik.

Apályázatelbírálásánakvárhatóidôpontja:Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése Egészségügyi, Szociális és 
Lakásügyi Bizottságának áprilisi ülése.

PÁlyÁzATI FelHÍVÁs PÁlyÁzATI FelHÍVÁs



Aki a múltat tagadja, az 
életet tagadja, aki a múltat 
átírja, a jövôt lopja meg – 
fogalmazott a kommunis-
ta diktatúrák áldozatainak 
emléknapján tartott városi 
megemlékezésen Szilágyi 
László, a BÉKSzI zwack 
tagiskolájának történelem 
szakos tanára. 

Talán még soha nem jöttek 
el annyian a Szabadság téri 
megemlékezésre, mint most, 
február huszonnegyedikén. 
Jöttek a mûsort adó diákok a 
Zwackból, akiket Martincsek 
Edit készített fel a „Tudod, 
a lényeg az, hogy ne alázz 
meg soha senkit” címû szív-
hez-lélekhez szóló mûsorral. 

Jöttek idôsek, jöttek, akiket 
valaha megaláztak, és per-
sze ott volt Fekete Pali bácsi, 
akinek puszta jelenléte egy 
darabka történelem. 

Szilágyi László mintha egy 
történelemórát tartott volna 
mindnyájunknak. Elmondta, 
hogy  Kovács Bélát, a Füg-
getlen Kisgazdapárt fôtitkárát 
1947-ben, február huszon-
ötödikén tartóztatták le jog-
talanul  a megszálló szov-
jetek, majd a Szovjetunióba 
hurcolták. Ez az esemény is 
megmutatta, hogy ha a kom-
munista követeléseknek nem 
enged a parlament és a töb-
bi párt, akkor végsô soron a 
megszálló Szovjetunióval ta-
lálja szembe magát…

A kommunizmus áldo-
zatainak számát összesen 
80–100 millióra becsülik, de 
ennél is nagyobb a szám, ha 
belegondolunk abba, hogy 
hány családot érintett mind-

ez. Az emléknap felkiáltójel-
ként figyelmeztet bennünket 
arra, ami történt, hogy okul-
junk a múltból, és ilyen soha 
többé ne fordulhasson elô. 

M.E.

A dél-alföldi szlovák ön-
kormányzatok, civil szerve-
zetek képviselôit hívta ösz-
sze nemrégiben a megyei 
szlovák önkormányzat és a 
Szlovák Kultúra Háza a vá-
rosháza dísztermébe tájé-
koztató-információs napra. 
A megjelenteket Csicsely 
Ilona megyei elnök köszön-
tötte, a konferenciát meg-
tisztelte jelenlétével Štefan 
Daňo, a Szlovák Köztársa-
ság fôkonzulja is.

Paulik Antal, a Közigazgatá-
si és Igazságügyi Minisztérium 
fôosztályvezetôje a decem-
berben elfogadott kisebbségi 
törvényrôl kifejtette: sokáig 
kérdés volt, hogy ez egy új tör-

vény vagy a régi módosítása. 
A régi törvényi szabályozás 
a kisebbségi önkormányzat-
okra koncentrált, a módosí-
tás pedig a nyelv-, a kultúra-
ápolást és az oktatást tekinti 
elsôdlegesnek. A törvény arról 
is szól, hogy a kisebbségi ön-
kormányzat elnevezés meg-
változott nemzetiségire. 

Fuzik János, az Országos 
Szlovák Önkormányzat el-
nöke a törvényi elôkészítés 
idôszakát, az oktatási, az ön-
kormányzati és a civil törvény 
változásait ismertette. Folya-
matosan vezetik majd a nem-
zetiségi választási jegyzéket, 
így a nemzetiségek életében 
is megjelenhet az idôszaki vá-
lasztás.
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Az M1 farsangi recept-
versenyét a békéscsabai 
zelenyánszkiné Csicsely Ju-
dit nyerte. Mozgóskát fôzött. 
E fi nomságot készítette el a 
X. Csabai farsangon is, ahol 
a titkos receptrôl faggattuk 
és természetesen megkós-
toltuk a sznyitkával, azaz 
szikkadt kenyérszeletekkel 
és lila hagymával kínált csa-
bai disznótoros étket. A ta-
valyi Csabai Kolbászfeszti-
vál szárazkolbászversenyét 
is ô nyerte.

– Honnan jött az ötlet, hogy 
jelentkezzen a receptverseny-
re?

– A régi receptek gyûjtését, 
bemutatását Szente Bélá-
nak, a Békéscsabai Kulturá-
lis Központ igazgatójának a 
biztatására kezdtem el. Régi 
visszatérô vendége vagyok 
az Andrássy Úti Társaskör-
nek, mint a hagyományos 

ételeket bemutató nagyma-
ma. Az M1 Ma reggel címû 
mûsora hirdetett farsangi 
receptversenyt: beküldtem 
a családi titkos receptet és 
megnyertem. A díjat a far-
sang elôtti napon vehettem 
át Budapesten. 

– A receptversenyre miért 
éppen mozgóskával neve-
zett?

– A Csabai Kolbászfeszti-
vál igazgatója, Hégely Sán-
dor nemrégiben a fôvárosból 
látott vendégül egy csopor-
tot, akik disznóvágáson is 
részt vettek városunkban. 
Akkor töltött káposztát, szár-
mát és disznótoros savanyú 
velôlevest készítettem nekik 
és a vendégeknek nagyon 
ízlett! Családunkban hagyo-
mány, hogy a disznótor nem 
múlhat el a mozgóska nélkül. 
Jó magam is szlovák szárma-
zású vagyok, sôt szüleim is 
azok voltak mindkét részrôl. 

– Hol találkozhatunk legkö-
zelebb Jutka néni konyhájával 
és e gasztronómiai remekkel?

– Otthon biztosan készítek 
majd a családomnak még 
a böjti idôszak beköszönte 
elôtt… De a kolbászfesztivá-
lon egészen biztosan.

VándorAndrea

Súťaž o najlepší recept 
M1 na Fašiangy vyhrala Ča-
bänka Judita Zeleňánska Či-
čeľová. Pripravila mozgóš-
ku. Túto výbornú polievku 
uvarila aj na X. Čabianskych 
Fašiangoch, kde sme chceli 
vypátrať tajomstvo jej re-
ceptu. Samozrejme, aj sme 

si ochutnali túto zabíjačko-
vú špecialitu, ktorú podá-
vali s kúskami suchšieho 
chleba, so snitkou a s fi alo-
vou cibuľou. Vlani, v súťaži 
prípravy suchej klobásy na 
Klobásovom festivale tiež 
vyhrala ona. 

– Ako Vás napadlo prihlásiť 
sa do súťaže?

– Zbieranie starých recep-
tov a prípravu jedál podľa nich 
som začala na podnet riaditeľa 
Kultúrneho centra v Békešskej 
Čabe, Bélu Szenteho. Som 
dlhé roky pravidelnou hosťkou 
Besedy na ulici Andrássyho, 
ako stará mama, ktorá pre-
zentuje tradičné jedlá. Súťaž o 
najlepší recept na Fašiangy vy-
hlásila relácia Maďarskej tele-
vízie (M1) Ma reggel –Dnešné 
ráno: poslala som rodinný tajný 
recept a vyhrala som. Cenu 
som mohla prevziať deň pred 
Fašiangami v Budapešti. 

– Prečo ste sa prihlásili do 
súťaže práve s receptom moz-
góšky?

– Riaditeľ čabianskeho Klo-
básového festivalu, Sándor 
Hégely nedávno bol hostite-
ľom jednej skupiny z hlavného 
mesta, ktorá sa v našom mes-
te zúčastnila aj na zabíjačke. 
Vtedy som im pripravila plnenú 
kapustu, sármu a zabíjačkovú 
kyslú polievku z mozočeku a 
hosťom všetko veľmi chutilo! 
V našej rodine je tradíciou, že 
na zabíjačke nemôže chýbať 
mozgóška. Ja sama tiež som 
slovenského pôvodu, dokon-
ca aj rodičia z obidvoch strán 
mali slovenský pôvod.

– Kde môžeme nabudúce 
ochutnať túto vašu výbornú 
gastronomickú špecialitu?

– Doma určite uvarím pre 
svoju rodinu ešte pred pôs-
tom… No a na Klobásovom fes-
tivale Vás určite prekvapím…

Andrea Vándorová 

Jutka néni receptje az m1-en

Aki a múltat tagadja, az életet tagadja
A kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztünk

Tájékozódott
a Dél-Alföld szlováksága

recept tety Jutky

www.csabacenter.hu

   2012. március 1–7.
• A leleményes Hugo (amerikai dráma) 12 év, 3D, PREMIER!!!,

11 Oscar-díj-jelölés
• A szépség és a szörnyeteg (szinkr. amerikai rajzfilm) KN, 3D
• A bûn hálójában (amerikai akcióthriller) 16 év, PREMIER!!!
• Az erô krónikája (szinkr. angol–amerikai sci-fi) 16 év, PREMIER!!!
• Kémes hármas (szinkr. amerikai akció-vígjáték) 16 év
• A Vaslady (angol életrajzi dráma) 12 év, 2 Oscar-díj-jelölés
• Védhetetlen (amerikai–dél-afrikai akció) 16 év
• Jane Eyre (angol–amerikai romantikus dráma) 12 év, ART-kártya!,

1 Oscar-díj-jelölés

   2012. március 8–14.
• John Carter 3D (szinkr. amerikai fantasztikus akció) BA, 

VILÁGPREMIER!!!, 3D!
• A szellemlovas 2. – A bosszú ereje 3D (szinkr. amerikai–

emirátusokbeli fantasztikus akció)
• A leleményes Hugo (amerikai dráma) 12 év, 3D, 11 Oscar-díj-jelölés
• A szépség és a szörnyeteg (szinkr. amerikai rajzfilm) KN, 3D
• Az erô krónikája (szinkr. angol–amerikai sci-fi) 16 év
• Kémes hármas (szinkr. amerikai akció-vígjáték) 16 év
• Az ajtó (magyar–német dráma) 12 év, ART-kártya!
• Fifti-fifti (amerikai vígjáték) 12 év, ART-kártya!
• Van pápánk! (olasz–francia vígjáték) BA, ART-kártya!

 A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

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

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

Telekgerendásközpontjá
ban1,5szobásházeladó. 
Irányár: 3,5 M Ft. Érdeklôdni 
lehet a 30/303-5588 és a 
20/254-5005 telefonszá-
mokon.

OKTATÁS

Matematikábólkorrepetá
lásáltalános iskolásoknak 
és középiskolásoknak.
Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelvoktatásdélelôt-
tönként is.
Tel.: 70/392-0459.

Angol nyelvvizsgákra fel-
készítés. Tel.: 30/681-4416.

Angolnyelvoktatás kez-
dôtôl felsôfokig.
Tel.: 30/345-9237.

MUNKA

Magas keresettelmunka-
társakat keresek nem ügy-
nöki munkára. Fix + jutalé-
kért. 30/520-4512.

SZOLGÁLTATÁS

Redôny, reluxa, szalag
függönykészítés, -javítás 
részletfizetéssel is. Nyílás-
zárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

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

Iroda,lépcsôháztakarítá
sát vállalom számlaképe-
sen.
Tel.: 30/290-8726.

www.szkonyvelo.uw.hu

Patkányfojtócsapdakap-
ható.
Tel.: 30/4590-253.

Fekete Pál puszta jelenléte egy darabka történelem

zelenyánszkiné Csicsely Judit és Szász Antalné



A X. Csabai Farsangon 
az Andrássy Úti Társas-
körben rendezték meg a 
Krajcsó Pál Emlékverseny 
szárazkolbászversenyé-
nek zsûrizését arra a nagy 
sikerre való tekintettel, 
amelyet a tavalyi Csabai 
Kolbászfesztiválon elôször 
megrendezett Krajcsó Pál 
Emlékverseny jelentett. A 
szervezôk és azok, akik 
ismerték Pali bácsit, fon-
tosnak tartották, hogy ezen 
a módon is tisztelegjenek 
emléke elôtt.

Minderrôl tanúbizonysá-
got is tehettek a vállalkozó 
szellemûek, hiszen a kulárés 
vastag kolbászok még tavaly 
október 30-án készültek a 
Csabai Kolbászfesztiválon 
a Krajcsó Pál Emlékverseny 
alkalmából. A kolbászokat 
Krajcsó Pál szabadkémé-
nyes füstölôjében, a hagyo-
mányt továbbvivô családtag-
ok gondos munkával felfüs-
tölték, érlelték. Szombaton 
disznóvágás-bemutatóval 
és ételkóstolóval kezdôdött 
a program, majd a zsûrizésé 
volt a fôszerep. 

Az elsô helyet a szakmai 
és a médiazsûri egybehang-
zó megállapításai alapján 
22-es csapat, az orosházi 
Kovács Imre, Sándor László 
és Viczián János alkotta bri-

gád érdemelte ki. A Csabai 
Mérleg különdíját az egyes 
csapat kapta. A csapatta-
gok: Ványai Mária, Szaszák 
Mátyás, Borosné Vandlik 
Márta és Boros Lajos. A 
médiazsûriben lapunkat Bo-
tyánszky Mária képviselte.

Délután a nagyterem-
ben pálinka- és ételkóstoló-
val várták az érdeklôdôket. 
Szente Béla, a Békéscsabai 
Kulturális Központ igazga-
tója az elsô csabai házipá-
linka-verseny résztvevôit kö-
szöntötte. A tizennyolc pá-
linka végigkóstolása, mi-
nôsítése már önmagában is 
próbára tette a zsûrit. Végül 
négy arany, nyolc ezüst és 
hat bronz minôsítést osz-
tottak ki. A legjobb 2011-
ben kifôzött pálinka Lantos 
Márton barackpálinkája, a 

legjobb érlelt pálinka Szente 
Béla 2009-es tölgyfahordó-
ban érlelt szôlôpálinkája és 
a legjobb ópálinka Kutyej 
Pál 1996-os almapálinkája 
lett. A verseny legjobb pálin-
kái díjazásban a következôk 
részesültek: bronzdemi-
zson díj: Kicsi Márta 2010-
es meggypálinkája, ezüst-
demizson díj: Kopp Szilárd 
2012-es birsalmapálinkája, 
aranydemizson díj: Szente 
Béla 2009-es tölgyfahordó-
ban érlelt szôlôpálinkája. Az 
év házipálinkájának Lantos 
Márton 2011-es barackpálin-
káját ítélte a zsûri.

Az esti Zenészfal(s)hang 
elôtt hagyományos kiszeba-
ba-égetés tanúi lehettünk a 
Tûz Kör Egyesület jóvoltá-
ból. 

VándorAndrea

Az Andrássy úti bôr- és 
cipôkellék szaküzlet tulajdo-
nosa volt az 1930-as évek-
ben Gálik Endre, aki azon-
ban nem üzleti, hanem írói, 
zeneszerzôi munkálkodása 
révén lett újságriport alanya. 
Ezen mûvészi tevékenységét 
1938 nyarán, a Békés Megyei 
Közlöny majd egész oldalt 
kitevô riportjából ismerhették 
meg a népszerû lap olvasói. 
Az akkor 30 éves Gálik Endre 
ambiciózus írói, zeneszerzôi 
törekvését hetvenöt esztendô 
távolából idézzük vissza.

A lap szerkesztôje lakásán 
készített riportot Gálik Endré-
vel, aki 1902-ben született Bé-
késcsabán. Elmondta, hogy 
egész kicsi kora óta hegedül, 
12 évesen saját zenekara volt. 
A versírást 10 éve kezdte el, 
zeneszerzéssel három éve 
foglalkozik. Zenei tanulmá-
nyait magánúton végezte.

– A fejem tele van dallal. 
Magamban megírt, de még 
meg nem zenésített verse-
im melódiáit formálgatom, 
dúdolgatom – mondta mo-
solyogva. – Eddig több mint 
száz magyar nótát, tangót, 
keringôt, foxtrottot szerzet-
tem. Kilincseltem. Lejártam 
az összes kiadókat, zárt aj-

tókra találtam. Pedig jó nó-
táim vannak. Kávéházban is 
játszották már ôket Csabán 
és Pesten is.

Feláll az asztaltól, kezé-
be veszi a hegedût, játszani 
kezd, közben énekli a szöve-
get. Kellemes a zene, a szö-
veg is dallamos. Majd leteszi 
a hegedût és a vonót az asz-
talra, amely tele van kották-
kal, a sajátjaival. A „mennyi 
a termése évente” kérdésre 
rövid csend után válaszol.

– Negyven zene és ötven 
vers, körülbelül. Tudja, én 
kereskedô vagyok, bôrôs. 
Reggeltôl estig a pult mö-
gött kell állnom. Csak sza-
bad idômben dolgozhatok 
a mûvészetnek. Nagyrészt 
éjjel egy és három óra kö-
zött írom meg. Dalaim 90 
százalékát így szereztem. 
Célom, zeneszerzônek lenni 
és dalköltônek. A rádió út-
ján bemutatkozni a világnak. 
Nemrég tárgyaltam egy rádió 
énekessel, aki beénekelné 
kedves és szép nótáimat.

– Kik a kedvencei a zené-
ben? – szól a kérdés.

Összeráncolja magasra fé-
sült haja alatt a homlokát, és 
a válasz: Hubay, Kodály Zol-
tán, Erôs Béla, Fráter Zoltán.

Megkínál saját készítésû 
óborral. Szopogatni kezd-
jük az italt, közben elmond-
ja, zeneszerzôi munkássá-
gát több országos folyóirat 
– Dalos Világ, Magyar Ze-
nealbum, Magyar Muzsi-
kus közli. Benne van az Új 
Mezsgyén címû antológia 
szerkesztôbizottságában, tár-
cái megjelennek a Közlöny-
ben.

Kikísér a kapuig, közben 
bizakodva mondja – egyetlen 
célom igazi zeneszerzônek 
lenni. – majd megragadja a 
vállamat és mondja: A Dankó 
Pista Társaságnak is tagja va-
gyok.

– Az nótafa volt – mon-
dom.

– Talán olyan vagyok én is...
Áll a kapuban, csillog a 

szeme, fogja a kapufát s újra 
mondja:  ...én is...

GécsBéla

10 Csabai Mérleg

Kolbász és pálinka a farsangon
Mozgóska és tepertô is került az asztalra

 Békéscsaba anno
Gálik Endre, a csabai nótafa

A szakmai zsûri huszonnyolc kolbászt kóstolt

Répaorr, és az egyik alkotó csapat

Munkácsy Mihály születésének 168. évfordulója alkalmából 
megkoszorúzták a festômûvész múzeumkertben található, 
Borsos Miklós által készített szobrát, a Munkácsy Teremben 
pedig bemutatták Bartus Gyulának az „Asztalosmûhelytôl 
festômûteremig” címû, Richweisz Rita által szerkesztett 
múzeumpedagógiai kiadványát. A festôóriás életét bemuta-
tó játékos kiadványt elsôsorban a fi atalabb generációknak 
ajánlják, de 99 éves korig mindenki haszonnal forgathatja.

Hagyomány és turizmus 
a pálinka jegyében

markó Béla,
az erdélyi lírikus

Hófehérbôl varrták
a ruhájukat 

Vendégelôadóként eljött a
konferenciára Vértes Tibor,
az Agárdi Pálinkafôzde ügy-
vezetôje, aki az országos hely-
zetet, a múltat vázolta fel és 
bemutatta az agárdi vállalko-
zást. A Békési Szilvapálinka 
Centrum, a békéscsabai Ár-
pád Pálinkatanya és a Gyulai 
Pálinka Kóstolóház, valamint a 
Közép-békési Centrum három 
önkormányzata (Békéscsaba, 
Békés és Gyula) összefogá-
sával fémjelzett „Békési Szil-
vapálinka Út” projektet Nagy 
Árpád, a békéscsabai Kisrét 
Manufaktúra Kft. ügyvezetôje 
ismertette. Az Európai Unió-
ban földrajzilag eredetvédett 
békési szilvapálinkát, mint 
hungarikumot, különbözô tu-
risztikai attrakciókkal teszik 
még vonzóbbá négy hely-

színen, öt konzorciumi part-
ner közremûködésével. A 
mintegy 220 millió forintos 
összköltségû projektberuhá-
zás a pálinkaturizmusra épít. 
Az elôadó bemutatta a családi 
vállalkozásban mûködô Árpád 
Pálinkatanyát is.

A kóstolóval egybekötött 
konferencia résztvevôi a gya-
korlatban is megismerkedhet-
tek a hazai pálinkapiac prémi-
um minôségû termékeivel, a 
legnagyobb helyi pálinkama-
nufaktúrák készítményeivel. A 
kedvenc természetesen most 
is a száz százalék gyümölcs-
bôl készült Árpád, Vadász, il-
letve a Magna pálinka volt. A 
konferencia résztvevôi meg-
alakították a Békéscsabai Pá-
linkabarátok Körét is.

VándorAndrea

A Kortárs magyar írók 
sorozat vendége volt nem-
régiben Markó Béla az 
Ibsen Ház kávézójában. 
A neves költô a Körös Iro-
dalmi Társaság meghívá-
sára és a Magyar Szak- és 
Szépirodalmi Szerzôk és 
Kiadók Reprográfi ai Egye-
sülete támogatásával érke-
zett Békéscsabára. Az est 
házigazdája, dr. Elek Tibor 
irodalomtörténész, a Bár-
ka fôszerkesztôje beszél-
getett vele.

A kézdivásárhelyi szü-
letésû Markó Béla a kortárs 
magyar irodalom egyik nagy 
alakja. A közismert, kiváló 

költô, szerkesztô, tanár a ki-
lencvenes évek elejétôl az er-
délyi magyar politikai élet (az 
RMDSZ) vezetôjeként, majd 
Románia miniszterelnök-he-
lyetteseként vált ismertté, mi-
közben költôként elhallgatni 
látszott. Az utóbbi években 
sorra jelentek meg kötetei: 
újabb szonettkötetek, haiku 
kötet (Balázs kertje, Tulaj-
donképpen minden, Út a 
hegyek közt, Visszabontás). 
A Bárkában is rendszeresen 
olvashatják verseit az iro-
dalombarátok, mûvei érzé-
ki líraiságról tanúskodnak, 
tiszta dinamikával, magával 
ragadó zeneiséggel.

V.A.

Kezdem egy majdnem 
szakállas viccel, de hátha 
valaki még nem ismeri. A 
nyuszika odalép egy haj-
szárítóval a hóemberhez, 
és ráparancsol: – Ide a ré-
pát, mert különben bekap-
csolom!

A Kazinczy suli udvarán 
nyuszikák és hajszárítók 
helyett ötven kisember keze 
alatt – tíz nagyon megnyerô 
hóember állt talpra. 

Szeleczki Erzsébet, az is-
kola igazgatónôje elmondta, 
a programot Túriné Kovács 
Márta, a polgármesteri hiva-
tal oktatási, közmûvelôdési 
és sportosztályának vezetôje 
álmodta meg. A gyerekek-
nek egy órájuk volt a hó-
szobrászkodáshoz, s fütyül-

ve a hidegre és a szállingózó 
pihékre, se perc alatt elfolyt 
ujjaik között a hatvan perc. 
A verseny ékköve, hogy az 
értékelés nem diszkrimina-
tív módon zajlott, hanem a 
demokratikus álláspontokat 
figyelembe véve, minden 
résztvevô egy-egy popsisít 
kapott ajándékba. A zsûri 
(Túriné Kovács Márta és 
Kiss Tibor alpolgármester) 
amolyan gombócartúrosan 
osztályozott: kiosztották a
legnagyobb, a legcsino-
sabb, a legdagadtabb, a 
legszebb, a legötletesebb, a 
leghuncutabb, a legmosoly-
gósabb hóember díját. 

S mikor az eset megesett, 
még a hó is esett.

SuchTamás

Turisztikai konferenciával zárult a X. Csabai Farsang 
gazdag programsorozata az Andrássy Úti Társaskörben. 
A Tourinform iroda szervezésében tizedik alkalommal le-
hettünk tanúi a „Hagyomány és Turizmus” konferenciának, 
amelynek fôszereplôje a pálinka, no meg a pálinkaturizmus 
volt. A program szervesen kapcsolódott a farsang keretében 
elsô ízben megrendezett csabai házipálinka-versenyhez is.

A Kazinczy Ferenc Általános Iskola az idén elôször 
rendezte meg a Nagy ho-ho-ho-hóemberépítô versenyt, 
amelyen a békéscsabai iskolák öt-öt fôs csapattal méret-
tették meg magukat. 


