
XXIII. évfolyam, 6. szám
2013. március 28.

A békéscsabai Árpád 
Gyógy- és Strandfürdô geo-
termikus hôellátásának növe-
lése egy sikeres pályázattal 
valósulhat meg, összesen kö-
zel 260 millió forintból, mely-
nek fele a támogatás. A fej-
lesztés keretében a meglévô 

két termálkutat újítják fel és 
korszerûsítik, ezáltal csökken 
a gázfelhasználás, ugyanis a 
termálenergia szolgálja majd 
a medencék fûtését, a köz-
ponti fûtést, a használatime-
legvíz-elôállítást, valamint a 
légfûtést a sátorban, illetve a 
Jázmin Centerben. 

A beruházással a jelenle-
gi gázfogyasztás legalább 
hetven százaléka megtakarít-
ható. Ugyancsak jelentôs víz-
mennyiség takarítható meg 
a termálvízhez hûtési célból
kevert ivóvíz csökkentésével.
Megtörténik a kutak korszerû-
sítése, a gáztalanító létesít-
mény építése, szivattyúk tele-
pítése, távvezeték építése,
hôcserélôk beépítése, lég-
technikai egységek korszerû-
sítése, radiátorok cseréje, ka-
zánok illesztése, a fûtés tel-
jes erôsáramú rendszerének 
korszerûsítése, valamint az új 

vezérlôrendszer kialakítása 
is. A fürdô vendégei is örülhet-
nek, hiszen a gyógymeden-
cébe már nem ivóvízzel ke-
vert, lehûtött termálvíz kerül, 
hanem az eredeti összetételû, 
jobb minôségû gyógyvíz. 

– A Békéscsaba belváro-
sában található, patinás Ár-
pád fürdô több mint kilenc-
venéves múlttal és gazdag 
hagyományokkal rendelke-
zik, városunk olyan értéke, 
amelyre vigyázunk, amelyre 
büszkék vagyunk – mondta 
Vantara Gyula polgármester 
a projekt nyitórendezvényén, 
majd így folytatta: – A csa-
torna- és szennyvíztisztító-
fejlesztés, a Csabagyön-
gye Kulturális Központ, a 
belváros-rehabilitáció, a ke-
rékpárút-fejlesztések és a 
járdaprogram után a fürdô-
fejlesztés a békéscsabaiak 
kényelmét és egy élhetôbb 

város kialakítását szolgálja. 
A fürdô költségvetése éves 
szinten 250 millió forint, ami-
nek felét az önkormányzat 
és az üzemeltetésért felelôs 
vagyonkezelô zrt. biztosítja. 
Ez az összeg az energetikai 
felújítás után több mint tíz 
százalékkal kevesebb lesz – 
emelte ki a polgármester.

Kozma János, a vagyonke-
zelô vezérigazgatója arról tá-
jékoztatott, hogy a munkála-
tokat igyekeznek a fürdôven-
dégek minimális zavarása 
mellett elvégezni, ám átme-
netileg, biztonsági okokból, 
körülbelül két hétig nem lehet 
majd használni az uszodát. 
Ugyanakkor a nyári nyitást 
a megszokott május 1-jei 
idôpontnál egy héttel korább-
ra tervezik. A kivitelezô cégek 
vezetôi végezetül a projekt 
szakmai elemeit ismertették.

G. Emese

Megújulnak az Árpád fürdô termálkútjai
Évi 30 millió forinttal kevesebbe kerül a strand üzemeltetése

Tóthné Svecz Valéria, a Bé-
késcsabai Városfejlesztési Kft. 
ügyvezetôje érdeklôdésünkre 
elmondta: a Luther utca bel-
város-revitalizációval érintett 
szakaszán befejezôdtek a 
munkálatok. Megújult a bur-
kolat, elkészült egy új közle-
kedési lámpa, ami egyelôre 
nem mûködik, mivel azt a 
Szent István térivel egyszerre, 
azzal összehangolva, késôbb 
helyezik majd üzembe. Ezen 
a szakaszon már kicserélték 
a régi, elavult csapadék- és 
ivóvízvezetékeket is, új táblák 
kerültek ki, ahogyan az majd a 
Luther utcában tovább folyta-
tódik. A burkolat- és járdafel-
újítás pozitív hatásairól a kör-
nyéken élôk és dolgozók már 
meggyôzôdhettek, ugyanis a 
tapasztalatok szerint a nagy 
forgalom ellenére, a korábbi-
nál jóval kisebb a zaj, a por és 
kevesebb a légszennyezés. 

– Az Andrássy úton is le-
rakták az új térburkolatot, 
ahol minôségi kifogások me-
rültek fel az eddigi használat 
során, ott újrarakják, kijavítják 
a hibákat. Ilyen például a piros 
kôvel kirakott kerékpársáv is, 
mely az építés során a nagy 
igénybevételtôl kimozgott. 
A javítási munkákat ezeken 

a forgalmas helyeken igyek-
szik hétvégére idôzíteni a 
kivitelezô, hogy ne akadályoz-
za a gyalogosok, kerékpáro-
sok közlekedését. Az Andrássy 
úton a szökôkútelemek, nö-
vénykazetták már helyük-
re kerültek, a színház elôtt 
még ülôfalakat is építenek 
kôbôl kirakva. A Munkácsy 
utca felôli, új csomópont jól 
bevált, a közlekedôk bizton-
ságosabban juthatnak itt át, 
mint korábban. Visszakerül 
majd a sokak által kedvelt óra 
is, mely az áramszolgáltató 
„ajándéka” a városnak, eddig 
is ôk üzemeltették – hallhattuk 
az ügyvezetôtôl.

A Kossuth téren gôzerôvel 
zajlanak a munkálatok, a ke-
resztezôdés aszfaltozására 
a tervek szerint április végén 
kerül sor, a munkát szakaszo-
san végzik majd el, úgy, hogy 
ne legyen szükség teljes út-
zárra. A közlekedési lámpát 
itt is korszerûbbre cserélik, 
megújul a járda, a templom 
elôtti növénysziget is szép 
lesz a munkák végeztével.

A Szent István téren is a ter-
vek szerint halad az építkezés, 
mindkét oldalon dolgoznak, 
az épülethomlokzatok felújítá-
sával május végére kell elké-

szülni. Az itt lévô szökôkutak 
alapja, vízgépészete már 
elkészült, a végleges formát 
persze csak ezután nyerik 
majd el. A Szabadság tér ele-
jén kialakítottak több parkoló-
helyet, itt mûködnek majd a 
ki- és beengedô kapuk. Itt is 
burkolatmunkákat végeznek, 
majd kicserélik a kandelábe-

reket, új elektromosvezeté-
keket fektetnek a földbe.

Tóthné Svecz Valéria vé-
gezetül elmondta, a több 
mint egy éve zajló munká-
latok a tervek szerint június 
végéig befejezôdnek, s a 
csabaiak nyáron már bir-
tokba vehetik az új fôteret 
az összes látványelemmel 

együtt. A projekt keretében 
olyan programokat is ren-
deznek majd, melyekkel „ide-

csalogatják” a városlakókat
és az érkezô turistákat.

Gajdács Emese

Javában folyik a munka a belvárosban a Szent István tér és Szabadság tér keresztezôdésénél

Szemünk láttára alakul át a belváros
Nyáron birtokba vehetjük az új fôteret

Lassan egy éve, hogy megkezdôdött a csabai belváros 
megújítása. Gôzerôvel folynak a munkák, itt-ott már lát-
ható, milyen is lesz a fôtér, de a végleges formáját nyár 
elejére nyeri el a centrum.

Kurunczi Mihály, Bertalan Károly, Vantara Gyula és Kozma János

hamarosan a gázfogyasztás hetven százalékát tudják 
megtakarítani a békéscsabai Árpád fürdôben annak a pro-
jektnek köszönhetôen, melynek nyitórendezvényét a közel-
múltban tartották. Egy tájékoztató keretében Vantara Gyula 
polgármester, Kozma János, a Békéscsabai Vagyonkezelô 
Zrt. vezérigazgatója, a kivitelezôk részérôl pedig Bertalan Ká-
roly (Békés Drén Kft.) és Kurunczi Mihály (Greenmen Energia 
Kft.) beszélt a munkálatokról, a beruházás jelentôségérôl.

Önkénteseket vár a honvédség
3. oldal

Békéscsabai Tavaszi
Fesztivál 11. oldal

A Csaba Metál az év beszállítója
3. oldal



Vantara Gyula Széchenyi 
ma is idôtálló gondolatait 
idézte: „Tiszteld a múltat, 
hogy érthesd a jelent, és 
munkálkodhass a jövôn.” A 
csabaiak ’48-as tevékenysé-
gének jelentôségét méltatta, 
akik elôször március 19-én 
értesültek a pesti forradalom-
ról. Két csabai számolt be az 
eseményekrôl, akik Pesten 
részt vettek Táncsics kisza-
badításában. Március 20-án 
a város „képviseleti testüle-

te” a nemzeti zászlóval, Kos-
suth és Batthyány arcképé-
vel díszített tanácsteremben 
rendkívüli közgyûlést tartott, 
ahol elfogadták a tizenkét 
pontot. A másnapi megyei 
népközgyûlésre érkezô kom-
lósi, szarvasi, köröstarcsai, 
gyomai küldöttek a csabai 

kaszinóban találkoztak. A 
vacsorán Omaszta Zsig-
mond bemutatta a Nemze-
ti dal általa megzenésített 
változatát. Galli Sámuel 
kereskedô kokárdákat hozott 
Pestrôl, amelyeket azonnal 
szétkapkodtak. Csabán is 
megalakult a nemzetôrség: 
Szinovicz Lajos jegyzô volt 
az elsô, aki puskával a vál-
lán, nemzetôrként járt fel 
s alá a városháza elôtt. A 
szabadságharc alatt 358 
csabai  honvéd szolgá l t 
Máriássy, Damjanich, Bem 
és Dembinszki parancsnok-
sága alatt. A polgármester 
beszélt arról, hogy a forra-
dalom után lakossági össze-
fogással közadakozásból 
épült a városháza, a Fiume, 
az Alföld elsô kôszínháza, a 
múzeum, a nagytemplom, 

és a város saját forrásból 
építette meg az Árpád fürdôt 
és a vasútállomást. 

Az ünnepség keretében 
huszonnyolcan tettek állam-
polgársági esküt. Vantara 
Gyula elsôként adta át ko-
kárdáját a Jókai színház 
mûvészeinek, akik este A 
kôszívû ember fiait mutatták 
be Aradon, ahova Csabáról 
vittek kokárdákat. A darab-
ból láthattunk részleteket 
„Szép szerelmem, Magyaror-
szág!” címmel Tolcsvay Béla 
közremûködésével, majd a 
Csabagyöngye megnyitóján 
bemutatott „Ajtók kitárulnak” 
címû mûvet nézhette meg 
a közönség a Tabán Tánc-
együttes közremûködésével, 
és számos kísérô programból 
válogathatott a publikum. 

Vándor Andrea

– Üdvözlégy születésed 
napján magyar szabadság! 
Üdvözöllek oly magas öröm-
mel, amilyen mély volt a fáj-
dalmam, midôn nélkülöztünk 
tégedet! – idézte Petôfi Sán-
dor gondolatait dr. Ferenczi 
Attila, aki beszélt arról, hogy 
március tizenötödike az ál-
lami függetlenségért foly-
tatott évszázados harcunk 
szimbóluma lett. A tanács-
nok elmondta azt is, hogy 
a Lencsési Közösségi Ház 
számos csoportnak, klub-
nak, közösségnek ad ott-
hont, ezek egyike a Márvány 
Fotómûhely. A közösségi ház 
és a fotómûhely hívta életre a 
hazai és határon túli magyar 
fotósok számára kiírt fotópá-
lyázatot, amelynek szerve-
zésében és lebonyolításá-
ban Takács Péter évrôl évre 
oroszlánrészt vállal. 

A felhívásra ezúttal 105 
alkotó küldött be összesen 
459 képet. A Szôke János, 
Váradi Zoltán és Viczay Lajos 

alkotta zsûri ezekbôl válasz-
totta ki azt az ötvenet, ame-
lyeken arcok, életek, tornyok, 
kezek, madarak, testek kö-
szönnek vissza, vagy kapu, 
macskakô, álombéli táj, a 
sötétségbôl a világosságba 
vivô csigalépcsô jelenik meg 
fekete-fehérben. 

Az elsô díjat idén a ba-
jai Ligeti László kapta, má-
sodik Fülöp Jenô lett Maros-
szentgyörgyrôl, a harma-
dik díjat pedig a gyôri Zsoldi 
Lászlónénak ítélte oda a zsû-
ri. Különdíjat kapott Tordai 
Ede, valamint Both Gyula 
Marosvásárhelyrôl és Töreki 
Zsolt Ceglédrôl. A Lencsési 
Közösségi Ház különdíját a 
csabai Kiss Tímea, a közön-

ségdíjat Skultéti Imre vihette 
haza. 

Az ünnepség a huszon-
öt éves Téglás zenekar mûso-
rával zárult. Voltak megze-
nésített versek, voltak olyan 
Kossuth-nóták és verbunkok, 
amelyeket a közönség együtt 
énekelt velük. „Ha a magyar is 
elhagyja a magyart,/ Nem lesz 
akkor olyan, ki vele tart” – szólt 
Petôfi Sándor A székelyekhez 
címû verse megzenésítve. Jó 
volt látni, hogy itt a magyar 
nem hagyja el a magyart, hisz 
– ahogy dr. Ferenczi Attila is 
kiemelte – a Csak tiszta for-
rásból már tizenegyedik éve 
szolgálja a nemzeti összetar-
tozás ügyét.

Mikóczy Erika 

A meghívottakat Kiss Tibor 
alpolgármester köszöntötte. 
Kiemelte, Békéscsaba önkor-
mányzatának fontos, hogy 
valós tényeken alapuló hírek 
jussanak el a lakossághoz. 
Gazsó L. Ferenc megjegyez-
te, hogy az 1848/’49-es sza-
badságharc és forradalom fi-
ataljai példaértékût, idôtállót 
alkottak, a tizenkét pontra ma 
is úgy tekintünk, mint alaptör-
vényre. Az MTVA vezérigaz-
gató-helyettese beszélt arról, 
hogy a közszolgálati média 

olyan témákat is felvállal, 
amelyek nélkül szegényebb 
lenne az ország. Teszik ezt 
akkor is, ha nézettség vagy 
hallgatottság tekintetében 
nem ezek viszik a prímet. 

A szabad sajtó alkalmából 
rendezett találkozó beszélge-
téssel ért véget, ahol a tavaszi 
fesztivál eseményeitôl a nyári 
programokig minden szóba 
került. Hogy le ne maradjunk 
valamirôl… Hogy önök le ne 
maradjanak valamirôl!

M. Erika
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A szabad sajtó napja
Gazsó L. Ferenc Békéscsabán

Sajtószabadság nincs önmagában véve. ha egy ország 
nem szabad, a sajtó sem szabad, de a sajtó nagyon sokat 
tehet azért, hogy cenzúrától, idegen befolyástól mentes, 
szabad országban éljünk – mondta Gazsó L. Ferenc, az 
MTVA vezérigazgató-helyettese a városháza Mokos ter-
mében a szabad sajtó napja alkalmából rendezett sajtó-
beszélgetésen. 

A zord idô miatt a már-
cius tizenötödikei ünnep-
ség a Csabagyöngyében a 
Körösparti Vasutas Koncert 
Fúvószenekar „térzenéjé-
vel” kezdôdött, ám többen, 
követve a városvezetés pél-
dáját, elhelyezték koszorú-
ikat a Kossuth szobornál. 
A kulturális központban 
Józsa Mihály köszöntötte 
az egybegyûlteket, köztük 
Fekete Pált, Békéscsaba 
díszpolgárát.

A március tizenötödiké-
re országos méreteket öl-
tött havazás alaposan átír-
ta az ünnepi programokat, 
a Lencsési Közösségi ház 
nagyterme azonban még 
így is megtelt a Csak tiszta 
forrásból fotókiállítás meg-
nyitójára és az ünnepségre. 

Tiszta forrás a hóban
Kárpát-medencei alkotók a Lencsésin

Fontos, hogy hiteles információt kapjon az olvasó

Arcok a Csak tiszta forrásból kiállításon

A Csabagyöngye megnyitóján bemutatott Ajtók kitárulnak mûvet is láthatta a közönség

A polgármester is odaadta a kokárdáját, amit Aradra vittek

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent!
A Csabagyöngyében ünnepeltünk

Barátom, a ló
A békéscsabai Remonda Lovas Egyesület Barátom, a ló 

címmel rajzpályázatot hirdet óvodás és általános iskolás korú 
gyerekek részére.

Az alkotásokat április 30-áig kell beküldeni a következô cím-
re: 5600 Békéscsaba, Stark A. u. 4. A szervezôk kérik, hogy 
a rajzok hátuljára írják rá a nevet, címet, a gyermek iskolája/
óvodája nevét, az osztályt vagy az óvodai csoport nevét és az 
e-mail címet. 

Az alkotások díjazása négy (óvodás, alsó tagozatos, felsô 
tagozatos és fogyatékkal élô) kategóriában történik: 1. díj 1 he-
tes nyári tábor, 2. díj 3 nap nyári tábor, 3. díj lovaglás, a további 
helyezettek ajándékcsomagot kapnak. A díjátadás májusban 
lesz, hogy pontosan mikor, arról e-mail-ben kapnak értesítést 
a pályázók. 

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



A szeghalmi acélszerkezeti 
üzletágat 2005-ben vásárolta 
meg a társaság, ezt a munka-
helyeket megôrizve, a vevôk 
bizalmát visszaszerezve sike-
rült nyereségessé tenni. Az ott 
dolgozó 240 ember többek kö-
zött buszalvázakat, felépítmé-
nyeket, lég- és üzemanyag-
tartályokat, haszongépjármû-, 
repülôgépvontató-alvázakat 
gyárt, éves szinten közel 3 
milliárd forint értékben. Itt 
fejlesztették ki a 2011-ben 
Magyar Termék Nagydíjban 
részesült Urbanus midibuszt, 
melynek egy példányával na-
ponta találkozhatunk a me-
gyeszékhely útjain.

A békéscsabai üzletág egy-
nyomásos öntöde, ahol dön-
tôen a jármûipar (Peugeot, 
Renault, BMW, Mercedes, 

Porshe, Ferrari, Citroën, Opel, 
Volvo, VW) számára készülnek 
alumínium alkatrészek. Egyre 
nagyobb igény mutatkozik a 
szakképzett CNC gépkezelô, 
valamint elektromos, hidrauli-
kus gépek karbantartásában 
jártas szakemberek iránt.

A társaság fennállásának 
legjelentôsebb fejlesztése 
a 2012-ben elkészült 4 ezer 
négyzetméteres öntödei 
gyártócsarnok. A pályázati 
forrásokkal támogatott beru-
házás összértéke mintegy 3 
milliárd forint. Az új termelô-
berendezések lehetôvé te-
szik, hogy néhány éven belül 
megduplázódjon az öntöde 
üzletág jelenlegi mintegy 6 
milliárd forintos árbevétele.

Az ingatlanfejlesztésnél 
messzemenôen figyelembe 

vették, hogy helyi vállalkozá-
sok végezzék a kivitelezési 
munkákat, ezzel segítve a 
megyeszékhely építôipari 
vállalkozásait. A Csaba Metál 
jó partneri kapcsolatot ápol 
a helyi önkormányzatokkal, 
hatóságokkal. A társaság 
lehetôsége szerint támogatja 
a helyi kulturális intézménye-
ket, a sportegyesületeket. 
2012-ben a támogatások ösz-
szege mintegy 25 millió forint 
volt. A cégvezetés reméli, 
ezzel is hozzájárulhat, hogy 
mûvészeink, sportolóink to-
vábbi szép sikereket érjenek 
el, és tovább népszerûsítsék 
megyénket, városunkat.

A napokban „Az év magyar 
beszállítója” díjat is elnyerte a 
Csaba Metál Zrt., amely rend-
kívül innovatív vállalkozás. 
Az autóipari beszerzôk egy-
behangzó véleménye szerint 
világszínvonalú, európai ösz-
szehasonlítást messze meg-
haladó fejlesztést végeztek az 
elmúlt években.

Gajdács Emese

Kilenc település részvé-
telével zajlott a települési 
szeméttelep-rekultivációs 
program a Körös-szögben, 
melynek zárórendezvé-
nyét március 21-én, Kon-
doroson tartották meg. Az 
európai uniós pályázat ke-
retében megvalósult beru-
házás közel 110 ezer ember 
életkörülményeit javítja.

A „Települési szemétte-
lep rekultivációs program a
Körös-szögben” elnevezésû,
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-
0013 azonosító számú pro-
jekt összköltsége több mint 
1 milliárd 360 millió forint 
volt, megvalósítását az Eu-
rópai Unió a Kohéziós Alap 
társfinanszírozásával, 100 
százalékban támogatta.

– A Körös-völgyi Hulladék-
gazdálkodási Rekultivációs 
Önkormányzati Társulást al-
kotó települések kötelezett-
séget vállaltak arra, hogy a 
közigazgatási területükön 
levô, már bezárt hulladékle-
rakókat a környezetvédelmi 
elôírásoknak megfelelôen 
rekultiválják, ezzel biztosítva 
azt, hogy további szennyezô 
anyagok nem kerülnek a 
talajba, a felszíni és felszín 
alatti vizekbe – mondta el 
Dankó Béla, a társulás elnö-
ke, Kondoros polgármeste-
re.

Mint megtudtuk, a hul-
ladéklerakók megvalósult 
rekultivációja lehetôvé teszi, 
hogy a bezárt szeméttelepek 
közelében élôk életminôsége 
jelentôsen javuljon. A kilenc 
hulladéklerakó rekultiváci-
ója két ütemben zajlott. Az 
elsô ütemben a békéscsa-
bai, bezárt hulladéklerakót
rekultiválta a kivitelezô, en-
nek a mûszaki átadása 
2012. augusztus 31-én tör-
tént meg. A II. ütembe tarto-
zott a csabacsüdi, a csárda-
szállási, a gyomaendrôdi, a 
körösladányi, a kondorosi, a 
kétsopronyi, a szabadkígyósi 
és a szarvasi szeméttele-
pek rekultivációja. A záró-
rendezvényen jelen volt a 
Vidékfejlesztési Minisztéri-

um Környezeti Fejlesztéspo-
litikai Fôosztályának fôosz-
tályvezetô-helyettese, Lász-
ló Tibor Zoltán is, aki az új 
hulladékgazdálkodási tör-
vényrôl szólt.

Vantara Gyula, Békés-
csaba polgármestere új-
ságírói kérdésre válaszolva 
elmondta: nagyon fontos 
a megyeszékhely és a kis-
térség településeinek ösz-
szefogása a közös célok 
érdekében, s ez a beru-
házás jó példa a sikeres 
együttmûködésre. A sze-
méttelepek rekultivációjá-
nak köszönhetôen csök-
ken a felszín alatti vizek és a 
levegô szennyezettsége, 
hosszú távon élhetôbbé 
válnak a települések.
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Az önkormányzat és a 
honvédség között létrejött 
megállapodásról szóló do-
kumentumot a közelmúlt-
ban a városháza Mokos ter-
mében Kiss Tibor alpolgár-
mester és Vanyur Tibor ez-
redes írta alá. 

– Békéscsaba az elmúlt 
években az élet minden terüle-
tén igyekezett kezdeményezô 
szerepet vállalni, gondoljunk 
csak a MintaMenza prog-
ramra, most pedig az önkén-
tes tartalékosok ügyében is 
elsôként lépünk – hallhattuk 
Kiss Tibortól. Az alpolgár-
mester hangsúlyozta: amel-
lett, hogy minden polgár 
számára fontos a haza védel-
me, az is megnyugtató, hogy 
az önkéntesek békeidôben 
is készen állnak egy esetle-
ges bevetésre, akár katasztró-
fahelyzetben is. Mint megtud-
tuk, az önkormányzat a maga 

lehetôségeihez mérten segíti 
a tartalékosok jelentkezését, 
támogatja az önkéntesség 
ügyét. Békés megyébôl ed-
dig már több mint százan 
jelentkeztek a hadkiegészítô 
parancsnokságokon, ezt a 
számot szeretnék növelni a 
jövôben. Hazánkban 2014-re 
nyolcezer tartalékost szeret-
nének bevonni a rendszerbe, 
jelenleg több mint négyezer 
fônél tart a toborzás.

Vanyur Tibor ezredes, mi-
után megköszönte a békés-
csabai városvezetés együtt-
mûködését, arról beszélt, 
hogy 2010-ben a védelmi 
tartalékosok képzése történt 
meg, ôk azok, akik katonai 
objektumok ôrzés-védelmét 

látják el. 2012-ben kezdôdött 
a mûveleti tartalékosok rend-
szerbe állítása, ezek az ön-
kéntesek már minden olyan 
feladatra bevethetôk, mely a 
magyar honvédségnél szük-
séges lehet. Ilyen jellegû ka-
tonai kiképzésen eddig 1700 
fô vett részt. Megtudtuk, hogy 
a tartalékosság egy lépcsôfok 
is lehet a szerzôdéses, illetve 
késôbb a hivatásos katonai 
szolgálat felé. 

Vanyur ezredes elmondta: 
tartalékosnak erkölcsi bizo-
nyítvánnyal rendelkezô, ma-
gyar állampolgárok jelentkez-
hetnek, nôk, férfiak egyaránt, 
18 éves kortól egészen az 
öregségi nyugdíj idejéig. 

Gajdács

– Korábban több mint 900 
ember kapott rokkantsá-
gi vagy rokkantsági-szerû 
ellátást. Ez az arány kétsze-
rese annak, amit – Románia 
kivételével – a környezô or-
szágokban tapasztalhatunk, 
és több mint kétszerese az 
európai átlagnak. Mindenki 
tudta, hogy a szám nem re-
ális, ezért kellett átalakítani a 
rendszert, és ezért kellett újra 
elrendelni felülvizsgálatokat. 
Míg a múltban csak azt néz-
ték egy-egy embernél, hogy 
milyen az egészségi állapota, 
most komplex felülvizsgálat 
zajlik: az egészségi állapot 
mellett az érintett szociális 
helyzetét és a környékben 
elérhetô munkalehetôségeket 
is vizsgálják – tudtuk meg Sol-
tész Miklóstól.

Az államtitkár leszögezte: 
az elmúlt két évben látványo-
san csökkent a rendszerbe 

újonnan jelentkezôk száma. 
Akik már benne voltak, azok 
közül 195 ezer embernek 
kellett felülvizsgálaton jelent-
keznie, közülük ötezren nem 
reagáltak.

Soltész Miklós hangsúlyoz-
ta, igyekeztek olyan feltéte-
leket teremteni, hogy aki re-
habilitálható, az el is tudjon 
helyezkedni. Ezt részben 
úgy próbálták elérni, hogy 
megváltoztatták a cégeknél 
mûködô támogatási rend-
szert. Új eszközként bevezet-
ték a rehabilitációs kártyát: 
ha valaki érvényes rehabili-
tációs kártyával rendelkezik, 
a munkáltatójának nem kell 
megfizetnie utána a 27 szá-
zalékos szociális adót.

Farkas Zoltán, a megyegyû-
lés elnöke megjegyezte: a 
területfejlesztésben szerepet 

kapó megyék feladata lehet a 
jövôben, hogy olyan fejlesz-
téseket generáljanak, ame-
lyek minden téren növelik a 
foglalkoztatottságot. 

– Az államtitkár úr a 44-
es úton jött Csabára, bízom 
benne, hogy támogatja az 
M44-es megépítését, hisz a 
foglalkoztatás szempontjából 
sem mindegy, van-e jó utunk. 
Fontosnak tartom azt is, hogy 
helyzetbe hozzuk a feldolgo-
zóipart, ahol a megváltozott 
munkaképességûek is a ké-
pességeiknek és egészségi 
állapotuknak megfelelôen 
dolgozhatnának – szögezte 
le az alpolgármester, majd 
hozzátette, hogy Békéscsa-
ba éves szinten 450 millió 
forintot fordít szociálpolitikai 
célokra.

Mikóczy Erika

„A megyébôl több mint százan jelentkeztek tartalékosnak”

190 ezer ember vesz részt komplex felülvizsgálaton

Békéscsabán is népszerû a Csaba Metál midibusza

Az országban elsôként 
Békéscsaba önkormányza-
ta kötött megállapodást a 
Magyar honvédség hadki-
egészítô és Központi Nyil-
vántartó Parancsnokságá-
val az önkéntes tartaléko-
sok számának növelése 
érdekében.

A Csaba Metál Zrt. Békés megye két városában – Békés-
csabán és Szeghalmon – folytat ipari termelô tevékenységet 
620 fôvel, melybôl 380 a városunkban található öntödében 
dolgozik. A megyeszékhely legjelentôsebb cégeit bemuta-
tó sorozatunkban most a Csaba Metál következik, amely a 
napokban „Az év magyar beszállítója” díjat nyerte el. 

A rehabilitációs rendszer 
átalakításának részleteirôl 
tartott fórumot a szakem-
bereknek a városházán Sol-
tész Miklós. A fórum után az 
Emberi Erôforrások Minisz-
tériuma szociális és család-
ügyekért felelôs államtitká-
ra, valamint Farkas Zoltán, 
a megyegyûlés elnöke és 
hanó Miklós alpolgármes-
ter foglalta össze az elhang-
zottakat.

Önkénteseket vár a honvédség
Békéscsaba elsôként állt a toborzás ügye mellé

Átalakul a rehabilitációs rendszer
Soltész Miklós államtitkár Békéscsabán

Az év beszállítója a Csaba Metál
Öntödét mûködtet Csabán a vállalkozás

eltûnnek a szeméthegyek
a Körös-szögben

Befejezôdött a települési rekultivációs program



Verseny és bemutató is 
egyben az az esemény, me-
lyet nemrégiben tartottak a 
BéKSZI Zwack tagiskolájá-
ban. A cukrászok erre a napra 
csodaszép tortákkal készül-
tek, melyeket a földszinti aulá-
ban állítottak ki, a szakácsok 
ötfôs csapatokban készítet-
ték a menüket, a felszolgálók 
pedig adott tematika szerint 
terítették meg az asztalokat. 
A kerisek fantáziája idén is 
szárnyalt, ötletes és finom al-
kotásokkal szálltak ringbe.

Március tizennegyedikén a 
Mester Klubban megalakult a 
Békéscsabai Hagyományôrzô 
Kulturális Kör, amelynek elnö-
ke Mácsai Sándor lett. A kör 
alapítói szívügyüknek tekintik 
a csabai hagyományokat, a 
„csabaiságot” az élet szinte 
minden területén, és össze 
szeretnék hozni azokat a kö-
zösségeket, azokat az embe-
reket, akik hasonlóan gondol-
kodnak. Elôször egy disznótor 
keretében jöttek össze, hogy 
tartalommal töltsék meg a kört.

Március tizennyolcadikán a 
huszonötezredik látogatót üd-
vözölte Szente Béla, a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
igazgatója. A szerencsés 
Szekeres Imre, aki két éve 
él Békéscsabán. Stílusosan 
Csabagyöngye tájborral ked-
veskedett neki az igazgató, 
továbbá koncertbelépôkkel. 
Molnár Pál Márton újságíró a 
Békés Megyei Hírlap ajándék-
csomagját nyújtotta át az Axel 
Springer tárlatát is megtekintô 
látogatónak.
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Március 29. és április 23. kö-
zött az Evangélikus Mûvészeti 
Szakközépiskola XXII. Orszá-
gos Rajzverseny-kiállítása a 
Jankay Gyûjtemény és Kor-
társ Galériában
Március 29-én 21 órától: Kék- 
nyúl Hammond Band-Blues 
koncert az Elefánt Sörözôben
Március 29-én 18 órától: 
Jáánosíík címû szlovák nyel- 
vû paródia az Ibsen Házban
Március 30-án 14 órától: 
Nagyszombati húsvéti játszó-
ház a Meseházban
Március 30-án 19 órától: Ra-
gyogjon a színház kékben! – 
a Jókai színház elôtti téren
Március 30-án 19 órától a 
Féling Színház elôadása – 
Piros Szegfû, avagy egy be-
mutató megszületésének bo-
nyodalmai címmel – a Csaba 
Honvéd Kulturális Egyesület 
székházában
Március 31-én 19 órától Rock 
Rabbit’s a Körösök Völgye 
Látogatóközpontban
Április 2-án 18 órától Békés-
csabai Irodalmi Estek a vá-
rosháza dísztermében
Április 3-án 15 és 19 órá- 
tól Mikszáth Kálmán Szent 
Péter esernyôje címû darab a 
Békéscsabai Jókai Színház-
ban

Programajánló

Öt tipp 
öt pizzáért
A SPEED BURGER ÉS 

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

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Március 21.–május 16. Munkácsy Emlékház
„Új utakon Munkácsy nyomában” • Munkácsy-díjas mûvészek 
bemutatója – Schrammel Imre Kossuth-díjas keramikus, szobrász 
kiállítása
Március 28–29. • Munkácsy Emlékház 
„Mûemléksorsok nyomában” konferencia 
Kisnemesi Otthonok 11. Országos Találkozója

Április 6–7. SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG ÉS WELLNESS-KIÁLLÍTÁS
Kiállítók a szépségápolás, egészségmegôrzés, sport, aktív turizmus 
és divat területérôl. Dr. Papp Lajos professzor elôadása A test, a lé-
lek és a szellem harmóniájának megôrzése egészségünk tükrében 
címmel (jegyár: 600 Ft). 

Április 20–21. Pataky László Emlékülés  
(Rovásírásunk békéscsabai tudósának emlékezetére) 
Jelentkezési határidô: április 11. Részvételi díj 1500 Ft/fô.
Jelentkezési lap letölthetô a www.csabagyongye.com honlapról.

Március 29. (péntek), 19.00 HS7-, Supernem-, Vad Fruttik-koncert
Belépô: helyszínen 2400 Ft, elôvételben 1900 Ft.

Áprilisi elôzetes: Presser Gábor szerzôi estje
Vendégek: Falusi Mariann, Rúzsa Magdi, Szabó Tamás
Április 25., 19 óra. Jegyár: 5500 Ft.

Növényeket várunk a Csabagyöngyébe

A csabaiak segítségét kérjük! Az igazán impozáns Csabagyöngye Kul-
turális Központ kívül-belül elnyerte a közönség tetszését, ám úgy véljük, 
ideje még barátságosabbá tenni a helyet. Arra biztatjuk hát a helyieket, 
hogy az olyan cserepes növényeiket, amelyek már kinôtték a lakást, 
vagy más okból nem férnek el, esetleg költözés miatt kell megválniuk 
tôlük, ajánlják fel új közmûvelôdési intézményünk számára. A CsaKK-
ban április közepéig várjuk a növényeket. Azt reméljük, ezzel még in-
kább magukénak érzik majd önök, békéscsabaiak a Csabagyöngye 
Kulturális Központot.

Bemutatták tudásukat a kerisek 

Középpontban a hagyományok

A huszonötezredik látogató

Kellemes húsvétot!

Fogadónapok 
a városházán

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Kiállítás 

„Csak tiszta forrásból...” – a Kárpát-medencében élô és alkotó magyar fo-
tósok számára XI. alkalommal meghirdetett pályázat kiállítása megtekinthetô 
április 10-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Túra
Április 1., hétfô – a Természetjáró kör húsvéti gyalogtúrája a Borosgyáni bá-
nyatavakhoz. Indulás: 9.20-kor a buszpályaudvarról Békés felé menetrend 
szerinti autóbusszal. Hazaérkezés a délutáni órákban Békés felôl – tetszés 
szerint gyalog vagy autóbusszal.

Költészet napi programok
Április 8., hétfô 14.30 óra. • József Attila – Istenes versek. Vendégünk Józsa 
Mihály elôadómûvész. A rendezvényt József Attila Lencsési úti szobrának 
megkoszorúzása zárja.
Április 10., szerda 17 óra. • Író-olvasó találkozó Sarusi Mihály íróval. A 
Fekete-Zaránd címû könyvének bemutatója. A szerzôvel Takácsné Olasz 
Irén könyvtáros beszélget. A mûbôl részleteket olvas fel Kerepeczki Nóra 
elôadómûvész. 

Ismeretterjesztô elôadás
Április 9., kedd 18 óra. • Fotóelméleti foglalkozás a Márvány Fotómûhely ösz-
szejövetelén, témája a színelmélet. Elôadó: Barabás Ferenc tipográfus. 
Április 11., csütörtök 10 óra. • A Baba-mama klub vendégei a Magyar Állam-
kincstár munkatársai. Az elôadás és beszélgetés témája a babakötvény, a 
Start-számla-nyitás és a különbözô hasznos befektetések a gyermek 18 
éves koráig. 

Jóganap
Április 13., szombat 10-tôl 16 óráig. Gyakorlati foglalkozás – álló- és talaj-
gyakorlatok, relaxáció. Elôadás „Jógázni jó!” címmel, majd beszélgetés a jóga 
testi, lelki, szellemi hatásairól és közösségformáló erejérôl. A nap keretében 
sor kerül a „Változz meg szeretetbôl” címû könyv bemutatójára. A Jóganapot 
Schirilla György jógaoktató, természetgyógyász vezeti. Részvételi díj: 1000 
Ft/fô. Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet április 12-éig, hétközna- 
pokon 8-tól 20 óráig a közösségi házban.

Alakformáló torna
Minden héten, kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig Vezeti: Kvasz Edit 
aerobic-oktató. Test- és lélekfrissítô, egy jó hangulatú óra kellemes környe-
zetben.

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Nagyszombati Húsvéti Kézmûves Játszóház
Március 30-án, szombaton 14 órától a Meseházban (Békési út 17.)

Kalendárium: húsvéti locsolkodás szokása• 
Játszóház: tojásdíszítés írókával, bárány, csibe készítése fonalból• 
Nagymama kamrája: krumplihaluska.• 

Belépô: kislányoknak 2 tojás, kisfiúknak egy locsolóvers.

Apáról fiúra családi hagyományôrzô játszóház 
Április 6-án, szombaton 14 órától a Meseházban. 

Szent György hava, • Szent György legendája 
Játszóház: lepkeháló, szélfogó készítése • 
Nagymama kamrája: kukoricaprósza• 

A belépés ingyenes.

Antik, vintage, retro régimódi ruhák kiállítása a Szlovák klub gardróbjából.
Megnyitó április 8-án, hétfôn 14 órától a Nemzetiségi Klubházban.
A kiállítást megnyitja: Szakál Veronika történész.

Költészet napja – 2013. április 9-én 18 órától „Ünnepre hangoló” sorozatunk 
keretében játékos költészet napi megemlékezésre várjuk az irodalomkedvelôket. 
Mindenki hozza magával a legkedvesebb versét, amihez közösen fogunk nép-
dalt keresni, énekelni. Hogyan mondja el a költô, hogyan énekli a nép a hétköz-
napok búját, örömét? Erre keressük a választ. Helyszín a Nemzetiségi Klubház. 

Thury Gábor retro-mozija érdekességekkel, aktualitásokkal április 10-én, 18 
órától a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.) Mûsoron: régi magyar filmhír-
adó, URAMISTEN – Gárdos Péter filmje.

Tavaszváró foglalkozások a Meseházban
Szeretettel várjuk a látogató iskolás és óvodás csoportokat a Meseházba, tava-
szi és anyák napi kézmûves-foglalkozásainkra. Ajánlatunk:

Eper nyaklánc • 
készítése festése 
filcbôl, dióból
Rózsás kitûzô • 
készítése organza 
anyagból
Rózsás ajtókoszorú • 
készítése textilbôl

Virágos kitûzô fonalból• 
Filcbôl, gombból, • 
drótból virágcsokor 
készítése
Szívfüzér készítése • 
filcbôl, fagyöngybôl
Kavicsból virágkép • 
ragasztása, festése

Szíves könyvjelzô • 
készítése kartonból, 
filcbôl
Csiga, pillangó vagy • 
szitakötô készítése 
textilbôl
Házikó madárral • 
(cserépdísz textilbôl)

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

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

A polgármester, az alpolgármesterek, a jegyzô és az 
aljegyzô péntek délelôttönként tartanak fogadónapot a vá-
rosházán, az ettôl eltérô napot külön közöljük. Március 28-
án (csütörtök) dr. Szvercsák Szilvia jegyzô, április 5-én dr. 
Kiss Gyula aljegyzô, április 12-én Kiss Tibor alpolgármester, 
április 19-én Vantara Gyula polgármester, május 3-án Hanó 
Miklós alpolgármester tart fogadónapot. Idôpontot egyeztet-
ni az 523-800-as telefonszámon lehet.

Rendhagyó módon nem nyuszikkal vagy bárányokkal, 
hanem ezekkel a gyönyörû kacsákkal kívánunk önöknek 
kellemes húsvéti ünnepeket!



A megjelenteket Nagy Zsu-
zsanna egyesületi elnök kö-
szöntötte, aki örömének adott 
hangot, hogy a döntéshozók 
és a civil szféra képviselôi 
is elfogadták a meghívást, 
így segítve a látássérültek 
esélyegyenlôségének javí-
tását. A fórumon az egyesü-

leti tagok a színésznövendé-
kekkel közösen adták elô a 
Mindannyian mások vagyunk 
címû dalt, majd két filmet is 
láthattak az érdeklôdôk: Tóth 
Péter Pál Fehér kard címû 
dokumentumfilmjét és Nyári 
Attila Pisti címû riportfilmjét. 
Mindkét alkotás fôszereplôje 

– Ádász István egyesületi al-
elnök és Németh Vilmos is 
– látóként született, késôbb 
vesztette el eltérô mérték-
ben szeme világát. A fórum 
konzultációval, közös beszél-
getéssel ért véget Tóth Ildikó 
vezetésével.

Vándor Andrea

5Csabai Mérleg

Békéscsaba Megyei Jo- 
gú Város Önkormányzat 
Közgyûlése az alábbi köz- 
nevelési intézmények ma- 
gasabb vezetôi (intézmény- 
vezetôi) állására pályázati 
felhívást ír ki:

Kertvárosi Óvoda (Békés-• 
csaba, Szegfû u. 87–89.) 
– óvodavezetô, 
Százszorszép Mûvészeti • 
Bázisóvoda (Békéscsaba, 
Wlassich sétány 4/1.) – 
óvodavezetô, 

Mackó-Kuckó Óvoda (Bé-• 
késcsaba, Orosházi út 56–
58.) – óvodavezetô,
Hajnal–Lenkey–Jázmin Ut-• 
cai Általános Mûvelôdési 
Központ (Békéscsaba, Len- 
key J. u. 12.) – intézmény- 
vezetô.
A magasabb vezetôi be-

osztások 2013. augusztus 1. 
napjától tölthetôk be.

A pályázatok benyújtási 
határideje: 2013. április 26. 

A pályázatok elbírálásának 
határideje: 2013. június 30. 

A pályázatok benyújtási 
helye: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala, 5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7. 

A pályázati kiírás teljes szö-
vege a www.bekescsaba.hu 
honlapon, az Oktatási és Kul-
turális Közlönyben, valamint 
a www.kszk.gov.hu honlapon 
olvasható.

Nyolc éve már, hogy már-
cius 14-én a vesék betegsé-
geire hívják fel a figyelmet a 
szakemberek. A vesevilág-
nap keretében idén az akut 
veseelégtelenség kapott 
kiemelt figyelmet. A békés-
csabai dialízisközpontban 
nyílt napot tartottak.

Ma Magyarországon kö-
zel 600 ezer ember szenved 
a veseelégtelenség valamely 
stádiumában, s ez a szám 
évente 3-4 százalékkal nö-
vekszik.

– A veseelégtelenség elô- 
fordulása a világ legtöbb or-
szágában a lakosság 10 szá-
zalékát érinti, akiknek igen 
nagy hányada egyáltalán 
nem tud betegségérôl. Emiatt 
évente milliók halnak meg idô 
elôtt az ezzel összefüggés-
ben kialakuló szív-érrendszeri 
betegségekben. A kezdôdô 

vesebetegség a rendszeres 
éves laborvizsgálatok során 
kiszûrhetô, kezelhetô – tudtuk 
meg dr. Tóth Esztertôl.

Békéscsabán 1993-ban, 
Gyulán pedig 2002-ben 
kezdte meg mûködését a 
B.Braun Avitum hálózat két 
dialízisközpontja, mely je-
lenleg a megye akut és 
krónikus veseelégtelenség-

ben szenvedô betegeit látja 
el, illetve szervezi, irányítja 
az arra alkalmas betegek 
veseátültetési programját. 
Dr. Tóth Eszter fôorvostól 
megtudtuk, a szakmának is 
tartanak tudományos ren-
dezvényeket Békéscsabán 
és Gyulán az akut veseelég-
telenség témakörében.

G. E.

Intézményvezetôi pályázat

Nyílt nap a mûveseállomáson

Értesítés bölcsôdei beíratásról

Fórum az elfogadásért
Mindannyian mások vagyunk

Békéscsaba Megyei Jo- 
gú Város Önkormányzata 
Egészségügyi Alapellátási 
Intézménye értesíti a Tisz- 
telt Szülôket, hogy a BÖL- 
CSÔDEI BEÍRATÁSOK idô- 
pontja a 2013/2014-es ne-
velési évre:

2013. április 8. napjától 12. 
napjáig, naponta 8 órától 

15 óráig lesz.

Bölcsôdébe 20 hetes kor-
tól a harmadik életév betöl-
téséig vehetôk fel a gyerme-
kek.

Beiratkozáshoz szükséges 
okmányok:

a szülô és a gyermek lak-• 
címet igazoló hatósági 
igazolványa
a szülô és a gyermek TAJ- • 
kártyája 
 

A beíratások helye: a vá-
lasztott bölcsôdében.

3. sz. (Belvárosi) Bölcsô- • 
de – Wlassics s. 4. sz. 
Tel.: 66/323-171

6. sz. Bölcsôde – Sziglige-• 
ti u. 1. sz. Tel.: 66/328-414

8. sz. Bölcsôde – Pásztor • 
u. 66. sz. Tel.: 66/457-333

Egy hosszú nap után ban-
dukoltam a tavaszi fesztivál 
egyik rendezvényére, és 
ahogy sétáltam a csabai Kö-
rös partján, lépésrôl lépésre 
egyre szélesebb mosoly ült 
ki az arcomra. Bár kora este 
volt, végre világosban tehet-
tem meg az utat, a tavasz, 
a megújulás, a természet 
újjászületésének minden 
reménységével és bizonyos-
ságával a lelkemben. 

Amikor átböngésztem a 
fesztivál kínálatát, elôre kipi-
páltam, hova lenne jó eljut-
ni, de az is ott motoszkált a 
fejemben, vajon lesz-e kö-
zönség ennyi rendezvényre. 
Közben vártam, mit hallhatok, 
láthatok az új központban és 
a többi intézményben. 

Ugyan nem mentem el 
minden rendezvényre, de 
ahol megfordultam, ott a kéte-
lyeim rögtön szertefoszlottak: 
a közönség még a legzor-
dabb idôben is ott nyüzsgött 
a kiállításokon, koncerteken, 
elôadásokon. Ahova eljutot-
tam, onnan mindig haza is vit-
tem valamit: egy fekete-fehér 
fotón látott, kezében keresztet 
tartó idôs asszony messze-
ségbe révedô mosolyát, egy 
dallamfoszlányt, amit napok 
múlva is dudorásztam, egy 
tánclépésekkel megerôsített 
ritmust, a beleborzongást a 

mélységekbe, szárnyalást a 
magasságokba. Vagy éppen 
egy mondatot, mely szerint a 
bölcsesség ott kezdôdik, hogy 
az ember a csodálat állapotá-
ba kerül, elámul, gyönyörkö-
dik, tátva marad a szája, akár 
még sír is a megrendüléstôl 
és a gyönyörûségtôl.

A fesztivál egy kis tavaszt 
csempészett a délutánjaink-
ba, estéinkbe, és most vég-
re tényleg tavasz van! Nem 
gyôzôm kapkodni a fejem a 
kipattanó rügyek, a virágzó 
aranyesô, a természet dalla-
mai, ritmusai, gyönyörûségei 
láttán, hallatán. A „csodálat 
állapotában” hálás vagyok 
azoknak, akik mindezt ké-
pekben, szavakban, zené-
ben, táncban tették elénk a 
tavaszi fesztiválon, és teszik 
elénk nap nap után.

Mikóczy Erika

A csodálat állapotában

JegyzetÜgyes Füles Fényes városban
A rendôrség kiadványa gyerekeknek

Tûzoltógyakorlat a Belvárban 
Az udvarra menekítették a diákokat

Kónya István adta át a füzetet a diákoknak

A kívülállók is megismerkedhettek a mûvesekezeléssel

Tóth Ildikó, Nyári Attila és Ádász István

A most elkészült füzet egy 
olyan történetet tartalmaz, 
melyen keresztül a gyerme-
kek játékos formában fontos 
közlekedési szabályokat is-
merhetnek meg. Ezenkívül, 
a bûncselekmények megelô- 
zése érdekében, fontos taná-
csokkal is találkozhat benne 
az olvasó. A kiadványt a Bé-
kés megyei önkormányzat, a 
Békéscsabai Belvárosi Római 
Katolikus Szent Antal Plébá-
nia, valamint a Decor – Sector 
Bt. támogatásával sokszoro-
sították.

Az elsô példányokat a bé-
késcsabai belvárosi általános 

iskola 5. osztályos tanulói ve- 
hették át Kónya Istvántól, a 
megyei közgyûlés alelnökétôl 
és Szigeti Antal plébános-
tól. A megyei fôkapitányság 
bûnmegelôzési osztályának 
vezetôje, Telekné Furák Mó-
nika alezredes a rendôrség 
gyermekek biztonsága ér-
dekében mûködtetett prog-
ramjairól is beszélt az iskolá-
ban. Az Ügyes Füles Fényes 
városban címû füzetet az 
elkövetkezendô hetekben az 
iskolarendôrök a megye va-
lamennyi óvodájába és álta-
lános iskolájába eljuttatják.

Gajdács Emese

A Békés Megyei Rendôr-fôkapitányság Bûnmegelôzési 
Osztálya Ügyes Füles Fényes városban címmel új kiad-
ványt jelentetett meg. A füzet elsô példányait a békés-
csabai belvárosi általános iskola ötödik osztályos tanu-
lói a közelmúltban vehették át.

Egymás után érkeztek március 21-én reggel a tûz- 
oltóautók a belvárosi általános iskolához, a gyerekeket az 
utcára, udvarra menekítették, odabent ugyanis tûz ütött ki 
– szerencsére csak egy katasztrófavédelmi gyakorlat for-
gatókönyve szerint. 

A Vakok és Gyengénlátók 
Békés Megyei Egyesülete 
nemrégiben rendezett fó-
rumot a Jókai színház Vi-
gadójában. A rendezvény 
a „Fórum az elfogadásért 
– a látási fogyatékosok vi-
lágának élményalapú meg-
ismeréséért” címmel, a 
tolerancia erôsítését, a vé-
dett tulajdonságú emberek 
és az egészségesek közti 
párbeszéd kialakulását, a 
tapasztalatok és a pozitív 
élmények kölcsönös meg-
ismerését célozta.

Mint azt dr. Nagy Szilvia 
szóvivôtôl megtudtuk, me-
gyei ellenôrzô gyakorlatot 
tartottak a Belvárosi Általá-
nos Iskola és Gimnáziumban. 
A feltételezés szerint az iskola 
elsô emeletén lévô kémia- 
szertárban keletkezett tûz, itt a 
tárolt kémiai anyagok is láng-
ra kaptak. A helyszínre a bé-
késcsabai, mezôkovácsházi 
és orosházi hivatásos tûzoltó 
egységek érkeztek, a III. ki-
emelt riasztási fokozatnak 
megfelelôen. A lánglovagok 
a tûzriadó terv szerint, az 
egész oktatási intézményt 
kiürítették. Az elképzelt szitu-
áció szerint három diáknak a 
menekülés során nyoma ve-

szett, ôket a tûzoltók kutatták 
fel az épületben.

Matuska Zoltán tûzoltó al-
ezredes, megyei katasztró-
favédelmi igazgatóhelyettes 
a gyakorlatot „megfeleltre” 
értékelte, ami azt jelenti, jól 
vizsgáztak a résztvevôk. Bé-
késcsabáról az összes szer 
kint volt a helyszínen, tehát a 
három gépjármûfecskendô, 
egy mûszaki mentô, egy 
magasból mentô és egy víz-
szállító, valamint jelen volt a 
katasztrófavédelmi mûveleti 
szolgálat is. Ezek mellett egy-
egy fecskendô érkezett még 
az iskolához Orosházáról és 
Mezôkovácsházáról.

G. Emese



A dokumentumfilm szerep- 
lôi: Phuong Dao Vietnamból 
érkezett közgazdász, Tama-
ra grúz ruhatervezô, Peyman 
iráni egyetemista és táncol-

ni tanul, Samira iráni anyuka 
és egyben nyelvtanár, Gaya 
örmény énekesnô, Anna pe- 
dig design-cipôket készít és 
mindannyian erôsen kötôd- 

nek Magyarországhoz. – Azt 
gondoltuk, hogy az általá-
nos, tartózkodó attitûddel 
szemben szeretnénk felhozni 
néhány olyan példát, ami azt 
mutatja, hogy milyen hasznos 
és izgalmas tagjai tudnak len-
ni a magyar társadalomnak 
azok a bevándorlók, akik itt 
találtak új hazát maguknak – 
tájékoztatott Angelusz Iván, 
a filmsorozat producere. – A 
sorozat több részében is fel-

merül, hogy a szereplôknek 
milyen erôs kötôdésük van 
Budapesthez, a magyar kul-
túrához és nyelvhez, amelyet 
mindegyikük elég jól beszél. 
Több castingot tartottunk, 
hogy mintát merítsünk a köz-
tünk élô bevándorlók közül, 
de nem sokan jelentkeztek. 
Akik eljöttek, szerették volna 
megmutatni magukat – me-
sélte a producer.

szd

A környezetvédelmi akci-
óhoz az olimpiai bajnok ke-
nus, Vajda Attila azonnal adta 
a nevét. – Profi sportolóként 
természetes, hogy utat kell 
mutatnunk, jó példával kell 
elöl járnunk, azonban ez ná-
lam nem csak errôl szól. A mi 
sportágunkra hatványozottan 
igaz, hogy fontos a megfelelô 
környezet. Az edzéseket kora 
tavasztól késô ôszig nyílt vízen 
bonyolítjuk, futni meg a ter-

mészetbe megyünk. Fontos, 
hogy milyen hatások érik az 
élôvizeinket és közvetlen kör-
nyezetét. Mi azokon a vizeken 
élünk, amelyekrôl a hírekben 
esetenként beszámolnak, ép-
pen melyik mennyire szeny-
nyezett. Mivel ez a közeg vesz 
körbe minket, igyekszünk leg-
alább azzal visszaadni neki 
valamit, hogy felhívjuk az em-
berek figyelmét arra, ne pusz-
títsák el a világunkat.

Miután az Alkotmánybíró-
ság semmisnek nyilvánította 
a korábbi egyházügyi rendel-
kezéseket, úgy érzik, eséllyel 
folyamodhatnak kártérítés-
ért. – Jelenleg Bécsben élek, 
önkéntes számûzetésben, 
de bízom benne, hogy ha-
marosan visszaköltözhetek 
Magyarországra, és ott nyu-
godtan gyakorolhatom a val- 
lásomat – kesergett lapunk-
nak Papp László, aki az Isz-
lám Ummában elnöki pozíci-
ót töltött be. 

– Esélllyel perelhet az egy-
kori egyház, ha bizonyítani 
tudja a kárát, az állam csele-
kedetének jogellenes voltát, 

és azt, hogy ezek között oko-
zati összefüggés van. Ugyan-
akkor meg kell jegyeznem, 
hogy Rogán Antal úgy nyilat-
kozott: tiszteletben tartják az 
Alkotmánybíróság döntését, 
de a biznisz-egyházaknak to-
vábbra sem fognak teret en-
gedni – mondta dr. Berényi 
András, lapunk jogásza. Az 
egyelôre kérdéses, mit tekint 
a jogalkotó „biznisz-egyház-
nak”. Tény, hogy az Iszlám 
Ummát 104-en alapították 
akkor, amikor a törvény az 
egyházalapításhoz elegendô 
minimum létszámot 100-ban 
határozta meg.

bgy

Több mint 3,1 milliárd fo-
rintot kapott különféle beru-
házásokra a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt 1970–1988 
között az állami költségvetés- 
bôl – derült ki a Pénzügy-
minisztérium 1989 októberi 
jelentésébôl. 1979 és 1988 
között 160 székházat, ven-
dégházat és nyomdát építte-
tett a kommunista állampárt. 
A KISZ Központi Bizottsá-
gának budapesti székházá- 
ra 260 milliót költöttek, a 
csillebérci úttörôtáborra 89 
milliót, a Népszabadságot 
elôállító Szikra Lapnyomda 
korszerûsítésére pedig 2 mil-
liárd 283 milliót 1975–1982 
között. Összehasonlításkép-
pen: 1980-ban 4098 forint 
volt a havi átlagfizetés.

A rendszerváltozás elôtt 
néhány évvel, 1987-ben élet- 
be lépett a földtörvény, amely 
sajátos ingatlanszabályozá- 
si helyzetet teremtett. Az 
MSZMP meg a KISZ is kezelôi 
jogot kapott az állami ingat-
lanokra, ez gyakorlatilag tu-
lajdonjogot jelentett, hiszen 

az állampárt meg az ifjúsági 
szervezete akár el is adhatta 
azokat az ingatlanokat piaci 
áron, amelyeket egyébként 
térítésmentesen kaptak az 
államtól. A KISZ több me-
gyei szervezete ingyen vagy 
névleges összegért adott 
el a KISZ KB-nak számos 
kezelésében lévô állami in-
gatlant. 1989. április 22-én 
megalakult a KISZ jogutód-
ja, a Demokratikus Ifjúsági 
Szövetség (Demisz), amely 
több tucat telket és épületet 
csaknem egymilliárd forint-
nyi értékben értékesített pia-
ci áron, köztük a már említett 
KISZ KB székházat is.

Az MSZMP 1989. júni-
us derekán megalapítot-
ta a Next 2000 Kft.-t 2,9 
millió forint törzstôkével, 
majd a hónap végén 1 mil-
l iárd 165 mill ióra emelte 
volna a törzstôkét, ám ezt a 
Fôvárosi Cégbíróság eluta-
sította. Ezzel egy idôben az 
1989. július elsején életbe 
lépett földtörvény-módosí-
tás megtiltotta a kezelônek 
az eladást, addigra azon-
ban már százmilliós nagy-
ságrendben kerültek ma-
gánkézbe a korábban állami 
tulajdonú székházak, ven-
dégházak, oktatási közpon-
tok megvásárlásával.

Az MSZMP 1989 októberi 
kongresszusa elé terjesztett 
dokumentum szerint az ál-
lampárt vagyona 10,2 milliárd 
forint volt. A párt több mint 
2700 ingatlant birtokolt. Ez 
volt az a kongresszus, ame-
lyen megszûnt az MSZMP és 
megalakult az MSZP.

Az MSZP szóvivôje úgy 
reagált: „több szélsôséges 
politikai erô terjeszt valótlan-
ságokat ez ügyben is.” Török 
Zsolt úgy fogalmazott: az 
MSZMP vagyona az államra 
szállt, majd az állam osztotta 
el azt a civil szervezetek és 
pártok között.

Vöô György
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Fû alatti állami támoga-
tások, adókedvezmények 
kizárólag MSZMP-s cé-
geknek, térítésmentesen 
kapott állami ingatlanok 
értékesítése. Ez jellemez-
te az MSZMP és a KISZ 
végóráinak vagyongazdál-
kodását. Sokak szerint az 
MSZP máig nem számolt 
el az állampárttól meg-
örökölt vagyonnal.

Perli a Magyar Államot az Iszlám Umma közösség. 
A korábban egyházként mûködô szervezet tagjai azért 
fordulnak a bírósághoz, mert úgy vélik, súlyos károkat 
szenvedtek, amikor a jogszabály-módosítások nyomán 
elvesztették egyházi státuszukat. 

Március 23-án hatvan percre bárki elsötétíthette kör-
nyezetét, amikor a Föld órája akció keretében lekapcsolta 
otthon az áramot. A figyelemfelhíváshoz a természet nagy 
barátja, Vajda Attila is csatlakozott.

Kutatások szerint a magyarok messze alulértékelik 
saját százalékos arányukat a nem magyarnak tartott né-
pességekkel szemben az országon belül. A Katapult Film 
hatrészes dokumentumfilm-sorozatot készített hegyek 
és tengerek között címmel, melyeket diákoknak vetíte-
nek le, mert az alkotók úgy vélik, hogy így az idegenekkel 
szembeni esetleges elôítéletek felszámolhatóak. 

Szocialista vagyonpraktikák

A bevándorlók köztünk élnek

Mi az a biznisz-egyház?

Spóroló sportoló



ii Bulvár / Közélet

– A sikeres nô mögött nem 
áll senki – jelentette ki ha-
tározottan Csides Kata pár-
kapcsolati pszichológus. – A 
nôk jó része képes hátország 
nélkül is építeni a karrierjét. 
Alapvetôen azonban minden-
ki társra vágyik. Senki sem 
akar egyedül lenni, még azok 
a sikeresnek tartott nôk sem, 
akiket topszingliként szokás 
emlegetni. A nôk könnyeb-
ben lehetnek sikeresek egye-
dül, de ettôl még nem lesznek 
boldogok. Pataki Ági Magyar-
ország legsikeresebb nôi 
filmproducere. Ô is úgy véle-

kedik, sikeres egyedül is lehet 
egy nô, ez azonban még nem 
a boldogság kulcsa. – A nô 
személyiségétôl függ, van-e 
szüksége sikerei eléréséhez 
arra, hogy egy férfi álljon mö-
götte. Azt hiszem, valójában 
kétféle siker létezik: amit a 
nô kifelé mutat, és amit belül 
megél – mondta Pataki Ági. 
– Ahhoz, hogy egy hölgy lé-
lekben sikeresnek érezze ma-
gát, szüksége van a családra. 
Ha nincs kivel megosztania a 
siker örömét, akkor nem so-
kat ér az egész.

Baku György

Nick Vujicic, aki karok és 
lábak nélkül jött a világra, a 
Nem Adom Fel Alapítvány 
meghívására áprilisban ha-
zánkba érkezik. – 13 éves vol-
tam, mikor elôször éreztem, 
hogy választhatok: dühös 
vagyok azért, amim nincs, 
vagy hálás azért, amim van 
– mondta a Nem Adom Fel 
Alapítvány sajtótájékoztatóján 
a férfi interneten keresztül. – A 
„Sose add fel!” kifejezés szá-
momra azt jelenti, hogy min-

dig és mindenkinek vannak 
olyan prioritásai, amelyekbe 
kapaszkodhat. Számomra 
nagyon fontos a hit, és azt is 
tudom, hogy egy napon lesz-
nek karjaim és lábaim. Nagy 
megtiszteltetés, hogy együtt 
dolgozhatok a Nem Adom Fel 
Alapítvánnyal. Ez lesz az elsô 
alkalom, hogy Magyarország-
ra utazom. Megpróbálok any-
nyi embert inspirálni önöknél, 
amennyit csak lehet. 

Szabó Dóra

Ki áll a sikeres nô mögött?

Magyarországra jön 
a remény hírnöke

– 2004 óta nincsenek hatá-
rok, ellenôrzés sincs – mond-
ta lapunknak Szilágyi István. 
– Nincs olyan hónap, hogy 
ne bukna le Nyugat-Európá-
ban egy magyar szaporító 
szállítmány. Nagyon komoly 
pénzeket keresnek a szapo-
rítók és a tenyésztôk Magyar-
országon. Egy divatos kutya 
itthon körülbelül 30 ezer fo-
rintba kerül, a szállító 150 ezer 
forintért adja tovább, minden-
ki ráteszi a maga hasznát, így 
végül a nyugati úgynevezett 
puppyshopokban a kutya ára 
elérheti az 1000 eurós, vagyis 
a 300 ezer forintos összeget. 
Sajnos fiatal, nem megfelelô 
oltással rendelkezô kutyákat 
is kivisznek, ömlesztve rak-
ják ôket a teherautókra. 4-5 
hetes kutyákat is elválaszta-
nak az anyjuktól és sajnála-
tos módon ehhez egyes állat-
orvosok is asszisztálnak. Én 
már kezdeményeztem azt, 
hogy tegyenek nyilvánossá 
listát azokról az állatorvo- 
sokról, akik a legtöbb kutyát 

ellátták útlevéllel. Érdekes 
számadatok jönnének ki – 
állítja a kurátor, aki tisztában 
van azzal is, hogy a magyar 
menhelyekrôl is hihetetlenül 
sok kutya kerül külföldre. 
– Én nagyon bízom abban, 
hogy tényleg megfelelô gaz-
dikhoz kerülnek ezek az álla-

tok, de kétségtelen, hogy a 
legtöbb esetben nem lehet 
tudni, hogy mi történik azok-
kal a kutyákkal, amelyeket 
kiutaztatnak. Sokan ebbôl 
élnek, ez már egy kész üz-
letággá vált – tette hozzá 
István, aki szerint létezik ma-
gyar „kutyamaffia” is. – Az 

M0 dunaharaszti leágazásá-
nál van egy gyorsétterem, 
egy köztudott találkahely. 
Ott szokott állni a teherautó, 
odamennek a szaporítók és 
a csomagtartóból adják ki a 
kutyákat. Ez persze szabá-
lyos adásvételnek minôsül. 

Lakatos

Állatorvosok a kutyamaffiában 
Felbecsülni sem lehet 

azoknak a kutyáknak a szá-
mát, amelyek a magyar sza-
porítóktól, menhelyekrôl 
külföldre kerülnek. Az 
egyik állatvédô liga kurá-
tora, Szilágyi István szerint 
teljes iparág épült erre a te-
vékenységre és senki nem 
tudja, pontosan mi történik 
kint az állatokkal.

Mindenki ismeri a mondást: minden sikeres férfi mö-
gött egy nô áll. De kik állnak a sikeres nôk mögött? A kér-
désekre egy igazán sikeres hölgy és egy pszichológus 
segítségével próbáltunk meg választ találni.

Nicholas Vujicicnak nincs se karja, se lába. Szeretetbôl 
és reménybôl azonban több adatott neki, mint másoknak. 
A férfi járja a világot, ösztönzô elôadásokat tart, mellette 
úszik, ejtôernyôzik, megnôsült és két hete megszületett 
kisfia is.

– Angliában egy évig kell 
együttmûködnie az érintett-
nek a hitelezôkkel, számos 
országban öt évig. Nálunk 
hogyan lesz?

– A tervek szerint legalább 
öt évig kell együttmûködnie a 

magáncsôdben, illetve a csa-
ládi csôdben érintettnek, pél-
dául egy devizában eladóso-
dott házaspárnak. Azoknak 
jelenthet ez segítséget, akik 
jövedelemmel rendelkeznek, 
még sincs esélyük kifizetni a 

felhalmozott tartozást. A ma-
gyar modell a német szabá-
lyozáshoz áll közel. A mi ter-
vezetünk azonban nemcsak 
fogyasztási hitelekre vonat-
kozik majd, hanem a jelzá-
log- és devizakölcsönökre is. 

– Mit jelent pontosan az 
együttmûködési kötelezett-
ség?

– Folyamatos adatszol-
gáltatási kötelezettsége van 
az érintettnek a hitelezôk 
és az állam felé. Ha valaki 
ezt megszegi vagy valót-
lan adatot közöl, akkor 

kiesik a csôdvédelembôl. 
Felelôsségteljesen kell meg-
terveznie a kiadásait, legyen 
szó például egy háztartási 
gép vételérôl vagy egy nya-
ralásról. Kis túlzással minden 
jelentôsebb kiadásnál egyez-
tetnie kell egy kormányhiva-
talnokkal, mi az, amire van 
keret, mi az, amire nincs.

– Kik döntenek majd arról, 
hogy ki élhet a családi csôd 
intézményével?

– Az úgynevezett elômi- 
nôsítést várhatóan a kor-
mányhivatalok szociális osz- 
tálya végzi majd el, vizsgál-
ják az illetô vagyoni helyze-
tét, felügyelik költéseit. A 
hitelezôkkel is egyeztetni 
kell. Egyes tervek szerint 
akár a közjegyzôk is hozhat-
nak majd végzést az adós 
törlesztési kötelezettségérôl, 
az e lengedhetô összeg 
nagyságáról. A bíróságokon 
jogorvoslatot lehet majd kér-
ni.

– A törvényjavaslat értelmé-
ben tiszta lappal indulhat-e a 
magáncsôdöt jelentô, azaz 
késôbb van-e esélye újabb 
hitelt felvenni?

– Tiszta lappal, adósság 
nélkül kezdheti újra az életét 
az eljárás végén. A bankok 
döntenek majd arról, hogy 
késôbb kaphat-e újabb köl-
csönt vagy sem.

Vöô György

Az adós tiszta lappal indul

Mentôövet jelenthet számos eladósodott családnak 
a magáncsôd vagy családi csôd intézménye, amelyrôl 
még a tavasszal dönt az Országgyûlés. Rétvári Bence, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára 
a helyi Témának úgy nyilatkozott: az adósnak legalább 
öt évig kell együttmûködnie a hitelezôkkel, az állami 
csôdgondnokkal, hogy elkerülje a végrehajtást. Cserébe 
elengedik a felhalmozódott adósságának egy részét.



– Látom, hogy bánik a fi-
ammal, és megnyugszom. 
Tudom, hogy ôszintén sze-
reti az unokáját, és hogy tö-
kéletesen tisztában van vele, 
mi a jó neki. Ha kell, egész 
nap játszik vele, de örömmel 
meg is eteti – mondta a szí-
nész és hozzátette: komoly 
konfliktusa korábban sem 
volt anyósával, igaz, nem 
is találkoztak túl gyakran. 
– Kéthavonta vagy havonta 
egyszer meglátogattuk egy-

mást. Azért ilyen ritkán, mert 
messze lakunk egymástól. 
Dani érkezése után azonban 
a távolságot is könnyeb-
ben legyôzzük – mesélte a 
színmûvész, aki anyósát egy 
rendkívül energikus, jó hu-
morú asszonynak tartja, aki 
a fakanállal is jól bánik.

– Gyakran hozunk tôlük 
haza fôtt ételt. Akkor napokig 
az kerül az asztalra. Az anyó-
som nem tud megállni egy 
fogásnál, ezért általában egy 
komoly menüsort elkészít – 
mesélte a sorozatszereplô. 
Ha teheti, ô is igyekszik anyó-
sa kedvében járni, igaz, ô 
nem a szakácstudományával 
varázsolja el neje szülôanyját. 
– Neki tényleg az a legna-
gyobb ajándék, ha az uno-
kájára vigyázhat. Már olyan 
is elôfordult, hogy Dani két 
éjszakát is nála töltött. 

– Rengeteg tanulnivalóm 
van még, de nagyon tetszik 
és örömmel fotózok. Talán 
azért, mert nem hallok, sok-
kal kifinomultabb a látásom, 
hiszen a vizuális információ 
számomra elsôdleges – me-

sélte Fanni, aki azt is elárulta, 
hogy mit szeret fényképez-
ni leginkább. – Régebben 
a családot fotóztam. Most, 
hogy eljárok néha pingpon-
gozni, ott készítem a fotóimat. 
Nagyon sok képet csináltam 
a kutyusaimról. Jelenleg 
csupán annyi a célom, hogy 
megmutassam, én mit látok. 
Mivel én leginkább képekben 
gondolkodom, kicsit olyan, 
mintha a gondolataimat lát-
nám viszont, mikor a képeket 
nézegetem.

Lakatos Brigitta

– Nem panaszkodom, de 
azért nem tudja pótolni az 
otthonomat a nagyváros. 
Legjobban a családom és a 
hegyek hiányoznak – magya-
rázta a borzonti elôadó, aki 
izgalmas szakmai célt tûzött 
ki maga elé. – Szervezôdik 
most egy érdekes kocsma-
zenélés – mondta Baricz 
Gergô, akinek jobban tetsze-
nek az élôzenekaros kisebb 
fellépések, mint a fényûzés, 
amiben szerinte elveszik a lé-
nyeg. – A kisebb koncerteken 
nagyobb esélyt adok annak, 
hogy gazdagítsam az embe-
reket. Meghittebb és tartal-

masabb estét nyújtok nekik 
– sorolta az énekes, akinek 
a zenélés mellett másik célja, 
hogy harmincéves kora körül 
hazatérhessen a családjához 
Erdélybe. – Nem szeretném 
helyhez kötni magam, mert 
a zenének nincsenek határai, 
dalt írni bárhol tudok. Viszont, 
ha tapasztalatot szeretnék 
szerezni, akkor olyan kö-
zegben kell mozognom, ami 
elôsegíti. Ha sikerül olyanná 
fejlesztenem magamat, hogy 
megállok a saját lábamon is, 
akkor úgy érezem, hogy ide-
je lesz hazamenni!

Nagy Orsolya

– Nevezték már valaha bo-
szorkánynak?

– Igen, de szerintem min-
den jó boszorkány angyal is 
egyben. A boszorkányság lé-
nyege, hogy felforgat, felzak-
lat, kíváncsivá tesz és vonz.

– A férfiak ettôl félni szok-
tak.

– A férfiak szerintem attól 
félnek, hogy megszûnik a 
stabilitás. Én nagyon szere-
tem, ha engem felforgat va-
laki, de persze a nôi „felfor-
gatáshoz” bölcsesség kell, 
ez nem azonos a hisztivel. 
Számomra ez az izgalom azt 
jelenti, hogy valaki tükröt tart 
nekem, és így fejlôdni tudok. 
Hogy mellette meglátom a 
rossz tulajdonságaimat, a 
ragaszkodásaimat, amiket 
el kellene engedni. Egy kap-
csolat akkor mûködik jól, ha 
az felemel, még akkor is, ha 
elôször felforgat. A lényeg a 
teremtés.

– Az ôszinteség mennyire 
része a szerelemnek?

– Nagyon. Ha valakinek 
mennie kell, nem akadályo-
zom meg benne. De ha én 
tettem valamit, akkor csak 
dacból nem mutatom, hogy 
erôs vagyok. Akkor oda kell 
állni és megmondani: én 
szúrtam el. Nem szabad ettôl 
félni.

– Fiús anyaként felelôsség 
megtanítani a gyermekét, 
hogy a nôk milyenek?

– Nagyon, és rajtam keresz-
tül tanul meg sok mindent. Az 
is feladat, hogy ne kössem 
ôt túlságosan magamhoz, és 
hogy vele se játszmázzak. 
Rajta is látom, hogy hogyan 
kezdôdik ez. Jéghidegen rám 

néz, és azt mondja: most nem 
akarok veled lenni, most nem 
szeretlek. Mikor visszakérde-
zek, azt mondja, pontosan 
tudja, mit csinál: érzelmileg 
zsarol. „De ez nekem jólesik” 
– mondja nekem a kilencéves 

Misi. Sokat beszélgetünk 
arról, hogy ezek a játszmák 
hova vezetnek, és hogy ô 
is sérülhet ezekben. Arra is 
igyekszem megtanítani, hogy 
nem kell mindig neki gyôznie.

Szabó Dóra
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Pokorny Lia „boszor-
kányként” idézi meg a sze-
relmet dalokon keresztül a 
színházban. A színésznô a 
felzaklató érzelmeket sze-
reti és az ôszinteséget. La-
punknak elmesélte, miért 
érzi veszélyesnek a játsz-
mázásokat, és fia hogyan 
zsarolja érzelmileg.

Baricz Gergôre olykor rátör a honvágy, de egészen jól 
érzi magát a magyar fôvárosban. Távol áll tôle a csillogás, 
leginkább klubkoncerteken és gitáresteken szeret szín-
padra lépni.

Weisz Fanni siket szép- 
ségkirálynô átállt a kamera 
másik oldalára, fotózni ta-
nul. A modell úgy gondolja, 
hogy a helyzete miatt sok-
kal kifinomultabb a látása 
és ezzel is szeretné meg-
mutatni az ô világát.

Boldogan a nagymamá-
ra bízza alig egyéves kisfi-
át Száraz Dénes. Az ô kap-
csolatukra nem jellemzô 
az anyósviccek hangulata. 
A JóbanRosszban sztárja 
lapunknak bevallotta: fôleg 
azóta jó a kapcsolata fele-
sége édesanyjával, hogy 
Dani megszületett.

Pokorny Lia megtanítja a fiának, 
milyen az igazi férfi

Száraz Dénes nagyon szereti 
anyósa fôztjét

Baricz Gergô 
meghittségre vágyik 

Fotósnak állt Weisz Fanni



Az országban, sôt Kelet-Európában egyedülálló módon 
vett át egy nemzetközi kezdeményezést a Békés megyei 
munkaügyi központ. Kétszer hat hónapon át képzésekkel, 
a járulékok átvállalásával segítik a kezdô vállalkozókat.

9Csabai Mérleg

A Linamar Hungary Zrt. 
mint fôpályázó 9 918 408 
forint 100%, vissza nem 
térítendô támogatást nyert 
a TÁMOP-6.1.2-11/1. szá-
mú „Egészségre nevelô 
és szemléletformáló életmód 
programok – lokális színterek pá-
lyázati program keretében, mely 
2012. szeptember 1-jén indult és 
2013. augusztus 31-éig tart.

A program alapját a munka-
helyi egészségterv részét képezô 
helyzetelemzés adja, mely a 
munkatársak egészségi állapotá-
nak felmérését volt hivatott meg-
célozni.

A vállalt rendezvénysorozat 
hosszú távú célja többek között a 
munkahelyi közösség egészség-
fejlesztése, az egészségtuda-
tosság erôsítése, a káros szoká-
soktól mentes élet elôsegítése 
és a rendszeres testmozgás 
népszerûsítése. Ennek megfele-
lôen az elkövetkezendô 1 évben 
különféle programokat szerve-
zünk az orosházi és a békés-
csabai telephelyen dolgozóknak 
egyaránt. 

Ilyen például a sportnap, az 
egészségnap, melyen különbözô 

elôadásokat és gyakorlati 
bemutatókat fognak tarta-
ni a szakemberek. 

Mentálhigiénés és krí-
ziskezelési tanácsadás áll
a dolgozók rendelkezé-

sére, valamint stressz- és konf-
liktuskezelési elôadást is szer-
vezünk. A stresszkezelésre au-
togéntréning-technika elsajátítá-
sát biztosítjuk a részvevôknek. A 
jógafoglalkozásunk a testi, lelki 
egészség megôrzésére, fejlesz-
tésére kiválóan alkalmas, illetve 
az életvezetési csoportfoglalko-
záson is hasznos tudnivalókkal 
találkozhatnak munkavállalóink. 

A vállalat kiemelten támogatja 
a dohányzásról leszoktató prog-
ramokat is, így klubfoglalkozás 
keretében, szakértôk irányítása 
mellett tehetik le dolgozóink a ci-
garettát. Rendezünk többnapos 
életmódtábort is, mely rekreációs 
jelleggel jelenik meg a rendez-
vénysorozatban, több témát ösz-
szefogva.
Következô programunk:

• 2013. március 28–30. Oros-
háza Egészségheti sportrendez-
vény az egészséges életmód 
jegyében.

SzABAD
LÉLeK(zeT)
„Egészségre nevelô és szemléletformáló 
életmód programok – lokális színterek”
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0575.

A „Nyitott Szem-
mel” Közhasznú Egye-
sületet fô célja a Ma-
gyarországon élôk 
élethelyzetének, esély-
egyenlôségének javítása, tár-
sadalmi reintegrációja, környe-
zetvédelem, környezet és fenn-
tarthatóság népszerûsítése.

Ez idáig az egyesület közel 
15 civil szervezet és alapítvány 
létesítô okiratának módosítá-
sához nyújtott tanácsadást a 
2012-ben megváltozott jogi 
környezett figyelembevételével, 
illetve vállal továbbra is ingye-
nes jogi, pályázati tanácsadást, 
intézménymenedzselést és 
mentorálást az Emberi Erôfor-
rások Minisztériuma, Emberi 
Erôforrás Támogatáskezelô jó-
voltából, melyre 3 750 000 Ft 
mûködési támogatást nyert az 
egyesület a NEA-TF-12-M-1015. 
számú pályázat keretében. 

A munkaerôpiacon hátrá-
nyos helyzetben lévô álláske-
resôket, inaktív személyeket, 
valamint pályakezdô fiatalokat 
várja szakképzett munkatár-
sunk munkatanácsadással, pá-
lyaorientációs, álláskeresési,
valamint munkaerô-piaci ta-
nácsadással. 

Az egyesület a Nemze-
ti Munkaügyi Hivatal TIOP-
3.2.1-12/1-2012-0001 azonosító 
számú, „Az integrált rendszer 
kereteinek megteremtése a fog-

lalkoztatási szolgálat inf-
rastruktúrájának fejlesz-
tésével” címû kiemelt 
projektjének keretén 
belül esélyegyenlôségi 

szakértôi tevékenységet lát el a 
2013. február 1. és 2015. június 
30. közötti idôszakban.

Céljai megvalósulása érde-
kében az egyesület 2 566 000 Ft-
ot nyert az Emberi Erôforrások 
Minisztériuma, Emberi Erôfor-
rás Támogatáskezelôn keresz-
tül az alábbi mintaprogram ki-
dolgozásához: 

– papírbrikett-elôállítás, 
amellyel a bevont célcsoport-
tagok által önállóan is fenn-
tartható állapotot hoz létre, így 
két problémára ad egyszerre 
megoldást. A program egyfelôl 
a környezeti fenntarthatóságra 
(szelektív hulladékkezelés, élô 
fa, erdôk, zöldterületek meg-
óvása, az egyének, családok 
ökolábnyomának csökkentése) 
hívja fel a figyelmet szemlélet-
váltást elômozdító program-
elemekkel, másfelôl a szociális 
rászorultságot hivatott jelen 
innovatív modellkísérlettel eny-
híteni.

A NEA-TF-12-SZ-0175. szá-
mú, „Két probléma egy meg-
oldással természetesen” címû 
program 2013. május 30-án 
zárul.

Nagy László

„Nyitott Szemmel”

A „Nyitott Szemmel” 
Közhasznú Egyesület 
(5600 Békéscsaba, Len-
csési út 45–47. V/20.) 
pályázatot nyújtott be a „Munka-
erô-piaci szolgáltatást nyújtó 
civil szervezetek kapacitásának 
megerôsítése” c. pályázati felhívá-
sára, mely a civil szervezetek stan-
dardizált munkaerô-piaci szol-
gáltatás nyújtásához szükséges 
fejlesztéseit hivatott támogatni.

Az egyesület 8 000 000 Ft, 100 
százalékos, vissza nem térítendô 
támogatásban részesült.

A program a 2013. febru-
ár 1. és 2014. január 31. közötti 
idôszakban valósul meg.

A támogatás célja a munka-
erô-piaci szolgáltatásokat nyúj-
tó civil szervezetek fejleszté-
se, a szolgáltatói kapacitások 
megerôsítése. A támogatás a 
szervezet belsô kapacitásainak 
erôsítésével, a szervezeti kultúra 
fejlesztésével az érintett szer-
vezetek által nyújtott szolgálta-
tások minôségének javítását, a 
változó társadalmi és gazdasági 

feltételekhez való iga-
zodását, szakmai inno-
vációs képességének 
megerôsödését szolgál-

ja. A fejlesztés eredményekép-
pen a „Nyitott Szemmel” Köz-
hasznú Egyesületnek nagyobb 
esélye lesz a Nemzeti Foglalkoz-
tatási Szolgálat (továbbiakban 
NFSZ) által mûködtetett munka-
erô-piaci szolgáltatások rend-
szerébe való bekapcsolódásra 
és/vagy az innovatív foglalkozta-
tási kezdeményezések kidolgo-
zására, megvalósítására.

A munkaerô-piaci szolgálta-
tásokhoz kapcsolódó minôség-
irányítási rendszer alkalmazásá-
ra történô felkészüléssel bizto-
sítható, hogy az ország egész 
területén azonos színvonalú szol-
gáltatásokat kapjanak az állás-
keresôk.

A program az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szo-
ciális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg!

Nagy László
projektmenedzser

„Nyitott Szemmel”
a munkaerô-piaci
szolgáltatásokra
„Munkaerô-piaci szolgáltatást nyújtó civil 
szervezetek kapacitásának megerôsítése” 
TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0026.

villámlátogatás
a CseÖH-nél

Húsvét a Kazinczy 
iskolában

„vállalkozás-keltetô” 
program Békés megyében

Kidôlt fa a ligetben

A tavaszi fesztivál megnyitójára Békéscsabára érkezett 
Deutsch Tamás európai parlamenti képviselô, aki elláto-
gatott a Csabagyöngye Kulturális Központban mûködô 
Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes házba 
is. A politikust herczegné Számel Annamária irodavezetô 
tájékoztatta az ott folyó szakmai munkáról

A márciusi havazás után, a Széchenyi ligetben fotózta le 
Gécs Béla a korábban magas, délceg fát, amely talán az 
idôjárás viszontagságai, talán a nagy szél vagy más okok 
miatt dôlt az útra 

A Csabagyöngye Kulturá-
lis Központ adott otthont a 
„Vállalkozás-keltetô” projekt 
zárórendezvényének, ahol 
elôször Erdôs Norbert kor-
mánymegbízott szólt az egye-
dülálló kezdeményezésrôl, 
melynek – mint mondta – a 
jogszabályi hátterét még ki 
kell alakítani.

Dr. Nagy Ágnes, a megyei 
munkaügyi központ igazga-
tója az új vállalkozások lét-
rehozásának ösztönzését és 
segítését célzó rendszert is-
mertette. Megjegyezte, hogy 
az álláskeresôket leginkább 
visszatartó tényezô a magas 
rizikófaktor, valamint a vál-
lalkozások elindításához és 
mûködtetéséhez szükséges 
pénzügyi, számviteli, admi-
nisztratív ismeretek hiánya. 

A Békés megyei munka-
ügyi központ a „vállalkozás-
keltetô” projekttel ezen kívánt 
változtatni. A „keltetôben” el-
töltött idôszak alatt a leendô 
vállalkozók képzésben része-
sültek, melynek keretében 
elsajátították a vállalkozások 
indításához, mûködtetéséhez 
elengedhetetlenül szükséges 
elméleti és gyakorlati isme-
reteket, valamint folyamatos 
mentori támogatás biztosítot-
ta a stratégiai döntések meg-
hozatalát és végrehajtását.

A projektben 18 álláskeresô 
vett részt, közülük tizenöten 
vállalkozóvá váltak. A Csaba-
gyöngyében, egy látványos 
kiállítás és vásár keretében, 
közel 40 vállalkozó mutatko-
zott be a nagyközönségnek.

Gajdács Emese

Munkatársat keresünk!
A Mozgáskorlátozottak Békés 
Megyei Egyesülete felvételre 
keres B2, C2 vagy D komplex 
minôsítéssel rendelkezô (meg-
változott munkaképességû) 
munkavállalókat gyógypeda-
gógiai asszisztens vagy szo-
ciális gondozó, takarítónô, 
valamint pénzügyi ügyintézô 
munkakörbe. Jelentkezni kéz-
zel írott, fényképes szakmai 
önéletrajzzal lehet 2013. április 
8-áig, Békéscsaba, Kölcsey u. 
27. szám alatt, a titkárságon.

A Kazinczy Ferenc Általános Iskolában Mészáros Ilona 
tanárnô német nyelvet tanuló tanítványai saját kezûleg 
készített tojásfával, kifújt, festett tojásokkal tették han-
gulatosabbá a tantermet az ünnep elôtt. A húsvéti han-
gulatot a rendszeresen adományozó Mikus éva díszei, a 
Gerhard Stengel által felajánlott édességek és a német 
nyelvû húsvéti versek tették teljessé

w w w . c s a b a i m e r l e g . h u
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Müller Péter író és elô- 
adó, sokan a hazai ezote-
rikus irodalom egyik legis-
mertebb alakjaként tartják 
számon. Spirituális mûveivel 
az önmagukat keresô em-
bereknek igyekszik segíteni 
a mindennapi életben, az 
önmegvalósításban, az ön-
ismeretben. A Csabagyön-
gyében telt ház elôtt me-
sélt, tanított a maga megélt 

bölcsességével, és – ahogy 
ô fogalmazott – a szellemi 
tanítómestere útmutatásai 
alapján. Mint mondta, az ott 
bemutatott Jóskönyv arról 
szól, hogyan lehet az életet 
laza lelki tartásban, könnyen 
és bölcsen megélni, mindig 
megújulva, és úgy, hogy ne 
ragaszkodjunk görcsösen 
semmihez sem. 

– Élj úgy, mint aki ka-
landos turistaúton van, 
ôrizd meg a belsô békéd, 
de a szemed legyen nyit-
va, és ha látod, hogy vihar 
jön, vegyél fel viharkabá-
tot – mondta Müller Péter, 
akitôl azt is megtudtuk, 
hogy a Jóskönyv nem 
jövendômondó könyv, 
hanem „javas könyv”, ja-
vaslatokat tartalmaz arra 
nézve, hogy mit tegyünk, 
ha benne vagyunk egy 
helyzetben.

– Nem csak fel kell állni a 
bajból, meg kell tanulnunk 
az újrakezdés mûvészetét. 

Akárhányszor omlik össze a 
házam, a házasságom, az 
életem, nem adom fel. Ak-
kor sem, ha öreg vagyok. A 
megújuláshoz tudni kell el-
engedni, ehhez pedig laza 
lelki tartás szükséges, és hit, 
hogy az utunk végtelen – fo-
galmazott a hetvenhét éves 
Müller Péter. 

Mikóczy Erika

Más nemzetek esetében 
komoly kutatásra van szük-
ség ahhoz, ha ki akarják de-
ríteni, milyen volt a nyelvük, 
hogyan beszéltek több száz 
évvel ezelôtt. Mi viszont ab-
ban a szerencsés helyzet-
ben vagyunk, hogy akár 
élôben is hallhatjuk, mert a 
moldvai csángóknál, fôleg 
az idôsebbek körében fenn-
maradt, még él az archaikus 
magyar nyelv – mondta Ha-
rangozó Imre, a közelmúlt-
ban, a Lencsési Közösségi 
Házban tartott elôadásán.

Harangozó Imrét a ma élô 
legnagyobb csángókutató-
nak nevezte Takács Péter, 
a közösségi ház vezetôje. A 
kutató a nyolcvanas évek kö-
zepén hallott elôször csán-
gó beszédet Kolozsvárott, 
annyira mélyen beléivódott 
ez az élmény, hogy szinte 
egész további életére hatás-

sal volt, komoly Moldva-járó 
lett. Megtudhattuk tôle, hogy 
a moldvai csángók önmeg-
határozása fôképpen a val-
láshoz kötôdik, ebbôl fakad, 
hogy még ott is magyarnak, 
„ungurinak” tartják magu-
kat, ahol már generációk 
óta nem beszélik a magyar 
nyelvet. Az itt élôk népi em-
lékezete olyan kincs, amit ér-

demes feltárni és lejegyezni, 
amíg létezik. 

Harangozó Imre ezt tette 
húsz évvel ezelôtt megje-
lent és most ismét kiadott 
„Anyám, anyám, szép Szûz 
Márjám” címû könyvével is, 
amelyben régi imádságokat 
és ráolvasásokat találunk a 
moldvai magyaroktól. 

M. Erika

Az élet úgy hozta, hogy 
éppen azon a hétvégén ren-
dezték meg a XVI. Nemzet-
közi Szenior Úszóversenyt és 
Gáspár Ervin Emlékversenyt, 
amikor a fél ország a hava-
zással küszködött. Mint azt 
Petô Lászlótól, a Békéscsa-
bai Szenior Úszó Egyesület 
elnökhelyettesétôl megtud-
tuk, volt, akit a zord idô ott-
hon tartott, de még így is hu-
szonhat egyesület több mint 
százötven sportolója vett 
részt az Árpád fürdôben ren-
dezett megmérettetésen.

A szenior úszóverseny 
negyvenhárom éves múltra 
tekint vissza, dr. Regele Ká- 
roly indította el azért, hogy 
motivációt adjon a sport 
folytatásához azoknak, akik 
a versenyúszásból kiöre-

gedtek. Békéscsabán 1997-
ben alakult meg az egye-
sület, amelynek elnöke ma 
Juhászné Tóth Margit. He-
lyettese Petô László, aki het-
venegy éves, korát megha-
zudtolóan fiatalos, és persze 
rendszeresen résztvevôje az 
úszóversenyeknek.

– Csabán hagyományosan 
március közepén rendezünk 
versenyt, most több mint száz-
ötven versenyzô jött el, és vol-
tak köztük hetven-nyolcvan 
évesek is. Mivel az úszók, tor-
nászok viszonylag hamar „ki-
öregednek” a versenyzésbôl, 
szenior úszásban az elsô 
kategória a 25–30 éveseké, 
ezután ötéves bontásokban 
jönnek a kategóriák, felsô 
korosztály nincs – tudtuk meg 
Petô Lászlótól.

Csabán, a kétnapos ver-
senyen, négy úszásnemben 
50 és 100 méteres távok vol-
tak, illetve 200 vegyesben és 
400 gyorsban, illetve gyors- 
és vegyes váltóban mérhet-
ték össze gyorsaságukat 
a sportolók. Gáspár Ervin 
edzô tiszteletére rendeztek 
egy emlékfutamot, és a ko-
rábbi egyesületi elnök, Marik 
László emlékére is volt ver-
seny. 

– Örülünk az eredmények-
nek, de a fô cél nálunk a 
mozgás, a közösségi élmény 
és az egészség megôrzése – 
tette hozzá Petô László, aki 
ma is élete szerves részének 
tekinti és mindenkinek szí-
vesen ajánlja a sportot, az 
úszást. 

Mikóczy Erika

Hatvanöt éves a fúvószenekar
Szûcs Csaba múltról, jelenrôl, jövôrôl

– A nagy elôdök után ér-
kezett a karnagyi pulpitus-
ra… Mikor vette át a zenekar 
mûvészeti vezetését?

– Lendvai Ferenc, Bacsó 
Lajos és Tóth Pál 1970-ig állt 
a pulpituson. Máté Mátyás 
és Ötvös Nándor karnagy 
1970-tôl 1993-ig újszerû, la-
zább mûsorpolitikát hono-
sított meg: a hagyományos 
indulózenén kívül sokféle 
nemzeti táncot, polkát, 
keringôt, de magyar népdal-
feldolgozást is játszottak, to-
vábbá opera- és operettegy- 
velegeket. Mûsorpolitikájukat 
1993-tól Kepenyes Pál kar-
nagy tette lendületessé új 
repertoárral, majd 1997-tôl 
Bíró Tamás zeneiskolai tanár 
lett a zenekar vezetôje. 2000-
tôl 2004-ig Géczi Gusztáv 
katonazenész, trombitatanár 
vezetése alatt a zenekar a tör-

ténelmi magyar indulók elis-
mert elôadója lett. Én Guszti 
bácsitól vettem át 2004-ben 
a zenekar irányítását. Ebben 
az évben egyesült a Vasutas 
Fúvószenekar a Körösparti 
Junior Fúvószenekarral, az-
óta Körösparti Vasutas Kon-
cert Fúvószenekarként mu-
zsikálunk.

– Mi volt a legemlékezete-
sebb fellépés, turné az elmúlt 
idôszakban?

– A hazai fellépéseken túl 
több ízben jártunk külföld-
ön, zenei és baráti kapcso-
latokat ápolunk a németor-
szági Kámen és az erdélyi 
Kézdivásárhely zenekaraival. 
Tavaly a Nagybecskereken 
(Zrenjanin) megrendezett 
nemzetközi fúvószenekari 
versenyen kategória-gyôzte- 
sek lettünk. Rendszeres sze- 

replôi vagyunk a Zeniteknek 
is, ahol szintén szép ered-
ményeket értünk el. Nyáron 
Oroszországba készülünk 
egy fúvószenei találkozóra.

– Idônként mazsorettekkel 
egészül ki a zenekar. Honnan 
ered a kapcsolat és hol lát-
hatjuk legközelebb a lányok-
kal kiegészült csapatot?

– Az 1988-ban Szarvasné 
Bondár Irén által alapított 
mazsorettcsoporttal, 2004 
óta, fôként szabadtéri, nyári 
fesztiválokon lépünk fel. Au-
gusztus huszadika és a Ze-
nit-gála szinte már nem múl- 
hat el térzene és mazsorett- 
felvonulás nélkül. A jubile-
umi koncertünk november 
30-án lesz a Pécsi Vasutas 
Fúvószenekarral kiegészül- 
ve.

Vándor Andrea

A Vasutas Mûvelôdési ház 
égisze alatt mûködô, 2002-
ben „Békéscsaba Kultúrájá-
ért” elismerésben részesült 
Körösparti Vasutas Koncert 
Fúvószenekar idén ünnepli 
hatvanötödik születésnap-
ját. Szûcs Csaba – Békés 
megyei príma díjas (2006), 
„Békéscsaba kultúrájáért” 
(2012) díjjal kitüntetett – kar-
mestert, harsonamûvészt 
az elmúlt évek legfontosabb 
állomásainak feleleveníté-
sére kértük. 

Ne aggodalmaskodj a 
holnap felôl. Bármi jön, 
légy nyugodt és szilárd. 
Ne menj elé. Aki rosszul 
várakozik, nem tud örül-
ni annak, ami van. Álmai 
csak annak teljesednek, 
aki a jelenben is megta-
lálja magát – javasolja 
Müller Péter a Jóskönyv-
ben, abban a mûben, 
amelyet a Nyitott Akadé-
mia sorozat keretében 
mutatott be a közelmúlt-
ban a Csabagyöngye Kul-
turális Központban. Nyáron Oroszországba készülnek a fúvósok

Moldvában még beszélik az archaikus magyar nyelvet

Meg kell tanulni újrakezdeni

Laza lelki tartás
Müller Péter a Csabagyöngyében

Csángókutató a Lencsésin

Szeniorok a vízben
Gáspár Ervin Emlékverseny Csabán



A csabai rendezvény ma-
gyarországi ôsbemutató is 
volt. A Csíkszépvízen élô 
Muszka Sándor a jelenkori er-
délyi magyar irodalom egyik 
legizgalmasabb képviselôje. 
Fiatal kora ellenére a Sanyi 
bá címû új kötetében publi-
kált fergetegesen humoros 
székely egyperceseit hozta 
el élôben a csabaiaknak a XI. 
Békéscsabai Tavaszi Fesz-
tivál elsô irodalmi estjeként. 
A rekeszizmokat jócskán 
megmozgató, igazi stand up 
comedy-vel tarkított kötetbe-
mutatón zsúfolásig megtelt 

a kaszinó. A hamisítatlan 
székely humor legjavát kap-
tuk a két szerzôtôl. A „góbé” 
humor, a székely emberek 
mindennapjai, a szerelem 
– annak minden vonzatával 
együtt – jelent meg a novel-
lákban, bizonyos nyitottságot 
is feltételezve és igényelve 
a befogadó részérôl. Mind-
három kötet Csillag István 
grafikusmûvész illusztráci-
óival látott napvilágot. A két 
szerzôvel a házigazda dr. 
Elek Tibor irodalomtörténész 
beszélgetett.

Vándor Andrea

Az életrôl, a szerelemrôl, 
a tavaszról kaptunk ízelítôt 
nemrégiben a Jaminai Közös-
ségi Házban, ahol Herczeg 
Tamás nyitotta meg Moskál 
Tibor kiállítását. A fesztivál-
igazgató szólt a mûvekrôl, a 
mûvészhez fûzôdô több évti-
zedes barátságáról. 

A városban több helyszí-
nen is állított már ki a mûvész. 
A közösségi házba a Napsu-
gár szimfónia 14 tétele mellett 
további alkotásait is elhozta. 
Az élet legfontosabb állomá-
sai köszönnek vissza a kiállí-
tott mûvekben, melyekhez az 
alkotó kis szöveges részeket 

is mellékelt. A nap, a víz, a vö-
rös rózsa, a szem és a katica-
bogár visszatérô motívumai 
Moskál Tibor képeinek. A ka-
ticabogár különleges szerep-
pel bír: végigvezet bennünket 
a történeteken. 

– A katicabogár az én szka-
rabeuszom – mondta Moskál 
Tibor, aki azt is elárulta, hogy 
a katica is jaminai: több éve, 
amikor vásárolt a Téglagyár 
melletti zöldségesnél, az áru-
val együtt hazavitt egy kati-
cabogarat is…

A tárlat április huszadikáig 
tekinthetô meg.

V. A.

Az Axel Springer magyar- 
országi napilapjai fotóriporte- 
reinek legjobb tavalyi sajtófo-
tóiból nyílt kiállítás a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ-
ban. Békéscsaba második 
ízben ad otthont a nívós kiál-
lításnak. A tárlat keretein be-
lül a Világgazdaság, a Békés 
Megyei Hírlap, az Új Néplap, 
a Petôfi Népe, a Somogyi Hír-
lap, a Heves Megyei Hírlap, a 
24 óra, a Tolnai Népújság és 
a Dunántúli Napló fotósainak 
legjobb képeit mutatják be.

Az Új utakon Munkácsy 
nyomában, Munkácsy-díjas 
mûvészek bemutatója soro-
zat keretében, Schrammel 
Imre keramikus, szobrász 
alkotásaiból nyílt kiállítás a 
Munkácsy Emlékházban. A 
megnyitón az érdeklôdôk 
nemcsak a kiállított darabok-
kal, hanem az iparmûvész 
életével és munkásságával 
is megismerkedhettek.

Schrammel Imre kiállítása 
május tizenhatodikáig tekint- 
hetô meg az emlékházban. 

Herczeg Tamás, a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
igazgatóhelyettese köszön-
tötte a közönséget, és elárul-
ta, hogy eredetileg a hang-
versenyterembe tervezték a 
népi együttes mûsorát, ám 
az érdeklôdés akkora volt, 
hogy helyszínt kellett módo-
sítaniuk.

A háromhetes összmûvé- 
szeti fesztivált Deutsch Tamás 
nyitotta meg. A politikus arról 
szólt, hogy a hazai, kulturá-
lis élet tavaszi zsongásából 
kihagyhatatlan ez a békés-
csabai rendezvénysor, amely 
sokszínûségével mindenki 
számára kínál valamilyen ér-
téket. Deutsch Tamás hang-
súlyozta: értô, érdeklôdô 
nézôk nélkül nincs kultúra, 
nincs mûvészet, de ebben a 

városban van igény az érté-
kes szórakozásra, mint ahogy 
ez a telt ház is bizonyítja. 

A Magyar Állami Népi 
Együttes két felvonásban 
olyan élményekhez juttatta 
a megyeszékhely közönsé-
gét, amelyet állva tapsolva 
köszöntek meg az emberek. 
Azt a Magyar rapszódia címû 
mûsort láthatták a nézôk, 
amely az együttes elmúlt évek-
ben készült koreográfiáinak 
tematikus válogatása. Aki ré-
szese volt ennek a mûsornak, 
megérti, hogy a több mint hat 
évtizede létezô csoport ho-

gyan tudta közel 50 ország-
ban több mint 8 millió nézô 
elismerését kivívni. Egymást 
követték hazánk tájegységei-
nek, nemzetiségeinek táncai, 
hol csontig hatoló erôvel dü-
börögve, hol a legmélyebb 
érzéseket elôhozva, lassan, fi-
noman. Minden számot lelkes 
tapssal jutalmaztak a nézôk, 
a zenészeknek is kijutott az 
elismerésbôl, a produkció vé-
gén pedig valóságos „stand-
ing ovation” következett: a 
több száz ember állva ünne-
pelte a mûvészeket. 

Gajdács Emese
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Fergeteges tánc a fesztiválon
Deutsch Tamás nyitotta meg a programot

Zsúfolásig megtelt a Csa-
bagyöngye legnagyobb, 
Agóra terme a közelmúlt-
ban, amikor a Magyar Álla-
mi Népi Együttes mûsorával 
kezdetét vette az idei Bé-
késcsabai Tavaszi Fesztivál. 
A háromhetes programso-
rozatot Deutsch Tamás eu-
rópai parlamenti képviselô 
nyitotta meg.

A Csabagyöngye Kulturális Központ kaszinójában a 
Körös Irodalmi Társasággal karöltve mutatták be Musz-
ka Sándor legújabb kötetét, a Sanyi bát, amely a Székely 
egypercesek alcímet viseli, továbbá Orbán János Dénes: 
Sándor vagyok én is – Kivezetés a költészetbôl, valamint 
Alkalmi mesék idegbeteg fölnôtteknek címû köteteit. A 
megjelenteket herczeg Tamás köszöntötte a rendhagyó 
könyvbemutatón. 

Vajon miért rángatózik minden blues-gitáros arcizma, 
amikor szólózik? – kérdezte egyszer egy ismerôsöm. Ta-
lán, mert szomorú, vágtam rá bután. 

Állva tapsolta a közönség az állami népi együttest

Stand up comedy is volt a könyvbemutatón Tátrai Tibusz és Borsodi Laca improvizál

T A v A S z I  F e S z T I v Á L

Sajtófotók a Csabagyöngyében

Schrammel Imre kiállítása
Új utakon Munkácsy nyomában sorozat

Szülôföldünk szépségei

„Góbé” humor
Két szerzô három kötete

Napsugár szimfónia
Moskál-tárlat Jaminában

Blues: feszít és old
Egymás szájából a hangokat...

A Békés Megyei Ibsen Nonprofit Kft. Kulturális Irodája 
fotópályázatot hirdetett Fókuszban Békés megye címmel. 
A beérkezett, zsûrizett képek vándorkiállítás keretében 
tekinthetôk meg a Szent István egyetem csabai campusán. 
Az április 11-éig megtekinthetô tárlat ezúttal a fotókon 
keresztül mutatja be szülôföldünk természeti és épített 
szépségeit, értékeit.

Valóban, jó néhány forrás a 
blues zenei mûfajt fájdalmas-
ságként, szomorúságként 
aposztrofálja. Hozzáteszik: ez 
a muzsika alapvetôen a múlt 
század eleji, afroamerikai gya- 
potszedôk spirituális elbeszé- 
lô balladáiból fakad. (Lehet.)

Azonban ezekre a frázisok-
ra épp Miles Davis, a jazztörté-
net egyik legnagyobbika, már 
a ’40-es években, a New York-i 
zeneiskola, a Juilliard hall-
gatójaként rácáfolt. Ugyanis, 
amikor az egyik professzor 
az elôadásán úgy beszélt a 
bluesról, mint a négerek rab-
szolgaság okozta szenvedése-
inek a termékeirôl, ekkor Miles 
fölállt, és azt mondta: East. St. 
Louisból származom, apám 
gazdag, fogász, és mégis 

bluest játszok. Mindezektôl 
függetlenül ez a zene a fen-
tebb említett kettôsséget hor-
dozza magában: feszít és old. 

És aki március hólepte idu- 
sának kora éjjelén ellátogatott 
a Csabagyöngye IV. Blues 
Ház koncertjeire, épp ezt az 
érzelmi dualizmust élhette 
meg. Hiszen a Borsodi Blue 
Trió negyedik játékosa, Tátrai 
Tibusz olykor mérhetetlen fáj-
dalommal küzdött a hangsze-
rével, amely mégis egyfajta 
gyönyörûséggel szivárgott le 
a deszkákról, és töltötte meg 
a lelkeket. Borsodi Lackás 
szerint Tibusz annyira benne 
van az improvizációban, hogy 
gyakorlatilag kiszakadnak a 
hangok a torkán is. 

Such Tamás



Farkas Zoltán, a megyei 
önkormányzat elnöke el-
mondta, hogy magyar kife-
jezést kerestek a workshop 
vagy a roadshow helyett 
annak a megyei fejlesztési 
irányvonalakat meghatározó 
fórumsorozatnak a megneve-
zésére, amelynek keretében 
mintegy 18–20 települést ke-
resnek fel Békésben. A Tájo-
lás célja az elôttünk álló 2013 
és 2020 közti idôszak gaz-
dasági fejlesztéseinek ösz-
szehangolása. Az öt kiemelt 
terület: a szolgáltatás, az ipar, 
a mezôgazdaság, a kis- és 
középvállalkozói szféra, vala-
mint a turizmus. Az Európai 
Unió régiós programjaihoz 
a megyék által kidolgozott 
speciális területfejlesztési 
koncepciókon keresztül, il-

letve a pályázati rendszer 
ésszerûbbé, a valós igények 
kielégítésére alkalmasabbá 
tételén keresztül kívánnak 
csatlakozni.

Hanó Miklós, Békéscsaba 
gazdasági ügyekért felelôs 
alpolgármestere az integrált 
városfejlesztési stratégia kap-
csán kifejtette, hogy a legfôbb 
cél a munkahelyteremtés a 
megyeszékhelyen. Annál is 
inkább, mert az elmúlt évek-
ben több nagyfoglalkoztató 
szûnt meg a városban, és az 
autópálya hiánya is rányomja 
bélyegét a térség fejlôdésére. 
Akadnak persze üdítô példák 
is – mondta –, mint a Linamar, 

a Bonduelle, a Csaba Me-
tál Zrt. vagy a nyomdaipar 
munkahelyteremtô beruhá-
zásai. Vantara Gyula pol-
gármesterrel, országgyûlési 
képviselôtársával együtt, 
azon dolgoznak, hogy job-
ban megközelíthetô, így a 
befektetôknek is vonzóbb le-
gyen a város, a térség.

A megyei területfejlesz-
tési koncepciót Bornné dr. 
Stefkovics Valéria, a me-
gyei önkormányzati hivatal 
aljegyzôje mutatta be, a házi-
gazda Linamart pedig Ivanics 
János vezérigazgató képvi-
selte.

Vándor Andrea

Megváltoztak a regionális 
víziközmû-szolgáltató ügy-
félszolgálati, illetve mûszaki 
hibabejelentéseket fogadó 
hívószámai. A hívószámválto-
zást követôen kedvezôbb ta-
rifával érhetôek el az Alföldvíz 
Zrt. telefonos szolgáltatásai.

Mûszaki hibabejelenté-
sek esetén az ingyenesen 

hívható 06 (80) 922 333 zöld 
számon, ügyfélszolgálati 
kérdésekben a helyi tarifával 
hívható 06 (40) 922 334 kék 
számon fordulhatunk a szol-
gáltatóhoz. Március 18. óta 
a korábbi hívószámok nem 
élnek. További információ a 
társaság weboldalán (www.
alfoldviz.hu) olvasható.
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Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu facebook.com/korosokvolgye

Ligeti vásár a Körösök 
völgye Látogatóközpontban

A Helyi Termék és BioPiac minden 
héten szombaton 9.00–12.00 órá-
ig várja az érdeklôdôket a Körösök 
Völgye Látogatóközpont udvarán. 
2013. április 6-án (szombaton) 
9.00–13.00 között az esemény 
ismét kiegészül egy Ligeti Vásár-
ral, amely a tavaszi kertészkedés 
témáját helyezi középpontba. 
A Gazdabemutatón beszélget-
hetnek Gáncse Mihály bioalma-
termelôvel, illetve lesz gyógynö-
vényvásár és tájhonos magok 
örökbefogadása. A gyerekeknek 
lehetôségük lesz magkönyv és 
játék készítésére. A jó hangulatról 
az Ókörös Trió gondoskodik.

Fotókiállítás a Körösök 
völgye Látogatóközpontban

A Körös-Maros Nemzeti Park nö-
vényvilága címû könyv megjele-
néséhez kapcsolódóan fotókiál-
lítás tekinthetô meg a Körösök 
Völgye Látogatóközpontban 2013. 
március 26. és április 26. között, 
hétköznaponként 8.00-tól 16.00 
óráig. 
A kiállítás hat élôhely köré cso-
portosítva mutatja be a nemzeti 
park legérdekesebb élôhelyeit és 
növényfajait.

A programok ingyenesek, 
mindenkit szeretettel várunk!

Játékos tudomány
interaktív kiállítás

Elmés játékok a tudomány tárházá-
ból kicsiknek és nagyoknak. 
A kiállítás iskolai tanórák kiegészí-
téseként is megtekinthetô. 
Kedves Pedagógus! Éljen a kínál-
kozó lehetôséggel és tartson a 
helyszínen alsós és felsôs tanulói-
nak rendhagyó környezetismeret- 
vagy fizikaórát!

A kiállítás anyaga öt részre 
különül el:

1. Érdekes fizikai jelenségeket játé-
kosan bemutató eszközök (gra-
vitáció, fény, hang, elektromos-
ság, mágnesesség stb.)

2. Ügyességet, gyorsaságot, kon-
centrációt próbára tevô eszkö-
zök.

3. Illúziók galériája. 
4. Ördöglakatok és logikai játékok.
5. Otthon saját kezûleg elkészíthetô 

kísérletek bemutatója.
Helye és ideje: Körösök Völgye 
Látogatóközpont, 2013. április 5. – 
április 13. 9.00–17.00

Jegyárak:

Felnôttjegy ............................700 Ft/fô
Gyerekjegy (3–18 éves) .......550 Ft/fô
Csoportos jegy (10 fô felett) .400 Ft/fô
Családi jegy
(2 felnôtt + 2 gyerek) ..............1950 Ft

Információ: 06-66/445-885
Csoportoknak bejelentkezés 

szükséges!

A gazdaságfejlesztés, az 
irányvonalak meghatározá-
sa és a munkahelyterem-
tés a legfôbb célja annak 
a megyei önkormányzat 
által útjára indított „Tájo-
lás” elnevezésû egyeztetô 
fórumsorozatnak, amely-
re megyei vállalkozások 
képviselôi is meghívást 
kaptak. A fórum elsô állo-
mása a Linamar békéscsa-
bai telephelye volt.

Egy asztalnál a megye és a város a Tájolás elsô állomásán

Tájékoztató a helyi adók 
felhasználásáról

2013 tavaszra tervezett OKJ-s
képzéseink Békéscsabán:

• Pénzügyi-számviteli 
ügyintézô

• Mérlegképes könyvelô
• Államháztartási mérleg-

képes könyvelô (4.26.)
• Valutapénztáros- és 

valutaügyintézô

• Bérügyintézô 
• Társadalombiztosítási 

és bérügyi szakelôadó
• Személyügyi gazdálko-

dó és fejlesztô
• Munkavédelmi techni-

kus (intenzív)

Tájékozódjon további képzésekrôl is!

www.perfekt.hu/bekes
www.facebook.com/PerfektKepzes

Perfekt Zrt., Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
bekescsaba@perfekt.hu • Infóvonal: (66) 52-00-72 F
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Márciusban minden békéscsabai adó-
zó megkapta azt a levelet, amelyben 
Vantara Gyula polgármester nyújt tájékoz-
tatást a múlt évben befi zetett adóforintok 
összegérôl, felhasználásáról és a város 
legfontosabb beruházásairól, felújításai-
ról. Az alábbiakban ezt a tájékoztatót ol-
vashatják.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának 2012. évben az egyes adó-
nemekbôl a következô bevétele képzô-
dött:
Helyi iparûzési adó ........... 2 455 377 553 Ft
Építményadó ........................ 439 968 975 Ft
Idegenforgalmi adó ................. 3 980 400 Ft
Gépjármûadó ........................385 951 306 Ft
Késedelmi pótlék, bírság ....... 22 495 994 Ft
Összesen: ....................... 3 307 774 228 Ft

Az önkormányzat 2012. évben is kiemelt fi-
gyelmet fordított a kötelezô, valamint az ezen 
túlmenôen vállalt feladatai folyamatos ellátá-
sára, a mûködtetés biztonságának fenntartá-
sára, amelyeket eredményesen teljesített.

Az önkormányzat számos feladatot lát 
el a város üzemeltetése, az egészségügy, 
a szociális, az oktatás, a közmûvelôdés, 
a sport, a civil szféra támogatása terén. 
Ezen területekre az elmúlt évben az alábbi 
összegeket fordítottuk:
Közutak, hidak üzemeltetése ...146 343 120 Ft
Köztisztaság .........................169 582 030 Ft
Parkfenntartás .......................128 819 741 Ft
Közvilágítás ...........................176 865 258 Ft
Körös Volán támogatása ...... 126 741 000 Ft
Szociális ágazat kiadásai .....971 122 897 Ft
Sporttámogatás,
sportlétesítmény-fenntartás ... 314 695 402 Ft
Közmûvelôdési támogatások,
civil szféra támogatása...........61 926 987 Ft

A város intézményeinek támogatására 
(bölcsôdék, óvodák, általános iskolák, közép-
iskolák, kollégiumok, egészségügyi ellátás, 
közmûvelôdés) a központi költségvetésbôl 
érkezô támogatási összegeken túlmenôen 
közel 2 000 000 000 Ft-ot fordítottunk.

A beruházások, felújítások terén a koráb-
biaknál nagyságrendekkel több célt valósí-

tottunk meg. Számos pályázati forrásból 
megvalósuló beruházás kezdôdött el, foly-
tatódott vagy befejezôdött, amelyek közül 
csak a legnagyobbakat nevesítem:

Folytatódott a szennyvízcsatornázás kivite-• 
lezése 4 993 015 452 Ft összegben.

A Csabagyöngye Kulturális Központ kiala-• 
kítására 1 655 290 106 Ft-ot fordítottunk.

A Szabó Pál Téri Általános Iskola épület-• 
energetikai fejlesztésére 119 849 530 Ft-ot 
fizettünk ki az elmúlt évben.

A Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium • 
épületenergetikai korszerûsítésének meg-
valósítására 234 646 061 Ft-ot költöttünk.

Az elmúlt évben megkezdôdtek Békéscsa-• 
ba belvárosa megújításához kapcsolódó 
kivitelezési munkálatok 224 268 971 Ft ösz-
szegben, valamint átadásra került a Csaba 
Belvárosi Parkolóház.

A „Határtalanul két keréken” pályázat kivi-• 
telezésére 148 831 971 Ft-ot fordítottunk.

Az önkormányzat a fentieken túlmenôen 
számos, a lakossági igényekhez kapcsoló-
dó, valamint a választókerületeket érintô fej-
lesztést és felújítást is végrehajtott.

Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a 
2013. évi önkormányzati költségvetést, vala-
mint a 2012. év gazdálkodását összegzô be-
számolót, azok jóváhagyását (február 22., illet-
ve április 26. után) követôen a város honlapján 
(www.bekescsaba.hu) tekinthetik meg.

2013. január 1-jétôl az önkormányzati rend-
szert jelentôs feladatváltozások és forrás-
átcsoportosítások érintették. A változások 
következtében a 2013. évi önkormányzati 
költségvetés eredményes teljesítése érdeké-
ben még nagyobb jelentôsége lesz az Önök 
által befizetett adóösszegeknek, amelyeket 
az önkormányzat az elkövetkezôkben is köz-
feladatainak ellátására fog fordítani.

Vantara Gyula
polgármester

FENNTARTHATÓSÁG

IGAZSÁGOSSÁG

RÉSZVÉTEL

Facebook oldalunk:

Lehet Más a Politika Békésben is

változtak a telefonszámok 
az Alföldvíznél

THeRMÁL TAXI

Beindult a Tájolás
Fejlesztési irányvonalakról a Linamarnál



 A P R Ó h I R D E T é S

A békéscsabai Kvasz And-
rás születésének 130. évfor-
dulója alkalmából konferen-
ciát rendeztek a Csabagyön-
gyében, trencséni vendégek 
részvételével.

Gécs Béla helytörténeti ku-
tató méltatta az eredetileg 
kovácsmesternek tanult piló-
ta, repülôgép-mechanikus 
Kvasz András munkássá-
gát, életútját. Tavaly volt 
száz éve, hogy Kvasz And-
rás Rákosmezô felett vég-
zet t körrepüléssel meg-
nyerte a Sacellary György 
országgyûlési képviselô által 
kitûzött 500 koronás díjat. A 
jeles pilóta tettétôl számítjuk 
a repülés magyar, szlovák és 
megyei történetét. 1914. júli-
us 21-én szállt le egy nyitrai 
mezôn a Kvasz András vezet-
te elsô motoros repülôgép. 

Nyitrán rövidesen repülôtér 
létesült, ahová azután egy 
felderítô századot és egy va-
dászezredet telepítettek. Az 
1914-es trencséni bemutató-
repülése óta Szlovákiában 
különösen nagy gonddal 
ápolják a pilóta emlékét, és 
külön múzeumban ôrzik a 
magyar és a szlovák repülés 
úttörôjeként számon tartott 
Kvasz András relikviáit.

Az ô nevét viseli a megyei 
repülô- és ejtôernyôs egye-
sület. A Kvasz András Tiszte-
letkör tagjai – Vandlik János, 
Gellén Attila, Boldog Gusz-
táv (földi kísérô) – bemuta-
tó repüléseikrôl számoltak 
be a konferencián, elôadást 
hallhattunk a Kvasz András 
repülôklub mûködésérôl, a 
békéscsabai repülôtér éle-
térôl és megismerkedhet-

tünk a Kvasz család törté-
netével is.

Másnap Kvasz András 
egykori szülôházánál, a Bar-
tók Béla úti Shell kútnál he-
lyezték el az emlékezés ko-
szorúit, virágait a kétnapos 
konferencia résztvevôi. 

Vándor Andrea

Z príležitosti 130. výročia 
narodenia čabianskeho rodá-
ka, Ondreja Kvasa usporia-
dali v centre Csabagyöngye 
konferenciu za účasti hostí z 
Trenčína.

Bádateľ miestnej histórie 
Béla Gécs sa zmienil o čin-
nosti a životnej dráhe pilota, 

mechanika lietadiel, Ondreja 
Kvasa, ktorý sa pôvodne vy-
učil za kováčskeho majstra. 
Vlani uplynulo sto rokov od-
vtedy, ako Ondrej Kvas kru-
hovým letom nad Rákosmezô 
vyhral cenu 500 korún, ktorú 
venoval na súťaž parlament-
ný poslanec György Sacel-
lary. Tento čin významného 
pilota pokladáme za začiatky 
maďarského, slovenského 
a župného letectva. Na poli 
pri Nitre 21. júla 1914 pristálo 
prvé motorové lietadlo, ktoré 
riadil Ondrej Kvas. Onedlho v 
Nitre vybudovali letisko, kde 
spôsobili rota rozviedky a 
strelecký pluk. Od jeho ukáž-
kových letov v Trenčíne v roku 
1914 na Slovensku veľmi poc-
tivo si zachovávajú pamiatku 
pilota: v osobitnom múzeu sú 
umiestnené relikvie Ondreja 

Kvasa, ktorého pokladajú za 
priekopníka slovenského le-
tectva. 

Župný spolok pilotov lieta-
diel a parašutistov nesie tiež 
jeho meno. Členovia Priateľ-
ského kruhu na počesť On-
dreja Kvasa – Ján Vandlik, 
Attila Gellén a Gusztáv Bol-
dog – hovorili na konferencii 
o svojích ukážkových letoch, 
mohli sme vypočuť prednášku 
o spôsobení Leteckého klubu 
Ondreja Kvasa, o dejinách 
letiska v Békešskej Čabe a 
mohli sme sa zoznámiť aj s 
históriou rodiny Kvasovcov. 

V druhý deň účastníci dvoj-
dňovej konferencie položili 
vence úcty a vďaky pri čer-
padle Shell na Bartókovej uli-
ci, kde kedysi stál rodný dom 
Ondreja Kvasa.

Andrea Vándorová 

Kvasz András öröksége Dedičstvo Ondreja Kvasa

INGATLAN

Békéscsabán, a Mester utcában 
820 m2-es belterületi telek (jelen-
leg gyümölcsös) fúrott kúttal el-
adó vagy mûvelésre kiadó. Villany, 
telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913.

Békésen, a Kossuth utcában föld-
szinti, egyszobás lakás eladó.
Tel.: 20/912-3243.

Sürgôsen eladó 1 + 2 fél szobás, 
60 m2-es, központi fûtéses, nap-
kollektoros, erkélyes, 1. emeleti 
panellakás a Galamb közelében.
Tel.: 30/354-2563.

Üzlet/iroda olcsón kiadó: Békés-
csaba, Andrássy út 4. Elsô hónap 
ingyen. Tel.: 30/9957-666

Békéscsaba, belvároshoz köze-
li, egymás melletti családi házak 
(200+300 m2) egyben vagy külön 
is kiadók vállalkozás céljára.
Tel.: 30/9957-666.

OKTATÁS

Matematikából korrepetálás álta-
lános iskolásoknak, középiskolá-
soknak, fôiskolásoknak. 
Tel.: 70/392-0459.

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

Angolnyelv-oktatás kicsiknek és 
nagyoknak. www.feronil.hu. 
Tel.: 30/527-7078.

Angol nyelvvizsgára és érettségi-
re felkészítés. Tel.: 30/681-4416.

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

Angol-, német-, olasznyelv-okta-
tás óvodás kortól felsôfokig, kül-
földi munkavállaláshoz is, 20 éves 
szakmai tapasztalattal.
Zentai Szilvia. Tel.: 20/933-6828.

SZOLGÁLTATÁS

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást vállalok. Lestyán Pál.
Tel.: 30/481-8071, 436-226.

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

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

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

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

EGYÉB

Fehér sarokpolc, fehér nyitható 
fali fürdôszobai tükör, 2 db kar-
nis, 1 pár hálószobai fali lámpa, 
lámpabura függesztékkel, tízes 
vas húsdaráló eladó Békéscsa-
bán. Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

   2013. március 28.–április 3.
• A burok (szinkr. amerikai sci-fi) VILÁGPREMIER!
• Az óriásölô (szinkr. amerikai kaland) PREMIER! 3D
• Croodék (szinkr. amerikai animáció) 3D!
• Óz, a hatalmas (szinkr. amerikai fantasztikus kaland) 3D!
• Tökéletes hang (szinkr. amerikai zenés vígjáték) PREMIER!
• Nekem Budapest (magyar szkeccsfilm) ART!
• Tango libré – Szabad a tánc (francia–belga–luxemburgi 

dráma) ART!

   2013. április 4–10.
• G. I. Joe – Megtorlás (szinkr. kanadai–amerikai sci-fi akció) 

PREMIER! 3D!
• Az óriásölô (szinkr. amerikai kaland) 3D
• Croodék (szinkr. amerikai animáció) 3D!
• Óz, a hatalmas (szinkr. amerikai fantasztikus kaland) 3D!
• A burok (szinkr. amerikai sci-fi)
• Tökéletes hang (szinkr. amerikai zenés vígjáték)
• Tegnap éjjel (szinkr. amerikai–francia romantikus dráma) 

ART!
• Május után (francia dráma) ART!
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Segítsük a kutyamenhelyet!
Családi napra várták a csabaiakat az állatvédôk

Egész családok, gyerekek 
és felnôttek is elmentek a li-
getbe, hogy lehetôségeikhez 
mérten segítsenek, csatlakoz-

zanak azokhoz, akik az árván 
maradt állatokért dolgoznak. 
Ezen a napon több gazdát-
lan kutyának is jó napja volt, 

hiszen kijutott nekik a simo-
gatásból, az emberek társa-
ságából, a sétából.

A helyszínen lévô aktivis-
ták elmondták, a békéscsa-
bai menhelyen jelenleg jóval 
több mint háromszáz ebrôl 
gondoskodnak, és még min-
dig sok a sorsára hagyott 
kölyök. Az állatvédôk nem 
gyôzik hangsúlyozni az ivar-
talanítás jelentôségét. A bé-
késcsabai menhelyen nincs 
altatás, viszont a felduzzadt 
létszám komoly nehézsége-
ket okoz. Minden támogatás 
jól jön, legyen pénzadomány, 
eleség, kutyaház, de még az 
edényeknek, takaróknak, já-
tékoknak is örülnek

A családi napon gyermek-
mûsorok, zenei programok, 
elôadások várták a közönsé-
get. Mint azt Gubis Katalintól, 

a csabai állatvédôk titkárától 
megtudtuk, az esemény na-
gyon sikeres volt, így a folyta-
tás sem maradhat el. A tervek 
szerint március 31-én egy 
rockkoncertet, április 9-én a 
zeneiskolában pedig egy ko-
molyzenei koncertet rendez-
nek majd, és a „belépô” itt is 
a menhely számára felajánlott 
adomány lesz. 

Gajdács Emese

Jótékonysági koncerttel, adománygyûjtéssel egybekö-
tött egész napos családi rendezvényt tartottak a csabai 
állatvédôk nemrégiben a ligetben. A jótékonysági akció 
folytatódik, rock- és komolyzenei koncertet is rendeznek 
a menhely megsegítése céljából.

Idén tavasszal még lesz ilyen rendezvény

Ha szeretne egy kutyát örökbe 
fogadni, de körülményei nem 
engedik, ha szereti az állato-
kat, kérjük támogassa ÖN-
KÉNTESKÉNT, vagy adója 
1%-ával a Csabai Kétegyházi 
úti Menhely közel 300 lakóját.

Adószám: Csabai 
Állatvédôk 18383128-1-04 

E-mail:
csabaiallatvedok@freemail.hu

KÖSZÖNJÜK



Bár ma már természetes, 
szóló zongoraestet Liszt Fe-
renc adott elôször a zene 
történetében, a XIX. század 
közepén. Liszt pályafutá-
sa az a modell, amit ma is 
követnek a zongoristák: a 
teljes billentyûs repertoárt 
felölelve, emlékezetbôl ját-
szanak végig egész estét 
betöltô mûsorokat. Lisztet 
ma minden idôk legzseniá-
lisabb elôadómûvészének 
tartjuk, nemcsak káprázatos 
technikai tudása, de magával 
ragadó, szuggesztív szemé-
lyisége miatt is. Ugyanakkor 
megalapozott egy, a mai 
napig folytonosságot muta-
tó magyar pianista iskolát, 
melynek leszármazási csa-
ládfáján olyan kiválóságok 
szerepelnek, mint a Liszt-nö-
vendék Thomán István vagy 
az ôt követô Bartók Béla. A 
sor napjainkig folytatható 

olyan mûvészek névsorával, 
akik ma keresett, megbe-
csült elôadói a nemzetközi 
zenei életnek és a pedagó-
giai mûhelyeknek, iskolák-
nak. Minden bizonnyal ezt a 
sort folytatja a Békéscsabán 
most bemutatkozó Fejérvári 
Zoltán is.

Ifjú mûvészek általában 
vir tuóz darabok bril iáns 
elôadásával nyûgözik le a 
közönséget. Fejérvári Zoltán 
szándékosan tartózkodott a 
bravúros, külsôséges csillo-
gástól, elmélyült zeneiségé-
vel ragadta magával a hall-

gatóságot. Igényességérôl 
mûsorának összeállítása is 
árulkodott: népszerû, köny-
nyen fogyasztható sláger-
darabok helyett mély gondo-
latiságot hordozó mûveket 
mutatott be. 

Janaček, cseh zeneszerzô 
zongorára írt darabjai nálunk 
szinte ismeretlenek. Ködben 
címû mûvével indult az est, 
amelynek késôromantikus, 
keresô-ábrándozó karakte-
re meghatározta az egész 
koncert hangulatát. Schu-
mann Nachtstücke ciklusa 
az emberi lélek legbensôbb 
világába tesz utazást és a 
közönségtôl is intellektuális 
erôfeszítéseket követel. A 
zárószámként felcsendülô 
Schubert-szonáta az elhang-
zottakhoz hasonlóan zenei-
leg és technikailag is roppant 
igényes darab, differenciált 
billentést, gazdag hangszín-
kultúrát igényel. Fejérvári Zol-
tán zongorázása, alázatos 
mûvészi igazság-keresése 
Ránki Dezsô játékára emlé-
keztetett, felidézve bennünk 
a néhány évtizeddel ezelôtti, 
felejthetetlen koncertek él-
ményét. 

Kisné Farkas Gabriella
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Áll egy míves, kovácsolt-
vas díszítésû, többablakos 
tornyos épület a Kiss Ernô és 
Teleki utca sarkán. Az arra já-
rók megcsodálják a magyar 
történelmi csatajeleneteket 
ábrázoló, mûvészi faragott 
dombormûves nagy fakaput. 
Az épülettel kapcsolatban alig 
ismert, hogy százhúsz eszten-
deje, 1893 ôszén, ott nyitotta 
meg kapuját Francsek István 
tápiószelei, hajdan jómódú 
postamester, az elsô csabai 
és egyben megyei – képünkön 
látható – artézi vizû fürdôje.

A helytörténeti esemény 
jubileuma, valamint a vá-
ros fürdôkultúrája okán, az 
épület érdemes arra, hogy 
emléktáblával jelöljék meg. 
A negyedszázadon át igen 
látogatott gyógyfürdôrôl szól 

az alábbi, hajdan feljegyzett 
kis történet.

A férfiak fürdônapján tör-
tént, hogy Krisztik fôtisztelen-
dô úr is áztatta testét az artézi 
gôzfürdô kellemes vizében. 
A medencében ott lubickolt 
mellette a mindig jókedvû 
Francsek István, e jeles 
gyógyfürdô irigyelt tulajdono-
sa. 

– Nini, mi csillog itt? – kiál-
tott fel egyszer csak Krisztik. 

– Mi az? – rebegte Fran-
csek hüledezve. 

– Arany.
Csakugyan, ahogy a vén-

asszonyok nyarának méla 
sugara átsütött a színes 
üvegablakon és megara-
nyozta a betonjárdát, ott 
húzódott azon egy vékony 
aranycsík. 

– Szerencsés ember, ön-
nek a fürdôje is aranyat ér – 
így Krisztik. 

– Hiszen ezt eddig is tud-
tam – felelte Francsek. 

– Ez nem is fürdô, hanem 
aranybánya – replikázott 
Krisztik fôtisztelendô. 

– Nem ez az aranybánya – 
szólalt meg a fürdôtulajdonos 
–, hanem a jaminai homok-
bánya az, ahonnan én az 
építkezési anyagot hozat-
tam. Még ma írok Kossuth-
nak, lendítse fel nálunk is 
az aranybánya ipart! Mind-
ketten derûs arccal nézték a 
csalóka, aranyosan csillogó 
fényt, s talán álmodoztak az 
aranybányáról, amint nyakig 
merültek a simogató artézi 
vízbe...

Gécs Béla

Kara Tünde 1996 óta erôsíti 
a teátrum csapatát. A buda-
pesti születésû színésznôt a 
Jókai színház egyik vezetô 
mûvészeként rengeteg sze-
repben láthatta a békés-
csabai közönség. Számos 
fôszerepet és kiemelkedô ka-
rakterszerepet tudhat maga 
mögött – a teljesség igénye 
nélkül néhány ezek közül: 
Smeraldina (Carlo Goldoni: 
Két úr szolgája), Anelle 
(Robert Harling: Acélmagnó-
liák), Emília (William Shakes-
peare: Othello), Gabrielle 
(Michel Tremblay: Sógornôk), 
Tolnay Rózsi (Pozsgai Zsolt: 
Elindult egy leány... Tolnay 
Klári 1930), Rosita (Pozsgai 
Zsolt: Razzia), Luisa Contini 
(Kopit-Yeston: NINE), Lisbeth 
(Sütô András: Egy lócsiszár 
virágvasárnapja), Veronika 
(Fejes-Presser: Jó estét nyár, 
jó estét szerelem), Erzsébet, a 

színész királynô (Paul Foster: 
I. Erzsébet), Marlene (Pataki 
Éva: Edith és Marlene), Erna 
(Werner Schwab: Elnöknôk), 
Lindéné (Henrik Ibsen: Nóra), 
Bogi (Brestyánszki B. Rozá-
lia: Csörte), Steinnun (Arni 
Ibsen: Mennyország).

A Megye Színmûvésze Díj 
(2005 és 2007), a Gálfy-gyûrû 
(2009) és Vándorfesztivál Díj, 
a Legígéretesebb tehetség 
kategóriában (2009) díj után, 
nemzeti ünnepünk, március 
15-e alkalmából, országos 
elismerésben is részesült 
Kara Tünde színmûvész. A 
Jászai Mari-díjat 1953-ban 
alapította a magyar kormány 

színmûvészeti díjként, majd 
a Mûvelôdési és Közoktatási 
Minisztérium kiterjesztette a 
színháztudományi tevékeny-
ség elismerésére is. Odaíté-
lésére egy tíz fôbôl álló szak-
mai szervezetekbôl delegált 
kuratórium tesz javaslatot a 
mindenkori kultuszminiszter-
nek. 1976 óta egy fokozata 
van, 1992 óta március 15-én 
adják át.

Kara Tündének kitünte-
téséhez, melyet az Erkel 
Színházban vehetett át ün-
nepélyes keretek között, a 
Békéscsabai Jókai Színház 
minden tagja szívbôl gratu-
lált.

Fekete Péter, Kara Tünde és a szintén Jászai-díjas 
Felkai Eszter Fejérvári Zoltán több 

nemzetközi verseny 
díjazottja

Francsek István 1893 ôszén nyitotta meg artézi vizû fürdôjét

Békéscsaba anno
A fürdô és „aranybányája”

Kara Tünde Jászai-díjas
Országos elismerést kapott a csabai színmûvész

Szóló zongoraest a vigadóban
Egy ígéretes tehetség bemutatkozása Csabán

A kiskakas gyémánt fél-
krajcárja címû mesedarab 
bemutatója után jelentette 
be Fekete Péter igazgató a 
hírt: az eddigi magas szín-
vonalú szakmai munkája 
elismeréséül Kara Tünde, a 
Békéscsabai Jókai Színház 
színmûvésze Jászai Mari-dí-
jat kap. A társulat hatalmas 
örömmel és üdvrivalgással 
fogadta a bejelentést. 

A Filharmónia bérletes 
hangversenysorozata ka-
maraesttel folytatódott; 
Fejérvári Zoltán zongora-
mûvész szólóestjét hallgat-
hatta meg márciusban a 
csabai zenekedvelô közön-
ség.
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