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Többéves elôkészítô mun-
kát követôen, április huszon-
ötödikén letették a négy-
csillagos Munkácsy Hotel 
alapkövét a Kórház utcai, 
volt Sörház épülete mel-
lett. A most induló beru-
házás keretében a Sörház 
mûemlék épületét felújítják, 
annak alagsorában konfe-
renciatermet alakítanak ki, 
és ott lesz a szabadalommal 
védett Munkácsy-termékek 
bemutatóhelye is. Az épülô 
új szárny pincéje sport- és 
wellness-funkciókat szolgál 
majd, lesz benne felnôtt- és 
gyermekmedence, szaunák 
és fitneszterem. A földszinten 
éttermet alakítanak ki, és a 
két épületszárnyban össze-
sen 25 szoba és lakosztály 
várja majd a vendégeket. 

Az alapkövet dr. Deutsch 
Tamás európai parlamenti 
képviselô, Erdôs Norbert kor-
mánymegbízott és Kiss Ti-
bor alpolgármester tette le a 

beruházó Csabakonyha Kft. 
tulajdonosa, Kopp Szilárd és 
a meghívott vendégek társa-
ságában.

– Amikor Kopp Szilárdtól 
hallottam, hogy Békéscsabán 
egy Munkácsy nevét viselô 
szállodát szeretne építeni, 
az elsô gondolatom az volt: 
na végre! Végre, hogy annak 
a városnak, amely a magyar 
kultúrának adta Munkácsyt, 
annak a városnak, amely 
rendkívül vendégszeretô, 
most lesz egy négycsillagos 
szállodája is, méghozzá Mun-
kácsyról elnevezve – mondta 
Deutsch Tamás, majd hoz-
zátette, üzenet értéke van 
annak, hogy egy sportlétesít-
mény közvetlen szomszéd-
ságában épül a szálloda, így 
a sportturizmus gyarapítása 
révén is segíthet abban, hogy 
minél több vendége legyen 
Békéscsabának.

Mint azt Zsadon Endrétôl, 
a fürdô igazgatójától megtud-
tuk, mivel a szezon elejébôl 
már elment egy kis idô, sze-
retnének azzal kedveskedni 
a fürdô látogatóinak, hogy 
a jegyek, bérletek árait nem 
emelik, a kedvezményesen 
igénybe vehetô bérletek köre 
pedig még bôvül is. A felnôtt 
napijegy ára tehát továbbra is 
1700, a diák napijegyé 1100 
forint. Megmarad a két gyer-
mekre és két felnôttre szóló, 

4100 forintba kerülô családi 
jegy. A további gyermekek 
után korábban 790, mostan-
tól 700 forintot kell fizetni. Új-
donság az „egyszülôs” csa-
ládi jegy, ha csak az apuka 
vagy anyuka ér rá, egy szülô 
és két gyermek 3000 forintért 
strandolhat. Eddig a bérle-
tek mellett 10 és 20 alkalmas 
kedvezményes belépô volt, 
most ezek köre kibôvül: 5, 10, 
20 és 30 alkalmas belépôt is 
lehet kapni, minél több alka-

lomra szól a belépô, annál 
magasabb a kedvezmény, 
ami 18 és 32 százalék között 
mozog. A felnôtt szezonbérlet 
79 000, a diák 46 000 forint – 
na igen, ez elég sok pénz, de 
ha valaki a szezonban min-
dennap kijár, annak úgy napi 
440, diákoknál 260 forintra 
jön ki. Ráadásul, a tervek 
szerint, a szezonbérleteseket 
igyekeznek kárpótolni a kicsit 
kurtább szezonért.

Az Árpád fürdôben tehát 
készülnek, igyekeznek min-
dent rendbe hozni, hogy 
ugyanolyan kellemesen pi-
henhessünk, sportolhassunk 
majd, mint eddig. A munká-
latok lapzártánkkor még ja-
vában folytak, de ha minden 
igaz, elôreláthatóan május 
9-én Csabán is nyit a strand.

Mikóczy Erika

Pár napos késéssel nyit az Árpád fürdô
Nem emeltek árat, és a kedvezmények köre is bôvült 

– Békéscsaba az utóbbi 
idôben a második „fôvárosi” 
címre is pályázik: a kolbász fô-
városa mellett most a magyar 
dal fôvárosa lehetünk pár nap 
erejéig – bocsátotta elôre Van-
tara Gyula, majd arról beszélt, 
hogy az önkormányzat fô 
céljai között szerepel otthont 
teremteni a kultúrának, minél 
inkább élhetôvé tenni a vá-
rost, megôrizni a helyi értéke-
ket. A meglévô intézmények 
felújítása mellett idén nyitotta 
meg kapuit a Csabagyöngye 
Kulturális Központ, mely mél-
tó helyszíne a rangos ese-
ményeknek. Nyárra elkészül 
a fôtér, amely a Magyar Dal 
Napjának legfontosabb tere-
pe lesz – hallhattuk a polgár-
mestertôl.

Presser Gábor elôször né-
mi visszatekintéssel kezdte:

– Már sok évvel ezelôtt, 
amikor Magyarországon 
egymás után jelentek meg a 
különféle médiumok, beindul-
tak a rádiócsatornák, az járt 
a fejemben, hogyan lehetne 
a magyar szerzeményeket 
méltó helyükön kezelni. So-
kan még ma is igen keveset 

tudnak arról, mekkora kincs 
az, amit birtoklunk. A ma-
gyar zenei kincs méltatlanul 
keveset kerül elôtérbe, pedig 
számtalan mûfajban születtek 
remekmûvek. Mindenkép-
pen egy alulról szervezôdô 
mozgalmat szerettem volna 
elindítani mûfaji határok nél-
kül. Ebben kértem segítséget 
Gerendai Károly barátom-
tól 2008-ban, s a következô 
Sziget Fesztiválon elindult a 
Magyar Dal Napja mozga-
lom – sorolta a történéseket a 
Kossuth-díjas zenész.

Mint megtudtuk, Presser 
Gábor nem volt tagja annak 
a zsûrinek, mely idén Békés-

csabát választotta a magyar 
dal fôvárosának, de érdeklô-
désünkre elmondta: tudomá-
sa szerint azért esett a válasz-
tás városunkra, mert nagyon 
jó pályázatot nyújtottunk be. 

A szeptember 8-án kezdô-
dô esemény kiemelt helyszí-
ne a belváros-rehabilitációs 
program keretében megújuló 
fôtér, illetve az Andrássy út 
lesz, de számíthatunk prog-
ramokra a városháza udva-
rában és az Ibsen-udvarban 
is. A fellépôkkel még zajlik az 
egyeztetés, de a kiválasztás-
nál a legfontosabb szempont 
az, hogy a rendezvény bemu-
tassa Békés megye zenei kul-

túráját, törekedve arra, hogy 
teret kapjanak az amatôr pro-
dukciók, illetve, hogy az idô-
közben elfelejtett, de egykor 
országos szinten meghatá-
rozó zenekarok most ismét 
színpadra lépjenek. A tervek 
szerint itt lesz Hevesi Tamás, 
a Pribojszki Mátyás Band és a 
Neo is. A mûsortervben azon-
ban nemcsak a könnyûzene 
kapott helyet: több formáció 
és vegyes kar elôadásában 
hallgathat a közönség nép-
zenét, kórusmuzsikát, illetve 
komolyzenét is szeptember 
második hétvégéjén váro-
sunkban.

Gajdács Emese

Presser Gábor: Számtalan mûfajban születtek magyar remekmûvek

Az idôkapszulába helyi lapok is kerültek

Idén Csaba a magyar dal fôvárosa
Presser Gábor: Népszerûsítsük a magyar zenei kincset!

A szakmai zsûri dönté-
se szerint idén Békéscsa-
ba a magyar dal fôvárosa. 
Az elôkészületekrôl és a 
Magyar Dal Napja mozga-
lomról tartott közös sajtó-
tájékoztatót Vantara Gyula 
polgármester és Presser 
Gábor ötletgazda.

A fürdô igazi nyári hangulatban várja a vendégeket

Furcsa tréfát ûzött velünk a természet ebben az évben. 
A szûnni nem akaró tél után mindössze pár nap tavasz 
jött, aztán már benne is voltunk a kánikulában. A havazás 
és az esôzések komoly gondokat okoztak a földeken, és 
persze megnehezítettek minden szabadtéri munkát. Az 
Árpád fürdôben a termálkutak felújítása és korszerûsítése 
folyik; a kivitelezôk ugyan próbálták behozni az idôjárás 
viszontagságai miatt bekövetkezett elmaradást, de nem 
teljesen sikerült, így idén kicsit késôbb nyit a strand.

Folytatás az 5. oldalon →

Ülésezett a közgyűlés
2–3. oldal

Bronzérmes a röplabdacsapat
11. oldal

Penzai autósok Békéscsabán
5. oldal

Épül a Munkácsy Hotel
Csaba elsô négycsillagos szállodája
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 – Az önkormányzat moz-
gástere erôteljesen szûkül, a 
vezetés eladósította Békés-
csabát, a kormányzat pedig 
forráselvonásokat hajt végre. 
Minderrôl a hitelbôl megva-
lósuló beruházásokkal pró-
bálják elterelni a figyelmet. Ha 
rövid idôn belül helyben vagy 
országosan nem lesz jelen-
tôs gazdasági fordulat, és ha 
a csabai vállalkozókat nem 
hozzák helyzetbe, nagyon 
komoly bajba kerülhet a város 
az elôttünk álló években – fo-
galmazott Strifler Attila.

A közgyûlés véleményezte 
az Alföldvíz közgyûlési elôter-
jesztéseit, melyek között sze-
repelt, hogy a cég új felügyelô-
bizottsági tagokat választ. 
Strifler Attila hangsúlyozta,  
olyan szakembereket kell de-
legálni, akik szakmai kvalitá-
suk mellett a lakosság felé is 
lojálisak. 

Szabóné Kocziha Tünde 
beszélt arról, hogy a legutób-
bi közgyûlés döntése alapján 
– amit a Jobbik nem támoga-
tott – több mint harminc  állás-
hely szûnik meg a városban. 

A képviselô megjegyezte: 
látszik, hogy próbálták ennek 
negatív hatásait tompítani 
azzal, hogy a dolgozók egy 
részét munkaidô-csökken-
téssel vagy áthelyezéssel to-
vábbfoglalkoztatják, viszont 
ezek az álláshelyek véglege-
sen megszûnnek. Aggódnak 
amiatt is, hogy a többieknek 
többet kell majd dolgozniuk. 

– A fideszesek többször 
felszólították a képviselôket, 
hogy ne hozzunk be pártpo-
litikát a közgyûlésre, most 
pedig éppen ôk tették ezt, 
amikor magasztalták a Fidesz 
Európai Unióval szemben 
vívott harcát, illetve kérték a 
képviselôket a rezsicsökken-
tési ívek aláírására – mond-
ta Szabóné Kocziha Tünde. 
Hozzátette, a Jobbik harminc-
százalékos rezsicsökkentést 
szeretne, különbséget téve 
hazai és külföldi tulajdonú 
szolgáltatók között, az EU-val 
kapcsolatban pedig feltette a 
kérdést: miért kell oda tartoz-
ni, ha folyton támadnak ben-
nünket? 

M. Erika

– A napirendi pontokat 
áttekintve nem gondoltam 
volna, hogy ilyen heves viták 
kerekednek az ülésen, új in-
formációt ugyanis tulajdon-
képpen nem igazán kaptunk. 
A költségvetési ügyekkel fog-
lalkozó témák közül több is az 
elôzô év gazdálkodását érin-
tette. A városvezetés a most 
zajló beruházásokat sorolta, 
ám véleményünk szerint ezek 
egyike sem munkahelyte-
remtô, sôt, például a belváros-
revitalizáció egyelôre csak 
bosszúságot okoz a közleke-
dés ellehetetlenítésével – hall-
hattuk Miklós Attilától. 

– A város adósságállomá-
nya 2012-ben több mint 12,5 
milliárd forint volt. Ugyanakkor 
2006-ban az új polgármes-
ter 2,2 milliárd hitellel vette 
át a várost, amit akkor mér-
hetetlen adósságcsapdának 
nevezett. Most ezt az össze-
get sikerült meghatszorozni, 
amin persze enyhít valamit az 
állami adósságkonszolidáció, 
bár ez is a „közös kasszából”, 
az adófizetôk pénzébôl törté-
nik – hangsúlyozta az MSZP 
csabai elnöke.

Miklós Attila a következôk-
ben arról beszélt, a köz-
gyûlésen megköszönték a 
helyi vállalkozóknak, hogy 
tavaly százmilliós nagyság-
renddel több adót fizettek be, 
mint azt tervezték. A szocia-
listák is örülnek ennek, ám 
szerintük a városnak sokkal 
többet kell segítenie a helyi 
vállalkozásoknak például az-
zal, hogy megbízáshoz segíti 
ôket legalább a meghívásos 
közbeszerzéseknél.

Miklós Attila végezetül ar-
ról beszélt, hogy a közgyûlés 
végén a helyi fideszesek a re-
zsicsökkentést támogató alá-
íróíveket ajánlották az ellen-
zéki képviselôk figyelmébe. 
A szocialisták csabai elnö-
ke, mint mondta, már aláírta 
az ívet, mert egyetért azzal, 
hogy csökkenjenek a lakos-
ság terhei. Véleménye szerint 
viszont ez önmagában nem 
oldja meg a problémákat. A 
szocialisták jobb megoldás-
nak találnák a differenciált 
rezsicsökkentést, illetve az 
alapvetô élelmiszerek áfájá-
nak lecsökkentését.

Gajdács Emese

– Békéscsaba gazdálko-
dása kiegyensúlyozott, a 
kötelezô és önként vállalt 
feladatokat maradéktalanul 
teljesítettük. Pénzhiány mi-
att mûködési zavarral nem 
kellett számolni. Az elmúlt 
évben még 31 intézményt 
mûködtettünk, köszönet a 
vezetôknek és az itt dolgo-
zóknak a fegyelmezett gaz-
dálkodásért – hallhattuk a 
polgármestertôl az elmúlt 
évi zárszámadás kapcsán. 
Vantara Gyula emlékeztetett 
arra is, hogy a közpénzek 
felhasználásáról megtörtént 
az elszámolás, azt a csabai, 
adófizetô polgárokhoz is el-
juttatták levélben. A város 
mûködési hitel felvételére 
nem kényszerült, a meglé-
vô értékek megóvására 400 
millió, fejlesztésre pedig 8 
milliárd forintot fordítottak. A 
hitelállomány 11,9 milliárdos, 
amit a polgármester elmon-
dása szerint biztonsággal 
képes törleszteni a város.

– A közalkalmazotti ál-
láshelyek száma úgy vál-

tozik, hogy mindössze két 
felmentésrôl beszélhetünk. 
A párhuzamosság kiküszö-
bölése miatt volt szükség át-
szervezésekre, ezeket más 
módon oldották meg az il-
letékesek, nem felmondás-
sal – hangsúlyozta Vantara 
Gyula.

Mint megtudtuk, Békés-
csaba a tavaszi belvízi véde-
kezés költségeire vis maior 
támogatást igényel az állam-
tól. Békéscsabán összesen 5 
millió 628 ezer forintba került 
a védekezés, a vis maior alap-
ból pedig  39 millió forintra 
számít a város. A polgármes-
ter a vagyonkezelô beszá-
molója kapcsán kijelentette: 
a számok azt mutatják, hogy 
jól gazdálkodott a társaság, 
s teljesültek a városvezetés 
által kitûzött célok is. Vanta-
ra Gyula végezetül elmond-
ta, a tervek szerint az Árpád 
fürdôben egy 33 x 25 méte-
res, új uszoda épül majd az 
önkormányzat és egy sport-
klub együttmûködésével.

G. E.

Gál István Elek elöljáró-
ban arra hívta fel a figyelmet, 
hogy immár a fideszesek kö-
zött is van, aki úgy véli: lehet 
más a politika, ezzel utalt Án-
gyán József tanulmányára a 
földek kiosztásáról, melynek 
Békés megyei vonatkozása 
is van. Ezt követôen a trafikok 
újraosztása kapcsán mondta 
el: veszélyes, hogy az infor-
mációs törvény módosítása 
után nem lehet majd érdemi 
információkhoz jutni ez ügy-
ben.

Takács Péter önkormány-
zati képviselô a közgyûlés té-
mái közül a zárszámadással 
kezdte. Mint mondta: pozitív, 
hogy a helyi adókat a békés-
csabaiak döntô többsége 
idôre, pontosan befizeti, az 
is, hogy a városnak évek óta 
nem kell mûködési célokra hi-
telt felvenni, s az intézmények 
is 98,8 százalékban tejesítet-
ték a tôlük elvárt bevételeket. 
Ugyanakkor az LMP-s politi-
kus szerint sokkal nagyobb 
hangsúlyt kellene fektetni a 
munkahelyteremtésre, hi-
szen Békéscsabán ma ez a 
legégetôbb probléma. Takács 
Péter példaként hozta fel az 

inkubátorház, az Almáskerti 
Ipari Park megépítését, illetve 
a 700 embernek munkát adó 
banki központ városunkba 
telepítését. Mint mondta, az 
önkormányzatnak minden 
tôle telhetô módon segíteni 
kell a munkahelyteremtést, 
illetve -megôrzést.

A következôkben Takács 
Péter sérelmezte, hogy Bé-
késcsaba, több vidéki vá-
rossal együtt, méltánytala-
nul kevés állami támogatást 
kap a közösségi közlekedés 
mûködtetésére, s azt is, hogy 
az utóbbi idôben 7200 mázsa 
fát vágtak ki a Mester utcában. 
Végezetül azon véleményének 
adott hangot az LMP-s kép-
viselô, hogy a közgyûlésen a 
bejelentések között szereplô, 
rezsicsökkentést támogató 
aláírásgyûjtés a szervezeti 
és mûködési szabályzatba 
ütközik, hiszen képviselô tett 
fel kérdést képviselônek. Ta-
kács Péter elmondta: az ilyen 
jellegû, napi politizálás nem 
volt gyakorlat a békéscsabai 
közgyûlésben, s meglátása 
szerint ez már a kampány ré-
sze.

G. E.

Békéscsaba az egyensú-
lyát, fi zetôképességét meg-
tartotta, intézményhálózatát 
fenntartotta a múlt évben is. 
Az átalakulások rendben 
zajlottak, a város költségve-
tése stabil, kiszámítható, a 
várospolitikai célokat és az 
ÁSZ-jelentésben foglaltakat 
teljesítettük, miközben nôtt 
a város vagyona – foglalta 
össze a múlt évi zárszám-
adás lényegét dr. Ferenczi 
Attila a Fidesz közgyûlés 
utáni tájékoztatóján.

A tanácsnok mindeneke-
lôtt gratulált dr. Szenográdi 
Péternek, akinek a Békés-
csaba Kiváló Pedagógusa, 
és Dohányos Jánosnénak, 
akinek a Békéscsaba Egész-
ségügyéért kitüntetést ítélte 
oda a közgyûlés. 

– Beruházásra mintegy 
8 milliárd forintot, felújításra 
pedig 400 milliót költöttünk 
tavaly. A közfoglalkoztatásba 
928 embert vontunk be, erre 
több mint 230 milliót fordítot-
tunk, az önrész 50 millió forint 
volt. Fontos megjegyezni, 
hogy mûködési hitelt tovább-
ra sem vett fel a város, a la-
kosság terheit sem növeltük: 
nem vezettünk be új adóne-
meket, és a meglévôket sem 
emeltük. Emellett, a lakossági 

igényeket szem elôtt tartva, 
sok önként vállalt feladatot 
hajtottunk végre a sport tá-
mogatásától az ivóvízhálózat 
rekonstrukcióján át az utak, 
járdák építéséig – szögez-
te le dr. Ferenczi Attila. Mint 
mondta, nagyban segítette 
az önkormányzatot az év végi 
hatszázmilliós központi tá-
mogatás (amelybôl tavaly 179 
milliót használtak fel), illetve 
az uniós beruházások önerô-
alap-támogatása, amely mint-
egy 382 milliót jelentett. 

A közalkalmazotti állás-
helyekkel kapcsolatban a ta-

nácsnok megjegyezte, hogy 
a megváltozott feladatok és 
finanszírozás okán át kel-
lett tekinteni a dolgozók lét-
számát is. Kiemelte, hogy a 
megszûnô álláshelyek túlnyo-
mó többsége határozott idejû 
szerzôdés lejárta miatt vagy 
nyugdíjba vonulásból adódó-
an szûnik meg, a pénzügyi 
gazdasági területen pedig je-
lentôs volt az átcsoportosítás. 
Az átszervezés az intézmény-
vezetôkkel egyeztetve történt, 
a feladatellátást az átszerve-
zés nem veszélyezteti. 

Mikóczy Erika
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 Kövesse híreinket, felhí-
vásainkat és játékainkat a 
világ legnépszerûbb közös-
ségi oldalán is! Klubtagsá-

gunk folyamatosan bôvül, Ön is csatlakozzon hozzánk és 
népszerûsítse oldalunkat ismerôsei körében!

Olvassa Ön is legfrissebb híreinket a

www.csabaimerleg.hu
oldalon!

LMP: Jobban kell támogatni
a munkahelyteremtést!

A költségvetés stabil
Fidesz: A lakosság terheit nem növeltük

Dr. Ferenczi Attila: A város megôrizte egyensúlyát

Jobbik: Elmaradt a fordulat, 
nô az elvándorlás

MSZP: A helyi vállalkozókat 
kell helyzetbe hozni

Vantara: Köszönet a 
fegyelmezett gazdálkodásért
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Aktuálpolitikai kérdésekrôl, a városi zárszámadásról 
és fakivágásokról is beszéltek az LMP közgyûlés utáni 
sajtótájékoztatóján.

A Jobbik szerint a közgyûlés múlt évi zárszámadásá-
ból kiderül, hogy Békéscsaba fô problémáira a tavalyi 
költségvetés sem nyújtott megoldást, elmaradt a gazda-
sági fordulat, kevés a munkahely és nô az elvándorlás – 
hangzott el a Jobbik közgyûlés utáni tájékoztatóján. 

A legutóbbi közgyûlés témái közül a helyi szocialis-
ták elnöke a gazdálkodással kapcsolatos ügyekrôl és a 
rezsicsökkentésrôl is elmondta véleményét a szokásos, 
testületi ülés utáni sajtótájékoztatón. 

Közgyûlés utáni sajtótájékoztatóján Vantara Gyula 
polgármester szólt a zárszámadásról, a közalkalmazotti 
álláshelyek számának változásáról a Békéscsabai Intéz-
ményfenntartó Centrumban, a belvíz miatt igényelt vis 
maior támogatásról, a vagyonkezelô beszámolójáról és 
az Árpád fürdôbe tervezett új uszodáról is.



A szennyvízberuházás be-
fejeztével ismét igény mutat-
kozott út- és közmûépítésekre. 
Mivel az igények kielégítésére 
2013-ban és 2014-ben pályá-
zati pénzek nem, vagy csak 
korlátozott mértékben állnak 
rendelkezésre,  indokolt volt a 
lakossági társulások újrasza-
bályozása és támogatása.

A rendelet szerint csak 
azon létesítmény megvaló-
sítása támogatható, ahol az 
érintett ingatlantulajdonosok 
legalább kétharmada egyet-

ért a megvalósítással és ah-
hoz hajlandó anyagilag is 
hozzájárulni. A támogatás 
maximális mértéke létesít-
ményenként: útépítésnél 75, 
ivóvízvezeték-építésnél 75, 
szennyvízcsatorna-építésnél 
75 százalék, a közvilágítás, 
csapadékvíz-elvezetô rend-
szer és járdaépítés esetén 
pedig egyedi elbírálás alap-
ján. Amennyiben az utca 
beépítése egyoldalas, úgy 
az önkormányzat által adott 
támogatás 85 százalék.

Kozma János vezérigazga- 
tó a Békéscsabai Vagyonke- 
zelô Zrt. elmúlt évi beszá- 
molóját ismertette a közgyû-
lésen.

Mint megtudtuk, a társa-
ság fô tevékenysége továbbra 
is az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok üzemeltetése és 
bérbeadása. Ez a tevékeny-
ség tavaly januártól kibôvült 
a korábban a Békéscsabai 
Vállalkozói Centrum Kft. hasz-
nosítási körébe tartozó ingat-
lanokkal és a vásárcsarnok 
és piac üzemeltetésével. Az 
ingatlanhasznosítás mellett 
továbbra is a zrt. mûködteti a 
fizetôparkolási rendszert, el-
látja a város megrendelésére 
végzett lakásfelújítási munká-
kat és a különbözô ingatlanok 
bontását. Ezenkívül a társa-

ság adja ki a Csabai Mérleget. 
Kiderült, hogy a beszámolási 
idôszakban a társaság 80,6 
millió forint értékû beruhá-
zást, felújítást hajtott végre. 
Az ingatlanok karbantartására 
13,45 milliót költöttek tavaly. A 
foglalkoztatottak éves átlagos 
létszáma az elôzô évi 57-rôl 
65-re nôtt. Ennek oka egy-
részt az év elejétôl kibôvült in-
gatlankör létszámigénye (piac 
átvétele, Vállalkozói Centrum 
Kft. beolvadása), másrészt 
pedig új munkakör (controller) 
létrehozása volt.

A közgyûlés a Békéscsa-
bai Vagyonkezelô Zrt. 2012-
es beszámolóját 1,27 milliárd 
forint mérleg fôösszeggel, 
543 millió forint saját tôkével, 
11 milliós mérleg szerinti ered-
ménnyel elfogadta. 

– Békéscsaba a pénzügyi 
egyensúlyát és fizetôképes-
ségét megôrizte, mûködési 
hitelt most sem vett fel a vá-
ros, és a lakosság adóterhe-
it sem növeltük. Az önkor-
mányzat jelentôs részt vállalt 
a lakosság szempontjából 
fontosnak tartott feladatok 
megvalósításában is. Önkor-
mányzati szinten a költség-
vetés, az év végi kormányzati 
támogatással megnövelve, 
takarékos és hatékony gaz-
dálkodás mellett biztosította a 
feladatok teljesítéséhez szük-

séges feltételeket – mondta 
Vantara Gyula, aki beszélt 
arról is, hogy a beruházások, 
felújítások, fejlesztések is az 
ütemezésnek megfelelôen 
haladtak, tavaly fejlesztések-
re mintegy nyolcmilliárdot 
fordított a város.  

A polgármester hozzátet-
te, hogy Békéscsaba hitelál-
lománya jelenleg 11,9 milliárd 
forint, ennek mértéke a tör-
vényes keretek alatt van; az 
adósságkonszolidáció pedig 
várhatóan hatvan százalék 
lesz. Takács Péter megje-

gyezte, pozitívum, hogy helyi 
adókból több mint 2,9 milliárd 
forint jött be, amely közel 136 
millióval haladta meg a terve-
zettet, ugyanakkor  a 454 mil-
liós vagyoni bevételbôl csak 
296,5 teljesült. Miklós Attila is-
mét szóba hozta, hogy 2006-
hoz képest jelentôsen nôtt az 
adósságállomány. 

Vantara Gyula jelezte, hogy 
a mostani törlesztô részletek 
harmada még a régi adóssá-
gokra megy. Kiss Tibor leszö-
gezte: Békéscsaba az elmúlt 
évtizedekben alig fejlôdött, 
olyannyira el volt maradva, 
hogy muszáj volt lépni, mu-
száj volt fejleszteni. 

A zárszámadást végül ti-
zenkét igen szavazattal, öt 
tartózkodás mellett fogadta 
el a testület.

Az oktatási intézmények 
esetében az iskolák fenn-
tartója az állam lett, amely 
ezt feladatot a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Cent-
rumon keresztül látja el. A 
mûködtetés azonban az ön-
kormányzat feladata, ezt a 
város a Békéscsabai Intéz-
ményellátó Centrumon (BIC) 
keresztül biztosítja. 

A BIC végzi valamennyi 
köznevelési intézményi te-
lephelyének mûködtetését, 
beleértve a pénzügyi és gaz-
dasági feladatellátást, a tech-
nikai feltételek biztosítását, a 
karbantartást, a takarítást, a 
portaszolgálatot és az étke-
zési térítési díjak beszedé-
sét. A korábban szétaprózott 
feladatok az egységes irá-
nyítás alatt hatékonyabban 
oldhatók meg. A feladatok 
áttekintése az intézményben 
átszervezést von maga után. 

Szabóné Kocziha Tünde 
a közgyûlésen arról érdek-
lôdött, hogy az átszervezés, 
elbocsátás nem veszélyez-

teti-e a feladatok ellátását. 
Tarné Stuber Éva, a pénzügyi 
osztály vezetôje elmondta, 
hogy az oktatási intézmé-
nyekben és a gyermekélel-
mezésnél huszonnégy állás-
hely szûnik meg az elmúlt évi 
technikai létszámhoz viszo-
nyítva, azonban ez összesen 
két esetben von maga után 
felmentést. Vantara Gyula 
hozzátette: az átszervezés-
sel, átcsoportosítással a pár-
huzamosságokat próbálták 
kiküszöbölni. Van, akit nyug-
díjaznak, a gazdasági pénz-
ügyi területen alkalmazott 
munkatársak pedig szinte ki-
vétel nélkül az önkormányzat 
más intézményeiben meg- 
üresedô álláshelyekre kerül-
nek. 

A múzeumot idén vette 
át a város, mint azt Ando 
György az ülésen elmondta, 
az intézményben a szakmai 
szempontokat, a hatályos 
jogszabályokat és a takaré-
kosságot szem elôtt tartva 
zajlott a racionalizálás. 
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Békéscsaba 2012. évi költségvetésének zárszámadását 
több mint 29,1 milliárd forint költségvetési bevétellel, 27,3 
milliárd költségvetési kiadással, 1,3 milliárdos pénzmarad-
vánnyal fogadta el a közgyûlés, de az adatokból az is kide-
rült, hogy a város vagyona múlt év óta közel öt százalékkal 
nôtt, ma már 69 milliárd forint. 

A korábban szétaprózott feladatok a BIC-ben jobban 
szervezhetôk

A csatornázás után az útépítéseken van a sor

Kozma János: A társaság tevékenysége bôvült

Vantara Gyula: Jól gazdálkodtak a városi intézmények

Intézményellátó centrum Napirenden a zárszámadás  
Mûködési hitelt tavaly sem vett fel a városÁtszervezés, áthelyezés, felmentés

Városi
kitüntetések

Beszámolók 

Régi-új 
igazgató

Az MLSZ 
és Békéscsaba

A képviselôk zárt ülés ke-
retében döntöttek a kitünteté-
sek adományozásáról. Ennek 
alapján idén a Békéscsaba 
Kiváló Pedagógusa elisme-
rést dr. Szenográdi Péter, a 
Belvárosi Általános Iskola 
és Gimnázium tanára, a Bé-
késcsaba Egészségügyéért 
kitüntetést pedig Dohányos 
Jánosné, a Réthy Pál kórház 
sebészetének fônôvére ér-
demelte ki. Nekik ez úton is 
gratulálunk!

A közgyûlés napirendjén 
szerepeltek a pénzügyi, gaz-
dasági, városfejlesztési bizott-
ság, a közmûvelôdési, ifjúsá-
gi, oktatási és sportbizottság, 
az egészségügyi, szociális és 
lakásügyi bizottság, a nemze-
tiségi, ügyrendi és ellenôrzési 
bizottság, valamint a közbe-
szerzési döntéshozó bizott-
ság átruházott hatáskörben 
hozott döntései. Beszámolt 
múlt évi munkájáról a József 
Attila-lakótelepi Településré-
szi Önkormányzat is. 

Az Árpád fürdô ügyvezetô-
jének megbízatása idén má-
jus 31-én lejár. Ezen a posz-
ton a közgyûlés ismételten 
a régi igazgatónak, Zsadon 
Endre Andrásnak szavazott 
bizalmat. A fürdô könyvvizs-
gálatára vonatkozó megbí-
zást az eddigi szerzôdô féllel 
– fôállású munkaviszony léte-
sítése miatt – ez év március 
31-ével felmondták, ezért a 
közgyûlés új könyvvizsgálót 
választott legutóbbi ülésén. 
Mint kiderült, a most megvá-
lasztott, békéscsabai Adó-
Reál Pénzügyi és Szolgáltató 
Kft. megbízatása kiterjed a 
társaság 2012-es beszámo-
lójának felülvizsgálatára is.

Békéscsaba együttmûkö- 
dési megállapodást köt a Ma-
gyar Labdarúgó-szövetség-
gel, mert ez az elôfeltétele 
annak, hogy megépülhessen 
a mûfüves pálya a 4-es Hon-
véd utcában. Mindez az or-
szágosan meghirdetett lab- 
darúgópálya-építési program 
részét képezi. A nagyméretû 
(105 x 68 méter alapterületû), 
villanyvilágítással ellátott 
mûfüves pályát az önkor-
mányzat telkén az MLSZ építi 
meg, és azt a felek az üzem-
be helyezéstôl számított 15 
évig sportcélú tevékenység 
folytatására együtt használ-
ják és hasznosítják.

Új uszoda 
építését 
tervezik

Ha minden az eredeti el-
képzelések szerint alakul, az 
Árpád fürdô egy új uszodával 
gyarapodhat. Errôl tett szán-
déknyilatkozatot a legutóbbi 
ülésén a közgyûlés.

A Csabai Csirkefogók Ví-
zilabda Klub nemrégiben 
azzal kereste meg a várost, 
hogy uszodát építene az 
Árpád fürdôben, kihasznál-
va a társasági és osztalék-
adóról szóló, törvény adta 
lehetôségeket. Mint megtud-
tuk, az ehhez szükséges en-
gedélyes tervek már koráb-
ban elkészültek. A beruházás 
tervezett költsége 300 millió 
forint, de az egyes költség-
elemek felülvizsgálata még 
folyamatban van, így ez az 
összeg akár csökkenhet is. 

Az új uszodát 33 x 25 mé-
teresre tervezik. A klub a tár-
sasági adóról szóló törvény 
szerint a beruházás 70 szá-
zalékát tudná igénybe venni 
mint adókedvezményt, ami 
jelen esetben legfeljebb 210 
millió forint. A fennmaradó 
részt a város vállalná magá-
ra. A képviselôk közül min-
denki megszavazta ezt az 
elôterjesztést.

Támogatja a magánerôs 
fejlesztéseket a város

Beszámolt a vagyonkezelô 

A városüzemeltetési ügyek között a magánerôs lakossá-
gi útépítés és a közmûfejlesztés szervezésérôl, önkormány-
zati támogatási rendszerérôl is tárgyalt a testület, megal-
kották az érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendeletet.

Az oldalt írta Mikóczy 
Erika és Gajdács Emese



Másfél millió forintot aján-
lottak fel saját fizetésükbôl a 
Budapest Bank békéscsabai 
bankmûveleti központjának 
dolgozói. A négy év alatt 
összegyûjtött pénzt a United 
Way Magyarországnak, a 
csorvási Kalán Néni Alapít-
ványnak és a békéscsabai 
Mentálhigiénés Egyesület-
nek adták át jelképesen a 
közelmúltban. Lasetzky Fri-
gyes, a bankmûveleti köz-
pont vezetôje elmondta: cé-
gük nem csupán jó mun-
káltató szeretne lenni, de jó 
közösségszervezô is, ezért 
nagyon fontosnak tartják a 
társadalmi szerepvállalást.

Kétnapos rendezvénnyel 
emlékeztek meg városunk-
ban Pataky Lászlóról, az 
ôstörténet s rovásírásunk 
kutatójáról. Az eseménynek 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ adott helyet április  
huszadikán.

Délelôtt Szente Béla kö-
szöntôjével vette kezdetét az 
eseménysorozat. A Csaba-
gyöngye igazgatója beszé-
dében egyebek mellett utalt 
arra, hogy az egykori ifjúsági 
ház 1995-ben adott ki egy 
könyvet a tudós kutatásairól, 
késôbb kiállítást rendeztek 
életmûvérôl, s egy termet is 
elneveztek róla. Ezt a hagyo-
mányt folytatják, az új ház-
ban, a Csabagyöngyében is 
van egy Pataky-terem, s ezzel 
az emléküléssel is Pataky 
László munkássága elôtt tisz-
telegnek.

Rovásírásunk tudósa Bé-
késcsabán élt, évtizedeken 
át kutatta ôstörténetünk, 

ôsnyelvünk titkait, megfej-
tette rovásemlékeink (köz-
tük a híres nagyszentmiklósi 
aranykincs) feliratait. Lánya, 
Pataky Emôke építész Édes-
apám, Pataky László címmel 
tartott fotókkal gazdagon il-
lusztrált elôadást, melybôl a 
tudós életét a gyermekkortól 
vezette végig. Born Gergely 
mûvelôdéstörténész Pataky 

kutatói munkásságáról be-
szélt a jelenlévôknek, Pap Gá-
bor mûvészettörténész pedig 
„Laci bácsi meséi” címmel 
tartott elôadást. Az elôtérben 
Pataky László unokájának 
képeibôl nyílt kiállítás. A 
program másnap kurgán-tú-
rával folytatódott a Fényesen 
lévô Györke-halomhoz. 

Gajdács Emese
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Május 9-én 19 órától Muzsi-
káló udvar: Lights out! kon-
cert a Meseházban
Május 9-én Európa-nap a 
Békés Megyei Tudásház és 
Könyvtárban
Május 9–23. között rajzkiál-
lítás a Békés Megyei Tudás-
ház és Könyvtárban
Május 10-én Buda-Cash 
Kupa országos minôsítô pá-
lyaverseny, régiós verseny, 
Békés megye nyílt bajnoksá-
ga
Május 10–12. között Olimpici 
Grand Prix, Törpici, gyermek, 
újonc, serdülô korosztályú 
nemzetközi párbajtôrvívó ver-
seny a városi sportcsarnok-
ban
Május 10-én 19.30 órától 
Randy Marsh Fusion Project 
a FEK-ben
Május 12-én XII. Három vá-
ros – teljesítménytúrák a Kö-
rösök Völgye Turista Egyesü-
let szervezésében
Május 12–18. között egész-
séghét programsorozat a 
Lencsési Közösségi Házban
Május 13. 19.30 órától a Ko-
dály Filharmonikusok Debre-
cen a Csabagyöngye Kultu-
rális Központban

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!

Országos rejtvényfejtô verseny 

Május 11. (szombat)
11.30 Ifjúsági kategória: alsó tagozat, 
5–6. és 7–8. osztály. 
Rejtvénytípusok:

Alsó tagozat: berakós + szókukac• 
5–6. osztály: berakós + skandináv • 
rejtvény
7–8. osztály: skandináv + hagyomá-• 
nyos keresztrejtvény

14.00 Felnôtt kategória: kezdô, haladó, 
mesterjelölt és mester. 

Május 12. (vasárnap)
10.00 Csapatverseny felnôttek és általá-
nos iskolás diákok részére

Felnôtt kategória: haladó, mesterjelölt, • 
mester
Ifjúsági kategória: alsó tagozat, felsô • 
tagozat

A nevezés a helyszínen is díjtalan. 
További információ: Hankóné Zsilák 
Katalin (30/609-1766 és 66/447-914)

Országos Rajzfilmünnep 

Május 12. 14–18 óra 
Panoráma terem
14.10–15.45 Csingiling – A szárnyak titka
16.00–17.30 Mézengúz
Kölyöksziget játszóház
14.00–14.30 Vízipók – vetítés
14.30–14.45 Vízipók – diavetítés
15.00–15.30 Frakk – vetítés
15.50–15.45 Frakk – diavetítés
16.00–18.00 Bogyó és Babóca – vetítés 
I. emeleti folyosó
14.00–17.30 Játszóház

Május 16. 19 óra Macskák
a Madách Színház elôadása
Az elôadásra minden jegy elkelt! 

30 éves a Macskák
Fotókiállítás a nagy sikerû zenés 
darab három évtizedes magyarországi 
történetébôl. Mohos Angéla és Kanyó 
Béla fényképei a CsaKK földszintjén 
május 24-éig. 

Május 23. 19 óra
Dumaszínház Kôhalmival
és Beliczaival
A stand-up comedy napi veleje.
Csillagok, humor, egyebek. 
Fellép: Kôhalmi Zoltán és Beliczai Balázs
A belépôjegy ára elôvételben: 2400 Ft, 
a rendezvény napján a helyszínen: 2900 
Ft. Amennyiben elôvételben valamennyi 
belépôjegy elkel, a helyszínen nem lesz 
jegyértékesítés! 

Május 16-áig a Munkácsy Emlékházban 
„Új utakon Munkácsy nyomában” – 
Munkácsy-díjas mûvészek bemutatója,
Schrammel Imre Kossuth-díjas kerami-
kus, szobrász kiállítása

Május 17-én 11 órakor a Csabagyön-
gye Kulturális Központ 1. emeleti Elôtér 
Galériájában Csendes Ferenc festmény-
kiállítása

Május 18-án 11 órakor a Munkácsy Em-
lékház Kistermében a múzeumi világnap 
alkalmából bemutatkozik az orosházi 
Szántó Kovács János Múzeum

Május 24-éig a CsaKK I. emeletén
„Attila unokái” – Kertai Zalán 
festômûvész kiállítása. 

A Csabagyöngye Kulturális Központ 
Puebla kultúrautalvány-elfogadó hely.
Az intézményben május elsô hetétôl le-
hetôség lesz bankkártyás fizetésre. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Kiállítás
A „Szolidaritás – lengyel út a szabadsághoz” • címû kiállítás meg-
tekinthetô május 17-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig a közösségi ház 
nagytermében.
Május 17., péntek 17 óra. • Rázgáné Molnár Ágnes békéscsabai alko-
tó grafikáiból válogatott „Újra/Újjászületés” címû kiállításának meg-
nyitója az intézmény tanácskozótermében. A megjelenteket köszönti 
Takács Péter, a közösségi ház vezetôje. Megnyitja Born Gergely tanár. 
Megtekinthetô május 31-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

LENCSÉSI GYERMEKNAPI ELÔZETES
Május 18-án, szombaton 14-tôl 19 óráig a Féja Géza téren.

Programok: Kishalfogó verseny, ügyességi vetélkedôk, szabadtéri ját-
szóház, aszfaltrajzverseny. Fellépnek a Lencsési Óvoda Katica, Nyuszi 
és Mókus csoportjai, a Hétpróbás Néptánciskola növendékei, a Lencsési 
Közösségi Ház angol szakkörösei, a József Attila Lakótelepi Tömegsport 
Egyesület ITF Taekwon-do szakosztálya. Továbbá a Lencsési Általános 
Iskola táncmûvészeti csoportjai, a szegedi CSIGA DUÓ „Kerek nap a gye-
reknap” címû zenés mûsorával, a Jókai színház Színitanházának hallga-
tói, valamint Bíró Mariann és Berki Csaba nosztalgiaslágerekkel.  A ren-
dezvény ideje alatt: a békéscsabai rendôrkapitányság fegyvertechnikai 
bemutatója, lovaglási, íjazási lehetôség, légvár és óriáscsúszda. Ingye-
nes vércukor-, vérnyomás- és testzsírszint-mérés. A részt vevô gyerekek 
palacsintát és üdítôt díjmentesen fogyaszthatnak. 

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.

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

2013. május 22-én, szerdán 18 órától a Békési út 15-ben.
Mûsoron: régi magyar filmhíradó, A TURNÉ (Bereményi Géza filmje).
A belépés ingyenes.

MUZSIKÁLÓ UDVAR

Május 31-én, pénteken 19 órától a Magyar Jazz Ünnepe
DESEÔ CSABA együttese. Deseô Csaba – hegedû, Gyárfás István – gitár, Oláh 
Péter – nagybôgô, Jeszenszky György – dob

A Magyar Jazz Ünnepe vidéki koncertsorozatának vendégeként érkezik hozzánk Deseô Csa-
ba, a legendás hegedûvirtuóz. Neve 50 éve fémjelzi a magyar jazz-zenét. 2007-ben Magyar 
Köztársasági Arany Érdemkereszttel tüntették ki, 2009-ben Artisjus Díjat kapott, majd 2012 
márciusában a jazz-zenei szakma legnagyobb elismerését, a Szabó Gábor-díjat vehette át. 
1990 óta játszik a Gyárfás Trióval. Az együttes zenéje leginkább kellemes, standard jellegû 
jazzként írható le. Repertoárján megtalálhatóak mind az ismertebb jazz-klasszikusok, mind a 
csemegének számító különlegességek a swing, a blues és a latin zene világából.

Helyszín: a Meseház udvara. A belépés ingyenes.
Támogatta: Magyar Jazz-szövetség, NKA, Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata.

NYÁRI TÁBORAINK

2013. június 17–21. NÉPMESETÁBOR • – Mini bábszínház, ujjbábok készítése, 
királyfi-királylány készítése, korona, palást fiúknak, lányoknak, vármakett papír-
ból, táltos paripa, Kacor király készítése textilbôl, könyvjelzô különbözô anya-
gokból.
2013. július 1–5. AVAR VITÉZEK TÁBORA –•  Csodaszarvas készítése textilbôl, 
bôrtarsoly-készítés, rézdomborítás, viseletkészítés, madárábrázolás az avar 
mûvészetben, íjászat, lovaglás Novák Attila  képzômûvész vezetésével.
2013. augusztus 12–16. JÁTSSZUNK FONALLAL, TEXTILLEL TÁBOR•  – Pom-
pom állatkák készítése, nagyméretû textilkép tervezése, készítése, makramé, 
indián karkötô, körmön fonás, batikolás, tárolóedények bevonása spárgával, 
fonallal, fonalképek készítése.
2013. augusztus 26–30. NÉPI KÉZMÛVESTÁBOR –•  Agyagozás, korongozás, 
tojásdíszítési technikák, mézeskalács-díszítés, csuhézás, similabda, karika el-
kapó készítése, papírsárkány, zajkeltôk készítése természetes anyagokból.

Táboraink részvételi díja: 15 000 Ft, testvéreknek vagy több hétre kedvezményt 
biztosítunk! Jelentkezni lehet a 326-370-es telefonszámon.

Technikai okok miatt a Lights Out! zenekar koncertje elmarad. 

Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át.
19059985-1-05 – MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Pataki Emôke az édesapja életérôl beszélt

Isten éltesse
a szépkorúakat!

Bánszki Mihály (90) Lôrincz Lászlóné (90)

Pataky Lászlóra emlékeztek
Elôadások, kiállítás, kurgán-túra a programok között

Banki dolgozók adakoztak

A Lencsési Közösségi Ház tisztelettel meghívja
Önt és kedves Családját az 

Egészséghét a Lencsésin
címû rendezvénysorozatra

PROGRAMOK:

Május 12-én, vasárnap • – a Természetjá-
ró kör látogatása Orosháza-Gellértegy-
házára. Séta a történelmi emlékparkban 
és a gyopárosi parkban. Indulás 7.47-kor 
a békéscsabai vasútállomásról. Várható 
visszaérkezés 18 óra körül Orosházáról.
Május 13-án, hétfôn 14 órakor • – Szabó 
Zoltánné vetítéssel egybekötött elôadása „Hogyan éljünk száz évig?” 
címmel a nyugdíjasklubban.
Május 14-én, kedden • – bemutató tornák

Nyugdíjastorna  – 8.15-tôl 9.15 óráig
Baba-mama torna –  9.30-tól egyéves kor fölött és 10.30 órától egy-
éves kor alatt
Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek  – 14.30-tól 15.30 óráig
Alakformáló torna  – 18.30-tól 19.30 óráig

Látogatásuk díjmentes.
Május 15-én, szerdán • dr. Zacher Gábor toxikológus elôadásai:

11 órakor  – – rendhagyó óra keretében a Lencsési Általános Iskola 8. 
osztályos tanulóinak „Droghelyzet van” címmel
13.30 órakor  – – „A designer drogok világa” – tájékoztató az oktatási 
intézmények ifjúságvédelmi felelôseinek, a szülôi munkaközössé-
gek vezetôinek, szociális munkatársaknak, továbbá a téma iránt 
érdeklôdôknek.

Május 16-án, csütörtökön • 
10 órakor  – – a Baba-Mama klub vendége dr. Gácser Magdolna gyer-
mekpszichiáter. Az elôadás és beszélgetés témája: magatartási és 
viselkedési problémák csecsemô- és kisgyermekkorban. 
18 órakor  – – Fekete István egészségfejlesztô terapeuta gyakorlati 
bemutatóval egybekötött elôadása „Meditáció a mindennapokban” 
címmel a Meditációs klubban. 

Május 17-én, pénteken 18 órakor • – Illyésné Egeresi Anna egészség-
ügyi szakoktató tájékoztatója az újraélesztés elméleti és gyakorlati 
tudnivalóiról a Jógaklubban.
Május 18-án, szombaton• 

14-tôl 18 óráig –  – Lencsési kupa tollaslabdaverseny a volt József 
Attila Iskola tornatermében. Nevezni férfi, nôi és fiú kategóriában 
lehet. Elôzetes jelentkezés a Békéscsabai JALTE tollaslabda-szak-
osztály Facebook oldalán, vagy a 70/317-8138-as telefonszámon, 
illetve személyesen a helyszínen 13.30 órától.
15-tôl 18 óráig  – – díjmentes vércukor-, vérnyomás- és testzsírszint-
mérés, életmód-tanácsadás a Városi Védônôi Szolgálat munkatár-
sainak közremûködésével a Lencsési Gyermeknapi Elôzetes címû 
rendezvény keretében.



– A negyvenhárom éve 
meglévô kapcsolatot most 
civil kezdeményezésre igyek-
szünk ismét tartalommal meg-
tölteni, feléleszteni. Cél, hogy 
minél jobb együttmûködés 
alakuljon ki az önkormányzat-
ok, az üzleti szféra képviselôi, 
a civil szervezetek és a lakos-
ság között – mondta el Kiss 
Tibor, Békéscsaba alpolgár-
mestere a Csabagyöngyében 
megtartott sajtótájékoztatón. 

Mint megtudtuk, különö-
sen jó lehetôség kínálkozik 
a termálvízturizmus terén, 

hiszen a csabai Árpád fürdô 
38 fokos gyógyvize a penzai 
vendégeket is idevonzhatja. A 
helyi konzervipar és a Csabai 
kolbász hírnevére alapozva az 
élelmiszeriparban is van esé-
lye az együttmûködésnek.

A Penza 350 nevet viselô 
autóstúra 14 városon ke-
resztül vezet, érinti egyebek 
mellett Kijevet, Ternopolt, 
Békéscsabát, Budapestet, 
Krakkót, Varsót, Moszkvát 
is. Békés és Penza megye 
között 1970 tavaszán jött lét-
re baráti kapcsolat, melynek 

keretében a vezetôk és a civil 
lakosság körébôl több ezren 
látogattak el egymás régió-
iba. A megyék után Penza 
és Békéscsaba is testvérvá-
rosi megállapodást kötött. 
A kapcsolattartás a ’80-as 
években is folytatódott, a 
baráti viszonyt jól szimbo-
lizálja a városunkban lévô 
Penza-lakótelep, s az ott álló 
emlékmû is.

Az idôközben lazábbá 
váló együttmûködést a te-
lepülések jelenlegi vezetôi 
szeretnék ismét tartalommal 
megtölteni, s bíznak abban, 
hogy a most Békéscsabára 
érkezett jubileumi autóstúra 
a sikeres és hosszú távú kap-
csolat elsô lépése lehet.

Gajdács Emese

Kiss Tibor alpolgármester 
a Csabagyöngye nagyren-
dezvényeit, fesztiváljait, kie-
melkedô koncertjeit emelte 
ki, s elmondta, hogy a nyitás 
óta mintegy negyvenezer 
ember fordult meg Békés-
csaba legfiatalabb, komplex 
közmûvelôdési intézményé-
ben.  A XXI. század techniká-
jával felszerelt épület kiváló 
adottságokkal rendelkezik, s 
eddig mintegy nyolcvan ren-
dezvénynek adott otthont. 

– Az Agóra típusú közmû- 
velôdési intézmények szá-
mára kiírt pályázat kere-
tében a csabai intézmény 
részesült elsôként ilyen tá-
mogatásban az országban 
– mondta Szente Béla. A 
százszázalékos, vissza nem 
térítendô támogatás önerôt 

nem igényel. TÉKA: Tudás, 
Élmény, Közösség, Alkotás, 
amelynek kulcsszavai tet-
szôleges sorrendben variál-
hatók a tartalomhoz, illetve a 
másfél éves idôtartamú pro-
jekt megvalósításának ép-
pen zajló szakaszához. Az 
elnyert összeg 22 foglalko-
zássorozat megvalósítását 
segíti majd öt témakörben: 
a mûvészet és hagyomány-
ápolás, a környezeti neve-
lés, a tudományos ismeret-
terjesztés, a „kreatív ipar” és 
az egészségnevelés, életvi-
tel-formáló tevékenységek 
területén. Néhány program 
a kínálatból: festô- és rajz-
iskola felnôtteknek, képírók 
és hangírók, „viráglányok”, 
iparmûvészeti foglalkozá-
sok, mesetánc, „IZÉ” (Igé-
nyes Zenei Élet klub).

Herczeg Tamás kiemelte, 
hogy a jövô év szeptember 30-
áig tartó projekt keretében, az 
eddigi 34 közösséghez továb-
bi 22 csatlakozhat. Ez mintegy 
660 foglalkozást jelent 6600 
ember részvételével, ám 220 
foglalkozást több településre 
is elvisznek, így akár tízezer 
embert is megmozgathat a 
TÉKA a harmadik szakaszá-
ban. Szente Béla hozzátette, 
hogy 2014 szeptembere után 
sem fejezik be a közösségek 
támogatását: öt évre tovább-
támogatási kötelezettségük 
van. S, hogy vajon mely cso-
portok maradnak meg? Nos, 
arra majd az élet adja meg a 
választ, az „önjáró”, a magu-
kat fenntartani és továbbfej-
leszteni képes közösségek-
rôl biztosan hallunk még.

Vándor Andrea
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Tudás, Élmény, Közösség, Alkotás
30 milliós támogatás közösségépítésre

Huszonkétféle tevékenységet valósítanak meg

Szente Béla, a központ 
igazgatója a Csabagyöngyé-
ben elmondta: a készülô prog-
ram elsôsorban a külterületen 
élôk által tapasztalt problé-
mákra igyekszik reagálni és 
megoldási lehetôséget találni. 
Kiemelte, hogy a békéscsabai 
kistérségben a projekt tulaj-
donképpen négy települést, 

Békéscsabát, Telekgeren-
dást, Kétsopronyt és Szabad-
kígyóst érinti, összesen 1700 
lakott tanyát. A mintegy 4200 
tanyán élô ember közül 3000 
lakos csabai. Makszin And-
rás, a polgármesteri hivatal 
közterület-felügyelet és mezei 
ôrszolgálatának csoportve-
zetôje statisztikai adatokkal 

alátámasztva mutatta be a 
tanyán élô emberek, csalá-
dok problémáit. Békéscsaba 
19 395 hektáros területébôl 
16 118 hektár külterületen ta-
lálható. Egykoron 1491 tanya 
volt itt, ám egyre kevesebb a 
számuk: 54 megszûnt, 166 
lakatlan és 173-at belterületté 
nyilvánítottak. Ma mintegy 998 
lakható tanya van Békéscsa-
ba közigazgatási területén. 

A hozzászólók leginkább 
az utak rossz állapotát kifo-
gásolták. Zelenyánszki Péter, 
az 1. számú választókörzet 
önkormányzati képviselôje és 
Makszin András elmondta, 
hogy a csatornázásból visz-
szamaradt törmelék rendelke-
zésre áll az utak feltöltésére. 

Vándor Andrea 

Tanyafórum-sorozat kezdôdött 
A problémákat helyben kell megoldani!

Penzai autósok Békéscsabán
Újra kell éleszteni a két település kapcsolatát

Ma közel ezer lakható tanya van Békéscsaba közigazgatási területén A testvérváros delegációját a Csabagyöngyében Kiss Tibor alpolgármester fogadta

Tavaly a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormány-
zati Kistérségi Társulás a Vidékfejlesztési Minisztérium ál-
tal az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megôrzése 
és fejlesztése érdekében kiírt pályázatán sikeresen szere-
pelt. Mindezek eredményeként a Csabagyöngye Kulturális 
Központ szakmai koordinálásában tanyafejlesztési prog-
ramot dolgoznak ki a szakemberek a békéscsabai kistér-
ségben. Április huszonegyedikén és huszonnegyedikén 
tanyafórumon kérték és várták az érintett lakosság észre-
vételeit, ötleteit a kulturális központ Panoráma termében, 
majd a mezômegyeri Arany János Mûvelôdési Házban. 

Testvérvárosunkból, Penzából érkezett április 30-án 
egy fôként újságírókból, bloggerekbôl álló delegáció Bé-
késcsabára. A vendégek településük megalapításának 
350. évfordulója alkalmából szerveztek autóstúrát, mely-
nek egyik fontos állomása városunk. 

A Csabagyöngye Kultu-
rális Központban mutatták 
be nemrégiben azt a nyer-
tes pályázatot, amelynek 
keretében 22 tevékenység 
megvalósítására nyert el 
a központ közel 30 millió 
forintot. A TéKA: Tudás, 
élmény, Közösség, Alkotás 
a Csabagyöngye Kulturá-
lis Központban elnevezésû 
projektrôl, illetve a támoga-
tás felhasználásáról Kiss Ti-
bor alpolgármester, Szen- 
te Béla, a ház vezetôje és 
Herczeg Tamás igazgató-
helyettes számolt be. 

Erdôs Norbert kiemelte, 
olyan helyen van ez a ház, 
amely sokunk számára szép 
emlékeket hordoz. Itt van a 
focipálya, itt van a liget, és itt 
az egykori Sörház, ahol pár 
évvel ezelôtt még az a vívó-
klub mûködött, amely kine-
velte például Tóth Hajnalkát.  
A kormánymegbízott bízik 
abban, hogy sikeres lesz a 
hotel, a Munkácsy-termé-
kek ötletét pedig egyenesen 
nagyszerûnek nevezte. 

– Ki kell emelni a vállal-
kozó szerepét is – folytatta 
Kiss Tibor alpolgármester 
– a mai világban, amikor so-
kan azt sugallják, hogy itt 
kár építkezni, kár álmokat 
szôni, akkor nagyon jó ér-
zés, hogy vannak Békéscsa-
bán olyan vállalkozók, akik 
azt mondják: ez nem így 
van. Talán a város példája 

is lebeg elôttük, hiszen ami-
kor a legnagyobb válságban 
volt a világ, Békéscsaba ak-
kor, vagyis az utóbbi négy 
évben ment keresztül a leg-
nagyobb változásokon, mert 
mi is mindig elôre nézünk. 
Kiss Tibor megjegyezte, hogy 
Kopp Szilárd és csapata 
meglátta a lehetôséget egy 
romos épületben, pályázott 
és nyert. 

A Csabakonyha Kft. tulaj-
donosától, Kopp Szilárdtól 
megtudtuk, hogy a beruhá-
zás teljes értéke közel 700 
millió forint nettó áron szá-
molva, ebbôl a támogatás 
480 millió forint. A szálloda 
15 fônek biztosít majd mun-
kát, de ha a Munkácsy már-
kát sikerül beindítani jövô 
áprilisra, a szálloda tervezett 
átadásának idôpontjára, ak-
kor jóval több is lehet a fog-
lalkoztatottak száma. 

Mikóczy Erika

Épül a Munkácsy Hotel
Csaba elsô négycsillagos szállodája

→ Folytatás az 1. oldalról

247 millió 
Jaminának
Mint arról korábban be-

számoltunk, az önkormány-
zat, sikeres pályázatának kö-
szönhetôen, százszázalékos 
támogatás mellett valósít-
hatja meg azt a beruházást, 
amely révén Jamina lakos-
ságának életminôsége javul-
hat, a környezet szépülhet, a 
városrész lakosságmegtartó 
ereje növekedhet.

A projekt keretében egye-
bek közt a meglévô szociális 
lakásokat korszerûsítik, meg-
újul a Batsányi utcai üzletsor, 
a posta és a gyógyszertár 
környéke. Az orvosi rendelôk 
mellett további parkolókat, 
kerékpártárolókat létesíte-
nek és akadálymentesítik az 
épülethez vezetô bejáratokat. 
A jaminai közösségi ház is 
kibôvül. A lakáskorszerûsítés 
keretében a Franklin utcán ta-
lálható 40 bérlakás energiaha-
tékony felújítása valósul meg, 
hôszigeteléssel, nyílászárók 
cseréjével és a fûtésrendszer 
felújításával, a Bessenyei ut-
cán meglévô önkormányzati 
ingatlanon pedig új bérlaká-
sokat alakítanak ki.

Az orvosi rendelô, posta 
és gyógyszertár környezeté-
ben a közterületek rendezé-
se a cél, a meglévô parkolók 
rendezésével, a csapadék-
víz-elvezetés megoldásával, 
valamint új, részben akadály-
mentes parkolók kialakításá-
val és kerékpártárolókkal.



– Hangsúlyosabbá szeret-
nénk tenni a szlovák hagyo-
mányok ôrzését. Egy több 
elôadásból álló sorozatot 
indítunk el, Csabai szlovák-
ság-ismeret címmel. Az elsô 
elôadást Ando György tartja 
majd május 17-én a Szlovák 
Tájházban, a téma, hogy mit 
hoztak Békéscsabára eredeti 
lakhelyükrôl szlovák ôseink – 
mondta dr. Jároli József. 

Az egyesület folytatja a 
Városvédô Estéket, megem-
lékezéseket, koszorúzásokat 
is tart. Csabai Wagner József 
életét és az 1888-as nagy ár-
víz pillanatait már felidézték, 
szándékukban áll megem-
lékezni Gyöngyösi János 
egykori, csabai származású 
külügyminiszterrôl, a 101-es 
gyalogezred emlékmûve felál-
lításának 90. évfordulójáról és 
Haan Antal festômûvészrôl. 

A történelemtanárok bevo-
násával, május 11-én rendezik 
meg az általános iskolások 
városismereti vetélkedôjét, 
abban is bízva, hogy több fi-
atalt tudnak majd bevonni a 
városvédô munkába. A tervek 
között szerepel, hogy emlék-
táblát helyeznek el a régi pos-
ta épületén, június 21-én pe-

dig sétát tesznek a megújult 
Szent István téren, ahol törté-
nész és építész szakemberek 
segítségével ismerhetjük meg 
a fôtér történetét. 

Elôadás-sorozatot indíta-
nak Így láttam városomat cím-
mel amatôr fotósok – elsôként 
Zelenyánszki Judit – munkái-
ból. Annak érdekében, hogy 
a csabaiak jobban megis-
merhessék a város történetét, 
Városvédô Füzetek kiadását 
tervezik. Több könyvbemuta-
tót is tervbe vettek, mint pél-
dául az Áchim L. András örök-
sége konferencia elôadásait, 
Gécs Béla Városháza történe-
te címû munkáját, dr. Ambrus 
Zoltán Gazdák és iparosok 
címû könyvét, de készülôben 
van a város postatörténete is 
Ogrics Pálné jóvoltából. 

Dr. Jároli József végül meg-
jegyezte: kiemelten fontosnak 
tartják az önkormányzattal 
való folyamatos kapcsolattar-
tást. Önkéntes munkát végez-
nek például a helytörténeti, 
néprajzi szempontból értékes, 
védett sírok feltárásában, do-
kumentálásában, és amiben 
csak tudnak, igyekeznek se-
gítségére lenni a városnak.

Mikóczy Erika

A természeti és épített környezet védelme mellett, a 
Békéscsabai Városvédô és Városszépítô Egyesület egyre 
nagyobb hangsúlyt kíván helyezni a csabai hagyományok, 
a mûvelôdés, a népélet és az ipartörténet megismerteté-
sére. Ez az idei programkínálatban is megmutatkozik  – 
tudtuk meg dr. Jároli Józseftôl, az egyesület elnökétôl. 

Nemrégiben egy egész dél-
elôttön át a matematika volt 
a középpontban az Andrássy 
Gyula Gimnáziumban. Mes-
terek és tanítványaik címmel 
rendeztek tantárgyi napot, 
melyen elôször dr. Rókáné 
Rózsa Anikó munkaközösség-
vezetô és diákjai tartottak be-
mutató órát, majd Komáromi 
István igazgató köszöntötte a 
jelenlévôket.

A gimnázium egykori diák-
ja, ma egyetemi adjunktus, 
dr. Csaba Béla „Kicsi a világ-
gráfok mindenfelé” címmel 
tartott elôadást. Mestere, dr. 
Szemerédi Endre akadémi-
kus arról beszélt a középis-
kolásoknak, hogyan látja a 
matematika szerepét a nagy-
közönség? Az elôadásból ki-
derült, a sokak által rettegett 
reál tantárgy messze nem 
csupán a számolásról szól. 
Átszövi egész életünket, ott 

van például az úthálózatban, 
a menetrendekben, a számí-
tógépek világáról nem is be-
szélve.

Marczis György, az ese-
ményt szervezô tanár és diák-
jai, egy sikeres pályázat által 
megalkotott oktatócsomagról 
tartottak elôadást. Mint meg-
tudtuk, a sikeres rendezvény-
nek a tervek szerint lesz foly-
tatása, mely talán egyre több 
gimnazistához hozza köze-
lebb a matematikát.

A csabai program kereté-
ben az iskola vendégei voltak 
Zentáról a Bolyai Tehetség-
gondozó Gimnázium diák-
jai és tanárai is. Mindez egy 
megkezdett szakmai kap-
csolat folytatása volt, hiszen 
decemberben az Andrássy 
Gyula Gimnázium tanulói vol-
tak Zentán, a Fekete Mihály 
Emlékversenyen.

Gajdács Emese

Az Országgyûlés határo-
zatban rögzítette, hogy szük-
ségesnek tartja méltóképpen 
megemlékezni, a Benes-dek-
rétumok következtében, a 
Csehszlovák Köztársaság-
ból kizárt, Magyarországra 
telepített mintegy százezres 
magyarságról; és támogatja 
olyan megemlékezések szer-
vezését, oktatási anyagok ké-
szítését, amelyek a Felvidékrôl 
való kitelepítéssel kapcso-
latosak. Az Országgyûlés 
emellett kifejezi nagyrabe-
csülését mindazoknak, akiket 
az adott idôszakban csehor-
szági kényszermunkára de-
portáltak, és ebben a szen-
vedésekkel teli helyzetben 
is igyekeztek megôrizni ma-
gyarságukat. 

Komárom az elmúlt évti-
zedben a kitelepítések em-
lékvárosának szerepét töltöt-
te be. Az itt mûködô Kecskés 
László Társaság évekkel ez-
elôtt felvállalta a felvidéki ki-
telepítettek ügyét, képviselôik 
és a polgármester Békés-
csabára is ellátogattak múlt 
évben a Fehérlaposok rock-
opera bemutatójára. Mint 
azt Barcs Józsefnétôl meg-
tudtuk, Komárom képviselô-
testülete ünnepi emlékülést 
tartott ezen a napon, ahol dr. 
Molnár Attila polgármester, 
országgyûlési képviselô kö-
szöntötte a megjelenteket. 
A rendezvényen „Mondd el 
atyáid fájdalmát, a Csallóköz, 
a Mátyusföld siralmát!” cím-
mel részletek hangzottak el 
családi visszaemlékezések-
bôl a komáromi diákok elô-
adásában. A városháza dísz-
termében köszöntôt mondott 

dr. Halzl József, a Rákóczi 
Szövetség elnöke és Potápi 
Árpád országgyûlési képvi-
selô, majd egy, az izsai de-
portáltakat képviselô hölgy 
szavalt és énekelt. 

Délután a monostori erôd-
be látogattak az emlékezôk, 
ahol dr. Navracsics Tibor 
közigazgatási és igazság-
ügyi miniszter, valamint Vad-
kerti Katalin történész pro-
fesszor emlékezett a hatvan-
hat éve történtekre, majd ko-
szorúzás következett. 

Ahogy Békéscsabán, úgy 
Komáromban is igen megin-
dító volt a Felvidékrôl kitelepí-
tettek elsô emléknapja, ame-
lyet még sok-sok követ majd, 
mert – ahogy Komáromban 
is elhangzott – bár az átélt 
szörnyûségeken változtatni 
nem tudunk, de emlékezni és 
emlékeztetni kötelességünk.

M. E.

A 45,5 millió forintot 24 
hónap alatt kell felhasználni, 
és mintegy 180 tanulót, va-
lamint 11 pedagógust érint. 
Dr. Szabóné Varga Ildikó 
projektmenedzser, általános 
igazgatóhelyettes kiemelte, 
hogy mindkét pályázat kere-
tében eszközbeszerzésre is 
mód van. Az innováció ke-
retében – az együttmûködô 
partnerek népes táborának 
segítségével – a családi élet-
re nevelés, az egészséges 

életmód, a drogprevenció, az 
alkoholfogyasztás elleni küz-
delem, az egészség és csalá-
di napok, egészséges ételek 
bemutatója, kóstolója, külön-
bözô csoportfoglalkozások, 
elôadások, szabadidôs tevé-
kenységek is nagy szerepet 
kapnak az iskola életében. A 
belügyi rendészeti fakultációs 
tanulók nyáron – a rendôr-
séggel karöltve – a strandon, 
illetve a piacon ismerkedhet-
nek majd a bûnmegelôzési 
munka gyakorlati részével. 
A pályázat a mindennapos 
testnevelés bevezetésében 
is segítséget jelent, az esz-
közbeszerzési rész pedig 
módot nyújt különbözô kondi-
gépek vásárlására, valamint 
a délutáni sportköri foglalko-
zások, a tanulók körében oly 
népszerû önvédelmi sportok, 
az íjászat és a lövészet okta-
tására. 

„Az új szakképzés beve-
zetése a Keményben” az ok-
tatáshoz kapcsolódó eszköz- 
és szoftverbeszerzésre nyújt 
lehetôséget az autószerelô, 
a szállítmányozási ügyintézô 
és logisztikai ügyintézô szak-
mákban 18 hónapig, 12 tanár, 
szakoktató bevonásával.

Mészárosné Szabó Anna, 
a Békés Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara szakképzé-
si osztályvezetôje az elméleti 
oktatás mellett a gyakorlati 
képzés fontosságát emelte ki, 
hiszen egy szakmát a gyakor-
lati helyen lehet a legtökélete-
sebben elsajátítani.

A két pályázaton elnyert 
összeg az iskola teljes költség-
vetésének mintegy egyharma-
dát teszi ki, és hathatós anyagi 
segítséget jelent ahhoz, hogy 
a fejlôdéssel lépést tudjon tar-
tani az oktatási intézmény.

Vándor Andrea

6 Csabai Mérleg

Kitelepítettek emléknapja
Csabai delegáció Komáromban

Nyertes projektek a Keményben
Innovációra és új szakképzésre nyertek

Az Országgyûlés a 86/ 
2012. (XII. 7.) számú hatá-
rozattal április tizenkette-
dikét, a magyar lakosság 
Felvidékrôl való kitelepíté-
sének kezdônapját emlék-
nappá nyilvánította. Mint 
arról elôzô lapunkban be-
számoltunk, idén elôször 
emlékeztek az egykori fehér-
laposok és leszármazottaik 
Békéscsabán, a városháza 
árkádsorán. A Felvidéki-
ek Békéscsabai Csoportja 
nemcsak itthon hajtott fejet, 
egy delegáció és Vantara 
Gyula polgármester ugyan-
is Komáromba látogatott az 
emléknapon.

Az Új Széchenyi Terv 
alapvetô célkitûzésének – 
tíz éven belül egymillió új 
munkahely létrehozásának 
– megfelelôen, a kiemelt 
hét támogatandó terület-
bôl az ötödik tartalmazza 
az oktatással kapcsolatos 
innovatív fejlesztéseket. 
A békéscsabai Kemény 
Gábor Logisztikai és Köz-
lekedési Szakközépiskola 
innovatív fejlesztésre közel 
45,5 millió forint támoga-
tást, míg „Az új szakképzés 
bevezetése a Keményben” 
elnevezésû pályázatra 11,5 
millió forintot nyert a jelen-
leg már futó két nyertes pá-
lyázat és három elbírálásra 
váró mellett. Mindez nagy 
öröm az iskolavezetés, a 
pedagógusok, valamint a 
diákság számára – mondta 
a két nyertes projekt indító 
rendezvényén Skultétiné 
Barna Anita igazgató.

A komáromi ünnepi ülésen Vantara Gyula is részt vett Dr. Szabóné Varga Ildikó projektmenedzser

Komáromi István igazgató köszöntötte a résztvevôket

Ki lesz a pünkösdi király?
Ivó-napi programok Pósteleken

A városvédôk programja
Hangsúlyosabb a hagyományôrzés

Mesterek és tanítványok 
az Andrássyban

Május 19-én, Ivó napján 
ötödik alkalommal rendezzük 
meg az Ivó-napi vigasságot, 
ezúttal éppen pünkösd nap-
ján. Az elmúlt években mindig 
más aktualitása volt ennek 
a felnôttszórakoztató vidám 
eseménynek, tavaly például 
az olimpia adta a keretet az 
egész napos játéknak. 

Az idén a dátumok egybe-
esése miatt (mert Ivó-napot 
kizárólag május 19-én lehet 
tartani!) a kastély és környéke, 
a hagyományokat is felidézve, 
a pünkösdhöz kapcsolódva 
alakul át, és várja a kikapcso-

lódni vágyó férfiakat és nôket 
például pünkösdi király- és 
királynô-választással. Ezúttal 
a nemrégiben alakult Békés-
csabai Hagyományôrzô Kul-
turális Kör vette gondozásába 
a program alakítását, lesz te-
hát minden, ami a kulturális, 
gasztronómiai és más hagyo-
mányokhoz kötôdik. 

Csak kétféle ember van a 
szórakozni szeretôk között, 
aki már volt Ivó-napi rendez-
vényen, és aki ezután vesz 
majd részt rajta!  Találkozzunk 
Ivó-napkor Pósteleken.

Mácsai Sándor



i Bulvár / Közélet

– A fogyasztás vissza-
esésében fôként az áremel-
kedésnek volt szerepe, és 
annak is, hogy a vásárlók a 
bizonyítottan egészségká-
rosító élelmiszerektôl egyre 
tudatosabban elfordultak – 
tájékoztatta lapunkat az Or-
szágos Egészségfejlesztési 
Intézet. Az OEFI munkatár-
sai rámutattak, hogy azok 
a fogyasztók, akik az elôre-
csomagolt édességbôl és 
sós snackekbôl kevesebbet 
vásároltak, okként több mint 

nyolcvan százalékban az ár-
emelkedést említették meg, 
és kevesebb, mint húszban 
azt, hogy a termék fogyasz-
tása egészségtelen. Az ener-
giaitalok fogyasztása a fel-
mérés szerint egyértelmûen 
a termék káros hatásai miatt 
csökkent. Mióta a chipsadót 
bevezették, átlagosan hu-
szonkilenc százalékkal emel-
kedett ezeknek a termékek-
nek az ára, ami nagy részben 
visszatartja a vásárlókat is.

NO

Farkas Péter családszoci-
ológus lapunknak elmondta: 
a legfontosabb erkölcsi sza-
bályok egyetemesek, azok a 
vallástól függetlenül minden 
emberre vonatkoznak. Az 
ember és ember kapcso-
latára vonatkozó rendelke-
zéseit még a vallástalanok 
többsége is elfogadja. – A 
40-es években még az isko-
lákban zajlott a hitoktatás, 
aztán ezt megszüntették. 
Az egyházak akkor kezdték 
megszervezni a plébániákon 
és parókiákon – magyaráz-
ta a teológiai végzettséggel 
is rendelkezô szociológus. 
– Az EU-n belül csupán há-
rom országban nincs az is-
kolákban hittanóra, ezért is 
érthetetlen számomra, hogy 

az egyik neves társadalom-
kutató a Horthy-rendszert 
vizionálja – mondta Farkas. 
– Egyvalamivel kapcsolat-
ban sajnos osztanom kell 
az aggályokat. Nem mind-
egy ugyanis, hogy kik tartják 
majd az etikaórákat. Az alsó 
tagozatos tanítók számára 
30 órás továbbképzéseket 
szerveznek, de meglátásom 
szerint ennyi idô alatt nem 
lehet annyi ismeretet elsa-
játítani, mellyel aztán a kor 
alapvetô kérdéseire képe-
sek lennének választ adni a 
gyerekeknek. Ilyen problé-
ma többek között az azonos 
nemûek párkapcsolata, a 
házasságok felbomlása és 
az abortusz.

KK

Nemet mondtunk 
a chipsre

Miért félnek 
az erkölcstantól?

Az Európai Unióval nem-
csak az a baj, hogy nincse-
nek benne igazi államférfi-
ak, hanem az, hogy nincs 
víziója a jövôre – mondta 
Schmidt Mária. Schöpflin 
György fideszes európai 
parlamenti képviselô csak 
részben ért egyet Schmidt 
szavaival.

– Ez már egy új Európa – 
hangsúlyozta Schmidt Mária 
történész az InfoRádió Aréna 
címû mûsorában a megol-
datlannak tûnô, folyamatos 
európai válságra célozva. 
– 2008-ban egy új korszak-
ba léptünk. Ezt az új kihívást 
az Európai Unió vezetôi nem 
tudják feldolgozni, és nem 
tudnak egy ennek megfele-
lô víziót az emberek elé tárni 
(…) Magyarország vezetôi 
érzik, hogy ez a hajó már el-
ment és el is süllyedt, vagyis 
már nincsen. Ez eurokraták 
eközben úgy tesznek, mint-
ha lenne, mert ezért kapják a 
nagyon magas fizetésüket. 

Schöpflin György néppár- 
ti európai parlamenti képvi-
selô csak részben ért egyet 
Schmidt szavaival. – Elfo-
gadom, hogy új Európával 
van dolgunk. Én már sok új 
Európát éltem át. A prob-
lémát abban látom, hogy 

az a hatalmi halmaz, amely 
Brüsszelben összegyûlt, 
nincs rendesen legitimálva, 
a Bizottság, amely kezeli 
ezeket a hatalmakat, gya-
korlatilag politikai felügyelet 
nélkül cselekszik. Az Unió 
egy olyan politikai hatalom, 

melyben az állampolgárok-
nak nincs beleszólásuk. Egy 
olyan furcsa helyzet áll elô, 
hogy az Európai Unió telje-
sen demokratikusnak mond-
ja magát, miközben nincs 
démosz.

KK

Schöpflin: A polgároknak nincs 
beleszólásuk

Az úgynevezett chipsadó bevezetése óta sokkal ke-
vesebb sós snacket és cukrozott üdítôt fogyasztunk. Az 
ANTSZ felmérése szerint tudatosabb és egészségesebb 
életet élnek a magyar emberek.

Megosztja a szülôi társadalmat a kötelezôen választ-
ható hit- vagy erkölcstanoktatás bevezetése. A közössé-
gi portálokon szenvedélyesen szervezkednek azok, akik 
ellenzik a kötelezô iskolai hit- és erkölcsoktatást. 

– Az úgynevezett PPP- 
konstrukció azt jelenti, hogy 
az adott büntetés-végrehaj-
tási intézet közbeszerzési 
eljárás alapján vállalkozó fi-
nanszírozásával épült, a fog-
vatartottakkal kapcsolatos 
szakmai feladatokon kívül 
üzemeltetôje külsô vállal-
kozó – magyarázta Balogh 
Zsolt bv. fôhadnagy. – Jelen-
leg két ilyen börtön van Ma-
gyarországon: a tiszalöki és 

a szombathelyi. A tiszalöki 
börtönben hétszáz, míg a 
szombathelyiben jelenleg 
nyolcszáz fogvatartott van. 
Elôbbiért az állam a 2013-as 
évre 2,5 milliárd forintot fizet, 
utóbbira pedig 2,9 milliárdot – 
magyarázta Balogh Zsolt bv. 
fôhadnagy. 

A BVOP kiemelt fôrefe-
rense szerint a két intézet 
esetében a luxusbörtön kife-
jezés használata nem helyt-

álló. – Nem beszélhetünk 
luxusbörtönökrôl: az ágyak, 
a stokik minden börtönben 
ugyanolyanok, ugyanolyan 
minôségû és mennyiségû 
ételt kapnak a fogvatartottak. 
Az épület és a fûtési rendszer 
persze korszerûbb, de ettôl 
még ugyanazok a szabályok 
érvényesek a tiszalöki és 
szombathelyi rabokra, mint 
mondjuk a sátoraljaújhelyi-
ekre.

A tiszalöki büntetés-végre-
hajtási intézetben egyébként 
20 ezer kötetesre tervezett 
könyvtár, két imaterem, fodrá-
szat, kétszintes egészségügyi 
blokk, fedett sportcsarnok, 
konditerem, kosár-, kézilab-

da- és focipálya, jól felszerelt 
konyha is van, a cellákban 
pedig kívülrôl vezérelhetô te-
levíziót nézhetnek a rabok.

A tiszalöki börtönben je-
lenleg hétszáz fogvatartott 
van, az állam pedig évi 2,5 
milliárd forintot fizet az üzem-
bentartónak. Ez egy rabra 
vonatkoztatva évi 3 millió 571 
ezer forint. A szombathelyi 
börtön nyolcszáz fogvatar-
tottjával és évi 2,9 milliárdos 
kiadással számolva ugyanez 
az összeg 3 millió 625 ezer 
forint. Az államnak tehát eny-
nyibe kerül egy évre egy rab a 
PPP-konstrukciójú büntetés-
végrehajtási intézetekben.

BGY

Több mint három és fél millióba 
kerül egy elítélt

Magyarországon jelenleg két PPP (vagyis részben 
magántôkébôl épült) börtön létezik. A két intézetegyüt-
tes éves állami költsége 5,3 milliárd forint. Az adófizetô 
polgárok számára elsô hallásra felháborítóan magasnak 
tûnô összeg azonban a büntetés-végrehajtás szerint 
kifizetôdô.



Amióta az Alkotmánybí-
róság eltörölte a halálbün-
tetést, társadalmi körökben 
egyre gyakrabban felmerül 
az igény a visszaállítására. 
A büntetés nem alkalmazá-
sát azonban a Római Egyez-
mény és a Polgári és Politikai 
Jogok Nemzetközi Egyez-
ségokmányának az Egyesült 
Nemzetek Közgyûlése Máso-
dik Fakultatív Jegyzôkönyve 
is gátolja. Bárándy György 
ügyvéd a halálbüntetés egyik 
legismertebb híve. – A halál-
büntetés visszaállításához 
az általunk aláírt nemzetközi 
egyezményeket fel kellene 
mondani, vállalva az azzal 
járó összes külpolitikai követ-
kezményt – mondta a jogász 
és hozzátette: a gyilkossá-

gok elszaporodása társadal-
mi kérdés is.

– A fiatal lányok megölése 
az én ifjúkoromban lehetetlen 
volt. Ha egy hölgy egy bálból 
haza kívánt menni, legalább 
hárman-négyen házig kísér-
tük. Megváltoztak az idôk, 
megváltoztak a szokások – 
fejtegette Bárándy, akinek an-
nak idején mintegy 5-6 ügy-
felét végezték ki. Az ügyvéd 
szerint a tényleges életfogytig 
tartó szabadságvesztés nem 
helyettesíti a kivégzést. – Más 
az, ha egy elkövetô arra gon-
dol gyilkosság közben, hogy 
esetleg bezárják, és majd év-
tizedek múlva módosítják a 
törvényeket és szabadulhat, 
és az is más, ha tudja, tettéért 
felakasztják.

Több kutyás szervezet til-
takozik a módosítás ellen, 
mert a hatalmas parkok is 
közterületnek számítanak, és 
azokon kívül nincs túl sok le-
hetôség a városban kutyák 
futtatására. Árkosi József 
kutyakiképzôt arról kérdez-
tük, ha hatályba lép a törvény, 
milyen lehetôségek lesznek a 
kutyusok számára. – Abban 
egyetértek, hogy az utcán, 
a forgalomban nem jó póráz 
nélkül vezetni a kutyákat, de 
a parkok is közterületnek szá-
mítanak. Ez a törvény akkor 
állná meg a helyét, ha megfe-

lelô mennyiségû és minôségû 
kutyafuttatót létesítenének – 
magyarázta a kutyakiképzô, 
aki hozzáfûzte: a kutyáknak 
szükségük van mozgásra ah-
hoz, hogy kiegyensúlyozottak 
legyenek. – Ha mestersége-
sen korlátozom a mozgás-
ban, akkor gyakorlatilag ártok 
az állatnak. Amennyiben a 
parkokra is kiterjesztik a tör-
vényt, akkor az összes kutya 
gyakorlatilag rabláncon lesz, 
ami abnormális. Az lenne jó, 
ha kézilabdapálya méretû ku-
tyafuttatókat építenének. 

Nagy Orsolya

A dél-kínai Sencsen egye-
temi kutatói megvizsgálták 
az új madárinfluenza-vírust 
és megállapították, hogy 
akár nyolcszor gyorsabban 
képes mutálódni, mint egy 
átlagos influenzavírus. A 
H7N9 vírusra nemcsak Kíná-
ban figyelnek, de itthon is. 
Az országos tiszti fôorvos, 
Paller Judit szerint jelenleg 
alacsony a kockázata annak, 
hogy az új vírus Magyaror-
szágon is terjedni kezdjen. 
Az ÁNTSZ ezzel együtt azt 
kéri, hogy akik Kínából tér-
nek haza Magyarországra és 
súlyos légzôszervi tüneteket 

észlelnek, feltétlenül fordul-
janak orvoshoz. Berencsi 
György virológus szerint 
nem elképzelhetetlen, hogy 
hazánkban is megjelenjen a 
vírus. – Az emberek beléle-
gezték a megszáradt barom-
fiszékletet, ami keveredett a 
levegôvel. Ettôl betegedtek 
meg, egyelôre a vírus nem 
terjedt át emberrôl emberre, 
de hogy ez így marad-e, azt 
senki nem tudja megjósolni. 
El tudom képzelni, hogy a ví-
rus Magyarországon is meg-
jelenik, mert a vándormada-
rak is terjeszthetik. 

Lakatos

Kávézó, sörözô, biobolt, 
gyógyszertár, rétesüzlet, fod-
rászat, fagyizó, pékség – csak 
pár üzlet azok közül, ame-
lyek már csatlakoztak az „Adj 
egyet ajándékba!” kezdemé-
nyezéshez. Ennek lényege, 

hogy nemcsak magunknak 
vásárolhatunk egy üzletben, 
hanem számunkra ismeretlen 
rászorulónak is, aki késôbb 
ingyenesen kikérheti az ottha-
gyott „ajándékunkat”. 

Lapunk arra is kíváncsi volt, 
hogy vajon kik számítanak rá-
szorulónak és valóban meg-
kapja-e például a kávéját az, 
aki kikéri? A Keleti pályaudvar-
nál az egyik sörözô is kínál fel-
függesztett italokat, így meg-
kértük az arra járó egyiptomi 
fiatalembert, hogy kérjen ki 
egy kávét. Pár pillanat múlva 
mosolyogva jelent meg egy 
gôzölgô feketével. – Tényleg 

megkaptam ingyen! Mik van-
nak! – mondta Aladdin. – Ezt 
egy nagyon jó dolognak tar-
tom. Ebben a világban feldob-
ja az ember napját egy ilyen 
kicsi kedvesség is – állítja.

Balázs Péter Kossuth-dí-
jas színész a Szigligeti szín-
ház igazgatója. Ô is úgy gon-
dolta, hogy mindenképpen 
csatlakozniuk kell a kezdemé-
nyezéshez. – Ahogy meghal-
lottam, hogy a „felfüggesz-
tett kávé” mozgalom elérte 
Magyarországot, rögtön az 
jutott az eszembe, hogy miért 
csak kávézók vagy éttermek 
csatlakozhatnának ehhez a 

remek kezdeményezéshez. 
Színigazgatóként mindig fon-
tosnak tartottam, hogy olyan 
emberek is látogathassák 
az elôadásainkat, akik a sa-
ját költségvetésükbôl nem 
tudnák kigazdálkodni a jegy 
árát, éppen ezért már több 
ízben láttunk vendégül térí-
tésmentesen például hátrá-
nyos helyzetû gyermekeket, 
nagycsaládosokat, fogya-
tékkal élôket. Bízom abban, 
hogy akármilyen is a világ, 
jóérzésû emberek mindig 
lesznek, akiknek fontos, hogy 
adjanak. Mert adni jó!

Lakatos Brigitta

iiBulvár / Közélet

Felfüggesztett kávé – az 
egész országban elindult egy 
különleges jótékonysági kez-
deményezés, melynek kere-
tében rászorulóknak vásá-
rolhatunk, de már nemcsak 
kávét, hanem pluszhajvágást 
is, sôt Balázs Péter színház-
igazgató kitalálta a felfüg-
gesztett színházjegyet is.

Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte 
az elsôfokú bíróság Péntek Lászlót. A férfi tavaly nyáron 
kegyetlenül meggyilkolta Bándy Katát. A bíró szerint a 
tettest soha többé nem szabad visszaengedni a társa-
dalomba.  A halálbüntetés visszaállítását sokan szorgal-
maznák, ám az uniós normák ezt nem engedik.

Berencsi György virológus szerint Magyarországon is 
megjelenhet a H7N9 vírus. A szakértô úgy gondolja, hogy 
a vándormadarak terjeszthetik el az új madárinfluenzát, 
ami már több beteg halálát okozta Kínában. 

Újabb szabály vonatkozhat a kutyatartókra: hamarosan 
a parlament elé kerül a szabálysértési törvény módosítása, 
melyben büntetnék a póráz nélküli kutyasétáltatást, kivéve a 
kutyafuttatásra kijelölt területeken.

Modern jótékonykodás mellé 
álltak a magyarok

Halálbüntetés vagy életfogytiglan?

Újból támad 
a madárinfluenza

Póráz nélkül tilos lesz 
sétáltatni!



Romantikus rosszfiúk – 
Árpa Attiláról, Majkáról és 
az éjjel-nappal Budapest 
Joe-járól kevesen gondol-
nák, hogy érzékeny lelket 
takargatnak. Majka  verset 
írt Dundikához, Árpa operát 
énekelt az anyukájának, míg 
Joe szívesen összedob egy 
romantikus menüt.

–  Valójában sosem von-
zottak a rosszfiúk – mesél-
te lapunknak Dundika – A 
csajok szerintem igazából 
azt szeretik, ha a pasiban 
mindenbôl van egy pici. Egy 
pici pimaszság, rosszaság, 
ugyanakkor királynôként tud 
bánni a kedvesével, szóki-
mondó, talpraesett és eszes. 
Peti pont ilyen. Számomra 
az volt a legmeghatóbb pil-
lanat, amikor Peti megmu-
tatta azt a verset, amit ne-
kem írt – mondta az egykori 
nyuszilány, aki egy kisfiúval 
ajándékozta meg Majkát.

Árpa Attila sem kifeje-
zetten jófiú karakter, mégis 
képes hihetetlen meglepeté-
seket okozni a szeretteinek. 
– A feleségem elutazott Thai-
földre és annyira hiányzott, 
hogy minden egyes nélküle 
töltött napért vettem egy 
rózsát és lakásába vittem. 
Majdnem egy hónapot volt 
távol. Alapvetôen romanti-
kus alkat vagyok, vagy in-
kább úgy mondanám, hogy 
képes vagyok romantikus, 
érzelmekkel teli helyzeteket 
teremteni. 

Az Éjjel-nappal Budapest 
fôszereplôje, Joe, azaz Var-
ga Miki nemcsak a sorozat-
ban alakít szerethetô rossz-

fiút. Mindig imádták a nôk, ô 
azonban csak akkor udvarolt 
igazán, ha szerelmes lett.

– Nem tagadom, roman-
tikus típus vagyok. Ha sze-
retek valakit, akkor akár na-
ponta, hetente veszek neki 

virágot, nem kell hozzá külön 
alkalom. Imádok sütni, fôzni, 
egy komplett menüt bármi-
kor össze tudok állítani. Sôt, 
van egy receptes könyvem 
is. A lányok ugyanakkor azt 
is szeretik, hogy nekem nem 

büdös a házimunka. Takarí-
tok, mosok, vasalok – mond-
ta a szinte tökéletes Joe, 
akiben azért megvan a kellô 
vagányság és spontaneitás 
is.

Lakatos Brigitta

– A Bereczki Zoltán–Szi- 
netár Dóra fellépéseknek épp 
az volt a varázsa, hogy együtt 
énekel egy házaspár. Most, 
hogy véget ért a házasságuk, 
jobban fókuszál a szólókarri-
erre?

– Vannak most is közös 
fellépéseink, és az elmúlt 
fél év tapasztalata, hogy a 
közönséget az érdekli, amit 
és ahogyan énekelünk, nem  
az, hogy hova megyünk 
haza. Amikor otthon törté-
netesen nem volt minden 
rendben, a színpadon akkor 
is tökéletes volt köztünk az 
összhang, ott mindig a leg-
jobb partnerei voltunk és va-

gyunk is egymásnak. Ezen-
kívül viszont mindkettônknek 
megvan a saját szólókarrier-
je is. 

– Sokszor sok minden 
megjelent már arról, milyen 
most a viszonyuk. Valójában 
milyen viszonyban vannak 
most?

– Úgy váltunk el, hogy 
valami nem mûködött kö-
zöttünk és megegyeztünk, 
hogy ezt nem lenne érde-
mes erôltetni. De rengeteg 
minden továbbra is összeköt 
bennünket. Amikor megje-
lent egy félreérthetô fotóso-
rozat rólunk, nagyon rosz-
szul érintett, mert teljesen 
félrevezetô volt. Jó a kapcso-
latunk, bármi gondunk van, 
azonnal hívjuk egymást. 

– Mennyi idôt tud most a 
kislányával, Zorkával tölteni?

– Nem lettem hétvégi apu-
ka, nagyon sokat vagyunk 
együtt. Dórival mindig meg 
tudjuk beszélni, mikor kivel 
lesz Zorka, sôt, néha ô maga 
mondja, hogy most apával 
vagy anyával szeretne lenni.

Vörös Viktória

iii Bulvár / Érdekesség

Gregor Bernadett szerint 
nem szégyen, ha egy nô 
nem csak saját párja, hanem 
egész környezete elismerésé-
re vágyik. Ô szívesen felvesz 
miniszoknyát, és azt sem 
bánja, ha ezzel közszemlére 
teszi a lábait. – Természetes 
dolog, hogy a nôk igyekez-
nek magukra felhívni a figyel-
met és szeretnének minél 
több elismerést begyûjteni. 
A nôk egymás között álszen-
tek, és mindenféle rosszat 
mondanak azokról, akik így 
gondolkodnak, miközben 
az idôsebb Marika néni sem 
sértôdik meg, ha a közértben 

a pultos megdicséri a ruháját 
vagy frizuráját – mondta la-
punknak Bernadett.

A színésznô maga is szíve-
sen visel olyan öltözéket, ami 
kiemeli elônyös testrészeit. 
Tanácsokat persze szívesen 
fogad, de egyvalaki vélemé-
nyére különösen kíváncsi. 
Koncz Gábort nemcsak szí-
nészként, hanem férfiként és 
emberként is nagyra tartja. 
– Ha a magánélet terén bánt 
valami, éppúgy számíthatok 
rá, mint akkor, ha éppen ne-
hezen döntöm el, hogy me-
lyik frizura áll jól.

Kóré

A TV2 képernyôse saját 
rovatot kapott az egyik lap 
hasábjain, ahol saját gon-
dolatait veti papírra, szere-
lemrôl és emberi kapcso-
latokról. – Mindig jó voltam 
fogalmazásból, és a baráta-
im is mondták, hogy szeretik, 
ahogy összefoglalom a mon-
dandómat. Anyukám meg se 
lepôdött, hogy írni kezdtem 
– magyarázta Várkonyi And-
rea, akinek stílusa nagyon 
hasonlít a Szex és New York  
Carrie Bradshow-jáéhoz. 
– Ne felejtsük el, hogy Carrie 
sem  létezik és a rovata sem 
létezik a valóságban – rea-
gált a felvetésre a TV2 kép-
ernyôse, akirôl nemrégiben 
egy japán televíziós csoport 
dokumentumfilmet forgatott. 
– Én lepôdtem meg a legjob-
ban, hogy a japán televízió 
szeretné velem felvenni a 
kapcsolatot, és elôször meg 
voltam gyôzôdve róla, hogy 
ez valami átverés, ezért több 

forrásból is lenyomoztuk. 
Kiderült, hogy valóban egy 
nagy kereskedelmi csator-
náról van szó, amely európai 
híres tévésekrôl készít soro-
zatot, amit a japánok nagyon 
szeretnek. Nyilván kutakod-
tak az interneten, rám talál-
tak, és azt mondták, hogy 
érdekes nekik az életem. Két 
napig velem voltak, angolul 
ment az egész forgatás. 

Nagy Orsolya

Gregor Bernadett szeret 
tetszeni

Andi bejön a japánoknak

Romantikus rosszfiúk

Gregor Bernadett ösztönösen szeretne a férfiaknak tet-
szeni. A színésznô lelkében a tavaszi jó idô beálltával nyo-
ma sincs a téli depressziónak. Koncz Gábor színmûvész 
szavait idézve, elismerte: a nôk nem azért viselnek mini-
szoknyát, mert melegük van.

Várkonyi Andrea más-
fél hónapja tollat ragadott, 
hogy gondolatait megosz-
sza a nagyközönséggel. A 
Tények híradósának írás-
készségére már az általá-
nos iskolában felfigyeltek 
tanárai, de az élet úgy hoz-
ta, hogy orvos végzettséget 
szerzett. Sokoldalúságára 
egy japán televíziós stáb is 
felfigyelt.

Bereczki Zoltán: 
Minden úgy jó, ahogy van!

Bár véget ért a Nagy Du-
ett, Bereczki Zoltán nem 
pihen. Folynak új dalának 
stúdiófelvételei, színpadon 
játszik, a maradék idejét 
pedig Szinetár Dórával kö-
zös kislányával, Zorkával 
tölti. Volt feleségével a mai 
napig jó a viszonyuk, sôt, 
az énekes azt mondja, to-
vábbra is fognak együtt 
énekelni Dórával.



Tûzoltó relikviákból nyílt ki-
állítás a Csabagyöngyében. 
A megnyitón Herczeg Tamás 
elmondta, nagy öröm, hogy 
ideiglenesen az épület falai 
között kaptak helyet ezek a 
tárgyak. Kiss András tûzoltó 
ezredes hozzátette, a tablók 
a békéscsabai tûzoltómúze-
umban is megtekinthetôk. A 
tûzoltók önzetlen munkája 
száz évvel ezelôtt is megbe-
csülést vívott ki, mutatott rá 
Vantara Gyula polgármester, 
s Flórián-nap alkalmából kö-
szöntötte a tûzoltókat.

A Munkácsy Mihály Mú-
zeumban Deák M. Ria és 
Deák Barna székelyföldi kép-
zômûvészek alkotásaiból nyílt 
kiállítás. A megnyitón Ando 
György múzeumigazgató, a 
hivatal részréôl pedig Varga 
Tamás köszöntötte a megje-
lenteket.

Az erdélyi házaspár uno-
kái, Sára és Soma a városi 
gyermekrajzpályázaton és 
-kiállításon szerepeltek sike-
resen, édesanyjuk, Lenkefi 
Zoltán felesége – Deák Réka 
– pedig a Békéscsabai Nap-
sugár Bábszínház díszletter-
vezôje. 

A házaspár eddig már szá-
mos neves hazai és külföldi 
tárlaton (Barcelona, Stock-
holm, Torontó) szerepelt. 

Az EMKE (Erdélyi Magyar 
Közmûvelôdési Egyesület) 
színházi munkásságukért 
Bánffy Miklós-díjjal tüntette ki 
ôket 1992-ben. Ria különle-
ges háromdimenziós textíliái 

és Barna drótnyomat techni-
kával készített grafikái, szob-
rai – június 9-éig a múzeum 
Tégla termében tekinthetôk 
meg.

Vándor Andrea

Volt egyszer rég, egészen 
pontosan 1975-ben egy bé-
késcsabai középiskolásokból 
álló futócsapat, amely egy 
rendkívüli eredménnyel ho-
zott dicsôséget iskolájának, a 
Rózsa Ferenc Gimnáziumnak. 
Az országos bajnokságon, 
4 x 400 méteres váltófutás-
ban lettek elsôk, méghozzá 
olyan csúcsidôt beállítva, 
amelyet legalább tíz évig nem 
tudott senki megdönteni. Né-
gyen voltak: Gajdács Gábor, 
Molnár Gábor, Tóth Attila és 
Váradi Gábor, ám sajnos ket-
ten közülük már nincsenek 
az élôk sorában. Egykori 
osztálytársaik a közelmúlt-
ban rájuk, Gajdács Gáborra 
(Gajdira) és Molnár Gáborra 
(Moleszre) emlékeztek, ami-
kor túl az ötödik ikszen, lefu-
tották a bécsi maratonit.

– Elmondhatom, hogy az 
1977-ben érettségizett, 4. F 
osztály tagjai közül a mai na-
pig többen tartjuk egymás-
sal a kapcsolatot, viszonylag 
rendszeresen levelezünk, 
van egy internetes fórumunk 
is. Jó kis csapat voltunk, s a 

mai napig szívesen találko-
zunk – mondta el Fajzi Ta-
más békéscsabai építész, aki 
kezdeményezôje volt az „em-
lékfutásnak”.

Mint megtudtuk, ô maga 
is csak pár éve kezdett el 
komolyabban tréningezni, 
ám hamar megérezte a futás 
szépségét, s egyre nagyobb 
távokat teljesített. A maratoni 
lefutására is ô biztatta egyko-
ri osztálytársait, így állt össze 
az a csapat, amely április 14-
én elindult a bécsi maratonin. 
Fajzi Tamás, Kruchió Gábor, 
Siklódi Botond és Sznyida 
György büszke lehet teljesít-

ményére, a 42 kilométeres 
távot a világ legnagyobb csa-
patmaratoni versenyén az 
elsô harmadban befutva tel-
jesítették, 3 óra 53 perc alatt.

– Nagyon jó hangulatú 
verseny volt, szurkolóink is 
akadtak, hiszen elkísért min-
ket több osztálytársunk és 
családtagok is. Kimondottan 
erre az alkalomra terveztünk 
egy pólót az 1975-ös, gyôztes 
csapat fényképével, s mind-
annyian ebben teljesítettük 
a ránk kiszabott távot. Így 
kicsit úgy érezhettük, mintha 
ôk is ott lettek volna velünk – 
hallhattuk Fajzi Tamástól. Az 
egykori rózsások tehát most 
is okot adtak a büszkeségre 
elismerésre méltó teljesítmé-
nyükkel, melyet bizonyára 
Gajdi és Molesz is nagyra ér-
tékelne, sôt, talán be is állt vol-
na közéjük a nagy futásra…

Gajdács Emese

Sokáig fogjuk még emle-
getni a Filharmónia áprilisi 
kamaraestjét, melyet Já-
vorkai Sándor (hegedû) és 
Jávorkai Ádám (gordonka) 
virtuóz játéka tett emlékeze-
tessé. 

Mûsoruk címe, „A húrok ör-
dögei”, felkeltette a közönség 
érdeklôdését, a Vigadó telt 
házzal várta a mûvészeket. A 
koncert mûsorát ezen az es-
tén az élet írta: a zongorakísé-
rô betegsége miatt eltértek a 
címlapon kiadottaktól. Hogy 
mindez nem okozott gondot 
az elôadóknak, azt mutatja, 
nagy koncerttapasztalattal 
és -gyakorlattal rendelkez-
nek. Valószínûleg több estére 
elegendô elôadási darab van 
a tarsolyukban, fejükben és 
kezükben.

A zeneirodalomban kevés 
eredeti darab született szóló 
hegedûre és csellóra. Ennek 
az összeállításnak kivétele-
sen szép példája Kodály op. 
7-es duója. A bensôséges, 
lírai muzsika telt, erôteljes 
vonóshangzással töltötte be 
a termet, összehangolt, „test-
véri” együttzenéléssel. A ko-
moly hangvétel egy Händel-
darabbal folytatódott, majd 
Bartók népszerû mûve, a Ro-
mán népi táncok következett, 
amely már oldottabb hangula-
tot teremtett. Az igényes átirat 

az elôadókat, mint szerzôket 
is dicséri. 

A második részben kerültek 
sorra azok a darabok, ame-
lyek a címben szereplô virtu-
ozitást mutatták be.  Niccoló 
Paganini a zenetörténet elsô 
nagy virtuóza, aki nemcsak 
megbabonázta közönségét, 
hanem egy új kifejezési esz-
közt is adott a kortárs zene-
szerzôk, Schumann, Cho-
pin, Liszt kezébe. Paganini 
24 caprice címû sorozatából 
mindkét mûvész játszott né-
hányat. Sôt, Jávorkai Sándor, 
mivel az egész sorozatot bír-
ja, a közönség által választott 
mûvet adta elô!

A Jávorkai testvérek játé-
kát hallgatva tapasztalhat-
tuk, hogy a virtuóz játékmód 
ma is óriási hatással van a 
közönségre. Ámulatba ejtô, 
hogy pusztán négy húr és 

egy vonó segítségével milyen 
hangorkánt lehet elôidézni! 
Vagyis nem pusztán húrok és 
vonó, hanem mesterhangsze-
rek állnak velünk szemben. A 
mûvészek nemcsak a felhang-
zó mûveket, hangszereiket is 
bemutatták, Jávorkai Sándor 
egy Guarneri-hegedûn, Fritz 
Kreisler hajdani hangszerén 
játszott, Jávorkai Ádám pedig 
Popper egyik Stradivariját kel-
tette életre. 

És miként lesz a virtuózból 
nagy mûvész? Ha bevallja, 
mint Jávorkai Sándor az est 
végén: „A virtuozitás csupán 
egy eszköz, melyet egy ze-
nésznek birtokolnia kell, hogy 
az igazán nagy mûveket, Mo-
zartot és Beethovent eljátsz-
hassa! Ha a virtuozitás nem 
a zenébôl táplálkozik, akkor 
értékét veszti, sôt értéktelen.”

Kisné Farkas Gabriella

A Jávorkai testvérek a csabai közönséget is lenyûgözték

Kruchió Gábor, Fajzi Tamás, Siklódi Botond és Sznyida 
György, a Rózsa egykori diákjai újra együtt

Az alkotók és Banner Zoltán a megnyitón

A pályázat célja: Az állam-
polgárok és közösségek 
szociális célú tevékenységé-
nek támogatása
Pályázhat: Minden Békés-
csabán mûködô közösség, 
csoport, egyesület, alapít-
vány, intézmény, egyén. Egy 
szervezet, közösség csak 
egy pályázatot nyújthat be!

Támogatás kérhetô az 
alábbi témakörökben:

1. A szociális területen vég-
zett tevékenységek. 

2. Szociálisan hátrányos 
helyzetû rétegek, csopor-
tok számára szervezendô 
rendezvények, akciók. 

A támogatás elnyerésének 
módja és feltételei:

1. A pályázat elnyerésénél 
elsôbbséget élveznek a 
városi közösségek.

2. A pályázó fogalmazza meg 
a tervezett tevékenység 
célját, megvalósításának 
módját, részletes költség-
vetését.

3. A támogatás segélyezés-
hez nem vehetô igénybe.

4. A támogatás nyújtása utó-
lagos elszámolás melletti 
elôfinanszírozás formájá-
ban történik.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2013. május 31.

Pályázatot kizárólag az 
erre a célra rendszeresített 
pályázati ûrlapon lehet be-
nyújtani, amely elérhetô a 
www.bekescsaba.hu olda-
lon és az alábbi címen.
A pályázatokat az alábbi 
címre kell beküldeni: Bé-
késcsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala 
Szociálpolitikai Osztálya, 
5600 Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17. II. em. 20.

A borítékra és minden, 
a pályázattal kapcsolatos 
beadványra szíveskedjenek 
feltüntetni a pályázati azono-
sítót: E/SZOC/2013.
Elbírálás: 2013. június 26.

A 2013. évi támogatás fel-
használásáról 2013. március 
31-éig kell elszámolni.

A részletes pályázati fel-
hívás és a pályázati ûrlap 
letölthetô a www.bekescsaba.
hu oldalon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Köz-

gyûlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bi-
zottsága pályázatot hirdet a szociális célú segítô tevé-
kenységek 2013. évi támogatásának elnyerésére (Pályá-
zati azonosító: E/SZOC/2012)
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A húrok ördögei
Hegedû-cselló koncert a Vigadóban

Filharmónia-koncert
2013. május 13-án, hétfôn 

19.30-kor a Csabagyöngye Kul-
turális Központ hangversenyter-
mében lép fel a Kodály Filhar-
monikusok Debrecen.

Mûsoruk:

L. v. Beethoven: III. szimfónia, • 
Esz-dúr, („Eroica”), op. 55

R. Wagner• 
Nürnbergi mesterdalnokok  –
– Nyitány
Parsifal – Nagypénteki  –
varázs
Trisztán és Izolda – Elôjáték  –
és Izolda szerelmi halála

Közremûködik: Sümegi Eszter 
érdemes mûvész, a Magyar Álla-
mi Operaház kamaraénekese

Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel 

Jegyek kaphatók a Filharmónia 
irodájában („U alakú” ház, And-
rássy út 24–28.), ill. a koncert 
elôtt a helyszínen.

A nagy futás egykor és most
Gimnáziumi társaikra emlékeztek a maratonin

Milyen világban élünk?
Deák M. Ria és Deák Barna a múzeumban

Több mint három évtize-
de érettségiztek Békéscsa-
bán, a Rózsa Ferenc Gim-
náziumban azok a „fi úk”, 
akik nemrégiben újra ösz-
szejöttek, s csapatban le-
futották a bécsi maratonit. 
Szép eredményüket egyko-
ri osztálytársaiknak, a futó-
bajnokoknak ajánlották.

Flórián-napi kiállítás



A Körösök látványos természeti, környezeti és nem 
utolsósorban kulturális értékeinek bemutatására a Kö-
rösök Völgye Natúrpark Egyesület, valamint a Százlábú 
Egyesület május 15. és 20. között harmadik alkalommal 
szervezi meg a Határtalan Vándortúrát Köröstárkánytól 
Békésig. A túrához az elején és a végén akár egy-egy 
napra is lehet csatlakozni. Fôvédnöknek idén is Tôkés 
László európai parlamenti képviselôt kérték fel.

Gyönyörû, szikrázó napsütésben várta Póstelek a 
Fighters’ Run április utolsó hétvégi rendezvénysoroza-
tának résztvevôit. A különleges kalandsport jó erônlétet, 
kitartást igénylô megmérettetés. Hét és tizennégy kilo-
méteres távon indulhattak a versenyzôk egyéni, valamint 
csapat kategóriában. A gumiakadályok, az iszapos vizes-
árok, szögesdrót, áramütés, parázson járás, a kúszás, a 
futás bizony még a legedzettebbeket is próbára tette a 
kora nyári melegben. 

A 34. Tavaszi sportgála 
keretében gyalogló orszá-
gos bajnokságot és futó-
versenyt rendezett a Buda-
Cash Békéscsabai Atlétikai 
Club április utolsó vasár-
napján a Csaba Centernél. 
Tizenkilencedik alkalommal 
tartották meg a hat km-es 
utcai futóversenyt, amely-
lyel a klub egykori edzôjére, 
Radnai Józsefre emlékeztek 
a szervezôk. A rendezvény 
díszvendége Urbanik Sándor 
négyszeres olimpikon, fôvéd- 
nökei dr. Fábián Ágnes és dr. 
Ferenczi Attila tanácsnokok 
voltak, de többek közt Tímár 
Ella önkormányzati képviselô 
is megtisztelte jelenlétével a 
rangos eseményt.

Ingyenes vércukor- és 
vérnyomásmérés, különbö-
zô egészségügyi mérések, 
kulturális programok is szó-
rakozatták az érdeklôdôket. 
Az ünnepélyes díjkiosztón 

meghívott olimpikonokkal, 
országos bajnokokkal is ta-
lálkozhattunk. A hazai szí-
nekben induló két gyalogló, 
az olimpikon Madarász Viktó-
ria és Rácz Sándor, 20 km-en 
megnyerte a bajnoki címet. 
A gyaloglók legnagyobb 
hazai versenyével, a 20 km-
es magyar bajnoksággal, a 
szakág kiemelkedô verseny-
zôjére, Havasi Istvánra is 
emlékeztek. Marton Merce-
des (Buda-Cash Békéscsa-
bai AC) lett az elsô, a szintén 
csabai színekben verseny-
zô Lengyel Marianna a má-
sodik és Nagy Luca (TSC-
geoteech) pedig a harmadik 
a 15 kilométeres nôi gyalog-
lásban. Mintegy harmincegy 
versenyszámot izgulhatott 
végig a közönség a 34. Ta-
vaszi sportgála keretében. A 
rendezvény a MOB támoga-
tásával valósult meg.

Vándor A.

A Budapest Bank-Bé-
késcsabai Röplabda SE 
április huszonharmadikán 
az Aluprof TF-Budapest 
csapatával játszott hihetet-
lenül izgalmas mérkôzést 
a bronzéremért. A hazaiak 
olyan elszántan küzdöttek 
a sportcsarnokban, a bé-
késcsabai szurkolók pedig 
olyan (hang)erôvel biztatták 
a csapatot, hogy megtörtént 
a csoda: a nôi röplabdacsa-
pat a történetében elôször 
szerzett érmet az NB I-ben, 
Békéscsabának pedig tizen-
kilenc év után újra élvonal-
beli, dobogós csapata lett.

A Békéscsabai Röplabda 
SE nôi csapata ebben a sze-
zonban a Magyar Kupában a 
legjobb négy közé verekedte 
magát, a bajnokságban pedig 
a harmadik helyen végzett. 
Legutóbb, 1994-ben, a labda-
rúgók örvendeztették meg a 
várost hasonlóan szép ered-
ménnyel. A gyôzelmet köve-
tô napokban, hetekben csak 
úgy záporoztak a gratuláci-
ók, amelyekbôl jutott bôven 
a csodacsapat lányainak, de 
Kormos Mihály szakmai igaz-
gatónak és Baran Ádámnak, a 
BRSE elnökének is, akit a na-
pokban a Magyar Röplabda 
Szövetség elnökségi tagjává 

választottak. Ôk természete-
sen már a jövôt tervezik. 

– Évek alatt az utánpótlás-
ból épült fel egyesületünk, 
lépésrôl lépésre haladtunk 
elôre. Az utánpótlás sikerei 
után a felnôtt csapat szépen 
fokozatosan jutott fel az elsô 
osztályba, és jött ez a mos-
tani siker. Nehézséget jelent, 
hogy csak egy egyetem van 
Békéscsabán, ha leérettsé-
giznek a lányok, nem lehet 
tudni, ki marad itt közülük, és 
ki folytatja máshol. Amikor az 
NB II-bôl feljutott a csapatunk, 
csak saját nevelésû, békés-

csabai játékosokból állt. Most 
nagyon nagy részben saját 
nevelésûek a játékosaink, és 
hogy az elvándorlást próbál-
juk ellensúlyozni, megkeres-
tünk a környékbeli települé-
seken élôket is – tudtuk meg 
Kormos Mihálytól.

Lelkesedésbôl, küzdeni 
akarásból csillagos ötösre 
vizsgázott a csabai csapat, 
amely a sportban igen, de 
létszámban és a szponzori 
bevételek tekintetében nem 
tudja felvenni a versenyt a 
Gödöllô, a Vasas vagy éppen 
a TF csapatával. Az elmúlt 

idôszakban azonban felfigyelt 
rájuk az ország, remélhetôleg 
azok is, akiknek módjukban 
áll segíteni. 

– Nemcsak az eredmény-
re figyeltek fel a szponzorok, 
hanem arra a pozitív imázsra 
is, amelyet a BRSE kialakított 
magáról. Már a bronzmér-
kôzések alatt folyt a háttér-
munka, folytak az egyezte-
tések, és folyamatban van 
a játékoskeret kialakítása is. 
Nagyon fontos a meglévô ér-
tékek megtartása, ami nem 
könnyû, hiszen tehetôsebb 
riválisaink kinézték maguk-
nak a játékosainkat. Örülünk, 
hogy Molcsányi Rita és te-
hetséges fiatalok hosszabbí-
tották meg a szerzôdésüket 
nálunk, bízunk abban, hogy 
sikerül a csapat gerincét meg-
tartanunk, és hogy a jó kö-
zösség mellett perspektívát is 
tudunk kínálni a játékosoknak 
– mondta Baran Ádám, majd 
megjegyezte: bár most már 
meggyôzôdése, hogy vannak 
csodák, semmi sem lehe-
tetlen, de ezt az eredményt, 
a korábbi feltételek mellett 
borzasztó nehéz lenne meg-
ismételniük, ezért folyama-
tosan egyeztetnek az eddigi 
támogatókkal és gôzerôvel 
próbálnak újakat keresni.

Mikóczy E.
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Lelkesedésbôl, küzdeni akarásból csillagos ötös

A futóversennyel Radnai Józsefre emlékeztek

A legedzettebbeket is próbára tette a verseny

Bronzérmes a röplabdacsapat!
Baran Ádám: Meggyôzôdhettünk, hogy vannak még csodák
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Nyújtsd mindig a legtöb-
bet! Ne elégedj meg azzal, 
ami vagy! Próbálj meg az 
lenni, ami lehetnél! – mondta 
évtizedekkel ezelôtt Dalnoki 
Jenô olimpiai bajnok labdarú-
gó, labdarúgóedzô. A csabai 
röplabdacsapat még ezt is 
tudta fokozni, olyat vitt vég-
hez, amirôl sokan álmodni 
sem mertünk: alulról építkez-
ve, sok-sok munkával, túljutva 
számos  akadályon, bronzér-
mes lett az NB I-ben. 

– Eddig nem jártam röplab-
dameccsekre, a szabályokkal 
sem voltam tisztában, de 
nem lehetett nem észreven-
ni, hogy van itt egy lelkes kis 
csapat, értük érdemes kijárni, 
érdemes torkaszakadtunkból 
drukkolni. Az utóbbi négy-öt 
meccsen visszavonhatatlanul 
és végérvényesen a rajon-
gójuk lettem – mondta egyik 
ismerôsöm, de hasonló kije-
lentéseket hallottam szinte 
mindenhol a városban. A min-
dent eldöntô meccs téma volt 
a piacon, az edzôtermekben, 
az iskolákban, boltokban és a 
hivatalokban is. Tudtuk, hogy 
az amúgy sem túl nagy létszá-
mú BRSE-ben sok a sérült, a 
beteg, de azt is lehetett tudni, 
hogy a maroknyi kis csapat  
készen áll a csatára. 

Az utolsó meccsen izzott 
a csabai sportcsarnok, még 
azok is kimentek, akiknél in- 
farktusközeli állapotot okoz 
minden nagyobb izgalom, 
legfeljebb néha becsukták 
a szemüket, és csak akkor 
nyitották ki, amikor hatalmas 
üdvrivalgásban tört ki a csar-
nok. Valami olyat tettek a röp-
labdások, amire régóta vágy-
tunk, de nem igazán hittük, 
hogy bekövetkezhet; túllépve 
minden nehézségen, sikerre 
vitték a csapatot. Köszönet 
együtt és egyenként mindnyá-
juknak, hogy bebizonyították: 
ha a mélyponton is erôsek 
és pozitívak maradunk, ha 
nagyon, de nagyon akarjuk, 
akkor minden megtörténhet! 
Még egy ilyen csoda is.

Mikóczy Erika

Köszönjük, BRSE!

Jegyzet

Vándortúra földön és vízen 
a Körösök Völgyében

A Körösök Völgye Láto-
gatóközpontban Izsó Gábor, 
az egyesület elnökhelyette-
se, Békés polgármestere, 
Zanócz Róbert, a Százlábú 
koordinátora, Juhász András, 
a Kör-Kövizig környezetvé-
delmi munkatársa és Komlósi 
Róbert, Nagyzerind alpolgár-
mestere beszélt a túra részle-
teirôl. Izsó Gábor megjegyez-
te, hogy a túra célja a Körösök 
magyarlakta vidékein élôk 
összetartozásának erôsítése, 
és hogy felhívják a figyelmet 
a Körösök Völgye  értékeire. 

– A vándortúra idôpontja 
hagyományosan a pünkösd 
ünnepkör idôszaka. A túra 
nulladik napja egy gyalogtú-
ra lesz, ami a festôi szépségû 
Szentháromság-vízesésnél 
kezdôdik május 15-én. Aki 
csupán erre a napra kíván 
csatlakozni, külön busszal, 
túravezetô segítségével jut-
tatjuk el a partiumi vidékre – 
mondta Zanócz Róbert. 

Az ezt követô napokban 
a résztvevôk kerékpáros és 
vízi túrán járhatják végig a 
partiumi területhez tartozó, 
festôi Fekete-Körös völgyét. 
Az esti közös pihenôhelyek 
a Fekete-Körös völgyének 
magyarlakta településein 

lesznek. Gyula és Nagyze-
rind között május 19-én 16 
és 20 óra között megnyitják 
majd a zöldhatárt, ekkor 
akár kerékpáron is át lehet 
menni. Igény esetén egyéb-
ként a vízi túrákra törhetetlen 
túrakenukat, mentômellényt 
és vízhatlan hordókat  bizto-
sítanak a szervezôk. 

Mint azt Zanócz Róberttôl 
megtudtuk, az elsô pár nap-
ban a Duna Televízió Hazajá-
rók címû mûsorának stábja is 
elkíséri a túrázókat, és lesz, 
aki a levegôbôl követi majd 
nyomon a menetet. 

Juhász András megje-
gyezte: komoly szervezô-
munka eredménye a vándor-
túra, amely több szinten is 
megmutatja a Körösök vidé-
kének gazdagságát, egyben 
jó lehetôség arra is, hogy 
kipróbáljuk magunkat ebben 
a csodálatos környezetben. 
Komlósi Róbert hozzátette, 
a nagyzerindiek nagyon örül-
nek annak, hogy a településü-
ket a túra révén egyre többen 
megismerik. A községben 
szeretettel várják és szívesen 
látják a túra résztvevôit, és 
mindenkit, aki akár csak egy 
napra is ellátogat hozzájuk. 

M. Erika

Harcosok futása: 
Fighters' Run

Tavaszi sportgála
Madarász és Rácz lett a bajnok

Egyéniben mintegy há-
romszázan álltak rajthoz, a 
hetven mérkôzô csapatban 
pedig négy-hat fôvel indul-
tak a vállalkozó szellemû tár-
saságok. A gyengébb nem 
képviselôi is kivették részü-
ket a kalandsportból: egyéni-
ben és csapatban is indultak. 
Amíg az amatôr és profi futók 
az erôt próbáló feladatokat 
oldották meg szombaton, 
a közönséget az Antovszki 
Band szórakoztatta a színpa-
don és az idén sem maradt 
el a pároknak meghirdetett 
„hátamon a párom” tréfás 

verseny, erre öt páros ne-
vezett. Az amatôrök mellett 
hírességeket is felfedezhet-
tünk az idei Fighters’ Runon. 
Mint azt az Európa-bajnoki 
ezüstérmes hosszútávfutó, a 
Bécs–Budapest szuperma-
raton háromszoros gyôztesé-
tôl, Vozár Attila fôszervezôtôl 
megtudtuk, a másodszorra 
megrendezett Fighters' Run 
nevezéseibôl származó be-
vétel öt százalékát, százezer 
forintot a Békéscsabai Gyer-
mekosztályért Alapítvány 
kapja adományként. 

Vándor Andrea



A Széchenyi ligetbe ren-
geteg felnôtt és gyerek láto-
gatott el, sok család döntött 
úgy, hogy ott alkot, játszik, 
néz meg pár bemutatót, vagy 
esetleg részt vesz a Százlábú 
Egyesület családi versenyén. 
Ott volt Vantara Gyula polgár-
mester is, aki pár szóban kö-
szöntötte a majális résztvevô-
it, aztán beszélgetett a hozzá 

fordulókkal, szervezôkkel, az 
árusokkal. Sokan a liget he-
lyett Pósteleket választották, 
a parkerdôben letelepedve 
piknikezéssel, május elsejei 
zászló keresésével, lovaglás-
sal, ôzikenézegetéssel, tol-

lasozással, játékkal töltötték 
az idôt. A lényeg, hogy kint a 
szabadban, és együtt voltak 
a családok, hogy közösen 
gyûjtsenek élményeket az 
idei majálison.

Mikóczy Erika
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In memoriam Béres István
Tekintetem a hegyekre emelem

Béres Istvántól búcsú-
zunk, akit néhány hete eze-
ken az oldalakon köszöntött 
a város, kilencvenedik szüle-
tésnapja alkalmából. 

Béres Istvántól, a „nagy 
földrajzostól”, aki 1953 óta a 
Magyar Földrajzi Társaság 
tagja volt, tudós ismerôje a 
Kárpát-medence hegy-völ-
gyeinek, miközben nem-
zedékeket tanított, nevelt 
minden szintû iskolákban. 
Tankönyveket írt kicsiknek és 
nagyoknak, a kollegáknak, a 
földrajz–biológia tanártársak-
nak pedig szakfelügyelôként 
segített fél évszázadon át 
tanácsokkal, tapasztalatok-
kal, útmutatással, de fôleg 
útszervezésekkel, nagy uta-
zásokkal, a hazaszeretet tér-

képével a kezében, amelyrôl 
egyetlen hegyorom és egyet-
len folyónk forrásvidéke sem 
hiányzott, amelyeket 1920 
után más névre kereszteltek, 
s ezért eltûnni látszottak em-
lékezetünkbôl.

És Béres Istvántól búcsú-
zunk, aki utolsó évtizedeiben 

József Attilával vallotta: „...én 
egész népemet fogom / nem 
középiskolás fokon / taní- /
tani!”, s turistabuszok sze-
líd kapitányaként az egész 
országból verbuválódó, vala-
mennyi jó szándékú kirándu-
lótársaság számára megélhe-
tôvé avatta a sokak által soha 
nem látott, gyönyörûséges 
erdélyi, kárpátaljai, felvidéki 
tájakat, és e tájak lakóinak a 
lelki hozzánk tartozását, s a 
mi lelki hozzájuk tartozásun-
kat.

Tekintetünket a hegyek-
re emelte, mert tudta, hogy 
csak a magasból mérhetô a 
mélység.

Köszönjük leckédet, Pista 
bátyánk.

Banner Zoltán

élményeket gyûjtöttek a családok május elsején

Családias csabai majális 
Gyereksereg a Széchenyi ligetben és Pósteleken

Adományosztás JaminábanCsomagok a munkástagozattól

Az embernek az volt az 
érzése Békéscsabán, a 
nyáriasan forró május else-
jén, hogy minden kisgyer-
mekes család útra kelt, és 
vagy a Széchenyi ligetben 
vagy Pósteleken töltötte 
a nap nagy részét. Igazán 
családiasra sikerült az idei 
csabai majális.

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

Pálinkás
Kft.
Békéscsaba,
Csaba u. 15.
Telefon:
30/2919-750

Részletek
a weboldalon:
www.palinkaskft.hu

villanymotorok tekercselését, 
sürgôs esetben

Villanymotorokat veszek
állapottól függetlenül

Pálinkás

30/2919-750

Részletek
a weboldalon:
www.palinkaskft.hu Körösök Völgye Natúrpark Egyesület

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

Kiállítások a Körösök Völgye 
Látogatóközpontban

Fekete-Körös-völgy települései
és lakói a századfordulón

Dr. Györffy István 1911. évi néprajzi ku-
tatásainak fényképei, a budapesti Nép-
rajzi Múzeum és a várasfenesi Györffy 
István Alapítvány utazó kiállítása. 
Megtekinthetô 2013. május 6–24. között.

„A fák újra élnek” címû kiállítás
Szelekovszky László fafaragó munkái 
bemutatják a természettisztelô alkotó-
kedvet, az ôsi és népi motívumok ke-
veredését. Megtekinthetô 2013. május 
6–24. között.

Körösök völgye szubjektíven
az objektíven

Válogatás a Körösök Völgye élmény-
magazin fotópályázatára beérkezett 
természetfotókból. Megtekinthetô 2013. 
május 6–31. között.

A kiállítások nyitva tartása:
Hétköznap 9.00–17.00-ig, szombaton 

9.00–12.00-ig.

Családi nap a Széchenyi 
ligetben!

2013. május 18-án 9 órakor kezdetét ve-
szi a Családi nap, amelyet a Munkácsy 
Kávéház és a Körösök Völgye Látoga-
tóközpont közösen szervez. A délelôtt 
folyamán lesz kézmûves játszóház, vat-
tacukor, lufikavalkád, fagyi, arcfestés, 
csillámtetoválás. A jó hangulatról pedig 
Jimmy bohóc gondoskodik.

Nyári táborok a Körösök 
Völgye Látogatóközpontban

Nyári táborok: 
• június 17–21.: Mazsola mesetábor 

óvodásoknak (korcsoport 3–7 éves 
korig)

• június 24–28.: Gubacs természetbú-
vár-tábor kicsiknek (korcsoport: 7–10 
éves korig)

• július 1–5.: Zabhegyezô tábor (kor-
csoport: 7–10 éves korig)

• július 8–12: Gubacs természetbúvár 
tábor nagyoknak (korcsoport: 10–14 
éves korig)

• július 15–19.: Mesemûhely – kreatív 
meseíró tábor (korcsoport: 5–8 éves 
korig)

• július 22–26. és július 29 – augusztus 
2.: Házitündér-képzô tábor (korcso-
port: 7–11 éves korig)

• augusztus 5–9. és augusztus 12–16.: 
Jelmezes alkotótábor (Korcsoport: 
6–12 éves korig)

A jelentkezéseket folyamatosan fogad-
juk a 06-66/445-885 telefonszámon 
vagy személyesen a Körösök Völgye 
Látogatóközpontban.

III. Körösök Völgye 
Határtalan Vándortúra

2013. május 15–20 között.

Légy részese a kalandnak gyalogosan, 
kerékpárral vagy a vízen!

Részletek és jelentkezés a korosok.hu 
vagy a szazlabu.hu oldalon.

A belépés ingyenes, mindenkit 
szeretettel várunk!

 

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

THERMÁL TAXI

A jó szándékú adakozók, 
civilek, önkéntesek segítsé-
gével április második felében 
is szervezett még ételosztást 
Jaminában a Békés Megyei 
Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Házat (CSEÖH) 
is mûködtetô Egyensúly AE 
Egyesület. Dr. Fábián Ágnes, 
dr. Csicsely Ilona és Kutyej 
Pál önkormányzati képviselôk 
anyagilag és részvételükkel is 
támogatták az eseményt.

A Fidesz Békés Megyei 
Munkás Tagozata idén a Csa-
bagyöngye Kulturális Köz-
pontban osztott adományo-
kat május elsején. Mint azt Ze-
lenyánszki Pétertôl, a tagozat 
megyei alelnökétôl megtud-
tuk, a munkanélküliek ezúttal 
regisztrációt követôen vehet-
ték át a csomagot. Az ese-
ményen ott volt Kontur Pál, a 
tagozat országos elnöke és 
Vantara Gyula is.

Európa-nap a 
fogyasztóvédelem jegyében

Ünnepelje velünk az Euró-
pa-napot május 10-én, pén-
teken Békéscsabán a Csaba 
Center elôtti területen, ahol a 
Békés Megyei Europe Direct 
Tájékoztató Központ munka-
társai színes programokkal 
várják! A nap fô témája a fo-
gyasztóvédelem. Szakembe-
rek nyújtanak tájékoztatóval 
egybekötött személyes ta-
nácsadást többek között a 
vízminôség és a netbiztonság 
témájában. A gyerekek és já-
tékos kedvû felnôttek sokféle 
kreatív játék közül válogathat-
nak.

Kádár Ferkó Fotószínháza 
egész délután élményfotó-
zást tart és ajándék képpel 
lepi meg az érdeklôdôket.

Minden program
ingyenes!

További információ: 
www.facebook.com/
events/163999650434828/

Az Európa-nap
hátterérôl:

Az Európa-nap (május 
9.) az európai béke és egy-
ség ünnepe. Ezen a napon 
a történelmi jelentôségû 
„Schuman-nyilatkozat” év-
fordulóját ünnepeljük. Robert 
Schuman francia külügymi-
niszter 1950. május 9-én Pá-
rizsban új politikai és gazda-
sági együttmûködést vázolt 
fel Európa számára, amely 
révén a kontinens országai 
közötti háború elképzelhetet-
lenné válna. A mai Európai 
Unió kialakulásának kezdetét 
a Schuman-javaslattól szá-
mítjuk.

 Kövesse híreinket, felhívá-
sainkat a facebookon is!

Böngéssze legfrissebb 
híreinket a

csabaimerleg.hu
weboldalon!



A Csabagyöngyében megrendezett Kölyöksziget ven-
dége április huszadikán a rendôrség volt, ezért vették 
körbe az épületet az egyenruhások. Ezúttal nem a bûnt 
üldözték, hanem megmutatták magukat és tevékenysé-
güket a városlakóknak.

Április 24-én, Sárkányölô 
Szent György napján ün-
neplik minden évben a rend-
ôrséget is. Idén a megyei 
fôkapitányságon ebbôl az al-
kalomból április 20-án, szom-
baton reggel tartottak ünne-
pi állománygyûlést, majd a 
program a Csabagyöngye 
Kulturális Központnál folyta-
tódott. Az egyenruhások elvit-
ték és megmutatták fegyvere-
iket, eszközeiket, a gyerekek 
kipróbálhatták az ujjnyomat-
vételt a technikusok segítsé-
gével, „meglovagolhatták” a 
rendôrmotorokat, beülhettek 
a „csíkos” autóba, s egy-egy 
pillanatra a sziréna is meg-
szólalt. Egész családok jöttek 
el a rendezvényre, s egymás 

után keresték fel a különbözô 
helyszíneket.

A bûn- és balesetmegelô-
zésért felelôs szakemberek 
játékos vetélkedôkre invitálták 
a kicsiket, a nagyobbak pe-
dig kipróbálhatták az ittasság 
szimulálására kifejlesztett „ré-
szeg-szemüveget”. A rendez-
vény háziasszonya Évi tündér 
volt, aki maga is beült egy 
rendôrautóba.

Mint azt Vargáné Szom-
bati Andreától, a fôkapitány-
ság szóvivôjétôl a helyszínen 
megtudtuk, ezen a napon 
itt vendégeskedtek Arad, 
Szeben, Kovászna és Bihar 
megyei rendôrök és a nagy-
váradi határôrök képviselôi is.

Gajdács E.

A Szolnoki Szigligeti Szín-
házból indult programhoz 
tavaly csatlakozott a Békés-
csabai Jókai Színház. Az 
elmúlt évadban Az ember 
tragédiáját láthatták a nézôk 
diákok elôadásában, az idei 
évadban a Biblia jeleneteibôl 
született produkció középis-
kolások közremûködésével. 
Az egyes csapatok pedagó-
gusaik mellett színészek és 
rendezô segítségével hóna-
pokon át készültek a premi-
erre.

A produkcióban a Békés 
Városi Színjátszó Stúdió, a 
Mezôberényi Petôfi Sándor 
Gimnázium, a Békés Megyei 
Hunyadi János Közoktatási In-
tézmény (Mezôkovácsháza), 
a Kemény Gábor Logisztikai 
és Közlekedési Szakközépis-
kola a Kemény Gitárklubbal, 
a  békési Szegedi Kis István 
Református Gimnázium, a 
Belvárosi Általános Iskola 
és Gimnázium, a Széchenyi 
István Két Tanítási Nyelvû 
Közgazdasági Szakközépis-

kola és Kollégium, a BéKSZI 
Kós Károly Építô-, Fa- és 
Szolgáltatóipari Tagiskolája, 
a Békéscsabai Evangélikus 
Gimnázium, Mûvészeti Szak-
középiskola, Kollégium és 
Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény, valamint az And-
rássy Gyula Gimnázium és 
Kollégium vett részt.

A zsûri tagjai voltak: Túriné 
Kovács Márta, a polgármes-
teri hivatal oktatási osztály-
vezetôje, Kerekes Judit és 
Darida Ildikó koreográfus, dr. 
Moskovics Sándor, a békés-
csabai zsidó hitközség elnö-
ke, Szigeti Antal, a békéscsa-
bai belvárosi római katolikus 
templom plébánosa, Péterné 
Benedek Ágnes a Békés-
csabai Evangélikus Egyház 
lelkésze, Fekete Péter, a Bé-
késcsabai Jókai Színház 
igazgatója, valamint Zalán 
Tibor József Attila-díjas író, a 
Jókai színház dramaturgja, a 
zsûri elnöke.

A diákok szabadon vá-
laszthatták meg, hogy milyen 
stílusban és felfogásban dol-
gozzák fel az általuk kiválasz-
tott bibliai történetet. Az em-
ber tragédiája tavalyi színre 
vitelénél jóval nehezebb volt a 
mostani feladat a diákok szá-
mára, hiszen nem egy drámai 
alapanyagot dolgoztak fel, ha-
nem egy olyan mûvet, amely 
a keletkezését tekintve is 1100 
év produktuma. Az izgalmas, 
értékteremtô elôadás zajos 
sikert aratott. 

– Az Ádámok és Évák Ün-
nepének a lényege nem a ver-
seny volt, hanem az, hogy a 
fiatalok minél közelebb kerül-
jenek a színházhoz, és meg-
tudjuk, hogyan gondolkodnak 
a Szentírásról. Ugyanakkor 
szerettük volna még szoro-
sabbra fûzni a Jókai színház 
és az oktatási intézmények 
eddig is gyümölcsözô kap-
csolatát – mondta Fekete Pé-
ter igazgató.

Két külföldi dolgozója 
is van ideiglenesen a Csa-
bagyöngye Kulturális Köz-
pontnak. A fiatalok Finnor-
szágból érkeztek, néhány 
hete már Békéscsabán 
vendégeskednek, így el-
érkezettnek láttuk az idôt, 
hogy megkérdezzük ôket 
nálunk szerzett tapasztala-
taikról.

Sarah Höysniemi mosoly-
gós, 18 éves lány, aki egyéni 
stílusával igazán feltûnô je-
lenség. Kimmo Savilepo 23 
éves, komoly fiatalember. Ôk 
ketten hazájukban számító-
gépes játékok grafikai meg-
jelenítését tanulják, és egy 
osztályba járnak.

A Leonardo program kere-
tében adódott számukra le-
hetôség, hogy néhány héten 
át Magyarországon gyakorol-
ják szakmájukat, itt szerez-
zenek tapasztalatokat, mi-
közben munkájukkal segítik 
a vendéglátókat. A Leonardo 
da Vinci program az Európai 
Bizottság 1994-ben elindított 
együttmûködési programja, 
mely a szakképzést érinti. 
Az 1999-ben lezárult elsô 
szakasz célja az európai uni-
ós szakmai képzési politika 
megvalósítása, illetve a tag-
államok szakképzési politi-
kájának harmonizációja volt. 
2000. január 1-jétôl kezdôdô-
en új, hétéves szakasz vette 

kezdetét, ezzel a program 
beépül az új, Egész életen át 
tartó tanulás programba. 

– Finnországban a szá-
mítógépes játékok grafikai 
megjelenítését tanuljuk. Ez 
igen érdekes, kreatív tevé-
kenység, használhatjuk a 
fantáziánkat. A munka általá-
ban „ötleteléssel” kezdôdik, 
majd mindenki a saját szak-
területén dolgozza ki az 
egyes részleteket. Én például 
a kétdimenziós rajzokat és a 
kezelôfelületeket készítem el 
– mondta el érdeklôdésünk-
re Kimmo, aki azt is elárulta, 
hogy hamarosan befejezi 
az iskolát, s a továbbiakban 
szeretne egy játékfejlesztô 
cégnél elhelyezkedni.

Sarah beszélgetésünk so- 
rán többször is elmondta, 
nagyon jól érzi magát Bé-
késcsabán, leginkább azért, 

mert nagyon nyitottak, barát-
ságosak az emberek, köny- 
nyen kötnek új ismeretsége-
ket, s ôket is hamar befogad-
ták. A finn lány így mesélt él-
ményeirôl.

– Szép a város, szeretem a 
Körös-partot, a Csabagyön-
gye épülete is nagyon tetszik, 
de szívesen sétálgatok a bel-
városban is. A munka során 
fôként logók, plakátok ter-
vezésével foglalkozunk, ami 
más, mint amit az iskolában 
végzünk, de örülünk, hogy 
ebbe is belekóstolhatunk. 
Én a szabad idômet legszí-
vesebben a most szerzett, új 
barátaimmal töltöm – tudtuk 
meg Sarahtól, aki végezetül 
azt is elárulta, hogy ha lehe-
tôség adódna rá, szívesen 
dolgozna Békéscsabán, sôt 
élni is tudna itt.

Gajdács Emese
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A két finn tanuló hamar megszerette Békéscsabát

A megnyitóra az ifjú alkotók és a családjuk is eljött

A rendôrmotorra is felpattanhattak a jövô rendôrei

Hosszú sor kígyózott már kora délelôtt

Ezúttal bibliai történeteket dolgoztak fel

Finn diákok a CsaKK-ban
Csereprogram keretében érkeztek a fiatalok

Ádámok és Évák Ünnepe
Diákok a Jókai színház színpadán

Békés megye tíz oktatá-
si intézményébôl több mint 
kétszáz középiskolás diák 
csatlakozott az Ádámok és 
évák ünnepe címû kezde-
ményezéshez, ennek ke-
retében a Biblia történeteit 
mutatták be a Békéscsabai 
Jókai Színház nagyszínpa-
dán.
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Gyermekrajzok 
a múzeumban

Rendôrök vették körbe 
a Csabagyöngyét

Virágot osztottak 
a ligetben

Alig lehetett beférni április huszadikán a Munkácsy Mi-
hály Múzeumban lévô Múzsák termébe. Gyerekek, szülôk 
és pedagógusok töltötték meg a kiállítóteret, a falakat, pa-
ravánokat pedig rajzok díszítették.

Itt a jó idô, kezdôdhet az utcai elôkertek, teraszok, er-
kélyek szépítgetése. Ebben segít a város harmadik esz-
tendeje az ingyenes virágosztással, melyet ezúttal április 
huszadikán a ligetben tartottak.

A kiállítás résztvevôit Ando 
György, a múzeum igazgató-
ja köszöntötte, az emelkedett 
hangulatról a Bartók Béla ze-
neiskola növendékei gondos-
kodtak, majd Karkus Tamás 
homokanimációjában gyö-
nyörködhettek a jelenlévôk. 
A kis alkotók ámulattal fi-
gyelték a zenei alapra készült, 
mozgalmas rajzokat, melyek 
pillanatról pillanatra váltották 
egymást, eltûntek, hogy a 
homokból új alakok bújjanak 
elô, hisz ez a mûvészeti ág 
nem az állandóságról szól.

A kiállítást Zelenyánszki 
Péter önkormányzati képvise-
lô, a közmûvelôdési bizottság 
elnökhelyettese nyitotta meg, 

aki kiemelte: a szívéhez közel 
álló tárlat mindig is a múze-
um legnagyobb érdeklôdésre 
számot tartó eseményei kö-
zött szerepelt, s ez idén sincs 
másként. 1981 óta az önkor-
mányzat és a Munkácsy mú-
zeum közösen dolgozik azon, 
hogy a békéscsabai gyerme-
kek rajzai közül a legsikerül-
tebbek egy ilyen komoly kiállí-
táson szerepelhessenek.

A hagyományoknak meg-
felelôen idén is számos díjat 
osztott ki a zsûri, melyeket a 
szombati megnyitón vehet-
tek át a tehetséges gyerme-
kek. A kiállítás május 19-éig 
tekinthetô meg.

G. E.

Tíz órára hirdették meg az 
eseményt, de volt, aki már ko-
rán reggel odaállt a Széchenyi 
ligeti látogatóközpont elôtti té-
ren lévô pavilonhoz, mert biz-
tos akart lenni abban, hogy az 
elsôk között juthat virághoz.

Békéscsaba önkormány-
zatának köszönhetôen idén 
3600 tô virágpalántát (mus-
kátlit, örökzöld kecskerágót) 
osztottak szét az emberek kö-
zött. Emellett nagyon kedve-
zô áron az Esély Pedagógiai 
Központ diákjai által termelt, 
egynyári virágpalántákat is 
megvásárolhatták a helyszí-
nen a csabaiak. 

A virágosztás ideje alatt a  
Lay Down együttes muzsikált, 

a biopiacon pedig sok finom-
ság várta az érdeklôdôket. 
Ugyanezen a napon a „Szedd 
a lábad” címet viselô, szemét-
szedô akcióval egybekötött 
gyalogtúra is indult a Körö-
sök Völgye Látogatóközpont 
elöl. A vállalkozó kedvûek az 
Élôvíz-csatorna mentén ha-
ladva jutottak el a Bandika 
fáig, s közben összeszedték 
az útjukba kerülô hulladé-
kot. A programokkal az ön-
kormányzat szeretné elérni, 
hogy az itt élôket környezetük 
szépítésére ösztönözze. Az 
akció célja a tiszta, virágos 
Békéscsaba megteremtése a 
lakosság bevonásával.

Gajdács E.
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A Jankay Gyûjtemény és 
Kortárs Galériában dr. Jánosi 
Zoltán, a Nyíregyházi Fôisko-
la rektora szindbádi utazásra 
invitált bennünket: a képeken 
felidézve Szabolcs-Szatmár-
Bereg tájainak hangulatát, a 
nyíregyházi Sós-tó és erdô 
képét, amint a vörös posta-
kocsival végigszáguldunk, 
ahogy az alkotó, Kerekes Elek 
Gyôzô és Krúdy is tette. 

– Sok ismerôsöm van itt, 
szeretek Békéscsabára járni. 
1997-ben már a Jókai színház-
ban is láthatták alkotásaimat, 
és ha jól számolom, a csabai 
a harmincadik önálló tárlatom 
– mondta az alkotó. 

A megnyitón az irodalom, 
a zene és a képzômûvészet 
szerves kapcsolata lengte 

be a galériát: Kerekes Elek 
ecsete azt az eredeti hangu-
latot adta, amelyet az irodal-
mi mû és a képzômûvészeti 
alkotások is képviselnek. Ve-
rebes György festômûvész, a 

Szolnoki Mûvésztelep veze-
tôje zongorázott – stílusosan 
Krúdy Szindbádját idézô 
muzsikát. A tárlat június 4-éig 
tekinthetô meg.

Vándor Andrea

Az Alföldvíz Zrt. az Árpád 
fürdôvel közösen, a víz világ-
napja alkalmából hirdetett 
rajz- és fotópályázatot „Éle-
tet adó vizeink” címmel. A 
pályázatokat a Föld napján 
bírálták el, a díjakat április 26-
án vehették át a gyerekek a 
cég Dobozi úti székházában. 
Kozma János, az Árpád fürdôt 
is üzemeltetô Békéscsabai 
Vagyonkezelô Zrt. vezérigaz-
gatója köszönetet mondott az 
alkotóknak, a felkészítô peda-
gógusoknak és a szülôknek.

Száznegyvenöt évvel ez-
elôtt, a fôtéri katolikus temp-
lomtól a Bánszki utcáig, végig 
egybefüggô házak húzódtak. 
A mai József Attila utca helyén 
az Apponyi grófok tiszttartó-
inak nagy, kertes házai álltak. 
A község képviselô-testülete 
1870-ben megvásárolta azo-
kat, keskeny utcát nyitott a 
központban és felparcellázta 
a telkeket.

Az utca végén, a Körösön 
túli átkelés céljából, gyalo-
gos, keskeny fahidat létesí-
tettek, melyet a lakosság 
„kishídnak” nevezett el. A 
fahíd hosszú ideig szolgált, 
mert 1901-ben újból átépítet-
ték.

Két évtized múltával, a Kö-
rösön túli terület, mint új város-
rész, kertes házakkal kezdett 
beépülni, s a kishídon egyre 
nagyobb lett a gyalogos-
forgalom. Amikor 1936-ban 
már épült az Árpád-soron az 
emeletes bírósági épület, szi-
lárdabb és látványosabb híd 
építésének igénye merült fel. 
A város pályázatot hirdetett az 
új híd felépítésére. Öt pályá-
zat érkezett be, Lipták János, 
Párkány Simon, Tevan Rezsô, 
Darida János, Sutyák Mihály 

építészvállalkozók remény-
kedtek a munka elnyerésé-
ben. A legolcsóbb árajánlatot 
Párkány Simon MÁV-nyug-
díjas fômérnök tette 5993,50 
pengô építési költséggel, és 
megkapta a megbízást. Fel-
lebbezés miatt azonban nem 
kezdôdhetett meg a munka, 
noha már jóváhagyta az al-
ispán az építésre vonatkozó 
határozatot. A fellebbezést 
elutasították, s elkezdôdött a 
12 méter hosszú, 2,5 méter 
széles vasbeton híd építése 
a régi mellett, hogy a köz-
lekedés folyamatos legyen. 
A hídépítéshez 360 mázsa 

vasat használtak fel. Az épít-
ményt hat betonoszlop tartja, 
a vízbôl azonban csak négy 
emelkedik ki. A pályatestre 
12,5 cm öntött beton és véko-
nyabb aszfaltréteg került. Két 
oldalán vascsô korlát negyed 
kör alakban díszíti az új „Kö-
rösi-kishidat”, amelyet fél év 
múlva, november 8-án adtak 
át.

A betonoszlopon álló 
csôkorlátos gyaloghíd 77 éve 
szolgál eredeti állapotában, 
és az átkelôknek nyújt év-
szaktól független festôi körö-
si látványt.

Gécs Béla

A híd hetvenhét éve szolgálja a csabaiakat

Kerekes Elek a vörös postakocsival

Békéscsaba anno
A festôi körösi gyaloghíd

Szindbád Kerekes módra
Szabolcs-Szatmár-Bereg tájai a Jankayban

Életet adó vizeink

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában 
álló ifjúsági bérlakásban történô elhelyezésre 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában 
álló szolgálati lakásokban történô elhelyezésre

Pályázható ifjúsági
bérlakások:

Békéscsaba, Fövenyes ut-• 
ca 1/2. fszt. 4. (másfél szo-
bás, összkomfortos, 40 m2 
alapterületû, a bérleti díj 
összege: bruttó 5342 Ft/
hó)
Békéscsaba, Wlassics sé-• 
tány 19. IV. em. 15. (kétszo-
bás, összkomfortos, 48 m2 
alapterületû, a bérleti díj 
összege: 5342 Ft/hó) 

Az Ifjúsági lakóegység 
bérleti jogának elnyerésére 
a 35 év alatti házaspárok/
élettársak nyújthatják be pá-
lyázatukat.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2013. május 17. 
12.00 óra. A határidôn túl 
benyújtott pályázat érvény-
telen.

A pályázat benyújtásának 
helye: Polgármesteri hiva-

tal, szociálpolitikai osztály, 
Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17. II. 26-os iroda.

A pályázat benyújtásához 
szükséges formanyomtat-
vány a szociálpolitikai osztá-
lyon igényelhetô vagy letölt-
hetô a www.bekescsaba.hu 
honlapról.

Bôvebb felvilágosítás a 
polgármesteri hivatal szoci-
álpolitikai osztályán kérhetô. 
Telefonszám: 452-252/4002-
es mellék.

Pályázható
bérlakások:

Békéscsaba, Andrássy út • 
55–57. I. 3. (egyszobás, 
összkomfortos, 24 m2 
alapterületû, a bérleti díj 
összege: bruttó 7368 Ft/
hó)
Békéscsaba, Andrássy út • 
55–57. V. 44. (egyszobás, 
összkomfor tos, 24 m2 
alapterületû, a bérleti díj 
összege: bruttó 7368 Ft/
hó)
Békéscsaba, Andrássy út• 
55–57. VI. 55. (egyszobás,
összkomfor tos, 24 m2 
alapterületû, a bérleti díj 
összege: bruttó 7368 Ft/
hó)

Pályázati feltételek:

Békéscsaba Megyei Jo-
gú Város Önkormányzat Köz-
gyûlésének Egészségügyi, 
Szociális és Lakásügyi Bizott-
sága az önkormányzati tulaj-
donú szolgálati lakásokat 

az önkormányzatnál és az • 
intézményeinél munkavég-
zésre irányuló jogviszony-
ban állók, közfeladatot el-
látó személyek részére, 
a Békéscsaba és Térsége • 
Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás békés-
csabai telephelyein mun-
kavégzésre irányuló jog-
viszonyban állók részére 
adja bérbe.

Formanyomtatvány igény-
lésének és a pályázat be-
nyújtásának helye: Polgár-
mesteri hivatal, szociálpo-
litikai osztály, Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17. II. 
26-os iroda. Telefonszám: 
452-252/4002-es mellék. A 
formanyomtatvány a www.
bekescsaba.hu/pályázatok 
menüpontról is letölthetô.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2013. május 17. 
12.00 óra

A pályázatok elbírálásának 
várható idôpontja: Az egész-
ségügyi, szociális és lakás-
ügyi bizottság 2013 májusá-
ban tartandó soros ülése.
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A Csabai Szlovákok Szer-
vezete szervezésében a 
Szlovák Kultúra Házában 
nyitották meg Deli Zoltánné 
Szabó Éva és Gugolya Márta 
zománcfestôk kiállítását. A 
tárlaton mintegy hatvanhá-
rom alkotás látható.

A megjelenteket István 
Anna, a Szlovák ház vezetôje 
köszöntötte, majd a tárlatot 
Hargittainé Megyeri Valéria, 
a múlt nyáron harmincket-
tedik alkalommal Kétegy-
házán megrendezett alko-
tótábor táborvezetôje nyi-
totta meg. A Békés Megyei 
Képzômûvészeti Szabadis-
kola Egyesület titkára el-
mondta, hogy Deli Zoltán-
né Szabó Éva a tûzzománc 
szekció vezetôje is az egye-
sületnél, civilben pedig rajz-

szakos tanár. Gugolya Márta 
szintén pedagógus, etikát 
oktat egy középiskolában. 
A tûzzománc technikát mes-
terétôl, Szabó Évától tanul-
ta, így mester és tanítvány 
most közösen állíthatott ki a 
dél-alföldi szlovákság felleg-
várában, a Szlovák Kultúra 
Házában. S vajon tematiká-
jában mirôl is szólhatna a 
kiállítás anyaga? Természe-
tesen a várva várt tavaszról: 
a szirmokról, a fényekrôl, a 
fény játékával pedig a külön-
bözô színek kavalkádjáról. 
Hargittainé Megyeri Valéria 
is erre gondolt, amikor Jó-
zsef Attilát hívta segítségül 
Tavasz van! Gyönyörû! címû 
költeményével. A Čabianska 
Ružička Ocsovszki Ildikó ve-
zetésével pedig tavaszi szlo-

vák dalcsokrot hozott ne-
künk Szabó Éva és Gugolya 
Márta kiállításmegnyitójára. 
Az alkotások május 15-éig 
láthatóak a Szlovák Kultúra 
Házában.

Vándor Andrea

V usporiadaní Čabian-
skej organizácie Slovákov a 
Združenia výtvarných škôl 
Békešskej župy bola otvore-
ná v Dome slovenskej kultúry 
(DSK) výstava výtvarníčok, 
Evy Deliovej Szabóovej a Mar-

ty Gugolyovej, ktoré sa venujú 
techniky emailovania a vysta-
vili do 63 zo svojích diel.

Prítomných pozdravila ria-
diteľka DSK Anna Ištvánová, 
následne výstavu otvorila Va-
léria Hargittaiová Megyeriová, 
ktorá je vedúcou výtvarníc-
keho tábora v Kétegyháze, 
usporiadaného tohto roku už 
tridsiatydruhý krát. Tajomníč-
ka Združenia výtvarných škôl 
Békešskej župy m.i. uviedla, 
že Eva Deliová Szabóvová 
pritom, že je v tábore vedúcou 
sekcie techniky emalovania, 
svojou profesiou je učiteľka 
kreslenia a výtvarnej výcho-
vy. Marta Gugolyová je tiež 
pedagogičkou, vyučuje etiku 
v jednej strednej škole, pričom 
techniku emalovania si osvo-
jila práve od Evy Szabóovej. 

Takto majsterka a jej žiačka 
teraz spolu mohli vystavovať 
v stredisku kultúry dolnozem-
ských Slovákov. A čo je práve 
tematikou výstavy? Samozrej-
me dlho očakávaná jar: obja-
via sa lupienky kvetov, rôzne 
svetlá a dynamická kavalkáda 
rôznych farieb. Valéria Har-
gittaiová Megyeriová práve k 
téme jari citovala slová bás-
nika Attilu Józsefa: Tu je jar! 
Prekrásna! Na vernisáži vý-
stavy obecenstvo a vystavujú-
ce umelkyne prekvapil Mieša-
ný spevácky zbor Čabianska 
ružička pod taktovkou Ildiky 
Očovskej s kyticou pravých 
jarných slovenských piesní. 
Výstava je verejnosti prístup-
ná v Dome slovenskej kultúry 
do 15. mája. 

Andrea Vándorová 

Fények, virágok, színek Svetlá, kvety, farby

INGATLAN

Békéscsabán, a Mester utcá-
ban 820 m2-es belterületi telek 
(jelenleg gyümölcsös) fúrott 
kúttal eladó. Villany, telefon az 
utcában. Tel.: 30/574-0913.

Békésen, a Kossuth utcában 
földszinti, egyszobás lakás el-
adó. Tel.: 20/912-3243.

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

Összeköltözôk, figyelem! Bé-
késcsabán, Jaminában, 2 x 90 
m2-es külön álló ház közös te-
rasszal, 1200 m2-es füvesített 
telken, termô gyümölcsfákkal 
eladó vagy elcserélhetô meg-
egyezéssel. Tel.: 30/945-9756.

OKTATÁS

Matematikából korrepetálás 
általános iskolásoknak, közép-
iskolásoknak, fôiskolásoknak. 
Tel.: 70/392-0459.

Angol-, német-, olasznyelv-
oktatás gyermekkortól felsôfo-
kig, külföldi munkavállaláshoz 
és szakmai nyelvvizsgához is. 
Tel.: 20/933-6828.

Angolnyelv-oktatás, nyelv-
vizsgára felkészítés délelôttön-
ként is. Tel.: 70/392-0459.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

EGYÉB

Fehér sarokpolc, fehér nyit-
ható fali fürdôszobai tükör, 2 
db karnis, 1 pár hálószobai fali 
lámpa, lámpabura függeszték-
kel, tízes vas húsdaráló eladó 
Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

   2013. május 9–15.

• Jurassic Park 3D (szinkr. amerikai kaland) 3D!
• Vasember 3. (szinkr. amerikai akció) 3D!
• Mellékhatások (amerikai thriller) PREMIER!
• A nagy nap (szinkr. amerikai romantikus vígjáték) 
• Samsara (szöveg nélküli amerikai dokumentum) ART!
• Világok arca: Baraka (szöveg nélküli amerikai dokumentum) 

ART!

   2013. május 16–22.

• Sötétségben – Star Trek (szinkr. amerikai sci-fi akció) 
PREMIER! 3D!

• A nagy Gatsby (szinkr. amerikai–ausztrál romantikus 
dráma) PREMIER! 3D!

• Vasember 3. (szinkr. amerikai akció) 3D!
• Jurassic Park 3D (szinkr. amerikai kaland) 3D!
• Mellékhatások (amerikai thriller)
• A nagy nap (szinkr. amerikai romantikus vígjáték) 
• Szia! Hogy vagy? (román–spanyol–olasz romantikus 

vígjáték) ART!

15Csabai Mérleg

Az elmúlt hétvégén zajlottak le városunkban is a  
középiskolai ballagások. A végzôs diákoknak Ernest 
Hemingway soraival kívánunk sok sikert: „Régi harcok, 
régi, kopott könyvek / Derû, mosoly, néha fájó könnyek / 
Múlik minden, rohannak az évek / Búcsút mondunk, múló 
diákévek.”

Presser „vezényelte” a közönséget 
Még közös éneklésre is 

rábírta békéscsabai közönsé-
gét április 25-én este Presser 
Gábor. A Csabagyöngye Kul-
turális Központ Agóra terme 
zsúfolásig megtelt, a Kos-
suth- és Erkel-díjas mûvész 
pedig jó ideig egyedül, saját 
magát zongorán kísérve ejtet-
te ámulatba a széksorokban 
ülôket.

Késôbb vendégei is meg-
mutatták, hogy hazánk egyik 
legelismertebb zenésze, ze-
neszerzôje nem véletlenül 
választotta maga mellé ôket. 
Szabó Tamás harmonikájával 
mûvelt csodákat, Falusi Ma-
riann és Rúzsa Magdi pedig 
a tôlük megszokott, magas 
színvonalon énekelték Pres-
ser zömében melankolikus, 
elgondolkodásra ösztönzô 
dalait. A régi nóták mellett fel-
csendültek a szerzô színházi 
munkáinak darabjai is.

G. E.

Elballagtak a végzôsök




