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– Egy nyertes pályázat 
eredményeként, a város 
több mint 250 millió forintos 
támogatást kapott a belváros 
rekonstrukciójához kapcso-
lódó útfejlesztésekre. Ennek 
részeként tavaly megújult az 
Árpád sor, Derkovits sor és a 
József Attila utca, idén pedig 
a Luther utca Irányi és Jókai 
utca közötti szakasza kerül 
sorra – tudtuk meg Kiss Ti-
bor alpolgármestertôl a téma 
kapcsán tartott megbeszé-
lésen. Itt hangzott el, hogy 
az arzénmentesítô program 
keretében lehetôség van az 

elavult ivóvízvezetékek cse-
réjére is. 

– Annak érdekében, hogy 
ne kelljen kétszer feltörni 
az utat, ezzel dupla kelle-
metlenséget okozva az erre 
közlekedôknek, itt élôknek, 
a két beruházást közvetlenül 
egymás után, összehangol-
tan végzik el a szakembe-
rek. A régi, azbesztcement 
vezetékek helyett korszerû, 
idôtálló csövek kerülnek a 
föld alá – mondta el Szeve-
rényi György, az Alföldvíz Zrt. 
mérnökségvezetôje. Ezáltal 
jelentôsen csökken a vízel-

látásban bekövetkezô hibák, 
csôtörések kockázata.

Mint azt Lukácsi László, vá-
rosi fôépítésztôl megtudtuk, 
a Luther utca évtizedek óta 
gyûjtôútként mûködik, szere-
pel a város közlekedésfejlesz-
tési tervében is, korszerûsítése 
indokolt, ezt a rendezési terv is 
tartalmazza. A páros oldalon 
a beépítési vonal a régihez ké-
pest már a korábbi rendezési 
terveken is beljebb húzódott, 
ezért az új épületekre már en-
nek figyelembevételével kap-
tak engedélyt az érintettek. A 
korábbi és a mostani forga-
lomszámlálási adatok is azt 
támasztják alá, hogy a Luther 
utca átbocsájtó képességét 
növelni kell. 

Kiszélesedik, megújul a Luther utca
Jobb lesz az útburkolat, javul a vízellátás biztonsága

– Békéscsaba láthatóan 
fejlôdik, egy idôben fél tucat 
beruházás kezdôdött el, illet-
ve zajlik városunkban. Szé-
pül a belváros, utakat újíta-
nak fel, a napokban vehettük 
birtokba a Csabagyöngye 
Kulturális Központot. De nem 
csupán a jól látható beruhá-
zások fontosak számunk-
ra, hanem az is, ami a föld 
felszíne alatt, környezetünk 
megóvása érdekében történt 
– utalt a polgármester a most 
befejezôdött szennyvízpro-
jektre.

Vantara Gyula felidézte 
2010 tavaszát, amikor az 
elsô munkagépek megjelen-
tek Békéscsaba utcáin, és 
elkezdôdtek a munkálatok. 
Mint megtudtuk, volt, hogy 
egyszerre hatvan helyszínen 
dolgoztak a szakemberek, 
s a több éves, fáradságos 
munka eredményeként mára 
teljes egészében elkészült, 
birtokba vehetô az új szenny-
vízrendszer. 

– A most megépült új 
szennyvízhálózat Békéscsa-
ba jövôjét határozza meg. 
Több évtizedes várakozás 
után most 9400 csabai csa-

lád csatlakozhat rá a kiépült 
csatornahálózatra. A szenny-
víz többé nem károsítja a talajt 
és az ivóvizet, hatalmas lépést 
tettünk természeti értékeink 
védelméért – hangsúlyozta 
a polgármester, majd köszö-
netet mondott a beruházás-
ban közremûködôknek, a 
tervezôknek, kivitelezôknek 
és a lakosságnak is a türe-
lemért, melyet a munkálatok 
során tanúsítottak. Az ünnep-
ség keretében Kele Sándor 
Zsolt, a SADE Magyarország 
Kft. ügyvezetô igazgatója jel-
képesen adta át a rendszert 
a városvezetônek: Vantara 
Gyula egy csatornadarabot 
és a szennyvízhálózat elhe-
lyezkedését bemutató térké-
pet kapott a kivitelezô cég 
ügyvezetôjétôl.

Sztankó Ilona, a PIU veze-
tôje számadatokat osztott 
meg az ünnepségen jelen-
lévôkkel. Mint megtudtuk, a 
beruházást megelôzôen vá-
rosunk csatornázottsága 61 
százalékos volt, a fejlesztés 
eredményeként pedig közel 
100 százalékos lett. A 2010 
májusában indult kivitelezés 
végére összesen mintegy 

250 kilométer vezetéket fek-
tettek le, az új rendszert 171 
kilométernyi gerinc- és nyo-
móvezeték, valamint 9436 
házi bekötôvezeték alkot-
ja. Felújítottak 34 meglévô 
szennyvízátemelôt és meg-
építettek 31 újat. 

– A beruházás új fejezetet 
jelent az érintett családok 
és a város egésze számára. 
A csatlakozó háztartások 
végleg megszabadulhat-
nak a szippantás okozta 

kényelmetlenségektôl, ér-
tékesebbé válnak az ingat-
lanok. A környezetvédelmi 
eredmények a szennyvíztisz-
tító telep most zajló, s ez év vé-
géig tartó korszerûsítésével 
válnak teljessé. A fejlesztés 
eredményeként a városi 
szennyvíz megtisztítását, a 
keletkezô szennyvíziszap 
kezelését és komposztálását 
a legkorszerûbb technoló-
giák biztosítják majd. Így az 
Élôvíz-csatornába érkezô, 

megtisztított szennyvíz a 
legszigorúbb hazai és nem-
zetközi elôírásoknak is meg-
felel – hallhattuk Sztankó 
Ilonától.

A kivitelezô, SADE Ma-
gyarország Kft. ügyvezetô 
igazgatója, Kele Sándor 
Zsolt az átadóünnepségen 
köszönetet mondott a város-
vezetésnek, a partnereknek, 
s mindenekelôtt a békés-
csabai polgároknak. Mint 
mondta, a rendkívül csapa-

dékos idôjárás, a sok helyen 
jelenlévô homokos talaj, a 
magas talajvíz okozott ugyan 
nehézségeket, de a beruhá-
zás nagyságához viszonyítva 
a panaszok száma nem volt 
túlzottan sok. Az ügyvezetô 
hozzátette: a szavatossági 
idô alatt cégük természete-
sen készen áll arra, hogy a 
jelentkezô hibákat kijavítsák, 
így az új hálózat mindenki 
megelégedésére szolgál.

Gajdács Emese

Kele Sándor Zsolt jelképesen átadta a csatornarendszert Vantara Gyula polgármesternek

átadták az új, városi csatornarendszert
Kilencezer-négyszáz család csatlakozhat a szennyvízhálózathoz

Ünnepélyes keretek között, jelképesen vette át a 
kivitelezôtôl Vantara Gyula polgármester a szennyvízbe-
ruházás eredményeként kiépült új, békéscsabai csatorna-
rendszert. Az országos jelentôségû, közel 16 milliárd forint-
ból megvalósuló fejlesztés része a szennyvíztisztító telep 
korszerûsítése is, amely év végére fejezôdik be. A projek-
tet Békéscsaba önkormányzata az Európai Unió kohéziós 
alapja és a magyar állam támogatásával valósítja meg. Az 
ünnepi átadást a városháza dísztermében tartották meg. 

A Luther utcán a buszmegállók is új helyre kerülnek

A belváros rekonstrukciójához kapcsolódóan, de 
önálló pályázati támogatásnak köszönhetôen, idén teljes 
hosszában megújul, szélesebb, biztonságosabb és köny-
nyebben járható lesz a Luther utca. Ezzel együtt kicseré-
lik az itt húzódó ivóvízvezetékeket is. 

→ Folytatás a 3. oldalon

Nagy változás előtt áll Jamina
3. oldal

Emlékezés Gazsy Endrére
7. oldal

Takarékosabban működik a Belvár
5. oldal



A tanácsnok beszélt arról, 
hogy a sportcsarnok ener-
getikai korszerûsítésére 296 
milliós pályázatot ad be a vá-
ros 15 százalékos önerôvel. 
A fûtéskorszerûsítés, hôszi-
getelés, nyílászárók cseréje 
mellett a meleg vizet itt nap-
kollektorok beépítésével biz-
tosítanák. Pályáznak az Elôre 
székház felújítására is, ami 
ugyancsak az energia haté-
konyabb felhasználása jegyé-
ben zajlana.

– Az Árpád fürdônél is ko-
moly környezetvédelmi oka 
van a tervezett fejlesztésnek, 
évente körülbelül 500 ton-
nával csökkenhet a széndi-
oxid-kibocsátás, ha felhasz-
náljuk a termálkutak adta 
lehetôségeket. Vita volt arról, 
hogy miért nem békéscsabai 

vállalkozó végzi a kutak felújí-
tását. Van egy 1959-ben épült 
2000 és egy 1977-ben épült 
800 méter mély kút, ezek 
bizonyos fokig eldugultak. 
Érdeklôdtünk, de a helyi vállal-
kozók nem rendelkeznek ilyen 
mélységhez szükséges tech-
nikai, mûszaki eszközökkel – 
mondta dr. Ferenczi Attila. 

A múlt évi költségvetéssel 
kapcsolatban a tanácsnok 
megjegyezte, lényeges segít-
séget jelent a kormány 600 
milliós támogatása, a 382 
milliós önerôalap-támogatás, 
és az is, hogy a színház 
mûködtetésére 270 milliót ka-
pott a város. Kiemelte, hogy 
az Öveges-program révén a 
belvárosi iskola 322 milliós 

támogatáshoz jut. Hozzátet-
te, hogy a jaminai szociális 
célú pályázat révén jelentôs 
elôrelépést tehet a város a 
szociális lakásállomány fel-
újítása, bôvítése irányában. 
Az orvosi rendelô felújítását 
is fontosnak tartja, ez viszont 
önmagában mintegy 300 mil-
lióba kerülne, amennyiben 
lehetséges, erre majd külön 
szeretnének pályázni. 

Dr. Ferenczi Attila végül 
beszélt arról, hogy a szenny-
vízberuházás beszámolója 
kapcsán kérte a PIU vezetôjét, 
áprilisra készítsen egy beszá-
molót arról, milyen lakossági 
panaszok érkeztek, és azokat 
hogyan orvosolták. 

Mikóczy Erika
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A fejlesztésekben komoly szerepet kap a környezetvédelem

Fidesz: elôtérben
a megújuló energiák

A Jobbik helyi pénzt 
vezetne be

LMP: Meg kell ôriznünk 
a zöldfelületeket

MsZP: állami segítséggel 
lett egyensúly

vantara Gyula: Újabb 
fejlesztésekre pályázunk

A Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselôi: 
Szabóné Kocziha Tünde, a békéscsabai Jobbik elnöke, 
önkormányzati képviselô és Strifl er Attila, a békéscsa-
bai Jobbik alelnöke, önkormányzati képviselô értékelték 
az idei elsô közgyûlés munkáját. Négy témakört emeltek 
ki: a 2012. év költségvetési rendeletének módosítását, a 
közbeszerzéseket, a Békéscsabai Intézményellátó Cent-
rum és a polgármester, valamint az alpolgármesterek ju-
talmáról fejtették ki véleményüket.

Az LMP közgyûlés utáni tájékoztatóján Takács Péter a múlt 
évi költségvetést, a fejlesztéseket és az intézményvezetôk 
megválasztását emelte ki a napirendek közül.

A következô években 
egyre fontosabb szerepet 
kapnak a megújuló energia-
források. Az Európai Unió 
elôírja, hogy 2020-ig az 
energiaforrások 13 százalé-
ka ilyen kell legyen. Békés-
csaba fejlesztéseiben is igen 
fontos szerepet kap ez a cél 
– szögezte le dr. Ferenczi At-
tila a Fidesz közgyûlés utáni 
tájékoztatóján. 

Miklós Attila az MSZP tájékoztatóján a múlt évi költség-
vetés módosítását,  a Körös Volán Zrt.-nek nyújtott támo-
gatást és a meghívásos közbeszerzéseket emelte ki. 

Mûködési hitelt múlt évben sem vett fel Békéscsaba, 
ez a folyamat 2007 óta egyszer sem szakadt meg. Emel-
lett örömhír, hogy összességében milliárdos nagyság-
rendben kapott támogatást a város – emelte ki közgyûlés 
utáni tájékoztatóján Vantara Gyula polgármester.

A költségvetés kapcsán 
Strifler Attila kiemelte, hogy 
az állam adósságátvállalá-
sának szerkezetével pártja 
nem ért egyet. – Jó lenne – 
mondta –, ha a deviza alapú 
hiteleket vállalná át az állam, 
mivel az önkormányzatok 
igen nehéz helyzetbe kerül-
tek. A személyi jövedelem-
adóból származó bevétel 
nem marad helyben, és a 
gépjármûadónak is csupán 
negyven százaléka gazda-
gítja az önkormányzati bü-
dzsét. A helyhatóságoknak 
így az adóemelés és újabb 
adónemek bevezetése ma-
radhat. Ezeket a megoldáso-
kat nem támogatja a Jobbik. 

Strifler Attila szerint a la-
kosság terhei nem növelhetôk 
tovább, pártja helyi pénz be-
vezetésével enyhítene a finan-
szírozási gondokon, párhuza-
mosan a helyi feldolgozóipar 
támogatásával és a piacke-
reséssel, illetve bôvítéssel. 

A közbeszerzések kapcsán 
hangsúlyozta, hogy a nyílt 
közbeszerzési eljárást pár-
tolják a meghívásos helyett, 
a helyiek, a kis- és középvál-
lalkozások helyzetbe hozása 
érdekében.

Szabóné Kocziha Tünde 
a Békéscsabai Intézmény-
ellátó Centrum – amely a 
városi iskolák technikai állo-
mányának munkáltatója lett 
– magasabb vezetôi poszt-
jára kiírt pályázat elbírálása 
kapcsán elmondta, hogy 
szerinte nem szakmai szem-
pontok domináltak a dön-
tésnél. A polgármester és az 
alpolgármesterek jutalmukat 
jótékony célra ajánlották fel, 
e tárgyban a képviselô azon 
véleményének adott han-
got, hogy a helyi testület-
nek kellene megszavaznia, 
mely szervezetek kapjanak 
támogatást, részesüljenek 
ezekbôl az összegekbôl. 

Vándor Andrea

Takács Péter megemlí-
tette, hogy három nappal a 
közgyûlés elôtt írásban tett 
fel kérdést a jegyzônek a 
Petôfi utcai fák kivágásával 
kapcsolatban. Azt tudakolta, 
mennyire vonták be az érin-
tett lakosságot a döntésbe, 
szakvélemény volt-e a fák ál-
lapotával kapcsolatban és hol 
terveznek további fakivágáso-
kat. Leszögezte: a szakvéle-
ménnyel kapcsolatban nem 
érkezett válasz, azt viszont 
megtudta, hogy a lakosságot 
nem értesítették ki, 2013-ban 
pedig a legközelebbi hasonló 
fakivágás a Mednyánszky ut-
cán lesz. 

– Békéscsabát a többi vá-
rostól az különbözteti meg, 
hogy zöldfelületekben gaz-
dag, nekünk ezt kötelessé-
günk megôrizni. Ha bárhol, 
bármiért fakivágást tervez 
a hivatal, akkor az a mini-
mum, hogy az érintett lakos-
ságot is vonják be a döntés 
elôkészítésébe – mondta Ta-
kács Péter.

A képviselô a múlt évi 
költségvetési rendelet pozi-
tív elemének értékelte, hogy 

382 milliót nyert a város az 
önerôalapból, hogy 600 mil-
liós támogatást kaptunk egy 
kormányhatározat alapján, és 
hogy év közben több részlet-
ben 270 milliót adtak a színház 
támogatására, így mûködési 
hitelt nem kellett felvenni. Re-
ményét fejezte ki, hogy ezen 
összegeknek köszönhetôen 
az idei költségvetés prioritá-
sai közé visszakerül majd a 
munkahelyteremtés. 

Az intézményellátó cent-
rum vezetôjével kapcsolatban 
megjegyezte, álláspontjuk 
szerint sem elônyt, sem hát-
rányt nem szabad szenved-
nie a pályázatoknál annak, aki 
valamilyen párthoz kötôdik. 
Mint mondta, ô azért nem 
voksolt a végül megválasztott 
vezetôre, mert túl általános-
nak tartotta pályázatának tar-
talmát.  A sportcsarnok és az 
Elôre-székház energetikai fel-
újításával, a jaminai fejleszté-
sekkel Takács Péter is egyet-
értett, de felhívta a figyelmet 
arra, hogy nem odázható to-
vább az erzsébethelyi orvosi 
rendelô felújítása sem. 

M. E.

– Tavaly tettem fel azt a kér-
dést, hogy ki fogja megmen-
teni Békéscsabát a mûködési 
hitel felvételétôl? 2011-ben a 
hátrányos helyzetû települé-
seknek szánt alapból kapott 
pénz, 2010-ben pedig az 
Invitel-pénz hozta egyenes-
be a város költségvetését. 
Segítô kezet most is az állam 
nyújtott. Ha a támogatások 
nem lettek volna, nagyjából 
egymilliárd forint hiányzott 
volna a költségvetésbôl. Ez 
nem fenntartható folyamat, 
elôbb-utóbb kiderül, hogy 
Békéscsaba a jelenlegi gaz-
daságpolitikájával nem tudja 
mûködtetni a várost – mond-
ta Miklós Attila. 

A képviselô beszélt arról 
is, hogy a mostani közgyûlés 
27 milliót hagyott jóvá a Kö-
rös Volán Zrt. mûködésének 
támogatására. A gondot ab-
ban látja, hogy a menetrend 
átszervezésével, a belváros 
lezárásával, az átalakított 
vonalhálózattal a tömegköz-
lekedés színvonala csök-
kent, viszont reméli, hogy a 
menetrend módosításával 
próbálnak javítani a helyze-
ten. 

A város a költségvetésé-
ben minden évben forrást 
különít el a helyi vállalkozá-
sok támogatására, ami Mik-
lós Attila szerint dicséretes, 
de szerinte sokkal nagyobb 
segítség lenne, ha a meghí-
vásos közbeszerzéseken a 
helyieket juttatnák munká-
hoz.  

– Az Árpád fürdôben egy 
százmilliós munkára egy 
szanki cég kapott megbízást 
azzal az indoklással, hogy 
ezt a speciális munkát a he-
lyiek nem tudják elvégezni. 
Mi a cégnek azt a speciali-
tását fedeztük fel, hogy az 
ügyvezetôje a Fideszhez 
kötôdik, ami persze nem 
baj, csak egy érdekes ösz-
szefüggés – jegyezte meg 
a képviselô. Hozzátette, 
hogy pályázat útján fideszes 
kötôdésû vezetôje lett a fris-
sen alakult intézményellátó 
centrumnak is. Leszögezte: 
a folyamatot nem tartja he-
lyesnek, de azt kívánja, hogy 
a most és a korábban meg-
bízottak tudjanak megfelelni 
a kihívásoknak és maximáli-
san lássák el feladataikat. 

Mikóczy E.

– Pályáztunk EU-önerô-
alap támogatásra, ennek 
köszönhetôen összesen 
382,4 millió forintot kaptunk 
vissza. A színház, bábszín-
ház mûködtetésére a múlt 
évben közel 290 milliós 
mûködési hitel felvételét irá-
nyozta elô a költségvetés, de 
az államtól pótlólagos forrás 
érkezett erre a célra, így nem 
kellett hitelt felvenni. Egy de-
cemberi kormányhatározat-
tal pedig, a települési felada-
tok ellátására 600 millió forint 
támogatásban részesült az 
önkormányzat – mondta el a 
polgármester. 

Vantara Gyula beszélt ar-
ról, hogy a testület Uhljar 
Eriket választotta a Békés-
csabai Intézményellátó Cent-
rum vezetôjévé.  A januártól 
a városhoz került könyvtár 
és múzeum vezetôi posztjá-
ra pályázatot írnak ki, annak 
eredményes lezárásáig a 
könyvtár vezetôje Rakonczás 
Szilvia marad, a múzeumban 
pedig Ando György, az intéz-
mény munkatársa látja el az 
igazgatói teendôket.  

A sportcsarnok és az 
Elôre székház energetikai 
korszerûsítésére pályázatot 
nyújt be a város, az Árpád 
fürdôben pedig a termálkutak 
hôfokának, vízhozamának 
növelése, valamint épületgé-
pészeti munkák elvégzésére 
választotta ki a kivitelezôt a 
közgyûlés, és fejlesztés elôtt 
áll a Luther utca is.  

– Jelentôs szociális reha-
bilitációs célú pályázaton is 
indul az önkormányzat, 270 
milliós összegben jaminai fej-
lesztésekre pályázunk száz-
százalékos támogatottság-
gal – emelte ki a polgármes-
ter. Ennek keretében a ter-
vek szerint 40 Franklin utcai 
bérlakás felújítása valósulna 
meg, a Batsányi utcában és 
a Bessenyei utcában szociá-
lis bérlakásokat alakítanának 
ki, a Batsányi utcai parkoló-
kat is rendeznék, a Szegfû 
utcai óvoda tornaszobával 
bôvülne, és a Jaminai Közös-
ségi Házat is fejlesztenék, 
odakerülne a fiókkönyvtár és 
játszóteret is kialakítanának.

M. Erika



Január utolsó hétvégéjén Jaminában két helyen is ételt 
osztottak. Szombaton a Jaminai Közösségi Háznál a vá-
rosrész három képviselôje, dr. Fábián Ágnes, dr. Csicsely 
Ilona és Kutyej Pál jóvoltából, vasárnap pedig a Békés Me-
gyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat (CSEÖH) 
is mûködtetô békéscsabai Egyensúly AE Egyesületnek 
köszönhetôen kaphattak egy-egy adag meleg ételt a rá-
szorulók

A jelenlévôket Kutyej Pál 
köszöntötte, ott volt a fó-
rumon a kerület másik két 
önkormányzati képviselôje, 
dr. Fábián Ágnes és dr. Csi- 
csely Ilona, és a városháza 
szakemberei is eljöttek. A 
készülôben lévô beruházást 
Belanka Csaba felvezetôje 
után Borbola István külsô 
szakértô ismertette. Fotókkal 
illusztrált prezentációjából ki- 
derült, hogy amennyiben nyer 
a város által benyújtott pá-
lyázat, 270 millió forint fordít-
ható Jamina szociális célú 
felzárkóztatására, mindez 
önerô nélkül, vagyis az 
önkormányzatnak nem kell 
hozzájárulnia a költségek-
hez.

Az idén nyáron induló és 
jövô év márciusáig tartó be- 
ruházás fô célja, hogy a ja- 
minaiak életminôsége javul-
jon, esélyeik, a városrész la- 
kosságmegtartó ereje növe-
kedjen. Az elôzetes vizsgála-
tok is azt támasztják alá, hogy 
ebben a kerületben az átlag-
életkor nô, tapasztalható a 
képzett fiatalok elvándorlása, 
nagy a munkanélküliség, az 
utak, járdák, középületek fel-
újításra szorulnak.

Mindezeken igyekszik se- 
gíteni a program, melynek 
keretében egyebek közt szo-
ciális alapon bérbe adható 
lakásokat alakítanának ki, és 
meglévôket korszerûsítené- 
nek. Jaminában jelenleg 63 

szociális bérlakás található, 
melyekre hatalmas, átlago-
san huszonhétszeres a túlje-
lentkezés.

A rehabilitáció keretében 
megszépülhet a Batsányi ut-
cai üzletsor, a posta, a gyógy-
szertár környéke is. A tervek 
szerint az orvosi rendelôk 
mellett további parkolókat, 
kerékpártárolókat létesítené-
nek, valamint biztosítanák az 
épülethez vezetô bejáratok 
akadálymentesítését. Ezzel 
erôsítenék a környék közpon-
ti szerepét, amelyet jelenleg 
is betölt Jaminában.

A tervek szerint új, kö-
zösségi célokat is szolgá-
ló épületrésszel bôvülhet a 
Szegfû utcai óvoda. Mind-
ezek mellett a pályázatnak 
köszönhetôen az Orosházi 
úti közösségi ház is meg-
újulhat, kibôvülhet, s vissza-

kerülhet ide a fiókkönyvtár. 
Mint megtudtuk, közösségi 
akciók szervezésére is adód-
hat lehetôség, így például 
kulturális rendezvényekre, 
közlekedési kampányokra; a 
projekt gazdái várnak min-
den kezdeményezést, ötle-
tet. Akár civil szervezetek is 
kaphatnak majd támogatást 
közösségépítô programok le-
bonyolítására.

A fórum résztvevôi igen 
ôszintén mondták el vélemé-
nyüket: a többség üdvözölte, 
hogy fejlôdés elôtt áll Jamina, 
de többen utaltak arra, hogy 
a közlekedésen, fôként a 
buszmenetrenden javítani 
szükséges. Ez nem része a 
most tárgyalt beruházásnak, 
de a képviselôk ígéretet tet-
tek arra, hogy jelzik a problé-
mákat a Volán illetékeseinek.

Gajdács Emese

Csabán több mint száz-
éves hagyománya van a 
cserépgyártásnak. A történet 
az 1890-es években a Bohn, 
valamint a Suk és Wagner 
gôztéglagyárak megalaku-
lásával kezdôdött. Az akkori 
létesítmény a mai jaminai 
gyár területén épült fel, így el-
mondható, hogy a Tondach 
és elôdjei már több mint 110 
éve gyártanak égetett kerá-
mia tetôcserepet, korábban 
téglát az üzem területén, 
tulajdonképpen ugyanarra a 
bányaterületre támaszkodva. 

–  Az alapanyag, az agyag 
ezen a területen adott volt, 
csupán ki kellett bányász-

ni, így a szállítás költségeit 
megspórolva itt építették fel 
a gyárat is. Ami egyik oldal-
ról az itt élôknek bosszúság 
a belvíz miatt, az a másik ol-
dalról hasznos, hiszen egy 
egész iparág épülhetett rá – 
hallhattuk Felegyi Mihálytól, 
akit január 1-jétôl a cég igaz-
gatójának neveztek ki.

Igazgatótársa ugyancsak 
ez év elejétôl a csornai gyár-
egységet is vezetô Lukácsy 
Zoltán, aki a pénzügyi, keres-
kedelmi vonalat viszi. Felegyi 
Mihály a termelésért, techno-
lógiáért felel a Tondach ma-
gyarországi érdekeltségeit  
tekintve. 

– A Tondach Magyarország 
Zrt., mely az osztrák Tondach 
AG tagja, 1992 óta folytatja 
tevékenységét. Ekkor vásá-
rolták meg Békéscsabán is az 
akkori Jamina Rt. részvényeit. 
Az Orosházi úti és a Csabai-1 
gyáregység mellett 2009 óta 
üzemel a Csabai-2 gyár, a 
Kétegyházi úton. Ezzel a 15 
milliárd forintos beruházással 
egy olyan üzem épült fel Csa-
bán, mely a legmodernebb 
tetôcserépgyártó berendezé-
seket, a legkorszerûbb tech-
nológiát foglalja magában. Az 
üzem kapacitása eléri a mint-
egy 30 millió darab nagyfor-
mátumú tetôcserép és mint-
egy 2,5 millió darab kiegészítô 
elem gyártását évente, ami 
úgy 15 ezer átlagos családi 
ház tetejére elegendô. Emel-
lett itt található az a 235 mé-
ter hosszú alagútkemence, 
amely a maga nemében a 
legnagyobb a világon – sorol-
ta Felegyi Mihály.

Kétségtelen tény, hogy 
a gazdasági válság, az épí- 
tôipar magyarországi lejtme- 
nete negatívan érintette a 
cserépgyártókat, így a Ton- 
dachot is. A cég hazai forgal-
ma sajnos csökkenést mutat, 
viszont a román, szlovák és 
ukrán piacon (mely az eladá-
sok kétharmadát teszi ki) nö-
vekedés tapasztalható. 

– Cégünk Békéscsabán je-
lenleg 195 embert foglalkoz-

tat, de ez a szám idén még 
10–15-tel bôvülhet. Munka-
társaink a legmodernebb 
technológiával dolgoznak, s 
fiataloknak is lehetôséget biz-
tosítunk ennek megismerésé-
re, hiszen szakmunkásképzôs 
tanulók töltik nálunk gyakorla-
ti idejüket. Közülük néhányan 
állást is találnak cégünknél – 
hallhattuk az igazgatótól. 

Mint megtudtuk, a Tondach 
kapcsolata a városvezetéssel 
igen jó, s ez a cég társadalmi 
szerepvállalásában is meg-
nyilvánul. A Tondach folya-
matosan támogatója, mecé-
nása a közérdeket szolgáló 
kezdeményezéseknek, így 
segítették már például a diák-
sportot, az Elôrét, de a kórhá-
zat, színházat, múzeumot is.

G. E.
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A munkálatok idején részleges forgalomkorlátozás lehet

Felegyi Mihály igazgató

Borbola István és a képviselôk adtak tájékoztatást

A fórum résztvevôi mindenrôl véleményt mondtak

A termékek kétharmada külföldre kerül

Kiszélesedik, megújul 
a Luther utca

FeLhívás

Ételosztás Jaminában

– Az útfejlesztés tervezé-
sekor fontos szempont volt 
a megnövekedett forgalom 
gyorsabb levezetése és a 
környezeti ártalmak csökken-
tése. A csatlakozó utcákba 
bekanyarodók külön forgalmi 
sávot kapnak. A vezetékek 
cseréje és az útburkolat meg-
újítása azonban áldozatokkal 
is jár – tette hozzá Lukácsi 
László.

Elkerülhetetlen a páros 
oldalon lévô, a vezetékek 
nyomvonalára telepített fák 
kivágása, ám a felújítás végén 
ide ismét zöldterület kerül: 
cserjéket telepítenek. Csiaki 
Tamás, a városüzemeltetési 
osztály vezetôje elmondta:  
ugyancsak a Luther utca át-
építésének következménye-

ként, a szélesítés érdekében 
megszûnik a jelenleg két ol-
dalt elhelyezkedô kerékpárút. 
A biciklisforgalom a belváros 
rekonstrukciójával a Csaba 
utcára helyezôdik át, itt a 
mostaninál biztonságosabb 
körülmények között kerekez-
hetnek majd a csabaiak. Új 
autóbusz-megállók létesül-
nek az Irányi utcai torkolat 
után, s megszûnik a bútorbolt 
elôtti megálló. A Kinizsi utcai 
forgalomirányító jelzôlámpa 
átépül, mûködését összehan-
golják az Irányi utcai, majd a 
Kossuth téri jelzôlámpákkal.

Mint megtudtuk, a munká-
latok ideje alatt részleges for-
galomkorlátozásra lehet szá-
mítani a Luther utcán, ám ez 
a buszközlekedést várhatóan 
nem érinti.

Gajdács E.

Nagy változás elôtt áll Jamina
Fórum a szociális célú fejlesztésekrôl

Csabai a világ legnagyobb cserépégetôje
A Tondach közel kétszáz embert foglalkoztat Csabán

Zsúfolásig telt a Jaminai Közösségi Ház nagyterme 
február 6-án délután, amikor a helyi lakosokat fórum-
ra invitálta a városvezetés. A téma a körzet szociális 
célú rehabilitációja volt, melyre pályázat útján nyílhat 
lehetôség 270 millió forintból.

→ Folytatás az 1. oldalról

Vajon hányan tudják, hogy Békéscsabán található a világ 
legnagyobb cserépégetô alagútkemencéje? Mégpedig nem 
máshol, mint a Tondach gyáregységében, a Kétegyházi 
úton. Városunk legjelentôsebb cégei közül ezúttal a cse-
répgyártás ezen meghatározó vállalkozását mutatjuk be.

Az önkormányzat értesíti a lakosságot, hogy Békés-
csaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének 
2/2013. (I. 28.) önkormányzati rendelete a háziorvosi 
körzetek megállapításáról szóló 12/2002. (VI. 6.) önkor-
mányzati rendelet módosítása 2013. február 1. napján 
lépett hatályba.

A rendelet módosítás ér-
telmében a 20. számú felnôtt 
háziorvosi körzetbôl (dr. 
Uhrin János, rendelés helye: 
Békéscsaba, Gerla, Marx tér 
6.) a következô utcák lakosa-
inak ellátása átkerül a 8. szá-
mú felnôtt háziorvosi körzet-
be (dr. Pécsi Huszár Zoltán, 
rendelés helye: Békéscsaba, 
Lencsési út 13., rendelési 
idô hétfôtôl péntekig, 10.00–

14.00 óra): Gyík u., Hajlási 
dûlô, Hajlási köz, Hosszú u., 
Középsô u., Pósteleki kertek, 
Pósteleki u., Töltés u., Tüske 
sor, Veszei kertek. A rende-
letmódosítással nem érintett 
utcák ellátása változatlan.

A 17. számú fogorvosi 
körzet (dr. Korek Anikó) kie-
gészül a Premier Mûvészeti 
Szakközépiskola és Szakis-
kola ellátásával.



Vantara Gyula díszoklevelet 
adott át Csendes Ferenc bé-
késcsabai festômûvésznek a 
Falvak Kultúrájáért Alapítvány 
nevében, azért az önzetlen 
tevékenységéért, amellyel a 
mûvész  hozzájárult a magyar 
kultúra napi gála hagyomány-
nyá válásához. A polgármes-
ter nyújtotta át a 2012. év 
Bárka-díjasok elismeréseit: 
Bedecs Lászlónak, aki két lap-
számban is szerepelt egy fia-
tal költôkrôl szóló tanulmány-
nyal és Krasznahorkai László 
legutóbbi kötetérôl szóló kriti-
kájával; Fecske Csaba József 

Attila-díjas költô, író, publicis-
tának, akinek A meccs vége 
címû kézírásos szonettje 
indítja az 5. lapszámot; vala-
mint Géczi Jánosnak (szin-
tén József Attila-díjas költô, 
író), akinek elsô verseskötete 
1982-ben jelent meg Vadna-
rancsok címmel. Az esten 
Csillag Tamás, Darvasi Fe-

renc, Dávid Péter, Kiss Lász-
ló, Kiss Ottó, Magyari Barna, 
Szilágyi András, Zalán Tibor 
mûveibôl is ízelítôt kaptunk, a 
Hangraforgó Együttes pedig 
megzenésített versekkel szó-
rakoztatott. A gálát Kiss Tibor 
alpolgármester is megtisztel-
te jelenlétével.

Vándor Andrea

Csukás Klára a kiállítá-
son kedvencei közt mutatta 
a Tokaj-sorozat három da-
rabját, egyik büszkeségét, 
a Honfoglalás címû alkotá-
sát, amely egy kézmûves- 
pályázaton lett különdíjas, a 
Bartók és Mozart ihlette bo-

rítókat, illetve a tavaly arany 
fokozatú díjjal jutalmazott  
Typographia címû mûvét. Az 
irodalom is megérintette a 
könyvkötôt: Stendhal Vörös 
és feketéje több változat-
ban, különbözô anyagok és 
technikák használatával ele-

venedik meg, és különleges 
a mindig hideg könyv is: a 
cseppkôvel díszített borító 
tapintása még a legnagyobb 
melegben is hûvös marad. A 
gyerekeknek a farmerborítá-
sú, a kistehenes, a dalmatás 
könyv nyerte meg legin-
kább a tetszését. A kiállítást 
Steigerwald Ernô nyugalma-
zott nyomdász nyitotta meg, 
felelevenítve a 14 évesen a 
Kner nyomdába került alko-
tó életútját.

V. A.
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Február 15-én Farsang a 
gyermekkönyvtárban a Bé-
kés Megyei Könyvtár szerve-
zésében
Február 15-én 19 órától Árni 
Ibsen: Mennyország címû víg-
játékának bemutatója a Jókai 
színházban
Február 16-án 9–13 óra III. 
Csigabiga Bababörze a Vas-
utas Mûvelôdési Házban
Február 20.–március 20. 
Munkácsy születésnapjára 
Csabai Wagner József em-
lékkiállítás a Munkácsy Em-
lékházban
Február 20-án 18 órától Sza-
bó Gyuri bácsi – Gyógynövé-
nyekkel az egészségért címû 
elôadása a Csabagyöngye 
Kulturális Központban
Február 22-én Csabai Csí- 
pôs Blues Club: Pribojszki 
Band az Elefánt sörözôben
Február 22–23-án Pillangók 
– újra az Ibsen Stúdiószín-
házban
Február 22-én szlovák iro-
dalmi délután a Békés Me-
gyei Könyvtárban
Március 1-jén 19.30 órától a 
Randy Marsh Fusion Project 
és az ÉdesKeserû Zenekar a 
FEK-ben 

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!

Ünnepi Bárka-est
Köszöntötték a Bárka-díjasokat 

Feiglné Csukás Klára 
remekei Jaminában

A Jókai színház és a Kö-
rös Irodalmi Társaság ünne-
pi Bárka-estjén dr. Elek Tibor 
irodalomtörténész, kritikus, 
a lap fôszerkesztôje mutatta 
be a folyóirat tavaly megje-
lent hat számát és a külön-
számot, valamint a lap idei 
elsô számát. A Bárka-online 
újításait Farkas Wellmann 
Éva szerkesztô ismertette az 
Ibsen Stúdiószínházában. 

A Jaminai Közösségi Házban február végéig látható 
Feiglné Csukás Klára könyvkötômester hatvan, különbözô 
technikával készült remeke, amelyek közt akad bársony-
ba, gobelinbe, porcelánba öltöztetett, gyönggyel hímzett, 
kagylódíszítésû, féldrágakövekkel kirakott borítójú könyv, 
kincses doboz és ládika.

Vantara Gyula díszoklevelet adott át Csendes 
Ferencnek önzetlen tevékenységéért

Laczó Lászlóné (90)

Tóth Lajosné (90)

Béres István (90)

Zsilák Jánosné (90)

Isten éltesse a csabai 
szépkorúakat!

Kerékpárutak 
Békéscsabán

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Kiállítás
• Grin Igor fotográfus Mezsgyén innen – határon túl címû kiállítása március 

1-jéig tekinthetô meg intézményünk nagytermében hétköznapokon 8-tól 18 
óráig.

Ismeretterjesztô elôadások
• Február 18., hétfô 14.30 óra – Ezüst út címmel dr. Sándor Csaba „zarándok” 

vetítéssel egybekötött elôadása a nyugdíjasklubban.  
• Február 25., hétfô 14.30 óra – Érrendszeri betegségek. A nyugdíjasklub 

vendége: dr. Berkesi Erika belgyógyász szakorvos.

Kirándulás
• Február 17., vasárnap – A Természetjáró kör kirándulása Budapestre. Prog-

ram: a Petôfi Irodalmi Múzeum és a Nagytétényi Kastélymúzeum megtekinté-
se. Indulás a békéscsabai vasútállomásról a 7.18-as vonattal.

Tanfolyamok
• Intimtorna-tanfolyam indul február 20-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 február 19-
éig lehet hétköznapokon 8-tól 18 óráig a közösségi házban.

• Angol alapfokú nyelvvizsgára felkészítô tanfolyam indul február 28-án 
17.30 órai kezdettel. A képzésre teljesen kezdô, illetve újrakezdô felnôtt 
hallgatók jelentkezését várjuk. A tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 20 fog-
lalkozásból 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 hé-

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Farsangi kézmûves-foglalkozások a Meseházban

Szeretettel várjuk a látogató iskolás és óvodás csoportokat a Meseházba, 
farsangi kézmûves-foglalkozásra.
Ajánlatunk: 

csôrös szemüvegek készítése• 
vászon álarc gyapjúval díszítve• 
busó álarc készítése• 
kiszebábu vesszôbôl, textilbôl• 
csabai farsangi gólya• 
álarcok papírból (bogárfigurák)• 
álarcok textilbôl (elefánt, bagoly, pillangó, cica, varjú)• 
bohócfigura készítése. • 

Elôzetes egyeztetés telefonon, Braunné Selmeci Ágnessel. A kézmûves-
foglalkozás díja: 200 Ft/fô, csoportok kísérôinek ingyenes. Alkalmanként egy 
kézmûves-tevékenység választható.

Meseházi kiállításajánló

Schéner Mihály gyûjteményes kiállítása•  színes fafaragványaival, játékos 
formáival, sajátos népi ihletésû mesevilágba kalauzolja a látogatót. Mese-
szobájában mesemondó-trónszék és mesekeltetô-asztal kínálja magát a 
mesemondó számára.
Ványai János hajdani csabai fazekasmester mûhelye • a Meseházban ál-
landóan megtekinthetô, benne a fazekasság apróbb-nagyobb eredeti tár-
gyaival. A mûhely az agyag megmunkálására ma is alkalmas, csoportok 
számára kézmûves-foglalkozás keretében agyagozás kérhetô.
Február 25-éig látogatható a Munkácsy Mihály Múzeum történeti tárából • 
válogatott TÉR-KÉPEK címû kiállítás, mely a régi Csaba fôtereinek (Kos-
suth tér, Szent István tér, Szabadság tér) történetét mutatja be képekben.

A kiállítások megtekintésének díja: diákigazolvánnyal 100 Ft, felnôtteknek 
200 Ft, nyugdíjasoknak 100 Ft. A tárlatvezetés ingyenes, igény szerint mese-
olvasással, meseházi költôk verseivel gazdagítva.

Thury Gábor retro-mozija: • február 27-én, szerdán, 18 órától Falfúró 
(Szomjas György filmje) a Nemzetiségi Klubházban.

Márciusi elôzetes: március 2-án, szombaton, 14 órától APÁRÓL-FIÚRA 
családi hagyományôrzô délután a tavaszvárás jegyében. A mûhelyben ág-
babák készítése, grízesmálé-kóstoló, rendhagyó tárlatvezetés kicsiknek és 
nagyoknak. A belépés ingyenes.

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Békéscsabán a kerékpárutak hossza meghaladja a 37 
kilométert. Ez országos viszonylatban is kiemelkedô. A 
kerékpárhálózat közel fele az utóbbi 3–4 évben épült. A 
kerékpárúthálózat-fejlesztések elismeréseként a város az 
idén harmadszor nyerte el a Kerékpárosbarát Település 
címet



– Ahhoz, hogy a klubok, 
olimpiai mûhelyek mûködni 
tudjanak, nagyon fontos a 
központi támogatás. Meg kell 
ismertetni a döntéshozókkal, 
hogy például a csabai torna-
klubban milyen sok gyerek-
kel, milyen eredményesen 
dolgoznak az edzôk – jegyez-
te meg Dankó Béla a Rácz 
Lukács Tornacsarnokban.

Szalay Ferencet most külö-
nösen az érdekelte, hogyan 
lehet az oktatást és a sport-
ban elvégzett munkát ered-
ményesen összehangolni.

– A kormányzat egyik 
alapgondolata, hogy olyan 

sportösztöndíjat hozzon lét-
re, amellyel a jó képességû 
sportolókat diplomához lehet 
juttatni. Így ha egy fiatal sport-
pályafutása befejezôdik, dip-
lomával a kezében könnyeb-
ben el tud elindulni – mondta 
Szalay Ferenc, majd Dankó 
Bélával a tornaklubból a 4-es 
Honvéd utcába ment, ahol a 
focisták utánpótlás-központ-
ját nézték meg. Dankó Béla 
megjegyezte: mivel az or-
szág szélén vagyunk, ritkán 
járnak erre döntéshozóink, ki 
kell használni, amikor itt van-
nak.

M. Erika

Mostantól kulturált körül-
mények között készülhetnek a 
meccsekre, s pihenhetnek az 
edzések után a mezômegyeri 
focisták, ugyanis a napokban 
egy új sportöltözôt vehettek 
birtokba. 

A közel 100 négyzetméte-
res épületben két sportolói 
és egy bírói öltözô található 
vizesblokkal, zuhanyzóval, s 
kialakítottak egy szertárt is ki-
szolgálóhelyiségekkel együtt. 
A beruházás részét képezi a 
teljes gépészeti és villanysze-
relési munka, a bútorok, az 
akadálymentesítés, a terep-
rendezés, járda, zúzott asz-
faltos kapubejáró, parkolók, 
kertészeti munkák. 

A közel 10 millió forintos 
támogatás jelentôs részét a 
békéscsabai önkormányzat 
vállalta magára, de a körzet 
képviselôje, Hanó Miklós al-
polgármester is komoly ösz-

szeggel járult hozzá a meg-
valósításhoz. Az Összefogás 
Mezômegyerért Egyesület által 
vezetett beruházást támogat-
ta több helyi vállalkozó, a ter-
veket és a mûszaki ellenôrzést 
Hrabovszki Pál biztosította, de 
az építkezésben jelentôs sze-
repet vállaltak a sportolók és 
a szurkolók is. Vantara Gyula 
polgármester az átadóünnep-
ségen elmondta: az építke-
zésnél a belváros rehabilitáci-
ója során elbontott anyagokat, 
például az Andrássy útról fel-
szedett térburkoló köveket is 
felhasználták. 

– A sport fontos szerepet 
kap az önkormányzat felada-
tai között. Az ilyen sportléte-
sítmények elôsegítik, hogy a 
fiatalok ne csak a számítógé-
pek elôtt üljenek, hanem mo-
zogjanak, sportoljanak is – 
hallhattuk Vantara Gyulától.

G. E.

– Több mint kétszázhat-
vanmilliós fejlesztéssel való-
sult meg iskolánk energetikai 
korszerûsítése, fejlesztése. 
A támogatás mértéke nyolc-
vanöt százalékos volt. A be-
ruházásnak köszönhetôen 
mintegy harminc-negyven 
százalékkal csökkenhet az 
energiafelhasználás – mond-
ta Zátonyiné Fazekas Erzsé-
bet igazgatónô, majd hozzá-
tette, hogy a belvárosi iskola 
nevelôi a mindennapokban 
is azt a szemléletet és tudást 
igyekeznek átadni a gyere-
keknek, amelyet a beruhá-
zás is képvisel: elônyben 
részesítik a környezetbarát 
megoldásokat, a diákokat, 
és az anyag- és energiata-
karékos életvitelre ösztönzik 
környezetnevelési program-
juk számos elemével is.

Az intézmény diákjai a 
Jakubjanszki Edit felkészítô 
tanár által összeállított zenés 
irodalmi mûsorral köszönték 
meg iskolájuk korszerûsítését. 
Ezt követôen Vantara Gyu-
la polgármester beszélt a 
fejlesztésrôl. A polgármester 
elmondta, hogy a beruhá-
zás keretében a korábban 
megkezdett nyílászárócserék 
befejezôdtek, az aula tetô- 
szerkezetét felújították és a ka-
zánház teljes rekonstrukciója 
is megtörtént. Az épületben 
lévô több mint ezer elavult, 
rossz hatásfokú fénycsöves 
lámpatestet kicserélték. Az 

uszodát szintén felújították, 
ennek a szellôztetésére nagy 
teljesítményû légkezelô be-
rendezést építettek be. Az 
uszoda és a tornaterem feletti 
lapos tetôkön kiépítettek egy 
195 táblából álló, 50 kilovolt 
amper teljesítményû nap-
elemes kiserômûvet. Az így 
megtermelt villamos energiát 
elsôsorban az épületben hasz-
nálják fel, a fel nem használt 
áramot az áramszolgáltató a 
kötelezô átvételi áron megvá-
sárolja. Az épület energetikai 
minôség szerinti besorolása 
G kategóriáról B kategóriára 
változik, széndioxid-kibocsá-

tása  pedig 191 tonnáról 90 
tonnára mérséklôdik.

– A Belvárosi Általános Is-
kola és Gimnázium városunk 
olyan értéke, amelyre büsz-
kék vagyunk és amelyre vi-
gyázunk. Az intézményeink 
energetikai korszerûsítése 
mellett a városvezetés célja, 
hogy jó gazdaként megóvja 
értékeinket, környezetünket 
és egy élhetôbb várost teremt-
sen – tette hozzá végezetül 
Vantara Gyula, megköszönve 
az intézmény használóinak, 
hogy türelemmel viselték az 
építkezést. 

Mikóczy E.
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Környezetbarát megoldásokat tükröz a beruházás

A sport kicsalogathatja a fiatalokat a virtuális világból

Szalay Ferenc tornatanárként is helytállt

Új öltözô Mezômegyeren
Összefogás eredménye 

a fejlesztés

Idén alig pár hét volt a far-
sangi bálokra, a vízkereszttôl 
hamvazószerdáig tartó idô- 
szak február tizenharmadikán 
véget ért, és már benne is já-
runk a húsvét elôtti negyven 
napos nagyböjtben. 

A böjtrôl tudjuk, hogy az 
egyik legôsibb gyógymód, 
és megtapasztalhattuk, ha 
ledönt a lábunkról egy ko-
molyabb betegség, kifordul 
a szánkból az étel, ilyenkor 
a testünk magától, ösztönö-
sen a betegség legyôzésére 
fordítja energiáit. Ha böjtö-
lünk, megszabadulhatunk az 
energiaraktárainkban felsza-
porodott mérgektôl, leépül-
nek kiszolgált sejtjeink, kicsit 
megfiatalodunk, energiku-
sabbnak, egészségesebbnek 
érezhetjük magunkat. 

Mélyen hívô nagyanyám 
mindig tartotta a nagyböjtöt. 
Nem folyóiratokból vagy élet-
mód-tanácsadók könyveibôl 
tudta, amit tudott – így tett, 
mert így szokás. Mert ilyen-
kor böjtölni kell és többet kell 
törôdni lelkünk üdvösségével, 
több jót kell cselekedni, buz-
góbb imádsággal várni a hús-
vétot, Jézus feltámadásának 
ünnepét – mondogatta. Hát, 
csak ezért, így egyszerûen. 
Amikor a nagyböjt kezdetén, 
homlokán hamuból rajzolt 
kereszttel hazatért a temp-

lomból, komolyan nézett 
ránk, gyermekként körülötte 
szaladgáló unokáira, és pró-
bálta megmagyarázni, hogy 
a hamu arra figyelmezteti: 
porból lettünk, porrá leszünk, 
éljük meg egymást segítve, 
ôszintén, békességben, sze-
retetben röpke földi életünket. 
Természetes volt, hogy böj-
tölt, és munkája végeztével 
ebben az idôben még többet 
olvasta a Bibliát. Ilyenkor nem 
hangoskodtunk, nem zavar-
tuk, hagytuk, hogy elmerüljön 
„megszentelt csendjében”.

Nagyböjt van. Tudom, dol-
gozni, rohanni, tanulni kell, 
törôdni a gyerekekkel, a szü-
leinkkel és annyi, de annyi 
mindennel. De ha odafigye-
lünk, talán ki tudjuk böjtölni, 
hogy nekünk is jusson abból 
a megszentelt csendbôl!

Mikóczy Erika

Nagyböjti csend

JegyzetTakarékosabban mûködik a „Belvár”
Befejezôdött az épületenergetikai fejlesztés

Befejezôdött a Belvá-
rosi Általános Iskola és 
Gimnázium épületenerge-
tikai fejlesztése, amelynek 
köszönhetôen mintegy har-
minc százalékkal csökken 
az intézmény energiafel-
használása. Az uszoda és a 
tornaterem tetején  kiépített 
napelemes kiserômûvel a 
megújuló energia is teret 
nyer az intézményben – 
hangzott el a közelmúltban, 
a beruházás záróünnepsé-
gén. 

ítélet a laktanya 
üzemeltetôjével szemben

A sportkluboknál járt 
szalay Ferenc

Fôigazgatói szemle 
a katasztrófavédôknél

A Békéscsabai Városi Bíró-
ság ítéletet hirdetett a volt Du-
gonics-laktanyát üzemeltetô, 
2006. márciusában alapított 
Jamina Innovációs Kft.-vel 
szemben. 

A bíróság hûtlen kezelés 
bûntettének kísérletében 
B. Zs. elsôrendû vádlottat 
8 hónap börtönbüntetésre, 
O. Z. másodrendû vádlottat 
bûnsegédként 4 hónap bör-
tönbüntetésre ítélte. Mindkét 
személy büntetését a bíró-
ság egy évre felfüggesztette. 
Békéscsaba önkormányzata 

2008-ban tett büntetôfelje- 
lentést ismeretlen tettes ellen, 
mivel a Dugonics-laktanyát 
megszerzô Jamina Innováci-
ós Kft. jelentôs vagyonvesz-
tést okozott a városnak. A 
Békés Megyei Fôügyészség 
elutasító határozata ellen az 
önkormányzat panaszt nyúj-
tott be, amelynek a Legfôbb 
Ügyészség helyt adott és 
nyomozást rendelt el. A nyo-
mozás és a büntetôeljárás 
lefolytatása után a napokban 
született meg az elsôfokú íté-
let.

Békéscsabán tartott fô- 
igazgatói szemlét dr. Bakondi 
György altábornagy. A ka-
tasztrófavédelem országos 
parancsnoka és  a társszer-
vek a Békés megyei igazga-
tóságon tanácskoztak. 

– Az elmúlt évek tragédiái 
nem ismétlôdhetnek meg. 
Ezért is fontos a megelôzés, 
az összehangolt munka, a vé-
delmi bizottságok hatékony-
sága. Békés megyében ez 
idáig megnyugtató benyomá-
sokat szereztem – szögezte le 
dr. Bakondi György. A kataszt-
rófavédelem fôigazgatója el-
mondta, látogatása legfôbb 
célja az új katasztrófavédelmi 
és védelmi igazgatási rend-

szer harmonizációja, ezért 
tájékozódik a járási hivatalok 
vezetôinek felkészültségérôl, 
akik január elsejétôl immár 
a helyi védelmi bizottságok 
elnöki feladatait is ellátják. Ki-
emelte, a felelôsségteljes te-
vékenység ellátása csak kellô 
felkészültséggel és odafigye-
léssel lehet eredményes, a 
közbiztonsági referensek és 
a katasztrófavédelmi megbí-
zottak bevonásával.  

Hozzátette: mindent meg-
tesznek azért, hogy ne for-
duljon elô többé a borsodi 
árvízhez, a vörösiszap-ka-
tasztrófához és a West Bal-
kánhoz hasonló tragédia. 

G. Emese

Február elején Gyulán tartotta évadnyitó tanácsko-
zását a Fidesz–KDNP parlamenti képviselôcsoportja. 
Dankó Béla, a Torna Club Békéscsaba társadalmi elnöke, 
a megyei labdarúgó-szövetség elnöke ekkor hívta meg 
Békéscsabára Szalay Ferencet, a parlament sportbizott-
ságának elnökét, hogy megmutassa a tornaklubban fo-
lyó munkát és a Békéscsaba Utánpótlás-nevelô Futball 
Club utánpótlás-központját.



A jelenleg börtönbüntetés-
ét töltô szocialista politikus, 
Zuschlag János profilt hozott 
létre a legnagyobb közösségi 
portálon. Szakértônk szerint 
teljesen kizárt, hogy Zuschlag 
saját kezûleg irányítsa a pro-
filját. Az egykori MSZP-s poli-
tikus közpénzek szabálytalan 
felhasználásáért tölti hatéves 
börtönbüntetését. „Zuschlag 
János vagyok. Az IGAZI!! 
Egy sok mindent átélt, sok 
mindent megélt ember. Itt 

azért vagyok fent, mert hi-
szek a továbblépésben, az 
újrakezdés esélyében” – áll 
a volt politikus közösségi ol-
dalának bemutatkozó részé-
ben. Az oldalon többnyire 
kiskunhalasiak vették fel vele 
a kapcsolatot, a politikus 
legfôképpen családtagokat, 
barátokat, régi ismerôsöket, 
és régi munkatársakat ke-
resett meg a börtönbôl. 
A közösségi oldalon az is 
tényként jelenik meg, hogy 
Zuschlag szeptemberben 
szabadul. Berényi And-
rás, lapunk jogi szakértôje 
szerint az elítéltek számára 
semmilyen lehetôség nincs 
a börtönökben az internet 
használatára. – Egy elítélt 
havonta egyszer fogadhat lá-
togatót, heti háromszor tele-
fonálhat tíz percet. Internetes 
kapcsolattartásra semmilyen 
lehetôség nincsen, de az el-
ítélt ügyvédjén keresztül kap-
csolatot tarthat a közösségi 
oldalán. 

Nagy Orsolya

Kevés európai mondhat- 
ja el, hogy részese volt a 
nagyszabású amerikai el-
nökválasztási kampány-
nak és Obama személye-
sen mondott köszönetet a 
munkájáért. Ezen kevesek 
egyike egy szôke magyar 
lány, Rétfalvi Flóra. – Itthon 
nemzetközi közgazdászként 
végeztem. Egy nemzetközi 
ösztöndíjnak köszönhetôen 
Rómába kerültem, ahol egy  
„diákszimulációs játékon” 
vettem részt, ennek kapcsán 
kerültem ki Washingtonba. 
Az ottani szereplésem után 
kaptam egy levelet, amely-
ben a választási kampány 
utolsó hónapjaira fiatalokat 
kerestek. Onnantól nagyon 
felgyorsultak az események. 

A kampány legizgalmasabb 
részébe csöppentem bele.  
Megérkezésem másnapján 
még a bôröndbôl öltözködve, 
az idôeltolódás miatt enyhén 
kialvatlanul érkeztem meg a 
megadott helyszínre a meg-
adott idôpontban, az elsô 
munkanapom elsô rendez-
vényére. Egyszer csak ott 
találtam magam biztonsági 
ôrök között az amerikai elnök 
kezét rázva, aki csodálatát 
és meglepôdését fejezte ki, 
hogy lényegében a Föld má-
sik felérôl is érkeznek támo-
gatók, akik közremûködnek 
a kampányban. A pillana-
tot emelte, hogy megjelent 
Michelle Obama, a first lady is, 
aki megölelt és megköszönte, 
amit a férjéért teszek. 

Nemrég egy orosz lap 
közzétette, hogy az amerikai 
és az orosz titkosszolgála- 
tok, illetve kutatók hogyan 
képzelik Európát 2035-ben. 
Az eredmény megdöbbentô. 
Az oroszok szerint a válto-
zások okozója a hosszan 
tartó gazdasági válság és a 
politikai instabilitás lesz. Ta-
lán a legaktuálisabb Skócia 
helyzete, az elemzôk szerint 
még idén elszakadhat Nagy-
Britanniától, ahogy késôbb 
Észak-Írország is, ami egye-
sülhet Írországgal. – Skócia 
elszakadása nem kérdés, ha-
marosan bekövetkezik, ezzel 
lezárul egy több száz éves 
skót törekvés – állítja dr. Vitári 
Zsolt egyetemi adjunktus, a 
PTE BTK Történettudományi 
Intézet, Modernkori Történeti 
Tanszékének munkatársa. 
Az orosz szakértô Franciaor-
szágnak is sötét jövôt jósol, 
az ország déli részén mu-
zulmán kalifátus alakulhat, 
Lotaringia pedig Németor-
szághoz csatlakozik. – Ha 
az európai értékrend fenn-
marad Franciaországban – 

márpedig per pillanat min-
denki erre törekszik – akkor 
egy ilyen típusú „gettósítás” 
nemigen elképzelhetô. A né-
met–francia viszonyt elnézve 
teljességgel elképzelhetet-
len Lotaringia visszatérése 
Németországhoz.

Magyarországról is érde-
kes véleményt fogalmaztak 
meg az orosz elemzôk. Az 
ország területe növekedni 
fog, visszakerül a Vajdaság 
északi része, illetve a Partium 
és a Bánát egy része is. A 
magyarok lakta Székelyföld 
azonban nem. Kárpátalja pe-
dig meglepô módon önálló-
sulna.

– Magyarország eseté-
ben teljesen értelmetlen a 
felfestett vízió. Az elôbbi 
esetekben nemzeti, illetve 
gazdasági megfontolások 
álltak a lehetséges határ-
változások mögött. Ez eset-
ben a nemzeti elv teljesen 
következetlen, a Partium és 
a Bánát nagy részén már 
nincs magyar többség. Gaz-
dasági szempontok szerint 
sem érthetô a dolog, hiszen 

mennyire lenne életképes 
egy önálló Kárpátalja? Az 
elsô világháború után szét-
szabdalt közép-európai gaz-
dasági egység idôközben 
más struktúrára állt át, a Vaj-

daság mezôgazdasági terü-
lete kiegészíti a szerb ipari 
területeket délebbre, és Ro-
mániának is a partiumi rész 
egyik fontos sík területe.

Lakatos Brigitta

– Hány éve HIV-fertôzött?
– 1990 tavaszán, azaz 23 

éve történt a sajnálatos ese-
mény. Most 51 esztendôs 
vagyok.

– Milyen módon fertôzôdött 
meg?

– Abban az idôben labo-
ránsként dolgoztam a Vér- 
ellátóban és sok vért vizsgál-

tam, és egy-két futó kapcso-
lat is elôfordult, egyik után 
megéreztem, hogy történt 
valami. 

– A családja mit szólt eh-
hez?

– Furcsa módon ettôl tar-
tottam a legjobban, mert azt 
gondoltam, hogy a barátaim 

fognak leginkább megérteni 
és elfogadni, de tévedtem. 
A családom csodálatos, a 
szüleim reakciója: a mi fiunk 
vagy és az is maradsz, tel-
jesen mindegy, mi történt és 
mi lesz! Testvéreim, unoka-
testvéreim: a mi bátyusunk 
leszel mindig és nem változik 
meg a szeretetünk ettôl. Így 
is van a mai napig. A baráta-
im többsége viszont elfordult 
tôlem.

– Akadályozza a betegsé-
ge bármiben is?

– Istennek hála, semmiben 
nem korlátoz vagy akadá-
lyoz, mindent teljes értékûen 
igyekszem megélni. Rokkant 
vagyok, de két érintett társa-
dalmi szervezet vezetését is 
ellátom. Unatkozni nem jut 
idôm.

– Sokan azt gondolják, 
hogy ez a vírus leginkább a 
homoszexuálisokat fenyegeti. 
Mit gondol errôl?

– A vírus nem válogat, fi-
gyelmen kívül hagyja a ne-
met, kort és szexuális hova-
tartozást. 

– Mit gondol, miben lenne 
más az élete, ha egészséges 
lenne?

– Az enyém biztosan nem 
lenne más, mert most is úgy 
élek, mintha egészséges len-
nék, az ön szavaival élve.

Lakatos

iBulvár / Közélet

A Vajdaság északi része visszakerül Magyarország-
hoz, Skócia elszakad Nagy-Britanniától, Baszkföld önál-
ló állam lesz – ezt jósolják 2035-re az orosz és amerikai 
titkosszolgálatok. Dr. Vitári Zsolt történésszel utánajár-
tunk, van-e esély arra, hogy a jövôben valóban ennyire 
átalakuljon Európa térképe.

Különleges interjút adott lapunknak Gábor, egy 51 éves 
férfi, aki 23 éve HIV-fertôzött. A kór hazánkban is egyre 
gyorsabban terjed, ráadásul egyre fiatalabbak a betegek. 

Ilyen lesz európa térképe 
2035-ben?

Gábor huszonhárom éve él 
hIv-fertôzöttként

Az elnök 
magyar embere

Ki üzenget Zuschlag 
nevében? 



ii Bulvár / Érdekesség

Czeizel Endre szerint a 
mai leendô kismamákat 
megrémítik a médiából és 
az internetrôl áradó negatív 
hírek, ezért a várandósság 
kilenc hónapja öröm helyett 
gyakran hosszú rettegésbe 
csap át. Az ismert genetikus 
szükségesnek tartja, hogy 
a televízióban legyenek ez-
zel a témával kapcsolatos 
mûsorok. – Ma egy nônek 
ugyanúgy kell dolgoznia, 
mint egy férfinak. A nôkrôl 
két bôrt húznak le, nem vi-
tás, hogy ez a fô oka annak, 
hogy kevesebb gyermek 
születik.  A másik, amit ér-
zékelek, hogy számos rém-
hír, hiedelem terjed. Ha egy 
szakember okosan felvilágo-
sítja a leendô kismamákat, 

hogy nincs olyan sok koc-
kázat és azok kivédhetôk, 
akkor a szorongás a nôkben 
megszûnik. Mikor fiatal or-
vos voltam, a hozzám eljövô 
nôk áldott állapotban voltak, 
átérezték, hogy micsoda 
csodás dolog történik velük, 
hogy egy kis embert hoznak 
a világra. Most pedig, akik 
eljönnek, nem áldott állapot-
ban vannak, hanem neuroti-
kus állapotban, mert mindent 
egymást is hülyítik az embe-
rek. Általában meddôségi, 
fejlôdési rendellenességi 
vagy fogyatékossági problé-
mákkal keresnek fel – mesél-
te lapunknak a szakember, 
aki többszörös édesapa és 
nagypapa is. 

Nagy Orsolya

Akkor lehet jobb eredmé-
nyek elérésére ösztönözni a 
gyermeket zsebpénzzel, ha 
az már elsajátította a pénzke-
zelés alapjait – állítják a szak-
emberek. A szülôi jutalom sok 
esetben pénz formájában je-
lenik meg egy kiugró teljesít-
mény esetén, ezért a kisisko-
lások már korán kapcsolatba 
kerülnek a fizetôeszközzel. A 
nevelési tanácsadó szerint ah-
hoz, hogy egy gyermek értse 
a pénz fogalmát és tudatosan 
kezelje azt, absztrakt gon-
dolkodás szükséges, amely 
8–10 éves korra alakul ki. – A 
tanulás lényege igazából nem 
a jó jegy megszerzése, ha-

nem a személyiségfejlôdés, 
a kíváncsiság kielégítése, a 
kompetencia megszerzése. 
Ezt veszítheti el a gyermek, 
ha nincs a helyén kezelve, 
miért és mennyi anyagi el-
lenszolgáltatás vagy jutalom 
jár – állítja Bánki László pszi-
chológus. –  A gyermek belsô 
érettségét jelzi, ha már van 
igénye a zsebpénzre, érzi a 
tervezés örömét, és felfogja 
az elvégzett munka és a meg-
szerzett pénz arányát. Fon-
tos azonban, hogy a szülôk 
felállítsanak szabályokat, és 
tudatosan kezeljék a gyere-
kek pénz vagy vagyontárgyak 
iránti igényeit.

Czeizel endre: Manapság 
szoronganak a kismamák

Mikor motivál 
a zsebpénz?

– Hol tanít most?
– A Pázmány Péter Kato- 

likus Egyetem esztétika sza-
kán, ugyanitt az informatikus-
képzésben részt vevôknek 
tartok bevezetést az etiká-
ba és az esztétikába, va-
lamint megkértek, hogy a 
Színmûvészeti Egyetem báb-
színház szakosainak tanítsam 
az Ószövetséget.

– Tanított gimnazistákat és 
szakmunkásképzôsöket is. 
Most egyetemistákkal fog-
lalkozik. Melyik korosztályt 
könnyebb megszólítani?

– Amikor elkezdtem taní-
tani, korban közelebb álltam 
a gimnazistákhoz. Mára az 
idô felgyorsulása is nagyon 
megnöveli a korosztályok 
közötti különbséget. Azért 
most is meg lehet találni az 
utat minden korosztályhoz. 
Nem látom reménytelennek 
a helyzetet, ma sem szület-
nek rosszabb emberek, mint 
régen. 

– Megváltozott az iskola 
szerepe is.

– Én a háborús idôkben 
jártam a Piarista Gimnázi-
umba, akkoriban az iskola 
által jutott el hozzánk min-
den. Boldogok voltunk, 
hogy a tanárok könyveket 
adnak a kezünkbe, elvisz-
nek minket kirándulni. Egy-
másra voltunk utalva. Most 
lehet utazni, szórakozni, a 
családok el tudnak menni 
nyaralni, síelni. Ez a normá-
lis, a gyereket sokféle hatás 
éri, amelyek mellett bizo-
nyos szempontból elsápad 
az iskola. Mégis az a felada-
tunk, hogy versenyképesek 
legyünk a tévé, rádió, az 
internet kínálta izgalmakkal. 
Az iskolának fel kell ismer-
tetni a diákokkal, hogy az 

élet elmélyedésbôl is áll, a 
megértéshez csöndre, gon-
dolkodásra, erôfeszítésekre 
van szükség. Nem teljesít-
ményre kellene sarkallni a fi-
atalokat, hanem arra, hogy a 
világot, az embereket, önma-
gukat megismerjék. Sokszor 
látom, hogy az egyetemen is 
csak krediteket vadásznak, 
nem a tudás foglalkoztatja 
ôket, és a vizsga után elfelej-
tik az egészet. Ebben kelle-
ne változást elérnünk.

– Ezért biciklizett el tanít-
ványaival Rómába is?

– A kirándulás közös ta-
pasztalás, amelynek össze-
tartó ereje van. Ma már ez is 
nehezebb, mert a régi utak 
képletesen is járhatatlanok. 
Mi még megálltunk és ittunk 
a Dunából, vagy ha a Balato-

non eveztünk, és elfáradtunk 
bárhol sátrat verhettünk, 
mert még nem összefüggô 
mulatópart volt mindenhol. 
Meg kell találni a közösségi 
programok új fajtáit. 

– Mivel tudja biztatni pe-
dagógustársait?

– A tanár, ahogy Koszto-
lányi mondja, „az emberek 
apja”, ma is nagy szükség 
van rá. Nem szabad elfelej-
teni, hogy nekünk is szeretni 
és tisztelni kell a diákot, nem-
csak fordítva. Ha valaki nem 
így teszi a dolgát, inkább 
hagyja abba! Én tanítok, 
amíg csak tudok. Sokszor 
nem rögtön jön a visszajel-
zés, de nem baj, ha csak 10, 
20, 30 év múlva lesznek há-
lásak azért, amit kaptak.

Fodor Erika

Rácz Lajos, a Magyar–Kí-
nai Baráti Társaság elnöke la-
punknak elmondta: felmerült, 
hogy a kínaiak a kisebbségi 
státuszért folyamodjanak, de 
végül elálltak szándékuktól. 
A gyakorlat szerint a státusz 
megadásának az is feltétele – 
a megfelelô létszám mellett –, 
hogy a csoport legalább 100 
éve hazánk területén éljen.

– A kínaiak a ’90-es évek 
elején kezdtek nagyobb hul-
lámokban Magyarországra 
jönni. Akkoriban 30–40 ezren 
is itt lehettek. Azóta már ke-
vesebben vannak – szögezte 

le Rácz Lajos, aki a kulturális 
különbségekben látja annak 
okát, hogy vendégeink nem 
nagyon keverednek a ma-
gyarsággal. 

– Egymás között job-
ban megértik magukat. A 
Magyarországon született 
kínaiak természetesen az 
óvodai és iskolai tanításnak 
köszönhetôen már jobban 
részt vesznek a közössé-
gi életünkben. Jelenleg a 
harmadik generáció kezd 

növekedni – világított rá a 
szakértô. 

– Az elsô osztályba most 
érkezett egy kínai kislány, a 
lányom padtársa – mesélte 
lapunknak Király Gabriella. 
– A gyerekek Lizinek hívják, 
nagyon jól beszél magyarul. 
Az anyukája viszont elég ke-
veset ért, de Lizi szívesen for-
dít neki.

A kínaiak jelenléte a hazai 
kultúrára is megteszi hatását. 
Egyre több hazai háztartás-

ban használják a szójaszószt 
vagy a csiliszószt a magyar 
ízek megbolondítására. A 
Bevándorlási és Állampol-
gársági Hivatal szerint nem 
jellemzô, hogy a kínaiak ma-
gyar állampolgárságért fo-
lyamodjanak. 2006 és 2012 
között közel 240-en szerez-
tek közülük magyar állam-
polgárságot és megjelentek 
hazánkban a kínai nagyvál-
lalkozók is.

Kóré Károly

Jelenits István: ma sem születnek 
rosszabb emberek

A kínai kisiskolások tanítják 
szüleiket magyarul

Jelenits István piarista 
szerzetes nyolcvanéves. A 
Széchenyi-díjas, Corvin-
lánccal kitüntetett tudós-te-
ológus pedagógusi és papi 
tevékenységét, „közösség- 
és lélekerôsítô munkáját” a 
közelmúltban a fôváros Pro 
Urbe-díjjal köszönte meg, 
ismerte el. Jelenits atya fél 
évszázada, nyolcvanon túl 
is gyakorolja hivatását. A 
mindig derûs tekintetû pia-
ristát az iskola szerepérôl, 
tanári tapasztalatairól kér-
deztük.

Elkülönülten él Magyar-
országon a kínai közös-
ség. Nem sokat tudunk 
róluk, de annyi bizonyos, 
hogy elsôsorban kiskeres-
kedelemmel foglalkoznak. 
A fôvárosban szinte nincs 
olyan környék, amely köze-
lében ne lehetne találni leg-
alább 2–3 kínai gyorsbüfét, 
valamennyi vidéki nagyvá-
rosban van kínai bolt és a 
kisiskolások sem néznek 
már furcsán, ha kínai osz-
tálytársuk akad.



Rékasi Károly nagyon ritkán 
vállal szinkronszerepet, most 
mégis kivételt tett a Disney 
Csatorna világhírû animációs 
sorozatával, az Emmy-díjas 
Phineas és Ferbbel. A szí-
nész a rajzfilm fôgonoszának 
kölcsönözte hangját. – A 
tizenegy éves fiam néha a 
rajzfilmcsatornákra téved. 
Van, amikor társulok mellé 
a kanapén, elheveredünk, 
pattogatott kukoricát eszünk 
és rajzfilmeket nézünk. Enci 
gyakran rajtakap minket, 
hogy mesefilmet nézünk – 

mondta el lapunknak Rékasi 
Károly, aki most egy rajzfilm-
sorozat gonosz karakterének 
kölcsönzi a hangját. – Ha 
egy feladat tetszik, akkor el-
vállalom, de nem csinálok 
meg mindent. Megengedem 
magamnak, hogy válogatós 
legyek. Nem nagyon szok-
tam szinkronizálni, mert nem 
látom benne a kihívást. Csak 
Tom Cruis-nak adom a han-
gom és egy-két olyan animá-
ciós film szereplôjének, ami 
megtetszik.

Nagy Orsolya

Görög Zita tudatosan vo-
nult vissza a nyilvánosság-
tól, ám most ismét rivalda-
fénybe kerül, hiszen Pataky 
Attila oldalán énekel A Nagy 
Duettben. – Szeretek éne-
kelni. Ezzel kapcsolatban 
mindig egy Woody Allen film 
jut eszembe, Rómának sze-
retettel a címe, ahol az egyik 
szereplô elképesztô áriá-
kat énekel a zuhany alatt. 

Lehet, hogy nekem is 
sokkal jobban menne 
a dalolászás, ha lenne 
zuhanyzó a színpadon. 
– mondta Görög Zita, 
aki azt is elárulta, tu-
datosan vonult vissza a 
nyilvánosságtól. – Nem 
lehet egyszerre karri-
ert építeni és gyereket 
nevelni. Számomra a 
karrier sosem volt any-
nyira fontos, mint az, 
hogy otthon a gyereke-
immel legyek és meg-
adjak nekik minden 
lelki támogatást, amire 
szükségük van. Emel-
lett persze fontos, hogy 
megéljünk és megle-

gyen a megfelelô anyagi 
háttér, de nekem például so-
sem számított, hogy márkás 
ruháim, táskáim legyenek. 
Tudtam lejjebb adni a szín-
vonalból, hiszen érthetôen a 
modellkedéssel, filmezéssel 
és a Megasztár alatt sokkal 
többet kerestem, de mára 
már tényleg a gyerekek a 
legfontosabbak. 

Lakatos Brigitta

– Nem unalmas, hogy min-
denki azt próbálja kideríteni, 
hogyan lehet valaki egész 
életében derûs és optimista, 
mint ön?

– Nem, mert nekem ez az 
állapot a természetes. Nekem 
is vannak problémáim, de 
nem szomorodok bele, ha-
nem lendületet kapok, hogy 
megoldjam. Nem tudom 
megmondani, hogy kell ezt 
csinálni,  életszemlélet kérdé-
se, de   a hozzáállást lehet fej-
leszteni.   Igyekszem elnyerni 
az emberek szimpátiáját és 
ebben nem az egoizmusom 
hajt.

– A színpadra lépéshez 
sem kell egoizmus?

– Más a felszabadultság 
és a gátlástalanság, és más 
az önzô egoizmus, mint hogy 
a központban akarok lenni. 
Ez viszont nem jelenti azt, 
hogy nem figyelek a kollé-
gáimra, a környezetemre. A 
próbaidôszak alatt célratörô 
vagyok, és ennek érdekében 
konfrontálódni is képes le-
hetek, de ez nem agresszió. 
Harcos Kosként, nagyon 

nagy az akaraterôm. Ezt a 
szüleimnek köszönhetem, 
akik megtanítottak arra, hogy 
a semmibôl nem lesz semmi 
és hogy nem szabad Pató 
Pálként élni. Mindent meg 
kell csinálni, amikor kell, 
méghozzá gôzerôvel.

– Ez a háztartásra is igaz? 
Azonnal elmosogat és felpor-
szívóz?

– Igen, bár az utóbbi idô- 
ben már képes vagyok meg-
állni, pihenni egy kicsit és 
utána folytatni. De ez is a 
célt szolgálja.

– A lányának sikerült ezt a 
hozzáállást genetikusan vagy 
neveltetésben átadni?

– Sikerült, de sok van ben-
ne az apjából is. Ezt nem pa-
naszképpen mondom, mert 

a legjobb részeket örökölte.  
Ô egy különálló egyéniség, 
de sok mindent úgy csinál, 
ahogy tôlem tanulta.

– Olyan határozottan tartja 
kézben a dolgait, mint egy 
férfi, miközben megjelenésé-
ben ön az igazi nô.

– Amikor én születtem, 
nem volt divat a gyerekek ké-
nyeztetése. Van egy fiútest-
vérem, de az apukám nekem 
is megmutatta, hogy melyik 
a csípôfogó, a harapófogó, 
hogy kell fúrni, megtanítottak 
mosni, vasalni és úgy fürdeni, 
hogy ne legyen vizes a pad-
ló. Én igazi nevelést kaptam, 
a legnagyobb szeretetben, 
ezért nem vagyok elveszett 
az életben.

– Pár napja egy kislány 
egy iskolai szereplés után azt 
mondta, hogy ô színésznô 
szeretne lenni, mert olyan jó, 
amikor tapsolnak neki, hogy 
ô mindig ezt akarja érezni. 
Ismerôs?

– Pont így voltam én is. 
A Pillangókisasszonyban 
Cso-cso-szan a vállán be-
visz egy kisgyereket, négy-
évesen ez én voltam. A ref-
lektor rám világított és én 
éreztem ennek a pillanatnak 
a megdicsôülését. Ez nagy 
lökést adott, de az is, hogy a 
színházban nôttem fel: apu-
kám bonviván volt, anyukám 
szubrett. Ez a lendület, ez a 
színházszeretet a mai napig 
tart. Hatvanéves vagyok, nem 
várt esemény, hogy ilyen sok 
adatott nekem ebbôl a jóból.

Szabó Dóra

– Harminc nóta került be 
a legjobbak közé A DAL cí- 
mû mûsorban. Ezek között 
a mûvek között mekkorák a 
minôségbeli különbségek?

– Volt legalább négy vagy 
öt olyan versenymû, amire 
zenei ízléstôl függetlenül 
mindannyian azt mondhat-
tuk, hogy ezek közül gyakor-
latilag bármelyik kiállítható a 
színpadra. Ha engem most 
megkérdeznének, nem tud-
nám megmondani, melyik 
lesz a gyôztes. Azt a né-
gyet-ötöt talán eltrafálnám, 
amiben benne lesz a nyertes 
dal. De idén a közönségen is 
nagyon sok múlik. 

– Miért döntöttek úgy, hogy 
nagyobb szerepet szánnak a 
nézôknek, mint legutóbb?

– Tavaly is számítottak a 
közönségszavazatok, de ak-
kor még valaminek az elején 

jártunk, az volt az elsô mûsor. 
Mi is kísérleteztünk, kerestük 
a lehetô legjobb megoldá-

sokat. Idén, hogy a közön-
ség még inkább magáénak 
érezze a választást, a zsûri a 

legeslegutolsó fordulóig el-
juttathat négy dalt, ám ezek 
közül a közönség szavazza 
meg, hogy melyik képviseli 
hazánkat Malmôben. Arra 
törekszünk, hogy ne le-
hessen azt mondani, hogy 
„ezek már elôre eldöntötték, 
ez az egész mûsor csak egy 
színjáték”.

– Azt, hogy jövôben indí-
tunk-e versenyzôt az Euroví-
zión, mennyire befolyásolja 
az idei eredmény?

– Annyira vegyes volt az 
elmúlt idôben a dalverseny 
döntôseinek listája, annyira 
nincs benne semmiféle logi-
ka, hogy ez nem lehet befo-
lyással a folytatásra. Legyünk 
ôszinték, ez jórészt egy 
geopolitikai döntés. Látjuk, 
hogy a volt szovjet tagköz-
társaságok, bármennyire is 
konfliktusaik voltak az elmúlt 
években, többnyire egymás-
ra szavaznak. Nekünk ilyen 
szempontból jóval nehe-
zebb dolgunk van. Egyetlen 
olyan helyzet lehet, amikor 
nyugodtan hátradôlhetünk: 
ha tiszta a lelkiismeretünk, a 
lehetô legjobb dalt választot-
tuk.

Baku György
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Oszvald Marika csendben 
belép a kis kávézóba, azon-
nal mindenki rá figyel és 
mosolyogni kezd. A belôle 
áradó derû és szeretet min-
denkit rabul ejt. A beszél-
getés közben kiderül, hogy 
a színésznô sokkal inkább 
praktikus, mint éteri, hogy 
nagyon harcos, de nem ag-
resszív és hogy csak a szín-
padon boszorkány.

Február 2-án elkezdôdött 
az Eurovíziós Dalfesztivál 
magyar elôválogató mûsora. 
Rákay Philip, a produkció 
egyik zsûritagja lapunknak 
többek között arról mesélt: 
el akarja kerülni, hogy bun-
dával vádolják a döntnökö-
ket.

Oszvald Marika tudja, hogy 
melyik a csípôfogó

Philip: Nehéz dolgunk lesz

Görög Zita: 
sok énekóra vár rám!

Rékasi hangján szólal 
meg a gonosz



Az elsô három szériában 
versenyzôként indult Keleti 
Andrea, a legújabb Szom-
bat Esti Lázban viszont már 
a zsûri tagjai közt foglal he-
lyet a táncmûvész. – A tánc 
a hivatásom, éppen ezért 
örülök, hogy a negyedik szé-
riába már zsûriként hívtak 
vissza. A hírességek még 
csak most jönnek rá, hogy 
mennyire nehéz dolgot vál-
laltak, ezért inkább empa-
tikus oldalamat mutatom 
zsûritagként. Nagyon sok 
idô eltelt az elôzô széria óta, 

és hat éve sem voltam már 
fiatal. Most néztem végig az 
ismétléseket, ott volt velem 
a döntôben a kislányom, aki 
ma már pont akkora, mint 
én vagyok, akkor pedig még 
apróka óvodás volt – magya-
rázta Keleti Andrea, aki nem 
tervezi, hogy táncost farag a 
gyermekébôl. – Örülnék, ha 
nagyon sok mindent megta-
nulna az életben, többek közt 
táncolni is, de hogy ô mit fog 
választani hivatásszerûen, 
azt csak ô tudja eldönteni. 

Nagy Orsolya

– Szinte minden kutyá-
nak vannak lelki problémái, 
csak ôk ezeket szavakkal 
nem tudják elmondani – ma-
gyarázta Joó István, aki azt 
tanácsolja, hogy kirándulá-
sokkal, játékokkal derítsük 
kutyánkat jobb kedvre. – 
Fontos, hogy ilyen idôben 
a gazdi is rávegye magát a 
nagyobb sétákra, mert az 
állatoknak nemcsak a jó 
idôben van szükségük moz-
gásra. Ilyenkor több zöld-
séget és fôtt ételt adjunk a 
kutyáinknak, etethetjük ôket 
céklával és sárgarépával is 
– magyarázta a szakember, 
aki szerint a boldog kutya az 
emberrel ellentétben nem 
képes színlelni a boldog-

ságot. A vidám kutya ugrál, 
élénk, ragaszkodik a gazdá-
jához, állandóan rajta van a 
szeme. A depressziós levert 
és étvágytalan. – A jó lelki ál-
lapotban lévô kutya testbe-
széddel folyamatosan kom-
munikál, az étvágya jó, és 
ez a szôrzetén is meglátszik. 
A búskomorabb kutyáknak 
kopottabb és mattabb a 
bundájuk. Ha nem tudjuk 
kizökkenteni kedvencün-
ket a lehangolt állapotból, 
akkor kérhetjük szakember 
segítségét is, de többnyire 
a gazdáknak kell segíteni 
az állatokon, mert Magyar-
országon ennek nincs még 
komoly szakmai háttere. 

Nagy Orsolya

Ha nem hiszed, járj utá-
na – gyakori fordulat a me-
sék végén és valóban nem 
voltunk, restek utánajárni 
kedvenc meséink eredeti 
történetének. Nemcsak a 
Grimm, de az Andersen-me-
sék is meglepetést okoztak. 
A kis hableányban például 
szó sincs éneklô rákokról és 
boldog esküvôrôl. A tenger 
lánya látja, hogy a herceg 
mást vesz feleségül, ezért 
inkább a halált választja. 
Az eredeti Csipkerózsiká-
ban a királylánynak lenmag 
kerül a körme alá, amitôl 
elalszik. A herceg nem 
ébreszti fel csókjával, ha-
nem megerôszakolja és a 
lánynak ikrei születnek. Ek-
kor Csipkerózsika még min-
dig alszik, a kicsik segítenek 
rajta – amikor az ujját szo-
pogatják – hogy megszaba-
duljon a lenmagtól. Hófehér-
kénél a királynô nemcsak 
az ártatlan lány szívét kéri, 
de a tüdejét és a máját is, 
amit el akar fogyasztani. A 

Hamupipôkében nincs jósá-
gos keresztanya, a lány az 
édesanya sírjánál elültetett 
fától kapja az ajándékokat, 
a Piroska és a farkasban a 
végén Piroskát felfalja a ra-
gadozó. 

Szerettük volna megtudni, 
hogy vajon miért voltak eny-
nyire tragikusak ezek a me-
sék. A Goethe Intézet meg- 
hívására hazánkban tartott 
elôadásokat az egyik legis-
mertebb kortárs német me-
semondó, ô segített a Helyi 
Témának kideríteni az igaz-
ságot. – A Grimm testvérek 
elôször tudományos, irodalmi 
okokból gyûjtötték a meséket, 
az eredeti történetek nem gye-
rekeknek szóltak. Az elsô ki-
adás után sokan érdeklôdtek, 
mégsem vették meg, ezért 

a testvérek késôbb újra és 
újra átdolgozták – mondta 
lapunknak Suse Weisse. – A 
társadalmi értékeket a mesék 
hordozzák magukban, arra 
tanítanak minket, hogy tisztel-
jük az életet, megosszuk más-
sal, amink van, sose adjuk fel. 
A kicsi is legyôzheti a nagyot, 
csodák mindig történhetnek. 
Nagyon fontos üzenet az is, 
hogy ne szégyelljük a világ 
tudtára adni a bánatunkat, 
mert csak akkor kaphatunk 
segítséget.

Lakatos Brigitta

Évtizedek óta téma a vö-
rös bolygó lehetséges em-
beri „megszállása”. A hollan-

dok már mindent kitaláltak. 
2023-ban fellövik az elsô te-
lepeseket, akiket egy nagy-
szabású showmûsorban 
választanak majd ki. Az út 
egyirányú. 

Hazai hírességeket kér-
deztünk, belevágnának-e 
a kalandba? Dukai Regina 
nem vágyik az égbe. – Egy 
egyszerû, bolygón belüli re-
pülés gondolatától is rosszul 
vagyok. Mi lenne velem, ha 
a naprendszerbe indulnék 
útnak? A kiképzést sem tud-

nám végigcsinálni. A vidám-
parkban sem éreztem  jól 
magam a hullámvasutak kö-
zelében – reagált a modell, 
aki csak abban az esetben 
vállalkozna az útra, ha elôtte 
elaltatnák és landolás után 
úgy ébredne, hogy családja 
mellette van. 

Hajas László sem hagyná 
a családját idelent. – A fiam 
addigra nagykorú lesz, tehát 
semmi akadálya az indu-
lásnak. Egy ilyen érintetlen 
területen még nem hara-

pódzhatott el a korrupció 
és nincsenek politikusok, 
a valódi munkának ott még 
értéke lehet. – Csábítóan 
hangzik – viccelôdik a mes-
terfodrász. – Komolyra for-
dítva a szót, mindig érdekelt 
az ûr. Nem akartam soha 
igazán ûrhajós lenni, de a 
súlytalanságot kipróbálnám. 
A folyamatosan érkezô em-
bereknek a haját pedig va-
lakinek gondoznia kell, miért 
ne lehetnék én az?

Molnár Attila 
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Kétszáz éve jelentek meg a legelsô Grimm-mesék. 
Ezek a történetek ma is nagyon népszerûek a gyerekek 
körében. Kevesen tudják, hogy a számtalan átírás elôtt e 
mesék még annyira brutálisak voltak, hogy a felnôtteknek 
is okoztak álmatlan éjszakákat. Csipkerózsika az eredeti 
történetben például erôszak áldozata lesz és ikrei szület-
nek, Hamupipôke gonosz testvérei pedig lenyisszanta-
nak a lábukból, hogy beleférjenek az üvegcipellôbe. 

A téli szürke napok nemcsak az emberek hangulatát 
lombozzák le, hanem a házi kedvenceinkre is hatnak. 
Magyarországon még nincs kultúrája a kutyák mentá-
lis orvoslásának. Joó István állatvédôtôl megtudtuk, 
talán két-három szakember foglalkozik a kutyák lelki 
világával. 

Egy holland társaság 
tíz év múlva elkezdené 
benépesíteni a Mars boly-
gót. Egy évtized alatt ön-
kénteseket toboroznak, 
és felkészítik ôket az ot-
tani életre. Dukai Regina 
csak altatásban vállalná a 
küldetést, Hajas László az 
ollóját mindenképpen ma-
gával vinné.

Gyermekmesévé szelídített horror

hajas-szalon a Marson?

Keleti Andi zsûrizik 

A kutyák is lehetnek 
depressziósak!



Szente Béla megnyitójá-
ban utalt a kaszinó szó erede-
tére, jelentésére: a csabaiak 
a 19. században nevezték így 
a társadalmi összejövetelek 
fontos helyszínét, amely az 
olvasásnak, a mûvelôdésnek 
volt a tere. Nagy Gyula, a zsûri 
elnöke megköszönte a gye-
rekeknek, hogy ezt a délutánt 
like-olás, shopping-olás he-

lyett a szép magyar beszéd-
nek szentelték. A zsûrinek 
– Nagy Gyula logopédusnak, 
beszédtanárnak, dr. Virágné 
dr. Horváth Erzsébet magyar 
szakos fôiskolai tanárnak és 
Szabó Norbert színi hallgató-
nak – most sem volt könnyû 
dolga: a versenyzôk két kor-
csoportban adhattak számot 
anyanyelvük helyes hasz-

nálatáról, a szöveghûség, a 
szövegértés, a hangsúlyozás 
szabályainak betartásáról 
egy szabadon választott és 
egy kötelezô prózai szöveg 
felolvasásával. Az 5–6. évfo-
lyamon Wass Albert: Te és a 
világ, a 7–8. osztályosoknál 
Wacha Imre: Felolvasás címû 
értekezése volt a kötelezô 
mû. Az 5–6. osztályosoknál 
elsô lett Karácsonyi Máté 
(felkészítô: Darabos Pálné), a 
másik korcsoportban pedig 
Uhrin Klára (Nagyné Arató 
Zsuzsa). Mindketten a Belvá-
rosi iskola tanulói.

Vándor Andrea 

A Frankó Produkciós Iroda 
és a Szeretlek Békéscsaba 
Egyesület jóvoltából a köz-
elmúltban ismét a városháza 
díszterme adott otthont a Bé-
késcsabai Irodalmi Estek ren-
dezvényének. Ezúttal a fiatal 
Zelenyánszki Andrea és Márai 
Sándor verseibôl, valamint 
klasszikus ismert mûveibôl 
válogattak a szervezôk. Az 
irodalmi szemelvényeket az 
esten Józsa Mihály, Tomanek 

Gábor és, a Barátok közt ked-
velt színmûvésze, R. Kárpáti 
Péter olvasta fel. 

Mint azt Frankó Attilától 
megtudtuk, hetedik szü-
letésnapjához érkezett az 
irodalmi estek, ahol ezúttal 
Zelenyánszki Andrea Ha-
vakba égetett szavak címû 
– tavaly az Accordia kiadó 
gondozásában megjelent – 
kötetébôl hallhattunk verse-
ket. A mûsorvezetô Horváth 

Szabolcs a magyar nyelv ün-
nepének nevezte az irodalmi 
esteket, amelyek a „színház 
elôszobájaként” szolgálnak 
az irodalom kedvelôi szár-
mára. Bûvész bemutatóval 
Pasenko, azaz Varga Pál ked-
veskedett a nagyérdemûnek 
és természetesen most sem 
maradhatott el a már meg-
szokott tombola és a meg-
vendégelés.

V. A.

Az egynapos ünnepségen 
délelôtt a gyermekeké volt 
a fôszerep és a Meseház: 
Mikula-makula rajzverseny 
és irodalmi barangolás várta 
ôket a Meseszobában. Dél-
után Veres Krisztina, a ház 
vezetôje köszöntötte a „For-
dított képek” rendhagyó kiál-
lítás résztvevôit, megálmodó-
it. Az ötletgazda Szegediné 
Kozák Mária, a Jankay galéria 
nyugalmazott igazgatója volt: 
az ô jóvoltából most azt is lát-

hattuk, hogy mit írt Schéner a 
képek hátuljára az ajándéko-
zottaknak, ugyanis a tárlat ké-
peit magángyûjteményekbôl 
válogatták. Az alapítvány-
ról megtudhattuk, hogy azt 
Schéner Mihály hozta létre 
húsz évvel ezelôtt. Kuratóriu-
mi tag volt akkor Nagy Béla, 
aki szívén viselte a mester 
hagyatékának ápolását és a 
mûvész halála után újra ösz-
szehívta a kuratóriumot. A 
medgyesegyházi születésû 

Schéner írásaiból és a „me-
seházi költôk antológiájából” 
is szemezgettek a résztvevôk, 
méltóképpen emlékezve a 87 
éves korában, 2009-ben el-
hunyt mesterre.

Születésnapi emlékbé-
lyegzéssel és a Fábián Ist-
ván által jegyzett, utolsó 
Schéner-rádióinterjú felidé-
zésével emlékeztünk a Me-
seház falai között, amely  a 
mûvész alkotásainak is állan-
dó otthona. A megyénkhez 
ezer szállal kötôdô Schénert 
Medgyesegyháza és Békés-
csaba is díszpolgárává vá-
lasztotta.

Vándor Andrea
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schéner Mihály 90
Boldogságbetakarítás

Beszélni nehéz!
„Kazinczy” szép magyar beszéd verseny

Irodalmi estek
Zelenyánszki Andrea verseibôl válogattak

A Meseház Alapítvány szervezésében a 90 éve született 
Schéner Mihályra, városunk díszpolgárára, Munkácsy- és 
Kossuth-díjas képzômûvészre, a Meseház megálmodójá-
ra emlékezhettünk a közelmúltban.

A Csabagyöngye Kulturális Központ a nyitóhéten adott 
otthont a Kazinczy szép magyar beszéd területi verse-
nyének. Szente Béla igazgató az Ifi Casinoban üdvözölte 
a versenyzôket, tanáraikat, a szervezô önkormányzat és 
a Jankay iskola képviselôit. Ebben a tanévben 25 tanuló 
nevezett be. 

Szegediné Kozák Mária (középen) jóvoltából a képek mögé nézhettünk

Itt a tavasz, nyitnikék!

Helyszín:
Békéscsaba, Széchenyi liget

Idôpont: 2013. március 2.
szombat – 9.00–13.00 óráig

9.00 Ligeti Vásár és Születésnap 
megnyitó

10.00 A Lischka Lipót Tanösvény 
átadása, ligeti séta

11.00 Gazdabemutató – Békési 
Biokultúra Egyesület

12.00 A tortakészítô verseny 
eredményhirdetése

12.30 Szülinapi tortakóstoltatás
9.30, 10.15, 11.30 órakor 
 Madárgyûrûzés a Zöld 

Csütörtök Természetvé-
dô Körrel

A Ligeti Vásár teljes idôtarta-
ma alatt újrapapír kézmûves fog-
lalkozás, gyermeksarok, tea-,
répa- almasziget és ismeret-
terjesztô filmek vetítése várja a 
látogatókat, zenét és a hangulatot 
az Ókörös trió biztosítja.

Figyelem!
TORTAKÉSZÍTÔ VERSENY

a Születésnapon!

Nevezni 10–12 szeletes, házilag 
elkészített tortákkal lehet, amelye-
ket a zsûri több szempont alapján 
díjaz majd. A kreatív, egészséges 
és hagyományos kategória mel-
lett, keressük a legeket és közön-
ségdíj is gazdára talál majd. Kér-
jük minden versenyzônket, hogy 
a nevezése mellé csatolja a torta 
receptjét.
Nevezési határidô:
2013. február 28. 16.00.
Nevezés:
• Személyesen, kitöltött nevezési 

lappal a Körösök Völgye Láto-
gatóközpontban

• Telefonon a 06-66/445-885-ös 
telefonszámon Vozár Lillánál

• Internetrôl letöltött nevezési 
lappal, melyet a vozar.lilla@
korosoknaturpark.hu e-mail 
címre kérünk visszaküldeni.

NYÍLT NAP lesz a katolikus iskolában 
2013. február 16-án.

8.00 órától igazgatói tájékoztatót tartunk, 
9.00 és 11.00 óra között megismerked-
hetnek a leendô tanító nénikkel, órákat 
látogathatnak. 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit február 16-án, 
szombaton Békéscsabán, a Szarvasi út 31. szám alatt, 
a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskolába. 

egy százalékot a civileknek
Az adóbevallás benyúj-

tásáig lehetôség van arra, 
hogy személyi jövedelem-
adónk kétszer 1%-át felajánl-
juk, illetve az egyik 1%-kal 
közvetlenül támogassunk 
akár egy békéscsabai civil 
szervezetet.

Ez a támogatás létfontos-
ságú segítség a civil szektor 

számára. Amennyiben Önnek 
nincs kapcsolata civil szerve-
zettel, a www.bekescsaba.
hu honlapon a Csabai élet/
Civil élet/Civil szervezetek 
menüpont alatt találhat civil 
kedvezményezettet.

Adjon Ön is 1%-ot
a civileknek!

Csatlakozz hozzánk! A már megszokott Helyi Termék és BioPiac mel-
lett az év elsô Ligeti Vásárával, színes programokkal és meglepeté-
sekkel várjuk a látogatókat! Ünnepeld velünk a tavasz elsô napsuga-
rait és az 5. születésnapunkat! Várunk a megújult ligeti tanösvényen 
egy sétára és madárgyûrûzésre!

A programokon való részvétel ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu facebook.com/korosokvolgye

Ligeti Vásár – 5 éves
a Körösök Völgye Látogatóközpont

  LMP FILMKLUB

Ez volt az egyik 
leggyorsabb, leg-
hatékonyabb autó, 
amit valaha is ké-
szítettek. Villany-
nyal, elektromos-
sággal mûködött, 
nem bocsátott ki 
szennyezô anya-
got. Az autóipar 
élmezônyébe rö-
pítette az ameri-
kai technológiát. 
Azok a szeren-
csés kevesek, akik 
vezethették, többé 
nem akartak meg-
válni tôle. Akkor 
miért zúzta be a 
General Motors az 
EV1 elektromos jármûflottáját az arizonai sivatagban?

A Ki ölte meg az elektromos autót? végigköveti a GM EV1 életét 
és titokzatos halálát, megvizsgálja, hogy milyen kulturális és gaz-
dasági hullámokat keltett, vetett és ezek a hullámok hogy verôdtek 
vissza a kormány és a nagy üzleti vállalkozások termeiben.

NÉZZÜK EGYÜTT, BESZÉLJÜK MEG AZ

LMP filmklubban
(Békéscsaba, Petôfi u. 2.)

2013. február 22-én, pénteken 18 órától.
A film magyarul beszélô, másfél órás, ingyenes!

Ki ölte meg az
elektromos autót?



Egész hetes programso-
rozattal nyitotta meg kapuit 
januárban a Csabagyön-
gye Kulturális Központ. A 
nyitóhét legsûrûbb napja a 
szombati volt, amikor a  Csa-
bagyöngyét egész nap meg-
töltötte a közönség. Jöttek 
kicsik és nagyok, zenera-
jongók és mûvészetimádók, 
rengetegen vettek részt az 
egymást követô ingyenes 
programokon.

Délelôtt a legkisebbek da-
lolhattak együtt a népszerû 
Alma zenekar tagjaival, s 
akinek kedve volt, az a ját-
szóházban is kipróbálhatta 
ügyességét. Kora délután 
már fôként a tinédzserek ál-
tal kedvelt énekesek, Lola, 
Brasch Bence, Heincz „Biga” 
Gábor és a The Voice Band 
lépett színpadra a Csaba-
gyöngyében.

A zenerajongók mellett 
a képzômûvészet baráta-

inak is gazdag programot 
kínáltak. A Munkácsy Mihály 
Emlékházban Gazsy Endre 
festômûvész emlékkiállítása 
nyílt meg szombaton dél-

után, majd a Csabagyön-
gyében Szente Béla igazgató 
tartott rendhagyó „tárlatve-
zetést” a mûvészekbôl és a 
képzômûvészet kedvelôibôl 
álló társaságnak. A házigaz-
da végigvezette a csopor-
tot az épületen, a látogatók 
megismerték az itt elhelye-
zett, illetve a falakat díszítô 
alkotásokat. Ekkor avatták fel 
az Arteriumot, a Gubis és a 
Vágréti Termet is. Este a Bé-
késtáj Mûvészeti Társaság ki-
állítását nyitotta meg Cs. Tóth 
János mûvészeti író, aki a he-
lyi alkotók mûveit egyenként 
méltatta beszédében. A kiál-
lítótér zsúfolásig telt a közön-
séggel. Szente Béla igazgató 
elöljáróban elmondta: a ház 
tervezésekor merült fel az 
ötlet, hogy a hangversenyte-
remhez vezetô fogadótérnek 

méltó funkciója lehetne, ha a 
helyi mûvészek képeibôl ren-
dezett állandó kiállítást is itt 
láthatná a közönség. Szom-
bat este Szente Béla jelké-
pesen átadta az Artériumot 
Lonovics Lászlónak, a Kö- 
röstáj Mûvészeti Társaság 
vezetôjének.

Este újra a zene kapta a 
fôszerepet a kulturális köz-
pont Agóra Termében. Nyolc 
órától az Apostol együttes 
hozta lázba a középkorú ra-
jongókat nosztalgikus, jól is-
mert dalaival, majd az éjsza-
kába nyúlóan a Carbonfools 
zenekar szórakoztatta a 
fiatalabbakat, éjfélkor az új 
IfiCasino ünnepélyes ava-
tását pedig az Orszlán és 
Groovy koncertek tették em-
lékezetessé. 

Gajdács Emese

Vannak pillanatai a lét- 
idônek, amikor az emlékezés 
 fényében eltompulnak érzé-
keink, és a valóság helyett 
az emlékeké a fôszerep.  
Ez történt a Munkácsy Em-
lékházban a Gazsy Endre 
emlékére rendezett kiállí-
táson is, ahol jelen voltak 
a mûvész családtagjai, kol-
légái és tanítványai. Két fia, 
Endre és Csaba felidézték 
édesapjuk rövidre mért éle-
tének különös történetét…  

Az emlékezések nyomán 
felderengtek édesapjuk if-
júsága szép óráinak tüne-
ményei. Két év hadifogság 
után nem sokkal, feleségével 
együtt Bánkútra vezérelte 
ôket sorsuk. Gazsy Endre 
személyiségének varázsa, 
lázas alkotási vágya rövid idô 
alatt életet vitt a Baross Lász-
ló búzanemesítô által egykor 
híressé lett majorságba. A 
vidám természetû, nyíltszívû 
fiatal tanító és felesége sok 
éven át nevelte a település 
apraját, nagyját; színjátszó 
szakkört szervezett szá-
mukra, ô volt a falu felcsere, 
festômûvésze, kántora.

Amikor Gazsy Endre és 
családja 1964-ben elhagyja 
Bánkutat, megtört a varázs: 
a pezsgô életû majorságból 
álmatag falucska lett. Bé-
késcsabára költöztek, ahol 
tovább világoltak tehetségé-
nek s lelkének tiszta fényei. 
A Balassi Mûvelôdési Ház 
igazgatójaként és az akkor 
felépült 10-es iskola tanára-
ként kedvelt közszereplô volt 
a városban. Szinte minden 

korosztályban híressé emel-
te embersége, közvetlensé-
ge és a kultúra iránti lángo-
ló szerelme. Ember valóját 
egész életében rejtélyes hév 
igazgatta, és talán soha nem 
gondolt arra, hogy a gyer-
tyák is gyorsabban hamvad-
nak el, ha két végükön lobog 
a láng. 

Még akkor is alkotott, tár-
latot szervezett, amikor a 
gyilkos kór már arcára ha-
muszínt vetett. Hangja egyre 
lassúbban s halkabban rez-
gett, festményein meggyön-
gült a színerô. Egyik grafiká-
ján a kórterem ágyánál egy 
emberalak áll, arccal a falnak 
fordulva, mintha nem akarná, 
hogy lássák rajta a szenve-
dést. Talán már elôképe volt 
ez végzetének, annak az esz-
mélésnek, hogy küldetése a 
földi létben végéhez ért…

 1982. február ötödike óta 
nincs közöttünk. Humánum-
ban, jóakaratban megélt, 
derûs életének fénylô emlékei 
azonban nem hagyják, hogy 
neve elszitáljon az idôben…

Szemenyei Sándor

Egész estén át tartó, színes összeállítással lepte meg a 
közönséget az idén 21 éves Csabai Színistúdió. A pro-
dukcióban az egykori tagok éppúgy szerepet vállaltak, 
mint a mai „színészpalánták”. A történet 1992-ben vet-
te kezdetét, amikor Szente Béla vezetésével megalakult 
a színistúdió. Az elmúlt több mint két évtized alatt több 
száz fiatal kóstolhatott bele a szereplésbe a stúdió ber-
kein belül, s ugyancsak több száz oktató fordult meg itt a 
különféle képzéseket irányítva

A Csabagyöngye Kultu-
rális Központ nyitóhetében 
avatták fel Stark Adolf em-
léktábláját az új ház falán. 
A híres szôlônemesítô háza 
és üzlete éppen ott állt, ahol 
ma a szôlôrôl elnevezett in-
tézmény, vagyis a Széchenyi 
utca elején. 

– Van valami sorsszerû 
abban, hogy éppen itt em-
lékezünk Stark Adolfra, 
ahol az általa kinemesített 
szôlôfajtáról elnevezett kul-
turális központ is várja a 
látogatókat – hallhatták a 
jelenlévôk dr. Jároli Józseftôl. 
A helytörténeti kollégium tag-
ja, a Békéscsabai Városvédô 
és Városszépítô Egyesület 
elnöke emlékeztetett arra, 
hogy Stark házát 1967-ben 

bontották le, majd 1970-ben 
emlékfalat építettek egykori 
helyére, az ifjúsági ház elé, 
mely egészen a Csabagyön-
gye központ építéséig meg 
is maradt.

Mint azt az avatóbeszédbôl 
megtudtuk, Stark Adolf a 
Felvidéken született, nemesi 
család sarja, kereskedônek 
tanult, s évekig tartó ván-
dorlás után, 1859-ben Bé-
késcsabán telepedett le. 
A beszédet követôen dr. 
Jároli József és Herczeg 
Tamás tanácsnok közösen 
leplezték le az emléktáblát, 
majd Stark Adolf életérôl, 
munkásságáról, a Csaba-
gyöngye szôlôrôl hallhattak 
elôadásokat az érdeklôdôk.  

G. E.
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Gazsy Endre

Éjszaka az Orszlán dübörögtette az IfiCasinó falait

Az Arterium megtelt a helyi alkotók kiállításának megnyitóján

A táblát Herczeg Tamás és dr. Jároli József leplezte le

A CsaKK parkettjén most elôször suhantak a táncosok

„Belaktuk” a Csabagyöngyét
Az ingyenes programokon telt ház volt

huszonegy éves 
a színistúdió

stark Adolfra emlékeztek
Tábla hirdeti, hol állt a háza

Repültek a szoknyák
Az elsô táncgála a Csabagyöngyében

emlékezés 
Gazsy endrére

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

Színpompás ruhák, dús 
fodrok, csillogó strasszok, 
flitterek, délceg fiúk, csinos lá-
nyok és remek zenék – mind-
ez együtt volt a január 27-én 
délután, a Csabagyöngye Kul-
turális Központban (CsaKK) 
megrendezett táncgálán.

Az új kulturális központ 
Agóra termében rendezték 
meg az elsô Csabagyöngye 
Versenytánc-gálát. Az esemé-
nyen a Nyíri Lajos Táncsport 
Egyesület és a Sziluett Tánc-
sport Egyesület tagjai gon-
doskodtak a szórakoztatásról. 
Elôször háziverseny kereté-
ben mérték össze tudásukat a 
standard és latin táncok kate-
góriájában. A közel 120 táncos 
egymást váltva ropta a tánco-

kat, hol keringôzve suhantak 
a parketten, hol vérpezsdítô 
szambával örvendeztették 
meg a széksorokban helyet 
foglaló közönséget. A verseny 
után gálamûsor következett, 
nem kis sikert aratva.

A vasárnap esti program 
abba a sorozatba tartozott, 
melyben a Csabagyöngye 
nyitóhét során a szervezôk 
a házban otthonra lelt cso-
portoknak kívántak bemu-
tatkozási lehetôséget adni. 
Az elsô versenytánc-gálát 
hagyományteremtô szán-
dékkal rendezték meg, 
remélhetôen jövôre is ha-
sonlóan színvonalasra sike-
rül majd a program.

Gajdács E.



A ’88-as Ki Mit Tud? szol-
noki elôdöntôjén a Pamfl et 
zenekar tudorai két szál 
vastag, 50 centiméteres 
csabaival támasztották 
meg a selejtezô nagyurait, 
a hangkeverôket. Persze 
nemcsak emiatt jutottak 
tovább, de azér’ valljuk be, 
társaiknál sokkal izmo-
sabban szóltak.

A csabai kolbász nagy 
úr. És nagy ûr maradna utá-
na, ha egyszer megfogyat-
koznának készítôi, ápolói, 
hagyományôrzôi. Ami ugye 
teljesen képtelenség. Ugyan-
is ez a csípôs, piros masz-
szából készült kincs évszá-
zadok óta velünk pulzál. Az 
ôs csabaiak a legeslegszebb 
szépapáinkon keresztül: még 
tótul beszélô atyafiakként, a 
polgárok közé asszimilálód-
va, a leventék mellett, a vörös 
bárók alatt és újfent polgá-
rokként a korhoz idomulva 
ôrzik a titkot. 

Hogy is mondja Szabó 
István kiváló mozija, a Nap-
fény íze végén a nagymama 
(Sonnenschein Vali) az uno-
kájának (Sors Iván): a rend-
szerek váltják egymást, és 
az új mindig az elôzôre mu-
togat, azonban a te igazsá-
god az örök. 

Az utolsó gondolat jegyé-
ben ült össze január végén a 
15 éves Csabai Kolbászklub 
tagsága, hogy rágyúrjanak a 

kolbász szeplôtelenségére. 
A kerek évforduló egyben 
szomorú apropó is volt: 
megválasztották a tavaly 
október végén elhunyt Uhrin 
Zoltán, mindenki Zoli bácsija 
utódját. (Zoli bácsit diplomá-
ciaérzéke haláláig kísérte: 
megvárta a fesztivált.)

Dr. Ambrus Zoltán a múlt-
tal, a hagyományokkal, Má-
csai Sándor a jövôvel lépett 
ki a 114 voksoló elé, akik pe-
dig a jelenrôl döntöttek. Az 
elôbbi 62:51 arányban (1 
érvénytelen) vitte el a pál-
mát. Majd az új klubelnök 
köszönôbeszéde alatt a 
második helyezett egy-egy 
sárga rózsával üdvözölte a 
megjelent hölgyeket.

A sors iróniája, a szavazó-
lapon 3013. január 30-a állt. 
Ergo: kolbász mindig lesz.  

Such Tamás
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PáLYáZATI FeLhívás PáLYáZATI FeLhívás PáLYáZATI FeLhívás

Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidôs, határozatlan 
idejû közalkalmazotti jogvi-
szony. A vezetôi megbízás 5 
évre szól. A jogállásra, az illet-
mény megállapítására és a jut-
tatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. XXXIII. 
törvény és a 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet rendelkezései 
az irányadóak.

Pályázati feltételek:
• cselekvôképesség, büntet-

len elôélet,
• felsôoktatásban szerzett vég-

zettség és emellett okleve-
les könyvvizsgálói vagy ál-
lamháztartási mérlegképes 
könyvelôi szakképesítés vagy 
az engedélyezés szempont-
jából ezzel egyenértékû 
szakképesítés, vagy mérleg-
képes könyvelôi szakképesí-
tés és a gazdasági vezetôi, 
belsô ellenôri, érvényesítôi, 
pénzügyi ellenjegyzôi – 
2012. január 1. elôtt az ál-
lamháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény sze-
rinti ellenjegyzôi –, vagy a 
számvitelrôl szóló 2000. évi 
C. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 150. § (1) és (2) bekez-
dése szerinti feladatok ellá-
tásában költségvetési szerv-
nél legalább ötéves igazolt 
szakmai gyakorlat,

• szerepelnie kell az Szt. 151. 
§ (3) bekezdése szerinti nyil-
vántartásban, és rendelkez-
nie kell a tevékenység ellátá-
sára jogosító engedéllyel, 

• idegennyelv-ismeret, amely-
nek igazolása történhet kü-
lönösen legalább államilag 
elismert komplex típusú 
nyelvvizsga-bizonyítvány 
vagy azzal egyenértékû ok-
irat, a szakmai gyakorlat 
külföldi teljesítésérôl szóló 
igazolás bemutatásával,

• a 150/1992. (XII. 20.) Korm. 
rend. 6/B. § (1) bek. c) pont 
szerinti 5 éves szakmai gya-
korlat, és kiemelkedô szak-
mai vagy szakirányú tudomá-
nyos tevékenység végzése,

• vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettség.

A pályázat benyújtásának 
feltételei: postai úton, a pá-
lyázatnak Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala címére, dr. Szvercsák 
Szilvia jegyzô részére történô 
megküldésével (5600 Békés-
csaba, Szent István tér 7.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: gaz-
dasági vezetô.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2013. február 25., 
a munkakör legkorábban 2013. 
március 1. napjától tölthetô be.

A részletes pályázati ki-
írás közzétételének helye: 
www.kozigallas.gov.hu, www.
bekescsaba.hu. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt dr. Komán Ág-
nes személyzeti vezetô nyújt a 
66/523-814-es telefonszámon.

Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidôs, határozatlan idejû 
közalkalmazotti jogviszony. A 
vezetôi megbízás 5 évre szól. 
A jogállásra, az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. XXXIII. törvény és a 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rende-
let rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
• cselekvôképesség, büntetlen 

elôélet, szakirányú egyetemi 
végzettség és szakképzett-
ség, vagy nem szakirányú 
egyetemi végzettség és fel-
sôfokú szakirányú munkakö-
ri szakvizsga, vagy fôiskolai 
könyvtárosi képzettség,

• idegennyelv-ismeret, amely-
nek igazolása történhet kü-
lönösen legalább államilag 
elismert komplex típusú nyelv-
vizsga-bizonyítvány vagy azzal 
egyenértékû okirat, a szakmai 
gyakorlat külföldi teljesítésérôl 
szóló igazolás bemutatásával,

• a felsôfokú szakirányú vég-
zettségének és szakkép-
zettségének vagy nevezett 
szakvizsgájának és egyben 
az intézmény alaptevékeny-
ségének megfelelô jogvi-
szonyban legalább ötéves 
szakmai gyakorlatot szerzett, 
és kiemelkedô szakmai vagy 
szakirányú tudományos te-
vékenységet végez,

• megyei könyvtár vezetôje 
az lehet, aki államháztartá-
si, vezetési ismeretekkel és 
vezetôi gyakorlattal rendel-

kezik, továbbá az intézmény-
nyel közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, illetve akivel 
ilyen jogviszonyt létesítenek. 
Államháztartási, vezetôi is-
meretekkel rendelkezônek 
kell tekinteni azt, aki a muze-
ális intézményekrôl, a nyilvá-
nos könyvtári ellátásról és a 
közmûvelôdésrôl szóló 1997. 
évi CXL. törvény (a további-
akban: Kult. tv.) 95/B. § (6)-(7) 
bekezdéseinek megfelel,

• önkormányzati fenntartású 
nyilvános könyvtárban csak 
olyan személy foglalkoztatha-
tó, aki megfelel a Kult. tv. 94-
95. §-ainak,

• vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség.

A pályázat benyújtásának 
feltételei: postai úton, a pá-
lyázatnak Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala címére, dr. Szvercsák Szilvia 
jegyzô részére történô meg-
küldésével (5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7.). Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni a munkakör 
megnevezését: igazgató.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2013. március 1., a 
munkakör az elbírálást követôen 
azonnal betölthetô.

A részletes pályázati ki-
írás közzétételének helye: 
www.kozigallas.gov.hu, www.
bekescsaba.hu. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt dr. Komán Ág-
nes személyzeti vezetô nyújt a 
66/523-814-es telefonszámon.

Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidôs, határozatlan idejû 
közalkalmazotti jogviszony. A 
vezetôi megbízás 5 évre szól. 
A jogállásra, az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. XXXIII. törvény és a 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rende-
let rendelkezései az irányadó-
ak.

Pályázati feltételek:
• cselekvôképesség, büntetlen 

elôélet, szakirányú egyetemi 
végzettséggel és szakkép-
zettséggel (figyelemmel a 
Korm. rendelet 22. § (1) be-
kezdés g) pontjára),

• tárgyalásszintû idegennyelv-
ismeret, amelynek igazolása 
történhet különösen legalább 
államilag elismert komplex 
típusú középfokú nyelvvizs-
ga-bizonyítvány vagy az-
zal egyenértékû okirat, a 
szakmai gyakorlat külföldi 
teljesítésérôl szóló igazolás 
bemutatásával,

• a végzettségnek, szakkép-
zettségnek és egyben az in-
tézmény alaptevékenységé-
nek megfelelô jogviszony-
ban legalább ötéves szak-
mai gyakorlatot szerzett, és 
kiemelkedô szakirányú tudo-
mányos tevékenységet vé-
gez,

• megyei hatókörû muzeális in-
tézmény vezetôje az lehet, aki 
államháztartási, vezetési is-
meretekkel és vezetôi gyakor-
lattal rendelkezik, továbbá az 

intézménnyel közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, illetve aki-
vel ilyen jogviszonyt létesíte-
nek. Államháztartási, vezetôi 
ismeretekkel rendelkezônek 
kell tekinteni azt, aki a muze-
ális intézményekrôl, a nyilvá-
nos könyvtári ellátásról és a 
közmûvelôdésrôl szóló 1997. 
évi CXL. törvény (a további-
akban: Kult tv.) 95/B. § (6)-(7) 
bekezdéseinek megfelel,

• az önkormányzati fenntartású 
muzeális intézményben csak 
olyan személy foglalkoztat-
ható, aki megfelel a Kult. tv. 
94-95. §-ainak,

• vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség.

A pályázat benyújtásának 
feltételei: postai úton, a pá-
lyázatnak Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala címére, dr. Szvercsák Szil-
via jegyzô részére történô meg-
küldésével (5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7.). Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni a munkakör 
megnevezését: igazgató.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2013. március 1., a 
munkakör az elbírálást követôen 
azonnal betölthetô.

A részletes pályázati ki-
írás közzétételének helye: 
www.kozigallas.gov.hu, www.
bekescsaba.hu. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt dr. Komán Ág-
nes személyzeti vezetô nyújt a 
66/523-814-es telefonszámon.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályáza-
tot hirdet a Békés Megyei Könyvtár gazdasági vezetôi munka-
körének betöltésére.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 
pályázatot hirdet a Békés Megyei Könyvtár igazgatói munka-
körének betöltésére.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 
pályázatot hirdet a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatói mun-
kakörének betöltésére.

Rózsaszirmok
a kolbász felett

PáLYáZATI FeLhívásPáLYáZATI FeLhívás

PáLYáZATI FeLhívás

Dr. Ambrus Zoltán az elnök

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában 
lévô Békéscsaba, Dózsa György út 7. fszt. 6. és I. em. 19. 

szám alatti ifjúsági garzon lakóegységeiben
történô elhelyezésre

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdoná-
ban lévô Békéscsaba, Erzsébet Lakópark 27. és 48. szám 

alatti költségelvû lakóházakban történô
elhelyezésre

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában 
lévô „Felkelô Nap Háza” ifjúsági garzonház Békéscsaba, 

Fövenyes u. 1/2. fszt. 3. szám alatti lakóegységében történô 
elhelyezésre 

A Dózsa György úti ifjúsági 
garzonház kétszintes, a pályáz-
ható garzonlakások alapterüle-
te 30 m2, összkomfortos, ame-
lyek a következô helyiségekbôl 
állnak: egy szoba, konyha, 
fürdôszoba (vécével).

A lakóegységek bérbeadá-
sa nem szociális rászorultság 
alapján történik. A pályázat el-
bírálásánál elônyben részesül-
nek azok a párok, akik:

legalább 5 éve békéscsabai • 
lakóhellyel rendelkeznek és 
ténylegesen a bejelentett la-
kásban laknak,
felsôfokú (egyetemi vagy • 
fôiskolai) végzettségûek, 

készpénzzel, lakás-elôtaka-• 
rékossággal, vagy építési te-
lekkel rendelkeznek.
A pályázat benyújtásának 

határideje: 2013. február 27. 
12.00 óra. (A határidôn túl be-
nyújtott pályázat érvénytelen.)

A pályázat benyújtásának 
helye: polgármesteri hivatal 
szociálpolitikai osztály, Békés-
csaba, Szabadság tér 11–17. II. 
26-os irodában.

A pályázat benyújtásához 
szükséges formanyomtatvány 
a polgármesteri hivatal szociál-
politikai osztályán igényelhetô.

Bôvebb felvilágosítás a szo-
ciálpolitikai osztályon kérhetô 
a 452-252/4002-es melléken.

A lakóházak 60 m2 alapte-
rületû, összkomfortos, egyedi 
fogyasztásmérôkkel felszerelt
lakóegységek, amelyek a kö-
vetkezô helyiségekbôl állnak: 
kettô szoba, elôszoba, nap-
pali étkezôvel, konyha, kamra, 
fürdôszoba, WC, valamint fedett 
tornác. A lakóházat – kerítéssel 
határolt – kert övezi.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2013. február 27. 
12.00 óra. A határidôn túl be-
nyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásának 
helye: polgármesteri hivatal 

szociálpolitikai osztály, Békés-
csaba, Szabadság tér 11–17. II. 
26-os iroda

A pályázat benyújtásához 
szükséges formanyomtatvány 
a szociálpolitikai osztályon 
igényelhetô.

A pályázat elbírálásának 
várható idôpontja: a bizott-
ság 2013. március havi ülé-
se. A pályázókat az elbírálás 
eredményérôl írásban értesítjük. 
Bôvebb felvilágosítás a polgár-
mesteri hivatal szociálpolitikai 
osztályán kérhetô. Telefonszám: 
452-252/4002-es mellék.

A Fövenyes utcai ifjúsági 
garzonház hatszintes épületé-
ben (földszint + négy emelet + 
tetôtér) a garzonlakások átlagos 
alapterülete 40 m2. A lakások a 
következô helyiségekbôl állnak: 
nappali, hálószoba, fürdôszoba, 
konyha, kamra, WC. 

Az ifjúsági garzonházi lakó-
egység bérleti jogának elnyeré-
sére a 35 év alatti házaspárok/
élettársak nyújthatják be pályá-
zatukat.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2013. február 27. 

12.00 óra. A határidôn túl be-
nyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásának 
helye: polgármesteri hivatal 
szociálpolitikai osztály, Békés-
csaba, Szabadság tér 11–17. II. 
26-os iroda.

A pályázat benyújtásához 
szükséges formanyomtatvány 
a szociálpolitikai osztályon igé-
nyelhetô.

Bôvebb felvilágosítás a pol-
gármesteri hivatal szociálpoliti-
kai osztályán kérhetô. Telefon-
szám: 452-252/4002-es mellék.

2013. február 27-én, szerdán este fél 8-tól a Csabagyöngye 
Kulturális Központ hangversenytermébe várjuk a zenebará-
tokat. 

Fellép: a Szegedi Kamarazenekar
Vezényel: Philippe de Chalendar 
Közremûködik: Hsin-Ni Liu – zongora

Mûsor:
C. Ph. E. Bach: C-dúr szimfónia, Wq 182/3• 
J. S. Bach: I. Zongoraverseny, d-moll, BWV 1052• 
A. Dvořák: E-dúr szerenád• 

Jöjjön el! Legyen Ön is elsôk között részese a nagyszerû 
akusztikai élménynek! 
Jegyek válthatók elôvételben a Filharmónia irodájában (Bé-
késcsaba, Andrássy út 24–28., „U”-alakú ház), valamint kon-
cert elôtt a helyszínen.

Új helyszínen a Filharmónia 
következô bérleti hangversenye!



Az élet ajándék! Fogadj el, 
fogadj be! Minden gyermek-
nek családban van a legjobb 
helye  – hirdeti az örökbefo-
gadásra, gyermekek befoga-
dására buzdító közös kampá-
nyában az Emberi Erôforrások 
Minisztériuma szociális és 
családügyekért felelôs állam-
titkársága és az ÁGOTA – Ál-
lami Gondoskodásban Élô 
és Veszélyeztetett Fiatalok 
Támogatásáért Alapítvány. A 
minisztérium, az alapítvány, 
valamint a város és térség 
szakembereinek részvételével 
február elején a Degré utcai 
gyermekotthonban tartottak 
konferenciát a nevelôszülôi 
és befogadó szülôi hivatás 
népszerûsítéséért. 

Mint azt Sziszák Katalintól, 
a Békés Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Rehabilitá-

ciós és Módszertani Központ 
igazgatójától megtudtuk, a 
megyében összesen 630 
gyermek és fiatal felnôtt van 
állami gondoskodásban, kö-
zülük 405 kiskorú gyermek és 
37 nagykorú fiatal nevelked-
het családban.

– A város örömmel állt a 
konferencia mellé, amelynek 
célja, hogy minél több gyer-
mek találjon igazi otthonra. 
Bízom benne, hogy sok olyan 
szülôt találnak, aki szívvel-
lélekkel tudja végezni ezt a 
szép hivatást – mondta Hanó 
Miklós alpolgármester a kon-
ferencián. 

Kothencz János, az ÁGO-
TA elnöke  kiemelte, a minisz-
tériummal közösen szeretnék 
elérni, hogy minél több gyer-
meket fogadjanak családba, 
így a gyerekek természete-

sebb módon érezhetnék ott-
hon magukat a társadalom-
ban. 

– Minden gyermek egy 
tükör, a szeretet tükre. Ha 
szeretettel állnak hozzá, azt 
fogja visszatükrözni, ha nincs 
szeretet, akkor nincs mit visz-
szatükröznie – szögezte le 

Asztalosné Zupcsán Erika 
helyettes államtitkár, majd 
hangsúlyozta: nem kell az 
abortuszt választani, van más 
út is. Jelen pillanatban sokkal 
több szülô vár gyermekre, 
mint ahány gyermeket örökbe 
lehet adni.

Mikóczy Erika

 A P R Ó H I R D E T É S

Az ötvenegyedik évfo-
lyamába (az újrakiadástól 
pedig a huszonharmadikba) 
lépett Čabiansky kalendárt 
és a szlovák nyelvû Čabän 
folyóirat 2012-es lapszámait 
mutatták be nemrégiben a 
Szlovák Kultúra Házában, 
ahol Štefan Daňo fôkonzul 
és Lászik Mihály, a Csa-
bai Szlovákok Szervezeté-
nek elnöke üdvözölték az 
egybegyûlteket. 

Az ötvenegyedik évfo-
lyamába lépett Čabiansky 
kalendár ötszáz példányban 
látott napvilágot 186 oldalon. 
A hagyományos naptári részt 
szlovákiai képzômûvészek 
alkotásai díszítik. Hollerné 
Racskó Erzsébet fôszerkesztô 
elmondta, hogy a jelenre 
helyezte a hangsúlyt a kötet 
összeállításakor, de a rég-

múlt, jeles személyiségek és 
a történelem is helyet kaptak 
benne. A hagyományoknak 
megfelelôen a Čabiansky 
kalendár végén a tavalyi év 
krónikája olvasható. Mária 
Katarína Hrkl’ová nyugalma-
zott közmûvelôdési munka-
társ (Komárom) értékelésé-
ben a borító, az esztétikus 
illusztrációk magas mûvészi 
színvonalát és a gazdag iro-
dalmi mûfajválasztást emel-
te ki. Az olvasók figyelmébe 
ajánlott két fiatal szerzôt: 
Zolván Kamillát, aki a szar-
vasi Nobik Erzsébet evan-
gélikus lelkésszel készített 
interjút és Kovács Rékát, aki 
a Békéscsabán élô szlovák 
közösség tevékenységét ele-
mezte a Čabänben megje-
lent publikációk alapján. Ivan 
Miroslav Ambruš, az Ivan 

Krasko Kiadó elnöke méltat-
ta a 16. évfolyamába lépett 
Čabän tartalmi gazdagságát. 
Tuska Tünde pedig az újraki-
adástól számított Čabiansky 
kalendárok bibliográfiáját ké-
szítette el.

Vándor Andrea

Nedávno v priestoroch 
Domu slovenskej kultúry 
predstavili 51. ročník (od 
znovuvydania 23. číslo) Ča-
bianskeho kalendára a čís-
la mesačníka Čabän z roku 
2012. Prítomných privítal 
generálny konzul SR Štefan 

Daňo a predseda Čabian-
skej organizácie Slovákov 
(ČOS) Michal Lászik.

V päťsto exemplároch, 
na 186 stranách uzrel svetlo 
sveta 51. ročník (od znovu-
vydania 23. číslo) Čabian-
skeho kalendára. Tradičná 
kalendárna časť je ilustro-
vaná dielami výtvarníkov 
zo Slovenska. Zodpovedná 
redaktorka Alžbeta Hollero-
vá Račková uviedla, že ten-
tokrát pri zostavení ročenky 
zdôraznila hlavne súčas-
nosť, ale samozrejme do-
stali priestor aj staršie doby, 
významné osobnosti, ako aj 
dejiny. Ako obvykle, v záve-
rečnej časti kalendára sa 
nachádza kronika minulého 
roku. Osvetárka Mária Kata-
rína Hrkľová z Komárna vo 
svojom hodnotení vyzdvih-

la vysokú umeleckú úroveň 
titulnej strany a estetických 
ilustrácií, ako aj bohatý 
výber rôznych literárnych 
žánrov. Upriamila pozor-
nosť čitateľov na dve mladé 
autorky: Kamilla Zolvánová 
pripravila rozhovor s evanje-
lickou farárkou zo Sarvaša, 
s Alžbetou Nobikovou, kým 
Réka Kovácsová na základe 
príspevkov z Čabäna rozo-
berala činnosť a aktivity ča-
bianskej slovenskej komuni-
ty. Predseda Vydavateľstva 
Ivana Kraska v Nadlaku, 
Ivan Miroslav Ambruš ocenil 
obsahovú rôznorodosť Ča-
bän- a, ktorý ČOS vydáva 
už 16. rok. Tünde Tušková 
zase pripravila bibliografi u 
čísiel Čabianskeho kalendá-
ra od jeho znovuvydania.

Andrea Vándorová 

Čabiansky kalendár és Čabän Čabiansky kalendár a Čabän 

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.

Lencsésin I. emeleti, 2 szo-
bás, erkélyes, kombikazános, 
részben felújított lakás eladó. 
Telefon: 30/223-8572.

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 kicsik-
nek és nagyoknak.
www.feronil.hu. 30/527-7078.

Angol nyelvvizsgára és 
érettségire felkészítés.
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.

SZOLGÁLTATÁS

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

TAKIBÁ Taxi innen a szom-
szédból! Tel.: 20/343-3755. 
Diszkrét, megbízható!

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

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

www.csabacenter.hu

   2013. február 14–20.
• Boszorkányvadászok (szinkr. német–amerikai akció) 3D!
• Jégkorszak 4 – A vándorló kontinens 3D  (szinkr. am. animáció)  3D!
• Beautiful Creatures – Lenyûgözô teremtmények (szinkr. am. fant.) 

VILÁGPREMIER!
• Die Hard – Drágább, mint az életed (szinkr. am. akció) 

VILÁGPREMIER!
• 40 és annyi (szinkr. amerikai vígjáték)
Valentin-napi szerelmes filmek hétvégéje:
• Starbuck (kanadai vígjáték)
• Életem szerelme (francia vígjáték) 
• Családban marad (horvát–szerb vígjáték) 
• Szerelmek háza (finn vígjáték)

   2013. február 21–27.
• A Pingvinkirály (szinkr. angol családi kaland) PREMIER! 3D
• Boszorkányvadászok (szinkr. német–amerikai akció) 3D!
• Személyiségtolvaj (szinkr. amerikai vígjáték) PREMIER!
• Die Hard – Drágább, mint az életed (szinkr. am. akció)
• Beautiful Creatures – Lenyûgözô teremtmények (szinkr. am. fant.)
• A vadászat (dán dráma)
• Latin-amerikai filmnapok

Adjunk esélyt a születésnek!
Konferencia az örökbefogadásról
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A kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapja 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tisz-
telettel meghívja Önt és hozzátartozóját 2013. február 
25-én, hétfôn 11.00 órára a Szabadság térre a kom-
munista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmá-
ból rendezendô megemlékezésre.
Az emlékmûnél az Andrássy Gyula Gimnázium és Kol-
légium diákjai adnak mûsort.

A mûsort követôen koszorút helyez el Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
közremûködô diákok.

Asztalosné Zupcsán Erika, Kothencz János és Hanó Miklós

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
közremûködô diákok.



Újszászi András számá-
ra nem ismeretlen a város, 
hiszen a Bartók Béla szakkö-
zépiskolában végezte tanul-
mányait, ezután szerzôdött 
a Magyar Állami Népi Együt-
teshez, ahol három esztendôt 
töltött. Ezt követôen az Expe-
riDance társulatának tagja 
lett, itt több szólószerepben 
is láthatja a közönség immár 
hat éve.  

– Milyen érzés visszatérni 
Békéscsabára? 

– Kicsit nosztalgikus, na-
gyon jó érzés. Szép idôsza-
kot töltöttem Békéscsabán, 
öröm volt a visszatérés. A 
Jókai színházzal a Monte 
Cristo grófja kapcsán alakult 
ki az ismeretség. Budapes-

ten, a RaM Colosseumban 
a tánckarunk is bekapcso-
lódott a produkcióba, ott is-
merkedtem meg a társulat 
mûvészeivel. Amikor Katkó 
Ferenc felkért erre a munká-
ra, örömmel mondtam igent. 

– Elôször próbálod ki ma-
gad koreográfusként? 

– Ez az elsô nagyobb kore-
ográfusi munkám, de kisebb 
etûdszámokkal már próbál-
koztam mind népi, mind az 
ExperiDance által is képviselt 
show-vonalon. 

– Milyen érzés a színpad 
másik oldalán állni? 

– Ugyanolyan fárasztó, 
mégis kicsit más. Ugyanúgy 

meg kell tanítani a lépése-
ket, nincs sok idô a pihe-
nésre, ugyanakkor figyelni 
kell arra, hogy a mozgás 
illeszkedjen a koncepció-
hoz, hogy ne táncbetétek 
szülessenek, hanem szi-
tuációk, hogy történetet 
mondjunk el. A rendezôvel 
közösen választottuk ki a 
zenéket s erre építettem 
fel egy olyan lépésanya-
got, amely kifejezôvé teszi, 
erôsíti a szituációt. Folya-
matosan együtt gondol-
kodunk, igyekszem a keze 
alá dolgozni a mozgással, 
bekapcsolódni az általa 
kialakított dramaturgiába. 
Nem is táncnak nevezném, 
hanem egy olyan mozgás-

együttesnek, amely még-
is táncként hat. Figyelnem 
kell arra is, hogy most nem 
táncosokkal, hanem színé-
szekkel dolgozom, bár nem 
panaszkodhatok, könnyen 
sajátítják el a lépésanyagot. 

– Mit mond számodra a 
Szent Péter esernyôje? 

– A történet magával ra-
gadó, tele izgalmas fordula-
tokkal. Mai filmekben talál-
kozik az ember ilyen furcsa 
csavarokkal, váltásokkal.  Az 
elôadás zenei anyaga Balogh 
Kálmán muzsikájával pedig 
még inkább egy szerethetô 
világot teremt. 

Tari Sarolta
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Régi jó idôkben éltek nagy-
evôk, kiknek hírét megôrizték 
a krónikák, avagy öreg embe-
rek emlékezési. Dumas is nagy 
ínyenc volt, de nem tudott so-
kat enni. Inkább hôseit ruház-
ta fel a nagyevés ritka tulaj-
donságaival. Athost, Porthost 
és Aramist elválaszthatatlan 
barátokként, a nagyevôk ko-
ronázatlan királyaiként örökí-
tette meg: D'Artagnan regge-
lire könnyedén bekebelezett 
egy sült kappant friss répával, 
utána 30 mézes lepényt, amit 
végül 5 palack borral öblö-
getett le. Azonban bizonyos, 
hogy székelygulyásból, töltött 
káposztából és túrós csuszá-
ból kisebb mennyiséggel sem 
tudtak volna megbirkózni a 
nyugati kultúra ôsei. Ahhoz 
ember kellett. Békéscsaba 
megteremtette ezeket az em-
bereket is.

A krónika Komoránnak ne-
vezi a csabai evôbajnokot. Ô 
volt az, aki egy kocsi görög-
dinnyét falt fel. Csak azt kö-
tötte ki magának, hogy hón-
aljig vízben álljon. A huszas 
években történt. Május volt, a 
ligetben már kora reggel ma-
lacsivítás, csirkecsipogás, 
libagágogás töltötte be a kör-
nyéket. A ligeti vendéglôbe 
nagy társaság összejövetelét 
hirdették aznap estére. A mu-
latság legkiemelkedôbb ré-
sze a nagyevôk versenye lett 

volna. A mogorva természetû 
kocsmáros egész nap lótott-
futott, ügyelt mindenre. Min-
den rendben ment, délután 
hat órára elkészültek az éte-
lek. Az asztalok az árnyas fák 
alatt csábítóan hívogattak, 
és a konyhából kiáradó fel-
séges illatok csiklandozták a 
járókelôk orrát.

Az emberek kíváncsian 
készültek a nagy lakomára 
és a nagyevôk versenyére. A 
magisztrátus jegyzôkönyvbe 
iktatta a nap jelentôségét és 
felhívta képviselôit, jelenlét-
ükkel igyekezzenek emelni 
az est fényét. Nyolc órára volt 
kitûzve az izgalommal várt 
vacsora. Az elsô nagyevô 
megjelent. Ám alig hogy le-
telepedett az asztal mellé, 
sötét felhôk tornyosultak 
a liget felett. A fák lombja 
megrázkódott, s a következô 
percben iszonyú szélvihar 
süvített az ágak között. Dör-

gedelmes mennydörgés volt 
és vakító villámok cikáztak az 
égen, szakadt az esô, mintha 
dézsából öntötték volna.

A fürge pincérek rohan-
tak, hogy összekapkodják, 
amit lehetett. A vendéglôs 
rettentô dühében túlharsog-
ta a mennydörgést: „Hagyjá-
tok! Majd megetetem azzal, 
aki elrontotta a versenyt!”, 
és magából kikelve rohant a 
terített asztalokhoz. Felkapta 
a tálakat és egymás után ha-
jította az ég felé: „Nesze Is-
ten egyél, nesze még ezt is.” 
A visszahulló edények csö-
römpölve törtek darabokra, 
és a mindenféle paprikás 
ételek leve pirosra festette a 
szûzi abroszokat.

A kocsmáros fáradtan ros-
kadt össze. Valószínûleg éle-
te végéig nem felejtette el a 
kudarcos véget ért nagyevô-
verseny emlékét.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
Nagyevôk meghiúsult versenye a ligetben

Újszászi András

Újszászi András újra Csabán
ExperiDance-mozdulatok a színházban

A csodák nyomában jár 
februárban a Békéscsabai 
Jókai Színház: Mikszáth 
Kálmán remekmûvét, a 
Szent Péter esernyôjét 
mutatja be a teátrum 
február 15-én Katkó Fe-
renc rendezésében. Az 
elôadás különleges, népi 
motívumokra épülô vilá-
ga egyaránt kifejezôdik 
zenében és táncban. A 
darab koreográfusával, 
az ExperiDance társula-
tának tagjával, Újszászi 
Andrással beszélgettünk 
az elôadás mozgásvilá-
gáról.


