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– Ha körülnézek, nagyon 
sok embert látok itt, akik 
ugyanúgy, vagy még job-
ban megérdemelnék ezt a 
kitüntetést, mint én. Per-
sze nagyon örülök az elis-
merésnek, és köszönöm 
mindazoknak, akik lehetôvé 
tették és teszik, hogy ezt a 
mûfajt mûveljük Csabán – 
mondta Pintér Tibor, hoz-
zátéve, hogy ô nem igazán 
a szavak embere, sokkal 
inkább táncban fejezi ki ma-
gát. 

A ma széles körben elis-
mert táncos huszonhét évvel 
ezelôtt néhány lelkes fiatallal 
alapított néptáncegyüttest, 
azért, hogy néptánckincsünk 
javát a lehetô legjobban meg-
tanulják, és minél szélesebb 
körben terjesszék. Az eredeti 
táncok hiteles tanulása, azok 
koreografálása és színpad-
ra állítása után, 1989-ben a 
néptáncegyüttes egész estét 
betöltô mûsorral állt a békés-
csabai közönség elé. Már ak-
kor magyar, román és szlo-

vák koreográfiák alkották a 
repertoár nagy részét, azóta 
is ez a folklóranyag a megha-
tározó a mûsorok összeállítá-
sában, de alkalmanként más 
néptánchagyományokból is 
merítenek. Az együttes itthon 
és külföldön is számos feszti-
válon ért el szép sikereket.  

Pintér Tibornak pár éve 
szemet szúrt, hogy a tánchá-
zakban jórészt csak a város 
néptáncegyütteseinek jelen-
legi, vagy valamikori tagjai 
állnak fel táncolni. Úgy érez-
te, hogy szükséges lenne 
a néptáncot élôvé, és bárki 
számára elérhetôvé tenni, 
és 2005-ben elindította a 
Mindenki néptánciskoláját, 
ami mára már napi feladattá 

bôvült. A korosztály vegyes, 
de éppen ez adja az egye-
diségét, különlegességét, 
mivel a 16 évestôl a 65 éve-
sig mindenki nagyon élvezi 
ezt a közösséget, ahova az 
idôsebbek is nagyon szíve-
sen mennek. Kifejezetten a 
felnôttek számára fejlesztett 
ki oktatási programot, a heti 
egy tánciskolai foglalkozás-
ból mára a hét minden nap-
jára jut egy. 

A most hatvanegy éves 
Pintér Tibor munkássága a 
Csaba Néptáncegyüttesben 
és a táncházat illetôen is 
rendkívülinek, egyedinek 
számít, méltó az elismerés-
re.

M. E.

Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést kapott Pintér Tibor
Ô a lelke a Csaba Néptáncegyüttesnek és a Mindenki néptánciskolájának

A Csabagyöngye nyitó-
hét magyar kultúra napján 
tartott rendezvényeire azok 
kaptak meghívást, akik vala-
milyen szerepet játszottak és 
játszanak Békéscsaba kul-
turális életében, illetve részt 
vettek a központ létrejötté-
ben. A belépôket a mûvészeti 
ágakat bemutató élôszobor 
performance és a Bartók vo-
nósnégyes fogadta, majd az 
új épület multifunkciós ter-
mében elôször hangzott fel 
a Himnusz. Ezt követôen a 

színpadot a Berbécs zene-
kar, az Alföld vonósnégyes, 
Szalóki Ágnes és Szokolay 
Dongó Balázs foglalta el, a 
színpad elôtt egyik oldalon a 
Calandrella kórus, a másikon 
a Tabán Táncegyüttes tagjai 
vonultak fel. Gulyás Leven-
te zeneszerzô, a ház méltó 
„nyitányaként”, Ajtók kitárul-
nak címmel írt darabot, eb-
ben szerepet kaptak azok a 
mûvészeti csoportok is, ame-
lyek „belakják”, használják az 
épületet. A közös produkció 

Gulyás Levente vezényletével 
hatalmas sikert aratott.

A nyitóhét elsô napjának 
mûsorvezetôje, Borbás Má-
ria ezt követôen szólította a 
színpadra Csepreghy Nán-
dort, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium helyettes ál-
lamtitkárát. 

– Köszönet mindazoknak, 
akik részt vettek a beruhá-
zás megvalósításában; akik 
mertek nagyot álmodni és 
akiknek az álmai mögé a 
kormány oda tudott állni. Az 
Agóra-projektek célkitûzése 
az volt, hogy az évtizedekkel 
ezelôtt megépült kulturális 
központok, mûvelôdési há-
zak megújuljanak, és ösz-
szefogják mindazokat az 
intézményeket, közössége-
ket, amelyek a települések 
közmûvelôdéséért akarnak 
dolgozni. A modern infra-
struktúra révén a Csabagyön-
gyében is európai színvo-
nalon, kiemelkedôen tudják 
végezni a munkájukat a kul-
túráért tenni akarók – mondta 
a helyettes államtitkár. 

Az ünnepségen, a nemze-
ti színû szalag átvágásával 
Vantara Gyula polgármester 
és Csepreghy Nándor adta 
át az épületet a közönség-
nek. A Csabagyöngyét ez-
után Szigeti Antal katolikus 
plébános, Kutyej Pál evan-
gélikus lelkész és Marti Mik-
lós református lelkész szen-
telte fel és áldotta meg, Isten 
áldását kérve a ház építôire, 
használóira és mindazokra, 
akik valaha átlépik annak 
küszöbét. 

50 év zene –
a Csabagyöngye elsô 

kiállítása

A régi-új épületben min-
denbôl most volt az elsô: az 
elsô rendezvény, az elsô be-
széd, az elsô magyar kultúra 
napja és az elsô kiállítás, az 
50 év zene, amelyet Kiss Tibor 
alpolgármester nyitott meg 
Benkô László zeneszerzô, 
billentyûs (Omega), valamint 
Várkonyi Mátyás zeneszerzô, 
szövegíró és Hajnal Gábor 
koncertszervezô közremûkö-
désével. 

Kiss Tibor beszélt arról, 
hogy a Csabagyöngye nem-
csak a Stark Adolf által neme-
sített szôlôfajta és a kulturális 
központ neve: a negyven év-
vel ezelôtt készült Régi idôk 
focija címû film focicsapatát 

is így, azaz Csabagyöngye 
SC-nek hívták.

– Annak a Csabagyön-
gyének a lelke Minarik Ede 
volt, aki feláldozott mindent 
a csapatáért. Szállóigévé vált 
jelmondata, hogy „kell egy 
csapat”. Mindig kell egy vagy 
több csapat, amelyek  létre-
jöttéhez, mûködtetéséhez 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban a lehetô legjobb 
feltételeket sikerült megte-
remteni – mondta az alpol-
gármester. 

Az 50 év zene kiállítás 
a Panoráma terem azzal 
szembesít bennünket, hogy 
már fél évszázados a ha-
zai beat-, pop- és rockzene. 
A tárlat alapját közel ezer 
fotó adja, bemutatva az el-
telt öt évtized jelentôsebb 
elôadóit, eseményeit, törté-
netét, nem feledkezve meg a 

helyiekrôl sem, mint például 
a Hat Szív, a Sigma, a Nihil, a 
Grandmother's Jam, a Salét-
rom, a Szilánkok, a Rag Doll, 
a Voyage, a Névtelen Nulla, 
a Dobókocka, a Lombrágó 
vagy a Lybra. A kiállítás másik 
része a több száz darabból 
álló tárgyi gyûjtemény, amely 
az elôadók színpadi kellékeit, 
értékes vagy érdekes haszná-
lati tárgyait mutatja be. 

Vantara Gyula: Itt
mindig otthon érezhetjük

magunkat

A Csabagyöngye nyitónap-
jának programja a hangver-
senyteremben folytatódott, 
ahol Banner Zoltán szavalata 
után Vantara Gyula polgár-
mester mondott köszöntôt. 

Az Ajtók kitárulnak elôadása Szokolay Dongó Balázzsal, a zenészekkel és a táncosokkal

„Békéscsaba egy igazi gyöngyszemmel gazdagodott”
A magyar kultúra napján kitárultak a Csabagyöngye kapui

A magyar kultúra napján, január huszonkettedikén meg-
történt, amire lassan öt éve várunk: megnyitotta kapuit a 
Csabagyöngye Kulturális Központ. Rendkívüli nap volt ez, 
amikor a ház szinte minden négyzetméterére jutott alkotó 
és alkotás. Ismert zenészek, festômûvészek,  színészek, a 
közösségi házak és intézmények mai és korábbi vezetôi, 
neves közéleti szereplôk, országgyûlési, megyei és városi 
képviselôk töltötték meg az épületet és csodálkoztak rá a 
Csabagyöngyére.

Pintér Tibor munkássága egyedinek számít

A Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést ebben az évben 
Pintér Tibornak, a Csaba Néptáncegyüttes vezetôjének 
ítélte oda a közgyûlés. Az elismerést a magyar kultúra 
napján, a Csabagyöngye Kulturális Központ nyitórendez-
vényén vehette át a Mindenki néptánciskolája elindítója.  

→ Folytatás a 7. oldalonVantara Gyula és Csepreghy Nándor vágták át a szalagot

Ülésezett a közgyűlés
3. oldal

A magyar kultúra napjának 
programjai 6-7. oldal

Este is intézhetjük ügyeinket
5. oldal
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A fôkapitányság sajtószó-
vivôjétôl megtudtuk, hogy 
részben amortizációs cse-
re történt, részben pedig a 
lízingelt autók helyett dol-
goznak kollégáik ezentúl 
ezekkel a gazdaságosan 
üzemeltethetô, jól felszerelt  
jármûvekkel. Tehát a szolgá-
lat ellátásához használt autók 
száma nem változott, de a 
korszerûsítés a fôkapitányság 
teljes jármûparkjának (bele-
értve a motorokat és egyéb 
jármûveket is) jelentôs részét, 
mintegy egynegyedét érinti. 

A szóvivô azt is elmond-
ta: a Békéscsabai Rend-
ôrkapitányságra az Opel 
Astrák közül kilenc darab 
került, ezeket már haszná-
latba vették, illetve hama-
rosan használatba veszik 
az egyenruhások. Ezenkí-
vül egy új Škoda Fabia is 
segíti a bûnügyi területen 

dolgozók munkáját. Az 
elkövetkezendô hetekben 
pedig érkezik még a kapi-
tányságra két Škoda Yeti 
terepjáró is, amelyekkel ne-
hezen megközelíthetô terü-
leteken, illetve téli idôjárási 
körülmények között közle-
kednek majd.

G. E.

A pénztelenség sok helyen 
ahhoz vezet, hogy az embe-
rek képtelenek etetni, ellátni 
kedvtelésbôl tartott háziállata-
ikat. A felelôsen gondolkodók 
ilyenkor új gazdát keresnek, 
végsô esetben állatvédôkhöz 
fordulnak, sajnos azonban 
nem ritka, hogy a felesleges-
sé vált jószágokat egyszerûen 
kidobják egy autóból, a köly-
köket zsákba kötve hajítják 
egy árokba.

– Rengeteg kölyök kerül 
hozzánk. A legnagyobb hi-
degben, lesoványodva, gyak-
ran betegen hagyják ôket sor-
sukra. Nálunk meleg helyen 
cseperedhetnek, megkapják 
a szükséges védôoltásokat, 
a szerencsések pedig ide-
iglenes befogadókhoz ke-
rülnek. A legjobb megoldás 
az számukra is, ha szeretô 
gazdára találnak – mondta 
el Gubis Katalin. A békéscsa-
bai állatvédôk titkárától meg-
tudtuk, minden segítségre 
nagy szükségük van, hiszen 

közel 300 kutya etetésérôl, 
gyógykezelésérôl gondos-
kodnak. A kötelezô mellett a 
bekerülô kutyák kombinált 
oltást, chipet is kapnak, a sé-
rülteket, betegeket állatorvos 
kezeli, s persze az ivartalaní-
tás is sokba kerül.

– Karácsony környékén 
megnôtt az emberek adako-
zási kedve, köszönünk min-
den támogatást. Az anyagi 
segítség mellett nagy hasznát 
vesszük az eledelnek, taka-
róknak, bármilyen egyéb (nem 
mûszálas) ruhanemûnek, 

ágynemûnek, amivel például 
a kenneleket védjük a hófú-
vástól, de jól jönnek pórázok, 
nyakörvek, kutyaházak is – 
mondta el érdeklôdésünkre 
Gubis Katalin, aki köszönetet 
mondott a menhelyen dolgo-
zó önkénteseknek is.

Az állatvédôk arra kérnek 
mindenkit, hogy ha elveszett 
kedvencük, feltétlenül keres-
sék a Kétegyházi úti telepen, 
érdeklôdjenek náluk telefo-
non, vagy nézzék meg hon-
lapjukat.

Gajdács Emese
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Háromszázan várnak gazdira
Sok kutyát soványan, betegen hagynak sorsára

Új rendôrautók az utakon
A csabai kapitányság kilenc jármûvet kapott

A Békés Megyei Rendôr-
fôkapitányságra a közel-
múltban összesen 84 új 
jármû érkezett, illetve ér-
kezik az elkövetkezendô 
hetekben. Ezek közül 46 
Opel Astra rendôri jelzésû 
járôrkocsi, 16 Škoda Fabia 
ügyintézôi autó és 22 Škoda 
Yeti terepjáró – mondta el 
érdeklôdésünkre Vargáné 
Szombati Andrea. 

Nincs szívet szoronga-
tóbb érzés, mint belenézni 
egy segítségért „könyörgô” 
kutya szemébe. A csabai 
kutyamenhelyen bizony sok 
ilyen szempár követi az em-
bert a rácsok mögül, mind-
egyik kidobott négylábú 
gazdira, megmentôre vár. 

Az új autókat már birtokba vették a csabai rendôrök

Kikerülni a ketrecbôl, ez az „álma” minden itt lévô kutyának

békéscsaba Városi Állatvédôk Közhasznú Egyesülete
Telefon: 06/30/3222-776

E-mail: csabaiallatvedok@freemail.hu
Web: www.csabaiallatvedok.hu

Adószám: 18383128-1-04
Bankszámlaszám: 53200118-11067988-00000000

Fejlesztô játékok
a Lencsési óvodában

A Lencsési Óvoda múlt év 
nyarán bekapcsolódott a Sze-
gedi Tudományegyetem Ne-
veléstudományi Intézetének 
egyik országosan egyedül-
álló programjába. Az egye-
tem neveléstudományi inté-
zetének docense, dr. Józsa 
Krisztián és a Lencsési Óvoda 
vezetôje, Gergely Emôke kö-
zötti együttmûködés ered-
ményeképpen 2012 ôszétôl 
a gyermekek gondolkodási 
képességeinek játékos fej-
lesztése kezdôdött el az óvo-
dában.

Az egyetemen évtize-
dek óta folynak kutatások 
azzal a céllal, hogy olyan 
készségfejlesztô programo-
kat dolgozzanak ki, amelyek 
segítségével hatékonyan 

fejleszthetôk a gyermekek ér-
telmi készségei. Ilyen fejlesztô 
program kidolgozásába és 
kipróbálásába kapcsolódott 
be a Lencsési Óvoda. Zentai 
Gabriella, az egyetem neve-
léstudományi doktori iskolájá-
nak ösztöndíjas hallgatója, a 
kutatócsoport tagja készítette 
fel az óvodapedagógusokat 
a fejlesztés módszereinek ki-
dolgozására és azok gyakor-
lati bevezetésére. 

Az óvónôk játékokat 
gyûjtöttek össze, amelyek 
gyûjteménye egy könyvso-
rozat részeként jelenik majd 
meg, így az óvodapedagógu-
sok az ország bármely részén 
hozzáférhetnek, napi gyakor-
latuk részévé tudják tenni eze-
ket a játékokat.

Tanulj profiktól és 
szerezz használható 

tudást, ne csak
bizonyítványt!

A VAGYOnVÉDELMI Or-
sZÁGOs KIKÉPZÔ KÖZ-
POnT, az ország egyik leg-
nagyobb kiképzôje 10 000 
Ft-tal elkezdhetô  

bIZTOnsÁGI Ôr

OKJ-s tanfolyamot indít 
február 2-án és 
február 16-án

bÉKÉs-• 
CsAbÁn,
GYULÁn • és
MEZÔKO-• 
VÁCsHÁZÁn.

+36-30/948-2615

Hétvégén is hívható! Vizsga-
garanciával, a szakmai szak-
szervezetek ajánlásával, 
ORFK vizsgával! Hölgyek, 
nyugdíjasok és pályakezdôk 
jelentkezését is várjuk!
2012-es feltételekkel a válto-
zások elôtt.

www.vokk.hu 

Könnyû és gyors
elhelyezkedés!

Fegyvervizsga
1 nap alatt! 
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Társadalmi egyeztetés
február 6-án Jamina szociális 

célú fejlesztésérôl
Békéscsaba Megyei Jo-

gú Város Önkormányzata 
az Új Széchenyi Terv ke-
retében pályázatot tervez 
benyújtani „Szociális célú 
városrehabilitációra”. A pá-
lyázat keretében Jamina 
központi területének szoci-
ális célú megújulására nyílik 
lehetôség. 

A projekt célja, hogy a 
városrész fejlôdéséhez hoz-
zájáruljon, annak közösség-
megtartó erejét erôsítse. A 
cél érdekében a középületek, 
közterületek és városi lakásál-
lomány fejlesztése valósulhat 

meg. A beruházás keretében 
megújulhat a Jaminai Közös-
ségi Ház, a Szegfû utcai óvoda 
tornaszobával bôvülhet, meg-
szépülhet Jamina központja, 
új szociális bérlakások épül-
hetnek, illetve a meglévôk egy 
része is felújításra kerülhet. A 
lakosság bevonása érdeké-
ben már a pályázat beadása 
elôtt megkérdezzük a város-
részben élôk véleményét a 
tervezett beruházásokról. 

Jöjjön el és ismerje meg a 
fejlesztési elképzeléseket feb-
ruár 6-án 16.30-tól a Jaminai 
Közösségi Házban (Orosházi 
út 101.)!

Elköltözött a Tourinform

Több mint tíz év után új irodába költözött a Tourinform Bé-
késcsaba az eddigi székhelyrôl, a Szent István tér 9. szám 
alól. A Tourinform már a Csabagyöngye Kulturális Központ 
(Széchenyi u. 4.) földszintjén található új irodájában várja az 
érdeklôdôket hétköznap 8 és 16 óra között. 



Az Árpád Gyógy- és 
Strandfürdô részére a meleg 
vizet egy kétezer és egy nyolc-
száz méter mély kútból nyerik. 
A kutak vízhozama az utóbbi 
években jelentôsen csökkent 
és a víz hômérséklete is visz-
szaesett dugulás és egyéb 
problémák miatt. Az opti-
mális mûködéshez, a lehetô 
legjobb vízhozam és hôfok 
eléréséhez felújításra van 
szükség.

Az önkormányzat tárgyalá-
sos közbeszerzési pályázatot 
folytatott a fürdô geotermikus 
hôellátásának növelésére, a 
termálkutak felújítására, a 
komplex termálvízellátásra. A 
munkát a szanki Greenmen 
Energia Kft. nyerte el, nettó 
103,6 milliós ajánlati árral. 

Miklós Attila a közgyûlésen 
szóvá tette, hogy miért nem 
helyi vállalkozót hívtak meg 
erre a munkára. Mint azt dr. 
Ferenczi Attila elmondta, 
felmérést végeztek az ezzel 
foglalkozó békéscsabaiak kö-
rében, de nem találtak olyat, 
aki megfelelô technikai és 
mûszaki feltételekkel bírt vol-
na, 30–600 méter mélységig 
voltak megfelelô eszközeik. 

Ugyancsak tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást foly-
tatott a város az ehhez kap-
csolódó épületgépészeti, táv- 
vezeték-építési munkák el-
végzésére, ezt a munkát a 
Békés-Drén Környezetvédel-
mi, Víz- és Mélyépítési Kft. 
nyerte összesen nettó 115 
milliós ajánlati árral. 

Békéscsaba három jelen- 
tôs fejlesztésre is pályázik a 
közeljövôben – errôl határoz-
tak a képviselôk. Két beru-
házás a sportlétesítmények 
energetikai korszerûsítését 
célozza. A tervek szerint a vá-
rosi sportcsarnok hôtechnikai 
adottságain kívánnak javíta-
ni, a fejlesztés összköltsége  
mintegy 296  millió forint, a 
beruházás ez év június 30. és 
2014. szeptember 30. között 
valósulhat meg. Ugyancsak 
energetikai korszerûsítés 
elôtt állhat a Békéscsaba 
1912 Elôre Sportegyesület 
székháza, ez a tervek szerint 
közel 60 millió forintba kerül, 
az önkormányzati saját erô 

közel 9 millió. A munkák a 
tervek szerint idén június 30-
án kezdôdhetnének, s 2014. 
szeptember 30-áig tartaná-
nak.

A jaminai városrész szo-
ciális célú rehabilitációját 
teljes egészében fedezné a 
pályázaton elnyerhetô 270 
millió forint, tehát az önkor-
mányzatnak nem kell önerôt 
biztosítania. Az idén júniustól 
jövô év márciusáig tartó beru-
házás fô célja, hogy az itt élôk 
életminôsége javuljon, esé-
lyeik, a városrész lakosság-
megtartó ereje növekedjen. 
A fejlesztésnek köszönhetôen 
egyebek közt szociális alapon 
bérbe adható lakásokat ala-

kítanának ki, és meglévôket 
korszerûsítenének. A Szegfû 
utcában lévô óvoda új épület-
résszel bôvülne, s megszépül-
ne a Batsányi utcai üzletsor, a 
posta, a gyógyszertár környé-
ke is. A tervek szerint az or-
vosi rendelôk  mellett további 
parkolókat létesítenének,  és 
biztosítanák az épülethez 
vezetô bejáratok akadálymen-
tesítését. Emellett a közösségi 
házba kerülne a fiókkönyvtár, 
és a ház némi átalakítása is a 
projekt része lehet.

A jaminai fejlesztésekrôl 
február 6-án 16.30-kor tar-
tanak lakossági fórumot a 
helyi közösségi házban. 
Az érdeklôdôk kérdéseire 
a városrész önkormányzati 
képviselôi, dr. Fábián Ág-
nes, Csicsely Ilona és Kutyej 
Pál, valamint a városháza 
szakemberei adnak választ 
(meghívó a 2. oldalon).

Az önkormányzat be-
nyújtott egy európai uniós 
önerôalap-támogatást, en-
nek részeredményei a múlt 
évi költségvetésre is hatás-
sal voltak. Összesen több 
mint 382 millió forint önerôt 
kapott vissza Békéscsaba: 
a szennyvízcsatornázás ön- 
erejébôl 150 millió forintot, a 
belváros rehabilitációs prog-
ramjáéból 130 milliót, a Csa-
bagyöngye önrészébôl 50 
millió forintot, ennél kisebb, 
de szintén jelentôs összege-
ket az iskolák energetikai fel-
újításából, a bölcsôde, óvo-
da, valamint az útfelújítások 
önerejébôl. 

A színház, bábszínház 
mûködtetésére a múlt évben 
közel 290 milliós mûködési 

hitel felvételét irányozta elô a 
tavalyi költségvetés. Mivel év 
közben állami forrásból, két 
részletben, összesen 270 
millió forint pótlólagos támo-
gatást kapott a város erre a 
célra, a maradék 20 millió 
forintot pedig más forrásból 
biztosították, mûködési hitel 
felvételére ebben az eset-
ben sem került sor. 

– Örömhír, hogy egy de-
cemberi kormányhatározat- 
tal 600 millió forint támoga-
tásban részesült Békéscsa-
ba önkormányzata. Ezt az 
összeget a települési felada-

tok ellátására fordíthatjuk, 
szigorú elszámolás mellett. A 
támogatás részben lehetôvé 
teszi a 2012. évi költségve-
tési év eredményes zárását, 
részben pedig a 2013. évi 
feladatainkat tudjuk finanszí-
rozni belôle – mondta a pol-
gármester.

A 2013-as évben az in-
tézmények átszervezése 
kapcsán jelentôsen változik 
Békéscsaba költségvetése. 
A jövô évi költségvetésrôl a 
legközelebbi, február 22-én 
tartandó közgyûlésen dönt 
majd a képviselô-testület.
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Sztankó Ilona, a PIU vezetôje

Miklós Attila és Takács Péter a közgyûlésen

A sportcsarnok és az Elôre székház felújítására, valamint jaminai fejlesztésekre pályázunk

A belváros-felújítás önrészébôl 130 milliót kapunk vissza

Beszámoltak a 
szennyvízberuházásról

Jobb vízhozam és hôfok
Felújítások az Árpád fürdôben

A képviselôk elfogadták 
a városban zajló szennyvíz- 
projekt aktuális állásáról szó-
ló tájékoztatót. Az anyagból 
egyebek mellett kiderült, 
hogy tavaly november köze-
péig minden csatorna, nyo-
móvezeték, ingatlanbekötés 
és átemelô elkészült. Az üze-
meltetési engedélyek meg-
kérése folyamatban van. Az 
üzembe helyezést követôen 
aktiválják majd az elkészült 
mûveket. A tájékoztató sze-
rint összesen 9436 házi 
bekötôvezeték épült meg. 
A rákötési engedélyeket ta-
valy év végéig kiküldték. A 
szennyvíztisztító-telep fej-
lesztése is az ütemezés sze-
rint halad, a munkaterületet 
az elmúlt év júliusában adták 
át, a beruházás készültségi 
foka 25 százalék.

A projektrôl folyamatosan 
tájékoztatják a lakosságot 
például az információs zöld-
számon (06-80/922-041), ügy- 

félszolgálat is mûködik pén-
tekenként 8 és 14 óra között 
a Szabadság tér 1–3. szám 
alatt. Akik bôvebb informáci-
ókat keresnek a szennyvíz-
beruházással kapcsolatosan, 
azok megtalálják ezt a www.
csabaiszennyviz.hu internetes 
weboldalon.

Takács Péter képviselôi 
kérdésére válaszolva Sztan- 
kó Ilona, a PIU vezetôje a 
közgyûlésen elmondta: az 
elmúlt év októberében négy 
fórumot tartottak azokon a 
területeken, ahol a mûszaki 
átadás még nem történt meg. 
Ezeken az eseményeken 
tájékoztatták a lakosságot 
arról, mikor tudnak rákötni a 
csatornára.

A felmerült panaszok egy 
része a munka elhúzódásá-
val, a földutak állapotával volt 
kapcsolatos, de minderrôl 
áprilisban részletesen be-
számolnak majd az illetékes 
bizottságnak. 

Uhljar Erik 
a vezetô

Könyvtár,  
múzeum

27 millió 
a Volánnak

Szlovák 
partnereink

Megválasztotta a közgyûlés 
a Békéscsabai Intézmény-
ellátó Centrum vezetôjét. Az 
állásra kiírt pályázatra négyen 
jelentkeztek, ôket a pénzügyi, 
gazdasági és városfejlesztési 
bizottság hallgatta meg. Ez 
alapján a képviselôk többsé-
ge Uhljar Eriknek szavazott 
bizalmat. Az új vezetô ez év 
március 1-jétôl 2018. febru-
ár 28-áig kapott megbízást a 
centrum irányítására.

Megpályáztatja a város a 
január 1-jétôl fenntartása alá 
került megyei könyvtár és a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
vezetôi álláshelyét. A pályázati 
eljárások eredményes lefoly-
tatásáig mindkét intézmény 
élére új vezetô került. A megyei 
könyvtár irányításával február 
1-jétôl Rakonczás Szilviát, a 
Munkácsy Mihály Múzeum irá-
nyításával pedig Ando Györ-
gyöt bízták meg. Rakonczás 
Szilvia ez idáig a Békés Me-
gyei Tudásház és Könyvtár 
könyvtárvezetôjeként, Ando 
György pedig a Munkácsy 
Mihály Múzeum munkatársa-
ként dolgozott.

 A 2012-es év mûködési 
hiányának kompenzálásá-
ra a korábban már átutalt 75 
millió mellett további 27 millió  
forinttal támogatja a város a  
Körös Volán Zrt.-t. A helyi autó-
busz-közlekedést mûködtetô 
cégnek megítélt támogatás 
mértékét kompromisszumos 
megoldásként határozták 
meg, ezt befolyásolta pél-
dául a most megkötött, öt-
éves szerzôdés és a város 
teherviselô képessége is. 

Békéscsabának jelenleg 
nyolc várossal van testvérvá-
rosi megállapodása, de évek 
óta jó kapcsolatot ápol a 
szlovákiai Túrócszentmárton 
(Martin) és Korompa (Krom- 
pachy) városával is. A szlová-
kiai települések azzal fordul-
tak Békéscsaba vezetôihez, 
hogy ezt írásban erôsítsék 
meg, ami a legutóbbi köz- 
gyûlésen meg is történt. 
A testület arról is döntött, 
hogy pályázatot nyújt be az 
önkormányzat a testvér- és 
partnervárosok találkozójára, 
amelyet a tervek szerint a ka-
rácsonyi vásár idején rendez-
nének.

Az idei elsô közgyûlés
Újabb fejlesztésekre pályázik a város

Közel egymilliárd forintnyi 
segítség a városnak

Számos fontos kérdésben hozott döntést januá-
ri ülésén Békéscsaba képviselô-testülete az idei, elsô 
közgyûlésen. Döntöttek egyebek mellett arról, hogy ener-
getikai korszerûsítésre s a jaminai városrész szociális 
jellegû fejlesztésére nyújt be pályázatot a város.

A januári ülésen a 
képviselô-testület tárgyalt 
a 2012. évi költségvetési 
rendelet módosításáról. 
Vantara Gyula polgármes-
ter a múlt évi költségvetés-
sel kapcsolatban kiemelte: 
2007 óta egyetlen alkalom-
mal sem vett fel mûködési 
hitelt a város, ez a sor múlt 
évben sem tört meg. 

Az oldalt írta: 
Gajdács Emese, 
Mikóczy Erika



Békéscsaba legnagyobb 
beruházása révén a város ivó-
vízzel ellátott területein 2012-
ben mindenütt lehetôség van 
a szennyvíz kulturált elveze-
tésére. Az elmúlt évben min-
den érintettnek megküldték a 
rákötési engedélyt tartalma-
zó levelet. 

Nem kérdés, hogy a kap-
csolódás számos elônnyel 
jár, az is egyértelmû, hogy az 
új rendszer mûködése akkor 
igazán gazdaságos, ha minél 
többen élnek a lehetôséggel. 
Emellett a beruházás révén 
a környezet szennyezettsé-
ge lényegesen csökken, és 
megvalósul a felszín alatti 
vizek védelme, ami az uniós 
támogatás alapkövetelmé-
nye is volt. A befejezéséhez 
közeledô szennyvízprogram-
tól teljesen függetlenül lépett 
életbe a talajterhelési díjak 
nagy mértékû megemelését 
elôíró törvény, ez természete-
sen érinti mindazokat, akik a 
meglévô hálózatra nem kap-
csolódnak rá. 

A talajterhelési díjat régóta 
kell fizetnie minden szennyvi-
zet kibocsátó ingatlantulajdo-
nosnak, akinek lehetôsége 
van (volt) a rákötésre, de ezt 
nem tette meg. Az elmúlt 
évben megjelent törvény 

ezt 2013. júniusától tette 
kötelezôvé, magas díjjal. 

Mi a jelenlegi helyzet? 
Az új csatornahálózat át-

adása három területen három 
különbözô idôpontban történt 
meg, a rákötést ezekhez iga-
zítva 90 napon belül kell el-
végezni. Ennek elmulasztása 
esetén a vízfogyasztás után 
1800 Ft / m³ talajterhelési díjat 
kell fizetni, ami többszöröse a 
rákötés esetén fizetendô csa-
tornadíjnak. A talajterhelési 
díj önbevallás után, adóként, 
a következô naptári évben 
teljesítendô kötelezettség, 
az ebbôl származó városi 
bevételbôl kizárólag további 
környezetkímélô beruházás 
valósítható meg. 

Az önkormányzat adócso-
portja március elején küldi 
meg a nyomtatványokat az 
érintettek részére, amelyen 
szerepel az indokolt esetben 
kérhetô mentesség három 
esete is. Kérjük, ne várjon ad-
dig, érdeklôdjön, megéri!

A rákötés lebonyolításá-
ról a Békéscsabai Víziközmû 
Társulat ad tájékoztatást  a 
430-901-es számon, a talaj-
terhelési díjjal kapcsolatban 
az adócsoport 66/523-844-
es telefonszámán  kaphatnak 
tájékoztatást. 

A kilencvenperces doku-
mentumfilm a Körös–Tisza–
Duna vízitúra-expedícióról 
készült. A különleges vállalko-
zást Békés megyei szakem-
berek jegyzik, a filmet hosz-
szú elôkészítô munka elôzte 
meg. A kéthetes vízitúra a Kö-
rösök vidékétôl a Tiszán és a 
Dunán át, mintegy 1200 kilo-
méteren kalauzolja a nézôt. 
A film alkotója, Major Gyula 
elmondta: az volt a nem tit-
kolt céljuk, hogy egy kicsit 
más szemszögbôl mutassák 

meg a táj szépségeit, a vízrôl 
ugyanis minden másképp 
látszik. Az expedíció a Feke-
te-Körösnél, Köröstárkánynál 
indult, a filmesek innen kísér-
ték végig útjukat – felvillantva 
Bihar, a Pártium és Békés pá-
ratlan látnivalóit. 

A film ötletgazdája Gyurkó 
Dániel, aki producerként a 
szponzorok megkeresésével 
a film elôállítási költségeit 

teremtette elô. Kapóra jött, 
hogy meghirdették a Határok 
nélküli túrát: így a Fekete-Kö-
rös eredetétôl mutathatták 
be a film alkotói a Körösök 
völgye természeti szépsége-
it, Békés megye értékeire is 
felhíva a figyelmet. Mindezt 
a Center Moziban láthatták 
mindazok, akik eljöttek a nyil-
vános díszbemutatóra. 

Vándor Andrea

Azon a hétvégén hó lepte 
el a várost, ahogy Herczeg 
Tamás fogalmazott, szinte 
egész Békéscsaba esküvôi 
színekbe öltözött. A Nóvé 
Zoltán vezette Körös-Trade 
Kft. „esküvôi forgatagában” 
szebbnél szebb menyasszo-
nyi ruhákat, fejdíszeket, öltö-
nyöket, virágokat, ékszereket 
láthattunk. A szolgáltatások 

között megtalálhatók voltak 
a fényképészek, kozmetiku-
sok, éttermek, utazási iro-
dák, rendezvényszervezôk, 
látványtervezôk, esküvôi sze- 
mélyszállítók ajánlatai. Aki 

már megtalálta azt a bizo-
nyos szôke (barna, fekete) 
herceget, a kiállításon akár el 
is kezdhette szervezni a nagy 
napot.

M. E. 
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Február 1–3. XXI. Országos 
Szólótánc Fesztivál, Csaba-
gyöngye Kulturális Központ
Február 3. 14–17 óra között 
Családi játszóház – farsangi 
„készülôdô”, Munkácsy Mi-
hály Múzeum, Lenkefi Terem
Február 4. 18 órától Itt a far-
sang, áll a bál…, Szü – Net In-
ternet Kávézó
Február 5. 18 órától Békés-
csabai Irodalmi Estek, város-
háza, díszterem
Február 8–10. XXII. Nem-
zetiségi Vezetôk Országos 
Találkozója, VOKE Vasutas 
Mûvelôdési Ház
Február 8–14. XI. Csabai 
Farsang, Csabagyöngye Kul-
turális Központ
Február 9. 19 óra koridiszkó, 
pósteleki korcsolyapálya
Február 9. Kincsvadászat – 
a bizsu, a fonal és a gyöngy, 
Jankay galéria
Február 11. 18 órától Lé- 
lekmelegítô címmel Hajtman 
Ildikó és Szabó Ila zenés, ver-
ses mûsora, Csabagyöngye 
Kulturális Központ
Február 12-én 14–16 óráig 
Turisztikai konferencia, Csa-
bagyöngye Kulturális Köz-
pont, IfiCasino

Programajánló

Öt tipp 
öt pizzáért
A SPEED BURGER ÉS 

PIZZÉRIA és a Csabai Mérleg 
közös játékán hetente egy ol-
vasónk egy egész hétre szó-
ló ebédmeghívást nyerhet 
tôlünk. Keresse „Hol készült 
a kép?” játékunkat a www.
csabaimerleg.hu oldalon! 
Hétfônként sorsolunk, eddig 
minden nyertesünk elégedett 
volt a nyereménnyel. Játsszon 
velünk Ön is, hogy nyerjen!

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

XI. CsAbAI FArsAnG
2013. február 8–13. a Csabagyön-

gye Kulturális Központban

2013. február 8. (péntek)
19.00 Farsangi borvacsora • – bor-
kóstoló zenés vacsorával. belépô: 
3000 Ft (elôvételes jegyek vásárol-
hatók 2013. február 4-ig)
20.00 Zenészfal(s)hang•  Hôsök és 
Irie Maffia koncert. belépô: 2900 
Ft

2013. február 9. (szombat)
9.00–13.00 Disznóvágás-bemutató, • 
hagyományôrzô kiállítás, II. Városi 
Házipálinka Verseny eredményhir-
detése
Kölyöksziget, családi délelôtt. In-• 
gyenes
10.30 Kaláka együttes: nálatok • 
laknak-e állatok?
belépô: 2000 Ft
18.00 Kiszézés a Tûz-Köz Egyesü-• 
let dobosainak közremûködésével. 
Minden résztvevô szalagra írhatja 
azokat a dolgokat, amiket el akar 
engedni és azokat amiket el sze-
retne érni az elôtte álló évben. A 
hagyomány szerint ezeket a sza-
lagokat a Kiszebabára kötve vízre 
bocsátjuk, hogy teljesüljenek kí-
vánságaink. Ingyenes
19.00 Viharsarki Vigadalom•  (A 
mûsorban szerepelnek: Tabán 
néptáncegyüttes, Harangos 
Táncegyüttes, Harruckern Tánc-
együttes, Ôszülô Halánték senior 
Csoport) belépô: 1200 Ft 
20.15 Guzsalyas táncház – az est • 
a népzene jegyében zajlik tovább 
hajnalig. Ingyenes 

2013. február 11. (hétfô)
18.00 Hajtman Ildikó és • Szabó 
Ila LÉLEKMELEGÍTÔJE zenével, 
verssel – válogatás népszerû 
musicalekbôl, klasszikus könnyû- 
zenei darabokból, a magyar iroda-
lom remekmûveibôl.
belépô: 800 Ft

2013. február 12. (kedd)
14.00–16.00 XI. Turisztikai Konfe-• 
rencia 
16.30 KIKIRIKI, TALÁN SZERDA • 
VAN címû film vetítése. Ingyenes

2013. február 13. (szerda)
19.00 mÁMORos dallamos Valen-• 
tin-napi zenekaros koncert (Fellép-
nek: Szinetár Dóra, Berecki Zoltán, 
Náray Erika, Kökény Attila)
belépô: 3900 Ft

A Csabagyöngye Kulturális Központ 
Munkácsy Emlékházában

2013. február 12. (kedd)
10.00–12.00 Ovis farsang – „Mac-
kó bácsi, ébredj fel!” (érdeklôdni: 
66/442-080)
Kísérô rendezvény:
2013. február 8–10. (péntektôl vasár-
napig) XXII. Nemzetiségi Vezetôk Or-
szágos Találkozója. Helyszín: VOKE 
Vasutas Mûvelôdési Háza.
Jegyek megvásárolhatók a Csaba-
gyöngye Kulturális Központban és a 
Tourinform Irodában Békéscsabán, a 
Széchenyi u. 4. szám alatt.

bôvebb információ kérhetô 
a 66/449-222-es telefonszámon.

Kikiriki, talán szerda van
Két hét, 1200 kilométer, három folyó, és ami belefér

Esküvô kiállítás fehér lepel alatt

A Kikiriki, talán szerda van 
címû dokumentumfilm nyil-
vános díszbemutatóján, stí-
lusosan egy januári, szerdai 
napon, zsúfolásig megtelt a 
Center Mozi. Húsz percen át 
özönlöttek a nézôk – horgá-
szok, túrázók, a természet 
szerelmesei, és a „hivatalos” 
oldal is szép számban kép-
viseltette magát. Volt, akinek 
már csak állóhely jutott.

Mindenki szeretné, hogy 
az esküvôje a lehetô leg-
szebb legyen, ebben segí-
tett a január harmadik hét-
végéjén, a Csaba Centerben 
megrendezett esküvô kiállí-
tás, amelyet Herczeg Tamás 
tanácsnok nyitott meg. 

A bemutatón a film alkotói is jelen voltak

Csatornarákötés – nem 
teher a talajterhelés

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Kiállítások

Csobai Elena • békéscsabai alkotó születés(nap) címû festménykiállítása 
megtekinthetô február 8-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig a tanácskozó-
teremben.
A • Márvány Fotómûhely tagjainak alkotásaiból összeállított A pillanat vará-
zsa címû tárlat megtekinthetô az intézmény nagytermében február 5-éig, 
hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
Február 8., péntek 17 óra • – dr. Grin Igor fotográfus kiállításának megnyitója 
a közösségi ház nagytermében.

Ismeretterjesztô elôadás

Február 4., hétfô 17 óra – Kastélyok és kastélykertek békés megyében 
címmel dr. Kertész Éva botanikus vetítéssel egybekötött elôadása a Kertbarát 
kör foglalkozásán.

Családi játszóház

Február 9., szombat 9.30-tól 11.30-ig – farsangi maszkok, álarcok és kellékek 
készítése. A foglalkozást Mazán Erzsébet óvónô vezeti.

Farsangi bál

Február 9., szombat 17-tôl 22 óráig a közösségi házban mûködô cso-
portok tagjainak és hozzátartozóinak részvételével. Nyitótáncot a Csaba 
Néptáncegyüttes párjai adnak. Fellép a nyugdíjasklub színjátszó köre. Zenét 
szolgáltat: Sebestyén Tibor

Tanfolyamok

Haladó jógatanfolyam • indul február 4-én 18 órakor. A képzés 24 órás és 12 
foglalkozásból áll, melyek hétfôi napokon 18-tól 20 óráig tartanak. Vezeti: 
Juhász Gabriella jógaoktató. részvételi díj: 8000 Ft/fô. Jelentkezni február 
1-jéig lehet személyesen a közösségi házban a részvételi díj befizetésével. 
Intimtorna-tanfolyam • indul február 6-án, 18 órakor. A képzés 10 órás, a 
foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Vezeti: dr. Vitaszek 
Lászlóné gyógytornász. részvételi díj: 8000 Ft/fô. Jelentkezni a helyszínen 
lehet a fent jelzett idôpontban.
Fotósuli • indul diákoknak és felnôtteknek február 13-án, 17 órakor. A képzés 
20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-tôl 19 óráig 
kerül sor. Célja a digitális fotózás technikájának elsajátítása. részvételi díj: 
8000 Ft/fô. A tanfolyamot a Márvány Fotómûhely tagjai vezetik. Jelentkezni 
február 11-éig lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi házban.
Angol alapfokú nyelvvizsgára felkészítô tanfolyam • indul február 28-án, 
17.30 órai kezdettel. A képzésre teljesen kezdô, illetve újrakezdô felnôtt hall-
gatók jelentkezését várjuk. A tanfolyam 60 órás (60x45 perc) és 20 foglal-
kozásból áll, melyekre csütörtöki napokon kerül sor 17.30-tól 19.45 óráig a 
közösségi ház tanácskozótermében. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelv-
tanár. részvételi díj: 30 000 Ft. Jelentkezni február 22-éig lehet, hétközna- 
pokon 8-tól 18 óráig a közösségi házban 20 000 Ft elôleg befizetésével.

Tornák

• nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. Vezeti: Abonyiné 
Cseke Éva gyógytornász-testnevelô.

• baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött és 
10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.

• Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csütör-
tökön 14.30-tól 15.30 óráig.  

• szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden 
héten kedden 16 órakor.

• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl ajánlott – minden kedden 17 
órakor.

 A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.  
• Alakformáló torna – minden héten kedden és csütörtökön 18.30-tôl 19.30 

óráig. Vezeti: Kvasz Edit aerobic-oktató.

MESEHÁZ, MESEHÁZ KLUBHÁZA
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370, 

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

TÉr-KÉPEK, régi képek békéscsaba történelmi fôtereinek múltjá-
ból. A Kossuth tér, szent István tér és szabadság tér története ké-
pekben.
A Munkácsy Mihály Múzeum gyûjteményébôl válogatott kiállítás anya-
gát Kocsor János muzeológus és Szakál Veronika történész válogatta 
és rendezte. A kiállítás február 25-éig látható a Meseházban (Békéscsa-
ba, Békési út 17.)

Farsangi készülôdés a Meseházban!
Csoportok számára kézmûves-foglalkozás keretében busóálarc, kisze-
bábu, farsangi gólyabáb, télûzô zajkeltô eszközök készítése választha-
tó. Elôzetes idôpont-egyeztetés a 326-370-es telefonszámon.

A Meseházi Alapítvány szervezésében
„sCHÉnEr 90” – Meseházi boldogság betakarító Ünnep 
február 1-jén, pénteken a Meseházban.

9 órától Mikula-makula rajzverseny általános iskolások részére• 
10 órától Meseházi költôk antológiája, versek a Meseszobában• 
14 órától a 90 éve született Schéner Mihályra emlékezünk „fordított • 
kiállítással”, emlékbélyegzéssel, irodalmi délutánnal

APÁrÓL-FIÚrA – családi hagyományôrzô játszóház
február 2-án, szombaton 14 órától a Meseházban 
(Békéscsaba, Békési út 17.)
Kalendárium: csabai farsangi népszokások
Mûhelymunka: farsangi gólyabáb készítése
Farsangi fánk nagyi konyhájából
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

THUrY GÁbOr rETrO MOZIJA
február 13-án, szerdán 18 órától a Nemzetiségi Klubházban
(Békéscsaba, Békési út 15.)
Mûsoron: filmhíradó anno
Roncsfilm (Szomjas György filmje)

Látogasson el honlapunkra, új filmek a videógalériában és cikkek 
a kincsesládában: www.mesehaz.hu

LENCSéSI KÖZÖSSéGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com



– Jelenleg hány embernek 
ad munkát Békéscsabán a 
Budapest Bank?

– A békéscsabai bank- 
mûveleti központ jelenleg 
közel 800 fôt foglalkoztat. 
Büszkék vagyunk arra, hogy 
az elmúlt években a nehéz 
gazdasági és piaci körülmé-
nyek ellenére is folyamatosan 
bôvíteni, illetve tartani tudtuk 
az itteni létszámot, és mára a 
megye második legnagyobb 
munkaadói vagyunk a ver-
senyszférában.

– Milyen feladatokat látnak 
el a bankmûveleti központ 
munkatársai?

– A békéscsabai foko-
zatosan a Budapest Bank 
elsôdleges bankmûveleti 
központjává nôtte ki magát, 

így a mûveletek nagy részét 
már itt végezzük. Ide tartozik 
többek között a számlanyitás, 
a hitelekkel, bankkártyákkal 
kapcsolatos fizetési tranz-
akciók, a 24 órás Telebank. 
2008 óta megháromszoro-
zódott az itt feldolgozott ügy-
letek száma. Fontos, hogy 
Békéscsabán jól képzett, 
elkötelezett munkatársakat 
találtunk, akiknek munkája 
nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a Budapest Bank a ma-
gyar bankpiac egyik legsta-
bilabb szereplôje maradt.

– Miként történik a munka-
társak kiválasztása? Kik kap-
hatnak itt lehetôséget?

– Munkakörtôl függ. Alap- 
vetôen érettségivel és jó 
kommunikációs képessé-

gekkel rendelkezôk jelent-
kezését várjuk, de a nálunk 
dolgozók 70 százalékának 
felsôfokú végzettsége van. 
Egyes feladatkörök megpá-
lyázásánál a gyakorlat és a 
nyelvtudás elôny, de ez nem 
minden esetben elvárás. 
Munkatársaink között sok a 
pályakezdô, magas a 25 év 
alattiak aránya. A toborzás-
ban és a képzésben stratégi-
ai partnerünk a Békés Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja és Rehabilitációs 
Szakigazgatási Szerve, vala-
mint a Türr István Képzô és 
Kutató Intézet Békéscsabai 
Igazgatósága (a volt regioná-
lis képzô központ).

– Milyen változások történ-
tek, milyen fejlôdés ment vég-
be a 2006-os indulás óta?

– 2006 júniusában mintegy 
30 fôvel indultunk, 2008 júliu-
sában egy 3000 négyzetmé-
teres új irodaszárnyat adtunk 
át, hogy az akkor több mint 
400 munkahely mellé továb-
biakat hozhassunk létre. Az itt 
dolgozó munkatársak a meg-
nyitás óta egyre több és több 
feladatot láttak el, ma pedig 
már a Budapest Bank-cso-
port háttérmûveleti tevékeny-
ségeinek túlnyomó részét is 
Békéscsabán végzik. A köz-
pont megnyitása óta eltelt idô 
alatt mintegy 3 milliárd forintot 
fektetett be a Budapest Bank 
Békéscsabán.

– Milyen a cég kapcsolata a 
várossal, az önkormányzattal?

– A helyi hatóságok a 
kezdetektôl támogatják a Bu-
dapest Bank munkahelyte- 
remtô elképzeléseit, a vá-
ros vezetésének nyitottsága 
és együttmûködési kész-
sége kiemelten fontos szá-
munkra. Bankunk az elmúlt 
években igyekezett sokat 
tenni azért, hogy jó „vállalati 
polgára” legyen Békéscsa-
bának: a központ hagyomá-
nyosan támogatja a város 
és a térség sport, oktatási 
és kulturális életét. Emellett 
önkéntes munkával és ado-
mányokkal tesszük szebbé, 
élhetôbbé környezetünket. 
Tevékenységünket a város 
2008-ban „Az év szponzo-
ra” megtisztelô címmel is-
merte el. Természetesen a 
jövôben is törekszünk arra, 
hogy lehetôségeinkhez mér-
ten hozzájáruljunk a város 
fejlôdéséhez – hallhattuk 
Lasetzky Frigyestôl.

Gajdács Emese

– Az átalakítás elsôdleges 
célja a szakmai munka, az 
eljárási rend egységesíté-
se, ami az ügyfelek érdekeit 
szolgálja. Az átállást is igyek-
szünk úgy véghezvinni, hogy 
az ne okozzon sehol fenn-
akadást, sôt inkább gyorsít-
sa, könnyítse az ügyintézést. 
Hivatalunkhoz kilenc tele-
pülés tartozik. Két helyen, 
Csorváson és Újkígyóson 
a polgármesteri hivatalban 
kirendeltségünk mûködik, 
fôként szociális ügyekben 
eljárva, a többi településen 
pedig a hét egy-egy napján 
ügysegédek mûködnek köz-

re – hallhattuk dr. Marosvölgyi 
Emesétôl.

Mint megtudtuk, a leg- 
jelentôsebb, egyben pozitív 
változás, hogy Békéscsa-
bán az okmányiroda ezen-
túl reggel 8 órától este 8-ig 
tart nyitva. Az okmányok 
igénylése, kiállítása akár 
a megszokott hivatali idôn 
túl is elintézhetô, a legjobb 
persze az, ha elôre egyez-
tetett idôre megyünk (új te-
lefonszám: 66/441-040) a 
Szabadság tér 11–17. számú 
épületbe, ahol a földszinten 
kapunk megfelelô informáci-
ókat, útbaigazítást, választ a 
felmerülô kérdésekre.

Ugyancsak a járási hiva-
talok hatáskörébe tartoznak 
olyan hatósági ügyek is, mint 
például egyes szociális ellá-
tások (idôskorúak járadéka, 
közgyógyellátásra, alanyi jo-
gon megállapítható ápolási 
díjra jogosultság), kommuná-
lis igazgatással összefüggô 
feladatok, menekültügyek, 
egyes vízügyi, földrendezési, 
földkiadási ügyek, érettségi 
vizsgával, oktatással, egyes 
távhô, villamos energia és 
földgázellátással kapcsola-

tos ügyek és állategészség-
ügyi feladatok. Január 1-jétôl 
a tavaly április óta a kormány-
hivatal hatáskörébe került 
szabálysértési ügyekben is a 
járási hivatal jár el. Az 1997. 
november 1-jével részben 
a települési önkormányzat 
jegyzôjéhez, részben pedig 
a városi gyámhivatalhoz te-
lepített gyámhatósági jogkö-
rök – egy-két pénzbeli ellátás 
kivételével (pl. rendszeres 
gyermekvédelmi kedvez-
mény, óvodáztatási támoga-
tás) – a járási hivatal gyám-
hivatalának hatáskörébe 
kerültek. A járási gyámhivatal 
Békéscsabán a szokott he-
lyen (Szabadság tér 11–17.),  
a szokott ügyfélfogadási rend 
szerint  érhetô el. A rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás-

ról pedig továbbra is az adott 
település képviselô-testülete 
– átruházott hatáskörben a 
polgármester, esetleg bizott-
ság – dönthet.

Az építésügyi és örökség-
védelmi ügyekben Békés-
csabán, a kormányhivatal 
József Attila utcai épületé-
ben, a földhivatali ügyekben 
a szokott helyen, a Hunyadi 
tér 1. szám alatt, az állat-
egészségügyi, élelmiszer-
ellenôrzési ügyekben a Szer-
dahelyi utca 2. szám alatt, a 
munkaügyi kérdésekben az 
Árpád sor 2/6. szám alatt, 
a népegészségügyi kérdé-
sekben pedig a Kétegyházi 
út 2. szám alatt kapnak se-
gítséget a csabai járáshoz 
tartozók.

Gajdács Emese
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Dr. Marosvölgyi Emese

Az okmányiroda hosszított nyitva tartással mûködik

Lasetzky Frigyes

Vantara Gyula polgármes-
ter az elmúlt hat esztendôben 
egyetlen alkalommal sem 
vette fel a közgyûlés által 
neki megszavazott jutalmat, 
azt folyamatosan jótékony 
célra fordította. Legutóbb a 
következô szervezetek kap-
tak segítséget: a Fényes és 

Térsége Egyesület, a Békés 
Megyei Polgári Nyugdíjasok 
Civil Egyesülete, a Békés 
Megyei Tûzoltószövetség, 
a Békéscsabai Vásárhelyi 
Pál Alapítvány, a Varga Sán-
dor Polgári Alapítvány, a 
Kner–Tevan Alapítvány és a 
Jaminai Nyugdíjas Klub.

A Körösök Völgye Na-
túrpark Egyesület a közel-
múltban workshopot tartott 
Pósteleken, a „Promóciós 
és marketing tevékenysé-
gek támogatása a térségi tu-
rizmus fellendítésére” címû 
projekt megvalósításának 
következô állomásaként.

 
A program több mint öt-

ven szervezet – önkormány-
zatok, turizmusban érdekelt 
gazdasági társaságok, vál-
lalkozások és civilek – part-
neri együttmûködésével va- 
lósul meg 2013–2014-ben a 
Körösök Völgye Helyi Akció- 
csoport területét képezô ti-
zennyolc településen. Az 
együttmûködés stratégiai 
célja, hogy a Körösök völ-
gye térségének gazdaságát 
élénkítse, amely az itt élôk 
közös érdeke. Ennek eléré-
se érdekében a turisztikai 
ágazatok, elsôsorban az ak-
tív- és ökoturizmus, a gaszt-
ronómia, a kultúra és a falusi 

turizmus fejlesztése a kezde-
ményezés fô irányvonala. 

Pósteleken Izsó Gábor, a 
Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület elnökhelyettese 
köszöntötte a résztvevôket, 
majd dr. Duray Balázs geoló-
gus, Ezer Ádám ökoturisztikai 
ügyintézô, dr. Glózik Klára 
egyetemi adjunktus és Soczó 
Krisztina ügynökségvezetô 
elôadását hallgathatták meg 
az érdeklôdôk. Kovács Krisz-
tián projektmenedzser, az 
egyesület munkaszervezet-
vezetôje elmondta: a csaknem 
25 millió forint összköltségû 
program megvalósítása so-
rán egyebek mellett 11 féle 
tematikus turisztikai kiadvány 
és egy aktív turisztikai térkép 
jelenik meg összesen 47 700 
példányban, magyar, angol 
és román nyelven. Ezenkívül 
ingyenes angol, valamint ro-
mán nyelvi és marketingkom-
munikációs képzést szer-
veznek a térség turisztikai 
szolgáltatóinak. 

Tavaly sem vette fel jutalmát 
Vantara Gyula

Kiadványok, térképek 
a Körösök völgyérôl

In memoriam 
Vantara János

Tisztelettel és megbecsü-
léssel emlékezünk a nyolc-
vanöt évesen elhunyt Vantara 
Jánosra, aki több mint negy-
ven évig dolgozott Békéscsa-
báért, szolgálta szülôvárosa 
fejlôdését, beírva nevét a vá-
ros történetének lapjaira.

Emlékezünk jaminai gyer-
mekkorára, ifjúkori életére, a 
nyitott, barátságos és szerény 
fiatalemberre. Emlékezünk 
felnôtt életének állomásaira, 
a Békéscsaba fejlôdéséért 

eredményesen dolgozó em-
ber elôtt tisztelegve.

Munkatársaiként tisztelet-
tel emlékezünk az ember-
séges, humánus és a reális 
követelményeket támasztó 
vezetôre. Emlékét megôrizve, 
szeretettel hajtjuk meg fejün-
ket a csabai szívû, a városát 
odaadással szeretô, a lakos-
ságot szolgáló vezetô elôtt.
Nyugodjon békében!

búcsúznak egykori mun-
katársai, vezetô kollégái.

Este is intézhetjük ügyeinket
Megkezdték mûködésüket a járási hivatalok

Az idei év január 1-jével kezdték meg mûködésüket or-
szágszerte, így városunkban is a járási hivatalok. Ennek 
kapcsán kérdeztük dr. Marosvölgyi Emesét, a Békéscsa-
bai Járási Hivatal vezetôjét arról, miként érinti a változás 
az itt élôket?

A Budapest Bank nem csak pénzintézet
Bemutatjuk városunk legjelentôsebb munkáltatóit

Most induló sorozatunkban lapunk hasábjain idôrôl-
idôre bemutatunk egy-egy olyan sikeres céget, vállalko-
zást, amely városunk gazdasági életének meghatározó 
szereplôje. Elsôként a Budapest Bankba látogattunk el, hi-
szen a Békéscsabán mûködô mûveleti központ több száz 
embernek ad munkát helyben. Kérdéseinkre Lasetzky 
Frigyes, a Budapest Bank operációs és minôségvezetôje 
válaszolt. 



Érdekes céllal alakult 
meg nemrég a NEHAKE, 
azaz Használtcikk-gyûjtôk 
és Kereskedôk Egyesülete. 
Azt szeretnék elérni, hogy a 
„lomisok” szervezetbe tömö-
rüljenek, és adózó állampol-
gárok legyenek. Az elnök sze-
rint hazánkban több tízezren 
élnek meg mások kidobásra 
ítélt holmijaiból, és havonta 
átlagosan 100-150 ezer forin-
tot keresnek vele. – Sokan azt 
hiszik, hogy a „lomisok” haj-
léktalanok vagy egyenesen 
guberálók, de ez egyáltalán 

nem igaz – mondta lapunknak 
Kozák János, a Használtcikk-
gyûjtôk és Kereskedôk Egye-
sületének elnöke.  – Rengete-
gen vannak, akik az amúgy 
szerény fizetésüket szeretnék 
kiegészíteni ezzel a tevékeny-
séggel, és hiszünk abban, 
hogy idôvel ez egy valódi 
szakma lesz, ami után az em-
berek majd adózni fognak. 
Képzéseket is tartunk, ahol 
a jelentkezôk megtudhatják, 
hogy pontosan mi minôsül 
használt cikknek és mi hulla-
déknak. 

Jimmy Carter amerikai el-
nök kérésére maradt távol Ká-
dár János a Szent Korona át-
adási ceremóniájáról. 35 évvel 
ezelôtt a Parlamentben Cyrus 
Vance amerikai külügyminisz-
ter ünnepélyes keretek között 
visszaszolgáltatta a koroná-
zási ékszereket. Berecz Já-
nos akkoriban az MSZMP-KB 
külügyi osztályvezetôjeként 
dolgozott. A fejleményekrôl 
az elsôk között értesült. – Va-

lóban volt egy ilyen jellegû 
amerikai kívánság, de ez in-
kább csak kérés volt, nem pe-
dig feltétel. Kádár János kije-
lentette, nem kívánja, hogy az 
ô személye akadálya legyen 
annak, hogy visszakapjuk 
jogos tulajdonunkat – mond-
ta Berecz János. A Nemzeti 
Múzeumban késôbb Kádár 
többször is meglátogatta a 
koronázási ékszereket. 

Krk

Egy család anyagi helyze-
tét az határozza meg, hogy 
mennyi bevétele és mekkora 
kiadásai vannak. –  A fô kér-
dés elôször is az, van-e mun-
kánk, ha igen,  azért mennyi 
bért kapunk, és hogy meny-
nyit kell költenünk a három 
legalapvetôbb dologra: az 
élelmiszerre, a lakásfenntar-
tásra és az utazásra – állítja 
fel az alaptételt Kôrösi István, 
az MTA fômunkatársa.

A munkanélküliség terü-
letén uniós összevetésben 
nem állunk rosszul: az Eu-
ró-övezet tagállamainál egy 
százalékkal, a legrosszabbul 
teljesítô Spanyolországnál 
és Görögországnál tizenöt 
százalékkal vagyunk job-
bak. – A tendencia ráadásul 
enyhe csökkenést mutat, ez 
mindenképpen jó jel, hiszen 
ez ritka manapság – mondja 
a közgazdász. A munkanél-
küliség terén Ausztria a kö-
zösség éltanulója, az aktív 
korúak mindössze négy szá-
zalékának nincs munkája. 
– Ausztriában nagyon sok a 
családi vállalkozás, a roko-

nokat pedig a válságban sem 
rúgták ki. Szintén jelentôs az 
idegenforgalom és a turiz-
mus: a sípályákon pedig min-
dig esik a hó.

A bérek tekintetében már 
sokkal rosszabbul állunk: 
hiába négyszerezôdött meg 
az ezredforduló óta a mini-
málbér összege (25 ezerrôl 
majd’ százezerre), ebben a 
tekintetben nagy a lemara-
dás. – A magyarok az uni-
ós átlag negyedét keresik, 
miközben a termelékenysé-
günk hetvenszázalékos. Ez 
alapján kétszer ennyit is ke-
reshetnénk, vagyis akár 200 
ezer is lehetne a minimálbér. 
Ezzel szemben a fô kiadá-
sokat jelentô élelmiszerek, 
rezsi- és utazási költségek 
mindig az inflációnál na-
gyobb mértékben emelked-
tek – mondja a szakember. 
Idén egyébként hatszázalé-
kos inflációval számolnak, 
de Kôrösi szerint ennél egy-
két százalékkal magasabb 
lehet az év végére. A legna-
gyobb emelkedés az élelmi-
szerárak területén várható: a 

pékek év elején 20–25 szá-
zalékos áremelést jelentet-
tek be.

– Az élelmiszerek áfa-kul-
csa az egész unióban nálunk 
a legmagasabb, 27 százalé-
kos, bár egyes termékekre 
kedvezményes, 18 száza-
lékos, de még ezzel is az 
élmezônyhöz tartozunk. En-
nek oka, hogy ez egy biztos 
bevételi forrás az államnak, 
enni mindenkinek kell, ezen 
nem tudnak spórolni. Ma-
gyarországon a jövedelmük 
harmadát költik az emberek 
élelmiszerre, míg nyugaton 
ez mindössze tíz százalék. 
A térségben egyedül Len-
gyelországban alacsony ez 
az adófajta, de ott például 
az utóbbi idôben nem voltak 
nagy állami beruházások, 
csupán egyetlen autópálya 
épült, az is német pénzbôl.

Talán a rezsiköltség az 
egyetlen, ami idén biztosan 
kevesebb lesz: ezt tíz szá-
zalékkal mérséklik. – Ez in-
dokolt is, hiszen Magyaror-
szágon az átlagnál nagyobb 
arányban emelkedtek a 
lakásfenntartási költségek. 
Az energiaszolgáltatást tu-
lajdonló külföldi cégek a 
kilencvenes évek közepe 
óta a befektetett összeg há-
romszorosát keresték meg, 
miközben alig fejlesztettek. 
A volt szocialista országok 
közül nálunk privatizálták a 
legolcsóbban és a leggyor-
sabban ezt az ágazatot, és 
nálunk maradt a legkeve-
sebb állami tulajdon, gya-
korlatilag semmi. Itt a szol-
gáltatók monopolhelyzete 
miatt az árverseny sem tu-
dott érvényesülni.

Hunyadi Áron

Megkérdeztük az ELTE 
Pedagógiai és Pszicholó-
giai Kar Neveléstudományi 

Intézetének egyetemi ad-
junktusát, dr. Hegedûs Judit 
kriminálpedagógust, hogyan 

lehetne megelôzni a hasonló 
eseteket. –  A jó prevenció 
egy komplex tevékenységi 
kört foglal magában, például 
egészség- és személyiség-
fejlesztést. A sport ehhez 
kiváló eszköz lehet, mert 
fegyelemre, küzdésre tanít, 
feszültségeket vezet le, ér-
telmes tevékenységet jelent 
a gyerek számára, és nem 
utolsósorban az egészsé-
ges életmódot is támogatja. 
Nem tartom szerencsésnek, 
ha a kérdéskört a kisebb-
séghez kapcsoljuk, minden 
fejlôdô személynek joga és 
szükséglete a mozgás, a 
sport. Ez, de akár a zenélés 
is,  remek útja annak, hogy 
az iskolában nem igazán 
sikeres gyerekeknek egy új 
lehetôséget adjunk, sikerél-
ményhez juttassuk, miköz-
ben felelôsségvállalásra ta-
nítjuk. 

Csonka Györgyi, az ORFK 
Bûnmegelôzési Osztályának 
helyettes vezetôje reméli, 
hogy a gyermekek nevelésé-
ben a rendôrség csak apró 
szeletet képvisel. –  Felada-
tunk felhívni a fiatalok figyel-
mét, hogy mi a jogkövetô 

magatartás, és miért nem 
éri meg ettôl eltérniük. Eze-
ket különbözô általános és 
középiskolai programokon 
keresztül hajtjuk végre. Van 
olyan kollégám, aki hátrányos 
helyzetbôl indulva, egy ilyen 
iskolalátogatás hatására vá-
lasztotta késôbbi pályájának 
a rendôri hivatást. Másik ol-
dalról viszont kétségtelen, az, 
hogy valaki tizenkét éves ta-
nulmányai alatt egyszer-két-
szer találkozik egy elôadóval, 
az önmagában nem váltja 
meg a világot. Ehhez több 
olyan foglalkozás kell, ahol 
szituációs játékokon keresz-
tül, filmek megbeszélésével, 
vagy épp a szigethalmi eset 
elemzésével a normaköve-
tés fontossága felé tereljük 
a gondolkodásmódjukat. A 
szakember lapunknak el-
mondta, a magatartás for-
málásához az egyik legjobb 
eszköz a közösség. Legyen 
az sportklub, színjátszó kör, 
kézmûves-foglalkozás, ének-
kar, ha befogadják a fiatalt 
és ott sikereket ér el, akkor 
az ottani megbecsültsége ki-
hathat a felnôttre, akivé válik.

Molnár Attila

iBulvár / Közélet

Az új év rengeteg pénztárcát érintô változást hozott. 
A legtöbben azt számolgatják: vajon jobb vagy rosszabb 
évünk lesz-e a tavalyinál? A Helyi Téma Kôrösi István 
közgazdász professzor segítségével próbálta meg felvá-
zolni hazánk gazdasági helyzetét, és azt, mi várhat az 
emberekre 2013-ban. A mérleg egyik serpenyôjében az 
emelkedô minimálbér, a csökkenô munkanélküliség és a 
rezsicsökkentés áll, míg a másikban a magas infláció, a 
növekvô élelmiszerárak és az emelkedô utazási költsé-
gek szerepelnek.

A szilveszteri szigethalmi késelés elsô számú gyanúsí-
tottja egy tizenhét éves fiú. Egy ökölvívót megszúrtak, egy 
birkózó sportpályafutása kettétört  – csoda, hogy még él. 
A sértettek már otthon lábadoznak, a nyomozás még tart. 

Az árverseny sem tudott érvényesülni

Mennyit fizetünk 2013-ban?

Egy rendôr nem váltja meg 
a világot

Kádár inkább otthon 
maradt 

Egyesületbe tömörültek 
a lomisok

Sávoly Gergely már elhagyhatta a kórházat, jelenleg 
otthon lábadozik
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Az Európai Bizottság 
nemrég közzétett statiszti-
káiból kiderült: miközben az 
európai polgárok java egy-
re szegényedik, az EU 2008 
októberétôl 2012 októberéig 
összesen 5058,9 milliárd euró 
támogatást hagyott jóvá a 
bankok megsegítésére. – Ez 
igazolja azt a korábbi véle-
ményt, amely szerint valójá-
ban az államok költségvetési 
hiányát nagy részben a ban-
kokba nyomott pénzek okoz-
ták – kezdte lapunknak Csath 
Magdolna közgazdász. – A 
bankok spekuláltak, vesztet-

tek, majd nyújtották a kezüket 
a megmentésért. A politikusok 
beadták a derekukat, viszont 
a kiadásokat valahonnan be 
kellett szedni, így adóemelés-
sel, illetve az egészségügyi, 
oktatási és szociális kiadások 
megkurtításával próbálták a 
kormányok rendbe hozni a 
megcsapolt államkasszákat. 
Ennek a következménye lett 
az elhúzódó gazdasági vál-
ság. A bankok viszont tovább-
ra sem kölcsönöznek a gaz-
daságnak, ezért folytatódik a 
recesszió. 

Lakatos

Magyarország madárfau-
nájának egyik legszínpompá-
sabb madara, a gyurgyalag 
a 2013-as év madara – adta 
hírül a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 
(MME). Ez a madár hosszú 
távú vonulóként a telet Afriká-
ban tölti, csak a legmelegebb 
hónapokra jön költeni Ma-

gyarországra. Májusban érke-
zik és szeptember végére már 
el is hagyja a Kárpát-meden-
cét. Fôleg nagyobb termetû 
repülô rovarokkal táplálkozik.  
A hazai gyurgyalagállomány 
20–30 ezer párra tehetô.  A 
faj fokozottan védett, termé-
szetvédelmi értéke 100 ezer 
forint.

Fejenként 10 ezer euróval 
támogatjuk a bankokat

A gyurgyalag az év 
madara

Rónai Péter szülei az ’56-
os forradalom után emigrál-
tak az Egyesült Államokba, 
ô már a tengerentúlon szü-
letett, de magyarul is meg-
tanult. Itthon akkor került 
a figyelem középpontjába, 
amikor a 2010-es philadel-
phiai kacsahajó-balesetben 
elhunyt két magyar család-
jainak 17 millió dolláros (3,7 
milliárd forintos) kártérítést 
harcolt ki.

– A vállalatokat csak a 
profit érdekli, azért kellenek 
a hatalmas kártérítési össze-
gek, hogy tanuljanak belôle. 
A kacsahajó-tragédia utáni 

per óta például egy sor biz-
tonsági elôírás megváltozott 
– magyarázza Rónai, aki ez-
után a Costa Concordia ma-
gyar áldozatainak ügyét is 
elvállalta.

A luxus óceánjáró tavaly 
január 13-án, egy pénteki na-
pon futott zátonyra az olasz 
partoknál, majd elsüllyedt. 
A katasztrófában 32-en, 
köztük a hajó egyik magyar 

zenésze, Fehér Sándor is az 
életét vesztette. – Habár kez-
detben mindenki  Francesco 
Schettino kapitányt hibáz-
tatta, álláspontunk szerint 
– noha ô is felelôs – az iga-
zi bûnös a hajótársaság. Az 
ütközés nem volt jelentôs, öt 
és fél órán keresztül süllyedt 
a hajó, ez alatt gyakorlatilag 
semmi sem történt. Elvileg a 
személyzet feladata, így az 
általam képviselt magyar tán-
cosok és zenészek feladata is 
lett volna az utasok mentése. 
Közülük többen sem angolul, 
sem olaszul nem beszéltek, 
miközben az angol nyelvû 
mentôvizsgát elvileg letették. 
Ez úgy sikerülhetett, hogy 
elôre megmondták nekik a 
teszt válaszait. Az utasok 
sem vettek részt semmilyen 
mentôtanfolyamon. Káosz 
és zûrzavar uralkodott a fe-
délzeten, öt órán keresztül 
senki nem hagyta el a hajót, 

ezért pedig egyértelmûen a 
cég a felelôs – mondja Ró-
nai, aki szerint fontos, hogy 
Olaszországban, vagy az 
Egyesült Államokban lesz-e 
a kártérítési per.

– A Costa Concordiát egy 
olasz cég üzemeltette, ami 
egy amerikai multi leány-
vállalata. Az amerikai cég 
tulajdonosa Micky Arison, 
egy dúsgazdag milliárdos 
üzletember, övé például a 
Miami Heat NBA-s kosár-
labdacsapat is. Töméntelen 
pénze és nagyon sok hajó-
ja van. Egy ilyen céget vagy 
embert százezer dollárra 
megbüntetni olyan, mintha 
egy átlagembertôl kérnének 
tíz forintot. Meg sem érzik, 
abból nem tanulnak – teszi 
hozzá az ügyvéd, aki körül-
belül negyvenmillió dolláros 
(kilencmilliárd forintos) kere-
setet készül benyújtani. 

Hunyadi Áron

Az évtizedek óta prakti-
záló családorvos úgy véli: 
a legbiztosabb, ha az alter-
natív terápiákat is diplomás 
orvos végzi, a hagyományos 
gyógymódok kiegészítése-
ként. Aki visszafordíthatatlan 
betegségbôl biztos gyógyu- 
lást ígér, ráadásul sok pénzt 
kér, azzal legyünk óvatosak. 
A következô intô jel lehet, 
ha az állítólagos csodaszer 
hatástalannak bizonyul és 
a vajákos rögtön ajánl egy 
másikat. Az is gyanús, ha a 
„gyógyító” el akarja távolítani 
az igazi orvostól és a kórházi 
kezeléstôl a beteget. – Bármi-
lyen terápiára is járjunk, min-
dig maradjunk kapcsolatban 
a kezelôorvosunkkal. Ha ô 

nyitott, akkor együttmûködik, 
ameddig ezt a betege érdeke 
kívánja – figyelmeztet a dok-
tor.

Sokan azonban egyene-
sen orvosnak adják ki ma-

gukat, ezzel tévesztve meg 
a hiszékenyeket. 

– Ilyenkor is vannak intô 
jelek. Például, ha nem ír fel 
receptet, hanem a fiókból 
adja oda a gyógyszert a 

betegnek. Egy igazi orvos 
csak receptre ad ki gyógy-
szert. Az álorvos bélyegzôje 
a legtöbb esetben hamis, 
a patikában el sem fogad-
nák. 

Rónai Péter: A nagyok csak 
a hatalmas büntetésbôl tanulnak

Hogyan buktassuk le az álorvosokat?

Január 13-án volt a Cos-
ta Concordia elsüllyedésé-
nek egyéves évfordulója. A 
Helyi Téma ennek kapcsán 
kérdezte a halálhajó ma-
gyar károsultjait képviselô 
Rónai Péter amerikai–ma-
gyar ügyvédet, aki még 
sosem vesztett pert. Rónai 
40 millió dolláros (9 milli-
árd forintos) keresetet akar 
benyújtani a tengerentúlon. 
Szerinte egy hatalmas multi 
cég csak egy elrettentô 
összegbôl tanul.

Az alternatív gyógymó- 
dok léteznek és van is ered-
ményük, de nem mindegy, 
hogy ki végzi a kezelést. Dr. 
Bense Tamás orvos lapunk-
nak elmondta, melyek azok 
az árulkodó jelek, amelyek 
lebuktatják az álorvosokat 
és kóklereket.

Kié a halálhajó?
Az egy éve elsüllyedt Costa Concordia luxus-óceánjá-

rót a Costa Corciere nevû olasz cég üzemeltette. Utóbbi 
a Carnival Corporation brit–amerikai multinacionális cég 
leányvállalata. Ez a világ legnagyobb hajózási mamutvál-
lalata. A cég elnök-vezérigazgatója Mickey Arison ame-
rikai–izraeli üzletember. A Tel-Avivban született mágnást 
a Forbes 5,9 milliárd dolláros vagyonával a világ 169. 
leggazdagabb emberének tartja. Ehhez képest a Cos-
ta Corciere az utasoknak tíz-, a személyzetnek hatezer 
eurós (három, illetve 1,7 millió forint) kártérítési összeget 
ajánlott fel.



Csobot Adél bejelölte a leg-
ismertebb közösségi oldalon 
az ismerôsei közé Zalatnay 
Saroltát, aki szívesen fogad-
ta a kapcsolatfelkérést. Cini 
komoly jövôt jósol a szakmá-
ban a nagykárolyi lánynak. 
– Adél pontosan olyan, mint 
amilyen én voltam az ô korá-
ban. Ezenkívül bájos, kedves 
és hallatlanul szexi. Biztos 
vagyok benne, hogy a férfiak 
megôrülnek érte. Benne lá-
tom az utódomat – jelentette 

ki lapunknak Zalatnay Sarol-
ta. – Egy elôadómûvész sike-
réhez elengedhetetlen kellék 
a szexuális kisugárzás, a 
vonzerô. Ez a nôkre, fôleg a 
könnyebb mûfajban különö-
sen igaz. Semmi problémát 
nem látok abban, ha Adél 
egy kicsit rövidebb szok-
nyát is felvesz a színpadon, 
mint más énekesnôk, mert ô 
tényleg megengedheti ma-
gának. 

KrK

Árpa Attila kislánya, Amira 
jövôre iskolába megy. A szülôk 
már most gondoskodtak róla, 
hogy lányuk jó kezekbe kerül-
jön. Ugyan a kislányt nem ál-
lami iskolába járatják majd, de 
ennek nem a flancolás az oka.  
– Magániskolába fog járni a 
lányom. Ez egy osztrák–ma-
gyar iskola, ahol németül tart-
ják az órákat, de alapvetôen 
két tannyelvû suli – árulta el 
Árpa Attila.  – Nincs bajunk az 
állami iskolával sem, ám ez az 
intézmény nemcsak elismert, 

de reális összeget kérnek el a 
színvonalas oktatásért – ma-
gyarázta a producer, majd 
egy hibáját is megvallotta. 
– Amira már elôkészítôre jár, 
ugyanis elkövettem azt a hi-
bát, hogy kislánykorától nem 
kényszerítettem rá, hogy 
egyszerre két nyelven tanul-
jon meg beszélni – mond-
ta a müncheni származású 
színész-producer. – Most vi-
szont, talán pont emiatt, sok-
kal nehezebb dolga van.

b. L.

– Számot vetett a múlt év 
végén? 

– Nem, én mindig a je-
lennel törôdöm. A múlt a 
jelenekbôl fog összeállni és 
a jövô is ennek a hatására 
jön létre. A múlton kesereg-
ni nem érdemes, mert attól 
úgyse jobb, ha meg jó, akkor 
az ember megelégedettség-
gel veszi tudomásul. A tanul-
ságokat a jelenben kell hasz-
nosítani. 

– Mi lehet az önök titka, 
hogy ötven év után még min-
dig egyben van a banda? 

– Soha nem volt cél, hogy 
mi ezt elérjük és ilyen soká-
ig együtt maradjunk. A sors 
hozta így, büszkeséggel tölt 
el minket, hogy velünk ha-
sonló szinten ötven évig fo-
lyamatosan együtt dolgozó 
banda csak a Rolling Stones 
van. 

– Van egy nagyon szép, 
ötéves kislánya, Léna. Megfi-
atalítja a kicsi gyermek? 

– Léna egy energiabomba, 
aki huszonnégy órás elfog-
laltságot igényel. Magam is 
úgy voltam mindig beállítva, 
hogy az ember élete ne csak 
arról szóljon, hogy hátradôl 
egy karosszékben és elmél-
kedik a múltján, ez nem von-
zott soha. 

– Mennyire veszi ki a részét 
a szülôi teendôkbôl? 

– Most már nagyon. A 
most harmincöt éves fiam 
nevelésében sokkal kevésbé 
tudtam részt venni, akkoriban 
az Omega sokkal aktívabb és 

dübörgô volt. Szoktam oviba 
vinni, rengeteg dolgot csiná-
lunk együtt, nyáron minden 
olyan programon részt vesz, 
amit én csinálok, most már 
koncertekre is elvittük. 

– Kívülrôl fújja az Omega-
slágereket? 

– Most már kezdi kicsit 
felejtgetni, de három-négy 
éves korában nagyon meg-
kedvelte ôket. A mama ko-
csijában nagyon sokat hall-
gatták ezeket, érdekes, hogy 
egy-két hallás után az angol 
nyelvû számokat is nagyon 

jól tudta, ma már szélese-
dett a látóköre, más zené-
ket is hallgat. Biztos vagyok 
benne – és szeretném is –, 
hogy apja pályáját nem fogja 
követni, de a zenét biztosan 
szeretni fogja.  

nagy Orsolya

Nemrég egy csodaszép 
budapesti albérletbe köl-
tözött a családjával Oláh 
Gergô, az X-Faktor nyertese, 
és végre nem kell azért ag-
gódnia, hogy mi kerül hónap 
végén az asztalra. Gergô 
azonban nem felejti el, hon-
nan jött, ezért minden pén-
zét be fogja osztani.

– Nagyon megváltozott az 
életem. Az X-Faktorral ele-
ve életem nagy lehetôségét 
kaptam meg, rengeteget 
tanultam, fejlôdtem, tapasz-
taltam – mondta lapunknak 
Oláh Gergô. – Örök élmény 
marad. A gyôzelemnek 
köszönhetôen valóra váltha-
tom az álmaim és jobb éle-
tet tudok biztosítani a csa-
ládomnak is. Ugyanakkor 

mégis az maradtam, aki vol-
tam. Soha nem felejtem el, 
honnan indultam. Barátokat 
is köszönhetek a mûsornak. 
Geszti Péter olyan, mintha 
a pótapám lenne. Egy iga-
zi csupa szív ember – tette 
hozzá az énekes, akit arról is 
kérdeztünk, hogy a felesége 
nem féltékeny-e a rajongó 
lányokra. – Niki nagyon okos 
nô, aki remekül kezeli ezt az 
egész helyzetet. Ráadásul 
én se adnék rá soha okot, 
hogy kellemetlenül érezze 
magát a rajongók közeledé-
se miatt. Szerencsére a ra-
jongók többsége is tisztelet-
ben tartja, hogy családapa 
vagyok és boldog házas-
ságban élek. 

Lakatos brigitta
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Kóbor János, az Omega 
frontembere eredményes 
évet zárt. A hetvenéves 
sztárt ötéves kislánya, 
Léna tartja állandó moz-
gásban, aki imádja papája 
slágereit, sôt, még az angol 
nyelvû Omega-számokat is 
kívülrôl fújja. 

Kóbor János: 
Csak mi és a Rolling Stones

Oláh Gergô nem felejti el, 
honnan jött

Árpa Attila lánya 
magániskolában tanul

Cini: Magamat látom 
Csobot Adélban
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Tíz csapat indult a robot-
autó-versenyen. Az elôzô 
évekhez hasonlóan egy táv-
irányítós játékautót kaptak, 
amelybôl egy önmûködô 
robotot kell kreálniuk. Bár a 
külsô dizájnt nem pontoz-
ták, a fiatalok erre is figyel-
tek: volt, akit egy Trabant, 
míg másokat a 
Barátok közt címû 
sorozat ihletett 
meg. Az összetett 
versenyt végül a 
KARR-burátor csa- 
pat nyerte. – Az 
autónak az volt 
a feladata, hogy 
egy adott vona- 
lat kövessen. Ezért 
felszereltük külön- 
bözô szenzorok-
kal, távolságmé- 
rôkkel – mondta 
lapunknak Maróti 
Árpád, a csapat 
egyik tagja.

– November ele-
jén kezdtük el épí-

teni, úgy számoltuk, hogy 600 
óra munka van benne. El sem 
tudom képzelni, hogy mennyit 
érhet, 200 ezret biztosan – 
mondta a villamosmérnöknek 
készülô 23 éves egyetemista, 
aki elektronikai programozás-
sal szeretne foglalkozni.

Lakatos brigitta

– 2007-ben indult az 
eurovíziós dalfesztiválon, ak-
kor kilencedik lett és a leg-
jobb szerzônek járó díjat is 
megkapta. Mit tanácsol majd 
a leendô indulónak?

– Legyen önmaga, legyen 
izgalmas, más, mint a többi, 
és természetesen énekeljen 
jól.

– Furcsa lesz, hogy több 
pályatársával is találkozik 
majd a verseny alatt. Milyen 
zsûritag lesz?

– Engem nem azért keres-
tek meg, hogy kritizáljak, ha-
nem, hogy segítsek kiválasz-
tani a legjobb dalt, hiszen 
jócskán van tapasztalatom 
az Eurovízió kapcsán, láttam, 
hogyan mûködik a rendszer. 
Ôszintén megmondom majd 
a véleményem, mindig is nyílt 
és egyenes voltam, most is 
az leszek. Nem áll szándé-
komban senkit sem bántani. 
Várom a sok jó dalt és örülök, 
hogy kampányolhatok egy 
kicsit a friss magyar dalokért. 
Ez motivál leginkább.

– Sokan úgy gondolják, 
nincs esély arra, hogy az 
eurovíziós dalfesztiválon ma-

gyar elôadó legyen a befutó. 
Mi a véleménye errôl?

– Nyerni valóban kicsi az 
esély, de jó helyezést elhoz-
hatunk, csak a jó dalhoz  jó 
elôadó és jó produkció kell. 
Ugyanakkor úgy gondolom, 
hogy a kisugárzás a legfon-
tosabb.

– Egyszer azt nyilatkozta, 
hogy „eddig a legkomolyabb 
gondolatokat egy kilencéves 

kisfiútól hallottam.”  Mit mon-
dott önnek?

– Sok mindent, hosszasan 
beszélgettünk. Sokat megélt 
fiatal kora ellenére, egy be-
tegség miatt. Akkor is az éle-
téért harcolt, bölcsebb dol-
gokat mondott magáról, az 
emberrôl és a lélekrôl, mint 
egy százéves aggastyán. 
Hihetetlen, miket látott és 
bennem is olvasott, mintha 

egy nyitott könyv lennék.  Az 
igazi szabadságról mesélt, 
és hogy amíg a félelmeink 
irányítanak bennünket, ad-
dig sosem leszünk szabad 
lelkek, emberek. A gondola-
taink – nekünk, felnôtteknek 
–  meg sem közelítik az övéit, 
pedig csak egy kisfiú.

– Az önálló színpadi estje 
nagy siker lett, azt mondta, 
hogy sokat tanult belôle és 
olyan dolgokat is feldolgo-
zott, amelyeket korábban szé-
gyellt.

– Sokszor olyan dolgok 
miatt vannak komplexusaink, 
amiket késôbb már nem is 
értünk. Korábban attól tar-
tottam, rosszul ítélnek meg, 
amiért szegénységbôl jövök, 
ezért el kell hallgatnom.  Pe-
dig de buta is voltam, hisz aki 
akar, az így is, úgy is ítélke-
zik. Ma már inkább büszkén 
vállalom a küzdelmeimet, 
mert segítettek kitörni, és ez 
nem kis dolog. A tapasztalat 
mindig jó, és nem ijedek meg 
a kemény munkától sem. 
Mégis idô kellett, hogy elfo-
gadjam magam úgy, ahogy 
vagyok.

– Úgy hírlik, szeretne száj-
harmonikázni. Sikerült már 
megtanulnia?

– Most kezdem januárban.
– Keveset árul el a ma- 

gánéletérôl, de azért nyug-
tasson meg, a szerelem jelen 
van az életében? 

– Igen, nagyon boldog va-
gyok.

Lakatos brigitta
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Rúzsa Magdi lesz az 
egyetlen nôi zsûritagja az 
eurovíziós dalfesztivál ha-
zai versenyének. Lapunk-
nak azonban nemcsak az új 
kihívásról mesélt, de eddigi 
harcairól, életérôl és egy 
olyan különleges kisfiúról 
is, aki lélekben már száz 
évet megélt.

Fiatal egyetemisták mérték össze az ügyességüket és 
a tudásukat nemrég a RobonAUT versenyen. A jövô mér-
nökeinek egy olyan önállóan mûködô robotot kellett létre-
hozniuk, amely távirányítás nélkül mûködik.

Rúzsa Magdi: Idô kellett, hogy 
elfogadjam magam!

Robotautókat terveztek 
a jövô mérnökei

Vállaljuk  terménydarálók, 
szivattyúk javítását, 

villanymotorok tekercselését, 
sürgôs esetben 
48 órán belül. 

Villanymotorokat veszek 
állapottól függetlenül 

140 Ft/kg-os áron.   

sztator bt. • békéscsaba, Pulszky u. 24. 
Telefon: 66/446-353 és 70/ 223-5474

Január 22-én, az ünnepi 
megnyitón beszédet mondott 
Csepreghy Nándor fejlesztési 
programokért felelős helyet-
tes államtitkár és Vantara 
Gyula Békéscsaba Megyei 
Jogú Város polgármestere, 
akik Gulyás Levente által 
erre az alkalomra szerzett 
„Ajtók kitárulnak” című pro-
dukciót követően ünnepélyes 
keretek között vágták át a 
nemzetiszínű szalagot. Más-
nap került sor az „AGORA 
típusú közösségi központok 
szakmai és építészeti szem-
mel” című szakmai konfe-
renciára, illetve a Közösségi 
Gálára. Január 24-én egész 

napos vetélkedők és szóra-
koztató programok várták az 
érdeklődő fiatalokat. A pén-
teki nap délelőttje a gyerme-
keknek szólt Hevesi Imre és 
a Zűrzavar zenekar koncert-
jével, az este folyamán pedig 
a 21 éves Csabai Színistúdió 
gálaestje következett. A késő 
esti órákban érkezők Nemes 
Gyula „Egyetleneim” című 
filmjének vetítésén és kö-
zönségtalálkozón vehettek 
részt. A szombati nap min-
den korosztály számára igazi 
csemegéket kínált: a 77 ma-
gyar népmese játszóház mel-
lett az Alma együttes, Lola, 
Brasch Bence, Heinz Gabi és 

a The Voice Band, az Apostol 
zenekar, a The Carbonfools, 
az Orszlán és a Groovy kon-
certjeit láthatta-hallhatta 

a nagyérdemű. Vasárnap 
került megrendezésre az I. 
Csabagyöngye Versenytánc-
Gála.

Csabagyöngye –
Az ajtók kitárultak

A Csabagyöngye Kulturális Központ – a magyar kul-
túra napjához kapcsolódva – egyhetes programsoro-
zattal nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.

A projekt címe: „Agóra-Program Békéscsaba – A békéscsabai Agóra 
intézménytípusú multifunkcionális közösségi központ és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek 
kialakítása”
A projekt azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0013



A magyar kultúra nap-
ja alkalmából a zeneiskola 
népzenész és népi énekes 
növendékeinek gálamûsorát 
láthattuk a Békési út 24. 
szám alatt. Veres Krisztina, 
a Meseház vezetôje emlé-
kezett a 190 évvel ezelôtti 
eseményekre, nemzeti fo-
hászunk születésének kö-
rülményeire. A sokszínû 
magyar kultúra ünnepén a 
szervezôkhöz legközelebb 
álló mûvészeti ágat, a nép-
zenét és a népdalt emelte ki.  
Elmondta, hogy ez volt ott 

az utolsó rendezvény, a ház 
ajtajára február elsejével la-
kat kerül. Az elmúlt években 
otthonra leltek itt a kortárs 
jazz mûvelôi, a vöröskereszt, 
az aikidosok, a nyugdíjasok 
és a táncosok. 

Elsôként a Pereszlén 
énekegyüttestôl hallhattunk 
bácskai népdalokat, majd 
a Danolgató énekegyüttes 
és a Mütyür Banda gon-
doskodott a jó hangulatról 
– Barbócz Sándor és Jánosi 
Hajnalka vezetésével.

Vándor Andrea

A Jankay galériában nyílt 
meg a 3T Csoport (NSzK) 
50 – 10 címû kiállítása, amely 
már a belépéskor különleges 
élményekkel várta a látogató-
kat: a padlóra vetített feszes 
víztükrön át léphetett be a 
látogató a terembe, mintegy 
szimbolizálva az ôsi vízen 
járás és a megtisztulás folya-
matát. 

Az elvetett búza immár 
fûvé cseperedett, s igen fon-
tos szerepet töltött be Novák 
Attila, Szuhaj György és Kukár 

István (NSzK) performance 
elôadásában. Rajtuk kívül a 
búza, a liszt, a kenyér és a víz 
játszotta a fôszerepet – szim-
bolizálva az életet, a forrást, 
mindennek az eredôjét. A „T” 
utal a tanári minôségükre, a 
TTT íráskép pedig a kulturális 
tevékenységek megítélésére 
az „átkosban”, amikor a há-
rom T a tiltott, tûrt, támogatott 
kategóriáját jelölte – emelte ki 
megnyitójában Hemrik László 
mûvészeti író. 

Vándor A.

Gnandt János alkotásaiból 
rendeztek kiállítást a magyar 
kultúra napja alkalmából a 
Lengyel Kulturális Központ-
ban. Leszkó Malgorzata, a 
lengyel önkormányzat elnö-
ke elmondta, hogy e nap a 
Himnusz születése mellett a 
két nép barátságának, szo-
lidaritásának és történelmi 
összekapcsolódásának is az 

ünnepe. Gnandt János szug-
gesztivitása semmivel ösz-
sze nem téveszthetô, képeit 
szemlélve kézzel fogható. 
Érezhetô a levegô vibrálása, 
azok a bizonyos lökéshullá-
mok, amelyek gyújtópontja 
bennünk alakul ki – mondta 
megnyitóbeszédében Faze-
kas Attila képzômûvész.

V. A.

A Lencsési Közösségi 
Ház magyar kultúra napi ját-
szóházában, merített papír 
díszítésével, Ujj Éva veze-
tésével olyan faliképet ké-
szíthettek a gyerekek és az 
érdeklôdôk, amely a Himnusz 
elsô versszakát tartalmazta. 

Ugyanezen a napon, január 
tizenkilencedikén köszöntöt-
te Takács Péter, a közösségi 
ház vezetôje a születésnapos 
Csobai Elena, békéscsabai 
alkotót, akinek éppen ekkor 
nyílt kiállítása. Elena évekkel 
ezelôtt az evangélikus gimná-
ziumban végzett, tanárai kö-

zött tudhatta például Szereday 
Ilonát, Széri-Varga Gézát és az 
azóta elhunyt Slezák Lajost – 
most már ô is ott tanít.

– Csodálatos dolog a 
mûvészet, nagyon jó ben-
ne lenni. Az alkotónak azért, 
mert a maga világát vetíti a 
kép felületére, a nézônek pe-
dig azért, mert élmény ráérez-
ni arra a vizuális gondolatra, 
amit az alkotó közvetít. Egy-
egy mûvet nem kell konkrétan 
érteni, nem kell pontosan tud-
ni, hogy a mûvész mit akart 
mondani vele: az a fontos, 
hogy bennünk milyen érzé-
seket idéz, érdemes az alko-
tásokban kinek-kinek a saját 
élményeit, a saját igazságát 
keresni – mondta a megnyi-
tón Mészáros Zsuzsa, a Mun-
kácsy Emlékház mûvészeti 
vezetôje.

Megindító élmény volt a 
Szokoly Tamás által szer-
kesztett, rendezett, szá-
mon kérô, „Zeusz-villám-
lású, balladisztikus és 
gleccser-zokogású” Latino- 
vits emlékezetére összeállí-
tott est, Pálfy Margit  megfor-
málásában. Évekkel ezelôtt 
ezt az elôadást még hu-
szonkilencen játszották, jó 

ideje azonban a színésznô 
egyedül viszi színre, a maga 
teljes mélységében megje-
lenítve az 1976-ban, 45 éves 
korában elhunyt „színész-
király”, Latinovits Zoltán 
sokszínû, zaklatott érzésvi-
lágát. Pálfy Margitot sokan a 
nôi Latinovitsnak is nevezik. 

A magyar kultúra napjá-
hoz kapcsolódva nyílt meg a 
Márvány Fotómûhely A pilla-

nat varázsa címû kiállítása is, 
amelyen az avatatlan szem-
nek gyorsan tovatûnô pilla-
natokat örökítették meg az 
alkotók. A tárlatot Martin Gá-
bor fotómûvész nyitotta meg. 
A kis közösség ajándékot is 
kapott az eseményen, Takács 
Péter egy IMac gépet adott át 
a fotómûhely vezetôjének, Ka-
tona Péternek.

Mikóczy Erika

6 Csabai Mérleg

Kiállítás és kiáltás a Lencsésin
„Élmény ráérezni arra, amit az alkotó közvetít”

A Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Közös-
ségi Háza többnapos rendezvénysorozattal ünnepelte a 
magyar kultúrát. Készültek faliképek a Himnusszal, amely-
nek születésérôl Brazda Zsolt  történelemtanár tartott 
elôadást. Csobai Elena mesés festményei után a Márvány 
Fotómûhely alkotásaiból nyílt meg a ház történetének 
százhetvenötödik tárlata. A többek által nôi Latinovitsnak 
is nevezett Pálfy Margit pedig Latinovits Zoltán és a 
mûvészzsenik emlékezetét kiáltotta világgá.   

Csobai Elena képei díszítették a falakat

Zsúfolásig telt a terem a gálamûsor estjén

A 3T nem csak a maga valójában, a falon is ott volt

Pálfy Margit, a nôi Latinovits

A fotókiállítást Martin Gábor (középen) nyitotta meg

Nyisztor János kiállításának középpontja a természet 

Zeneiskolások 
a Békési úton

A performance olyan, 
mint az élet…

Gnandt-kiállítás 
a lengyeleknél

A Csabagyöngyébe 
költöznek a táncosok

Három tánccsoport, a Bé- 
késcsabai Társastánc Klub, 
a Tabán Táncegyüttes és a 
Csaba Nemzetiségi Nép- 
táncegyüttes költözik át a 
most megnyílt Csabagyön-
gye Kulturális Központba. 
Az intézmény infrastruktú- 
rája kiváló feltételeket bizto-
sít a tánccsoportok mûkö- 
déséhez, felkészüléséhez és 
bemutatkozásához. 

– Nagyon örülünk a nagy- 
szerû adottságokkal ren- 
delkezô, a társastánc igé-
nyeinek kiválóan megfelelô, 
videó- és hangtechnikával 
felszerelt próbatermeknek. 
Célunk, hogy a társastáncot 
népszerûsítsük Békéscsa-
bán és a környéken – mondta 
Hajas Tibor, a társastáncklub 
vezetôje. A klub 1961-ben 
alakult, területi és országos 
bajnokságokon rendszere-
sen kiemelkedô sikerrel sze-
repelnek.

A Tabán Táncegyüttes a 
Kárpát-medencében élô etni-
kumok néptánchagyományait 
gyûjti, filmezi, tanulja és ál-
lítja színpadra. Az együttes 
vezetôje, Farkas Tamás Örö-
kös aranysarkantyús táncos, 
a 2010-es év Legényes tánco-
sa. Az együttes rendszeresen 
vesz részt versenyeken, fesz-
tiválokon itthon és külföldön.  

– A kulturális központ kivá-
ló adottságai olyan szakmai 
munkát tesznek lehetôvé, 
amilyenre eddig nem volt 
lehetôségünk. A rendszeres 
színpadi próbák a színpadi 
rutin megszerzését is biz-
tosítják. Célunk, hogy újra 
megszerezzük a Kiválóan 
minôsített együttes címet és 
ezzel csapatunk Örökös kivá-
lóan minôsített együttes lehet-
ne – emelte ki Farkas Tamás.

A kulturális központba köl-
tözik a Csaba Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes is, a most 
kitüntetett Pintér Tibor vezeté-
sével. Ôk elsôsorban szlovák, 
román és magyar táncokkal 
foglalkoznak. Céljuk, hogy a 
lehetô legszélesebb körben 
terjesszék a népi kultúrát, a 
néptáncot, népdalokat, tánc-
házakat. Tíz éve rendszeresen 
mûködtetik a Mindenki táncis-
koláját, ahol a tizenévesektôl 
a 65 évesig minden korosz-
tály képviseli magát.  

A központban két sport-
padlós, faltól falig tükörrel 
felszerelt táncterem, kisebb 
gyakorlótermek, és öltözôk 
állnak a százötven tagot 
számláló néptánccsoportok 
és az ötventagú társastánc-
klub rendelkezésére. A Csa-
bagyöngye a fellépésekre is 
lehetôséget nyújt.  
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NOLL a lápvilágból
Nyisztor János (NEStor) 

képzômûvész NOLL a láp-
világból címû tárlata nemré-
giben nyitotta meg kapuit a 
Munkácsy Mihály Múzeum-
ban. 

A megjelenteket és a kiál-
lítót Liska András megbízott 
múzeumigazgató köszöntöt-
te, kiemelve Nyisztor János 
gyulai, csabai és újszalontai 
kötôdését. Gyarmati Gabriella 
mûvészettörténész pedig a 
NOLL jelentésére is rávilágí-
tott: Egyrészt jelentheti a nul-
lát, a zérót, másrészt pedig 
utal a mûvész alkotói álnevé-
re: NOLL Móriczra.

Nyisztor János újabb, az 
utóbbi évek munkáját két te-
matikus mûegységbe sûrítô 
kiállításának középpontjában 
részben az a természeti kör-
nyezet áll, amelyben az alko-
tó gyermekkorától kezdve él. 

Egy földszagú, szépítetlen, 
nyers és erôteljes forrásanyag 
ez. A NOLL a lápvilágból 
címû tárlat ezen egységének 
elemei egyetlen dologra kér-
deznek rá: milyen az alkotó 
viszonyulása ahhoz a termé-
szeti környezethez, amelyben 
él. Ezáltal pedig: milyen a mi 
viszonyulásunk? Elég közel 
állunk hozzá? E gondolatok-
kal kezdte megnyitó beszé-
dét Gyarmati Gabriella.

Nyisztor mûvészetében 
egy olyan képzômûvészeti 
világ tárul fel, amely nem 
a könnyû érthetôség célját 
szolgálja, így szükség van a 
befogadó nyitottságára is. A 
szemünket nyitja fel, mutat 
valamit, amit eddig talán nem 
is ismertünk – mondta végül 
a mûvészettörténész. A kiállí-
tás  március 10-éig tekinthetô 
meg.

Vándor



Mint azt Zsótér Máriától, az 
iroda vezetôjétôl megtudtuk, 
az 1997-ben a régi ifjúsági 
ház égisze alatt létrejött Pa-
tent diákiroda most új otthon-
ra lelt a Csabagyöngyében 
a diákönkormányzattal és a 
kortárssegítôkkel kiegészül-
ve. A fiatalokat szerdán, csü-
törtökön és pénteken várják 
délután fél négytôl hat óráig a 
Patentban, ahol a középisko-
lások találkozhatnak, beszél-
gethetnek, társasjátékozhat-
nak, információkhoz és egyéb 
segítséghez juthatnak. A pá-
lyázatok felkutatásában se-

gítségükre van a polgármes-
teri hivatal ifjúsági referense, 
Perjési Debóra is. A SuLink2 
elsôként adott lehetôséget a 
fiataloknak a Csabagyöngye 
épületének megismerésére, 
mindezt összekötve a város 
történetének, jelenének, érté-
keinek játékos felfedezésével. 

A 250 diák 12 csapatban 
vetélkedett. Az elsô helyezett a 
megújult IfiCasinóban rendez-
heti meg saját, nyolcvanfôs 
buliját az intézmény korszerû 
hang- és fénytechnikáját 
igénybe véve.

Vándor Andrea

Amikor egy fülledt, nyári 
kora éjjel Boci, Lecsó, Anyó 
és rosszmagam elhatároztuk, 
hogy felmászunk az ifiház fur-
csán lankás nagyterme tetejé-
re és majd onnan leugorva be-
lógunk az emeleten székelô, 
nyitott ablakú Casinóba, ahol 
egész véletlenül egy blues 
banda húzta a szeptimeket, 
Anyó meghátrált. Erre azt 
mondtuk neki: gyík! 

Abban a hónapban vagy 
harmadjára próbáltuk a nagy 
bajszú placcmestert, azaz 
Szedót kijátszani. Ezúttal buk-
tunk. Noha haza nem zavart, 
de a kemény 20 pénzt kigurí-
tottuk. 

Ez a mese még ’91 júliu-
sában játszódott. Akkoriban 
derekasan zakatolt az orszá-
gos zenei klubhálózat, amely 
vérkeringésében a csabai 
intézmény is oroszlánrészt 
vállalt.  

Az is megesett, hogy a fen-
tebb említett bajszos úriember 
egy rekesz sörrel megtolta 
a fôvárosi S-Modell gázsiját, 
csak zúzzanak még legalább 
egy félórát.  

A napokban nyitotta meg 
kapuit az ifiház rekreációja: 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ. S mint ahogy az in-
tézmény gazdái a 21. század-
ra hangolva, a többszörösen 
nagyobb házban számos újí-
tást megléptek, ezzel szem-
ben maradtak hûek önma-
gukhoz: néhány bevált dolgot 
átmentettek.

Az egyik ilyen kiválasz-
tott az IfiCasino, amely az 
emeletrôl a földszintre lifte-
zett. Lapzártánk elôtt a klubot 
nem hivatalosan, stílszerûen 
a gyulai SnailGardN és a 
fôvárosi Hangmás zenekar 
avatta fel. 

such Tamás

A Csabagyöngye Kulturális Központ megnyitója emlé-
kezetes találkozások színtere is volt. Íme néhány gondo-
lat azoktól, akikkel az ajtónyitás után találkoztunk.

Gulyás Levente, az Ajtók kitá-
rulnak zeneszerzôje:

– Szente Béla kért meg rá, 
hogy komponáljak egy olyan da-
rabot, amelyben be lehet mutatni, 
hogy a kulturális központtal milyen 
mûvészeti csoportok vannak kap-
csolatban. Adott volt a Berbécs 
zenekar, a vonósok, a kórus, a 
táncosok – a darabot úgy kellett 
megkomponálni, hogy mindnyájan 
szerepet kapjanak benne. Közösen csak a bemutatót megelôzô 
napon tudtunk próbálni, ennek ellenére úgy érzem, jól sikerült 
a bemutató.

Dobó Kata színmûvész, aki 
ezúttal nézôként jött

Dobó Katát a Békéscsabai 
Jókai Színház nézôi láthatták a 
Lüzisztraté címû zenés vígjátékban, 
az Elnöknôkben, majd a Stuart Má-
riában, és ha minden igaz, április-
ban a Lear királyban is színpadra 
lép. Most azonban nézôként jött. 

–  Az Ajtók kitárulnak az én szí-
vemnek is kedves, a születése 
minden stádiumában hallottam a részleteit. A Csabagyöngye 
épületével pedig most ismerkedem, remek helyszínnek tûnik 
koncertek, elôadások megrendezésére. 

szente Vajk, aki az édesapja 
szemével néz a házra:

– Az én életemben nem csak két 
snitt a régi ifiház és a multifunkciós 
intézmény, a folyamat minden rész-
letét behatóan ismerem édesapám, 
Szente Béla révén. Szinte nem is 
az én szememmel, hanem az övé-
vel nézem; látom, mennyi munka, 
energia van abban, hogy felépült 
és tartalommal telik meg a Csaba-
gyöngye. Ezer emlék köt az ifjúsági házhoz, viszont nagyon fon-
tosnak tartom, hogy a város vezetése és persze az édesapám 
felismerte, egy régi mûvelôdési ház esetében egyetlen út van a 
túlélésre: nem szabad a múltban ragadni, meg kell újulni, ahogy 
ez itt történt.

benkô László a „régi csibé-
szek” közül:

–  Tavaly, amikor Csabán kon-
certeztünk az Omegával, már néze-
gettem az új épületet, hiszen a vá-
roshoz és a volt ifiház környékéhez 
szép emlékek fûznek. Békéscsaba 
korábban is a térség központja volt, 
amikor errefelé koncerteztünk, itt, 
a mostanra sajnos lepusztult Kö-
rös Hotelben szálltunk meg, innen 
mentünk Gyulára, Szarvasra és a környékbeli településekre. 
Többször próbáltunk valami hasonló kiállítást összehozni, mint 
az 50 év zene, de nekünk nem jött össze. Örülök, hogy Békés-
csabán megvalósult, így a mai fiatalok is betekintést nyerhetnek 
abba a világba, amit mi megéltünk, az örök fiataloknak pedig 
mindig jólesik kicsit nosztalgiázni.

Hevesi Imre zenész: A Csaba-
gyöngye egy „csodapalota”

Hevesi Imre egyike azoknak a 
csabai zenészeknek, akiknek az 
évtizedekkel ezelôtti fotójával az 
50 év zene címû kiállításon is talál-
kozhatunk, és persze aki alig-alig 
változott ez idô alatt.

– Gyönyörû az épület, méltó a 
városhoz, a megyéhez. Nagyon 
örülök, hogy a Zûrzavar zenekarral 
már a napokban egy ilyen minden igényt kielégítô mûvelôdési 
intézményben játszhatunk. Nekem ez egy kis csodapalota! 

 M. Erika

– Fontos mérföldkô Bé-
késcsaba életében a Csa-
bagyöngye megépítése, 
városunk egy igazi gyöngy-
szemmel gazdagodott. Az 
elmúlt száz év egyik legna-
gyobb közmûvelôdési beru-
házása készült el. A ház méltó 
módon ápolja hagyománya-
inkat, és részt vesz a kultúra 
széles körben történô közve-
títésében – mondta Vantara 
Gyula, majd emlékeztetett 
arra, hogy Csabán született 
Haan Antal festômûvész, itt 
tanult Gyóni Géza költô, itt élt 
és alkotott Schéner Mihály 
és innen indult a világhírnév 
felé Munkácsy. Ôk, és még 
számos alkotó emlékeztet 
bennünket a múltunkra, gyö-
kereinkre, hagyományaink-
ra, amelybôl építkezhetünk, 
amit tovább visznek a ma élô 
mûvészek is. A polgármes-

ter Kodály Zoltánt idézte, aki 
szerint „a kultúrát nem lehet 
örökölni, az elôdök kultú-
rája egy-kettôre elpárolog, 
ha minden nemzedék újra 
meg újra meg nem szerzi 
azt magának.” Mint mondta, 
ez vezérelte a várost öt évvel 
ezelôtt is, amikor megálmod-
ták a Csabagyöngyét.

Vantara Gyula a hangver-
senyteremben nyújtotta át az 
intézmény kulcsát Szente Bé-
lának, a ház igazgatójának azt 
kívánva, hogy legyen a köz-
pont egy olyan hely, ahol a kö-
zösségek egymásra találnak. 

– Itt valóban egymásra ta-
lálhatnak, ahogy ez látható 
Gulyás Levente darabjának 
közös elôadásában vagy a nyi-
tóhét közösségi gáláján, ahol 
három kórus és a Körösparti 
fúvósok énekelnek, muzsi-
kálnak együtt. Megmutat-
kozik a Csabai Színistúdió 
estjén, a festômûvészek, 

táncosok együttes bemutat-
kozásán, és megmutatkozik 
abban is, hogy multimédi-
ás mûhelyünkben egy kis 
közösség a legmodernebb 
technikával készítette a be-
mutatkozó filmeket már egy 
hónappal a megnyitó elôtt. 
Jó úton járunk, és nagyon 
megbecsüljük ezt a kulcsot – 
mondta Szente Béla.

Ezt követôen Farkas Zol-
tán, a megyei közgyûlés el-
nöke és Kónya István alelnök 
a kultúra napi ünnepség ke-
retében Adomány-díjat adott 
Barkász Sándornak, a Békés-
Drén Kft. ügyvezetôjének, a 
Talentum Akadémia alapító-
jának. Az elismerés váratla-
nul érte a díjazottat, akit Virág 
Éva Tanyavilág címû festmé-
nyével ajándékoztak meg. 
Ugyancsak az ünnepség 
keretében vehette át Vantara 

Gyula polgármestertôl a Bé-
késcsaba Kultúrájáért kitün-
tetést Pintér Tibor, a Csaba 
Néptáncegyüttes vezetôje.

A Csabagyöngye nyi-
tóhét magyar kultúra napi 
programja a Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekar ünnepi 
koncertjével zárult Gál Tamás 
vezényletével és Tóth Péter 
közremûködésével, aki mi-
után ámulatba ejtette a kö-
zönséget, rövidesen vissza is 
utazott Amerikába.

Január huszonharmadi-
kától mindenki számára ki-
tárultak az ajtók, a nyitóhét 
rengeteg programot tartoga-
tott, és persze ezután is ott 
lesz a ház, ahol koncerteket, 
elôadásokat hallgathatunk, 
kiállításokat nézhetünk, tán-
colhatunk, örülhetünk, vagy 
csak úgy együtt lehetünk. 

Mikóczy Erika
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Az 50 év zene kiállítás visszarepít az idôben

Vantara Gyula adta át a ház kulcsát Szente Bélának

Patent volt a szervezés, a program és Patent az iroda is

épp SnailGardN dolgozza meg a régi-új ház falait

„Békéscsaba egy igazi 
gyöngyszemmel gazdagodott”

→ Folytatás az 1. oldalról

TALÁLKOZÁSOK 
A CSABAGyÖNGyE 

MEGNyITóJÁN

A nyitóhét további programjairól 
lapunk következô számában olvashatnak.

Új helyen a régi Patent A földszintre liftezett 
az IfiCasino

A Csabagyöngye Kulturális Központban lelt új otthonra 
a Patent Ifjúsági és Diákiroda, amelynek átadása január 
24-én volt. A SuLink2 (az elsô tavaly októberben volt a tár-
saskör épületében) program keretében a középiskolások 
egész napos ügyességi és szellemi vetélkedôsorozattal, 
kódvadászattal vették birtokukba a Csabagyöngyét.



– Hogyan fedezték fel, 
hogy tehetséges vagy 
mindkét sportágban, mi-
lyen eredményeid voltak a 
közelmúltban?

– Vida András igazgató 
úrnál kezdtem el kosárlab-
dázni, ô fedezett fel, na-
gyon megszerettem ezt a 
sportot. Testnevelés órán 
Adorján Laci bácsi mond-
ta, hogy menjek el ugrani, 
így jött a magasugrás. Ma-
gasugrásban szeretném a sa-
ját magasságomat túlugrani. 
A tavalyi évben Tatabányán, 
a serdülô országos bajnok-
ságon 177 centimétert ugrot-
tam, amivel országos bajnok 
lettem, Székesfehérváron 
pedig az országos döntôben 
nyolc próbában ezüstérmet 
szereztem. A diákolimpián 
180 centimétert ugrottam és 
ezzel az eredménnyel társa-
immal bronzérmet szerez-
tünk iskolánknak. Most 194 
centi magas vagyok. Tavaly a 
korosztályos kosárválogatot-

tal sikerült eljutnom Szlové-
niába, év végén az 1997-ben 
születettek válogatottjába is 
behívtak, velük Csehország-
ban játszhattam egy nem-
zetközi tornán. Múlt évben 
tagja lehettem az országos 
döntôben hetedik helyet szer-
zett csapatnak is.

– Úgy tudom, Budapesten 
folytatod középiskolai tanul-
mányaidat. Hogyan tovább?

– Több helyre is jelent-
kezem, most állok pályavá-
lasztás elôtt. Élsportolóként 
szeretnék kosarazni, de a 
tanulás is fontos.

– Nemrég a Kanári-szi-
geteken is jártál. 

– Tavaly a Vasas ven-
dégjátékosaként voltam 
ott egy nemzetközi tor-
nán, amelyen a Vasas 
1997-es születésû kosár-
labdacsapatán kívül még 
hét csapat szerepelt. Mi 
az elôkelô harmadik he-
lyet szereztük meg, én 
mind az öt mérkôzésen 
játszhattam.

– Tagja vagy a korosz-
tályos válogatottnak is 
öcséddel, Rudner Dávid-
dal és Vágvölgyi Ákossal 
együtt. Hogyan tudod a 
sportot összeegyeztetni a 
tanulással?

– Napi egy edzés van, 
általában délután, így a 
tanulás, a lecke írása néha 

éjszakára marad, de nem 
bánom, mert imádok kosa-
razni. Szeretném profi szin-
ten mûvelni ezt a sportágat, 
ugyanakkor a továbbtanulás 
is fontos. Nagyon sokat kö-
szönhetek három edzômnek: 
Vida Andrásnak, Vágvölgyi 
Árpádnak és Adorján Lász-
lónak, nemkülönben Tímár 
Ellának, aki a kosárklub elnö-
keként összefogta a csabai 
kosárlabdásokat, így több 
mint 250 gyerek és fiatal 
ûzheti e sportágat alsó tago-
zattól az egyetemig.

Vándor Andrea

Rudner Gábor, a Len- 
csési Általános Iskola 
nyolcadikosa, kiváló ko-
sárlabdában és atléti-
kában is. A tehetséges 
csabai sportoló szülei 
is kosarasok, nem esett 
tehát messze az alma a 
fájától, Gábor és öccse, 
Dávid is kosarazik.

Gábor két sportágban remekel 
Az ifjú csabai kosaras és magasugró
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Rudner Gábor kosarasreménység

Elkészült a Belvárosi Általános 
Iskola és Gimnázium 
épületenergetikai fejlesztése 
 Az „Épületenergetikai fej- 
lesztések megújuló energia- 
forrás hasznosítással kombi-
nálva” a Környezet és Energia 
Operatív Program keretében 
a KEOP-4.9.0/11-2011-0049 
azonosító számú projekt 
kapcsán került felújításra a 
Belvárosi Általános Iskola és 
Gimnázium.

Magyarországon az ener-
giafelhasználás mintegy 
40%-a az épületekben törté-
nik. Ha ezeket jól szigeteljük, 
és megújuló energiaforráso-
kat használunk, gyermekeink, 
unokáink energiabiztonságát 
is megteremtjük. Ehhez nyújt 
segítséget az Új Széchenyi 
Terv pályázata, a békéscsa-
bai Belvárosi Általános Iskola 
és Gimnázium épületener-
getikai fejlesztése. A pro-
jekt elszámolható költsége 
260 828 806 Ft, az elnyert tá-
mogatás 221 704 485 Ft.  

A beruházás komplex, és 
több energiahatékonyság-nö-
velési tevékenységet foglalt 
magában. A korábbi években 
megkezdett nyílászárócserék 
befejezôdtek, és új foko-
zott hôszigetelô képességû 
mûanyag nyílászárók kerül-
tek beépítésre, többek között 
a fôbejárat földszinti és eme-
leti portáljai, a tornaterem ab-
lakai és az aula felülvilágító 
ablakai lettek kicserélve. Az 
aula tetôszerkezetét is felújí-
tották, a régi szigetelés meg-

igazítását követôen újabb 
hôszigetelô kôzetgyapot 
szigetelôréteg került beépí-
tésre, melyet az új gipszkar-
ton álmennyezet takar el. 

A kazánház teljes re-
konstrukciója is megtörtént, 
az elavult, gazdaságtalan 
16 db FÉG-Vestale F-105 
(120 kW/db) fûtômodul cse-
réjével, melyek helyére új 2 
db Viessmann Vitocrossal 
200 (370 kW/db) kondenzá-
ciós kazán került beépítés-
re. A meglévô-megmaradó 
radiátorok modern hôfok- 
szabályzós termosztatikus 
szelepekkel lettek felszerel-
ve.

Az iskola épületén kívül 
az uszoda is felújításra ke-
rült, ennek a szellôztetésére 
beépítésre került egy nagy 
teljesítményû légkezelô be-
rendezés és az elszívott 
levegô hulladék hôjének 
hasznosítására egy levegô-
víz üzemû hôszivattyú, amely 
a visszanyert energiával a 
használati melegvíz termelé-
sére segít rá. 

Az épületben lévô több 
mint ezer elavult, rossz hatás-
fokú fénycsöves lámpatest is 
kicserélésre került, korszerû 

egyenletes megvilágítást 
biztosító gazdaságosabb 
üzemelésû fényforrásokra. 

Az uszoda és a tornaterem 
feletti lapos tetôkön kiépítet-
tek egy 195 táblából álló, 50 
kilovolt amper teljesítményû 
napelemes kiserômûvet. A 
megtermelt villamos energia 
elsôsorban az épületben ke-
rül felhasználásra, a fel nem 
használt áramot az áram-
szolgáltató a kötelezô átvételi 
áron megvásárolja. 

Az elért megtakarítás a 
korszerûsítést követôen je- 
lentôs. A villamosenergia-fel-
használás 1/3-ával fog csök-
kenni, mely több mint 4 millió 
forintos megtakarítást jelent 
évente.  A gázfogyasztás több 
mint 1/3-ával csökken, ezen a 
területen évente közel 8 millió 
forint megtakarítás várható. 
Az intézmény mûködtetése 
során a becsült éves CO2 
kibocsátása a korszerûsítést 
követôen 191 tonnáról 80 ton-
nára mérséklôdik. Az épület 
energetikai minôség szerinti 
besorolása G kategóriáról B 
kategóriára változik. A 39,1 
millió Ft összegû saját forrás 
várható megtérülése 2–3 év 
közé tehetô. 

A SYBILLÁBAN KINYÍLIK A HANGOK VIRÁGA
Tisztelt Olvasók! bánki 

Magdolna, hallásproblémákkal 
foglalkozó fül-orr-gégész va-
gyok. szeretnék néhány gondo-
lattal segíteni az idôsebb korosz-
tályt érintô halláscsökkenésben 
szenvedôk sokszor kilátástalan-
nak tûnô problémáján. Gyakran 
hallom idôsebb betegeimtôl az 
elsô találkozásunkkor, hogy „jó 
ez nekem már erre a kis idôre”. 
Ilyenkor jót nevetve nagyon sze-
retek velük ellenkezni. A nagy-
papáknak fontos hallani a kis 
unoka csacsogását, a nagyma-
máknak pontosan tudnia kell a 
család érkezését, ha telefonon 
bejelentkeznek. Ha csenget a 
postás, szerencsés azt  meghal-
lani, és nagyon jó együtt nézni 
a tévét a jól hallókkal. Ez nem 
lehetetlen.

Fogadjuk el, hogy a koro-
sodás természetes velejárója 
bizonyos fokú halláscsökkenés. 
Ennek oka az, hogy a hallásban 
szerepet játszó hártyák és halló-
csontok veszítenek rugalmassá-
gukból, elmeszesednek. A hal-
láscsökkenés különbözô idôben 
és súlyossággal jelentkezhet. 
Elôfordul, hogy valakinél az elsô 
tünetek 60 éves kor körül már je-
lentkeznek, míg mások hallása 
90 évesen is ép. A halláscsökke-
nés miatt gyakrabban fordul elô 
szorongás, depresszió, befelé 
fordulás, elégedetlenség, kisebb 
aktivitás. Ez nem is csoda, hiszen 
az élet hangjai észrevétlenül hal-
kulni kezdenek, a környezettel 
való kapcsolat elnehezül.

Elôször a magas hangok 
elvesztése történik meg, a ma-
dárcsicsergés tûnik el, és már a 
zene sem olyan tiszta. Gyakori 

a visszakérdezés, hangosabbra 
állítják a televíziót, nem hallják 
a csengôt és a telefont. Amikor 
a halláscsökkenés a mélyebb 
frekvenciákra is kihat, akkor már 
zavart okoz a beszéd megérté-
se is. Sokszor mondják a páci-
ensek, hogy „hallom, de nem 
értem”. Az is tény, hogy a hal-
láscsökkenéshez hozzászokva 
kitûnôen olvasnak szájról, ami 
megtévesztheti a környezetük-

ben élôket. E miatt több év is el-
telik, míg segítséget kapnak. 

A hallászavarok kivizsgálá-
sa minden esetben fül-orr-gé-
gész feladata. Fontosak a csend-
kabinban elvégzett audiológiai 
vizsgálatok hangokkal, számok 
és szavak visszamondásával. 
Diagnosztizált hallóideg-káro-
sodás esetén hallókészüléket 
ajánlunk. Látásromlás esetén a 
szemüveget már elfogadtuk, te-
gyünk így a hallókészülékekkel 
is, nem szabad szégyenkezni, 
hiszen ennek segítségével lehet 
aktívabb életet élni.  

A digitális hallókészülékek 
korát éljük, ennek egyik nagy 
elônye, hogy számítógépes 
illesztôprogrammal a legfino-
mabb beállításokat tudjuk meg-
tenni. Zavaró hangokat, túl han-
gos utcai zajt, számos zavaró 
tényezôt kiszûrve  tudunk  módo-
sítani a készülékek beállításán. 
Ha nincs jól hangolva a hallóké-
szülék, azt nem is fogják viselni, 
ami a legnagyobb veszteség a 
páciensnek. 

Az esztétika sem elhanyagol-
ható. A fül mögötti és hallójárati 
készülékek után teret hódítanak 
a rejtett miniatûr készüléktípusok. 
Nem kell mindenkinek hallóké-
szülék, de akinek szüksége van 
rá, annak  lényegesen javítja az 
életminôségét.  Nagyon jó érzés 
látni, amikor a hallókészülék ki-
próbálásakor elcsodálkoznak, 
hogy mennyi elfelejtett hangot 
érzékelnek újra. 

Gyulán, a sybilla Hallóké-
szülék stúdióban szeretettel 
várjuk a hallani vágyókat! 

Dr. bánki Magdolna 
fül-orr-gégész, 

audiológus szakorvos



Tatán tartották nemrégi-
ben a Kerékpárosbarát Te-
lepülés és Kerékpárosbarát 
Munkahely cím átadóün-
nepségét. A díjakat Holnapy 
Lászlótól, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium Közlekedési 
Infrastruktúra Fôosztályának 
helyettes vezetôjétôl vehet-
ték át az érintett települések 
és munkahelyek képviselôi. 
Békéscsaba a megyei jogú 
városok kategóriájában ki-
emelt díjat kapott, és Vantara 
Gyula polgármester elôadást 
is tartott az ünnepségen.

A tatai polgármesteri hi-
vatal dísztermében negyven 
nevezett település és húsz 
munkahely képviseltette ma-
gát és vehetett át elismerést. 
A köszöntôk után Vantara 

Gyula polgármester tartott 
elôadást „Kerékpáros-fejlesz-
tések Békéscsabán” címmel. 
Elôadásában kiemelte, hogy 
az utóbbi 2–3 évben mintegy 
820 millió forintot fordítottak 
a megyeszékhely és a szom-
szédos települések közötti 
kerékpárút-hálózat kiépíté-
sére, többek között Békés és 
Békéscsaba összekötésére.

2010-ben forgalomszám-
lálási adatok alapján Bé-
késcsabán a kerékpárral 
közlekedôk aránya 29 szá-
zalék volt. Ez országos és 
európai viszonylatban is igen 
magas, hiszen Magyarorszá-
gon a kerékpárral közlekedôk 
aránya átlagosan csak 10,6 
százalék, Hollandiában 30, 
míg Dániában 20 százalék.

 A P R Ó H I R D E T é S

Sutyinszki Jánost nem kell 
bemutatni a csabai szlovák-
ság körében: évtizedek óta 
a nyelv, a hagyományok, s 
fôként a zenei tradíciók ápo-
lásán, átadásán fáradozik. A 
gazdag szlovák népdalkin-
cset nemcsak gyûjti, hanem 
fel is dolgozza különbözô 
kortárs mûveiben.

Fesztiváldíjas mûvével, a 
„Slovenské melódie – szlo-
vák dallamok”-kal nagy sikert 
aratott a ZENIT-en, alkotói 
különdíjban részesült a 2011-
es zenei ifjúsági találkozón 
és fúvósfesztiválon. Tavaly, 
a XXVI. ZENIT-en is megle-
petést tartogatott számunkra 
a szerzô: a Körösparti Vas-
utas Koncert Fúvószene-
kar vezetôje, Szûcs Csaba 
harsonamûvész, zenetanár a 
zenekar „házi szerzôjeként” 

aposztrofálta. Az új daraboz 
tavaly a kolbászfesztiválon 
mutatták be.

Két kötete is napvilágot 
látott „Lastovienka malá – 
Kisfecske” címmel, amely 
kórusmûveket, szlovák nép-
dalfeldolgozásokat tartal-
maz. A nemzetiségi okta-
tásban tankönyvként ugyan 
nem használják, ám a kötet 
CD-mellékletét igen nagy ha-
szonnal forgatják a tanórákon 
és azokon kívül is. A lemezen 
a fôvárosi Ozvena énekkar 
elôadásában hallhatóak a 
mûvek. A különbözô citera-
iskolák, pávakörök mûsoraik 
összeállításához használják.

Sutyinszki János nevéhez 
fûzôdik – többek között – a 
budapesti Ozvena énekkar 
megalapítása 2000-ben, 
amely szlovák kórusmûveket 

ad elô. A pedagógus a bé-
késcsabai szlovák iskolát és 
gimnáziumot 1992 és 1997 
közt igazgatta, s ebben az 
oktatási intézményben taní-
tott 1967-tôl 2003-ig ének-ze-
nét és orosz nyelvet.

Vándor Andrea

Jána Šutinského netreba 
predstaviť čabianskym Slová-
kom: desaťročia pracuje neú-
navne v oblasti zachovávania 
slovenského jazyka, tradícií a 
hlavne na poli hudobnej kultúry. 

Klenotnici slovenských 
ľudových piesní sa nevenuje 

iba ako zberateľ, ale spracuje 
ich aj vo svojich moderných 
skladbách. V predminulom 
roku zožal veľký úspech so 
svojou skladbou „Slovenské 
melódie” na ZENIT-e, získal 
s ňou cenu festivalu, ako aj 
mimoriadnu cenu skladateľov 
na Mládežníckom hudobnom 
stretnutí a festivalu dycho-
viek v roku 2011. Umelec nás 
prekvapil aj vlani, na XXVI. 
ZENIT-e: vedúci Prikereš-
skej dychovky železničiarov, 
trombolista, pedagóg hud-
by, Csaba Szûcs ho označil 
za „vlastného skladateľa”or-
chestra. Jeho dielo mal pre-
miéru vlani na klobásovom 
festivale. Vydal aj dve zbier-
ky s názvom „Lastovienka 
malá”, ktoré obsahujú zbo-
rové skladby a spracované 
slovenské ľudové piesne.

V národnostnej výučbe síce 
ich nepoužívajú ako učeb-
nice, ale ich CD nahrávky 
efektívne využijú na vyučo-
vacích hodinách, aj v mimo-
školskej činnosti. Skladby 
odznejú v podaní spevácke-
ho zboru Ozvena z hlavného 
mesta a používajú ich aj rôz-
ne pávie krúžky pri príprave 
svojho repertoáru. K mene 
Jána Šutinského sa viaže  
–  okrem iných –  založenie 
speváckeho zboru Ozvena v 
Budapešti v roku 2000, ktorý 
má na repertoári slovenské 
zborové skladby. Rodený pe-
dagóg bol v rokoch 1992 až 
1997 riaditeľom Slovenského 
gymnázia a základnej školy v 
Békešskej Čabe, kde vyučo-
val od 1967 do r. 2003 spev, 
hudobnú výchovu a ruštinu. 

Andrea Vándorová 

Szlovák arcképcsarnok:

Sutyinszki János
Portréty Slovákov:

Ján Šutinský

InGATLAn

békésen, a Kossuth utcá-
ban földszinti, egyszobás la-
kás eladó. Tel.: 20/912-3243.

sürgôsen eladó 1 + 2 fél 
szobás, 60 m2-es, központi 
fûtéses, napkollektoros, er-
kélyes, 1. emeleti panellakás 
a Galamb közelében.
Tel.: 30/354-2563.

OKTATÁs

Matematikából korrepetá-
lás általános iskolásoknak,
középiskolásoknak, fôiskolá-
soknak. 
Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás, nyelv-
vizsgára felkészítés délelôt-
tönként is. Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás óvodá-
tól felsôfokig. www.feronil.hu 
Tel.: 30/527-7078.

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

Alsó tagozatos gyerekek 
korrepetálása.
Tel.: 30/413-9911

Angolnyelv-oktatás kezdô-
tôl felsôfokig.
Tel.: 30/345-9237.

Angol-, német-, olasznyelv-
oktatás óvodás kortól felsô-
fokig, külföldi munkaválla-
láshoz is, 20 éves szakmai 
tapasztalattal. Zentai Szil-
via. Tel.: 20/933-6828.

Matematika, fizika, kémia 
magánórák. Házhoz megyek.
Tel.: 06-20/563-3964.

sZOLGÁLTATÁs

redôny, zár, szúnyogháló, 
napellenzô szerelése. Után-
futó- és csónakkölcsönzés. 
Dobos István utca 20. Tel.: 
30/233-4550, 70/335-7584. 

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

redôny, reluxa, szalagfüg-
göny készítése, javítása rész-
letfizetéssel is. Nyílászárók ja-
vítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

Iroda, lépcsôház takarítá-
sát vállalom számlaképe-
sen: 30/290-8726

www.csabacenter.hu

   2013. január 31.–február 6.
• Jégkorszak 4 – A vándorló kontinens 3D  (szinkr. am. animáció)
• 40 és annyi (szinkr. amerikai vígjáték) PREMIER!
• Lincoln (amerikai–indiai thriller) PREMIER!
• Erônek erejével (szinkr. amerikai akció)
• Anna Karenina (angol–francia dráma)
• Kényszerleszállás (amerikai thriller)
• Django elszabadul (szinkr. amerikai western) 
• Tüskevár (magyar családi) ART-kártya!
• „Szôts István nyomában” (A Magyar Mûvészeti Akadémia 

válogatása-sorozat)
• Kikiriki, talán szerda van (magyar dokumentumfilm)

   2013. február 7–13.
• Boszorkányvadászok (szinkr. német–amerikai akció) 3D! PREMIER!
• Jégkorszak 4 – A vándorló kontinens 3D  (szinkr. am. animáció)
• A rajtaütés (szinkr. indonéz–amerikai akcióthriller) PREMIER!
• 40 és annyi (szinkr. amerikai vígjáték) 
• Lincoln (amerikai–indiai thriller)
• Erônek erejével (szinkr. amerikai akció)
• Anna Karenina (angol–francia dráma)
• Sushiálmok (japán dokumentum) ART-kártya!

Újra Kerékpárosbarát Település Csaba
A kiemelt elismerést Vantara Gyula vette át Tatán

9Csabai Mérleg

Állampolgársági eskü

Az ezerötszázadik magyar 
állampolgárt, Szabó Sándor 
Csabát és feleségét, Szabó 
Juditot köszöntötték a csabai 
városházán, akik az állam-
polgársági eskü letétele után, 
gyermekeik, Adél és Sándor 
Szabolcs nevében is átvet-

ték a honosítási okiratokat. 
A város részérôl Kiss Tibor al-
polgármester csabai ízekkel 
kedveskedett a Szabó csa-
ládnak, akik a romániai Bihar 
megyébôl, az alig ötszáz lelkes 
Árpád településrôl érkeztek.

V. A.
Az országban egyedülálló módon a csabaiak 29 
százaléka kerékpárral közlekedik, a díj nekik is szól
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A konferencián Lukácsi 
László városi fôépítész, Fajzi 
Tamás, a Csabagyöngye épí-
tész tervezôje és Kotschy And-
rás, a ház akusztikai tervezôje 
segítségével kaphattak be-
tekintést a szakemberek az 
építkezés részleteibe. Dr. 
Német János arról beszélt, 
milyen hatással van az Agóra-
program a közmûvelôdési 

intézmények megújulására,
Szente Béla, a központ igaz-
gatója pedig arról tartott 
elôadást, hogyan jelenik meg 
a modern intézményben a tu-
dás, az élmény, a közösség 
és az alkotás (téka).

A konferenciát Herczeg Ta-
más, a Csabagyöngye igaz-
gatóhelyettese rendhagyó 

módon zárta: a 
kritikus hangú
internetes kom-
menteket gyûj-
tötte csokorba.
Volt, aki kultúr-
reaktornak, más 
mauzóleumnak 
nevezte az épü-
letet, és volt, aki 
egyszerûen úgy 
f o g a l m a z o t t : 
Csaba nem Pá-
rizs, minek ez 
ide? Herczeg Ta-
más elmondta,
hogy a vissza-

jelzések szerint a nem bé-
késcsabaiaknak szinte ki-
vétel nélkül tetszik a ház, és 
az itt élôk többségének is. 
Hozzátette: ha a lepusztuló 
ifiház épülete állna ott, ak-
kor valószínûleg az jelenne 
meg a kommentekben: miért 
nem újítja fel a város? Meg-
jegyezte, hogy Békéscsaba 
valóban nem Párizs, de kel-
lenek helyek és programok, 
amelyektôl jól érezzük ma-
gunkat itt, amelyek fontosak a 
lelkünknek. 

A hangversenyteremben 
ezután a tudásé, az élményé, 
a közösségé és az alkotásé 
volt a fôszerep: a Bartók, a 
Chopin és a Calandrella kó-
rusok, valamint a Körösparti 
Vasutas Koncert Fúvószene-
kar adott koncertet és írta be 
magát a Csabagyöngye Kul-
turális Központ történetének 
elsô lapjaira. 

Mikóczy Erika

A Szegedi Szimfonikus 
Zenekar Oliver von Dohnányi 
vezényletével XX. századi 
magyar szerzôk, Kodály, 
Dohnányi és Bartók egy-egy 
mûvébôl állított össze repre-
zentatív mûsort. Kodály Zol-
tán gyermekkorának hely-
színét idézi meg a Galántai 
táncokban, felvidéki verbun-
kos dallamokra építi nagy-
szabású zenekari darabját. 
A Szegedi Szimfonikusok 
állandó vendégei a filharmó-
niai koncerteknek, idei fellé-
pésük igazán emlékezetes 
élményt nyújtott. Dohnányi 
mûvei ritkán hallhatók a vi-
déki koncerttermekben, pe-
dig nagy népszerûségnek 
örvendett saját korában. 
Zongoramûvészként, zene-
szerzôként, karmesterként 
ünnepelték, pedagógiai
munkásságát is tisztelet 
övezte. 1945 után háborús 
bûnösként a kommunista 
rezsim meghurcolta, hazá-
ját elhagyta, Floridában halt 
meg 1960-ban. Bár rehabili-
tálták, a valódi igazságtétel 

számára az, ha életmûve el-
foglalhatja megérdemelt he-
lyét a koncertgyakorlatban. 
Ezért is örvendetes hogy a 
szegedi zenekar mûsorára 
tûzte 1. hegedûversenyét. A 
szólót a kiváló Szabadi Vilmos 
játszotta. A késôromantikus, 
Brahms-i hangvételû darab 
próbára teszi az elôadókat, 
a szólórészek teletûzdelve 
mindenféle technikai nehéz-
ségekkel, virtuóz futamokkal, 
akkordokkal, üveghangokkal. 
Csak a lassú tételben engedé-
lyez a szerzô némi ellágyulást, 
hogy utána a fináléban újabb 
akrobatikus mutatványokkal 
nyûgözze le a hallgatóságot. 
Szabadi Vilmos, Dohnányi 
elképzeléséhez híven, elkáp-
ráztatta közönségét. A diri-
gens pedig bizonyította nagy 
jártasságát a zenekar és a 

szólista összefogásában. (O. 
von Dohnányi Európa-szerte 
elismert mûvész, a Szlovák 
Nemzeti Színház operatago-
zatának mûvészeti igazgatója, 
a Szlovák Rádió Szimfonikus 
Zenekarának elsô vendégkar-
mestere.)

Az este csúcspontja vi-
tathatatlanul a záró szám 
volt. Bartók Béla 1943-ban 
Amerikában írta a Concer-
to-t. Honvágytól gyötörten, 
testében már a halálos kórt 
hordozva alkotta a zseniális 
remekmûvet. Egy utolsó nagy 
alkotói lendülettel összefog-
lalta, amit életrôl-halálról, a 
világról és benne a magyar 
sorsról gondolt. A szegedi-
ek elôadása azért volt átütô 
erejû, mert érezhetô volt a 
tisztelet és alázat a mû és al-
kotója iránt. A „concerto” cím-
adás jelzi, hogy minden hang-
szercsoport kap szólisztikus 
szerepet. A karmester itt már 
szinte varázslóvá nôtte ki ma-
gát, a technikai nehézségek 
fölé emelve vitte zenészeit az 
Introduzione sötét ködébôl 
a Párok játéka humorán át 
az Elégia zokogó siratójába, 
majd a Félbeszakított közjá-
ték félénk szerenádja után a 
Finale extázisig hajtott apoka-
liptikus látomásáig. 

Kissné Farkas Gabriella

A Csabagyöngye Kultu-
rális Központ a hivatalos 
megnyitó után a nagy-
közönség elôtt is kitárta 
a ház kapuit. A nyitóhét 
programja az Agóra-típusú 
közösségi központok szá-
mára tartott konferenciával 
és a helyi kórusok, fúvósok 
közösségi gálájával indult. 

A Filharmónia a magyar 
kultúra napja elôestéjén 
rendezte meg januári kon-
certjét, tisztelegve ezzel a 
magyar zenekultúra jeles 
képviselôi elôtt.

Békés-Csaba, a várme-
gye legnépesebb települése, 
1859-ben akarta önmaga ta-
karékpénztárát megteremte-
ni, hogy egy kis pénzforgal-
mat létesíthessen. Az itt élô, 
kitartóan szorgalmas népnek 
sajátossága volt a takarékos-
ság és a vállalkozási kedv. A 
banki hitel és a takarékpénz-
tár szervezetei iránt már ko-
rán érdeklôdés mutatkozott.

A község 1853-ban a 
fôtéri nagyvendéglô (késôbb 
Fiume) és a földszintes 
gyógyszertár közti telken, 
egy emeletes, szûk házat 
építtetett, eredetileg a cs. 
kir. fôszolgabíróság részé-
re. Miután az nem költözött 
be, a községi hivatalok egy 
részét oda helyezték el. Né-
hány esztendô múltával je-
lentkezett az Aradi Ipar- és 
Népbank, megvásárolta az 

egész épületet, majd 1868-
ban, száznegyvenöt éve, az 
épület földszintjén hetven-
ezer forint alaptôkével lét-
rehozta és megnyitotta fiók-
intézetét, a Békés-Csabai 
Népbankot. A pénzintézet 
közel két évtizeden át sike-
resen mûködött.

Csaba gazdasági életére 
nagy csapást mért 1890-ben 
a népbank bukása, amely a 
szomorú országos szenzáci-
ók központjába tette a köz-
séget. A banki tisztviselôk 
hûtlen kezelése, bûnös gaz-
dálkodása következtében 
6–700 000 forint veszett oda. 
A bankcsôd miatt a város 
pénze (53 000 forint) is sem-
mivé lett. Ezt az összeget 
Szemián Sámuel fôjegyzô a 
képviselô-testület hozzájáru-
lása nélkül helyezte el a nép-
bankban.

A felelôsség elôl Lanner 
Károly pénztárnok és Krnák 
Mihály könyvvezetô az öngyil-
kosságba menekült,  Bartóky 
László vezérigazgató lemon-
dásra kényszerült. Lefoglal-
ták az igazgatóság 150 000 
forintra rúgó vagyonát is. A 
banknál igazgatósági tag volt 
Zelenyánszky György bíró, 
aki megpróbált a vagyoni 
felelôsség alól szabadulni. Vé-
dekezésül felhozta, hogy ô a 
népbanknál csak „kirakatem-
ber” volt, csak azért válasz-
tották be az igazgatóságba, 
hogy nevével, beosztásával 
betétekre sarkallja a lakossá-
got. Védekezése sikertelen 
maradt, ezt vagyona bánta.

Az eset megingatta a nép 
bizalmát a pénzintézetekkel 
szemben, és a vállalkozói 
kedv is csökkent.

Gécs béla

Békéscsaba anno
145 éve indult az elsô pénzintézet,

a Békés-Csabai Népbank

Az egykori Békés-Csabai Népbank épülete (középen) 1900 táján
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Magyar est a magyar 
kultúra hetében
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