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Csarnokot avattak Békéscsabán, a Csaba Metálnál
Hetven új munkahelyet teremtettek a beruházásnak köszönhetôen

Példaértékûnek nevezte beszédében Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt a
tevékenységet, amelyet a Csaba Metál Zrt.-ben végeznek. Mindez a cég új üzemcsarnokának avatóünnepségén hangzott el.
A Békéscsaba határában
lévô telephelyen uniós támogatással, összesen 1,7 milliárd
forintos beruházással épült
fel a 4200 négyzetméteres
csarnok, melybe új gyártósorokat is telepítettek. A Csaba
Metál Zrt. csúcsminôségû
termékeket állít elô, ezt mi
sem bizonyítja jobban, mint
az a tény, hogy partnerei például a BMW, az Audi vagy a
Mercedes beszállítói.
A jelenleg is több mint
500 embert foglalkoztató,
tavaly csaknem 8 milliárd
forint árbevételt produkáló
cég vezérigazgatója a június tizennegyedikén tartott
csarnokavató ünnepségen
visszaidézte az elmúlt húsz
esztendô történéseit.
– Kezdetben, 1993-ban
ugyanitt, de mindössze egy
helyiségben tulajdonképpen
egyedül készítettem az elsô
öntvényeket, aztán 1999-ben
elindult a Csaba Metál Zrt. harminc munkatárssal, néhány
százmillió forintos bevétellel.
2001-ben jelent meg az elsô
autóipari vevôpartnerünk, s ez

a beszállítási lehetôség nagy
lendületet adott a fejlôdésnek
– mondta Majoros Béla.
Mint megtudtuk, 2004-ben
mér 212 fôt foglalkoztattak,
éves árbevételük közel 2 milliárd forint volt. A következô
évben indították el a szeghalmi fémszerkezetgyárat, ami
200 embernek adott munkát.
A gazdasági válság hatásai a
Csaba Metált sem kerülték el,
700 milliós árbevétel-kiesést
szenvedtek el, ám ez idô alatt
is sikerült megôrizni a piacokat, vevôket, így 2010-re sikerült újra erôre kapnia a cégnek. Érdekes, hogy éppen
ebben az idôszakban fejlesztették ki új buszukat, amely
már látható Békéscsaba utcáin is, hiszen a Körös Volán
Zrt. használja ezt a típust.
– Tavaly összesen 3011
tonna alumíniumot dolgoztunk fel, amely, ha egy milliméteres huzalt készítettünk volna, harmincötször
érné körbe a Földet, illetve
megfelel a Hold–Föld távolságnak oda-vissza kétszer –
érzékeltette szemléletes pél-

Fabrizio Centrone, a beruházás fô pénzintézeti finanszírozója, a CIB Bank
vezérigazgatója és Majoros Béla, a Csaba Metál vezérigazgatója
dákkal a termelés volumenét
a vezérigazgató.
Az avatóünnepségen a
városvezetés képviseletében
Kiss Tibor alpolgármester
köszöntötte a jelenlévôket
és méltatta a sikeres vállalkozást.
– Öröm számunkra, hogy
éppen egy békéscsabai telephelyû vállalkozás mutat
példát kezdeményezôkész-

ségbôl, tenni akarásból. A
közel 2 milliárd forintos beruházás, az új csarnok, az
új gyártósor siker a Csaba Metál Zrt. életében, és
egyben siker nekünk, békéscsabaiaknak is. A közel húszesztendôs múlttal
rendelkezô cég magában
hordozza mindazokat az
értékeket, amelyekre szüksége van Békéscsabának,

Magyarországnak. A Csaba
Metál regionális szinten is
meghatározó munkáltatóvá
vált, és a mai beruházásával
további hetven új munkahelyet hoz létre.
Kiss Tibor utalt arra, hogy
a városvezetés 2006 óta
új gazdaságpolitikát vezetett be, amelynek alapja
a jó kapcsolat és a partneri viszony a Békéscsabán

mûködô gazdasági társaságokkal. Mint mondta, a
város törekszik arra, hogy
hosszú távú és gyümölcsözô
együttmûködés alakuljon ki
a felek kölcsönös megelégedésére. Ehhez azonban
fontos, hogy a cégek tájékoztassák az önkormányzatot, a
döntéshozókat akkor is, ha jó
hírrel szolgálhatnak, de akkor
is, ha bajba kerülnek és segítségre van szükségük. Kiss
Tibor kiemelte: ez a csarnokavató sokaknak reményt adhat, lelkesíthet, cselekvésre
késztethet. Példaértékû, mert
azt mutatja, hogy mûködik
a gazdaság, csak termelni,
dolgozni kell, és akkor az
eredmény nem marad el.
– Bízom abban, hogy
tevékenységük követendô
például szolgál a helyi vállalkozások számára, és a
nem is olyan távoli jövôben
lesznek békéscsabai cégek, melyek hasonló módon tudnak majd fejlôdni,
terjeszkedni. Bepillantást
kaptunk egy helyi sikertörténet legújabb fejezetébe.
Egy olyan cég életébe, ahol
ragaszkodnak az álmaikhoz
és megvalósítják azokat –
zárta gondolatait Békéscsaba alpolgármestere.
Gajdács Emese

Osztrák cég az északi ipartelepen
A csarnokban már zajlik a termelés, huszonöt új dolgozó kapott munkát
Ünnepélyes keretek között adták át a bérlônek, az
Electroplast Magyarország Kft.-nek június 15-én délután
azt a csarnokot, mely az északi Ipartelepen található. A
mûanyagfröccsöntéssel és elektromos berendezések öszszeszerelésével foglalkozó cég már 25 új munkahelyet teremtett városunkban, s további fejlesztésre készül.
A helyi vállalkozások ösztönzését, munkahelyteremtést és az új befektetôk idetelepülését várta az önkormányzat attól a fejlesztéstôl,

melynek köszönhetôen az
Északi Ipartelepen ma már
egy közmûvesített telken
3200 négyzetméteres csarnok várja a cégeket. Egy

Hermann Kunesch és Vantara Gyula írta alá a szerzôdést

uniós pályázaton erre a projektre 250 millió forintot nyert
a város, a beruházás összköltsége pedig közel 593
millió forint volt. A sikeres pályázatnak köszönhetôen az
új aszfaltút mellett kiépült a
terület teljes infrastruktúrája:
a közvilágítás, az ivóvíz- és
szennyvíz-, gáz-, villamos- és
telefonhálózat.
Az Electroplast Magyarország Kft., mint a Henkel
beszállítója, telephelyet keresve jutott el múlt év végén
Békéscsabára. A közgyûlés
már decemberben döntött
az ipari csarnok bérbeadásáról és a munkahelyteremtô
támogatásról is. A város maximum 5 évig járul hozzá 20
dolgozó foglalkoztatásához,
évente 200-200 ezer forintos
összeggel.
– Mindig nagy örömmel
veszek részt olyan eseményeken, ahol városunk életét hosszú távon, kedvezô
módon befolyásoló beruhá-

zások megvalósítását ünnepeljük. Ez egy ilyen alkalom,
hiszen a Electroplast máris
25 új munkahelyet teremtett
Békéscsabán – jelentette
ki Vantara Gyula, majd így
folytatta: – A munkahelyteremtés városunk gazdasági
programjának legfontosabb
része, jövônk szempontjából
minden egyes befektetett forint, minden újonnan létrejövô
munkahely meghatározó.
A polgármester a következôkben elmondta, hogy az
önkormányzat jó kapcsolatokat ápol és aktív partnere az
itt mûködô gazdasági társaságoknak, velük hosszú távú
együttmûködésre törekszik.
Idén, a nehéz gazdasági
körülmények ellenére sem
emelték a helyi adókat, sôt,
különbözô kedvezményeket
adtak a helyi vállalkozásoknak. Ezzel szeretnénk elérni, hogy Békéscsaba egyre
vonzóbb célpontja legyen a
befektetôknek.

A cég dolgozói az új ipari csarnokban
Hermann Kunesch, az
Electroplast Magyarország
Kft. ügyvezetôje a Csabai
Mérleg kérdésére elmondta:
– Választásunk két dolog
miatt esett éppen Békéscsabára. Az egyik az, hogy
ebben a régióban van legnagyobb vevônk, a Henkel gyáregysége. A másik
fontos érv az volt, hogy itt
a polgármester és a városvezetés is nagyon pozitívan

állt az ügyhöz, rendkívüli
gyorsasággal intézkedtek,
ezzel segítve a munkánkat,
így néhány hónapon belül
megkezdôdhetett a termelés. Ugyancsak erôsítette
döntésünket, hogy Békéscsabán egy új gyártócsarnok
várt minket, nem volt szükség semmiféle építkezésre –
sorolta a befektetés indokait
Hermann Kunesch.
Gajdács Emese

2

Csabai Mérleg

A volt tízes iskola nem
lesz az enyészeté
A volt tizes iskolában Futaki Sándor, a hatos számú
körzet képviselôje várta az
érdeklôdôket lakossági fórumra. A szennyvízberuházással, Békéscsaba nagyprojektjeivel és a körzet
fejlesztéseivel kapcsolatos
tájékoztatót itt is a kérdések
követték.
Futaki Sándor képviselô az
elmúlt másfél év eredményei
közt kiemelte, hogy a fórumnak is helyet adó tízes iskola
épülete nem lesz az enyészeté: az épületet felújítják és
ôsztôl a Kós Károly szakképzô
iskola kerül ide. Szintén a Kazinczy-lakótelephez kötôdik,
hogy a szülôkkel összefogva, pénzt, idôt nem sajnálva,
az óvodában tornaszoba
létesül majd, erre pályázatot
nyújtanak be. A megvalósult
fejlesztések sorát gazdagítja
az Andrássy út 50. számú
épület és a Tulipán utca által

határolt hátsó udvar, illetve
az ide vezetô bekötôút felújítása, aszfaltozása, amely
közel tízmillió forintba került.
Utóbbi kivitelezéséért egy ott
lakó köszönetét fejezte ki a
városvezetés, Vantara Gyula
polgármester és Futaki Sándor képviselô felé.
Mácsai Sándor, a víziközmû-társulat elnöke elmondta, hogy a körzetben 51 háztartást érint a csatornázás.
Laurinyecz Mátyásné az
Ihász utca egybôl azt nehezményezte, hogy a vastag
szennyvízcsô egy darabja
kiemelkedik a talajból. A körzet képviselôje megígérte,
hogy megnézi a helyszínt.
Egy hölgy a Kazinczy utcai tízemeletes épületbôl elmondta, hogy a csapadékvízelvezetô eldugult, áll a víz
a parkolóban. A fórum
résztvevôi ígéretet kaptak a
problémák megoldására.
V. A.

Mokry-ltp. és Mezômegyer
Hanó Miklós fóruma telt ház mellett zajlott

Hanó Miklós a Mokry utcai idôsek otthonában és
Mezômegyeren, az Arany
János Mûvelôdési Központban tartott lakossági fórumot a polgármesteri hivatal,
a vízmûvek, a víziközmû és
a SADE szakembereivel. A
lakók az utak, járdák helyreállításáról kérdeztek leginkább, de szóba került az
ötös busz közlekedése és a
CsabaPark is.
A Hold utcán megsüllyedt
a kövesút, mikor javítják ki?
A Dohány utca még nincs
befejezve. Tönkretették az
Erdô sor útjának széleit, mi
lesz vele? A csatornázásnál megrongálódott járdát,
kapubejárót ki fogja helyreállítani? Az egyik helyen
aszfaltoztak, aztán egy rész
kimaradt, miért? Az Esze Tamás utcán az út az árokba
csúszik, tenni kéne valamit!
Merre jár majd az ötös busz?
– hangzottak a kérdések.
A szakemberek mindkét
helyen elmondták, hogy a
jórészt uniós forrásból megvalósult beruházásnál a
pályázat keretében az utak
helyreállítása kizárólag a csatorna nyomvonalán történhet meg. A kivitelezô SADE
képviselôje felírta a panaszosok címét, elérhetôségét, és

Olvasóinkat ezúttal arról
kérdeztük, szerintük mely
iparágakat lenne érdemes
fejleszteni Békéscsabán.
Földes
Ferenc
(szerelô):
– Mivel az Alföldön lakunk,
egyér telmû,
hogy a mezôgazdaságot. Ha
a Barnevállal nem is, de szerintem a hûtôházzal és a tejüzemmel foglalkozni kellene.
Az Arany János Mûvelôdési Központ megtelt érdeklôdôkkel
biztosította a jelenlevôket arról, hogy megtérítik a károkat
abban az esetben, ha azok a
beruházással közvetlen ös�szefüggésben alakultak ki.
A SADE projektvezetôje,
Gyömbér Mihály Mezômegyeren megjegyezte, hogy
ott az úthelyreállítások még
nem fejezôdtek be. Az Esze
Tamás utcában lefedik az árkot. Csiaki Tamás osztályvezetô elmondta, hogy a
Szent István tér lezárása
nyár végére várható, amíg
a kapcsolódó beruházások
nem készülnek el, ideiglenes menetrend lesz érvényben, amelyrôl majd a Körös
Volán tájékoztatja a lakosságot. Az ötös busz egyébként

Herczeg Tamás eszmecserére
várta választóit

Egyenes kérdések,
ôszinte válaszok

Nem panaszkodhat a választókörzetében élôk aktivitására Herczeg Tamás önkormányzati képviselô, a lakossági fórumán ugyanis csak úgy záporoztak a kérdések.
A jelen lévô szakemberek, amire tudtak, választ adtak,
más ügyekben az itt elhangzott felvetések kapcsán keresik majd a megoldást.

Az estébe nyúlt a hetes választókörzetben meghirdetett
lakossági fórum, amelynek bizonyára örültek azok, akik
elmentek a városháza dísztermébe, hiszen mindenki választ kapott kérdéseire, senkibe se fojtották bele a szót.

A katolikus iskolában perceken belül párbeszéd alakult ki
A katolikus iskolában
összegyûltek az elôadások
után egymásnak adták a
szót, néhány percen belül valódi párbeszéd alakult ki a szakemberek és az
érdeklôdôk között. Többen
jelezték, hogy aránytalanul
nagynak tartják azt a kiadást,
ami a régi csatornahálózatra
csatlakozókat érinti majd.
Ezzel kapcsolatban Csiaki
Tamás elmondta, hogy a
közmûfejlesztési hozzájárulásnál például van mód
részletfizetésre is. A Szarva-

si úton lakók közül hárman is
arra panaszkodtak, hogy az
útfelszínnel nem egy síkban
lévô aknafedôkön dübörögnek át a kamionok. A szennyvízprojekt kivitelezôjének
képviselôje ígéretet tett arra,
hogy megvizsgálják a problémát, s amennyiben ôket
érinti, megoldják azt.
A fórumon részt vevôk tehát nemcsak információkkal
gazdagodtak, hanem konkrét
problémáik orvoslása felé is
tettek egy-egy fontos lépést.
Gajdács Emese
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Kiss Tibor, a körzet képviselôje az elmúlt közel másfél esztendô legjelentôsebb
történéseirôl is tájékoztatta a
jelenlévôket. A humán ügyekért felelôs alpolgármester
egyebek mellett szólt arról,
hogy átalakult a kulturális
és ifjúsági szervezetek támogatási rendszere, a város
fenntartása alá került a Jókai
színház és a Napsugár Bábszínház, s gôzerôvel zajlik
az építkezés az Agóra multifunkcionális közösségi központnál.
Azt már egy körzetben élô
kérdésére válaszolva mondta
el az alpolgármester, hogy a
városvezetés igyekszik helyben tartani a fiatalokat, s tudják, ennek leghatékonyabb
módja a munkahelyteremtés.
Ennek érdekében támogatják a helyi kis- és középvállalkozókat, és igyekeznek

Olvasóink
szerint

a pályázati források közül a
lehetô legtöbbet elnyerni. A
lakossági fórumon jelen lévôk
lehetôséget kaptak arra, hogy
minden problémájukat megosszák képviselôjükkel, s
kérdéseikre is választ kaptak
ezen az estén. A témák között
szerepelt egyebek mellett a
belváros közbiztonsága, a Körös-part közlekedési rendje, a
Kossuth téri fák megmentése,
mások a járdák, kerékpárutak
javítását sürgették.
A fórumon Kiss Tibor ôszintén elmondta véleményét a
felvetésekrôl, sok eset kapcsán felajánlotta közremûködését, a jelen lévô szakemberek is együttmûködôen igyekeztek megoldást találni a
problémákra: a fórum közönsége nem hiába töltötte ezt a
délutánt a városháza dísztermében.
G. E.

a Luther utcán, Jókai utcán
át megy majd a vasútállomás felé.
Mindkét helyen nagy érdeklôdés övezte a CsabaPark kialakítását. Mint ismert,
a kalandparkot, kolbászudvart, fesztiválhelyszínt magában foglaló pályázathoz a
nemzetgazdasági miniszter
kiadta támogató nyilatkozatát, a támogatási intenzitást
pedig száz százalékra emelték. Hanó Miklós leszögezte:
próbálnak a város számára
elôrelépést hozó és a lehetô
legmagasabb támogatottságú beruházásokat megvalósítani, mint a csatornázás
vagy a CsabaPark.
Mikóczy Erika

Kiss József
(nyugdíjas
földmérnök):
– Az élelmiszer-feldolgozást, esetleg
a könnyûiparnak azt az ágát
lehetne fejleszteni, ahol még
mindig nagyon sok rejtett
szakember van, akiknek a
nyugdíj elôtt felmondtak.
Máté Gergô
(szabadúszó
grafikus):
– Ha egy kicsit bátrabbak
lennénk, akkor szerintem jól mûködhetne
a biogazdaság. Talán az a
gátja ennek, hogy egyáltalán
nem foglalkozunk azzal, mit
fogyasztunk.

Együtt egymásért

Dr. Kerekes Attila fóruma
A Vásárhelyi Pál szakközépiskolában dr. Kerekes Attila,
a kettes számú választókörzet képviselôje június negyedikén tartott fórumot. A nemzeti összefogás napján a lakosság és a városvezetés együttmûködését hangsúlyozta.
Ismertette a körzet fejlesztési eredményeit, majd a stratégai fejlesztési osztály, a városüzemeltetési osztály, a PIU
szervezet és a víziközmû-társulat képviselôinek társaságában várta az érdeklôdôk városfejlesztéssel, szennyvízberuházással kapcsolatos kérdéseit.
A körzet intézményei közül kiemelte a fórumnak is
otthont adó „Vízmû” épületének energetikai fejlesztését, a Munkácsy Emlékház
fejlesztését, a bölcsôde
férôhelyeinek bôvítését. A
Berzsenyi utca és a Kômûves
Kelemen sor útfelújítása mellett számos járda és járdaszakasz megújult az Árpád
és Erdélyi soron, a Degré, a
Berzsenyi és Bajza utcában.

A Berzsenyi utcából két
lakó is jelezte nehézségeit,
mint mondták, társasházukban hét család él, nem tudnak
rácsatlakozni a már meglévô
régi vezetékre, a mostani projektbe pedig nem fértek be. A
szakemberek azt javasolták,
forduljanak a Békés Megyei
Vízmûvek Zrt.-hez, s a körzet
képviselôje, dr. Kerekes Attila
is felajánlotta a segítségét.
Vándor Andrea

Dr. Kerekes Attila az összefogást hangsúlyozta

Békéscsabai kft. vállalja házi
szenny vízhálózatok szakszerû
kiépítését garanciával.
Kiss Tibor minden fórumozót végighallgatott
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Megnyugtatja
ügyfeleit
a víziközmû
Terjedelmes és sokak számára félreérthetô tájékoztató
anyagot kaptak a napokban
azok a békéscsabaiak, akik
a szennyvízprojekt kapcsán
még 2006-ban lakás-elôtakarékossági szerzôdést kötöttek az OTP-vel.
Mint azt Mácsai Sándor, a
Békéscsabai Víziközmû Társulat elnökétôl megtudtuk, az
OTP-vel kapcsolatban álló
7000 békéscsabai ügyfél közel felének idén júniusban,
illetve júliusban jár le a szerzôdése, s ôk errôl postai kézbesítéssel, levélben kapnak, illetve már kaptak tájékoztatást.
Többen rémülten hívták
telefonon, illetve keresték
fel személyesen a víziközmû
társulatot, mert nem értették
meg a levél tartalmát.
– Az OTP által a tájékoztatóval együtt kézbesített, többoldalas ajánlat lényege, hogy
az ügyfeleknek lehetôségük
van lakáscélú hitel felvételére.
Ez tehát nem kötelezettség,
csupán egy ajánlat. Nincs ok
a riadalomra. Aki nem akar
további hitelt felvenni, annak
nincs semmi teendôje – hangsúlyozta Mácsai Sándor.
A Békéscsabai Víziközmû
Társulat elnöke ugyanakkor elmondta, amennyiben
valakinek kérdései merülnének fel a most lejárt lakáselôtakarékossági szerzôdésével kapcsolatban, felvilágosítást kaphat a 66/430-901-es
telefonszámon.
Gajdács Emese

Közlemény
A 2012. évi „Békéscsaba
közigazgatási területén tevékenykedô civil közösségek támogatása” és a „Békéscsabán mûködô egyházak ingatlanainak felújítására” címû pályázatok
eredményei
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlésének Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenôrzési
Bizottsága 2012. május 23-ai
ülésén meghozta döntését
az alábbi szervezetek támogatásáról.
• Civil szervezetek – egyesületek, civil közösségek
• Nemzetiségi szervezetek

Képviselôi sarok

Jegyzet

Futaki Sándor: A megoldásokat keresem

Kergesd el a felhôt!

– Örök téma az utak, járdák állapota, mindig újabb
igények jönnek, emellett a
Kazinczy utcai óvodában
szeretnénk tornatermet
építeni. Akármerre járok,
a munkahelyteremtés mindig szóba kerül. A szívemen hordom ezt a kérdést, hiszen tudom, mit jelent munkanélkülinek lenni, az utolsók között kényszerültem eljönni a Barneválból, ezután tíz hónapig álláskeresô voltam.
Képviselôként
minden
olyan döntést támogatok, amelynek eredménye
munkahelyteremtés lehet.
Bíztató, hogy az Északi
Ipartelepen is új munkahe– A közmûvelôdési, ifjúlyek létesülnek. A Fidesz
sági, oktatási és sportbizottság tagjaként milyen- Alázattal és tisztelettel dolgozom irodán minden hónap második csütörtökén 11–12
nek tartja ma a fiatalok
ahova a fiam is járt, egyre óráig tartok fogadóórát, szímegítélését?
– A BéKSZI-ben, ahol kevesebben jelentkeztek. vesen meghallgatom a hozgondnokként dolgozom, lát- Tény, hogy a gyermeklét- zám fordulókat, és ha tudok,
ni, érezni lehet, hogy a diá- szám lecsökkent, tehát lépni próbálok segíteni.
– Ön 2010 elôtt is gyakran
kok körében is lecsapódnak kellett. Érthetô, hogy az ös�a társadalom nehézségei. szevonás bántotta az érin- feltûnt a városi rendezvényeGondot jelent, ha a szülôk tett gyerekeket és szülôket, ken, de nem volt közszereplô.
reggeltôl estig dolgoznak, de végül nyugvópontra jutott Lassan két éve viszont tagja
és persze az is, ha nem talál- az ügy. Ekkor sokan amiatt a képviselô-testületnek, ezt
nak munkát. Aggasztó, hogy aggódtak, hogy mi lesz az hogyan éli meg?
– A BéKSZI-nek és a
sok fiatalnak a tanuláshoz, épülettel, ha teljesen kiürül.
a munkához való hozzáállá- Mivel a Kós szakképzô is- képviselôi munkának kösa nem olyan, mint kellene. kola Baross utcai épületét szönhetôen rengeteg emMeggyôzôdésem, hogy ezen megvásárolja az evangé- berrel kerülök kapcsolatba,
lehet változtatni neveléssel, likus egyház, a diákoknak és szinte mindig úton vagyok
személyes példaadással, és új helyre van szükségük, valamiért. Az ismerôseim el
persze azzal, ha jövôképet ôsztôl a volt tizesbe költöz- is neveztek Futár F2-nek.
tudunk adni nekik. Szerin- nek. Így az iskola élettel telik Nagyon nagy megtiszteltetem jó szóval, odafigyeléssel meg, ráadásul a szakképzôs tésnek érzem, hogy a körtanulók újítják fel, ami nekik zet engem választott képvimindenkire lehet hatni.
– A hatos számú egyéni is és az önkormányzatnak is selôjének, ezt úgy igyekszem meghálálni, hogy alákörzet képviselôje. Tavaly a jó.
– A Szerdahelyi–Kazinczy– zattal és tisztelettel végzem
tízes iskola Kazinczy iskolával történô összevonása Szabolcs utca–Bartók Béla a rám bízott feladatokat, és
miatt gyakran hallottunk a út által határolt terület tarto- mindig a megoldásokat kezik önhöz. Milyen kérésekkel, resem, nem a kifogásokat
körzetrôl.
– Szomorúan szembesül- kérdésekkel keresik meg az vagy a miérteket.
Mikóczy Erika
tem azzal, hogy az iskolába, itt élôk?
Futaki Sándor tizenhét
éven át profi szinten focizott, elôször Nagyváradon, majd Kecskeméten.
A sport ma is az élete része, de már csak kispályázik az ismerôsökkel,
és persze nagy szurkoló.
Nagyszalontai származású feleségével két gyermeket neveltek fel, fiuk
egyetemista, építészmenedzsernek tanul, lányuk
a közgébe jár. A hatos
számú körzet egyéni
képviselôje, a bizottsági
munkában pedig leginkább az ifjúság és a sport
területén van otthon.

A pályázati eredmények a
www. bekescsaba.hu Hírek/
Civil hírek vagy Pályázati hírek menüpontjában megtalálhatóak.
NÜE Bizottság

De nem tettem. Megôriztem a nyugalmat és a
derût. Majdnem elütött egy
srác biciklivel a sétálóutcán?
„Semmi baj!” – szóltam utána, mert ô persze véletlenül
sem kért elnézést. Undok
volt a pénztárosnô a boltban? „Köszönöm a kedvességét!” – mondtam neki búcsúzóul, s fél szemmel még
láttam döbbent arcát. Örök
elégedetlen ismerôsömnek
pedig azzal vettem el a kedvét a nyafogástól, hogy azt
ismételgettem: „Nyugi. Majd
lesz jobb is!”
Nem azt mondom, hogy
változott a világ ettôl, de azt
vallom: nincs más esélyünk,
mint dolgozni azon, hogy
jól, jobban érezzük magunkat itt és most. A problémák
ugyan nem szûnnek meg
egy csapásra, de vegyük
észre a szépet és a jót is
magunk körül. Mert hogy is
szól a dal következô sora?
„A hegyek felett tisztul már
az ég…”.
Gajdács Emese

Nemzetiségi együttmûködési
megállapodás

Ötmillió a gyermeksportra
A Samsung mozgásra buzdít az adományával

Ötmillió forint értékû
támogatást ajánlott fel a
Samsung Electronics Magyarország Zrt. minden
megyeszékhelynek, így Békéscsabának is a gyermeksporttal foglalkozó szervezetek számára. Ezt a most
megkezdôdött, Smart Sport
a Gyermekekért elnevezésû
kampány sajtótájékoztatóján jelentették be.
Hanó Miklós: Békéscsaba a sportolóira is büszke

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlése 2012. május 25ei ülésén meghozta döntését
az alábbi szervezetek támogatásáról.
• Civil szervezetek – alapítványok, nemzetiségi alapítványok
• Egyházak

„Kergesd el a felhôt a házamról…” – dudorásztam
magamban a Korál együttes számát azon a reggelen,
amikor úgy döntöttem: nem
vagyok hajlandó rosszul
érezni magam. Azt tûztem ki
célul: erônek erejével arra törekszem, hogy derû és harmónia legyen körülöttem.
Nem dôlök be azoknak,
akik saját nyomorukat, nyûgjüket, hétköznapi bosszúságaikat próbálják „rám nyomni”, inkább mosolyogva, végtelen türelemmel fordulok
feléjük, és elengedem fülem
mellett a depresszióba sodró mondatokat.
Halálosan komolyan elhatároztam, hogy bármilyen
negatív energiával is találom
magam szemben, bármilyen
irritáló személyiség céloz
rám rossz mondataival, én
minderre nem leszek vevô.
Sôt! Igyekszem megfordítani
a dolgokat, és Buddha mosolyával az arcomon hintem
majd az igét a pozitív gondolkodás elônyeirôl, arról,
hogy bármi is történjék, az
élet akkor is szép.
Mit mondjak? Nem volt
könnyû vállalás. Voltak pillanatok, amikor már csiklandozták a számat a durvább mondatok, volt, hogy
egy-egy pillanatra lefagyott
a mosolyom, sôt bevallom,
egyszer még az is átfutott az
agyamon, hogy: most kéne
ráborítani az asztalt…

A cég kiemelten nagy
hangsúlyt fektet a sport,
ezen belül is a gyermeksport
támogatására, amit az adományozás mellett a júniusban elindult programmal is
bizonyítanak.
– A kampány célja, hogy
a felnôttek példát mutassanak a fiataloknak a sportolással, mozgással, s ennek népszerûsítésével. A
Samsung erre a célra fejlesztett ki egy alkalmazást, melyet az okostelefonra letöltve
(GPS koordináták alapján)
folyamatosan számon tart-

hatjuk, mennyit mozogtunk –
hallhattuk Dreiszker Pétertôl.
A cég marketingmenedzsere
hozzátette, a cél, hogy a kampány során, augusztus közepéig, összesen egymillió kilométert gyûjtsenek össze a
résztvevôk, de mindenekelôtt
az egészséges életmódra, a
sportra nevelés a közös érdek.
Hanó Miklós alpolgármester a sajtótájékoztatón kijelentette:
– Városunk jelentôs ös�szeget fordít a sportra és az

ifjúság nevelésére, ám az is
igaz, hogy egyre nehezebb
szponzorokat találni. Ezért
nagyon nagy örömmel fogadunk minden ilyen jellegû
támogatást. Békéscsaba a
kiváló csabai kolbász mellett
a sikeres sportolóira, olimpiai bajnokaira is büszke lehet,
ám ugyanakkor a tömegsport, az utánpótlás-nevelés
is kiemelt jelentôséggel bír
városunkban – hangsúlyozta
Hanó Miklós alpolgármester
a városházán.
Gajdács Emese

Békéscsaba képviselô-testülete májusi ülésén fogadta
el a nemzetiségi együttmûködési megállapodást. A hos�szú távú együttmûködést Vantara Gyula polgármester,
Ando György, a szlovák önkormányzat, Grósz György,
a román önkormányzat, Leszkó Malgorzata, a lengyel
nemzetiségi önkormányzat, valamint Kovács Erzsébet, a
roma önkormányzat elnöke írta alá nemrégiben. A polgármester megjegyezte, hogy Békéscsabán szinte minden család kötôdik valamely nemzetiséghez.
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Megújul a csabai ifiház

Programajánló
Június 21. 18.00. óra Varázslatos Tiau – tradicionális táncelôadás és kézmûves
kiállítás Indonéziából a Jókai
színházban
Június 22.–július 14. Városházi Esték a városháza díszudvarán
Június 23. 17.00 óra Szent
Iván-napi tûzugrás, Mezômegyer, ôsgyep
Június 23. Tüzes varázslat
Szent Iván éjjelén – éjszakai
pálinkaparti finom ételekkel
az Árpád Pálinka Tanyán
Június 29.–július 29. Lonovics László festômûvész életmû-kiállítása a Munkácsy
múzeumban
Július 1. Szurkolj Velünk!
Szurkolj a Barátaiddal! Foci
EB közvetítés az Árpád Pálinka Tanyán
Július 4.–július 7. Körf
Fesztivál a pósteleki szabadidôparkban
Június 28.–július 1. Immár
ötödik alkalommal rendezik
meg az Ancsin Sakk Emlékverseny ANCSIN MEMORIAL
2012. OPEN és Békés Megye
Egyéni Sakkbajnokságát: a
VOKE Vasutas Mûvelôdési
Házban

Öt tipp
öt pizzáért
A SPEED BURGER ÉS
PIZZÉRIA és a Csabai Mérleg
közös játékán hetente egy olvasónk egy egész hétre szóló 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!

Tudás, élmény, közösség, alkotás

A tudás, élmény, közösség, alkotás gondolatkör
mentén újul meg a csabai
ifiház. Szente Béla, a Békéscsabai Kulturális Központ igazgatója szerint az
új intézmény egyszerre
szolgálja majd a csabai
gyermekeket, serdülôket,
de a felnôtteket is.
– Mikor is épült az ifiház?
– Az elôzô évezred hatvanas éveinek végén, és
amikor már „lehántolták” a
fôépületet, látszott, hogy az
illesztékek nagyon rossz állapotban vannak, szó szerint
életveszélyesnek bizonyultak.
– Kritika érte az önkormányzatot, hogy ebben a
nehéz gazdasági helyzetben
miért költ a város ennyi pénzt
a felújításra…?
– A teljes beruházás költsége megközelíti a kétmilliárd forintot. Az uniós és a
hazai központi költségvetési támogatás összege eléri
az 1,75 milliárd forintot. Így
az önkormányzatnak nagyjából 250 millió forintos saját forrást kell biztosítania.
Emlékeztetôül: a korábbi
tervek – központi támogatás nélkül – csak a fôépület
felújításának 600 millió forintos költségeirôl szóltak. Az
Agóra pályázat segítségével
tehát úgy sikerül teljesen felújítani és bôvíteni az ifjúsági
házat, hogy az önkormányzatnak nem 600, hanem 250
millió forintos saját erôt kell
erre a célra áldoznia.
– Milyen lesz az új épületegyüttes?
– A már meglévô négyemeletes épületet a szerkezetéig visszabontották és elé
egy egyemeletes épületet is
felépítenek. Ott kap helyet az

Ifiház – ANDRÁSSY ÚTI TÁRSASKÖR

5600 Békéscsaba, Andrássy út 38. Pf. 60
Tel.: 66/449-222, 66/527-920 www.ifihaz.hu • ifihaz@ifihaz.hu

Városházi Esték

2012. június 22.–július 15.
Csoportterápia – Madách Színház • A nagy négyes – Orlai Produkció „A
fajok eredete” • Máté Péter-emlékest • RÚZSA MAGDI • Szerelmes
MUSICAL-ek • CSÍK Zenekar és HOBO • Tóth Péter és José Pablo
Quesada • Pusztaszó • Ethnofil • Körös-parti Vasutas Koncert Fúvószenekar és sok más kellemes nyáresti program.
www.varoshaziestek.hu

TÁBOROZZ VELÜNK!

„KÖLYÖKSZIGET” TÁBOR – kreatív foglalkozások
6–12 éveseknek (napközis)
A Kölyöksziget-tábor programjának középpontjában a mûvészetek állnak, elsôsorban a zene, a képzômûvészet és a színjátszás. Ismerkedhetsz képzômûvészeti technikákkal, részt vehetsz közös mesealkotásban, daltanulásban.
Helyszín: Andrássy Úti Társaskör. Ideje: 2012. július 16–20.
Részvételi díj: 15 000 Ft. Kapcsolat: Varga Anna – tel.: 66/527-920,
vargaanna@ifihaz.hu
SAKKTÁBOR 6–14 éveseknek (napközis)
Délelôttönként ismerkedés a sakkjáték szépségeivel, az alapok
megismerésétôl az izgalmas variációkig, délutánonként strandolás az Árpád fürdôben. A tábor szakmai vezetôje Emôdi Gyula nemzetközi mester.
Helyszín: Andrássy Úti Társaskör. Ideje: 2012. július 23-27.
Részvételi díj: 9800 Ft. Kapcsolat: Herczeg Tamás – tel.: 20/999-3703,
herczegtamas@index.hu
SZÍNJÁTSZÓTÁBOR 12–23 éveseknek (bentlakásos)
A 10 napos balatoni nyaralás mellett a fiatalok beszédmûvelés-, ének-,
tánc- és színészmesterség-órákon vehetnek részt, táborzárás bemutató elôadással.
Helyszín: Balatonszárszó Ideje: 2012. augusztus 1–10.
Részvételi díj: 30 000 Ft. Kapcsolat: Kerepeczki Nóra –
tel.: 20/444-0190, nora.kerepeczki@gmail.com

Szente Béla az ifiház helyén épülô, multifunkciós
kulturális központ bokrétaavatóján
ifikaszinó és egy étterem, az
emeletén pedig egy közel
400 négyzetméteres kiállító
terem. A fôépület ismét foglalkoztató és irodaépületi
funkciókat lát el, ám sokkal
korszerûbb körülmények között. Mellé csatlakozik a multifunkcionális tér, valamint
egy hangversenyterem. Az
elôbbi 700, az utóbbi 400
vendég befogadására alkalmas. A kettô egybenyitható,
így egy nagy rendezvénytér
alakítható ki, ami a szakkiállításoktól a gigakoncertekig
sok mindennek ad helyet.
Így végre rendezhetünk
olyan iskolai programokat,
szalagavatókat, gólyabálokat, amelyekre eddig nem
volt lehetôségünk, és a garabonciás napok egy-egy
eseménye is itt lehet majd.
A hangversenyterem kiemelt
akusztikájú tér lesz. Békéscsabán hiányzott egy olyan
hely, amely egyaránt alkalmas nívós komoly- és könynyûzenei koncertek megrendezésére, emellett itt kaphatnak helyet a nép- és társas-

táncosok, de akár konferenciákat is szervezhetünk ide.
– Milyen szakmai programokkal kívánják megtölteni
az épületet?
– A tudás, élmény, közösség, alkotás gondolat köré rendeztük a terveinket.
Erôsíteni szeretnénk a családokat, hogy a generációk
közötti kapcsolatok ne csak
a nyári közös kirándulásokon, hanem a mindennapokban is elmélyüljenek. Olyan
programokat szervezünk,
amelyek egyszerre jók a
gyermekeknek és a szülôknek is. Például lesz beltéri játszótér, s ezzel párhuzamosan szervezünk a szülôk
számára gyermeknevelési
tanácsadást vagy jogi tájékoztatást. Ha pedig babatorna van éppen, akkor az
édesanya számára fôzési
bemutatóval kedveskedünk.
Természetesen továbbra is
mûködnek majd a már meglévô közösségeink is, és
folytatjuk a különbözô képzésekhez kapcsolódó munkáinkat.

Lencsési Közösségi Ház

Az elmúlt idôszakban Békéscsaba lakosaitól több ízben
érkezett bejelentés arról, hogy valaki az utcákat járja, mondván: egy új önkormányzati rendelet miatt le kell cserélni a
házszámtáblákat. Annak elkészítésére ajánlatot is tesz több
ezer forintért. Figyelem! Nincs szó rendeletmódosításról, és
az önkormányzat senkivel nem kötött szerzôdést ilyen munkára!
Az említett személy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének a közterületek, településrészek,
egyes mûtárgyak elnevezésérôl, mûvészeti alkotások, valamint mûvészeti alkotásnak nem minôsülô emléktáblák közterületi elhelyezésérôl és a házszámozásról szóló 26/2008. (V.
26.) önk. rendelet módosítására hivatkozik, és tesz ajánlatot
az „új rendeletnek megfelelô” házszámtáblák elkészítésére.
A városüzemeltetési osztály tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy az önkormányzat ilyen jellegû munkálatok elvégzésére szerzôdést senkivel nem kötött, és a fent említett
rendelet módosítására sem került sor.

Hajtman Ildikó
CD-bemutatója

Június elsô hétvégéjén, a belvárosi katolikus templomban
tartotta CD-bemutató hangversenyét Hajtman Ildikó.
A koncerten az egyházi zeneirodalom legnépszerûbb
mûvei csendültek fel

Digiporáma-pályázat
A Lencsési Közösségi Ház, a Márvány Fotómûhely és
a Csaba Televízió országos digiporáma-pályázatot hirdet,
melynek célja a fotók digiporáma eszközével való bemutatása. Információ kérhetô a gergely@machlik.hu e-mail címen
vagy Nagy Emesétôl a 66/456-177 telefonszámon. A jelentkezési lap letölthetô: www.marvanyfoto.monoheva.hu.

BÉKÉSI ÚTI KÖZÖSSÉGI HÁZAK

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Kiállítás

Június 25–29. Hun vitézek tábora.
Teljes hun öltözetet és fegyverzetet készítünk Novák Attila vezetésével.
Hun süveg, kaftán, cikádafibula, csornai diadém másolata, agyagedény,
rézdomborítás. Zöldséges hajdina fôzése szabad tûzön, íjászkodás, karikásostor-csattogtatás, harci bemutató. Helyszín a Meseház. Részvételi
díj: 15 000 Ft/fô/hét. Jelentkezni lehet a 66/326-370 telefonszámon.

• A felnôtteknek és diákoknak második alkalommal indított Fotósuli hallgatóinak alkotásaiból összeállított kiállítás megtekinthetô július 6-áig,
hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
• A Békési Fotós Klub PixelMix címû tárlata július 6-áig tekinthetô meg a
közösségi ház nagytermében, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
Nyári kézmûvestábor
Június 25-étôl 29-éig és július 2-ától 6-áig általános iskolák alsó és
felsô tagozatosai részére. A résztvevôk a szövés, fonás, gyékényezés,
bôrözés, batikolás, üvegfestés, gyertyamártás, gyöngyfûzés és papírmunkák alapvetô technikáit sajátítják el szakmai vezetôk irányításával, játékos
formában. A programot magyar népmesékkel és mondákkal való ismerkedés, játék- és daltanulás színesíti. A foglalkozások hétköznapokon 8-tól
16 óráig tartanak. Részvételi díj: egy hétre 8500 Ft/fô, mely összeg az
ebédet is tartalmazza. Jelentkezni személyesen lehet a közösségi házban.
Meditációs és egészségmegôrzô klub
Csütörtöki napokon 17-tôl 20 óráig. Tevékenységük célja az indiai és
távol-keleti kultúrák megismerésével a testi, lelki, szellemi egyensúly
megteremtése. Elsajátítják a természetes gyógymódokat és kezeléseket,
az ayurvédát, és jógagyakorlatokat végeznek. A foglalkozásokat Fekete
István egészségfejlesztô terapeuta vezeti.
Torna
Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig.
Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.
Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden
héten csütörtökön 17-tôl 18 óráig. Vezeti dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász.
Augusztusi ajánló

Nyári nyitva tartás: 2012. június 19-étôl szeptember 2-áig, keddtôl vasárnapig 10–18 óráig, hétfôn szünnap

20. Szent István-napi Elôzetes augusztus 18-án, szombaton 16-tól 23
óráig a közösségi házban és a Féja Géza téren. A Csorvási Fúvószenekar és Mazsorett Csoport felvonulása a Lencsési úton, bemutatójuk a téren
felállított színpadon. Fellép többek között a Balassi Táncegyüttes, a Nyíri
Lajos Tánc-Sport Egyesület, Nagy Szilvia. Sztárvendég Oszvald Marika és
a Beatles tribute zenekar, a Black Birds. Tûzijáték 22 órakor. Gyerekeknek
játszóház, lovaglási, íjazási lehetôség, arcfestés, mesterségek bemutatója,
légvár, óriáscsúszda. A rendezvény ideje alatt büfé üzemel.
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MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ

Nem kell lecserélni
a házszámtáblákat

Felcsík… újra itthon!

Harmadik felcsíki néptánctábor Békéscsabán
2012. július 30.–augusztus 4.
A nagy sikerre való tekintettel, idén is megrendezzük néptánctáborunkat
felnôttek számára, ahol kiváló néptáncoktatóktól lehet felcsíki és moldvai
táncokat tanulni, és nagyszerû muzsikusok húzzák a talpalávalót. Hogy
kik ôk? Muzsikálnak: Csibi Szabolcs, Gáspár Csaba és Kelemen István
Sepsiszentgyörgy. Tánctanítás: Sándor Csaba és párja (Ördögborda
táncegyüttes Csíkszentdomokos). Furulyaoktatás: Ségercz Ferenc (Fabatka) Sepsiszentgyörgy. Énektanítás: János Hajnalka Csíkszeredából
(Békés Banda).
Részvételi díj: 8500 Ft, mely tartalmazza a tánctanítás és a programok
költségeit.
Bôvebb felvilágosítás, jelentkezés a 66/326-370 telefonszámon.
Július 30.–augusztus 3. Hagyományôrzô kézmûves tábor.
Hagyományôrzés és népi kézmûvesség a hét témája. Agyagozás, korongozás, gyöngyfûzés, gyöngyszövés, körmönfonás, rongyszövés, nemezelés, csutka-, csuhé-, mákgubófigurák készítése hagyományos népi technikákkal, gyermektáncház.
Helyszín a Meseház. Részvételi díj: 15 000 Ft/fô/hét.
Jelentkezni lehet a 66/326-370 telefonszámon.
Régi játékok kiállítása a Meseházban
Szüleink, nagyszüleink, dédszüleink játékait szeretnénk bemutatni egy
kiállítás keretében. Kérjük, akinek régi kedves, becses játéka van, egy kiállítás idejére ossza meg másokkal is, csodáljuk együtt letûnt idôk játékait. Szeretettel várjuk a hajdani kedvenceket, társasjátékokat szeptember
30-ig a Meseházba, ahol egy kiállítás keretében lesz megtekinthetô a régi
gyermekkor tárgyi világa. A kiállítás után minden játékot visszajuttatunk a
tulajdonosnak!
Böngésszen honlapunkon: www.mesehaz.hu
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Ü nne pi kön y v h é t B é k é s c sabá n
Játék a betûkkel – Gécs
Béla a Jankay galériában

A halhatatlanoktól
a ponyváig

Gécs Béla a nyomdában szívta magába a betûk szeretetét

Réz András filmesztéta tegezôdött a közönséggel

Gécs Béla tipográfiai munkáiból nyílt kiállítás a Jankay
galériában. A tervezôgrafikus, tipográfus, helytörténeti kutató áprilisban volt hetvenöt éves. Ma is dolgozik, könyvet ír a
városháza történetérôl, kiadásra váró könyvet állított össze
nyomdászattörténeti kutatásaiból. Játék a betûkkel címû kiállítását dr. Simon Mihály nyitotta meg, hangsúlyozva: a tárlaton
egy olyan ember alkotásait tekinthetjük meg, aki „Gutenberg
templomában”, a nyomdában szívta magába a betûk szeretetét évtizedekkel ezelôtt, de ez a szeretet örök és mindig megújuló maradt.

Igazi, interaktív elôadásban lehetett részük mindazoknak, akik a közelmúltban a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárban Réz
András társaságában töltötték a délutánt. A filmesztéta
az értékekrôl, a halhatatlanokról és a ponyváról is elmondta véleményét.

Péter Erika költô

„A gyerekek kiválasztottak óvó néninek”
Tengerész, táncosnô és még sok minden szeretett volna
lenni gyermekként Péter Erika, de aztán „a gyerekek kiválasztották óvó néninek” – tudtuk meg a Jankay galériában,
amikor a könyvhét keretében Péter Erika verseibôl kaptunk
kóstolót. Erika leginkább a versein keresztül mutatkozott
be: szavalt, énekelt Hevesi Imrével, vagy a Palinta Társulat
által megzenésített költeményeit dalolta. És akkor mindegy
volt, hány évesek vagyunk, mi van elôttünk vagy mögöttünk,
gyermekként hallgattuk a költô óvó nénit.

Csillagpor a folyosóról

Kölcsönös tegezôdésre biztatta közönségét Réz András,
s ez a továbbiakban meg is
határozta a rendezvény hangulatát. Laza, itt-ott kissé
csapongó, de igazán élvezetes beszélgetés kerekedett
ki a tudásház zsúfolásig telt,
földszinti elôadótermében.
– Szerintetek én író vagyok, csak azért, mert megjelent néhány könyvem? Én
azt mondom, nem vagyok
író, csak egy ember, aki olykor ír… – kezdte elôadását a

médiából is jól ismert filmesztéta. Kizárja-e egymást a
piaci siker és a mûvészeti érték? A következôkben errôl
beszélgetett igazán aktív közönségével az elôadó. Mint
megtudtuk, Réz András ma
már véletlenül sem szeretne
bélyegeket rásütni az egyes
mûvekre:
– Mindenki maga válas�sza ki érdeklôdése, igénye
szerint a neki tetszô könyveket. A lényeg, hogy az
olvasmánynak mindig legyen funkciója életünkben
– mondta az esztéta.
Az elôadás során a kortárs íróktól a halhatatlanokat
érintve jutottunk el egészen
a ponyváig, melyrôl Réz
András úgy vélekedett: bizony, itt is találni értékeket,
tehát senkit sem beszélne le
ezek olvasásáról.
Gajdács Emese

Éhes élet – Életéhség
Jókai Anna Békéscsabán

A könyvhét végén a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
vendége volt Jókai Anna Kossuth-díjas írónô, aki ezúttal Elbeszéltem és a legújabb, Éhes élet címû köteteinek könyvbemutatója alkalmából látogatott a megyeszékhelyre. Az
írónôt Erdôs Norbert kormánymegbízott köszöntötte.
Jókai Anna a mai ember
éhségérôl: szeretetéhségérôl, „szellemi anorexiájáról”,
életéhségérôl, sikeréhségrôl,
hataloméhségrôl beszélt
Éhes élet címû regénye kapcsán, amelynek fôhôse egy
író. A kötet egy család történetén, életsorsán keresztül
mutatja be a huszonegyedik
század anomáliáit, az ember
pénz és a hatalom iránti múlhatatlan vágyát.
Jókai Anna a könyvtárban
azt is elárulta, hogy kézzel
ír, majd a kéziratokat saját
kezûleg gépeli le elektro-

mos írógépén. Környezete,
családja unszolására erôsen
gondolkodik azon, hogy ideje lenne egy számítógépet
beszerezni. Lehet, hogy a
következô remekmûvei már
digitális technikával készülnek majd? Békéscsabán azt
is bejelentette, hogy készül
memoárkötete megírására.
Jókai Anna több mint tíz
díj, számos elismerés birtokosa. Irodalmi tevékenysége
mellett a rendszerváltoztatás
folyamatában fontos közéleti
szereplôként is részt vállalt.
Vándor Andrea

A Csillagfolyosó nem tûnik el nyomtalanul
Baji Miklós Zoltán: Csillagpor a folyosóról címû kötetét a
Munkácsy Emlékházban mutatták be. A Csillagfolyosó a régi
ifiház második emeletén volt, most eltûnik, de BMZ kiadvány
formájában örökítette meg. A kötetet egykori alkotótársa,
Gubis Mihály emlékére 20 x 20 centiméter méretû, keménytáblás kivitelben jelenteti meg. Az elôszót Szente Béla írta,
több helyi szerzô írásai gazdagítják a mûvet, amely végigvezeti az olvasót az egykori folyosón Zentai Péter, Nyári Attila,
Sallai Zoltán, Balastyák Ferenc, Kovács I. Zoltán kitûnô fotóival illusztrálva.

Jókai Anna még ma is kézzel ír

A könyv örök
és pótolhatatlan

A monitor nem pótolja a nyomdaszagú kiadványokat
Az ünnepi könyvnapon
Köles István, a kulturális
bizottság elnöke hangsúlyozta: az ünnepi könyvhét
egyedülálló magyar kulturális rendezvénysorozat,
amelyet évrôl évre töretlen
sikerrel és népszerûséggel
rendeznek több mint nyolc
évtizede. A könyvfesztivál
megtartását a Literatura irodalmi folyóirat fôszerkesztôje, Supka Géza javasolta
1927-ben Miskolcon azzal
a céllal, hogy közelebb
hozza a könyvet az emberekhez, és az alkotó találkozhasson közönségével.
A sétálóutcán Temesi Ferenc író a könyv mai átértékelôdött szerepérôl, a digitális és képi „hatalomátvételrôl”
beszélt, amely ugyan hódít,
de sosem fogja pótolni azt
az élményt, amikor egy friss,

nyomdaszagú kiadványt veszünk a kezünkbe. Mint
mondta, „könyv még csak
vóna, de pénz rá?” Rögtön
hozzá is tette, hogy éppen
ezért lesznek fontosak a közkönyvtárak. Az író cseppet
sem szokványos megnyitóbeszéde után Bartók címû,
újonnan megjelent könyvét
mutatta be dr. Elek Tibor irodalomtörténésszel.
A térre látogatók a helyi és a
megyei írók, költôk új köteteit
is megismerhették. Így Banner
Zoltán: Hátra ne nézz!, BMZ:
Csillagpor a folyosóról, Elek
Tibor: Állítások és kérdések,
Darvasi Ferenc: Elválik, Kiss
Ottó: Liliputi trónkövetelôk,
Péter Erika: Zabfalók, Sarusi
Mihály: Simonyitól Simonyiig,
Sass Ervin: Törd át az idôt
(haikuk) és a Ritka madár 9.
antológiát.
V. A.

„Az életet is csak
halálosan érdemes élni”

Formabontó keretek között nyílt ki Zalán Tibor Fáradt kadenciák címû kötete a Jókai Szalonban. A
színház növendékeinek a
performance-sza elôtt beszélgettünk Zalánnal.
– Az egyik tanár ismerôsöm
megkérdezte a gyerektôl: mit
olvastatok legutóbb, mire azt
a választ kapta: sms-t.
– Az emberek ezelôtt sem
olvastak. Persze mindig lesz
egy réteg, amelyik igen, és
lesz egy olyan, amelyik smsezik. A versek olvasása sem
elsôsorban a tizenhat évesek
privilégiuma, de szinte minden tizenhat éves ír verset.
Mindenki írt, ír, vagy írni fog
egyszer, csak nem biztos,

hogy olvas. Az emberek alkotni akarnak...
– Ahogy a Kadenciákba
belelapoztam, mérhetetlen
szomorú sorokba botlottam,
miközben egy rém vidám fazonnak ismerlek.
– Minden emberben kettéválik a magánember és a magányember. Az írás közben
mindenki egyedül van. Akkor
erôsödnek fel azok a belsô
válságérzések, amelyek ötven
fölött feltétlenül jelentkeznek:
amikor nagyon komolyan számot kell vetni a halállal, ami
most már realitásként is jelen
van. Úgy gondolom, a szerelmet is halálosan lehet átélni,
és az életet is csak halálosan
érdemes élni.
Such Tamás

Politika / Közélet

I

„A politikai felelôsség egyedül Szijjártó: Miért álljunk egy
Szekeres Imrét terheli”
lábon, ha kettô is van?

Ritkán nyomoznak tovább
Az egyik leghíresebb
amerikai bûnügyi sorozat
a Döglött Akták, amelyben
külön nyomozócsoport dolgozik a kihûlt gyilkossági
eseteken. Magyarországon
is elô-elôvesznek döglött
ügyeket, de külön nem állítottak fel ezekre az esetekre nyomozócsoportot.
Ismét nyomoznak a 2000ben, 15 évesen meggyilkolt
Csonka Katalin ügyében. Hiába tûztek ki nyomravezetôi
díjat 12 évvel ezelôtt, tettes
híján az ORFK döglött ügyei
közé süllyesztették az aktát. Ritka, hogy ennyi idô
után új nyomokra bukkan
a rendôrség. Bartha László
a Nemzeti Nyomozó Iroda
szóvivôje lapunknak elmondta: amennyiben a nyomozás során az elkövetô kiléte
nem állapítható meg, a nyomozó hatóság határozattal
felfüggeszti az eljárást. Ebben az esetben az ügyet a hatóság nyilvántartásba veszi,

Lovak húzhatják a magyar
gazdaságot
A lótartásban látja a jövôt
a kormány. Annak igyekeztünk utánajárni, hogy miért
van szükség Nemzeti Lovas
Programra a 21. században.
Czerván György államtitkár
arra a kérdésre is válaszolt,
hogy miként járulnak hozzá
a lovak az ország bruttó hazai termékéhez.

Jelenet a Cold Case sorozatból
és ha az elkövetô személyére
utaló újabb adat birtokába
jut, a nyomozás folytatódik.
Az NNI szóvivôje hozzátette:
a rendôrségen nincs külön
olyan osztály, amelynek ki-

zárólagos feladata az emberölés miatt elrendelt, és
az elkövetô ismeretlen volta
miatt felfüggesztett nyomozások vizsgálata.
Nagy Orsolya

– A Vidékfejlesztési Minisztérium megfogalmazta
a Nemzeti Vidékstratégiát,
„a magyar vidék alkotmányát”, melynek keretében
42 nemzeti program valósul
majd meg, ezek egyike a
Nemzeti Lovas Program –
mondta Czerván György. – A
program támogatja az állattenyésztést és -tartást, ezzel
elôsegítve a vidéki munkahelyek megôrzését, gyarapítását. A minisztérium évente
100–150 millió forintot fordít
tenyésztésszervezési feladatokra. A 2011. decemberi
adatok szerint az ország ló-

állománya mintegy 74 ezer állatot
számlál, ez azt
jelenti, hogy 2011ben 9 ezerrel több
ló volt hazánkban,
mint egy évvel korábban. A lovas
kultúra hagyományainak ápolása,
népszerûsítése
nemcsak agrárgazdasági szempontból fontos.
Hozzátartozik a
Magyarországról
alkotott kedvezô
kép fenntartásához. Élénkítôen
hat a turizmusra,
a nemzetgazda- A lótartás a magyar kultúra része?
ságra, vonzóvá
teszi hazánkat a külföldi embernek ad munkát, a
befektetôk számára. A lo- mezôgazdasági területek
vas ágazat fejlesztése te- 4 százalékán termelnek lóhát döntôen befolyásolja takarmányt, ez 1,6 milliárd
az egész nemzetgazdasá- euró közvetlen adóbevételt
got. Csupán a lósport Eu- jelent.
gb
rópában több mint 310 000
Fotó: HT

Magyarországon a döglött ügy tényleg megdöglik

végre kell hajtanunk
a keleti nyitás politikáját is.
– Idôrôl idôre azzal vádolják önöket,
hogy nem kommunikálnak egyértelmûen
Magyarország és az
unió, illetve a Kelet
viszonyáról.
– Miért kellene
egy lábon állnunk,
ha kettô is van?!
Nem értem, miért
vitatják egyesek annak a létjogosultságát, hogy egy a nyugati integrációban
sikeresen részt vevô
ország Kelet felé is
nyisson. Nem kérdés, hogy hol van
– Hogy érzi maMagyarország hegát?
lye, de az sem, hogy
– Remekül. Az elsô
ki kell használni
NB2-es futballszezoazokat a gazdasági
nunkban ezüstérmet
lehetôségeket, ameszereztünk néhány Szijjártó Péter: Az együttmûködések
lyek jelenleg Kelehéttel ezelôtt és ez versenye zajlik
ten találhatók. Amíg
szinte mindent felülír.
a
Nyugat
próbál úrrá lenni a
jelentôségû
megállapodást
A kinevezésemmel kapcsolatban pedig kis meghatott- kötöttünk – például Kíná- saját nehéz helyzetén, addig
ság is van bennem, ritkán ne- val, Kazahsztánnal, Azer- Keleten óriási a fejlôdés. Az
veznek ki a 30-as évei elején bajdzsánnal –, de ezeknek együttmûködések versenye
akkor van érdemi hasznuk a zajlik, aki szorosabb kapcsovalakit államtitkárnak.
– Mivel foglalkozik egy kül- magyar emberek szempont- latokat tud kiépíteni, az sikeügyi és külgazdasági államtit- jából, ha a mindennapi élet resebb lesz a válság utáni
szintjéig lemennek, átjutnak idôszakban.
kár?
– Ezzel a sûrû programmal
– A miniszterelnökhöz a bürokrácián és megvalókötôdô külpolitikai ügyeket, sulnak, vagyis munkahelyek is össze lehet majd egyeztetni
nemzetközi
kapcsolatokat jönnek létre belôlük. Orbán a futballt?
– Azért edz a csapat esténkell intéznem, valamint kül- Viktor a legaktívabb külpolitigazdasági kérdésekben kell kát folytató miniszterelnök a ként 9-tôl, hogy azok is oda
eljárnom, elsôsorban olyan rendszerváltozás óta, és ez tudjanak érni, akik a miniszdolgoznak.
munkahelyteremtô beruhá- így van jól, hiszen a jelenlegi terelnökségen
zások kapcsán, amelyek a ingatag nemzetközi gazda- Fejben még olyankor ott vanminiszterelnök megállapodá- sági környezetben nem elég nak a napi feladatok, de végül
sain nyugszanak. Az elmúlt a nyugati integrációban való a sport mindig kikapcsol.
szd
idôszakban számos nagy sikeres helytállás, hanem
Focival kezdtük
és focival zártuk
a
beszélgetést
Szijjártó Péterrel,
közben kiderült az
is, mi a feladata a
külügyi és külgazdasági államtitkárnak. A politikus
úgy fogalmazott,
örömmel tölti el kinevezése, amit ô
a kemény munka
eredményének tart.
Szijjártó Péter szerint Magyarország
sikeresen szerepelhet a világban zajló
gazdasági versenyben.

Fotó: HT
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elôzô öt év eseményeit, történéseit, üzleteit, és kötelességemnek megfelelôen
minden olyan esetben
a nyomozó hatósághoz fordultam, amikor
bûncselekmény alapos
gyanúja merült föl. Sokat elárul, hogy az általam tett feljelentések
száma megközelíti az
ötvenet.
– A nyolc év szociálliberális kormányzást követôen, milyen
erkölcsi, fizikai állapotban vette át 2010-ben a
nemzeti kormány a Magyar Honvédséget?
– A 2010-es kormányváltáskor hivatalba lépô új honvédelmi
vezetés egy morális
– Volt korábban pél- Hende Csaba: Közel 50 feljelentést
mélyponton lévô, folyada arra, hogy a hon- tettem
matos képességcsökvédség hadianyagot
– Nem kívánok pálcát törni kenéssel sújtott Magyar Honadott át belügyi, jelen esetben tömegoszlatási célra? a parancsot végrehajtó kato- védséget vett át. A tárca ennek
Egyáltalán, van erre jogi, al- nai vezetôk fölött, akik közül megfelelôen a honvédelem
kotmányos lehetôség béke- már senki sincsen a Magyar teljes rendszerének megújítáHonvédség aktív állományá- sát tûzte ki célul.
idôben?
– Lehetnek még csontvá– A rendszerváltozás óta ban. Az egyértelmû, hogy
egészen 2006-ig nem volt politikai felelôsség egyedül zak a HM szekrényeiben?
– 2010 nyara óta minden
ilyesmire példa, hiszen a hon- Szekeres Imrét terheli az ügyfiókot kinyitottunk, minden
védség békeidejû alkalmazá- ben.
– A szocialista kormányok szekrénybe belenéztünk,
sa karhatalmi célokra szigorúan tilos mind az alkotmány, idején számos esetben adtak minden szônyeget felhajtotmind a kétharmados több- át hadianyagot külföldi kormá- tunk. Ha a jövôben mégis
séggel elfogadott honvédelmi nyoknak, például Afganisztán- újabb csontváz hullana elénk,
törvény értelmében. Az 1990 nak, Iraknak, illetve feltûnôen kötelességem szerint fogok
elôtti idôszakot azért nem olcsón, anyagáron civil vállal- eljárni, éppúgy, mint korábjellemezném ebbôl a szem- kozásoknak. A HM vizsgálja ban. De mi most a jövôre
pontból, mert egy jogállam ezeknek az „üzleteknek” a tör- koncentrálunk. Az én feladatom az, hogy gondoskodszámára nem lehet mérvadó vényességét?
– Hivatalba lépésemet kö- jak a katonák kiképzésérôl,
a diktatúra gyakorlata.
– Szekeres Imrén túl, van- vetôen azonnal, külsô szak- felszereltségérôl, felkészültnak még érintettjei a HM-t értôk bevonásával átvilágítot- ségérôl.
BG
tam, kivizsgáltattam a megérintô 2006-os ügyeknek?
A Honvédelmi Minisztérium vizsgálata szerint a 2006-os
kormányellenes megmozdulások idején,
alkotmányellenes
módon, a szocialista
Szekeres Imre akkori miniszter és Havril
András hajdani vezérkari fônök szóbeli
utasítása alapján adtak át 593 darab 40
mm-es gránátot és
kilenc darab 40 mmes DT gránátvetôt a
rendôrség készenléti szolgálatának.
A Helyi Téma Hende
Csaba honvédelmi
minisztert kérdezte a
példátlan esetrôl.
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Az utolsó, olimpia elôtti nagytakarításra készül a brit fôváros

Mit szólna anyád ehhez a kupihoz?

Itt az esküvôk szezonja, aki éppen nem házasodik,
az eleget tesz a meghívásoknak, amelyek nyár elején
mindig megsûrûsödnek. A harmadik ceremónia után
azonban meg lehet unni a nászindulót. Változatosságot
az jelenthet, ha valaki például a Csillagok háborújának
fôcímzenéjét választja.

Ezzel a kérdéssel fordul
Boris Johnson, London polgármestere a város fiataljaihoz az óriásplakátokon.
Az építkezések lezárultak,
a relikviák gyûlnek, az angolok pedig hidegvérrel és
remek üzleti érzékkel várják
az ötkarikás játékokat.

Hol van már az az idôszak, amikor mindenki a
Nászindulóra vonult be az
esküvôjén?! Ma már mindenki olyan zenét választ,
amilyet akar, de azért még
mindig vannak kedvencek. A
klasszikus sosem megy ki a
divatból, de a rock sem.
– Billy Idol White Wedding
címû dala még mindig
nagy sláger az esküvôkön
– mondta Csobán Éva
esküvôszervezô. – Egyre
változatosabb zenéket választanak a párok, a lényeg
mindig az, hogy hozzájuk

Fotó: illusztráció

Plakát hirdeti a metrókocsiban, hogy a csomagját
cipelô idôs hölgy nem súlyemelô, csak nincs még helye leülni. A becslések és
a Job Center adatai szerint
mintegy kétszázezer embernek ad munkát hosszabb-rövidebb ideig az olimpiai játékok körüli teendôk ellátása, a
város tisztán tartásában például elsôsorban a fiatalokra
számítanak. A város több
mint száz irodát bízott meg
munkaerô-toborzással, több
ezer táblát cseréltek már le a
metrókban, egyes metrómegállókat Olimpia megállónak
elnevezve, a közérthetôség
jegyében. Mára már készen
várja a megnyitót az ország
harmadik legnagyobb stadionja Stratfordban, a város
keleti részében, ami ötszázmillió fontjába került a brit
adófizetôknek. A játékok
szimbóluma, az öt karika
már mindenen látható, nem
ritka az ilyen díszítésû torta,
tömegesen kapható a tás-

passzoljon. Nem biztos, hogy
„szertartásszerû” zenét kérnek, gyakran elôfordul, hogy
valami mást, ami azonban
nekik sokat jelent – magyarázta a szakember, aki
az egyik dalválasztásra
különösen szívesen emlékszik vissza. – Az egyik
pár esküvôjén volt egy
elôvonulás, ahol birodalmi
lépegetôk vonultak végig, a
házasulandók pedig a Csillagok háborújának zenéjére sétáltak be. Ez azonban
nem gyakori!
Sz. D.

Közel 200 ezer ember dolgozik a város rendben tartásán
ka, póló és a tornacipô. A
kulcstartókat és a pénztárcákat rég lekörözte az angol
humorról tanúskodó alsónadrág, ami most öt karikát
formázva kapható a Camden
Town-i piacon. A szépségszalonokban is megjelent az
igény a brit zászlóra, így kékfehér-piros színû hajkombinációk és körömlakkozás
is kérhetô, busás felárral. A
játékoknak helyet adó komp-

lexumok körül relikviákat
árusító standok állnak majd,
amiknek az önkormányzat
már most kijelölte a helyeit.
– A hercegi pár esküvôje
után ez a következô nagy dobás Londonban, bár az élet
éppen úgy zajlik majd, mint
bármikor, csak több ember
elôtt – nyilatkozta lapunknak
Hannah Winston, aki ÉszakLondonban él, és örül, hogy
otthona távol esik a felhaj-

tástól. – Kissé aggódom a
megnövekedett tömeg miatt,
ugyanakkor tudom, hogy ez
óriási bevétel a városnak, az
én üzletemnek is. Ez megéri
az áldozatot, bár úgy vélem,
London így is, úgy is tele
van turistákkal, és már rég a
legnépszerûbb világvárosok
egyike – magyarázta a fiatal
lány, akinek szépségszalonja
van London belvárosában.
szd

Nehéz eligazodni a méretek között
Hiába EU-szabvány, több külföldi ruhagyártó még a
saját nemzeti méretrendszerét használja, azt tünteti fel
a ruházati termékeken. Ezért a ruhaboltok többségében
szinte lehetetlen eligazodni, melyik méretet is célszerû levenni a vállfáról.
gyar vásárlók – mondja Tóth
Csabáné, a Szegedi Divatiskola vezetôje. – Az uniós
szabvány a nôknél három
magasságméretet vesz alapul (160 cm, 168 cm és 176
cm), ehhez kapcsolódnak a
ruhaméretek. A 168 centis
testmagasság a legtipikusabb: a legkisebb méretjelölés 34-essel (ritkán 32-essel)

kezdôdik, amihez 80 centis
mell, 69-es derék és 86-os
csípô körméret tartozik. Ehhez képest más méretjelölésekkel dolgoznak az angol,
francia és olasz ruházati
cikkek gyártói, amelyek mérettáblázatai a jobb ruhaboltokban is megtalálhatóak.
Attól nem kell tartani, hogy a
gyártók nem a méretezésnek
megfelelôen gyártják a ruhákat, hiszen a fogyasztóvédelmi hatóság a kereskedelmi
megjelenést és a gyártót is
szigorúan ellenôrzi. Az európai forgalomban szereplô
ruhák címkéin a nemzeti méretjelölést kötelezô használni, illetve feltüntetni.
A szakember szerint a német méretezéssel az a gond,
hogy míg a mellkörfogat
és a csípôméret között 6
centi eltéréssel számol, a
magyar nôknél átlagosan 4
centiméteres ez a méretkülönbség. – A jó ruhaszaküzletben ugyanakkor hiába
van többféle méretezés, az
eladók azok, akik leginkább
a bizonytalan vásárló segítségére lehetnek, hiszen
egy szempillantás alatt meglátják, hogy kinek milyen
méretû ruhára lehet szüksége.
Gombás Bálint

Nem biztos, hogy „szertartásszerû” zenét kérnek

Ne etessük naponta
a húsevô növényt!
Ha húsevô növényekrôl hallunk, általában valamilyen
egzotikus virágra gondolunk, pedig Magyarország területén is élnek bogarakkal táplálkozó növények. Megyeri Szabolcs kertészmérnököt kérdeztük az úgynevezett
rovaremésztô növényekrôl.
– Magyarország északnyugati területén, tôzegmohás
társulásokban
honos
a
körülbelül 5–15 centi magas kerek levelû harmatfû
(Drosera rotundifolia), amely
júniustól augusztusig virágzik. Fokozottan védett fajról
van szó. Ugyancsak vizes
élôhelyeken, lápréteken él

a lápi hízóka (Pinguicula
vulgaris) amely május-júniusban virágzik. Ezen növények, akárcsak az orchideák, hazánkban általában
védett, de legalábbis ritka
fajok. Otthoni neveléshez
szaküzletekben vásárolható fajtákat javasolnék. Általánosságban elmondható,

Fotó: illusztráció

Fotó: HT

Bábeli zûrzavar
a ruhaméretekben

– Magyarországon a gyártók az európai uniós szabvány szerint jelölik a méretezést, amely megegyezik
a német rendszerrel. Mindemellett elterjedt még az
olasz, a francia és az angol jelölés is, és ritkábban
ugyan, de a többitôl szintén
eltérô, amerikai méretezéssel is találkozhatnak a ma-

Van, aki a Star Wars
zenéjére esküszik

Fotó: illusztráció

II

A kerek levelû harmatfû júliusban, augusztusban virágzik

hogy tartásukhoz magas
páratartalom és sok napfény
szükséges, de a közvetlen
napsütéstôl óvni kell ôket.
Célszerû terráriumba ültetni
vagy a fürdôszoba ablakában nevelni a növényeket,
ha az nem déli tájolású. Tápoldatozni tilos ôket, mert a
tápanyagot a megemésztett
rovarokból nyerik. Azonban
nem szabad naponta etetni
bogárral, a növény úgyis elfogja a számára szükséges
mennyiséget.
gb
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Vikinek hiányzik
Flipper Öcsi

Markos György: Igenis vannak pótolhatatlan emberek!

Alfonzó 100 éves lenne

Fotó: archív

– Az édesapjának kalandos élet jutott, volt artista,
színész, táncos, és bejárta
egész Európát, mindezt a
viharos XX. század legcudarabb éveiben.
– Apámnak nagyon kemény élete volt. Dolgozott
autószerelôként Párizsban,
birkózó lett, majd artista, járt
Afrikában és pankrátorként
Törökországban. Nehezen jutott el az elôadó mûvészetig,
a sikerekig, és akkoriban
még nem voltak tehetségkutató mûsorok, mindenért keményen meg kellett küzdeni.
– A kitérôk ellenére mégis
a színészetnél, a paródiánál
kötött ki, így szerette meg egy
egész ország.
– Ez is egy érdekes történet. Artistaként éppen egy
komoly számot adtak elô,
amikor a partnernôje véletlenül leszakított apám ruhájából egy darabot, mire apám
viszonzásképpen leszakította a nô ruháját, és ez addig
ment, amíg ott álltak egy bugyiban meg egy nadrágban.
A közönségnek ez annyira
tetszett, hogy ez lett az állandó számuk. Innen indult el

Elmenekült
a légió elôl

Alfonzó mûfajt teremtett, nem lehetett utánozni
apám a színészet, a paródia
irányába, jöttek a szerepek,
aztán a saját mûsorszámok,
filmek. A montreaux-i tévéfesztiválon többször is díjat
kapott, a Keménykalap és
krumpliorr pedig Amerikában
is sikeres lett. A humor, amit
ô képviselt, abszolút nemzetközi volt. Apám öt nyelven
beszélt, például 1957-ben,
amikor Belgiumban éltünk,
egy gálán a királynônek franciául poénkodott, és ugyanolyan sikere volt, mint itthon.
Apám mûfajt teremtett, amit

nem lehet utánozni. Ezt csak
ô tudta, és aki megpróbált
valamit ellopni tôle, az belebukott. Én néhány éve kíváncsiságból megcsináltam A
hegedûmûvész címû számát
a tévében, és akkorát buktam
vele, hogy csak na!
– Milyen édesapa volt
Alfonzó?
– Öntörvényû, kemény
ember volt, kicsit magának
való, aki kevés embert engedett közel magához. Fegyelmezett volt, becsületes
és következetes, nem tûrte

Alfonzó életének kalandos pillanatai közül való az
alábbi történet, amit egy
1987-es
rádióinterjúban
osztott meg a közönséggel, amikor arról kérdezték, valóban belépett-e az
idegenlégióba. – Nem belépésnek nevezném, beugrattak. Ültünk egy bisztróban, Párizsban, nem
voltunk részegek, de jó
hangulatban voltunk, amikor megjelent két úriember
a szerzôdéssel. Akkor én
már artista voltam, elém
tettek egy szerzôdést, és
aláírtuk nyolcan. Én voltam
az egyetlen, aki néztem a
pecsétet, alig lehetett látni, de rá volt írva, hogy
Legione Prongier. Nagyon
megijedtem, kimentem a
WC-re, volt ott egy kis ablak, és azon kimásztam.
a simlit senkitôl, de ahol kellett, segített. Utólag már sajnálom, hogy sokszor nem
hallgattam rá. Néha túlzottan
liberális volt, amikor engem
a fôiskoláról kirúgtak, anyám
egy hatalmas pofont adott,
apám annyit mondott, gratulálok, pilóta lettél, te vagy
az elsô színész, aki repült a
fôiskoláról. Hatalmas ûr maradt apám után. Azt mondják, nincsenek pótolhatatlan
emberek, de szerintem vannak. Apám ilyen volt.
FeM

Bodrogi Gyula lesz a Pókember

Három fiatal írja a Nemzeti Színház új musicaljét,
a szerzôk Kimmel Tamás,
Makranczi Zalán és Mátyássy
Bence. A darab körül
egyelôre nagy a titkolózás,
annyit lehet tudni, hogy a
színpadon képregényekbôl
ismert szuperhôsök jelennek meg, mint az ország
megmentôi. Törôcsik Marit
felkérték a Macskanô szerepére, míg Bodrogi Gyula a
Pókembert alakítja majd. A
darab története szerint a gonosz erôk Magyarország vízkészletére pályáznak, ám ezt
az akcióhôsök aligha hagyják majd. – A levegôbe nem
szeretnék beszélni, sokat
nem tudok a darabról, csak
annyit, hogy a szereposztás
szerint én leszek a Pókember
– mondta lapunknak Bodrogi

Fotó: HT

Bodrogi Gyula ôsszel
a Pókember bôrébe bújik,
noha a készülô darabról
nem sokat lehet tudni. A
Nemzeti Színház új musicaljét még írják, az elsô
hírek szerint a darabban
olyan színészóriások játszanak, mint Törôcsik Mari
és Bodrogi Gyula.

Bodrogi várja a vadászidényt

Gyula, aki kiválóan érzi magát, és volt feleségével, Voith
Ágival közös mûsorukkal is
járják az országot. – A Minket
nem lehet elfelejteni darabot csináljuk, vannak benne
különbözô élethelyzetek, dalok. Nemsokára Szlovákiába indulunk. Azért az egész
nyarat nem töltöm munkával,
de még konkrétumokat e téren sem tudok. Nem vagyok
az a nyaralós fajta, általában
elôzô nap dôl el, hogy mit
csinálunk. Nem szoktam a
pihenéseket megtervezni.
Kirándulni, vagy csak úgy kifeküdni a napra nem igazán
szeretek, inkább vadászni
szoktam, vagy a fiam szállodájában pihenek Inárcson
– mondta a Nemzet Színésze, aki rendszerint Stohl
Andrással járja a magyar vadászterületeket. – Negyven
éve vadászok, mindenfelé
szívesen megyünk. Meg van
szabva, hogy mire lôhetünk,
aminek a szezonja van, arra
vadászunk. Nagyon szeretek fôzni, az elejtett vadból
bográcsban egy jó pörköltet
vagy kemencében egy malacsültet csinálni.
Nagy Orsolya

Marót Viki nehezen viseli szeretett bátyja hiányát. Flipper Öcsi ötvenéves lett volna a napokban, a zenész három és fél éve távozott közülünk. Születése évfordulóján
édesanyja és húga koszorúval tisztelgett emléke elôtt.
– Csináltattunk egy koszorút és kimentünk a temetôbe.
Nagyon nehéz nap volt a bátyám születésnapja, az egész
napot végigsírtam. Az egész
nap róla szólt, történeteket
meséltünk, nagyon nehezen
tartottam magamat, anyukám vigasztalt. Pedig egy
anyának nagyobb fájdalom
lehet, mint egy testvérnek –
mondta lapunknak szomorúan Marót Viki. – Öcsi zenei
ízlése nagy hatással volt rám,
anyukám rendszeresen vitt a
koncertjükre és mindig ámu-

lattal néztem ôket a színpadon. Nem volt kérdés, hogy
én is jampi leszek – mondta
Viki. – Nagyon sok hasonlóságot látok a kisfiam, Ádám
és a bátyám közt, de nem
akarom mindenáron belebeszélni, hogy hasonlítanak,
és a kisfiam lelkét sem szeretném ezzel terhelni. Ettôl
függetlenül a szeme színe és
a temperamentuma nagyon
hasonlít Öcsiére. Sokszor
olyan érzés, mintha Öcsi
gyermekkori fotóját látnám!
N. O.

Fotó: HT

Idén lenne százéves Markos József Alfonzó, a született világpolgár, polihisztor,
színész, parodista, artista.
Halálának 25. évfordulója
alkalmából fiával, Markos
Györggyel beszélgettünk
a legendás édesapáról,
akinek életét számtalan véletlen esemény fordította a
pálya és a sikerek felé.

III

Marót Viki tudatosan lett jampi

Robert Pattinson
Józsefvárosban
Budapesten, a Horváth Mihály téren van egy kapualj,
amelyet sûrûn láthatunk nemzetközi szuperprodukciókban
is. A napokban Bruce Willis stábja forgatott itt, egy orosz
hotel bejáratát alakították ki a kapualjban, korábban pedig a
Robert Pattinson Bel Ami, a Szépfiú címû Párizsban játszódó filmjében volt több jelenet helyszíne a józsefvárosi tér.
Varga Judit Emmy-díjra
jelölt díszlettervezôt kérdeztük, szakmai szemmel miért
jó választás a pesti Horváth
Mihály tér. – Budapest azért
is népszerû a külföldi filmesek körében, mert számos
korszakra és számos európai
nagyvárosra jellemzô építészeti stílus megtalálható itt.
Tökéletes helyszín Budapest
akkor is, ha Berlint, Londont,
Párizst vagy éppen most
Bruce Willis esetében Moszkvát kell megjeleníteni a film-

ben. Van egy másik praktikus
ok: bonyolult és hosszadalmas feladat egy újonnan épített díszletet úgy átalakítani,
hogy az régiesnek, kopottasnak tûnjön. Budapesten sok
olyan épület van, ami megfelel ennek az elvárásnak. A Bel
Ami címû filmben azért is volt
remek választás ez a Horváth
Mihály téri kapualj, mert illik
ahhoz a századelôt megidézô
hangulathoz, amelyben a film
játszódik.
gb

Jelenet a részben Budapesten forgatott Bel Ami címû
filmbôl
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Trokán Péter
szôlôsgazda lett

Menyhárt Jenô: a válság a rossz rendszer velejárója

„Nem lehet mindig harcolni!”

– Jelenleg színházakban
játszik, az utca embere mégis elsôsorban Jánosként ismeri a Szomszédokból. Nem
hiányzik a televíziós jelenlét
az életébôl?
– Szép emlékek fûznek a
Szomszédokhoz. Tizenhárom évig ment a sorozat, ez
elég sok idô. Természetesen, ha lenne lehetôségem
egy új sorozatra, bevállalnám. Mindemellett szeretek
színházban dolgozni, de
egyre többet kell vállalni ahhoz, hogy a színház életben
maradjon.
– Ön a szombathelyi színház tagja, nyáron azonban a
fôvárosban, az Abigélben is
feltûnik.
– Ez egy sûrûbb idôszak
az életemben, sokat kell jönni-menni. Ha utazom, általában vonattal megyek, nem
kocsival, mert így tudok szerepet tanulni útközben. Most
kicsit még zaklatottabb lesz
az életem, remélem, megéri.

– Borlovaggá ütötték, milyen feladatokat lát el?
– Az egri vidéknek vagyok
a borlovagja, a feladatom,
hogy a helyi borokról jókat
mondjak, ami nem esik nehezemre. Az egerszóláti bor
tényleg nagyon jó. Amúgy
magam is amatôr borász vagyok, a Balaton-felvidéken
van egy kis szôlôm.
– A barátai az ön borát is�szák?
– Nem szoktam hozni belôle, lent van hordóban, csak
akkor kóstolhatják meg, ha
lejönnek hozzám.
– Elég sok mindent kipróbált. Televíziós mûsora is volt
régebben az egyik csatornán.
– Egy kulturális mûsort
vezettem, csináltam egy darabig. Ma már sokkal nehezebb lenne teljesen független mûsort készíteni, mert a
kultúrába is beszivárgott a
politika. Ilyen feltételek mellett nem is fûlne hozzá a fogam.
Nagy Orsolya

Menyhárt Jenô, az URH és az Európa Kiadó alapító
tagja ismét Magyarországon van, sôt, nyáron zenélni is
fog. Lapunknak úgy fogalmazott: senkitôl nem lehet elvárni, hogy állandóan a barikádokon harcoljon. A 80-90es évek alternatív ikonja most környezetvédelemmel foglalkozik. A beszélgetés elején leszögezte, hogy dacára a
koncerteknek, Európa Kiadó nincs is.

Fotó: HT

Trokán Péter a Szomszédok óta játszott a Tûzvonalban
és egy epizódszerep erejéig feltûnt a Barátok Köztben
is. A színész ingázik Szombathely és Budapest között,
mint mondja, ma már teljesen a színháznak él. Ha nem
játszik éppen, akkor szôlôt termeszt, amibôl bort készít
Balaton-felvidéki birtokán.

Menyhárt Jenô: Elmúlt a lázadás

– Miért nincs Európa Kiadó?
– Mert ez az együttes már
nem létezik. Ha néha találkozunk, akkor játszunk.
– Mindazt, amit az együttes, a korszak jelentett, azt el
is engedte?
– Elmúlt.
– Sokan, akiknek a fiatalságuk ikonja volt, úgy érzik,
hogy becsapta ôket, azzal,
hogy már nem lázad.
– Akkor ôk leegyszerûsítik
a helyzetet. A harcot nem kilóra mérik, másrészt én a saját történetemet folytattam.
Engem nem a szembenállás foglalkoztatott soha,
hanem az, hogy mennyire
érvényes az, amit csinálok.
Nem kell mindenkinek társadalmi mûvészetet csinálnia.
Senkitôl nem lehet elvárni,
hogy állandóan a barikádokon harcoljon!
– Ön, illetve az együttes
harcolt a ’80-as években?
– Az Európa Kiadó egyrészt szemben, másrészt
háttal állt az akkori rendszernek, amit nem tolerál-

tak. Ezért, ahhoz, hogy azt
csinálhassuk, amit akartunk,
bátor elszántságra volt szükség. Abban mindig van valami harcos, ha az ember a
határokat próbálja tágítani.
Én sosem gondoltam a szövegeinket, a mûködésünket
politikai tettnek.
– Ha most Magyarországon élne, mivel fordulna
szembe?
– Ez egy komplexebb
helyzet, mint ami a ’80-’90es években volt. Sok égetô
probléma van, amit semmiképp nem hagynék figyelmen kívül. Ilyen a környezetvédelem, ami szerintem
nagyon meghatározza az
elkövetkezendô évtizedeket.
A világválsággal kapcsolatban sincsenek feltéve az
igazi kérdések. Ha megfogalmaznánk, hogyan jött létre a válság, hamar kiderülne,
hogy ez egy rendszerprobléma. Az igazi kérdés tehát
az, hogyan lehet egy jobban
mûködô, élhetôbb rendszert
felépíteni.
szd

Huszonöt éve szeretne becsengetni Lucélia Santoshoz

Mit csinálna Isaura 300 forinttal?

Trokán nem hoz bort a barátainak

Rita rendôrnô lesz
Férfias szakmát választott
magának a 18 esztendôs
Kôvári Rita. A fiatal lány immár
tizenhárom éve a fitnesznek
él, életében hamarosan egy
nagy váltás következik: a
fitneszbajnok a készenléti
rendôrséghez megy dolgozni. – Nálunk családi hagyomány a rendôrszakma. Mindkét szülôm, a nagypapám és a
bátyám is rendôr. Kézenfekvô
volt, hogy én is rendôr leszek
– magyarázta Rita, aki gyerekkorában is a fiús dolgok
iránt érdeklôdött. – Mivel
bokszoltam, nem félek a keményebb helyzetektôl, mint
például egy tömegoszlatás.
Soha nem voltam verekedôs,
de olyan volt már, hogy megtámadtak. Én gyôztem!
NO

A fiús dolgok érdeklik

1987. január 13-án az esti
híradóban vezetô hír volt,
amint Lucélia Santos Magyarországra érkezett és a
fôvárosban sétált egyet. A
riport címe ez volt: Isaura
felszabadultan sétálgat. A
címadás nemcsak humoros
volt, de jól mutatta, hogy a
magyar tévénézôk közül sokan valósnak hitték a hányattatott sorsú rabszolgalány
életét, bizonyos hírek szerint
még pénzt is gyûjtöttek, hogy
felszabadítsák ôt. Ez utóbbi sosem bizonyosodott be.
– Megrázó volt, hogy mennyire
sokan azonosultak a filmmel
– mesélte lapunknak Detre
Annamária, aki Isaura magyar hangja volt. – Elôfordult
fellépéseken, hogy azt hitték,
én vagyok Isaura. Ez nagyon
kínos volt, mert el kellett magyarázni, hogy én nem az a
színésznô vagyok, hanem
csak a magyar hangja. Valaki
adni akart nekem 300 forintot,
hogy megválthassam a szabadságom. Kénytelen voltam
elfogadni, hogy ne sértsem

meg – emlékezett nevetve a
színésznô. – Amikor Lucélia
Santos Magyarországon járt,
találkoztunk.
Menedzsere
volt, ami nekünk akkor még
teljesen szokatlan volt, mindent ô intézett Lucéliának –
emlékezett Detre Annamária,
aki szerényen nyilatkozott arról, mit szólt brazil kolléganôje
a szinkronhoz. – Nagyon tetszett neki, bár nagyon eltérô a
hangunk. Az ô eredeti hangja
nagyon mély, én pedig egy
légies, szoprán hangszínben
próbáltam megszólaltatni.
A magyar rajongókat sokkolta, amikor kiderült: Isaura
megformálója messze nem
egy „szende szûz”. 1980-ban
erotikus fotósorozat készült
róla egy magazin számára,
ezek a képek csak jó néhány
évvel késôbb jutottak el a vasfüggönyön túlra. – Santost nagyon meglepte, hogy mekkora
rajongótábora van Magyarországon. Örült neki, de szinte
megdöbbent – mesélte Detre
Annamária. – A népmesei
jellege volt a film varázsa, az

Fotó: archív

Fotó: HT

A napokban ünnepelte 55. születésnapját Lucélia
Santos, az Isaura-sorozat fôszereplôje. A Rabszolgasors
címû filmsorozatot 25 éve vetítették hazánkban, de a
mai napig mindenki emlékszik rá. A címszereplô magyar
hangját Detre Annamária kölcsönözte, aki gyakran került
megdöbbentô helyzetekbe a film miatt.

Leoncio és Isaura a sorozatban
az üzenet, hogy a hátrányos
sorsúak, a szegények végül
gyôzedelmeskednek. Ezzel
azonosulni tudtak a nézôk
– magyarázta a színésznô,
aki reménykedik, hogy még

újra találkozhat Lucéliával.
– Amikor itt volt, kedvesen
meghívott Brazíliába. Azóta
is várom a lehetôséget, hogy
becsöngethessek az ajtaján!
szd
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Nyírô József: A Jézusfaragó
„A föld fölemeli fáradt fejét a fekete felhôk közül”

1942 novemberében a Kállai kormány írótalálkozót szervezett Lillafüreden, ahová
Antal István propagandaminiszter az „ötven legnagyobb
élô magyar írót” hívta meg
tanácskozni. Az államférfiak
csoportját maga a miniszterelnök vezette, Erdélyt Tamási Áron, Wass Albert gróf,
Kós Károly és Nyirô József
képviselte. Négy esztendô
múltán a székelyföldi íróóriások közül ketten már a
hontalanok életét élték, s
csak évtizedek múltán, haló
poraikban térhettek vissza
szülôföldjükre...
Húsz esztendeje lehetett,
amikor Tomanek Gabival beszélgettünk, és ô mesélt egy
tervérôl. Azt mondta Nyirô
Józsefnek van egy csodálatosan szép drámája, a Jézusfaragó ember, azt szeretné, ha Csabán ez színpadra
kerülhetne. Nyirôt akkor még
alig ismertük. Ezt a darabját
’37-ben mutatta be a Nemzeti
Színház, hogy Gabi honnan
ásta elô?! Nyirô a negyvenes
évek végétôl indexen volt, s
csak a nyolcvanas évek végén került le onnan, de akkor

Bartus Gyula és Tamás Simon a Jézusfaragóban
is csak egy elbeszéléskötetét
adták ki.
Az Oriens ’92 euforikus
hangulatában, 1992 tavaszán, hatszázan szorongtunk
a Jókai színházban a Nemzeti Színház Sütô-elôadásán.
Az „Advent a Hargitán” közel negyedórás tapsorkánja után azt gondolhattuk,
Tündérország üzenetébôl
többet-szebbet mi már nem
remélhetünk. Aztán a Jézusfaragó, már a következô
évad mûsortervében helyet

Érintett? Most már igen!
Fehérlaposok a színházban

A második világháború
után, a magyarok kollektív
bûnösségét írásba foglaló
Benes-dekrétumok következménye hetvenötezer felvidéki
magyar kitelepítése lett. Az a
bizonyos fehér lap, amelyen
az értesítés jött, családokat
szakított szét, embereket tett
hontalanná. A kitelepítettek
visszaemlékezéseibôl született meg a Fehérlaposok
rockopera, amelyet a komáromi Magyarock Dalszínház
elôadásában, június elején láthattunk a Jókai színházban.
A produkcióban a dalszínház társulata lépett színre
olyan vendégmûvészekkel,
mint például Varga Miklós,
Pankotay Péter, Bodnár Vivien
és Gerdesits Ferenc. A darab
két felvidéki család életén ke-

resztül mutatja be az 1945 és
1948 között történteket. Hogy
Békéscsabán is láthattuk, az
jórészt Barcs Józsefnének
köszönhetô.
A múltat megváltoztatni
nem lehet, de valamicske
elégtételt adni a túlélôknek
igen. Dr. Molnár Attila, Komárom és Vantara Gyula,
Békéscsaba polgármestere
szeretnék elérni, hogy április
tizenkettedike – a magyarok
Felvidékrôl történô kitelepítésének kezdônapja – a kitelepítettek emléknapja legyen.
Az elôadás szünetében
zajlott egy rövid párbeszéd
a közönség soraiban, amely
akár az est mottója is lehetett
volna: – Érintett? – Most már
igen!
Mikóczy Erika

Temetkezés
Békéscsaba, Szent István tér 9.
(a katolikus templom mellett)

Telefon:

30/327-0988,
20/562-0740

kapott, s lett belôle a csabai
színháztörténet egyik legfényesebb lapja. És Békéscsaba, az (eltervezett) újratemetés elôestéjén ezzel a régi,
gyönyörû viszontüzenettel
tiszteleghetett a Duna Televízión Nyirô József emléke és a
testvérszeretet szívbéli gondolata elôtt. Akik látták akkor
Csiszár Imre rendezését, nem
feledték Bartus Gyula játékát,
vagy épp Gáspár Tiborét. És
Szôke Pali, Tamás Simon,
Kalapos Laci, Mészáros Misi

megdöbbentôen igaz favágó-alakjait sem onnan a távoli havasokból, s a vén Üdô
Mártont. S Éltes Dávidot…
Aki szédült, nyögött, elájult,
föltámadott, de tréfát tréfára
szólt félórányit is kitevô haldoklása közepette… Hodu
József akkori alakítását a
szavak csak nehezen írhatják le. Schöpflin Aladár pont
e darab és e szerep kapcsán
mondta, hogy „egy jó szerep
megemeli a színészt”.
Akik most láthatták a megfakult felvételeket, remélhetôleg át tudták érezni az
elôadás katartikus élményét.
Mi, akik ott voltunk, élményként visszük magunkkal, és
szívbôl reméljük, hogy a szeretet és a hit, amirôl az a Jézusfaragó mesélt, megoldást
ad majd a szomorú esetre,
aminek következtében Nyirô
József lelke és teste még
nem békélhetett meg szeretett szülôföldjén… És újból
hallik majd a vén Üdô Márton
szava a havasi szélben: „A
föld fölemeli fáradt fejét a fekete felhôk közül. Megvirradt,
emberek!”
Szente Béla

Százan tettek
állampolgársági esküt

Vantara Gyula polgármester a városháza dísztermében
köszöntötte az újonnan állampolgársági esküt tevôket a
közelmúltban. Most százan érkeztek Békéscsabára, hogy
átvehessék honosítási irataikat. A Himnusz után Bartus
Gyula Jászai-díjas színmûvész Wass Albert A hontalanság
útján címû versét szavalta el, majd az eskütétel ünnepélyes pillanatai következtek. Vantara Gyula az alkotmány sorait idézte, utalva közös múltunkra, jövônkre, feladatainkra,
az anyanyelv, a gyökerek, a család és a nemzet összetartó
erejére.

Lencsési iskolások
a székelyek nyomában

Összetartozunk

Határon innen és túl

„Kilencvenkét éve fantomfájdalomban élünk”
A gyôztes antant hatalmak vezetôi a magyarok
képviselôivel 1920. június negyedikén íratták alá a trianoni békeszerzôdést. Magyarország területe ezzel
a döntéssel 325 ezer négyzetkilométerrôl 93 ezerre
csökkent, és a tíz évvel azelôtt még 20,8 milliós lélekszám 7,9 millióra esett vis�sza.
Az Országgyûlés tavalyelôtt június negyedikét a
nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Békéscsabán, ezen a napon a
Trianon-emlékmûnél a Berbécs muzsikájára gyülekezett a közönség.
– A fantomfájdalom lényege, hogy a csonkoláson
átesett beteg az elvesztett
testrész helyén lüktetô fájdalmat érez. Mi, magyarok,
kilencvenkét éve fantomfájdalomban élünk, de legalább most már beszélhetünk róla – kezdte beszédét
Balogh Tamás, a Belvárosi
Általános Iskola és Gimnázium tanára.
A szónok emlékeztetett
arra, hogy alig két-három év-

tizede, ha kérdeztünk határon túli testvéreinkrôl, az volt
a válasz: a szocializmusban
a gondok maguktól megoldódnak. Az elhallgatás oda
vezetett, hogy a Magyarországról érkezett turisták
olyan kérdéseket tettek fel
a határon túli magyaroknak:
hol tanultak meg ilyen szépen magyarul? Balogh Tamás hozzátette: ma határon
túli testvéreink újból magyar
állampolgárok lehetnek, át
lehet sétálni a párkányi vagy
a komáromi hídon. Viszont
azt halljuk, hogy a problémák maguktól megoldódnak
az európai közösségben...
Hitet és reményt adhat, hogy
csak Békéscsabán eddig
közel ezren tettek állampolgársági esküt.
A Trianon-emlékmûnél a
belvárosi iskolások és a Bartók Béla Vegyes Kar adott
mûsort, majd a koszorúzás
következett. A tömeg aztán
szétszéledt, ki-ki azokra a
felmenôire, ismerôseire gondolva, akik a határon túl is
ôrzik nyelvünket, magyarságukat.
Mikóczy

A Lencsési iskola hetedikesei Csomósné Tanka Ilona
tanárnô és a Bethlen Gábor Alapítvány által kiírt Határtalanul pályázat jóvoltából háromnapos kirándulást tettek
a „székelyek nyomában”. A pályázaton hétszáznyolcvanezer forintot nyertek, ebbôl negyvennégy hetedikes kirándulhatott Erdélybe öt pedagógus kíséretében. Jártak
Csíksomlyón, Korondon, Farkaslakán, lovas szekerekkel
mentek fel a Hargitára, ajándékokat és mûsort vittek Csíkrákosra, valamint a szovátai árvaházba. Felejthetetlen élményekkel tértek haza.

Adományt vittek Dévára
a Kazinczy iskolások

A Kazinczy Ferenc Általános Iskolában (volt kettes iskola)
hagyomány, hogy a hatodik évfolyam Dévára kirándul, és
az utat összekötik a Böjte Csaba nevéhez kötôdô árvaház
meglátogatásával. A közelmúltban a kazinczys gyerekek
Mészáros Ilona tanárnô szervezésében, Szeleczki Erzsébet
igazgatónôvel együtt jártak Máriaradnán, a sólymosi várban és Déván. Az árvaházba ruhanemût, játékot, könyvet,
tisztítószereket, tartós élelmiszereket és édességet vittek,
az elôzôeket maguk gyûjtötték, az utóbbit Gerhard Stengel
ajánlotta fel.
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serdülôk aranycsapata –
szurkolók aranycsapata

Múlttal a jövôbe – most! Baji Balázs: „végre lekerült
Az Elôre-évszázad legjobbjai
a teher a vállamról”
Az Elôre-évszázad legjobbjait megválasztó szavazássorozat keretében májusban az Elôre-évszázad legjobb labdarúgócsapatára szavazhattak az olvasók, az internetezôk.
Ötvenöt játékos nevét adta meg elôzetesen a játékot
szervezô Elôre Centenáriumi Bizottság (ECB) – nagyjából
posztok szerint –, és a beérkezett szavazatok alapján állították össze az Elôre-évszázad „A” és „B” válogatottját.

Két gyôztes csapat vívott gálameccset a szurkolókkal
Az 1980-as évekbeli elôrés értekezletek egyik aranyköpésévé vált Such „tanító” (Such Sándor) gyakori fociszponzori kijelentése: „A futball az egyetlen sport, amelyet
lábbal játszanak”. Persze a csabai labdarúgás nemcsak
ennek a mondatnak köszönhetôen kapta meg a mértéken
felüli dotációt, hanem mert akkoriban az NB I-es vagy épp
NB II-es együtteseink játszva tízezreket szippantottak be
a Kórház utcai lelátókra. De vajh’ mit ér a nagycsapat, ha
nincs igazi hátország?
Történetesen a ’84-es és
a ’85-ös, utolsó évfolyamos
békéscsabai serdülôk (a teljesség igénye nélkül: Bánfi,
Belvon, Kanál, Marik, Miklya,
Németh, Kasik) tagjai egyegy aranyéremmel a nyakukban tértek haza a bajnoki
fordulót követôen. Sajnos a
közel három évtizedes ikersiker folytatása még a mai
napig várat magára.
Azonban az Elôre centenáriumi esztendô jegyé-

Uniós
élelmiszersegélyprogram
Az Európai Unió által finanszírozott EU élelmiszersegélyprogramot a Mezôgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal
szervezi. Az országos program keretében az EU-s forrásból elôállított élelmiszereket az MVH a vele – nyertes
pályázat alapján – szerzôdött
segélyszervezetek, így a
Gyermekélelmezési Alapítvány közremûködésével juttatja el a magyarországi rászorulók részére.
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata a Békéscsabai Kistérségi Életfa
Szociális Szolgáltató Központ
közremûködésével idén májusban közel két tonna tartós
élelmiszerrel (tej, kakaó) és/
vagy vitaminkészítménnyel
tudott segítséget nyújtani ezer rászoruló békéscsabai polgárnak. Az EU
élelmiszersegély-program
elôreláthatólag ebben az
évben ôsszel is folytatódik,
akkor ismét hasonló menynyiségben segítenek tartós
élelmiszereket tartalmazó
csomaggal az egyéneknek,
családoknak, a békéscsabai
rászorulóknak.

ben, a két gyôztes csapat
a napokban egybegyúrva
gálameccset vívott az Elôre
szurkolók együttesével. A
családias mérkôzést (4–1 a
„profiknak”) követôen Frankó Attila ötletgazda a pálya
szélén kerek perec aláhúzta,
sikereik nem jöttek volna létre, ha nem veszi körül ôket
Szombati Gyuri bácsi edzô
vagy Such Sándor technikai
vezetô oltalmazó szigora.
S. T.

Az Elôre-évszázad legjobb
labdarúgócsapata: Gulyás
István (kapus), Csató Sándor,
Szenti Zoltán, Kerekes Attila,
Láza János, Mracskó Mihály,
Pásztor József, Szekeres József, Szarvas János, Kulcsár
Sándor, Németh Lajos.
A „B” válogatottba Amsel
Ignác, Királyvári Károly, Bánfi
János, Balog Zoltán, Fabulya
György, Belvon Attila, Viorel
Vancea, Árgyelán János,

Balról jobbra: Bökfi János, Unyatinszki Mihály, Pásztor
József, Gulyás István, Láza Jánosné, Szenti Zoltán,
Mracskó Zoltán, Szarvas János

www.csabaimerleg.hu

Ötvenéves találkozó
Egy különleges közösség

Nemrégiben tartotta ötvenéves érettségi találkozóját a Rózsa Ferenc Gimnázium 1962-ben végzett IV/A
osztálya. A régi, nagytemplomra nézô teremben, tizedik
alkalommal dr. Molnár László vezette az osztályfônöki
órát, és további két tanár,
Kiss Ferenc és Ondrik István
is megtisztelte jelenlétével
az alkalmat.
Az osztályfônöki órán
huszonhatan voltak jelen,
tizenegyen már csak lélekben lehettek ott: Gyeraj András, Jurik Tibor, Kiss János,
Penczi Imre, Rideg Mihály,
Szendy Béla, Szóráth Károly,
Tomka Lajos, Varga János,
dr. Vimláti László, Zsilák Mátyás. A szervezôk az ünnepi
alkalomra készülve felkeresték elhunyt osztálytársaik
sírját, ahova koszorút vittek,
és elhelyezték az osztálytalálkozó meghívóját is...
A találkozón az öregdiákok beszámolói alapján az
egyéni sikerek és kudarcok
mellett egy példaértékû közösség elmúlt ötven éve rajzolódott ki. Tanszékvezetô

Váczi Zoltán, Melis Béla, Vágási Sándor került be.
Az Elôre-évszázad ökölvívója Gedó György, az Elôre
évszázad röplabdázója Fésüs
Erzsébet, az Elôre-évszázad
tornásza Ónodi Henrietta, az
Elôre-évszázad úszója Szabados Béla lett.
A sportolók diplomát és sárga rózsát kaptak, majd megtekintették a dicsôségfalat.
V. A.

egyetemi tanártól szakmájában kiváló szakemberig,
orvosoktól mérnökökig, a
vállalkozótól kutatóig a legkülönbözôbb emberek tartottak és tartanak össze évtizedek óta – talán világunk
nem lenne ennyire megosztott, ha több ilyen közösség
létezne.
A találkozó résztvevôi:
ülô sor – Félix József, Majoros Sándor, Kiss Ferenc
és Ondrik István tanár, dr.
Molnár László osztályfônök,
Dutkon László, Urbán Imre,
Kovács János, Nagy Imre;
középsô sor – Borbola László, Kávási Ferenc, dr. Salát
Géza, Farkas Zoltán, Turák
András, dr. Juhász Béla,
Sallai Lajos, Nemes László, Meszlényi Ernô, Szomi
Miklós, Tóth Lajos; hátsó
sor: dr. Sztaniszláv Dániel,
Flender János, Gorondi István, Pauló Mihály, Gábel István, Rozgonyi Zoltán, Debreceni Mihály, Megyeri Lajos,
Lamper Lajos, Kesjár Mihály.
A képrôl hiányoznak: Palásty
László, Várfalvi Mihály és
Vintze Sándor.

„Úgy érzem, még vannak tartalékaim”
Baji Balázs, a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club
sportolója 110 méteres gátfutásban, 13.51 másodperces
idôvel teljesítette az olimpiai indulási A szintet a közelmúltban, Prágában. A csabai gátassal beszélgettünk.
– Már februárban, egy sajtótájékoztatón szó esett arról, hogy komoly esélyed van
kikerülni Londonba. Azóta
eltelt négy hónap, nem halogattál túl sokáig?
– Hál’ istennek az eddigi
versenyeimen is a levegôben
volt a szint, hiszen csak századokkal maradtam el az
eredménytôl. Június elején,
Bydgoszcz-ban két század
hiányzott, úgy hogy borzasztó nagy ellenszél fújt. Most,
hogy sikerült, ez a teher
végre lekerült a vállamról, és
nyugodtan versenyezhetek
tovább. Jön az Eb, majd az
olimpia, ott pedig nyilván a

legjobb formámat szeretném
hozni.
– Lappang még valami
meglepetés?
– Úgy érzem, még nem vagyok csúcsformában, ugyanis az edzômmel, Medovarszki Jánossal egyszerre
csináltuk a nehezebb edzéseket és a versenyeket. A prágai
futásom se technikailag, se fizikailag nem volt tökéletes.
Úgy érzem, még vannak
tartalékaim, sok maradt bennem. Bízom abban, hogy ez
a lehetô legjobb helyen, Londonban, az olimpián mutatkozik majd meg.
Such Tamás

streetball Békéscsabán
Június 24-én, vasárnap ismét streetball a Szent István
téren. Nevezni június 22-éig
lehet a Csaba Center információs pultjánál. További információ Vida Andrástól kérhetô
a +36-30/218-8862 telefonszámon vagy a vivabandi@
mailbox.hu e-mail címen.
A Központi Streetball Iroda címe: 1134 Budapest,
Dózsa György u. 53. (Budapesti Honvéd), telefonszáma:
+36-30/270-7179, e-mail címe:
streetballnet@streetballnet.hu

Gps-es verseny
a vízmûben
GPS-szel támogatott tájékozódási versenyt rendezett általános iskolásoknak
a Vásárhelyi Pál szakközépiskola. Az iskola beiskolázási területérôl negyvenöt
versenyzô regisztrált az
erôpróbára. A szervezôk
a verseny helyszínéül a
Békéscsaba keleti részén
fekvô zöldövezetet jelölték
ki, a start és a cél pedig az
iskolánál, a Deák utcában
volt. A feladat végrehajtása
során a versenyzôk a kijelölt útvonalon öt állomást
érintettek, végül visszatértek a kiindulási pontra. A
legjobb csapat negyvennégy perc, a leggyengébb
százharmincnyolc perc alatt
teljesítette a távot. A GPS-t
az iskola késôbbiekben is
népszerûsíteni szeretné.

A streetballfesztivál évrôl évre népszerûbb
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Erdômérnök csodás
almáskerttel

A katasztrófavédelem
nemzeti ügy

A szeretet szimfóniája
Jubilált a Mariann balett

Katasztrófavédelmi riasztással kapcsolatos tájékoztatót tartottak a városháza dísztermében június tizennegyedikén civilek, karitatív és egyéb szervezetek képviselôinek
részvételével.

Kocziszky János nyolcvankét évesen is kertészkedik
Kocziszky János portáját a Mester utcában hetvennégyféle fenyô díszíti, az udvaron díszgalambokat látni, a ház mögötti kertben pedig hatszáz darab almafát,
merthogy a többi – szám szerint hatezer – a kárpótlásból
visszakapott földjén terem. Kocziszky János ma, nyolcvankét évesen is sokat dolgozik, szívesen kertészkedik,
a Lencsési és a Stark Adolf kertbarát kör vezetôségi tagja. Az aktív idôsödés európai éve kapcsán indult sorozatunkban most tôle próbáljuk ellesni, hogyan csinálja,
hogyan ôrzi meg vitalitását nyolcvan éven túl is.
– Honnan a kert, a gyümölcsös iránti múlhatatlan szeretete?
– Mindig szerettem a kertet. Kertészeti technikumba
jártam Eszterházára (ma
Fertôd), ott volt gyümölcstermesztô szak, ezért az ország
másik felére mentem tanulni. 1950-ben érettségiztem,
majd Sopronban tanultam az
erdômérnökin, de a kertészet
is a látókörömben maradt.
– Hol dolgozott, mivel foglalkozott korábban?
– A gyulai erdôgazdaságnál, a pósteleki kastélyparkban kezdtem a pályát 1955ben. Tíz évig szolgáltam az
erdészetet, aztán Békéscsabán a kertészeti vállalatnál
dolgoztam, telepvezetô lettem a tévétoronnyal szemben levô faiskolánál, a nagy
almást is mi telepítettük. Innen a központba kerültem,
a cég fômérnöke és igazgatóhelyettes voltam. Aztán a
téeszszövetségen belül viszszakerültem az erdészethez,
onnan mentem nyugdíjba
ötvennyolc évesen.
– Nyugdíjasként mi késztette arra, hogy kialakítsa a
saját „almásbirodalmát”?
– A nyugdíjba vonulás után
pár évig azon gondolkodtam,

mit csináljak „vénemberként”, aztán jött a kárpótlás,
visszakerültek hozzánk a földek, két hektárt meghagytam
magamnak, abból lett az almáskert hatezer darab fával.
A telepítést nyugati mintára
végeztem, és holland, vírusmentes, minôségi anyagból
dolgoztam, de megérte,
minôségi a termés is, megveszik a kiskereskedôk. Nagyüzemi módszerekkel dolgozom, minden gépesítve van,
de a fiaim nélkül nem mertem
volna belevágni. Az egyik
fiam gépészmérnök, a másik számítástechnikával foglalkozik, nagy segítségemre
vannak, öt unokám közül viszont egyik sem maradt Békés megyében.
– Mit tanácsol? Hogyan
ôrizhetjük meg a munkakedvünket, vitalitásunkat egészen
hosszú ideig? Önnek hogy sikerült?
– A géneknek van szerepük
benne, de fontos a mértékletesség is. Szeretem a konyhát, a jó bort, de sem ételbôl,
sem italból nem vittem túlzásba. Emellett pedig mozogni,
ténykedni kell a kornak, az
erônlétnek megfelelôen – én
ma is így élek.
Mikóczy Erika

Viczián György tûzoltó
alezredes, tûzoltó parancsnok a január elsejétôl életbe
lépett jogszabályi változásokat ismertette, és az új
feladatokból adódó szükséges és elengedhetetlen
szemléletváltás fontosságát
emelte ki. Szólt a polgárvédelmi feladatokról, a kialakulóban lévô új irányítási
rendszerrôl, valamint a veszélyes üzem, illetve a veszélyes anyagszállításra vonatkozó törvényi elôírásokról
is. Hangsúlyozta, hogy az
állampolgárok, önkéntes
és civil szervezetek, önkormányzatok, tûzoltók, állami

szervek összefogására van
szükség, hisz a katasztrófák
elleni védekezés mindannyiunk ügye: nemzeti ügy. A közös cél az, hogy a különbözô
veszélyek megelôzhetôek
legyenek, illetve a káros következményeket a minimálisra csökkentsék. A feladatok
összehangolása érdekében
a polgármestereknek közbiztonsági referenseket kell
kinevezniük, akiknek a feladata a közbiztonság javítása az adott településen. A
gyakorlat jó volt arra, hogy
katasztrófahelyzetben mindenki tudja, mi a dolga.
V. A.

Csabai pálinka Klub

A pálinkakultúra „alázatos hívei”
Februárban alakult meg a Csabai Pálinka Klub, amelynek tagjai a kulturált alkoholfogyasztást, a valódi pálinkát
szeretnék népszerûsíteni. Legutóbbi összejövetelükön a
Viharsarki pálinka került terítékre.
– Februárban a békéscsabai turisztikai konferencia a pálinkaturizmust
járta körül. A konferencián
Vértes Tibor fôzômester elmondta, hogy nincs még
egy ilyen bérfôzetôkkel és
pálinkafôzdékkel teletûzdelt
szegmense az országnak,
mint Békés megye. Ideje volt
tehát megalapítani a Csabai Pálinka Klubot! A tagok
között vannak, akik fôznek
vagy fôzetnek pálinkát, vannak rendezvényszervezôk,
és vannak, akik azért jönnek, mert egyszerûen csak
szeretik a pálinkát. Közös

bennünk, hogy a pálinka
kultúrájának alázatos hívei
vagyunk – tájékoztatta lapunkat Varga Gábor titkár.
A klub korelnöke idôsebb
Kutyej Pál, elnöke Lukácsi
Sándor fôzômester. A tagok
havonta egy-egy gyümölcsöt járnak körül, márciusban a birspálinka, áprilisban
az eperpálinka, májusban a
vegyes pálinka volt soron,
júniusban pedig Borsodi
László és Tonka István Viharsarki pálinkáját ismerhették
és kóstolhatták meg a klubtagok az Elefánt sörözôben.
M. E.

FElHÍvás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Békés
Megyei Tüzeléstechnikai Kft. egyik dolgozójától 2012.
június 2-án (szombaton) 11.00 óra körüli idôpontban ismeretlen tettesek eltulajdonították a társaság tulajdonát
képezô, 736 és 744 számú sormunkakönyveket.

Felvették a kesztyût

A sormunkakönyvet felhasználva, az elkövetôk
kéményseprési díjat próbálhatnak meg beszedni!
Békéscsabán közel kilencszázan vették fel a kesztyût
és takarították a város utcáit,
tereit június elsô szombatján,
a TeSzedd akció keretében.
A tömeg a városházától indult, ahol Opauszki Zoltán
kabinetfônök köszöntötte a
lelkes önkénteseket. Elmondta, hogy Békéscsaba minden
olyan kezdeményezéshez

csatlakozik, mely élhetôbbé
teszi a települést. Ugyanakkor jelezte: vélhetôen nem
sok zsákot tudnak majd megtölteni a csapatok, ugyanis
városunk nem tartozik a szemetes települések közé. Az
önkéntesek mégsem jöttek
hiába, azért találtak szemetet itt is, ott is a földön és az
Élôvíz-csatornában.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbiakban felsorolt területeken csak a mellékelt minta szerinti, fényképes igazolvány felmutatása mellett engedjék elvégezni a
kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatást.
Az érintett területek:
• Békéscsaba, Hajnal u., Harruckern u., Rozmaring u.,
Leiningen u.
• Békéscsaba, József u., Dessewffy u.
Békéscsaba, 2012. június 4.
Csíbor László kirendeltségvezetô

Húszéves fennállását ünnepli a békéscsabai Mariann
Balettiskola. Ebbôl az alkalomból ünnepi gálamûsort rendeztek a Jókai színházban A szeretet szimfóniája címmel.
Az estet a balettiskola tulajdonosa, alapítója tanára
és koreográfusa, Vargáné
Szokol Mariann rendezte,
aki még 1992-ben végzett
a táncmûvészeti fôiskola
pedagógusképzô szakán.
Ugyanebben az évben alapította meg a Mariann Balettiskolát. Órái alapját a gyermekjátékok, táncelôkészítô
gimnasztika és a klasszikus
balett alapjai képezik, emellett nagy jelentôséget kap a
gyermekekben szunnyadó
egyedi kreatív mozgásvilág kibontakoztatása is. A
kezdôk játékos formában
ismerkedhetnek meg a tánc
szépségével, fejlôdik a ritmusérzékük, szebb lesz a
tartásuk. Mindez alkalmassá

teszi ôket a továbbfejlôdésre
bármely táncos mûfajban.
A színpadon a jelenlegi növendékek mellett az egykori
tanítványok, táncosok, az
azóta végzett táncmûvészek
is ízelítôt adtak repertoárjukból: Nagy Zsuzsanna, Varga
Boglárka és Radeczki Panka
táncos párjával, Takács Andreával.
Az esten Borgula Benedetta, Gál Anett, Szabóné
Uhrmann Zsuzsanna, SzákKocsis Péter, Lobmayer Nelli, valamint a Bartók zeneiskola növendékei mûködtek
közre, Goron László kísért
zongorán, a mûsorvezetô
és házigazda pedig Gulyás
Miklós volt.
Vándor Andrea

Megemlékezés Nagy Imre kivégzésének évfordulóján

Drogprevenció és egészségnevelés
a Keményben
Iskolánkban a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskolában a
tanítás-tanulás mellett fontos szerepet kap
a nevelés, ezen belül az egészségnevelés. A
Nemzeti Erôforrás Minisztérium megbízásából
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
2011-ben kiírt pályázata kapcsán iskolánknak
lehetôsége nyílt neves elôadó meghívására,
programok szervezésére. A pályázatot a gyermek és ifjúsági korosztályt célzó drogprevencióra, egészségfejlesztési és egészségnevelési programok megvalósítására írták ki.
Pályázatunkkal 600 000 forintot nyertünk a KABME11A1803
„Drogprevenció és egészségnevelés a Keményben” címmel,
melynek az iskola diáksága mellett kiemelt célzott korcsoportja a
9. évfolyam. Skultétiné Barna Anita igazgatónô évek óta a városi
Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum tagja, képviseli az oktatási intézményeket, ezért szoros az együttmûködés a tagszervezetekkel.
A tavaszi szünet elôtt, az egészségnap keretében, a KEF
tagszervezetei, a helyi szenvedélybeteg-ellátás intézményei,
szervezetei, valamint civil szervezetek mutatkoztak be intézményünkben. Diákjaink kérdezhettek, teszteket töltöttek ki, megismerkedhettek a szervezetek vezetôivel, képviselôivel, így a
késôbbiekben, ha szükségét érzik, bátrabban felkereshetik ôket.
Emellett az iskolavédônô – kolléganôivel – a szokásos év közbeni szûréseken felül igény szerint mért: CO-t, testsúlyt, testzsírt,
vércukorszintet.
Rendhagyó osztályfônöki órákat tartottak a 9. évfolyam diákjainak: a Mentálhigiénés Egyesület; Békés-Mérték Közösségi Ház
képviseletében a függôségekrôl. A Mi-Értünk Egyesület szakemberei a 9. osztályokban két-két tanítási órán nyújtottak segítséget
a jobb önismeret, a hatékonyabb, erôszakmentes konfliktuskezelésben. Kiemelt programunk volt, és megtisztelô számunkra, hogy
Dr. Zacher Gábor toxikológus fôorvos is elôadást tartott diákjainknak.
Utolsó rendezvényünk, az egészséges ételek kóstolója, „zöld,
ehetô és finom?” 2012. május 13-án volt, melyet a Diákönkormányzat Kemény Diáknapok programjai tettek színesebbé.
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Óvodától az egyetemig…

Od škôlky až po univerzitu…

ben vesz majd részt. Ebbôl
az osztályból egyébként kilencen óvodába is ide jártak.
A komplex nemzetiségi nevelési intézmény a következô
tanévben elôreláthatólag három óvodai csoportot indít
kilencven óvodással.
A Kissné Szabó Ildikó
osztályfônökkel elballagott
érettségizôk közül hárman
készülnek felsôfokú oktatási intézménybe: a pozsonyi Komensky Egyetemre
szlovák állami ösztöndíjjal
pszichológia, szociológia,
valamint szlovák nyelv és
irodalom szakra. A gimnazisták szép eredményeket
értek el az országos tanulmányi versenyeken is, szlovák nyelv és irodalomból az
elsô három helyezést a csa-

Od riaditeľky Slovenského gymnázia, všeobecnej a
materskej školy, kolégia Edity
Pečeňovej sme sa dozvedeli
i to, že sa tohto roku rozlúčilo
so všeobecnou školou štrnásť
ôsmakov, avšak nie všetci,
veď ôsmi z nich neodchádzajú
deﬁnitívne, pokračujú vo svojich štúdiách totiž v gymnáziu
inštitúcie. Všetci ôsmaci si vybrali inak strednú školu s maturitou, resp. jeden žiak pokračuje na odbornom učilišti. Inak
z tejto triedy chodili deviati už
aj do škôlky inštitúcie.
Inštitúcia, v ktorej prebieha komplexná národnostná
výchovno-vzdelávacia činnosť v budúcom škoslkom
roku bude mať pravdepodobne deväťdesiatich škôlkarov
v troch skupinách.

A ballagások, évzárók idôszakát éljük. Nincs ez másképp a békéscsabai szlovák
iskolában sem: a gimnazisták
már május 4-én elköszöntek
almamáterüktôl, az általános
iskola nyolcadikosai pedig
június 22-én teszik ezt. Az
óvodások június elsején búcsúztak.
A békéscsabai Szlovák
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
vezetôjétôl, Pecsenya Edittôl
azt is megtudtuk, hogy tizennégy nyolcadik osztályos
köszön most el iskolájától,
ám közülük sem mindenki, hiszen nyolcan ebben
az intézményben folytatják
gimnáziumi tanulmányaikat.
Érettségit adó képzésben,
illetve egy diák szakképzés-

bai szlovák iskolából hozták
el (Budapesten mûködik az
ország másik szlovák nyelvû
gimnáziuma). A tanulmányi
versenyen elsô lett Hornok
Rita, második Lestyán Ágnes, a harmadik pedig Szabó
Alexandra Békéscsabáról.
Vándor Andrea

Prežívame obdobie rozlúčkových a záverečných slávností školského roka. Nie je
tomu inak ani v čabianskej
slovenskej škole: maturanti
sa už rozlúčili so svojou alma
mater štvrtého mája, ôsmaci
všeobecnej školy zase mali
rozlúčkovú slávnosť 22. júna.

Az égbôl pottyant sörös hordó
Fesztiválhangulatban telt a hétvége a csabai sportcsarnoknál
A hagyományoknak megfelelôen egy ejtôernyôs hozta
magával azt a hordót június 9-én délután a sportcsarnok
elôtti térre, mely a Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé
hivatalos megkezdését jelezte.
A nyárias hôségben ki ne
szomjazna hûs szomjoltókra, ki ne vágyna felhôtlen
kikapcsolódásra? Ezeket,
s e mellett még finom fala-

tokat, színes programokat,
sztárfellépôk koncertjeit kínálta az idei sörfesztivál, mely
már csütörtökön várta a látogatókat, ám hivatalosan csak

Fiatalok a sörfesztivál nulladik napjának koncertjén

pénteken este vette kezdetét
Hende Csaba, honvédelmi miniszter „vezényletére”.
Vantara Gyula, Békéscsaba
polgármestere a megnyitón
arra utalt, hogy a helyiek a
szívós munkabírásuk mellett
arról is híresek, hogy konok
módon szeretik megünnepelni a jeles napokat, s megvendégelni barátaikat.
– Ez a pár nap szóljon
a kikapcsolódásról, a feltöltôdésrôl, a sörrôl és csülökrôl,
a sporttal és az egészséggel
ráérünk az év többi napján
foglalkozni – mondta a polgármester.
A négynapos rendezvényen mintegy százfajta sört
csapoltak egyliteres korsókban. A szombati csülökpörköltfôzô versenyen ugyancsak száz felett volt az induló
csapatok száma, s Hende

Csabától azt is megtudtuk a
megnyitón, hogy a katonák is
igyekeztek kivenni részüket
az idei versengésbôl, tizenöt
bográcsban kevergették a
húsételt. A fesztivál keretein belül tekinthették meg az
érdeklôdôk a Békés Megye
Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásárt, mely Békéscsaba és a megye jellegzetességeivel, mezôgazdasági
és kézmûves termékeivel ismertette meg a közönséget.
A koncertek sztárfellépôi között szerepelt egyebek mellett a Hooligans, a Neoton
Família, a Tankcsapda és
a népszerû musicalénekes
házaspár: Szinetár Dóra és
Bereczki Zoltán. Sikerrel zajlott az idei sörfesztivál és
csülökparádé, amely vasárnap este zárta kapuit.
Gajdács Emese

Z lúčiacich sa maturantov
triedy, ktorej triednej profesorky bola Ildikó Kissová
Szabová, tri žiačky sa odhodlali pokračovať vo svojich vysoškolských štúdiách
na Slovensku vďaka štátnemu štipendiu SR: vybrali si
odbory psychológia, sociológia a slovenský jazyk a
literatúra.
Gymnazisti dosiahli veľmi
pekné výsledky aj na Celoštátnej stredoškolskej študijnej súťaži zo slovenského jazyka a literatúry, prvé tri ceny
získali študentky čabianskeho Slovenského gymnázia.
Prvá bola Rita Hornoková,
druhá Agneša Lešťánová a
tretia zase Alexandra Szabóová z Békešskej Čaby.
Andrea Vándorová

Megyei hungarikumok
a sörfesztiválon

A kiállítást Vantara Gyula polgármester nyitotta meg
A csabai sörfesztivál kísérôrendezvénye volt az a kiállítás, mely Békés megye
hungarikumait mutatta be.
A Körös-Trade Kft. által
szervezett kiállítást Vantara
Gyula, Békéscsaba polgármestere nyitotta meg, aki elmondta: „Az ilyen rendez-

vényeken való megjelenés
fontos eszköze a piacra jutásnak, hiszen Stark Adolf,
a Csabagyöngye szôlô nemesítôje is kiállításokon indult el a siker útján.” A békéscsabai hungarikumok között
szerepelt a pálinka, és persze a házikolbász is.

A PRÓ HIRD E TéS
INGATLAN
Bartók Béla út 37. szám alatt, X.
emeleten 1,5 szobás lakás áron alul
eladó. Irányár: 4,9 millió Ft.
Tel.: 20/410-1410.
Lakás olcsón eladó a Paróczay utcában. Irányár: 4,6 M Ft.
Tel.: 30/456-1292.
építési telek eladó, Gerla, Fecske
sor 8/A. Érdeklôdni: 30/334-8164.

2012. június 21–27.
• Madagaszkár 3 3D (szinkr. amerikai animáció) 3D!
• Prometheus 3D (szinkr. amerikai sci-fi) 3D!
• Men in Black – Sötét zsaruk 3. 3D (szinkr. am. akció) 3D!
• Mindörökké rock (szinkr. am. zenés) PREMIER!!
• Börtönregény (amerikai akció) PREMIER!!
• Hófehér és a vadász (szinkr. amerikai akció)
• Járhatatlan út (német dráma) ART KÁRTYA!
• Tintin kalandjai (szinkr. am.–új-zélandi–belga anim.)
SZÜNIDEI MATINÉ!

2012. június 28.–július 4.
• StreetDance 2 (angol–német romantikus dráma) 3D!
• Madagaszkár 3 3D (szinkr. amerikai animáció) 3D!
• Prometheus 3D (szinkr. amerikai sci-fi) 3D!
• Mindörökké rock (szinkr. am. zenés)
• Börtönregény (amerikai akció)
• A Kilimandzsáró hava (francia dráma) ART KÁRTYA!
• Az ajtó (magyar–német dráma) ART KÁRTYA!
• Hupikék törpikék (szinr. amerikai–belga animációs)

www.csabacenter.hu

Békéscsabán, a Mester utcában
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 eladó.
Tel.: 20/912-3243.
OKTATáS
Matematikából korrepetálás pótvizsgára, pótérettségire felkészítés.
Tel.: 70/392-0459.
Angolnyelvoktatás délelôttönként
is. Tel.: 70/392-0459.
Angol, németnyelvoktatás ovitól
felsôfokig, külföldi munkavállaláshoz
is: 20/933-6828.
Intenzív angolnyelvoktatás nyáron
is: 30/681-4416.
Sporttal, mozgással egybekötött
angol nyári táborok: 30/345-9237.
www.feronil.hu
Angolnyelvoktatás, nyelvvizsgákra
felkészítés: 30/345-9237.

Matematikából pótvizsgára felké
szítés: 66/635-458.
Matematikából korrepetálás.
Tel.: 30/997-8887.
Angoltanítás: 70/450-3228.
MUNKA
Magas keresettel munkatársakat
keresek, nem ügynöki munkára. Fix
+ jutalékért. 30/302-9520.
SzOLGáLTATáS
Redôny, reluxa, szalagfüggöny
készítése, javítása részletfizetéssel
is. Nyílászárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.
Hûtôk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt.
Telefon: 20/921-2521 és
20/944-6986.
Iroda, lépcsôház takarítását válla
lom számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.
Redôny, zár, szúnyogháló, napellenzô szerelése. Utánfutó- és csónakkölcsönzés. Dobos István utca 20.
Tel.: 30/233-4550, 70/335-7584.
EGYéB
285 literes, kétmotoros kombinált
hûtôszekrény, kétszárnyas fürdôszobai tükör, Videoton színes tévé, 2
db karnis, függesztékek eladók Békéscsabán. Tel.: 30/574-0913.
MOOMO típusú 96os elektromos
kerékpár jó állapotban eladó.
Tel.: 20/375-8263.
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szomor Gálfy-gyûrût kapott
Évadzáró zenés gála a Porondszínházban
Zsúfolt sátor, mintegy ötszáz színházbarát várta a
konferansziét, Presits Tamást
és humorosra igazított társát,
Kara Tündét, valamint az elmúlt évadbeli nagy élmények
ismétlôdését június 8-án este
az évadzáró színházi gálán.
Pompázatos színházi-cirkuszi hangulat, zenekar és színes fények áradatában jelent meg a színen Szomor
György, és idézte meg a
Monte Cristo grófja egyik betétdalát, óriási sikerrel. A hangulat adott volt, a konferansziék is lazán és frappánsan
dolgoztak, az évad darabjainak egy-egy szereplôje hozta
az elôadások emlékét, a tapsos és valóban felejthetetlen
színházi estéket. Herczeg Tamás tanácsnok Békéscsaba
város üdvözletét tolmácsolta,
kívánva az új évadban is méltó színházi élményeket.
A gála fénypontjai közé
tartozott Gublin Petra „Lesz
még nyár” címû, zeneileg
lenyûgözô és a fiatal énekesszínésznô elôadásában szívszorítóan hiteles Mercedesdala a Monte Cristo grófjából, a Csillámpor-társaság
nagy, közös éneklése slágerekbôl összeállítva, Lapis
Erika magánszáma a Kabaréból táncoslányokkal kísérve, és Katkó Ferenc éne-

Szomor György a Porondszínház díjátadóján
kesi fellépése. Két és fél
órán át tartott az emlékezés
az elmúlt évadra, melynek
legkiemelkedôbb elôadása
az országos elismerést hozó
Monte Cristo grófja volt
Szomor György rendezésében. Újabb elôadása – többek között – Budapesten, a
margitszigeti színpadon lesz.
Az évadzárás feladata
volt még átadni a helyi színházi díjakat. A Gálfy László
színész-igazgató emlékét
ôrzô díjat, a Gálfy-gyûrût
és a BEOL színésze díjat
Szomor György kapta, az ifjú
tehetség díját Czitor Attila, a
középkorosztály legjobb színésze díjat Katkó Ferenc, a
legtapasztaltabb korosztály
képviseletében pedig Jancsik Ferenc lett a díjazott. A

legjobb háttérmunkáért Csatlós Viktória kellékes kapott elismerést. A finálé elôtt Fekete
Péter igazgató ismertette az
elkövetkezô évad várható
mûsortervét, melyben több,
az ifjúság számára is vonzó
bemutató szerepel, közöttük
A kôszívû ember fiai, a Szent
Péter esernyôje, Shakespeare Lear királya, valamint a
porondszínházban a 80 nap
alatt a Föld körül zenés-táncos kavalkád.
Ígéretes tervek, nagy várakozás. A megyei színházból
városivá lett mûintézmény
tovább öregbítheti alakuló
országos elismertségét, a
közönség pedig újabb, jeles
színházi élményekkel gazdagodhat 2012/’13-ban is.
Sass Ervin

Zenekari est, avagy
mennyit ér a zene?
A Filharmónia hangversenyévadának záró elôadása
nem csak zenei élményekkel
ajándékozta meg a hallgatóságot. A közönség elé lépô
Nagy Krisztina, a koncertek
szervezôje és állandó háziasszonya a köszöntés után
mûsorváltozást konferált be.
A Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar helyett, anyagi és
fenntartói nehézségek miatt,
a Szolnoki Szimfonikusok
játszik ezen az estén. Bár a
színlapokról értesülhettünk
a változásról, a bejelentést
mégis döbbent csend fogadta, amelyben ott lógott a
kérdés: megszûnik a zenekar? Megszûnhet az a zenekar, amely két évvel ezelôtt
ünnepelte fennállásának 50.
évfordulóját, éppen felfutó

szakaszban: jelentôs szakmai és közönségsikert arató
elôadásokkal a háta mögött
(Beethoven IX. szimfónia,
Carmina Burana, fellépés a
Müpában)?
Ilyen drámai hangulatba
csapódott be a Coriolannyitány, Beethoven legpeszszimistább, legsötétebb zenéje. Ezt követte Liszt Magyar fantáziája, a mûsor második felében pedig Brahms
3. szimfóniája. A szolnoki zenekar élményszerûen muzsikált, fegyelmezetten követte
a karmester, Cser Ádám utasításait. Az apróbb pontatlanságok mellett leginkább
az egységes hangzás volt
hiányolható, amibôl arra is
következtethetünk, hogy ezt
az együttest is sújtják „anya-

gi nehézségek”, vagyis nem
kapnak kellô számú próbát a
darabok kidolgozására. Ilyen
feltételekkel talán nem szerencsés Brahmsot választani, melynek gazdag, sokrétû
zeneisége alapos kimunkálást igényel. Viszont telitalálat
volt a Liszt-fantázia: a hatásos darab szólóját a 17 éves
Váradi László játszotta felnôtt
mûvészhez méltó, érett virtuozitással, a zenekart is oldottabb játékra inspirálva.
Zárásként, kritika helyett,
álljon itt köszönet minden vidéki magyar zenésznek, akik
szûkös körülmények között is
jól teljesítenek, nem hagyják
muzsika nélkül a közönséget,
és lelkesedésükkel pótolják az
elmaradt járandóságokat…
Kisné Farkas Gabriella

Gumicsónakra fel!
A Körös Körül Ifjúsági
Fesztivál (KÖRF) kalandtúrát szervezett a közelmúltban az Élôvíz-csatornán. A
csapatok különféle gumialkalmatosságokkal, jelmezben jelentkezhettek. A célállomás a fesztivál születésének helyszíne, Gerla volt.
A vidám társaság az egykori
Ifiház elôl indult, s az evezés
mellett az elôzetesen kiosztott kérdésekre is meg kellett
találni az út közben elrejtett
válaszokat.

A nyertes csapatok belépôt
kaptak a július 5–7. között, a

Pósteleki Parkerdôben megtartandó fesztiválra.

Békéscsaba anno

A csabai nótafa útja a kézilabdáig
Sorozatunkban néhány
sikeres csabairól írtunk,
akik majd egy évszázaddal
ezelôtt voltak országos és
helyi újságok riportalanyai.
Az elsô nôi kéményseprô,
pünkösdi szépségkirálynô,
építész-vállalkozó hajdani
sikereit idéztük fel olvasóinknak. Reménykedtünk a
történetek folytatásában, s
ez a leszármazottak, rokonok jelentkezésének köszönhetôen be is teljesült.
Elôször a Gálik Endre csabai nótafáról megjelent egykori interjú közlése után történt így.

Klára asszony az édesapja, Gálik Endre kottáival

Lipták György nyugdíjas
közmûtervezô kedves olvasónk tudatta, hogy a történet
felesége édesapjáról szólt.
Nem sokkal ezután Gálik
Endre költô, zeneszerzô és
szövegíró 1930-ban közölt
interjú utáni életérôl a Lipták
házaspár lakásán beszélgettünk. Elôttünk az asztalt
beterítették Gálik Endre dalainak, nótáinak és verseinek
nyomtatott dokumentumai,
melyekrôl Klára asszony
(Gálik Endre lánya) beszélt.
A Magyar Zenealbum, a
Dalol a nemzet, a Nótagyöngyök, a Legszebb nótáim és
más kiadványok lapjain Gálik
munkái olvashatók. Aktív
munkássága alatt, 1942-ben
is sikerei voltak, ez évben
adták ki az Alföldi antológiát,

melynek egyik szerkesztôje
volt – a kötetben hat verse
jelent meg.
Alkalmi zenekarával több
rendezvényen vett részt, ô
maga zongorán és hegedûn
játszott. Szerzôi estjei voltak
Budapesten, a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fôiskolán és
Csabán több alkalommal is.
Elôadóként vett részt az Auróra kör rendezvényein, és
1935-ben, dr. Südy Ernôvel
az állomáson fogadta az
ideérkezô Kodály Zoltánt.
Gálik Endre szépreményû
zeneszerzôi, költôi munkássága 1945 után véget ért,
helyét az új szerelem, a kézilabda foglalta el. Hámori
Jánossal, Surin Andrással
és másokkal együtt munkálkodtak a csabai kézilabda-

sport kiterjesztéséért. Gálik
Endre mint intézô tevékenykedett a Pamutszövô nôi, valamint a MÁV és a Vízmû férfi
csapatánál.
Miután bôr- és cipôkellékboltját államosították, a Vegyesipari Vállalatnál anyagbeszerzôi munkakörben dolgozott nyugdíjba kerüléséig. Gálik Endre hajdani zeneszerzô, költô nyugdíjas
éveit is a kézilabdasport
örömteljes szolgálata töltötte be 1981-ben, 74 éves
korában bekövetkezett haláláig. Mûvészi, alkotó munkáit
költészeti, zenei folyóiratok
lapjai, a kézilabdáért végzett tevékeny éveit a sportág
egykori, még élô mûvelôinek
emléke ôrzi.
Gécs Béla

rendhagyó ballagás
a lencsési iskolában
Rendhagyó ballagás volt június elsô hétvégéjén a
Lencsési iskola két intézményében. A korábbi József
Attila iskola Pásztor utcai épületében most utoljára szólalt meg a csengô a végzôsöknek, a hetedikesek jövôre
már a Szabó Pál téren ballagnak. A búcsúzást ráadásul
két héttel elôrehozták, mert a Szabó Pál téren elindult az
épület közel háromszázmilliós energetikai felújítása.
Mikor múlt évben a József Attila és a Szabó Pál
téri iskola összevonásával
megszületett a Lencsési Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény,
a József Attila végzôsei kérték, hogy ott fejezhessék be
általános iskolai tanulmányaikat, ahová addig is jártak, ezt meg is engedték nekik. Június elsô szombatján
minden úgy indult, mint egy
szokásos ballagáson, a gyerekek és a szülôk gyülekeztek, a tanárok útba igazítást
adtak, aztán mindenki vetett
még egy pillantást az iskolára. A József Attila iskola aulájában gyülekezett a még
innen búcsúzó kétosztálynyi
nyolcadikos, és miután megszólalt a csengô, utoljára
járták körbe a Pásztor utcai
épületet.
Vida András, az összevont
intézmény igazgatója, az iskola korábbi névadója, József Attila Születésnapomra
címû versét idézve vont párhuzamot a költô élete és a

harminckét tanévet megélt
Pásztor utcai iskola között.
Ezután a másodikosok sorfalat álltak, kis csengettyûkkel
csengettek utoljára a József
Attila iskola végzôseinek,
akik kiléptek az iskola kapuján és átballagtak a Szabó
Pál téri épületbe. Az ottani
három ballagó osztály már
várta ôket.
A Szabó Pál téri épület aulájában szintén csengettyûzô
gyerekek sorfala közt lépdeltek a ballagók, és itt is
körbejárták az épületet.
Elôzô nap a nyolcadikosok

még órán ültek, nevetgéltek,
és az osztályuk nevében fát
ültettek a közeli parkban,
szombaton pedig már hatalmas virágcsokrokkal ott
voltak a búcsúzók között.
„Indulok, ugye megérkezem, ne engedd el a kezem”
– szavalta az egyik végzôs
lány, majd a hatalmas aulában Szlovák Jánosné, a volt
Szabó Pál téri iskola tavaly
nyugdíjba vonult igazgatója
és Vida András köszöntötte
az öt ballagó osztályt.
A búcsúzó diákokat számos jókívánsággal engedte útnak a Lencsési iskola,
amelynek múltja a József
Attila iskolához is kötôdik, jelene a felújításról szól, jövôje
pedig a megújulásról a két
intézmény legszebb hagyományainak megtartásával.
Mikóczy Erika

A volt József Attila iskola utolsó ballagói

