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Mint megtudtuk, alig hét 
héttel az után, hogy március 
25-én a Madách Színház-
ban megtartották a Magyar-

országon elôször 30 éve 
bemutatott Macskák címû 
musical jubileumi elôadását, 
a békéscsabai közönség is 

megtekintheti a produkciót 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban.

Az elmúlt harminc évben 
az elôadást csaknem 1400 
alkalommal játszották, ed-
dig több mint 1,5 millió nézô 
vásárolt jegyet a musicalre, 
amelyet számos szereposz-
tásban láthatott a közönség: 

a darabban eddig összesen 
190 mûvész lépett színpad-
ra. Városunkban május 16-
án este 7 órakor kelnek élet-
re T. S. Eliot versei a Madách 
Színház produkciójában. 

– Régóta várunk arra, 
hogy Békéscsabára sikerül-
jön elhozni egy igazi szu-
perprodukciót, s most ez 
megvalósulhat. Egy város 
életében fontosak az ilyen 
meghatározó események. 
Munkácsy 1874-ben itt fes-
tette meg a Poros út címû 
képét, 1879-ben felavatták 
a színházat, 1914-ben a 
múzeumot… 2013 januárjá-
ban pedig a Csabagyöngye 
Kulturális Központot, amely 
most a Macskák ideális hely-
színe lehet – hallhattuk az in-
tézmény vezetôjétôl. Szente 
Béla kiemelte, nagy öröm, 
hogy egy ilyen, az európai 

kultúrában is kiemelkedô 
produkciót helyben láthat a 
csabai közönség, mely az 
utóbbi hónapokban bizonyí-
totta, hogy igényli a színvo-
nalas programokat. 

– A Csabagyöngye meg-
nyitása óta több mint tucat-
nyi alkalommal fordult elô, 
hogy a közönség „kicsor-
dult” a két nagy terembôl. 
Reményeink szerint ilyen 
érdeklôdés övezi majd a 30 
éves Macskák elsô, vidé-
ki bemutatóját is, melynek 
szereplôi között ott vannak 
a régi verzió színészei, s 
az új generáció tagja is – 
mondta Szente Béla, majd 
rendhagyó fordulatot vett a 
sajtótájékoztató, ugyanis az 
internet segítségével bekap-
csolódott a beszélgetésbe a 
darab rendezôje, a Madách 
Színház vezetôje, Szirtes Ta-

más is, aki a múlt felidézésé-
vel kezdte mondandóját: 

– Egy Londonban élô 
nagybátyám ajánlotta fi-
gyelmembe a darabot, ami 
nagy hatást gyakorolt rám. 
A Madách akkori igazgatója, 
Ádám Ottó pedig lehetôséget 
adott nekem a darab színre-
vitelére. Így történt, hogy az 
1982-es londoni bemutató 
után, 1983-ban a budapesti 
közönség az elsôk között is-
merhette meg a Macskákat 
– mesélt Szirtes Tamás, aki 
kiemelte a darab koreográ-
fusának, Seregi Lászlónak 
érdemeit is. Mint mondta, 
hat hónapon át tartottak a 
próbák, és sikerült egy olyan 
örökzöld produkciót létre-
hozni, amely három évtizede 
sikeres, mondhatni: beépült 
a magyar közkincsbe.

Gajdács E.

Békéscsabán a harmincéves Macskák!
A jubileumi elôadás elsô, vidéki helyszíne lesz városunk

Elsôként dr. Kulcsár Lász-
ló, a megyei agrárkama-
ra vezetôje köszöntötte a 
jelenlévôket. Mint mondta, az 
idén, március végén megújult 
szervezet kezdeményezésé-
re országos fórumsorozatot 
indítanak, melyen az aktu-
ális változásokról, tervekrôl 
tájékoztatják a gazdákat, 
ugyanakkor párbeszédre is 
lehetôséget adnak az érintet-
tek és a döntéshozók között. 
Ennek a fórumsorozatnak az 
elsô állomása volt Békéscsa-
ba.

Vantara Gyula, Békéscsa-
ba polgármestere felvezetô-
jében elmondta: maga a 
helyszín a Csabagyöngye, s 
ezen a belül a Hungarikum 
klub is lehetôséget ad azon 
világhírû termékeink bemu-
tatására, amelyek itt készül-
nek. 

– A fórum témái között 
szerepel a két ôselem: a 
föld és a víz, s Békés megye 
mindkettô kapcsán érintett, 
így érdeklôdve várjuk, mi-

lyen lehetôségeket kapunk 
az elkövetkezendô idôkben – 
mondta a polgármester.

Dr. Fazekas Sándor elöl-
járóban megerôsítette a vá-
rosvezetô által elmondotta-
kat, mint fogalmazott:

– Jelkép értéke van annak, 
hogy éppen a Hungarikum 
klubban tartjuk a tájékozta-
tót, hiszen ezt az ügyet ép-
pen az agrártárca gondozza, 
s mint tudjuk, Békés megye 
bôvelkedik a kimagaslóan 
jó minôségû termékekben. 
(Egy újságírói kérdésre vála-
szolva a politikus azt is elárul-
ta, hogy szívesen fogyasztja 
a kézmûves technológiával 
készült, finom, csabai kol-
bászt.)

A minisztertôl megtudtuk, 
hogy a fórum témái között a 

földtörvény szerepel, melynek 
várhatóan egy hónapon belül 
lezárul a parlamenti és társa-
dalmi vitája, a másik téma pe-
dig a nemzeti vízstratégia.

Dr. Fazekas Sándor a kér-
désekre válaszolva egye-
bek mellett azt is elmondta: 
a napokban egy delegáció 
látogat Moszkvába, hogy 
népszerûsítse a magyar hús-
ipar termékeit. Az orosz piac 
nagyon igényes, de mivel jó 
a kapcsolat a helyi szaktár-
cával, lehetôség mutatkozik 
arra, hogy hazánk növelje 
az exportot, akár évi 30-40 
százalékkal is. Ugyancsak 
szóba került a megyénket kü-
lönösen sújtó belvíz kérdése. 
A szaktárca vezetôje ezzel 
kapcsolatban megerôsítette, 
hogy az országban több 

mint kétszázezer hektár állt 
belvíz alatt. Emlékeztetett 
arra, hogy az elmúlt években 
számos intézkedés történt a 
belvízrendszer javítása ér-
dekében, a Start közmunka-
program keretében például a 
csatornahálózatokat tisztítot-
ták meg. 

A gazdafórumon a minisz-
ter és a polgármester mel-
lett jelen volt Jakab István, 
a MAGOSZ elnöke, Gyôrffy 
Balázs, a Magyar Agrár-, 
Élelmiszer-ipari és Vidék-
fejlesztési Kamara elnöke, 
országgyûlési képviselô, 
Erdôs Norbert kormánymeg-
bízott, Farkas Zoltán, a Békés 
Megyei Közgyûlés elnöke, 
Hanó Miklós alpolgármester, 
országgyûlési képviselô is.

 Gajdács Emese

Dr. Fazekas Sándor, dr. Kulcsár László és Vantara Gyula a fórumon

Miniszteri fórumsorozat Csabán
Dr. Fazekas Sándor a vízstratégiáról is beszélt

Egy országos program-
sorozat elsô állomása volt
városunk a közelmúltban, 
amikor a Csabagyöngye Kul-
turális Központban gazda-
fórumot tartottak a szak-
tárca vezetôinek közremû-
ködésével. A fórum elôtt dr. 
Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter ismertet-
te a program célját.

Három nap alatt minden jegy elkelt az elôadásra

Nem kell Budapestre utazniuk azoknak, akik a Madách 
Színház Macskák címû darabját szeretnék megnézni. A 30 
éve folyamatosan színen lévô szuperprodukció hamarosan 
városunkba érkezik – a közelmúltban errôl tartottak tájékoz-
tatót a Csabagyöngye Kulturális Központban. 

Senki sem marad adás nélkül
3. oldal

Szárnyalt Révész és mi is vele
11. oldal

Roma nők az iskolapadban
10. oldal

Kedves Ballagó
Diákok!

Életetek egyik meghatáro-
zó mérföldkövéhez érkezte-
tek. A közelgô ballagás egy 
korszak lezárása és egy új 
kezdet is egyben. Elbúcsúztok 
az iskolától, ahol gyerekbôl 
felnôtté váltatok. Számtalan 
élmény, az osztálykirándu-
lások, a különbözô iskolai 
rendezvények, a mindennap-
ok feladatai, nehézségei, az 
örömök és bánatok, a sikerek 
és kudarcok mind-mind szo-
rosan az iskolához kötöttek 
benneteket. 

Többen most bizonyára 
folytatjátok tanulmányaitokat, 
mások pedig munkába állnak. 
Az iskola védô falait elhagy-
va, az élet új ismeretlen vilá-
ga vár benneteket, ahol már 
egyedül kell boldogulnotok. 
Mindent, amit az iskolában 
tanultatok, a gyakorlatban kell 
alkalmazni, legjobb 
tudásotok szerint 
egy olyan világban, 
ahol új feladatok, új 
kapcsolatok várnak 
rátok, új megpróbál-
tatásokkal kell majd 
szembenéznetek. 

Remélem, hogy 
tanulmányaitok után 
sokan visszatértek 
majd Békéscsabára, 
hiszen szükségünk 
van a jól képzett, 
lendületes szakem-
berekre, szükségünk 
van rátok! Olyan vá-
rost építünk, ahol 

mindannyian otthon érezhet-
jük magunkat, ahol érdemes 
élni, ahová érdemes vissza-
jönni. Ne feledjétek: a váro-
sotok, Békéscsaba mindig 
hazavár titeket!

 
Kedves Ballagók!

Ôszintén kívánom, hogy 
találjátok meg a saját utato-
kat, amelyen érdemes végig-
menni, legyen erôtök ebben 
a küzdelmekkel teli világban 
is tisztességgel, becsülettel 
dolgozni, munkálkodni, hi-
szen rajtatok múlik a jövô, az, 
hogy milyen lesz Békéscsa-
ba, milyen lesz az ország az 
elkövetkezô évtizedekben. Az 
elôttetek álló kihívásokhoz ki-
tartást és sok sikert kívánok!

Vantara Gyula
polgármester



Úgy tartják, az igaz lelkû 
emberekkel történô találkozás 
éppen úgy megváltoztat, mint 
a tôlük való búcsúzás. Ápri-
lis tizennyolcadikán sokunk 
élete örökre megváltozott. 
Kovács Krisztián, a Körösök 
Völgye Natúrpark Egyesület 
munkaszervezet-vezetôje, a 
család, a barátok, a munka-
társak mellôl 37 évesen egy 
másik világba költözött. Tragi-
kus hirtelenséggel, a sors ha-
landó értelemnek felfoghatat-
lan és megmagyarázhatatlan 
rendelésébôl.

Akik egy úton haladtak ve-
le az élet bármely területén, 
azoknak nehéz most mozdul-
ni. De menni kell. Mindazért, 
amiért a közös irányokban 
öröm volt vele haladni, mind-
azért, amiben hinni lehetett 
mellette. A legfontosabb érté-
keket hagyta örökül a világra: 
a pozitív életszemléletet, a ne-
hézségek panasz nélküli el-
bírását, az újra való végtelen 
nyitottságot, saját magunk 

és a környezetünk jobbá for-
málásának igényét, a békés 
emberi kapcsolatok megren-
díthetetlen képviseletét.

Mindaz a jó, erôt adó ener-
gia, ami Tôle itt maradt, a hoz-
zá közel állóknak most rop-
pant súly. De ha ebbôl csak 
egy keveset is elbírunk, egy 
darabkát viszünk Belôle ma-
gunkban tovább. És ezzel tel-
jesebb lehet az a befejezetlen 
életmû, amiért erre a világra 
érkezett.

A család, a barátok
és a munkatársak 

A Békéscsabán komoly 
hagyományokkal rendelkezô 
nyomdaipar egyik mai felleg-
várában készülnek dobozok, 
címkék és betegtájékoztatók 
a gyógyszeripar, az édesipar, 
az élelmiszeripar és a vegy-
ipar számára. A vállalat az 
osztrák Marzek-csoport tag-
ja, amelynek további nyom-
daipari befektetései vannak 
Ausztriában és Ukrajnában 
is. 

– A magyarországi vállalko-
zás a Marzek-csoporton belül 
az íves nyomdaipari techno-
lógiai központ szerepét kapta 
meg. Két szakaszban, 2005 
és 2011 között 2,5 milliárd fo-
rintos fejlesztést hajtottunk 

végre, továbbá integrált vál-
lalatirányítási rendszer beve-
zetésével egységesebbé és 
gyorsabbá tettük a belsô kom-
munikációt, jelentôsen növel-
tük a hatékonyságot – tudtuk 
meg Kása István Zoltántól.

A cég ügyvezetô igaz-
gatója elmondta, a Marzek 
Kner Packaging Kft. – elôdei 
tapasztalatára hagyatkozva 
– az egészségipar csomago-
lóanyag-igényének kiszolgá-
lása mellett tette le a voksot. 
A második fejlesztési prog-
ram elsôsorban az iparági 
specifikációkat vette figye-
lembe: a nyomatminôség fo-
lyamatos és dokumentálható 
ellenôrzését, a Braille-írás 
hatékony és pontos felvitelét 
a dobozokra, a betegtájé-
koztatók egyre bonyolultabb 
hajtásainak megoldását. A 
finanszírozási források ösz-
szeállításakor európai uni-
ós források igénybevételére 
esett a választás, összesen 
több mint 470 millió forintos 
támogatásra adtak be sikeres 
pályázatot. A második prog-
ramot 2011 nyarán zárta le a 
nyomda. 

A munkatársak száma a 
kezdeti 115 fôrôl 2012-re 230 
fôre emelkedett, az ered-
mény pedig öt év alatt közel 
megnégyszerezôdött. Az ár-
bevétel 2012-ben elérte az 5,5 
milliárd forintot. 

– 2005 óta a duplájára 
bôvült a létszám, jelenleg 
230 fô dolgozik a Kner Nyom-
dában. A szakembereket 
elsôsorban a megyeszékhe-
lyen mûködô Szent-Györgyi 
Albert Gimnázium és Szak-
középiskola végzôsei közül 
választjuk ki, az ott tanító két 
nyomdamérnök-tanárunk 
ajánlásai alapján. Szüksé-
günk van továbbá végzett 
nyomdamérnökökre a gyár-
tástervezési és termelésirá-
nyítási funkciók ellátásához – 
válaszolta kérdésünkre Kása 
István Zoltán, aki hozzátette:

– A Marzek Kner Packaging 
Kft. fontos küldetésének tartja 
a helyi szakemberek foglalkoz-
tatását, ezért a városi szerve-
zetekkel együttmûködésben 
végzi fejlesztéseit. A kom-
munikáció a városvezetés és 
a cég vezetôi, tulajdonosai 
között kiegyensúlyozott, min-
den esetben a közös érdeke-
ket szolgálja. Ennek jó példá-
ja a szakképzésben végzett 
munka és a Kner nyomda 
toronyépületének felújításá-
hoz nyújtott önkormányzati 
támogatás. Cégünk a társa-
dalmi kapcsolatokat is fontos-
nak tartja, 2011-ben 18 millió, 
majd 2012-ben 25 millió forint 
támogatást nyújtott a Marzek 
Kner Packaging Kft. a békés-
csabai sportélet és kultúra tá-
mogatására.

Gajdács Emese

A közelmúltban a Savio 
Szent Domonkos Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda 
Tesz-vesz tavasz elnevezés-
sel, egyházmegyei építô-
szépítô önkéntes programot 
rendezett. Hétvégén is be-
mentek, és a szülôk, gye-
rekek, pedagógusok rész-
vételével megszépítették az
iskola udvarát. Mint azt Zel-
man Edittôl, a Savio peda-
gógusától megtudtuk, ezen 
túlmenôen adományokat is 

gyûjtöttek és élelmiszercso-
magot vittek a békéscsabai 
menekülttáborba. Az iskolá-
nak nem új az adományozás, 
hiszen rendszeresen segítik a 
rászorulókat, akik számára a 
tartós élelmiszercsomagok, 
a ruha, pénz, de akár tûzifa 
vagy karácsonyfa is okozott 
már nagy boldogságot. Az 
építô- szépítô, adománygyûjtô 
program sikeres volt, a kö-
zeljövôben ismét szerveznek 
egy hasonló napot.

2 Csabai Mérleg

 Csa bai Mér leg in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Megbízott fe le lôs 
szer kesz tõ: Mikóczy Erika. Fotó: Ujházi György. Nyom dai elõ ké-
szí tés: A-TEAM Reklámügynökség Kft. Fe le lõs ki adó: Bé kés csa ba 
Va gyon ke ze lõ Zrt., Koz ma Já nos cég ve ze tõ. Szerkesz tõ ség: 5600 
Bé kés csaba, Sza bad ság tér 1–3. I. em. Te lefon: 66/527-490. Meg je-
le nik két he ten te 28 000 pél dány ban. A lapterjesztésért felel: Bartyik 
István, telefon: 70/317-8206. E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu

Tesz-vesz tavasz
a katolikus iskolában

A városunk legsikeresebb vállalkozásait bemutató so-
rozatunkban ezúttal a Marzek Kner Packaging Kft.-re ke-
rült a sor, mely Békéscsaba belvárosában mûködik. A cég 
ívescsomagolóanyag-gyártásban a hazai nyomdák élvo-
nalába tartozik.

A cég az ívescsomagolóanyag-gyártás élvonalába tartozik

Kása István Zoltán

Városunk egyik büszkesége a Kner nyomda
A Marzek Kner Packaging Kft. jelentôs fejlesztéseket hajtott végre

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

Több mint 20 éve piacvezetô,
professzionális kozmetikumokat
forgalmazó cég munkatársat keres:

RÉGIÓVEZETÔ

Fôbb feladatok, munkák:
A kozmetikus partnereknek történô értékesítés,• 
a partnerkapcsolatok fejlesztése, új partnerek fel-• 
kutatása
tanfolyamok szervezése• 

Állás, munka területei:
Békés és Bács-Kiskun megye egész területén

Elvárás:
Önálló, megbízható munkavégzés,• 
kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtô kész-• 
ség,
B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi, otthoni • 
internetkapcsolat

Elôny:
A hazai professzionális kozmetikai piac ismerete• 

Jelentkezés:
bekeshirdetes@gmail.com

Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél,
fizetésigény megjelölésével

A Százlábú Egyesület 
a Béli-hegység vidékére, 
Menyháza és környékére 
szervezett könnyû tavaszi ki-
rándulást a közelmúltban. Az 
egyesület tagjai az út során 
koszorút helyeztek el Czárán 
Gyula sírjánál, akit az Erdélyi-
szigethegység nyugati terü-

leteinek nagy felfedezôjeként 
és a mai napig népszerû tu-
ristautak megteremtôjeként 
tisztelnek. Fôképpen a Bihar-
hegységben végzett feltáró 
és turistaút-építô munkát, 
részben a mócok segítségé-
vel, akiknek bizalmát sikerült 
megnyernie.

A Százlábú a Béli-hegységben
„EZ A NAP MÁS, MINT

A TÖBBI!”
Május 9-én, csütörtökön 10 órá-
tól NYÍLT NAPOT hirdet a Haj-
nal utcai óvoda.

Programajánló:
játszóház• 
trambulin• 
zenés udvari játék• 
lufihajtogatás• 
rollerozás, kerékpározás• 
pillangóröptetés• 

Minden kedves érdeklôdôt 
szeretettel várunk!!

In memoriam
Kovács Krisztián



Idén márciusban kezdô- 
dött az országos televízió-
zást érintô, digitális átállás 
lakossági szakasza. Békés 
megyében 25 ezer háztartást 
keresnek majd fel a Nemzeti 
Média és Hírközlési Hatóság 
(NMHH) munkatársai, hogy 
segítsenek, a rászorultak 
ugyanis támogatásban ré-
szesülhetnek. Errôl tartottak 
sajtótájékoztatót a békéscsa-
bai városháza Mokos termé-
ben.

Zsuppán Attila, az NMHH 
kommunikációs igazgatója 
elmondta, az átállás elsôsor- 
ban azokat érinti, akik elô- 
fizetési díj nélkül, szoba- vagy 
tetôantennával televízióznak 
és kizárólag az M1, az RTL 
Klub és a TV2 adásait látják. 
Ôk most a hagyományos, 
földfelszíni (analóg) adást ve-
szik igénybe, melyet az idei 
évben, fokozatosan felvált 
a digitális technika, ezért a 
meglévô készülékeket át kell 
állítani. 

– Az átálláshoz nem kell új 
tévékészüléket vásárolni. Egy 
jelátalakító berendezés (set-
top-box) és egy megfelelô 
szoba- vagy tetôantenna 
csatlakoztatásával mindenki 
élvezheti a digitális televízió-
zás elônyeit, akár elôfizetési 
díj nélkül is. Az átállás úgy 
is megoldható, hogy a nézô 
elôfizet egy kábeltelevíziós 
vagy mûholdas szolgáltató 
csomagjára, illetve az inter-

netes tévézést választja – 
hallhattuk Zsuppán Attilától.

Mint az a sajtótájékoztatón 
kiderült, a cél az, hogy sen-
ki se maradjon televízióadás 
nélkül, így azok, akik önerôbôl 
nem tudnák ezt megoldani, 
szociális támogatást igényel-
hetnek. Az elôzetes felmérés 
szerint megyénkben 25 ezer, 
Békéscsabán pedig mintegy 
2500 háztartás lehet jogosult 
az állami támogatásra.

Vantara Gyula, városunk 
polgármestere utalt arra, 
hogy közel egy éve tart az 
együttmûködés az önkor-
mányzat és az MNHH kö-
zött. Az adatfeldolgozásban, 
felmérésben segít a város, 
ennek alapján nyújthatják be 
igényeiket a rászorultak. A 
hatóság munkatársai felke-
resik majd az érintetteket. 

Ennek kapcsán hívták fel a fi-
gyelmet arra, hogy a lakosok 
csak azokat engedjék be ott-
honaikba, akik az NMHH for-
maruhájában jelennek meg, 
igazolvánnyal, megbízólevél-
lel rendelkeznek.

A Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság szakembe-
rei országos kommunikációs 
kampánnyal és helyi tájékoz-
tató rendezvényekkel hívják 
fel az érintettek figyelmét arra, 
hogy mit kell tenniük a bizton-
ságos átállás érdekében. A 
hatóság egy internetes hon-
lapon (www.digitalisatallas.
hu) és a 06-80/38-39-40-es 
számon elérhetô telefonos 
ügyfélszolgálaton is teljes 
körû tájékoztatást nyújt az 
érdeklôdôk részére, de még a 
facebookon is megtalálható.

Gajdács E.

Vantara Gyula polgármes-
ter az errôl szóló tájékozta-
tón elöljáróban elmondta: 
a nemes vetélkedés fô célja 
az étkezési kultúra javítása. 
Ehhez keresnek partnereket 
a békéscsabai székhelyû 
óvodák, általános és közép-
iskolák, valamint idôsellátó 
intézmények körébôl. 

– A Mintamenza, melyhez 
városunk közel egy évvel 
ezelôtt csatlakozott, mára or-
szágos programmá nôtte ki 
magát. A most meghirdetett 
pályázattal azt szeretnénk 
elérni, hogy a gyerekek a 
helyben készült, egészséges 
ételeket esztétikus környezet-
ben, kulturáltan fogyasszák 
el. Erre rohanó világunkban 
talán egyre kevésbé figye-
lünk – fogalmazott a polgár-
mester, hozzátéve, hogy a 
szervezôk számítanak a csa-
ládok, a szülôk támogatásá-
ra, együttmûködésére is.

Czégény Gyula, a Klebels- 
berg Intézményfenntartó Köz- 

pont helyi vezetôje hang-
súlyozta: a nevelés szerves 
részét alkotja az étkezési 
kultúra, így a köznevelési in-
tézményekben nagy gondot 
kell fordítani az ilyen jellegû 
feladatokra is. Vantara Gyu-
lához hasonlóan Czégény 
Gyula is kiemelte a családok 
szerepét, felelôsségét. 

– A pályázaton békéscsa-
bai intézmények indulhatnak, 
a verseny május 3-án indul 
és 2014. április 30-áig tart. 
A benevezett intézményekre 
szavazni lehet az interneten 
feltöltött fényképek és videók 
alapján. Az eredményeket a 
programban részt vevô in-

tézmények fotókkal és vi-
deókkal dokumentálják, és 
szakmai zsûri értékeli azo-
kat – hallhattuk Prohászka 
Bélától. A Complete-Food 
Kft. ügyvezetôje hozzátet-
te: – A zsûri kategóriánként 
1-1 fôdíjat és különdíjat is 
adományoz, de a közönség 
is szavazhat. A versenyre 
április 30-áig lehet jelentkez-
ni, az ünnepélyes díjátadás 
2014. május 9-én lesz. A 
jelentkezôknek hat valami-
lyen ünnephez, különleges 
eseményhez kötôdô alkalmat 
kell kiválasztaniuk, melyen 
saját maguk dokumentálják 
az étkezést fotóval, videóval. 

Öt alkalom szabadon válasz-
tott, a hatodik pedig a kará-
csony, mely minden nevezô 
számára kötelezô.

Uhljár Eriktôl, a Békés-
csabai Intézményfenntartó 
Centrum vezetôjétôl megtud-
tuk, a helyi óvodák, iskolák 
egyébként is hozzájutnak 
forrásokhoz az étkezôik fej-
lesztéséhez, esztétikusabbá 
tételéhez. Ugyanakkor sok 
apró és pénzbe nem kerülô 
ötlettel is színesíthetô, von-
zóbbá tehetô egy-egy iskolai 
étterem, s máris kulturáltabb 
körülmények fogadják a men- 
zákra érkezôket.

Gajdács Emese

A Kulturális Központok Or- 
szágos Szövetségének el-
nökévé választották a na-
pokban Szente Bélát. A Csa- 
bagyöngye igazgatójával en- 
nek kapcsán beszéltünk a 
szervezet tevékenységérôl, 
a közmûvelôdés aktuális 
helyzetérôl.

A tizenhat éve mûködô 
szakmai szervezet alapító 
tagjai között volt Szente Béla 
is, aki mostantól a vezetôi 
feladatokat is ellátja, ezzel 
együtt pedig a szövetség 
központja is Békéscsabára 
kerül. 

– Az országban mûködô 
legnagyobb mûvelôdési há-
zak fogtak össze 1997-ben 
annak érdekében, hogy kö- 
zösen gondolkodva tud-
juk segíteni egymás mun-
káját, ezzel is biztosítva a 

minôséget, a magas színvo-
nalat intézményeinkben. Az 
elsôdleges célunk a szak-
mai felelôsség szem elôtt 
tartása, a minôség folya-
matos biztosítása – hallhat-
tuk a szervezet új elnökétôl. 
Szente Béla megjegyezte, 
hogy szeretetteljes társaság 
dolgozik együtt, tapasztala-
taikat szívesen osztják meg 
kollégáikkal.

Az új elnök igazán jó pél-
dákkal segítheti a szövetség 
tagjait, hiszen mint megtud-
tuk, a Csabagyöngyében, a 
nyitás óta több mint 35 ezer 
látogató fordult meg, számos 
teltházas produkciójuk volt, 
ez is bizonyítja, hogy a kö-
zönség igényli a minôséget, 
a színvonalas szórakozást, 
amit itt meg is kap.

Gajdács E.
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Békéscsaba önkormány-
zata, a Complete-Food Kft. 
és a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ he-
lyi tankerülete az országos 
Mintamenza programhoz 
kapcsolódóan meghirdette 
az „Étkezési kultúra és örö-
mök a Mintamenzán” címû 
versenyt az intézmények 
számára. 

Múlt évben az Ország- 
gyûlés április tizenkette-
dikét – a magyar lakosság 
Felvidékrôl való kitelepítésé-
nek kezdônapját – emléknap-
pá nyilvánította, hogy legyen 
egy olyan nap, amikor ki-ki 
méltóképpen emlékezhet 
meg a Benes-dekrétumok 
következtében a Csehszlo-
vák Köztársaságból kizárt, 
Magyarországra telepített 
mintegy százezres magyar-
ságról. Békéscsabán az 
emléknapon a városháza 
árkádsoránál felállított em-
léktáblánál hajtottak fejet az 
egykori kitelepítettek és le-
származottaik. 

Természetes, hogy a bor-
zalmakat átélt emberek és 
gyermekeik, unokáik nem 
gondolnak nap mint nap 
arra, mi történt hatvanhat év-
vel ezelôtt. Az emléknapon 
azonban bebizonyosodott: 
teljen el akárhány év is, az 
érintettek és családtagjaik 
nem felejtik el az átélt igaz-
ságtalanságot, a fájdalmat, 
a meghurcoltatást. A város-
háza árkádsorán már akkor 
tapintható volt a megérintett-
ség, amikor Fehér Tímea el-
szavalta Danajka Lajos Bú-
csú szülôfalumtól 1947-ben 
címû versét, és Laurinyecz 
Mihály azt énekelte: Elindul-
tam szép hazámból… 

– „Hol születtünk em-
bernek, az a haza / Széles 
e világon lehet szép ottho-

na / Feledni a szülôföldet? 
/ Nem lehet soha!” – írja 
versében a kitelepítést átélt 
Bordács Ilona. A felvidéki 
magyarság 1945 és 1948 
közötti megrázó történetére 
emlékezünk. Azokra, akiket 
katonai erôszakkal szakítot-
tak ki szülôföldjükrôl. Arról a 
földrôl, ahova Huba vezérrel 
érkeztek, és számukra Ár-
pád fejedelem a mai Csalló-
közt, Mátyusföldet, a Garam 
és az Ipoly menti hátságot, 
a Gömöri vidéket jelölte ki 
szálláshelyül – kezdte beszé-
dét Kiss Tibor. Az alpolgár-
mester beszélt arról, hogy 
a hatalom ki akarta tépni a 
szülôföldet a Felvidék ma-
gyarságának szívébôl. De ez 
nem sikerült! Nem sikerült, 
mert a szülôföld szeretetét 
ma, hatvanhat év elteltével is 
a szívükben hordják. 

Az áttelepített magya-
rokat kínozta a honvágy, a 
csehszlovák hatalom azon-
ban nyolc évig nem engedte 
meg számukra, hogy szülô- 
földjükre lépjenek, még sze-
retteik, szüleik, az ott maradt 
nagyszülôk temetésére sem 
mehettek haza. Csak remél- 
ni tudták, hogy egyszer majd 
kevesebb lesz a könny, a fáj-
dalom, és elmondhatják, mi is 
történt velük... 

Kiss Tibor hangsúlyozta, 
hogy az anyaországba áttele-
pített magyarok szorgalmuk-
kal, munkájukkal, tudásukkal 
mindenütt helytálltak. Gazda-
gították azokat a településeket, 
ahová a sors vetette ôket. Itt, 
Békéscsabán is gyûlölködés 
nélkül, bölcsen éltek és élnek 
ma is, szívükben az átéltek és 
a szülôföld emlékével. 

Mikóczy Erika

„Hol születtünk embernek, az a haza”
Közel egy éve mûködik együtt a város és az MNHH

A Kulturális Központok Országos Szövetségének elnöke

A vetélkedés fô célja, hogy az egészséges ételeket esztétikus környezetben fogyasszák

Szívükben a szülôföld emléke
A Felvidékrôl kitelepítettek emléknapja

Országos elnök 
Szente Béla

Étkezési kultúra a Mintamenzán
Pályázatot hirdetnek csabai intézmények számára

Senki sem marad adás nélkül
Gôzerôvel zajlik a digitális átállás



Költészet napi író-olvasó 
találkozót rendeztek nemré-
giben a Lencsési Közössé-
gi Házban Sarusi Mihállyal, 
akivel Takácsné Olasz Irén 
könyvtáros beszélgetett. 
A „szakmahalmozónak” is 
nevezhetô, csabai születésû 
polihisztor az újságírás mel-
lett népmûvelôként, könyv-
tárosként is dolgozott, sôt, 
nôi fodrász végzettséggel 
is rendelkezik, de matróz-
ként és mozigépészként 
is kereste már kenyerét. 
A sokrétû tollforgatót az 
Arad–Csongrád megyei 
Kisiratos díszpolgárává vá-
lasztották. 

A közösségi házban a 
2002-ben, a Tevan Kiadó 
gondozásában napvilágot 
látott Fekete-Zaránd címû kö-
tetét ismerhettük meg, amely 
a Körösök forrásvidékén élô 
magyarság XX. századi há-
nyattatásait és a beolvasztó 
törekvések ellenére, a XXI. 
századba is átlépô magyar 

„szigetvilágot” ábrázolja. Mint 
azt Sarusi Mihály elmondta, 
hogy amikor 1998-ban Ro-
mániában volt és házról házra 
járt, megdöbbentette, amit ott 
hallott: Gyantán 1947-ben 50 
embert lôttek le a románok, 
köztük egy románt is, akinek 
magyar volt a felesége… Re-
metén pedig a patakpartra ál-
lították a magyarokat, s lôtték 
ôket a vízbe. Mindez nem vé-
letlen, hiszen a történelmi Ma-

gyarország mintegy 63 ezer 
lakosú Zaránd vármegyéjét 
1876-ban törvénnyel szüntet-
ték meg. Nagyobbik részét 
Hunyad, kisebbik részét Arad 
vármegyéhez csatolták.

Az esten az is kiderült, 
hogy a nekünk, csabaiaknak 
oly kedves Sarusi-mûvet, A 
csabai Szajnán címû példá- 
nyait ellopták a megyei könyv-
tárból… 

Vándor Andrea
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Április 25-én 17 órától Play- 
back színház felnôtteknek 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban
Április 25-én 19 órától Dalok 
régrôl és nemrégrôl – Pres-
ser Gábor, Rúzsa Magdi, Fa-
lusi Mariann és Szabó Tamás 
közös estje a Csabagyöngye 
Kulturális Központban
Április 27-én Royal Vod-
ka Fighter’s Run a Pósteleki 
Szabadidôparkban, 28-án 
Fighter’s Run gyerekverseny
Április 27-én Gyógyító nap 
a VOKE Vasutas Mûvelôdési 
Házban
Április 28-án 9 órától a 
Csaba Centertôl indul a 34. 
Nemzetközi Sportgála: 20 
km-es férfi és nôi gyalogló 
országos bajnokság, fiatal-
korúak hosszú távú gyalog-
ló országos bajnoksága és a 
19. Békéscsabai Utcai Futó-
verseny
Április 29-én 15 és 19 órá-
tól Ádámok és Évák Ünne-
pe – Bibliai történetek a Jókai 
színházban
Május 1-jén majális a Körö-
sök Völgye Látogatóközpont-
ban és Hagyományôrzô retro 
majális Pósteleken

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!

TANKCSAPDA-koncert
Május 3-án 19 órakor

Elôzenekarok: Szeg, Ektomorf
Jegyek elôvételben a Mol-benzin- 
kutakon 2999 Ft-os, a helyszínen 
3499 Ft-os áron kaphatók. 

4. Békéscsabai Táncfesztivál
és 19. Táncgála

Május 4. 
15.00 A táncfesztivál versenyprog-

ramjai
19.00 Élet és tánc a Körösök völgyé-

ben – a Tabán Táncegyüttes 
elôadása. 

20.30 Néptánctáncház
Május 5. 
10.00 Zenés, táncos, szórakoztató 

bemutatók
14.00 A Táncfesztivál versenyprog-

ramjai
18.00 19. Táncgála, sztárvendég: 

a Csillag Születik címû 
mûsorban Quantum XXL 
néven megismert Black Time 
táncegyüttes. 

A kétnapos rendezvény látogatása 
díjtalan. A táncgálára 1300 Ft a 
jegyár. Információ és jegyértékesítés 
a Csabagyöngye Kulturális Központ-
ban (Széchenyi u. 4., tel.: 66/449-222)

Országos rejtvényfejtô verseny 

Május 11. (szombat)
11.30 Ifjúsági kategória: alsó tagozat, 

5–6. és 7–8. osztály. 
14.00 Felnôtt kategória: kezdô, hala-

dó, mesterjelölt és mester. 

Május 12. (vasárnap)
10.00 Csapatverseny felnôttek és ál-

talános iskolás diákok részére
A nevezés díjtalan. 
További információ: Hankóné Zsilák 
Katalin (30/609-1766 és 66/447-914)

Országos Rajzfilmünnep 
Május 12., 14.00–18.00 

A programban az animációs mûfaj 
meghatározó, magyar és nemzet-
közi, klasszikus és kortárs mûvei 
szerepelnek. 
A rajzfilmünnephez kapcsolódva 
kisiskolások rajzait várjuk április 
30-áig a Csabagyöngyébe, melyeket 
a rendezvény napján kiállítunk. Tech-
nikai és méretmegkötés nincs.
A beérkezô alkotásokból animációs 
film készül, aminek bemutatója május 
12-én 14 órakor lesz a CSaKK-ban.

Május 16., 19.00 Macskák

a Madách Színház elôadása a Csaba-
gyöngye Kulturális Központban
Az elôadásra minden jegy elkelt. 

Május 16-áig 
a Munkácsy Emlékházban

„Új utakon Munkácsy nyomában” 

Munkácsy-díjas mûvészek bemuta-
tója – Schrammel Imre Kossuth-díjas 
keramikus, szobrász kiállítása
A Csabagyöngye Kulturális Központ 
Puebla kultúrautalvány-elfogadó 
hely. Az intézményben várhatóan 
május elsô hetétôl lehetôség lesz 
bankkártyás fizetésre. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Kiállítás 

A • XVIII. Alföldi Fotószalon anyagából összeállított kiállítás megte- 
kinthetô április 30-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 
A diákoknak és felnôtteknek meghirdetett • Fotósuli III. és IV. tanfolyama 
hallgatóinak alkotásaiból válogatott kiállítás tekinthetô meg május 8-áig, 
hétköznapokon 8-tól 18 óráig a közösségi ház tanácskozótermében.
Május 4., szombat 15.30 óra: • A Lengyel Alkotmány Ünnepe tiszte-
letére a „Lengyel út a szabadságig – a szolidaritás 33 éve” címû ki-
állítás megnyitója. Megnyitja: Karol Biernacki, a Lengyel Köztársaság 
magyarországi tiszteletbeli konzulja. Megtekinthetô május 17-éig, hét-
köznapokon 8-tól 18 óráig.

Ismeretterjesztô elôadás

Április 29., hétfô 14.30 óra: • A test és a lélek ápolása idôs korban. A 
nyugdíjasklub vendége Saral Márta kozmetikus.
Május 6., hétfô 17 óra: • „A kertészeti növényvédelem aktuális felada-
tai” címmel Pljesovszky Tibor területi képviselô tart elôadást a Kertba-
rát kör foglalkozásán.
Május 10., péntek 15.30 óra: • A madarak és fák napján Boldog Gusz-
táv, a Zöldcsütörtök Természetvédô Egyesület szakmai vezetôjének 
elôadása „A Csabai Parkerdô madárvilága” címmel a Természetjáró 
kör összejövetelén.

Tornák

Nyugdíjastorna • – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. Vezeti Abonyiné 
Cseke Éva gyógytornász-testnevelô.
Baba-mama torna • – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fö-
lött és 10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
Egészségmegôrzô torna • 40 éven felülieknek – minden kedden és 
csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig. 
Szülésre felkészítô torna • – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – min-
den héten, kedden 16 órakor.
Kismamatorna • – a várandósság 20. hetétôl ajánlott – minden kedden 
17 órakor.

 A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti. 
Alakformáló torna • – minden héten kedden és csütörtökön 18.30-tól 
19.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.
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APÁRÓL FIÚRA

családi hagyományôrzô játszóház a Meseházban
2013. május 4-én, szombaton 14 órától.

Kalendárium: pünkösdi népszokások• 
Mûhelymunka: növényfestés• 
Nagymama kamrája: krumplinyak• 

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

2013. május 8-án, szerdán 18 órától a Békési út 15-ben.
Mûsoron: régi magyar filmhíradó, SZELÍD MOTOROSOK.

MUZSIKÁLÓ UDVAR

2013. május 9-én, csütörtökön 19 órától a Meseház udvarán, Bé-
kési út 17. LIGHTS OUT! (Románia)
Teo Retegan – ének, billentyû, Andrei Bobis – gitár, Andrei Sincraian 
– gitár, Oana Pop – dob, Alex Bondor – basszus.
A belépés ingyenes!

WEÖRES 100 – rajzpályázat

Weöres Sándor magyar költô 1913. június 22-én született Szom-
bathelyen. Éppen száz esztendôvel ezelôtt. A Meseházban egész 
éves programsorozattal emlékezünk a méltán híres, kiváló költô, 
mûfordító, irodalomtudósra, melynek részeként pályázatot hirdetünk 
3–14 éves korú gyermekek számára, aminek témája Weöres Sán-
dor verseinek rajzos megjelenítése. Egy pályázó, egy – tetszôleges 
technikával készült – alkotással pályázhat. A beküldött alkotásokon 
kérjük feltüntetni a készítô nevét, életkorát, címét (iskoláját). A beér-
kezett pályamunkákat szakmai zsûri értékeli, a legjobbakat kiállítás 
keretében mutatjuk be a Meseházban. Beküldési határidô: 2013. 
május 10. Címünk: Meseház, Békéscsaba, Békési út 15–17. Kíván-
csian várjuk rajzaitokat!

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Az író a Lencsési Közösségi Ház vendége volt

Már több mint ezerötszázan tettek állampolgársági esküt 
Békéscsabán

Isten éltesse 
a szépkorúakat!

Állampolgársági eskü 
a városházán

Hodut László (90) Timár Vince (90)

Költészetnap Sarusi Mihállyal
Fekete-Zaránd és A csabai Szajna

 

Fekete-Körös-
kiállítás

A Körösök Völgye Láto-
gatóközpontban május 8-án 
15 órakor nyitja meg kapuit 
a Fekete-Körös vándorkiál-
lítás. A megnyitót követôen 
Szelekovszky László mutatja 
be faragványait, majd 16.30-tól 
a Körösök Völgye élményma-
gazin író-olvasó találkozóján 
a szerzôk válaszolnak a kiad-
vány készítésével kapcsolatos 
kérdésekre. A kiállítással pár-
huzamosan az élménymaga-
zin fotópályázatára beküldött, 
a szerkesztôség által legjobb-
nak ítélt Körös-völgyi termé-
szetfotók is megtekinthetôk 
lesznek.

w w w . c s a b a i m e r l e g . h u



Születésének száztizedik, 
halálának harmincadik évfor-
dulója alkalmából a Munkácsy 
Mihály Múzeum emlékkiállí-
tást rendez Kerekes György 
festômûvész, mûvésztanár al- 
kotásaiból – tudtuk meg Med- 
gyesi Páltól, a múzeum igaz- 
gatóhelyettesétôl, aki Gyar- 
mati Gabriella mûvészettörté- 
nész és a mûvész fia, dr. Ke-
rekes Attila társaságában a la-
kossághoz fordult segítségért. 

– Kérjük, hogy akinek Ke-
rekes Györgytôl bármilyen 
tárgyú kép van a birtokában, 
szíveskedjen kölcsönadni a 
kiállítás idôtartamára a mú-
zeumnak. A képekért az in-
tézmény és dr. Kerekes Attila 
vállal felelôsséget – mondta 
Medgyesi Pál. 

Dr. Kerekes Attilától meg-
tudtuk, hogy zilahi születésû 
édesapja, Kerekes György 
már fiatalon beállt a Székely 
Hadosztályba, és részt vett 
az elsô és a második világ-
háborúban is. A Mûszaki 

Egyetem építészeti szakán 
kezdett tanulni, aztán átment 
a Képzômûvészeti Fôiskola 
festészeti és rajzpedagógiai 
szakára. Tanított Budapes-
ten, Kaposváron és 1935-tôl 
Békéscsabán. A háború után 
újra bekapcsolódott Békés-
csaba szellemi életébe, de 
háttérbe szorult, tanításból 
és festmények eladásából 
tartotta fenn családját. 1965-
ben ment nyugdíjba és 1982 
ôszén hunyt el Békéscsabán. 

Gyarmati Gabriella el-
mondta, hogy a tárlaton kü-
lön egységet alkotnak majd a 
harmincas évekbôl származó 
képek, a családi képek, a ka-
tolikus egyházvezetôk portréi, 
illetve a késôbbi tájképek. A 
múzeum április 30-áig várja a 
felajánlásokat, hétköznapon-
ként délelôtt 10 és 12 óra kö-
zött, a 06-20/346-9934-es te-
lefonszámon, hogy a mûvész 
pályájának minél szélesebb 
anyagát tárhassák elénk. 

Mikóczy Erika

– Milyen új tervekkel, kon- 
cepcióval készül az elkövet- 
kezendô idôszakra?

– Tulajdonképpen a régi- 
vel: nincs új koncepcióm, 
marad a régi. Ezen a téren 
konzervatív vagyok: az elé-
gedett olvasó a legfonto-
sabb, hiszen ezért hozták 
létre a könyvtárakat. Emel-
lett és nem e helyett kiemelt 
feladatunk a könyvtári szol-
gáltatások minél szélesebb 
körben való elterjesztése – 
tisztességes színvonalon.

– A kistelepülések ellátá-
sa is közvetlenül a megyei 
könyvtárhoz tartozik, bár egy 
kicsit másképp, mint koráb-
ban.

– Az eddigi kistérségi el-
látási forma átalakult. Míg 
korábban nyolc, most az új 
törvényi szabályozással 43 
településért vagyunk fele- 
lôsek az új könyvtárellátási 
szolgáltatási rendszerben. 

– Mindez megnövekedett 
feladatkört is jelent. Mekkora 
a személyi állomány?

– Huszonöt dolgozóval 
vett át minket a város, most 
harmincan vagyunk. Négy 

könyvtárossal és egy kultu-
rális referenssel lettünk töb-
ben, és nyolc közmunkás is 
segíti a könyvtári állomány 
digitalizálását. A kulturális re-
ferens feladata a különbözô 
író-olvasó találkozók, irodal- 
mi délutánok, kiállítások szer- 
vezése.

– Milyen új szolgáltatáso-
kat kínálnak a régi és az új 
olvasóknak?

– A jó minôségû hagyo-
mányos szolgál tatások 
mellett újakra is törekszünk 
– hosszabb nyitva tartás-
sal: eddig délután kettôtôl 
vártuk az olvasókat, ter-
veink szerint hamarosan 
délelôtt 11-tôl este hétig le-
szünk nyitva. Az evangéli-
kus egyházzal és a szlovák 
nemzetiségi önkormány-

zattal karöltve például a 
régi anyakönyveket tesszük 
hozzáférhetôvé, de kiemelt 
feladatunk a megyei kiad-
ványok, helytörténeti mun-
kák digitális feldolgozása 
is. A szlovák könyvtári rész-
legünk továbbra is nyitva áll 
a látogatók elôtt. Az iskolai 
könyvtárosokkal is igen 
jó a kapcsolatom. Talán 
nem véletlenül, hisz iskolai 
könyvtárosként töltöttem 
életem jó részét: 1980-tól 
2002-ig, dolgoztam a peda-
gógiai szakszolgálatnál is, 
és 2007-tôl a megyei könyv-
tárnál. A múzeummal és a 
színházzal eddig is szoros 
volt az együttmûködés, s 
a városi intézményekkel is 
erre törekszünk.

Vándor A.

– A múzeumot csabaiak 
építették kultúrájuk megôr- 
zése, továbbörökítése cél-
jából az 1899-es múzeumi 
egyesület létrehozásával. In- 
tézményvezetôként hogyan 
kívánja a jelent összekapcsol-
ni a múlt hagyományaival?

– Már az egyesület alap-
szabályában szerepelt, hogy 
a leendô múzeum feladata a 
Csabához köthetô tárgyak 
gyûjtése, bemutatása, köz-
kinccsé tétele. Ma is ez a cél. 
Az intézmény 1950-ig vá-
rosi múzeumként mûködött, 
1962-ben került a megyé-
hez, 2012-ben a megyei in-
tézményfenntartó központ 
irányítása alatt mûködött, így 
most nagy öröm számunk-
ra, hogy 63 év után ismét a 
csabaiaké lett. Maga az épü-
let Wagner József és Ádám 
Gusztáv tervei alapján 1912-
ben épült és 1914-ben adták 
át. Nagyszabású rendez-
vénysorozattal készülünk a 
centenáriumra.

– Eleink megelôzték koru-
kat! Már akkor igen modern-
nek számított az épület.

– Múzeumépítészetileg va-
lóban megelôzték korukat, 
a kiállítási termek kapcso-
lódnak egymáshoz, körbe-
járható a ház, s középen a 
nagyterem a maga 170 négy-
zetméterével, üvegtetôvel biz-
tosított, világos belsô terével 
a Dél-Alföld egyik legszebb 
kiállítótere: minden mûvész 
álma, hogy itt állítson ki. 

– Mazán László karikatú-
ra-tárlatával indult az „Ami 
csabai” sorozat. Milyen tema-
tikájú kiállításokat terveznek a 
sorozatban?

– A rendkívüli csabai em-
berek bemutatását nem vé-
letlen, hogy Mazán tanár úrral 
kezdtük, aki karikatúráin ke-

resztül hitelesen ábrázolta a 
befogadó, jóságos, szeretetre 
méltó csabaiakat. Jövôre a 
csabai feltalálókat bemutató 
kiállítást rendezünk: olyan je-
les személyiségekkel, mint Ôs 
Lajos, a helikopter legkoráb-
bi feltalálója, aki megelôzte 
Asbóth Oszkárt is, vagy 
Stark Adolf szôlész-borász, 
a Csabagyöngye szôlôfajta 
nemesítôje, Mokry Sámuel 
búzanemesítô, Réthy Béla 
gyógyszerész, a Pemetefû-
cukorka megalkotója, Kvasz 
András repülôgép-építô, Lip- 
ták Pál, a vasbetonszerkezet 
gyártásának tökéletesítôje 
– és még sorolhatnám mind-
azt, ami nekünk, itt élôknek 
fontos, ami az életünk része, 
„Ami csabai”. 

V. A.

5Csabai Mérleg

Az idén emlékeztünk meg 
Munkácsy Mihály születé-
sének 169. évfordulójáról. A 
Borsos Miklós által készített 
Munkácsy-szobornál a mú-
zeumalapító csabai elôdök 
elôtt is tisztelegtünk egyben, 
akik közadakozásból építet-
ték fel a város múzeumát. 

Haán Lajos evangéli-
kus lelkész már az 1860-as 
években foglalkozott a he-
lyi múzeum létrehozásának 
gondolatával. A kezdemé-
nyezés Varságh Béla gyógy-
szertár-tulajdonosé: az általa 
1899-ben összehívott érte-
kezleten határozták el a mú-
zeumi egyesület felállítását, 
pártfogójuk Zsilinszky Mihály 
vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztériumi államtitkár volt. A 
múzeumot 1914-ben avatták 
fel. Fenntartását 1925–1936 
között 90-92 százalékban, 
majd teljes egészében a vá-
ros biztosította. 1950-ben 
állami kezelésbe került, 1951-
ben vette fel Munkácsy ne-

vét, de volt tulajdonosa már 
a megye is, így most külön 
öröm, hogy visszakerült a vá-
roshoz, amely mindig a ma-
gáénak érezte a múzeumot.
Sokat látott falak ezek! Járt itt 
Féja Géza, Bartók, Kodály, itt 
mûködött az Auróra Kör is… 
Évente mintegy 20 000 láto-
gatót fogadott, és sok neves 
alkotó kiállításának adott már 
otthont. Idôszakos és állan-
dó tárlataival is szolgálta és 
szolgálja a csabaiakat. 

Vándor Andrea

Kultúrmisszió csabai módra

Jegyzet

Az elégedett olvasókért
Hosszabb nyitva tartással vár a könyvtár

Ami csabai
Új törekvések a Munkácsy múzeumban

Rakonczás Szilvia: Új szolgáltatásokra is törkeszünk Ando György: A neves elôdök hagyományait is folytatjuk

A múzeum április 30-áig várja a felajánlásokat

A márciusi közgyûlés 
döntése nyomán április 
elsejétôl Rakonczás Szilvia 
a megyei könyvtár kineve-
zett igazgatója öt évre. Az 
igazgatót elképzeléseirôl, 
terveirôl kérdeztük.

A Munkácsy Mihály Mú-
zeum 63 év után ismét vá-
rosi fenntartásba került. 
Ando Györgyöt – akit a 
márciusi közgyûlés dönté-
se nyomán az intézmény 
kinevezett igazgatójaként 
tisztelhetünk – vezetési 
elképzeléseirôl, terveirôl, a 
múzeumi tárlatok új temati-
kájáról kérdeztük.

Ételosztás
A Békéscsabai Evangé-

likus Szeretetszolgálat és a 
Békéscsabai Evangélikus 
Egyházközség április 27-én, 
szombaton 12 órától nyolc-
száz adag étel oszt elvitelre 
az evangélikus nagytemplom 
elôtt.

A Magyarországi Evangé-
likus Egyház Tedd teljessé a 
mosolyt! kampánya kereté-

ben, április 27-én országszer-
te több városban osztanak 
ételt. Nálunk a Békéscsabai 
Evangélikus Szeretetszolgálat 
és a Békéscsabai Evangélikus 
Egyházközség a nagytemp-
lom elôtt vár mindenkit ezen a 
napon déli tizenkét órától. Az 
étel elvitelre lesz, a szervezôk 
kérik, hogy ételhordót min-
denki vigyen magával.

Felhívás kitüntetés 
adományozására

A Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyû- 
lésének Elismerése kitüntetést 
a közgyûlés szeptemberi ülésén 
adják át.

Az elismerés kimagasló tel-
jesítményért adományozható, 
magánszemélyeknek vagy kö-
zösségeknek egyaránt, akik 
Békéscsabán hosszú ideje – 
legalább 10 éve – rendszeresen 
kiemelkedô munkát végeztek az 
élet bármely területén, vagy egy 
jelentôs cselekedettel (tevékeny-
séggel) a város jó hírnevét öreg-
bítették.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek:
• Békéscsaba város önkormány-

zati képviselôi,
• a nemzetiségi önkormányza- 

tok,
• a közgyûlés bizottságai,
• a jegyzô,
• az önkormányzati intézmények 

vezetôi,
• a városban mûködô öntevé-

keny csoportok, alkotó és 
mûvészeti közösségek, civil 
szervezetek,

• egyházak.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy vagy kö-

zösség pontos adatait,
• az adományozás alapjául szol-

gáló tevékenység vagy alkotás 
részletes ismertetését, méltatá-
sát.

Az elismerés odaítélésére a 
közgyûlés jogosult, amelyrôl mi- 
nôsített többségû határozattal 
dönt. A javaslatok értékelését a 
Kitüntetési rendelet alapján létre-
hozott munkacsoport végzi.

A javaslatokat 2013. május 31-
áig kell megküldeni Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatala Titkársági Osztály Jogi, 
Önkormányzati és Szervezési 
Csoport címére (Békéscsaba, 
Szent István tér 7. I. emelet 114. 
iroda). A határidô jogvesztô.

Önkormányzati képviselôk a 
közgyûlés szeptemberi üléséig 
is javaslatot tehetnek, kizárólag 
abban az esetben, ha a fenti 
határidôre nem érkezik legalább 
három javaslat.

A lakosság segítségét kérik
Kerekes György-emlékkiállítás



Ilan Mor, Izrael magyar-
országi nagykövete szerint 
az antiszemitizmus elleni 
harcban az oktatás és a pár-
beszéd a legfontosabb. Úgy 
véli, a gyûlölet alapja a tájé-
kozatlanság, a másik nem 
ismerése.

– Ön szerint milyen mértékû 
az antiszemitizmus Magyaror-
szágon?

– Magyarország nem egy 
antiszemita ország, de a jelen-
ség létezik. A kérdés az, hogy 
a társadalom és az ország 
vezetôi – a politikusok, az ér-

telmiség, a jog képviselôi, a ta-
nárok – mit tesznek, hogy har-
coljanak a krónikus kór ellen, 
amit úgy hívunk: antiszemitiz-
mus. Nekik nagy felelôsségük 
van ebben a küzdelemben.

– Ön szerint mi a legna-
gyobb probléma?

– A tájékozatlanság és a 
félelem. Sokan nem igazán 
ismerik azokat, akik külön-
böznek tôlük valamiben, és 
emiatt félnek. A félelem pe-
dig démonizál.

– Mi lehetne a valós meg-
oldás az antiszemitizmussal 
szemben?

– A megoldás otthon kez- 
dôdik. A szülôknek már 
egész kis korban meg kel-
lene tanítani gyermekeiket, 
hogy ne féljenek másoktól, 
tiszteljenek mindenkit, tole-
ranciával és szimpátiával for-
duljanak azok felé, akiknek 
más a vallásuk vagy a bôrük 
színe. Hogy megszûnjön a 
félelem, azt javaslom, hogy 
a gyerekekkel keressék fel 
zsidó szomszédaikat, a zsi-
nagógákat és beszéljenek 
fiatal zsidókkal. Ekkor rá 
fognak jönni, hogy sokkal 
több bennük a közös, mint 

a különbség. Érdemes lenne 
Izraelrôl olvasniuk, sôt, el is 
látogatni oda, hogy a saját 
szemükkel lássák az egyet-
len, modern zsidó államot. 
Az antiszemitizmus elleni 
harcban az oktatás és a pár-
beszéd a legfontosabb.

– Mit gondol azokról, akik 
antiszemitizmusra hivatkozva 
hagyják el Magyarországot?

– Egy demokratikus társa-
dalomban mindenkinek meg-
van a joga a szabad mozgás-
ra, és hogy azt tegye, amit 
szeretne.

szd

Rácz Norbert, az egyik 
piaci hentesüzlet dolgozója 
lapunknak elmondta: ameny-
nyiben megnövekszik egy 
áruféleség iránti kereslet, lo-
gikusan emelkedik az ára, de 
ennek a fordítottja is igaz.

– Most egy ideig a szarvas 
lesz olcsó, de valószínûleg 
drágábban adják majd, ha 
elkezdôdök a turistaszezon, 
mert akkor az éttermek fel 
fogják vásárolni. A mi vevôink 
még inkább meglepôdnek 
az olcsó szarvashús láttán, 
és sokan a marha helyett 
vásárolják. A két hús ugyan-
azon ételekre való, a készítési 
idejük hasonló, bár eltérôen 
javasolt azokat fûszerezni – 
mondta a hentes, aki szerint 

nem tart sokáig a vevôk szá-
mára a kánaán. 

Balsay Miklós, a Magyar 
Vadgazdálkodók Egyesüle-
tének elnöke rávilágított: a 
probléma nem magyar sajá-
tosság. – Egész Európában 
ez a helyzet. A fogyasztók 
nyilván nem érzik bajnak az 
alacsony árakat, mi annál in-
kább. A túlszaporodott vad-
állomány akkora kárt okoz 
a mezôgazdaságban, hogy 
az a csökkentett áron eladott 
vadhúsból nem térül meg. A 
szarvasvadászat szezonja feb-
ruár 28-án véget ért. Aki április-
ban is friss szarvast talál a bol-
tokban, alighanem tenyésztett 
állat húsával találkozik. 

Kóré Károly

– Húsz évvel ezelôtt vettem 
egy 1350 négyzetméteres tel-
ket, amin barackot kezdtem 
termeszteni. Miután láttam, 
hogy ez mennyi gyümölcsöt 
hoz, azt mondtam magam-
nak, ennyit egy állam sem 
termel meg. Ez indított el az 
úton. Létrehoztam a saját 
miniállamomat zászlóval, him-
nusszal, mindennel, ami kell 
hozzá. Nem is kellett sokat 
várni, a BM azonnal kiszállt, 
és érdeklôdött a polgármes-
ternél, ki akarok-e válni a ma-
gyar államból. Megnyugtatták 
ôket, hogy tudnak rólam, és 
nem kell aggódni. Folytat-

hattam tevékenységemet, 
létrehoztam egy szoborpar-
kot, ahol olyan embereknek 
állítottam emléket, akik érték-
rendjével azonosulni tudtam. 
Az indiai államtól kapott en-
gedélynek hála, el is nevez-
tem Gandhiának a területet. 

Nem volt hosszú életû 
Gandhia, ugyanis Almásy lá-
nyát elrabolták és megölték. 
Ettôl az idôs „államfô” pánik-
beteg lett, és felhagyott nagy 
álma megvalósításának be-
teljesítésével. Végül elajándé-
kozta a területet, és a gyógyu- 
lásra fókuszált. 

Molnár

Desmond Lachman pro-
fesszor, az IMF egykori igaz-
gatója szerint a német kor-
mány is tisztában van vele, 
hogy hosszabb távon az 
euró körüli problémák meg-
oldhatatlanok, az övezet, 
illetôleg az unió szétesése 
már beindult, az Egyesült 
Államok pedig kénytelen el-
távolodni Európától. Tudja 
ugyan, hogy óriási gazdasá-
gi károk fogják érni ôt is az 
európai szétesés miatt, de 
továbblép és figyelme egyre 
inkább Ázsiára összponto-
sul.

– Az eurózónában je-
lenleg nagyobb a válság, 
mint az Európai Unióban. 
Ennek az az oka, hogy az 
eurózónában nagyon eltérô 
fejlettségû országok van-

nak. Spanyolország, Görög-
ország, Portugália és Ciprus 
belépését az erôs gazdaságú 
országok erôltették, hiszen a 
közös valuta megkönnyítette 
számukra a befektetéseket 
és a hitelezést. Az olcsó hi-
teleknek köszönhetôen pe-
dig a német export óriási 
mértékben növekedett. A 
fejletlenebb államok azon-
ban nem voltak képesek ezt 
visszafizetni. Aztán az USA-

ból indulva megkezdôdött a 
válság. Ha pedig az Ameri-
kai Egyesült Államok köhög-
ni kezd, akkor bizony Európa 
is náthát kap – magyarázta 
lapunknak Csath Magdolna 
közgazdász. – Az Európai 
Unió a kezdetekkor a konver-
gencia és a szolidaritás sza-
vakat tûzte a zászlajára, ez 
azonban mára megváltozott. 
A gazdag országok saját ér-
dekei szerint próbálnak cse-

lekedni. Hosszú távon azon-
ban ez rossz politika. Egy 
egységesebb európai gaz-
daság sokkal ütôképesebb 
lenne, jelenleg azonban az 
EU rossz irányba halad, és a 
szakadékok csak nônek az 
országok között. Úgy tûnik, 
az Egyesült Államok is elfor-
dult Európától, nem tekinti 
valós gazdasági partnernek, 
inkább a fejlôdô ázsiai or-
szágok felé próbál nyitni. 

iBulvár / Közélet

Rossz irányba tart az Eu-
rópai Unió, politikája pedig 
már rég nem azok mentén 
a hangzatos elvek mentén 
halad, amiket a kezdetek-
kor a zászlajára tûzött. Az 
IMF egykori igazgatója 
szerint már az erôs euró-
pai országok is belátták: 
az euróövezet hamarosan 
menthetetlenül szétesik.

Húsz éve alapították az önálló Gandhia miniállamot Röszke 
területén. A „barackköztársaság” mára csak emlék. Almásy 
István ötletgazda, „államalapító” a határ menti település la-
kójaként ma is lát fantáziát akkori álmaiban, terveiben.

Felére esett a szarvashús ára a piacokon. Aminek a fo-
gyasztók örülnek, viszont a vadgazdálkodók bosszankod-
nak. Az utóbbi évben a hazai erdôk szarvasállománya túl-
szaporodott. A többletet a terveknek megfelelô ütemben 
kilôtték, ám a hûtôházakban felhalmozódott a vadhús. Jelen-
leg a szarvascomb ugyanannyiért kapható, mint a marha.

Ha az USA elkezd köhögni, 
az EU is náthás lesz

Ilan Mor: Magyarország nem egy 
antiszemita ország

Elbukott 
a barackköztársaság

Felére esett 
a szarvashús ára
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Egy drámaíró verseny saj- 
tótájékoztatóján Pesty-Nagy 
Kati rendezô elôhúzott tás-
kájából egy bekeretezett, 
üveglapok között lévô pa-
pírt. – Ez Jókai Mór kézira-
ta, a Kôszívû ember fiai két 
oldala. Szeretném a békés-
csabai színháznak ajándé-
kozni – mondta a döbbent 
közönségnek a rendezô. 
Lapunknak azt is elmesélte, 
hogy került a birtokába ez 
az irodalmi kincs. – Feszty 
Masa, Jókai Mór unokája, 
jóban volt az én családom-
mal. Akik Masa szemében 
emberségbôl jól vizsgáztak, 
azoknak 1-1 oldalt ajándéko-

zott nagyapja hagyatékából 
– magyarázta Pesty-Nagy 
Kati, akinek nagypapája Be-
nedek Elek unokaöccse volt. 
A rendezô örül, hogy ezentúl 
a békéscsabai színházban 
bárki megtekintheti a relikvi-
át. – Évek óta keresem, hogy 
hol volna méltó helye ennek 
a kéziratnak. Otthon nem 
merem tartani, felhívtam 
múzeumokat; azt mondták, 
hogy egy raktárzugba kerül-
ne. Én meg azt gondoltam, 
hogy ez ennél többet ér. 
Most méltó helyre kerül, egy 
méltó alkalomból, a forrada-
lom ünnepének idején.
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– Mivel én már kisgyer-
mekkoromtól kezdve sakkoz-
tam, rájöttem, hogy az életem 
rengeteg pontján hasznos ez 
a tudás. A Sakkpalota név-
re hallgató program során 
elkezdtünk pedagógusokat 
is bevonni a munkába – ma-
gyarázta Polgár Judit, a világ 
elsô számú sakkozónôje. 
– Ez a sport számos kész-
séget fejleszt, gondoljunk 
a logikára, a kreativitásra, a 

tiszteletre, rendszerezésre, 
szabálykövetésre. Hasznos 
kiegészítô tantárgya lehet a 
matematikának is. Ugyanak-
kor megtanít arra, hogy egy 
problémát mindig több szem-
pontból kell megvizsgálni. 

A különleges módszer már 
eddig is szép eredményekkel 
büszkélkedhet, megálmodó-
ja pedig kíváncsian várja, mit 
hoz a jövô.

Baku György

Jókai Mór-kézirat 
került elô

Tiszteletre nevel a sakk

A magyar fiatalok jelentôs 
része a szüleivel él. Nem-
csak külföldön, de itthon is 
népszerû az úgynevezett 
„mamahotel”. A pszicholó-
gus szerint sokan azért nem 
hagyják el a családi házat, 
mert félnek a felelôsségtôl. 

A mamahotelt társadal-
mi helyzettôl függetlenül 
„igénybe veszik” a fiatalok, 
igaz, eltérô okokból. A szegé-
nyebb családoknál szükség 
van minden pluszkeresetre, 
míg a tehetôsebb rétegnél a 
diplomák megszerzése miatt 
jelentôsen meghosszabbod-
nak a tanulással töltött évek. 
Akadnak olyan fiatalok is, akik, 
bár anyagilag megtehetnék, 
hogy elköltözzenek, mégis 
inkább a családi együttélést 
választják. 

– Harmincéves vagyok 
és otthon élek. Szeretnék-e 
változtatni? Néha azt érzem, 
igen. Amikor este nem a 
„megszokott idôben” érek 
haza, édesanyám már csö-
rög is, hogy merre járok. Miért 

nem változtatok mégis? Mert 
a hazaérkezés után néhány 
kedves szóval ráveszem, 
hogy este 11-kor szendvicset 
csináljon nekem. Vagy ami-
kor csak benyúlok a szekré-
nyembe és a ruhák tisztán, 
összehajtogatva ott vannak. 
Fogalmam sincs például ar-

ról, hogy mûködik a rezsifize-
tés. Most csak kiszámolom, 
mennyi pénzt adok édes-
anyámnak. Lusta vagyok, és 
igenis jó érzés, hogy ebben a 
korban is a „kicsi fiú” vagyok 
– tette hozzá a férfi.

Csides Kata pszicholó-
gus szerint nemzetközi je-

lenség, hogy a gyerekek 
egyre késôbb hagyják el a 
szüleiket. – Nagyon fel van 
gyorsulva a világunk és sok 
nehézség adódik. A fiatalok 
egy része azonban nem mer 
szembenézni a kihívások-
kal.

Lakatos Brigitta

Imádjuk a mamahotelt

Két Jókai Mór-kéziratoldal került elô a Kôszívû ember 
fiaiból, amelyet Benedek Elek leszármazottja egy színház-
nak ajándékozott.

Polgár Judit különleges módszertani programot 
dolgozott ki általános képességfejlesztésre. A Nem-
zeti Alaptantervben az általános iskolák alsó tagoza-
tában 2013-tól válaszható tantárgyként szereplô új 
tárgy a sakk alapszabályaira épül.

Bozó Csaba rendôr alez-
redes, a Központi Technikai 
Osztály vezetôje kalauzolt 
végig bennünket a kémcsö-
vek, mikroszkópok, ujjlenyo-
matok, poligráfok és egyéb, 
számunkra rejtélyesnek tûnô 
eszközök között. Közben 
arról mesélt nekünk, hogy 
bár az itt végzett munkája 
elején szakmai kíváncsiság 
is fûtötte, amikor egy-egy 
helyszínelôkrôl szóló soroza-

tot megnézett, ma már csak a 
szórakoztató kikapcsolódást 
látja az ilyen jellegû filmek-
ben.

– Krimináltechnikai szem-
pontból hasonló eszközök-
kel dolgoznak a filmekben, 
bár ott sok esetben olyan 
csúcstechnológiának számí-
tó berendezést mutatnak be, 
amelyek inkább csak látvány-
elemek – avatott be minket a 
helyszínelés rejtelmeibe Bozó 

Csaba rendôr alezredes. – A 
filmekhez képest a valóság-
ban sokkal többen dolgoz-
nak egy-egy ügyön. Míg ott 
általában a fôhôs egy sze-
mélyben nyomozó, technikus 
és szakértô, addig a valóság-
ban ezek mind-mind külön 
szakterületek különös szak-
értelemmel bíró tudósai, sôt, 
még az egyes igazságügyi 
szakértôi területek is sokfelé 
ágazhatnak el, tovább speci-
alizálódhatnak a szakértôk.

Bozó Csaba azt is hoz-
zátette, ezeknek a filmek-
nek köszönhetôen alapo-
san megnôtt a szakma iránt 
érdeklôdôk száma. Ide azon-
ban csak a legjobbak kerül-
hetnek be. A bûnügyi tech-
nikusok többéves rendôri 

alapképzés után képezhetik 
csak át magukat bûnügyi 
technikus munkakörbe és 
az igazságügyi szakértôk is 
az egyetemi tanulmányokat 
követô, évtizedes tapasztalat-
tal kell, hogy rendelkezzenek. 
Ami a nyomokat és anyag-
maradványokat illeti, valóban 
elôfordul, hogy egyetlen vér-
csepp, vagyis az abból ki-
nyert DNS-minta vezet meg-
oldáshoz.

– Számos ügy oldódott 
már meg egyetlen apró 
anyagmaradvány-töredék-
nek köszönhetôen akár 
néhány óra alatt, ám az is 
elôfordul, hogy több évtize-
des bûncselekményt sikerül 
felderíteni egy-egy bizonyí-
téknak köszönhetôen. 

Egy apró nyomból több évtizedes 
bûncselekmények is felderíthetôk

Rejtélyes folyadékkal teli kémcsövek, vérnyomokat 
láthatóvá tevô UV-lámpa, sokat mondó lábnyomok, felku-
tatott ujjlenyomatok – mindenki láthatta már, hogyan ol-
vasnak a legapróbb nyomokból is a filmbeli helyszínelôk. 
De vajon ugyanígy mûködik ez a valóságban is? La-
punk a magyar CSI, azaz a Bûnügyi Szakértôi és Kuta-
tóintézet Központi Technikai Osztályán tekintett bele a 
helyszínelôk munkájába.



Ha a testvérek azonos 
hivatást választanak, köny-
nyen egymás konkurenciá-
jává válhatnak, ugyanakkor 
ha nem rivalizálnak, közö-
sen jobb eredményeket is 
elérhetnek. A magyar sztá-
rok szerint a testvéreket 
különös kapocs köti ösz-
sze, ami a karrierépítésben 
rendkívül hasznos lehet.

Az ország legismertebb 
hegedûmûvésznôje, Illényi 
Katica szerint különleges ka-

pocs köti össze a testvéreket, 
és ez a megfoghatatlan erô a 
közös koncertek során is jól 
érezhetô.

– Édesapámnak az Ope-
raház hegedûmûvészeként 
az volt az álma, hogy minden 
gyermeke muzsikus lesz. 
Olyan volt az egész család, 
mint egy nagy zeneiskola. 
Minden szobában gyakorolt 
valaki. Végül én és a három 
testvérem is muzsikusok let-
tünk – magyarázta Illényi Ka-
tica, aki szerint a közös kon-

certeken kiderül, különös erô 
kapcsolja össze testvéreivel. 
– Csak kitesszük a kottát és 
mindenki ugyanúgy játszik, 
nem is kell beszélnünk róla. 
Hiába különbözik a zenei stí-
lusunk, ha együtt játszunk, 
olyan, mintha egyetlen hang-
szer szólna. Azt hiszem, ilyet 
csak olyan partnerrel lehet, 
akivel azonos vér csörgede-
zik az ereinkben. 

Vastag Csaba és testvére, 
Tamás, amiben csak tudja, tá-
mogatja a másikat. – A család 

a társadalom alapköve, és nél-
külözhetetlen ahhoz, hogy az 
ember jól tudjon kifelé is kom-
munikálni. Nagyon szeretem 
a családomat, és remélem, ôk 
is szeretnek engem, mindig 
igyekszünk támogatni egy-
mást. Tavaly Tamással a kö-
zös produkciónk az év duettje 
lett a Fonogramm-díjátadón. 
Tomikával nyilván könnyebb 
együtt dolgozni és sikereket 
elérni, hiszen ismerem nulla 
éves korától fogva – magya-
rázta Vastag Csaba.

– Autóval jártuk be az 
államokat, megcsodáltuk 
a városokat és a nemzeti 
parkokat. Az USA-ban az 
emberek többnyire barát-
ságosak. Amikor átlépünk 
egy államhatárt, olyan, 
mintha egy másik ország-
ba érnénk, mert a tagál-
lamok annyira különböznek 
egymástól. Én pedig sze-
retem a változatosságot – 
mondta Lilu. A mûsorvezetô 
gyönyörködhetett a Grand 
Canyon szikláiban, barnára 
sült a napon Florida partján, 
bejárta Dallas utcáit és meg-
kísérelte autóval meghódí-
tani a legendás 66-os utat. 
– Amerikában szép, nyugodt 

az élet. Bennem mégsem 
merült fel soha, hogy elhagy-
jam Magyarországot, ide köt 
a munkám és a családom. 
A gyermekem Budapesten 
jár óvodába, a férjem is a 
fôvárosban dolgozik. Remek 
állásom van, amit nem szíve-
sen adnék fel puszta kaland-
vágyból.

Kóré

Erdei Zsolt lapunknak el-
mondta: a meccs óta eltelt 
idô kevésnek bizonyult arra, 
hogy a lelki megpróbálta-
tását kiheverje. – Próbálko-
zom, erôlködöm. Fájó pont 
az életemben, ezért nehezen 
alszom. 

Erdeit hatéves kisfia vi-
gasztalja. – Hál’ istennek az 
óvodában is diszkrét min-
denki, nem beszélnek fiam-
mal a vereségemrôl – árulta 
el az öklözô, aki úgy érzi, há-
zassága már menthetetlen: 
biztos, hogy elválik spanyol 
származású feleségétôl. A 
fiúcska egy hetet apjával, 
egy hetet pedig anyjával 
tölt. – Külföldre a beleegye-
zésem nélkül egyébként 

sem vihetné Arabella, én 
pedig biztos, hogy nem já-
rulnék hozzá, hogy a fiamat 
ne láthassam rendszeresen. 
Szerencsére sikerült meg-
egyeznünk. Abban is meg-
állapodtunk, hogy egymás-
ról soha semmi rosszat nem 
mondunk. Ebben a gyerek-
ben benne van hat évem. 
Meséltem neki, fürdettem 
és pelenkáztam. Nem tartok 
attól, hogy egyszer kiszeret 
belôlem.

Madár minden percet ki-
élvez, amit kisfiával tölthet. 
Állatkertbe járnak, együtt 
rajzolnak, és a sportoló apa 
néhány egyszerûbb alapfo-
gást is megtanít Viktornak.

Kóré Károly

– Hogyan változott nôként 
a 20-as, 30-as éveihez ké-
pest?

– Én igazán 30–35 éves 
koromban kezdtem el élni, 
akkor találtam magamra, a 
nôiességemre. A kerek szü-
letésnapomhoz közeledve 
pedig azt kell mondanom, 
soha nem éreztem magam 
jobb passzban, mint most.

– Albumai, a Nôstény álom 
és a Kitalált világ is a nôiesség 
témája köré épülnek. Klasszi-
kusan nôies nônek tartja ma-
gát?

– Ha például romantikus 
filmekrôl van szó, akkor egy-
általán nem vagyok klasszi-
kus értelemben vett nôies 
nô, hiszen hat ökörrel sem 
lehetne bevontatni egy ilyen 
filmre a moziba, mint ahogy 

például semmilyen nôi italt, 
például likôrt sem volnék 
képes meginni, de utálom a 
brazil szappanoperákat is. 
Szeretem, ha valami kicsit 
oldalra van billentve, ha van 
benne egy kis irónia. A dol-
gok összetettsége és a rejtett 
dimenziók érdekelnek. 

– Úgy tudom, áprilisban 
lesz egy különleges bemuta-
tója…

– A pasi a szomszéd sír 
mellôl címû darabot fog-
juk játszani, ami azért kü-
lönleges, mert egy svéd 

bestsellerrôl, egy regényrôl 
van szó, amit színpadon még 
nem mutattak be. A tavalyi 
könyvfesztiválon olvastam fel 
belôle részleteket és nagyon 
megtetszett. 

– A könyv a sorsról, kiszá-
míthatatlanságról szól. Ön 
hisz a sorsszerûségben?

– Nincsenek véletlenek. 
Igazából úgy mûködünk mi, 
mindannyian, mint a kémiai 
képletek, így lépünk reakció-
ba egymással és a sorsunk-
kal. Azok vagyunk, akik va-
gyunk, ez adott, és ezzel már 

meg is szabták a dolgainkat. 
De ez nem azt jelenti, hogy 
hátradôlhetünk a karosszék-
ben és várjuk a sült galam-
bot. Hanem az a dolgunk, 
hogy abból, amit kaptunk, a 
legjobbat hozzuk ki. 

– Milyen sorsszerû pillana-
tok voltak az életében?

– Tulajdonképpen csak 
ilyen volt, egy könyvet is meg 
lehetne tölteni velük. Onnan-
tól, hogy találok-e valahol 
parkolóhelyet, odáig, hogy 
megtalálom-e életem szerel-
mét, mind-mind sorsszerû.

iiiBulvár / Érdekesség

Für Anikó nemrég töltöt-
te be az utolsó, négyessel 
kezdôdô életévét, de azt 
mondja, nem foglalkoztat-
ja a kora és nem ünnepli 
meg másként majd a ke-
rek születésnapokat sem. 
Most érzi magát a legjobb 
formában és bár lényébôl, 
játékából és dalaiból árad 
a nôiesség, nem szereti 
a romantikus filmeket, az 
életet pedig úgy szereti 
élni, hogy abban mindig 
legyen egy kis csavar is.

Madár még simán lehet világbajnok. A Gyenisz Gra- 
csovval szemben vitatott körülmények között alulmaradt 
ökölvívó szakszerûtlennek tartja az ôt vesztesnek kihozó 
pontozók munkáját. A mérkôzés óta kisfiával vigasztaló-
dik. Feleségétôl válik, de megbízik benne.

Lilu nemrég tért visz-
sza Amerikából, s noha 
nagyon megszerette a 
vidéket, az RTL Klub 
mûsorvezetôje nem tudja 
elképzelni, hogy a tenge-
ren túlra költözzön. Lilu 
tudja, hogy sok magyar 
modell és színésznô tet-
te már próbára magát a 
Budapesttôl sok ezer ki-
lométerre fekvô Los An-
gelesben, ám ô itthon is 
megtalálja a számításait.

Für Anikó szereti oldalra 
billenteni a dolgokat

Konkurencia vagy segítség?

Erdei Zsolt kisfiával 
vigasztalódik

Lilu biztosan itthon 
marad
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2013. február 1-jétôl a Ma-
gyar Államkincstár – a szol-
gáltatás aktiválását követôen 
– díjmentes SMS üzenet 
küldésével értesíti az érték-
papírszámlával rendelkezô 
ügyfeleit a kamatfizetésrôl, 
az értékpapírlejáratról, vala-
mint az egyes, ügyfél által 
kezdeményezett tranzakciók 
végrehajtásáról (befektetés, 
jóváírás). Az SMS-küldés beál-
lítását személyesen a Magyar 
Államkincstár Állampénztári 
Irodáiban kezdeményezhetik 
a számlatulajdonosok, más-
részt – azok, akik már rendel-
keznek TeleKincstár, illetve 
WebKincstár szerzôdéssel – 
a telefonos ügyfélszolgálaton 
keresztül, vagy akár on-line is 
intézhetik az új szolgáltatás 
beállítását.

A kincstári internet alapú 
értékpapír-kereskedési rend-
szer – a WebKincstár – megújí-
tása révén – március 8-ától – a 
Magyar Államkincstár új, ügy-
félbarát felületekkel szolgálja 
ki a kincstári befektetôket. A 
„Portfólió áttekintô felületen” 
az ügyfelek közvetlenül kez-
deményezhetik a tranzakciók 
végrehajtását, ugyanakkor a 
megfelelô befektetési döntés 
meghozatala érdekében – 
napi árfolyamon – az oldal a 
saját portfólió értékelését is 
tartalmazza. 

Az „Állampapír mûveletek” 
új információs felületen a Ma-
gyar Államkincstár ügyfelei 
könnyen és gyorsan áttekint-
hetik a kincstár által forgal-
mazott állampapírok körét, 
ezeket több szempont sze-
rint lekérdezhetik, valamint 
lehetôségük van a kiválasztott 
állampapírból közvetlenül vá-
sárlási és/vagy jegyzési tranz-
akciók kezdeményezésére is.

Az átláthatóságot, vala-
mint a befektetési mûveletek 
végrehajtását egyszerûbbé 
tevô új felületek hozzájárulnak 
majd a Magyar Államkincstár 
ügyfeleinek kényelméhez. A 
WebKincstár szolgáltatá-
sok színvonalának javítását 
célul kitûzô megújulási folya-
mat várhatóan április végén 
fejezôdik be. 

Határok nélkül

Az Államadósság Kezelô 
Központ Zrt. által kibocsátott, 
hároméves futamidejû, vál-
tozó kamatozású Prémium 
Euró Magyar Államkötvény 
(PEMÁK) már 2012. november 
23-ától elérhetô a Magyar Ál-
lamkincstár Állampénztári Iro-
dáiban is. A PEMÁK forgalma-
zásának bôvítésében jelentôs 
lépés, hogy 2012. december 
15-étôl a Magyarországgal 
határos országok természe-
tes személyei is megvásárol-
hatják ezen állampapírokat, 

illetve magyar nyelven köthet-
nek szerzôdést. 

A devizakülföldi magán-
személyek, jogi és nem jogi 
személyiségû gazdasági tár-
saságok teljes köre 2013. feb-
ruár 15-étôl is élhet a PEMÁK 
befektetési lehetôséggel, föld-
rajzi korlátozás nélkül. 

A WebKincstár teljes meg-
újítása révén – február 15-étôl 
kezdôdôen – áttekinthetôbbé 
váltak a befektetési folyama-
tok, ennek keretén belül a 
devizakülföldi befektetôk is 
használhatják a WebKincstár 
szolgáltatásait, amelyek angol 
nyelven is segítik a PEMÁK ál-
lampapírral kapcsolatos tranz-
akciók lebonyolítását. 

Az értékpapír-számlanyi-
tás és a számlavezetés ingye-
nes, a Magyar Államkincstár a 
készpénzfelvételért sem szá-
mít fel díjat. A szerzôdéskötést 
követôen az ügyfelek már 
személyesen, illetve a Web-
Kincstár és TeleKincstár szol-
gáltatást igénybe véve – 
interneten és telefonon ke-
resztül – intézhetik az állampa-
pírokkal kapcsolatos ügyeiket.

Az új ügyfeleknek a szer-
zôdéskötéskor meg kell jelen-
niük az állampénztári irodák 
valamelyikében, amelyek 
elérhetôségeirôl, illetve az 
általános tudnivalókról a Ma-
gyar Államkincstár honlapja 
(www.allamkincstar.gov.hu) 
nyújt felvilágosítást. 
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ÜLTESSEN EGY FÁT
a MADARAK és FÁK NAPJÁN!

Az LMP Békéscsabai Szervezete
100 db fát oszt ki ingyenesen az érdeklôdôknek

2013. május 10-én, pénteken 15-tôl 18 óráig
a városi irodája elôtt (Petôfi utca 2.)

A planténeres kôris és juhar csemeték
elôzetes regisztráció (e-mail: bekes@lehetmas.hu,
Facebook: Lehet Más a Politika Békésben is) vagy

jelzés (telefonon: 30/285-3561) alapján vihetôk
el a fent megadott idôpontban.

EGYÜTT EGY ÉLHETÔBB VÁROSÉRT!

LMP FILMKLUB május 10-én 18 órakor az Ottho-
nunk címû film vetítése. Yann Arthus-Bertrand képköl-
teménye bolygónkról és annak törékeny egyensúlyá-
ról. Minden kedves érdeklôdôt várunk az LMP városi 
irodájában filmnézésre és egy kötetlen beszélgetésre.

Facebook oldalunk:

Lehet Más a Politika Békésben is

Állampapírok
Újítások a Magyar Államkincstárnál

Ügyfelei kényelmét szem 
elôtt tartva, a Magyar Ál-
lamkincstár folyamatosan 
fejleszti az állampapír-for-
galmazáshoz kapcsolódó 
szolgáltatásainak színvo-
nalát. 2013. március elején 
a Magyar Államkincstárnál 
elhelyezett, a lakosság tu-
lajdonában lévô forint ala-
pú állampapírok állománya 
meghaladta a 400 milliárd 
forintot.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
fesztiválszínpad igénybevételére

A Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonában lévô fesztivál-
színpadot pályázat benyújtá-
sával bérletidíj-mentesen lehet 
igénybe venni a Békéscsaba 
közigazgatási területén meg-
tartandó turisztikai, kulturális, 
sport- és egyéb szabadidôs 
rendezvények szervezéséhez, 
félévente összesen legfeljebb 
20 rendezvénynapon.

A pályázóknak a naptá-
ri év elsô felére vonatkozó, 
2013. július 1. – december 
31. közötti igényeket 2013. 

május 10-éig beérkezôen kell 
a polgármesteri hivatal okta-
tási, közmûvelôdési és sport-
osztályára írásban eljuttatni. 
A döntés várható ideje: 2013. 
május 28.

A közmûvelôdési, ifjúsági, 
oktatási és sportbizottság 
kedvezô elbírálása esetén a 
használatba vétel során az 
igénylô a bérleti díj alól men-
tesül; a szállítás, felállítás, 
bontás költsége az igénybe 
vevôt terheli.

A színpadra vonatkozó 
igény az erre a célra rend-

szeresített pályázati ûrlapon 
nyújtható be. Pályázati ûr-
lap személyesen Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal közmû-
velôdési csoportjánál igé-
nyelhetô (5600 Békéscsa-
ba, Szent István tér 7.),
illetve letölthetô a www.
bekescsaba.hu honlap Hírek 
menüpontjának Pályázati hí-
rek oldaláról.

További információ kérhetô 
a 06-66/452-252/2512-es tele-
fonszámon, illetve a patai@
bekescsaba.hu e-mail címen. 

 Kövesse híreinket, felhí-
vásainkat és játékainkat a 
facebookon is!

Utolsó lehetôség
a változások elôtt!

VAGYONVÉDELMI 
ORSZÁGOS KIKÉPZÔ 

KÖZPONT

BIZTONSÁGI • 
ÔR,
TESTÔR ÉS• 
VAGYONÔR• 

OKJ-s szakmun-
kásképzést indít 
május 11-én

BÉKÉSCSABÁN,
GYULÁN ÉS 

MEZÔKOVÁCSHÁZÁN.

+36-30/981-1983
Hétvégén is hívható!

Tanfolyam díja:
20 000 Ft + vizsgadíj

Részletfizetési lehetôség!

Várható változások:
hosszabb tanfolyam (320 óra)• 
szakmai gyakorlat• 
nehezebb vizsga• 
magasabb költségek• 

Hölgyek, nyugdíjasok
és pályakezdôk jelentkezését

is várjuk!

www.vokk.hu
Fegyvervizsga 1 nap alatt!

Fnysz: 01022-2010
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Az állásbörze békéscsa-
bai állomása része annak a 
sorozatnak, melynek kereté-
ben a megye több települé-
sén rendeznek majd hasonló 
eseményeket. Erdôs Norbert 
kormánymegbízott a börzén 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
egy pályázat eredményeként, 
ezúttal a legnehezebb hely-
zetben lévô álláskeresôk: 
a 25 év alattiak, a gyedrôl, 
gyesrôl visszatérôk és az 
50 év felettiek kaphatnak 
lehetôséget. Képzéseiket és 
útiköltségüket támogatják az 
elnyert forrásokból, az ôket 
foglalkoztatók pedig néhány 
hónapig a bér és a járulékok 
kifizetéséhez kapnak segít-
séget.

Dr. Nagy Ágnes, a Békés 
Megyei Kormányhivatal Mun-

kaügyi Központjának vezetôje 
elmondta: kilenc helyszínen 
összesen több mint három-
ezer álláskeresôt várnak a 
börzékre, s reményeik szerint 
közülük legalább ötszáz em-
ber talál majd munkát magá-
nak a rendezvények eredmé-
nyeként.

Békéscsabán tizenhét Bé-
kés megyei vállalkozó vehet-
te át azon dokumentumokat, 
melyek szerint támogatáshoz 
jutnak a munkahelymegôrzô 
program keretében. Idén 

több mint 300 millió forint áll 
rendelkezésére erre a célra, 
s az ötven fônél több em-
bert foglalkoztató vállalkozók 
maguk is pályázhatnak ha-
sonló programokra. Ezúttal 
tizenhét Békés megyei mun-
káltató között osztottak ki 50 
millió forintot, s ezzel több 
mint kétszáz munkahelyet si-
került megôrizni. Ezek az ál-
lások jellemzôen az építôipar, 
sütôipar, kereskedelem és 
vendéglátás körében vannak.

 Gajdács Emese 

2011-ben 65 milliárd forin-
tot fizettek be rehabilitációs 
hozzájárulásként cégek, vál-
lalatok, ez a pénz több mint 
hetvenezer ember foglalkoz-
tatására lett volna elég. A 
hozzájárulást a munkaadók-
nak abban az esetben kell 
megfizetniük, ha az általuk 
foglalkoztatottak száma a 
huszonöt fôt meghaladja, de 
a létszámban a megváltozott 
munkaképességûek aránya 
nem éri el az öt százalékot. 
Sokan mégis inkább fizet-
nek, ahelyett, hogy például 
négy órában alkalmaznának 
valakit. 

Két civil szervezet, a Mé-
cses Egyesület és a Szent 
Lázár Alapítvány pályázott, 
és nyert programjával, amely 
a foglalkoztatás elôsegítésére 
irányul. Kétszáz megváltozott 
munkaképességû és inaktív 

ember mentorálásával azt 
szeretnék elérni, hogy mi-
nél többen találjanak állást. 
Ugyanakkor a Viharsarok 
kincsét kinccsé tesszük el-
nevezéssel a megye tizen-
két településén egy modell-
programot valósítanak meg: 
egy képzés keretében a 
vállalkozóknak is megmutat-
ják, miért érdemes, és fôleg 
hogyan lehet megváltozott 
munkaképességû embereket 
alkalmazni. 

– Ezen a képzésen a vál-
lalkozó szellemû vállalko-
zókat egy olyan szellemi és 
lelki túrára invitáljuk, amelyet 
végigjárva jobban megértik a 
fogyatékkal élôket, a nehéz 
sorsú embereket. Az informá-
cióadástól szeretnénk eljut-
tatni a résztvevôket a fogya-
tékkal élô vagy megváltozott 
munkaképességû emberek-

kel való aktív foglalkozásig, 
a foglalkoztatásig. A prog-
ram során kisfilmek, csopor-
tos alkalmak, megváltozott 
munkaképességû vállalko-
zókkal történô találkozások 
kapcsán kaphatnak képet az 
életükrôl, igényeikrôl, gondol-
kodásukról, képességeikrôl. 
A vállalkozóknak olyan in-
formációkat is nyújtunk, 
amelybôl kiderül, hogyan 
foglalkoztathatnak korábban 
inaktív vagy megváltozott 
munkaképességû embereket 
profittal – tudtuk meg Gyetvai 
Gellért projektvezetôtôl. 

Május hatodikán indul 
„érzékenyítô” programjuk, 
amelybe harminchat vállalko-
zót vonnak be (érdeklôdni a 
Csaba Center harmadik eme-
letén levô programirodában, 
a centeriroda@viharsarok-
kincse.hu e-mail címen vagy 
a 70/778-1504-es telefonszá-
mon lehet). A szervezôk bíz-
nak abban, hogy ennek se-
gítségével a vállalkozók olyan 
embereket is foglalkoztat-
nak majd, akiket eddig nem 
mertek felvenni az informá-
cióhiány és az ismeretlentôl 
való félelem miatt. Kezdet-
ben akár önkéntesként, a 
késôbbiekben pedig kincset 
érô munkatársként.

Mikóczy E.
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Molnár György az NSKI-ben
Kárpát-medencei hálózatépítés magasabb szinten
Békéscsabai szakember 

kapott lehetôséget arra, 
hogy a miniszterelnök köz-
vetlen irányítása alá tartozó 
Nemzetstratégiai Kutatóinté-
zet (NSKI) Kárpát-medencei 
hálózatfejlesztési tevékeny-
ségét kialakítsa és irányít-
sa. Molnár György, aki húsz 
éven át volt a békéscsabai 
képzôközpont igazgatója, a 
felkérést elfogadta, mert úgy 
látja, hogy az a munka, amit 
Békéscsabán a kollégáival 
elindított, most nemzetstra-
tégiai jelentôségûvé válhat. 
Ahogy fogalmazott: nálunk, 
de a Délvidéktôl a Felvidékig, 
Kárpátaljától a Székelyföldig 
mindenütt éreztetni kell a 
magyarsággal, hogy mind-
nyájan a magyar világ részei 
vagyunk, és segíteni kell, 
hogy mindenki ott boldogul-
jon, ahol él, ahol az otthona 
van. 

– A Türr István Képzô és 
Kutatóintézet Békéscsabai 
Igazgatósága, illetve annak 
jogelôdje, a Békéscsabai 
Regionális Képzô Központ 
bizonyos területeken orszá-
gosan is példaértékû kez-
deményezésekkel élt. Április 
elsejétôl vagyok az NSKI 
Kárpát-medencei hálózatfej-
lesztésért felelôs vezetôje, 
ezzel lehetôséget kaptam 
arra, hogy amit Békéscsa-
bán az elmúlt húsz évben fel-
építettünk, azt országos, sôt 
Kárpát-medencei horizontra 
emeljük, hiszen feladatom az 
összefüggô Kárpát-meden-
cei rendszerek, hálózatok lét-

rehozása és ezek összekap-
csolása lesz az élet minden 
területén. A képzôközpont- 
ban tudatosan építettük egy-
másra a képzést, a fejlesztést 
és a Kárpát-medencei háló-
zatunk építését, ez most a mi-
niszterelnök által irányított, új 
szervezeti formában kerülhet 
magasabb szintre – mondta 
Molnár György, hozzátéve, 
hogy ez a lehetôség a Békés-
csaba és Székelyudvarhely 
közötti testvérvárosi kapcso-
latnak is köszönhetô, hiszen 
az intézet elnökével, Szász 
Jenôvel való kapcsolata még 
ott kezdôdött.

Molnár György, miután 
húsz évig irányította a hát-
rányos helyzetû emberek 
képzésében és a Kárpát-me-
dencei felnôttképzési hálózat 
kiépítésében élen járó csabai 
központot, most ezen ered-
mények felhasználásával 
egy olyan stratégián dolgo-
zik, amely a szülôföldön való 
boldogulást segíti. Olyan új, 

fejlôdô, felfutó ágazatokra 
kívánnak képzési, foglalkoz-
tatási programokat építeni, 
mint a megújuló energiák, 
a szolgáltatóipar, valamint 
az agrár- és vidékfejlesztés. 
Ezen a három területen az 
új munkahelyek létrehozásá-
ban az egész Kárpát-meden-
ce érdekelt. 

Békéscsaba vezetése 
támogatja, hogy városunk 
legyen a nemzetstratégiai 
jelentôségû Kárpát-meden-
cei hálózatok munkájának 
az egyik központja. Ez a 
jövôben úgy valósulhat meg, 
hogy az NSKI adja a szakmai 
és elméleti hátteret, a csabai 
képzôközpont kollektívája 
pedig kibontakoztathatja, át-
ültetheti azt a gyakorlatba, ki-
emelt projektek, programok 
formájában. Molnár György-
re mostantól még szélesebb 
körû munka hárul, amelyben 
– mint mondta – továbbra is 
számít a csabaiakra. 

M. E.

Molnár György továbbra is számít a csabaiakra

Roma nôk az iskolapadban
Merni kell változtatni, és lehet is, ha teszünk érte
Többszörös nagymama-

ként több mint harminc 
év kihagyás után ült visz-
sza az iskolapadba Ildikó, 
Alíz pedig az oláh cigány 
hagyományok tisztelet-
ben tartása mellett döntött 
úgy, hogy szakmát tanul és 
dolgozni szeretne. Kiváló 
bizonyítványukat a közel-
múltban vehették át, az EU 
támogatásával, a Türr Ist-
ván Képzô és Kutatóintézet 
Békéscsabai Igazgatósá-
gánál lezárult dajkaképzé-
sen. Az Országos Roma 
Önkormányzat és az intéz-
mény együttmûködésével 
megvalósuló program ré-
vén az országban ezer 
roma nô tanulhat szakmát, 
az elsô tizennyolc Békés-
csabán végzett. 

Borbély Istvánné öt gyer-
meket nevelt fel, háromnak 
közülük érettségije van, egyi-
kük a fôiskolát is elkezdte. 
Ildikó negyvenhét évesen, 
többszörös nagymamaként 
szerette volna bebizonyítani 
saját magának, családjának 
és a roma nôknek, hogy soha 
nem késô folytatni a tanulást. 
Nagy Alíz huszonhat éves, 
férjhez ment, de egyelôre ott-
hon él a szülôi házban. Mint 
mondta, az oláh cigányoknál 
a hagyomány szerint a férjnek 
kell megteremtenie a hátteret 
ahhoz, hogy a családnak ott-
hona legyen. Ha egy oláh ci-
gánylány férjhez megy, akkor 
vagy a férje házánál élnek, 
vagy külön házban; a lányos 
háznál együtt élni szégyen. 
Akkor viheti majd el a férje, 
ha el tudja tartani. Az oláh 
cigányasszonyok rendszerint 

a háztartást vezetik és gyere-
keket nevelnek, Alíz azonban 
– a hagyományok, értékek 
megôrzése mellett – szakmát 
tanult és dolgozni szeretne. 

– Kovács Erzsébettôl, a 
csabai cigány önkormányzat 
vezetôjétôl hallottam, hogy 
lesz ez a dajkaképzés. Fél-
tem, hogy majd nem tudok 
megfelelôen teljesíteni, de 
olyan jó közösségbe kerültem, 
a tanáraimtól (Apáti-Nagy Pé-
ter, Balázs Andrea, Fehér Ve-
ronika, Garay Éva, Kis Márta) 
és a csoporttársaimtól pedig 
annyi biztatást és szeretetet 
kaptam, hogy mégis sikerült 
– jegyezte meg Alíz. A fiatal 
nô tartott attól, mit szólnak a 
Szigligeti óvodában, a gya-
korlati helyén ahhoz, hogy ô 
cigány, félt az elôítéletektôl, 
de mindenki nagyon barát-
ságos és segítôkész volt vele. 
Alíz most óvodában készül 
elhelyezkedni, és várja, hogy 
férjével mielôbb elkezdhes-
sék önálló életüket. 

– Országosan ezer roma 
nô tanulhat ebben az Európai 
Unió által támogatott képzés-
ben – tudtuk meg Beszédes 

Nimród Attilánétól, a TKKI Bé-
késcsabai Igazgatóságának 
vezetôjétôl. – Békés és Csong-
rád megyében a roma nôk 
számára szociális gondozó, 
ápoló, szociális asszisztens, 
óvodai dajka, roma szociális 
segítô, kisgyermek-gondo-
zó, -nevelô, ápolási asszisz-
tens, valamint gyermek és 
ifjúsági szakirányokban ter-
vezünk képzéseket – mondta 
az igazgatónô, és hozzátette, 
hogy ezeken a területeken 
nagy valószínûséggel el is 
tudnak majd helyezkedni. 

– Ez a képzés nem csak 
azoknak az embereknek 
adott reményt, akik részt vet-
tek benne. Az asszonyok a 
szûkebb és tágabb környe-
zetükben is elmesélték, mit 
tapasztaltak a képzésen, di-
csérték instruktoraink, tréne-
reink tudását. Ösztönözheti 
társaikat a tanulásra, hisz sze-
mélyes példájukkal bizonyít-
ják, hogy merni kell változtatni 
a helyzetükön, és lehet is, ha 
valaki nagyon akarja és tesz 
érte – tette hozzá Beszédes 
Nimród Attiláné.

Mikóczy Erika

Bebizonyították, hogy több év kihagyás után is lehet tanulni

Álláskeresôk a Csabagyöngyében tartott börzén

Ma Magyarországon hétszázötvenezer körül van a 
megváltozott munkaképességûek száma, közülük száz-
ötvenezren dolgoznak, és még mintegy háromszázez-
ren lennének képesek arra, hogy munkába álljanak, ha 
alkalmaznák ôket. A Viharsarok kincsét kinccsé tesszük 
program keretében most megváltozott munkaképességû 
és inaktív embereknek szeretnének lehetôséget adni arra, 
hogy foglalkoztassák ôket. Az ô foglalkoztatásuk nagy-
részt azon múlik, hogy a vállalkozók mennyire tudják és 
akarják felvállalni az ezzel járó esetleges pluszfeladato-
kat, ezért a vállalkozóknak is megmutatják, milyen kincs 
lehet a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatása. 

A Viharsarok kincsei
„Érzékenyítô” program vállalkozóknak

Képzési és állásbörze
Munkahelyeket ôriznek meg a megyében

Több száz ember vett 
részt a közelmúltban a 
Csabagyöngyében megren-
dezett képzési és állásbör-
zén, ahol megtudtuk, hogy 
egy most zajló programnak 
köszönhetôen közel két-
száz állást ôrizhetnek meg 
a munkáltatók megyénk-
ben.
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– Amikor 1999-ben meg-
halt az apukám, késztetést 
éreztem arra, hogy foly-
tassam, amit ô elkezdett, 
én azonban nem tartom 
magam sportember-
nek – mondta Schirilla 
György. Édesapja pél-
dáját követve, ô is rend-
szeresen megmártózik 
a jeges vízben, télen 
például Szarvason, a 
Holt-Körösben úszkált 
kicsit. Pár éve pedig el-
futott a Vatikánba, ami-
re szerinte az embe-
rek nagy része képes 
lenne, hisz a „hosszú-

távfutáshoz nem tehetség 
kell, hanem szorgalom”. Bé-
késcsabára azért jött, hogy 
az egészséges életmódra
irányítsa a figyelmet és be-

mutassa Változz meg sze-
retetbôl címû könyvét a jó-
ganapon. 

– Hiszek a szeretet gyó-
gyító erejében. Hihetetlenül 
nagy dolgok történhetnek 
velünk, ha képesek vagyunk 
belülrôl megváltozni, és ha 
imádkozunk, meditálunk. Fon-
tos, hogy szeressük az em-
bereket, fontos a lelki tiszta-
ság, hogy el tudjuk engedni 
a haragot, az irigységet, a 
féltékenységet, és hogy gya-

korolni tudjuk a 
megbocsátást. Ez 
úgy lehetséges, ha 
rendszeresen medi-
tálunk. A hitnek ereje 
van, a cselekvô hit-
nek pedig hatalmas 
ereje van, mert min-
den rosszat elsöpör 
az utadból – mondta 
végezetül Schirilla 
György. 

Mikóczy E.

A Békéscsabai Jókai Szín-
ház tavaly rendezte meg az 
elsô versfesztivált a költészet 
napja alkalmából. Az idén 
a versfolyamot a színház a 
Körös Irodalmi Társasággal 
és a szarvasi Cervinus Teát-
rummal közösen hívta életre. 
Április 10-én Kiss Tibor alpol-
gármester és Erdôs Norbert 
kormánymegbízott nyitotta 
meg a rangos rendezvényt 
és – többek között – Chris 
Rolls, a Lear király rendezôje 
is mondott verset, természe-
tesen angolul.

Április 11-én a versfo-
lyam végét jelzô gongszó 
elôtt József Attila Kertész 
leszek címû megzenésített 

versét közösen énekelték 
el a résztvevôk és a közön-
ség. A dalt Balázs Csongor, 
a Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház színmûvésze kí-
sérte gitárjátékával. A jelké-

pes gongot Vantara Gyula és 
Domokos László ütötte meg, 
jelezve az idei költészet napi 
versfesztivál végét. Fekete 
Péter pedig mindenkit vár 
jövôre is, hisz ahogyan a di-
rektor mondta, példaértékû 
az a társadalmi összefogás, 
ami Békéscsabán kialakult: 
közéleti személyiségek, or-
vosok, sportolók, gyerekek, 
nyugdíjasok, kortársszerzôk 
hozták el egy-egy kedvenc 
versüket.

Vándor Andrea

Nagy várakozással, nyitott 
lélekkel és már a színpadra 
lépésekor óriási ovációval 
fogadta Révész Sándort a 
közelmúltban a Phaedrában 
a zömmel negyvenes-ötve-
nesekbôl álló közönség. 
Ô pedig jött, kedves volt, 
megnyerô, visszahozott va-
lamit a múltból; különlege-
sen magas, máskor kissé 
rekedtes hangja olyan volt, 
mint régen, de máshogyan 
és mást adott: beszélgetôs, 
lelkizôs, bensôséges és még-
is szenvedélyes koncertet, 
Zajzon Gábor lantmûvész-
gitárossal. 

Sokunk emlékezetében él 
még, amikor a hetvenes évek 
végén a Piramis-koncerten 
Révész Sándorral együtt ki-
áltottuk az éjszakába, hogy 
égni kell annak, aki gyúj-
tani akar. Békéscsabán, a 
Phaedrában kiderült, hogy 
benne ma, közel hatvanéve-
sen is ott van a tûz. Ez már 
nem a régi romantikus szen-
vedély, hanem a „végtelenbe 
hívó”, letisztult, ámde ugyan-
olyan hatalmas erôvel áradó, 
mint régen. Révész Sándor 
jó ideig két végén égette 
a gyertyát, mígnem 1981-
ben kivált az együttesbôl. 
Innentôl a pörgést a csend, 
a kifelé élést a befelé fordulás 
váltotta fel.

– Milyen volt a nyüzsgésbôl 
a csendbe térni akkor, és mi-
lyen volt újra színpadra állni 
szólóban, majd 1992-ben és 
2006-ban a Piramissal pár 
koncert erejéig? 

– A harsány, aktív éveket 
követôen elemi igényem volt 

a csendre, a nyugalomra, 
ami szerencsére rám is ta-
lált, ahogy elköltöztem vi-
dékre. Ez persze nem teljes 
passzivitást jelentett, mindig 
dolgoztam valamin, mindig 
„kileheltem magamból” va-
lamit, és utána kellett a nagy 
levegô, hogy töltôdjek, alkos-
sak. 2009 óta, a jótékony-
sági koncerteket leszámítva 
– sokat járok Down-kóros és 
beteg gyerekek közé – nem 
koncerteztem. 

– Jelenleg is vidéken él, 
nagypapakorban, ötvenhat 
évesen lett apa. Mennyiben 
változott meg az élete kislá-
nya érkezése óta?

 – Az ô lénye, a léte, az 
életnek ez az áramlata rend-
kívül támogatóan hat, emoci-
onálisan hihetetlenül magas 
csúcspontokat élek meg 
vele, amikor csak nézem, 
amikor megfogom a kezét, 
vagy amikor hazamegyek és 
átölel. Boldoggá tesz, hogy 
ez nekem is megadatott. 

– A Zajzon Gáborral közös 
turné elsô állomása volt Bé-

késcsaba. Ezzel ismét egy 
aktív idôszak indul?

– Most jön egy másik ütem 
az életemben, vadonatúj öt-
letekkel. A hangkép kicsit 
más, mint amit korábban 
megszokhatott a közönség, 
most nincs basszusgitár, 
nincs dob, nincs dübörgés, 
nincs szólógitár a klasszi-
kus értelemben – ettôl úgy 
gondolom, sokkal mélyebb, 
és talán jobban illeszkedik a 
hatvanéves életkoromhoz is. 
Korábban még sosem álltam 
így színpadra, de most az 
egész koncertet tudatosan 
erre az érzelmi tónusra épí-
tettük fel Zajzon Gáborral. 

A Phaedra színpadán, a 
zenészek mögött, az elmúlt 
negyven év fotói váltották 
egymást. Révész Sándor 
pedig énekelte a dalait, olya-
nokat, amelyek a csend éve-
iben keletkeztek, és letisztult 
formában olyanokat, ame-
lyek hallatán a közönség is-
mét magasra szállhatott, és 
visszarepülhetett az idôben. 

Mikóczy Erika
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Révész Sándor: Most egy másik ütem jön az életemben

A maratoni versfolyam utolsó percei az Ibsenben

A cselekvô hitnek hatalmas az ereje

Szárnyalt Révész és mi is vele
Bensôségesen szenvedélyes koncert a Phaedrában

Vers mindenkinek
A polgármester és az ÁSZ elnöke is szavalt

József Attila születésnapján Vantara Gyula, Békéscsa-
ba polgármestere töltötte be a házigazda szerepét a vers-
folyam utolsó félórájában. Díszvendége Domokos László, 
az Állami Számvevôszék elnöke volt. A 24 órás maratoni 
versfolyam zárásaként az Ibsen-házban a polgármester 
Wass Albert Úttalan utakon címû versét szavalta el, a 361. 
verselô, Domokos László pedig Dzsida Jenô Összetartás, 
szeretet címû költeményét hozta el nekünk.

Dr. Papp Lajos szívsebész professzor közelmúltban 
zajlott elôadásán zsúfolásig megtelt a Csabagyöngye Kul-
turális Központ hangversenyterme a szépség, egészség, 
wellness jegyében rendezett kétnapos vásáron.

Schirilla György rendszeresen úszik a jeges vízben, 
hosszú távokat fut, de még sportembernek sem tartja ma-
gát. Ô inkább egy fi lozofi kus típusú jógaoktató, aki szeret 
futni, úszni, és akinek meggyôzôdése, hogy szeretettel, 
és a „szeretet legszebb virágával”, a pozitív gondolkodás-
sal gyökeres változásokat generálhatunk az életünkben. 
A közelmúltban a Lencsési Közösségi Házban tartott jó-
ganapon is errôl igyekezett meggyôzni az érdeklôdôket. 

Test, lélek szellem
Dr. Papp Lajos nemcsak a szív specialistája

Szeretetbôl változni
Jóganap a Lencsésin Schirilla Györggyel

A Széchenyi-díjas neves 
szívsebész professzor Jó-
zsef Attilát hívta segítségül 
elôadása elején: „Az igazat 
mondd, ne csak a valódit!”, 
s igyekezett a poéta intelmét 
megfogadni. Manapság a 
televízió, a rádió, az újságok 
által ránk zúduló információ-
áradatban bizony a szakem-
bereknek sem könnyû eliga-
zodni, hisz agyunk feldolgozó 
képessége is határos, véges, 
s mindez betegséget okoz – 
mondta Papp Lajos. S vajon 

tudjuk-e, hogy mekkora kincs 
az egészség? Erre a legfon-
tosabb kérdésre kereste a 
választ az elôadó, miközben 
megdöbbentô adatokkal is 
szolgált a hallgatóságnak. 

– A teremtett világban pe-
dig rend van. Minden a he-
lyén van, amíg valami fel nem 
borítja a kényes egyensúlyt. 
Az ember pedig felosztja a 
növényeket és az állatokat 
hasznosra és haszontalanra. 
A média által közvetített in-
formációdzsungelben egyre 

gyakrabban sugallják nekünk, 
hogy ki kell irtani a parlagfü-
vet (Ambrosia artemisiifolia). 
Pedig mi is a parlagfû? Nem 
más, mint az ambrózia. Egyik 
legértékesebb növényünk: 
nemcsak illóanyag-tartalma 
miatt, hanem azért is, mert 
az immunitás megszerzésé-
hez nélkülözhetetlen. Mégis 
irtjuk, pedig az allergiáról 
nem ez a növény tehet. Az 
ambrózia pollenjei egyfajta 
védôburokban teremnek ter-
mészetes környezetükben, 
s ezeket az autók kipufogó-
gáza teszi tönkre, oldja le a 
pollenekrôl – hangsúlyozta a 
professzor.

Vándor A.

Túlsúllyal küzd? Narancsbôr gyötri?
Szeretne megszabadulni nem
kívánatos kilóitól? Egy hónap alatt
akár 5–10 kg súlycsökkenés!
A döntés az Ön kezében van!

KAVITÁCIÓS ZSÍRBONTÁS +
HULLÁMMASSZÁZS-KEZELÉS
A kezelések:

Minden korosztálynál• 
alkalmazható
Nincs megerôltetô edzés• 
Nincs fájdalom• 
Nincsenek külsérelmi nyomok• 
Nincsenek mellékhatások• 
A zsírpárnák eltûnnek• 
A bôr feszesebb lesz• 
Mindeközben ön pihen és• 
energiával töltôdik fel

Szeretné eltüntetni NARANCSBÔRÉT?
Nálunk egyszerûen megteheti ezt, az egyedülálló 

vákuumroller+rádiófrekvenciás kezelésünk segítségével.

A kezeléseket a legmodernebb és leghatékonyabb
gépekkel végezzük!

További információ: www.estillakozmetika.hu
Tel.: 70/516-8388, vagy személyesen szalonunkban:

5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 6. fszt. 5. – A Csaba Center mellett

ESTILLA
KOZMETIKA – WELLNESS

Szeretné eltüntetni NARANCSBÔRÉT?
Nálunk egyszerûen megteheti ezt, az egyedülálló 

vákuumroller+rádiófrekvenciás kezelésünk segítségével.

Lengyel 
ünnep

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzata és a Magyar – 
Lengyel Baráti Kulturális Egye-
sület május 4-én 15.30 órától, 
a Lengyel Alkotmány Ünnep 
és Polónia Világnap alkalmá-
ból rendez ünnepséget a Csa-
bagyöngye Kulturális Központ 
Lencsési Közösségi Házában. 
A program ünnepi beszéd-
del indul, majd Szolidaritás 
– lengyel út a szabadsághoz 
címmel nyílik kiállítás, amelyet 
Karol Biernacki, a Lengyel Köz-
társaság tiszteletbeli konzulja 
mutat be. A tárlat megnyitása 
után a Chopin kórus ünnepi 
koncertje zárja a programot.
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P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzat tulajdo-
nában álló bérlakásban történô 
elhelyezésre

Pályázható szociális bérlakás: 
Békéscsaba, Lencsési út 35–37. 
I. 4. (egy és két fél szobás, össz-
komfortos, 53 m2 alapterületû, a 
bérleti díj összege: bruttó 13 992 
Ft/hó, a lakás központi fûtésû).
Pályázható költségelvû bér-
lakás: Békéscsaba, Illésházi u. 

4. IV. em. 10. (háromszobás + 
galéria, összkomfortos, 65 m2 
alapterületû, a bérleti díj össze-
ge: bruttó 30 355 Ft/hó).

A pályázat részletes feltételei 
a www.bekescsaba.hu inter-
netes oldalon tekinthetô meg. 
Pályázattal kapcsolatos informá-
ciók, valamint pályázati nyomtat-
vány igénylésének és leadásá-
nak helye: Polgármesteri hivatal, 
szociálpolitikai osztály, Békés-
csaba, Szabadság tér 11–17. II. 

em. 26-os iroda. Telefonszám: 
452-252/4019-es mellék.

A formanyomtatvány a www.
bekescsaba.hu/pályázatok me-
nüpontról is letölthetô.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2013. május 6. 17.00 
óra

A pályázatok elbírálásának 
várható idôpontja: Egészség-
ügyi, szociális és lakásügyi bi-
zottság 2013. május hónapjában 
tartandó soros ülése.



„Tanácsadó és Támogató Szolgáltatások 
Bevezetése Veszélyeztetett Fiatalok Számára”
TÁMOP-5.2.5/B-10/1-2010-0210

A Lencsési úti fiókot közö-
sen adta át a képviseletvezetô 
Buzási Erzsébet, dr. Ferenczi 
Attila választókerületi képvi- 
selô, valamint Fodor Lajos, a 
Békéscsaba Vagyonkezelô 
Zrt. üzletágvezetôje.

A Generali számára fontos, 
hogy ismerje a helyi igénye-
ket, élethelyzeteket, és ezekre 
személyre szabott megoldá-
sokat tudjon ajánlani. Ezért 
is bôvíti idén a társaság az 
országos jelenlétét: a cél, 
hogy 2015-re országszerte 
300 ilyen kirendeltséggel ren-
delkezzen a Generali és vala-
mennyi járásban jelen legyen. 
Jelenleg 150 képviselet talál-
ható az országban, és még az 
idén 50 új képviselet megnyi-
tását tervezi a biztosító.

A Generalinak már koráb-
ban is volt képviselete Bé-
késcsabán, a most megnyílt 
iroda a lakosság kényelme-
sebb kiszolgálását szolgálja. 
A társaság jelenleg is több 
ezer ügyfélnek nyújt vagyon-, 
gépjármû- vagy életbiztosítást 
városunkban és környékén.

„Lakás- és gépjármûbizto- 
sításaink eddig is népszerûek 
voltak, illetve az utóbbi idôben 
a különféle megtakarítási le- 
hetôségek iránt is egyre na-
gyobb az érdeklôdés: sokan 
készülnek tudatosan nyug-
díjas éveikre vagy a gyer-
mekek taníttatására. Helyi 
irodáinkban személyesen tu-
dunk segíteni, tanácsot adni 
a biztosítási kérdéskben hoz-
zánk forduló ügyfeleknek” – 
mondta el Buzási Erzsébet, a 
képviselet vezetôje.

Békéscsabán és térsé-
gében a Generali mintegy 
3000 lakást biztosít. Az elmúlt 
idôszakban több nagy kártérí-
tést is fizetett, a legnagyobbak 
között szerepelt egy betörés, 
melyre 4,5 millió forintos ösz-
szeg járt a szerencsétlenül 

járt ügyfélnek. A biztosított 
gépjármûvek száma közel 
2200, tavaly a kgfb biztosítás 
keretében összesen 47 kárki-
fizetés történt 21,6 millió forint 
értékben, míg casco bizto-
sításra 134 esetre összesen 
43,8 millió forintot térített a 
biztosító. Ami az életbiztosítá-
sokat illeti, térségünk lakosai 
közül közel 1800-an választot-
ták a Generalit. E biztosítások 
körében tavaly 101 esetben 
összesen 30 millió forintot fi-
zetett ki a társaság.

A most megnyitott Generali 
képviseletnél amellett, hogy 
a lakossági biztosítások tel-
jes palettája megtalálható, 
a cégcsoport más tagjainak 
szolgáltatásait is kínálja, azaz 
utasbiztosítási, lakás-takarék-
pénztári megtakarítási, illetve 
nyugdíj- és egészségpénztári 
ügyekben is az ügyfelek ren-
delkezésére állnak. (x)

Mint megtudtuk, az álta-
lános közlekedésbiztonsági 
helyzet a megyeszékhelyen 
a korábbi évekhez hasonló-
an 2012-ben is tovább javult, 
csökkent a személyi sérülés-
sel járó balesetek száma. Bé-
késcsabán tavaly egyáltalán 
nem történt halálos baleset, 
az azt megelôzô évben egy, 
2009-ben viszont négy, 2008-
ban pedig nyolc végzetes 
tragédiát regisztráltak. Hajdú 
ezredes szerint a javuló ten-
denciához bizonyosan köze 
van a szigorított bírságolási 
rendszernek is, melynek hatá-
sára például a sebességhatá-
rokat sokkal inkább betartják 
a sofôrök, mint korábban. 

– Kiemelt fontosságúnak 
tartjuk az ittas kerékpáro- 
sokkal szembeni intézke-
dést, mert elsôsorban ôk 
azok, akik a halálos, súlyos 
kimenetelû balesetek oko-
zói, egyben áldozatai is. 
Még mindig jellemzô, hogy a 
kerékpárosok jelentôs része 
nincs kivilágítva, illetve lakott 
területen kívül nem használ-
ják a kötelezôen elôírt látha-
tósági mellényt – hallhattuk 
a kapitánytól.

Dr. Hajdú Antal elmondta 
azt is, hogy a baleseti oko-
zók, illetve okok összetéte- 
lét vizsgálva 2008–2012 vo-
natkozásában jelentôsebb 
változás nem történt. A leg-
több balesetet tavaly is a 
személygépkocsi-vezetôk 
okozták, és a korábbi évek-
hez hasonlóan a kerékpá-
ros baleseti okozók száma 
a második. A városban és 
környékén is több építke-
zés, útfelújítás zajlott 2012-
ben, valamint befejezôdtek 

a korábbi években elkezdett 
csatornázási munkálatok. 
Az átalakítások, építkezések 
számtalan forgalomkorláto-
zással, eltereléssel jártak. 
Ha arra szükség volt, ezeken 
a helyszíneken a forgalom 
segítésével, forgalomirányí-
tással igyekeztek a rendôrök 
hozzájárulni ahhoz, hogy a 
közlekedôk zavartalanul jut-
hassanak el úti céljukhoz. 

Rendívül nagy hang-
súlyt fektet a kapitányság a 
balesetmegelôzô munkára 
is, az év során a kerékpá-
ros balesetek megelôzése 
és a közlekedésbiztonság 
javítása érdekében több 
akciót szerveztek, melyhez 
helyi vállalkozók és önkor-
mányzati képviselôk is hoz-
zájárultak támogatásukkal. 
Ilyen programok keretében 
osztottak ki a biciklisek-
nek például a világító és a 
fényvisszaverô eszközö-
ket, egyéb szóróanyagokat. 
Több esetben tartottak a 
rendôrök elôadásokat ok-
tatási intézményekben, ve-
zettek játékos, közlekedési 
vetélkedôket, az ittasságszi- 
muláló „részeg-szemüveget” 
pedig kerékpáros és gyalo-
gos ügyességi pályán mu-
tatták be az érdeklôdôknek, 
akik így ismerkedhettek az 
alkoholos közlekedés veszé-
lyeivel.

Gajdács Emese
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Javult a közlekedésbiztonság
Tavaly nem történt halálos baleset Csabán

Az elmúlt esztendôben Békéscsabán nem történt ha-
lálos kimenetelû közlekedési baleset, csökkent a súlyos 
és a könnyû sérüléssel járó karambolok száma is – derült 
ki a rendôrség elmúlt évet értékelô beszámolójából. Dr. 
Hajdú Antal városi kapitánnyal ennek kapcsán beszél-
gettünk a baleseti helyzetrôl, megelôzésrôl. 

Április 10-én nyílt meg a Generali új, önálló képvisele-
te Békéscsabán, ahol személyre szabott tanácsadással 
várják a lakás-, vagyon- vagy gépjármûbiztosítási, illetve 
megtakarítási ügyekben hozzájuk forduló ügyfeleket.

A Civil Közösségért Alapítvány 2012 ôszétôl mûködteti a TÁMOP-
5.2.5/B-10/1-2010-0210 számú, „Tanácsadó és Támogató Szolgáltatások 
Bevezetése Veszélyeztetett Fiatalok Számára” elnevezésû projektet Bé-
kés megye három városában (Békéscsaba, Gyomaendrôd, Szarvas). 

Új képviseletet nyitott 
a Generali Békéscsabán

Civil Közösségért 
Alapítvány Békéscsaba 
Habina Péter szakmai vezetô
habinapeter60@gmail.com

A projekt során megvalósuló 
programok általános 

célkitûzései:

A legális és/vagy illegális szer- • 
használat kialakulásának meg- 
elôzése során olyan alternatí- 
vák nyújtása, melyek révén a 
pszichoaktív szerhasználat nem 
minôsül vonzó életstílusnak; 
Növekedjen a felnövekvô ge-• 
nerációk tájékozottsága, sze-
mélyes hatékonysága; 
A szerhasználat minél késôbbi • 
életkorra történô késleltetése, 
amennyiben maga a droghasz-
nálat nem kiküszöbölhetô; 
Olyan készségfejlesztési szol-• 
gáltatások, foglalkozások, in- 
formáció nyújtása, melyek mér-
sékelhetik az egyéni és közös-
ségi károkat; 
Csökkenjenek a negatív kor-• 
társ-közösségi hatások, növe-
kedjenek a kortárs-közösségi 
hatások védô faktorai; 
Támogatja a korai kezelésbe-• 
vételt
Megnövekednek a szülôi kész-• 
ségek és a szülôk kontrollkész-
sége erôsödik:
Önsegítés• 

Ifjúsági klub

Heti 20 órában, állandó hely-
színen nyitva tartó klubhelyiségek, 
melyek alkalmas teret kínálnak a 
csoportos szabadidô-eltöltésre, 
foglalkozásokon való részvételre, 

szakemberek jelenléte okán ta-
nácsadói tevékenység végzésére. 
Cél az önszervezôdés, a drog-, al-
kohol- és erôszakmentes, kulturált 
szabadidô-eltöltés megtanulása. A 
klubok adnak teret egyebek mellett 
élménypedagógiai, élménypszi-
chológiai, kreatív foglalkozások-
nak, sporteseményeknek, egyéni 
tanácsadásnak, szülôcsoportos 
foglalkozásoknak, személyiség- 
és kompetenciafejlesztô csopor-
toknak, kortárs-segítôk felkészíté-
sének, filmvágó klubnak.

Élménypedagógiai 
foglalkozások

Az élménypedagógia célja, 
hogy a csoport tagjai ismerjék 
meg mások tapasztalatait. A 
résztvevôket a játékok és a kö-
zös zenélés segítik abban, hogy 
megfogalmazzák, megosszák 
észrevételeiket, reakcióikat. 

Élménypedagógiai intenzív 
csoportok (nyári tábor)

Cél: a hétköznapi életben is 
felhasználható ismeret megszer-
zése, az önismeret, kommuni-
kációs készségek fejlesztése, a 
csoportban dolgozás elsajátítá-
sa, önértékelés fejlesztése

Élménypszichológiai csoportok

A foglalkozások során a cso-
port tagjai fizikailag és pszichi-

kailag biztonságos, kontrollált 
körülmények között maguk is 
élménypszichológiai tevékenysé-
geket, játékokat és gyakorlatokat 
próbálnak ki. 

Egyéni tanácsadási szolgáltatás

Segítô szakemberek bevoná-
sával életvezetési problémák, 
életvezetési nehézségek, visel-
kedési-beilleszkedési zavarok 
korrekciója. Alacsony küszöbû 
szolgáltatás. A projekt fontos ré-
szét képezik a szülôknek szóló 
programok, melyeken a hivatalos 
rendszeren kívül kérhetnek taná-
csot, a szülôcsoportokban pedig 
megoszthatják egymással tapasz-
talataikat.

Személyiség- és 
kompetenciafejlesztést célzó 

tematikus csoportok

Speciális meditációs, relaxá-
ciós, agressziókezelô, érzelmi és 
szociális kompetenciát fejlesztô 
csoportfoglalkozások biztosítása.

Kortárssegítô munkára való 
felkészítés

A kortárssegítôk elsôsorban 
saját természetes közegükben 
mûködnek segítôként, legfonto- 
sabb szerepük a pozitív mintaadás. 
A mindennapos munkát idônként 
kiegészíti egy-egy kampányszerû 
prevenciós program lebonyolítá-
sában való közremûködés. A fen-
tieken túl sor kerül családsegítô 
foglalkozások rendezésére is, 
s alkalmaznak iskolai, szociális 
munkásokat is.



„Szeretetük átlát a hegyeken, hétmérföldes csizmával 
lépked a szeretetük, s egy léghajót elkormányoznak a 
szeretet erejével, ha rajta utazik gyermekük.”

(Örkény István)

 A P R Ó H I R D E T É S

A Szlovák Gimnázium, Ál-
talános Iskola, Óvoda és Kol-
légiumban nemrégiben or-
szágos szakmai módszerta-
ni napot rendeztek óvónôk-
nek. Mint azt Czégény Gyu-
lánétól, az intézmény igaz-
gatóhelyettesétôl megtud-
tuk, közel negyven érdeklô-
dô érkezett Dabas-Sáriból, 
Pitvarosról, továbbá me-
gyénkbôl Tótkomlósról, Me-
zôberénybôl, Szarvasról, Te-
lekgerendásról és Békéscsa-
báról.

A Katica csoportban Szlo-
vák Szabina óvónô tartott 
bemutató foglalkozást az 
egészséges táplálkozás té-
mában, Eperjesiné Cséffai 
Csilla pedig a szlovák nyelv-
tanulás módszereirôl tartott 
elôadást. Mindehhez kap-
csolódott a „gyakorlatban” is 
a Mintamenza meghívott csa-

pata Prohászka Béla Venesz-
díjas mesterszakács vezeté-
sével, aki „Étkezési kultúra 
és örömök a Mintamenzán” 
elnevezésû verseny részle-
teit ismertette, és elmondta, 
hogy a vetélkedô fô célja az 
étkezési kultúra javítása. Eh-
hez keresnek partnereket a 
békéscsabai székhelyû óvo-
dák, általános és középisko-
lák, valamint idôsellátó intéz-
mények körébôl. Dr. Maráczi 
Gabriella közegészségügyi 
osztályvezetô fôorvos az 
óvodai közétkeztetésrôl és
a Mintamenza program je-
lentôségérôl és perspektí-
váiról tartott elôadást. Ter-
mészetesen az aznapi ebéd 
stílusosan mintamenzás fo-
gásokból állt a szlovák isko-
lában.

A nyílt napot megtisztel-
te jelenlétével az Országos 

Szlovák Önkormányzat ok-
tatási referense, Lázár Erika, 
valamint Lászik Mihály, az 
országos testület oktatási bi-
zottságának elnöke is.

Délután Ujj Éva vezeté-
sével a Bábika játszóház 
kézmûves-foglalkozásán ve-
hettek részt a gyerekek.

Vándor Andrea

Nedávno usporiadali v Slo-
venskom gymnáziu, základ-
nej škole, materskej škole a 
kolégiu celoštátny metodický 
deň pre učiteľky materských 
škôl. Zástupkyňa riaditeľky 
inštitúcie, Mária Czégényová 
nám uviedla, že prišlo približ-
ne štyridsať záujemcov o.i. z 
Dabaš-Šáre, Pitvarošu, ďalej 

z našej župy zo Slovenského 
Komlóša, Poľného Berinčoku, 
Sarvaša, Telekgerendášu a z 
Békešskej Čaby. 

V skupine Lienka viedla 
ukážkové zamestnanie na 
tému Zdravé stravovanie učiteľ-
ka Szabina Szlováková, Csilla 
Eperjesiová Cséffaiová zase 
mala prednášku na tému Me-
tódy vyučovania slovenčiny. 

V znamení stravovania 
sa konala aj „praktická” časť 
dňa, prezentovaná pozvaným 
tímom Vzorovej menzy pod 
vedením majstra gastronómie, 
nositeľa ceny Venesza, Bélu 
Prohászku, ktorý referoval aj o 
detailoch súťaže „Kultúra stra-
vovania a radosti na Vzorovej 
menze”. Zároveň uviedol, že 
hlavným cieľom súťaže bolo 
skvalitnenie kultúry stravova-
nia. K tomuto projektu hľadajú 
partnerské inštitúcie z radov 

čabianskych materských, zá-
kladných a stredných škôl, ako 
aj z domovov pre seniorov. 
Primárka, hlavná hygienička 
Dr. Gabriella Marácziová pred-
nášala o stravovaní v mater-
ských školách, a o význame, 
resp. perspektívach programu 
Vzorová menza. 

Pochopiteľne, v deň do-
škoľovania obed v slovenskej 
škole štýlovo obsahoval chody 
Vzorovej menzy. Otvorený deň 
poctili so svojou prítomnosťou 
aj školská referentka Celoštát-
nej slovenskej samosprávy v 
Maďarsku (CSSM), Erika Lá-
zárová, ako aj predseda Vý-
chovno-vzdelávacieho výboru 
CSSM Michal Lászik. 

V popoludní sa deti mohli 
zúčastniť na zamestnaní krea-
tívnej dielne Bábika pod vede-
ním Évy Ujjovej. 

Andrea Vándorová 

Szlovák módszertani nap Slovenský metodický deň

INGATLAN

Békéscsabán, a Mester utcában 
820 m2-es belterületi telek (jelen-
leg gyümölcsös) fúrott kúttal eladó 
vagy gondozásra kiadó. Villany, te-
lefon az utcában. Tel.: 30/574-0913.

Békésen, a Kossuth utcában 
földszinti, 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.: 30/9582-777

Békéscsaba, belvároshoz köze-
li, egymás melletti családi házak 
(200 + 300 m2) egyben vagy külön 
is kiadók vállalkozás céljára.
Tel.: 30/9582-777.

OKTATÁS

Matematikából korrepetálás ál-
talános iskolásoknak, középisko-
lásoknak, fôiskolásoknak. 
Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás, nyelvvizs-
gára felkészítés délelôttönként is. 
Tel.: 70/392-0459.

Angol-, német-, olasznyelv-oktatás 
gyermekkortól felsôfokig, külföldi 
munkavállaláshoz és szakmai nyelv-
vizsgához is. Tel.: 20/933-6828.

Békéscsabán alsó tagozatos gye-
rekek korrepetálását vállalom. 
Tel.: 30/413-9911.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

TAKIBÁ Taxi innen a szomszédból! 
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.

Ingatlan-adásvételhez szükséges 
energetikai tanúsítvány készítése. 
06-30/381-5873.

Villany-, háztartásigép-, számító-
gép-javítás. Tel.: 20/411-2036.

EGYÉB

Fehér sarokpolc, fehér nyitható 
fali fürdôszobai tükör, 2 db karnis, 
1 pár hálószobai fali lámpa, lámpa-
bura függesztékkel, tízes vas hús-
daráló eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913.
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Mesemondók a Meseházban
Mesés verseny a Csabai Kulturális Játékokon

A Csabai Kulturális Játékok 
keretében, a Meseházban 
rendezték meg a városi me-
semondó versenyt kicsiknek 
és nagyobbacskáknak. A ver-

senyen a következô eredmé-
nyek születtek (zárójelben a 
felkészítô tanár neve):
1. osztályosok – 1. Varga 

János, Kazinczy Ferenc Álta-

lános Iskola (Dombiné Pécs 
Anikó); 2. Kis Dorottya, Jankay 
Általános Iskola (Baloghné 
Péli Erzsébet); 3. Vas Hajnal-
ka, Petôfi Utcai Általános Is-

kola (Dusa Katalin); különdíj: 
Szelezsán Zsombor, Evangéli-
kus Általános Iskola (Pappné 
Hüttner Csilla).
2–3. osztályosok – 1. Szat-

mári Zalán, Gerlai Általános 
Iskola (Szászné Váradi Éva) 
és Szántó Erik, Kazinczy Álta-
lános Iskola (Poszt Zsófia); 2. 
Kis Sándor, Gerlai Általános 
Iskola (Andó Erika); 3. Kará-
csonyi Noémi, Belvárosi Álta-
lános Iskola (Farkas Tiborné). 
4–5. osztályosok – 1. Kovács 

Laura, Kazinczy Általános Is-
kola (Pallagi Györgyné); 2. Ka-
rácsonyi Máté, Belvárosi Ál-
talános Iskola (Jakubjanszky 
Edit); 3. helyezett: Kiss Pál 
Máté, Belvárosi Általános Is-
kola (Szabó Béláné); különdíj 
Rózsa Dániel, Jankay Általá-
nos Iskola (Tóth Ágnes).

Anyák napjára



Ismét „nemzetközi 
összefogással” készült 
elôadás a Békéscsa-
bai Jókai Színházban: 
Shakespeare Lear kirá-
lyának díszbemutatójára 
április 20-án került sor a 
Budapest Bank támoga-
tásával a teátrumban. A 
díszlet- és jelmeztervezô 
Walesbôl érkezett, a 
rendezô angol, a cím-
szereplô Délvidékrôl 
utazott Békéscsabára, s 
mindezt a már megszo-
kott kollegalitással fogja 
körbe a Jókai színház 
társulata. Sztárparádé: 
Dobó Kata, Chris Rolls, 
Sean Crowley és Kovács 
Frigyes. A Jókai színház 
Jászai-díjasai: Kara Tün-
de, Bartus Gyula és 
Rubold Ödön. Szegedi 
a hangtechnikai fejlesz-
tés, német az új vetítôvászon 
– és békéscsabai az akarat, 
a kreativitás, ami mindezt 
különleges élményé szervezi 
össze. 

A békéscsabai elôadást 
egy ipari, gyári közegbe he-
lyezte a rendezô, Chris Rolls, 
aki a brit Nemzeti Színház-
ban, a Royal Shakespeare 
Company-ben és a Royal 
Opera House-ban, valamint a 
világ számos pontján szerzett 
magának szakmai nevet, el-
ismerést prózai elôadásaival 
és operarendezéseivel. Sean 
Crowley, aki a produkció 

látványvilágáért felelôs, a 
wimbledoni mûvészeti is-
kola elvégzése után filmek, 
operák, színházi elôadások, 
televíziós mûsorok díszlet- 
és jelmeztervezôjeként vált 
ismertté, az elmúlt 11 évben 
Wales egyik legtermékenyebb 
tervezôje. 

Shakespeare ebben a da-
rabjában arra keresi a választ, 
mi történik az emberrel, ha a 
szociális struktúrák szétbom-
lanak körülötte. Mi az ember? 
Angyal vagy vadállat? Mennyi 
szenvedést képes elviselni? 
Mivé válik az ember egy olyan 

világban, ahol nem 
tudjuk megtartani az 
alapértékeinket: a 
megbecsülést, a sze-
retetet, a tradíciókat, 
a tiszteletet egymás 
iránt, a családot, mint 
az egyik legfontosabb 
megtartó erôt. A Jó-
kai színház Lear-be-
mutatója különleges, 
a modern technikát 
is felvonultató katarti-
kus elôadás, amely a 
lélek legmélyére kala-
uzolja a nézôt. 

„Elképedtem, hogy 
mennyire felkészült 
és szakszerû itt min-
denki. A színészek 
nagyon inspirálóak 
voltak – ahogyan át-
vettek tôlem egy-egy 
impulzust vagy öt-
letet, javítottak rajta, 

vagy éppen sajátjukká tették. 
Valódi teremtô mûvészek. 
Csodálom azt is, ahogyan ez 
a színház képes egy család-
ként mûködni. Egy egészen 
rendkívüli hely.” – értékelte 
a közös munkát a rendezô, 
Chris Rolls. A látványos be-
mutatót követôen egy pazar 
fogadással egybekötött dísz-
bemutató koronázta meg a 
hétvégét, amelynek házigaz-
dája a Budapest Bank volt. Az 
elôadást áprilisban és június-
ban láthatjuk a Jókai színpa-
dán. 

Tari Sarolta

14 Csabai Mérleg

A város mai forgalmas, 
kétarcú, széles fôútvonala a 
Bartók Béla út. Arculatának 
alakulása több mint negy-
ven esztendôvel ezelôtt pá-
ratlan számozású házsorá-
nak lebontásával indult. A 
városrendezési terv alapján 
az új, magas épületek fel-
építésével, s a túloldali, régi 
földszintes házakkal kapta 
meg sajátos, mai összképét.

Csaba utcatörténetének 
régmúltjából ezen utca ki-
alakulásának történetét nem
ismerjük. A 18. század kö-
zepétôl már álltak kerítés 
nélküli nádfedeles vályogfa-
lú házak a hosszan húzódó 
utcán. Sztraka Ernô községi 
mérnök utcarendezési mun-
kája eredményeként, 1851-
ben, az elsô utcanévlistán, 
tizenhetedik sorszámmal, 

irányjelölô utcaként viselte 
a „Kétegyházi utcza” nevet. 
Két évtized múltán, 1865-ben 
neve Kétegyházi útra válto-
zott, majd 1884-ben Oros-
házi út lett. Ezen a néven 
ismerték harminchét évig, 
1921-ben keresztelték el az 

egykori tengerésztiszt, ellen-
tengernagy, majd Magyaror-
szág kormányzója neve után 
Horthy Miklós útra. 1945-ben 
az út névtelen volt, és 1946-
ban kapta nevét Bartók Béla 
zeneszerzô emlékére.

Gécs Béla

Az utat 1946-ban nevezték el Bartók Béláról

Kovács Frigyes és Dobó Kata

Békéscsaba anno
Egy fôútvonal házsori emlékképe

A kérdésre a válasz
Új fogalommal bôvült 

a békéscsabaiak szótá-
ra április 19-én, ugyanis a 
szakipari helyiségek (mint 
asztalosmûhely, lakatosmû-
hely, autószerelô-mûhely 
stb.) listájára felkerült a 
„szórakoztatómûhely” kifeje-
zés is. A korábbi Babylon az 
eddigiekhez képest merôben 
új stílussal, s új névvel nyitot-
ta meg kapuit. Az Art Mûhely 
Pubra keresztelt szórakoz-
tatóközpont teljesen új színt 
hoz a megyeszékhely kö-
zösségi életébe, amit már a 
nyitó bulival is bizonyítottak 
a hely üzemeltetôi. A koráb-
bi évek gyakorlatától – fino-
man szólva is – meredeken 
eltérô zenei stílust képviselô 
bandával, a bluest, jazzt 
és funkyt ötvözô Pribojszki 
Mátyás Band-del csalo-
gatták az élôzenére vágyó 
publikumot. A hazai pályán 
fellépô „Matyika” pedig 
minôségben és hangulat-
ban hozta azt, ami indokol-
tan elvárható egy világsztár-
tól. Mert abban senki ne 
kételkedjen, hogy a békés-
csabai születésû énekes-
szájharmonikás a mûfaj leg-
nagyobbjai közé tartozik. 
Szinte még gyerekként, alig 
huszonhárom évesen kap-
ta meg a Szájharmonika 
Világbajnokságon a legma-
gasabb szintû minôsítést, s 
tizenkét évvel késôbb már 
a zsûri tagjaként érkezett a 

szakma krémjét felvonultató 
világbajnokságra. A világhírû 
zenész és csapatának pro-
dukciója méltó nyitánya volt 
egy – remélhetôleg – hosszú 
sorozatnak. Az egykor disz-
kóként aposztrofált komple-
xumból részben számûzik a 
gépzenét, s a péntek estéket 
koncertek töltik ki. A szom-
bat esték programjában a 
tervek szerint továbbra is a 
CD-ké a fôszerep, de immár 
a húszas, harmincas, negy-
venes korosztály által is ked-
velt, táncolható slágerzenék 
kerülnek elôtérbe. A zenei 
megújulás (bár jelen hely-
zetben inkább a változás a 
megfelelô kifejezés, hiszen 
nem feltétlenül a legújabb 
slágerdallamok csendülnek 
majd fel) mellett a belsô tér 
újraplasztikázása hozza azt
az összhatást, aminek kö-
szönhetôen sokak törzshe-
lyévé válhat a hely.

A hely, amely nem egy-
szerû ránc fe lvar ráson 
esett át, hanem mûvészi 
plasztikai mûtéten, ami itt 

szó szerint értendô. A klasz-
szikus pub hangulatot melós 
utánérzéssel közvetítô belsô 
tér kialakításában részt vett 
Scholtz Endre békéscsabai 
festômûvész, aki bizonyos 
felületeken tökéletesen kel-
tette életre a rendszervál-
tás elôtti vasgyárak, tmk-
mûhelyek „stílusjegyeit”. 
A színvilágot uraló rozsda-
barna hibátlanul illeszkedik 
a fából ácsolt pultokhoz, 
amelyekbôl pont annyi 
van, hogy a labirintusszerû 
szórakozóhelyen eltévedô 
vendég egyik italmérôtôl a 
másikig érve még véletle-
nül se halhasson szomjan. 
A három nagyterem mellett 
Békéscsaba legkulturál-
tabb, nyitható tetôvel ellátott 
dohányzóhelyisége növeli a 
komfortérzetet. Mindezt ösz-
szegezve már nem is nagy 
meglepetés, hogy az árszint 
helyi viszonylatban kifejezet-
ten barátságosnak mondha-
tó. Az Art Mûhely Pub tehát 
új teret nyit az igényes szóra-
kozásra, táncolásra, koncer-
tekre, vagy csak baráti sörö-
zésre áhítozók számára.

A név, illetve az átalakított 
belsô terek hûen tükrözik a 
tulajdonosok elképzeléseit, 
szándékát, s az Art Mûhely 
Pub vélhetôen hosszú idôre 
választ ad majd a szórako-
zásra vágyók azon egyszerû 
kérdésére: hova menjünk 
ma?
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Lear király Békéscsabán
Nemzetközi összefogás a darabért
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