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M i n d e n  s z á m n a k 
h e l y i  é r t é k e  v a n !

– A Csaba Belvárosi Par-
kolóház a békéscsabai bel-
városrehabilitáció elsô üte-
mén belül, annak elsô lé-
péseként, önálló projekt-
elemként valósul meg az 
Andrássy út 3–5. szám alatt. 
A parkolóház megépítésének 
ötlete 2008-ban vetôdött fel, 
és 2009-ben megalapították 
a Csaba Belvárosi Parkoló-
ház Kft.-t. A terveket a Fajzi 
Építész Stúdió Kft. készítette 
el, a kétfordulós pályáztatás 
után a kivitelezésre vonatko-
zó szerzôdést a Strabag MML 
Kft. és a Hartmann Kft. által 

alapított konzorciummal kö-
töttük meg – elevenítette fel 
a beruházás eddigi történé-
seit Vantara Gyula. A polgár-
mester kiemelte: A belváros-
rehabilitáció nagyon fontos 
a csabaiak életében, hiszen 
ez az egyik legjelentôsebb 
városképformáló beruházás 
a Fiume Hotel és a színház 
felépítése óta. 

– A fôtér felújításával visz-
szaállítjuk a városközpont 
tekintélyét és visszaadjuk 
szépségét, olyanná formál-
juk, amilyen régen volt. A 
városrész visszanyeri régi, 

központi funkcióját: új tér-
burkolat épül, külön kerék-
páros- és gyalogosutakkal. 
Turistacsalogató lesz a tér, 
megszépül a megye szíve, a 
tágas terek esküvôk, csalá-
di és társadalmi események 
méltó helyszínei lehetnek – 
fogalmazott Vantara Gyula.

A bokrétaavató ünnep-
ség keretében a polgármes-
ter és a kivitelezô képviselôi 
nemzetiszínû szalagokat kö-
töttek a kis fácskára, mely a 
környezô utcákból is jól lát-
ható. Vantara Gyula vége-
zetül az itt élôk, erre járók 
türelmét is megköszönte,  el-
mondta: július végéig tart a 
munka, azt követôen ismét 
zavartalan lesz a közlekedés 
a belváros ezen részén.

gajdács Emese

Bokréta került a parkolóház legmagasabb pontjára
Az építôk napját és a beruházás egyik fontos állomását ünnepelték

Mint arról beszámoltunk, 
az önkormányzat és az Agóra 
Kft. között kötött szerzôdés 
múlt év végén lejárt. Az ere-
deti szerzôdés szerint ezt 
követôen az üzemeltetônek 
jelképes összegért, tízezer 
forintért kellett volna átadnia 
a piacot. Az Agóra azonban 
az elvégzett beruházásokért 
cserébe 340 milliós követe-
léssel élt, most per van folya-
matban. 

Kozma János, a törzsház-
konszern vezérigazgatója, a 
vagyonkezelô vezetôje  el-
mondta, törekednek arra, 

hogy a piac egyre rende-
zettebb, tisztább legyen, a 
kereskedôk és a vásárlók 
jobb körülmények közé kerül-
jenek. Az árusokkal a koráb-
biakhoz hasonló feltételekkel 
kötöttek szerzôdést, és biz-
tosították ôket arról, hogy 
hosszú távon gondolkodik a 
város. 

–  Átfogó, nagy fejlesz-
tésben csak akkor gondol-
kodhatunk, ha az egész 
piac a város birtokában lesz. 
Most a bíróság vizsgálja a 
szerzôdéskötés körülmé-
nyeit, a szerzôdés tartal-
mát, és ennek megfelelôen 
hoz majd ítéletet, elsô fokon 
remélhetôleg már ebben az 
évben. Kisebb felújításokat 
viszont már végrehajtottunk, 

illetve tervezünk. Kialakítot-
tunk egy új placcot a Szabó 
Dezsô utca felôli részen, ahol 
dinnye-, virág- és egyéb áru-
sítás folyhat, és kijavítottuk a 
legnagyobb kátyúkat. Ezen a 
télen több gáz fogyott, mint a 
korábban öt esztendô alatt, 
és ígéretet tettünk arra, hogy 
záros határidôn belül olyan 
szellôzôrendszert építünk ki 
a csarnokban, ami megmoz-
gatja a levegôt. Mûködtetünk 
egy irodát is a piacon, és 
ügyelünk arra, hogy tisztaság 
legyen a környéken – mond-
ta Kozma János.  

Az eddigi 4-5 milliós éves 
bérleti díjjal szemben, a 
vagyonkezelô idén nettó 58 
millió forintot fizet be a város 
kasszájába, ezen túlmenôen 

10 milliós nagyságrendet je-
lentenek a felújítások. Koráb-
ban az volt a terv, hogy a 
csarnok mellé, a mostani be-
tonasztalos részre épül egy 
másik csarnok, de igény mu-
tatkozik a nyitott, színes for-
gataggal rendelkezô részre 
is. Ha a per lezárult, Kozma 
János elképzelhetônek tart 
egy olyan megoldást, hogy 
a külsô részt modern eszkö-
zökkel védenék az esô, a hó 
ellen, de úgy, hogy mégis 
részben szabad tér marad-
jon.

A színes, nyüzsgô piac 
tehát jól mûködik, a kedvenc 
árusaink most is várnak ben-
nünket szerdán, szombaton, 
vagy a hét minden napján. 

Mikóczy Erika

A térség egyik legszínesebb, legnyüzsgôbb piaca a békéscsabai

Továbbra is színes kavalkád a piac
Javultak a feltételek, most a szellôzô van soron

Békéscsabán rengeteg 
embernek van kedvenc áru-
sa, kedvenc helye a piacon, 
ahol gyümölcsöt, vegyszer-
mentes zöldségeket, házi 
tejfölt, túrót, szép tojást, 
húst vagy más portékát vá-
sárolhat. A kereskedôket 
illetôen kis mozgás min-
dig van, akinek nem jön be 
az üzlet, vált, mással pró-
bálkozik, egyébként most 
is nagyjából az a kép fo-
gad bennünket, mint tavaly 
ilyenkor. Az árusok mond-
ják, hogy a télen jobb volt 
a fûtés, most pedig úgy hal-
lották, szellôzô készül a 
csarnokban. A vásárlók vi-
szont szinte semmit sem 
vettek észre abból, hogy ja-
nuártól félig a Békéscsaba 
Vagyonkezelô zrt., félig az 
Agóra csaba Kereskedelmi 
és szolgáltató Kft. üzemel-
teti a piacot.

Ülésezett a közgyűlés
2–3. oldal

Bohus Ricsi olimpikon
7. oldal

A Lencsési a mi otthonunk
 8. oldal

Vantara Gyula kötötte rá a város szalagját a bokrétára

Keressék a régi Mérlegeket 
archívumunkban!

Örömmel tájékoztatjuk ol-
vasóinkat, hogy pótoltuk a 
hiányosságot: mostantól az 
1999-ig hetente, azt követôen 
kéthetente megjelent vala-
mennyi lapunkat fellelhetik 
a Mérleg on-line felületén. 
Ha idejük engedi, keresse-
nek bennünket az interneten 
(www.csabaimerleg.hu), és 
ha elmerülnének az elmúlt 

húsz-huszonegy évben – a 
hírek, események, progra-
mok, hirdetések hullámaiban 
–, nyitólapunk bal oldalán, 
az archívumból válassza-
nak egy-egy évet és olvas-
gassák lapszámonként a 
beszkennelt régi újságokat. 

Jó nézelôdést, nosztalgi-
ázást kívánunk valamennyi-
üknek!

Lapunk elsô száma, akkor még Heti Mérlegként 1991. 
október 2-án jelent meg. Múlt évben, a huszadik évfor-
dulón jubileumi számmal emlékeztünk meg errôl. önök 
azonban mind ez idáig hiába keresték on-line felületünk 
– www.csabaimerleg.hu – archívumában az elsô tizenhat 
év számait, interneten csak a 2007-tôl megjelent csabai 
Mérlegek voltak elérhetôk.

szalagokkal díszített fácskát állítottak fel június 1-jén, 
pénteken a csaba Belvárosi Parkolóház tetején. szép 
hagyomány, hogy a készülô épület legmagasabb pontját 
bokrétaavatással ünneplik, ami ezúttal a közelgô építôk 
napjával is találkozott.



A Körös Hotel hosszú 
évek óta csúfítja el a belvá-
rost, tudom, nehéz elhinni, 
de az önkormányzat a tör-
vényi kereteken belül min-
dent megtesz azért, hogy 
végre megszûnjön ez az 
áldatlan állapot, mondhat-
ni elmentünk a falig – kezd-
te a fidesz közgyûlés utáni 
tájékoztatóját dr. ferenczi 
Attila.

A belváros revitalizációja 
kapcsán a Szent István tér 
10. homlokzatának felújítá-
sára pályázott a város, de 
kötelezettség a belsô rész 
rendbetétele is, ehhez a va-
gyonkezelônek hitelt kell fel-
vennie. Ennek vitájában ke-
rült szóba a Körös Hotel, 
amellyel kapcsolatban a ta-
nácsnok megjegyezte: a te-
lekcserétôl a kisajátítás kez-
deményezésén át sok min-
dennel próbálkozott az ön-
kormányzat, mind ez idáig 
sikertelenül, de nem adják 
fel. Dr. Ferenczi Attila bízik 
abban, hogy belátható idôn 
belül pontot lehet tenni az 
ügy végére, de – ahogy fo-
galmazott – a labda most 
nem a város térfelén van. 

– Békéscsaba nagy súlyt 
fektet a gyermekvédelemre,
éves szinten mintegy ötven-
milliót fordítunk az ezzel ösz-

szefüggô feladatokra, a hi-
vatalban huszonöt szakem-
ber dolgozik a területen – 
tért rá a gyermekvédelem 
napirendjére dr. Kerekes 
Attila. A képviselô beszélt 
arról, hogy az elmúlt öt év-
ben a 0–18 éves korosztály-
ba tartozók száma mintegy 
1800 fôvel lett kevesebb. 
Mint mondta, „egy kávéska-
nálnyi reménység”, hogy 
Békéscsabán 2010-tôl nô a 
születések száma. Dr. Kere-
kes Attila megjegyezte: or-
szágos viszonylatban  jónak 
mondható városunk gyer-
mekvédelme, nincsenek ko-
molyabb problémák, de nem
dôlhetünk hátra, bôven van 
még mit tenni. A vezetésé-

vel mûködô egészségügyi, 
szociális és lakásügyi bizott-
ság megfogalmazott egy ja-
vaslatot, amelynek lényege,
hogy erôsíteni kell az ellen-
ôrzéseket a szórakozóhelye-
ken, mert vannak olyan visz-
szajelzések, hogy tizenegy-
tizenkét éves gyerekeket is 
látni az éjszakában. 

Dr. Ferenczi Attila kiemel-
te, hogy az utóbbi idôben 
csökkent az elvándorlás a 
városból, az önkormányzat 
– az ifjúsági garzonokon túl 
– igyekszik a munkahelyte-
remtés támogatásával is lé-
péseket tenni azért, hogy 
itthon találják meg számítá-
sukat a csabai fiatalok. 

Mikóczy Erika

2 Csabai Mérleg

Jobbik: Helyi határozat kell 
a fi atalok védelmében

Fókuszban a munkahelyek, 
a vagyon

MsZP: Madarat nem, kutyát 
vagy rókát etethetünk?

Vantara: Nem foghatjuk 
meg minden gyerek kezét

A helyi szmsz szerint elô-
terjesztést csak frakció ad-
hat be, ezért a képviselô 
asszony bízik az illetékes 
bizottság és a közgyûlés 
támogatásában. A gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi fel-
adatok 2011. évi beszámoló-
ja kapcsán Szabóné Kocziha 
Tünde kiemelte, hogy sze-
rinte ez volt a legfontosabb 
napirendi pont a legutóbbi 
közgyûlés témái közül. Meg-
köszönte azt az áldozatos és 
pontos munkát, amelyet az 
elôterjesztés elôkészítôi, a 
köztisztviselôk, a gyámügyi 
hivatal, a közigazgatási osz-
tály, a kistérségi Életfa szol-
gáltató központ, a Békés-
csabai Rendôrkapitányság 
és a szociálpolitikai osz-
tály munkatársai végeztek. 
Ugyanakkor felhívta ország-
gyûlési képviselôink figyel-
mét a tartós vagy átmeneti 
nevelésbôl kikerült fiatalok 
sanyarú lakáshelyzetére. 
Mint azt kifejtette, ezen fiata-
lok lakáshoz jutási támoga-

tásként egymillió-hétszáz-
tízezer forintot kaphatnak, 
ám erre az összegre sem 
jogosult mindenki. A mai la-
kásárakat nézve, ez kevés… 
Szintén a fiatalokkal kap-
csolatban Szabóné Kocziha 
Tünde szeretné elérni, hogy 
határozati javaslat szülessen 
a hétvégi szórakozóhelyek 
fokozottabb ellenôrzésérôl: 
kifejezetten a dohányáruval 
és szeszes itallal a fiatalokat 
kiszolgáló vendéglátó-ipari 
egységek ellenôrzését tartja 
fontosnak. Strifler Attila az 
egyházi ingatlanok támoga-
tása kapcsán nehezményez-
te, hogy a közgyûlés száz-
ezer forintot szavazott meg 
a Hit Gyülekezetének.  Úgy 
vélte, hogy a gyülekezet egy 
olyan szervezôdés, ame-
lyet nem kellene támogat-
nia a városnak. A képviselô 
a Szent István tér 10. szám 
alatti ingatlan hitelfelvételé-
vel kapcsolatos aggályainak 
is hangot adott.

vándor Andrea

A munkahelyek megtartá-
sa érdekében Takács Péter 
javasolta, hogy a gazdasági 
ügyekért felelôs alpolgármes-
ter vegye fel a kapcsolatot 
minden olyan békéscsabai 
céggel, vállalkozással, amely 
ötvennél több dolgozót fog-
lalkoztat, hiszen nemcsak az 
új munkahelyek megterem-
tését kell segíteni.

A gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok 2011. 
évi beszámolója kapcsán Ta-
kács Péter leszögezte, hogy 
a szolgálat évek, sôt évtize-
dek óta kiegyensúlyozottan 
mûködik, lehetôségeihez 
mérten jó színvonalon látja 
el feladatait. A tiltott közös-
ségellenes magatartásról 
szóló napirendi pontnál a 
slágertéma talán a városi 
„galambetetés” volt, ám en-
nél fontosabb, hogy május 
31-éig áttekintik a szabály-
sértésekkel foglalkozó helyi 
rendeleteket, s egységes 
szerkezetbe foglalják majd 

azokat. A képviselô pozi-
tívumként emelte ki a Kós 
Károly szakképzô intézmény 
áthelyezését a volt 10-es is-
kolába. Az épület felújítása 
mintegy húszmillió forintba 
kerül. Közben a Kós volt in-
gatlanát az evangélikus egy-
háznak értékesíti a város: így
gyarapodik a vagyoni bevé-
tel. A kórház állami kézbe 
kerülésével kapcsolatban a 
képviselô arra is kíváncsi, 
hogy mekkora vagyonvesz-
tést jelent ez Békéscsabá-
nak?

A Körös Volán huszon-
négymillió forintos vesztesé-
gének okaként Takács Péter 
az állami normatív támoga-
tás változatlan mértékét em-
lítette. Míg Budapesten 32 
milliárd forint jut a közösségi 
közlekedésre az országos 35 
milliárd forintos büdzsébôl, 
addig a két összeg közötti ré-
szen kell osztozniuk a vidéki 
városoknak. 

vándor

A képviselô felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy az MSZP 
készített egy „Gyere haza!” 
programot, amelynek hang-
súlyos eleme egy átfogó 
ösztöndíjrendszer és a helyi 
fiatalok karrierkövetése. Így 
tudná a város, milyen képzett-
séggel rendelkeznek a Bé-
késcsabáról távozó fiatalok, 
és ha van itt olyan munkahely, 
értesítenék ôket. Egy másik 
adatbázisban azt tartanák 
számon, hogy melyik helyi 
vállalkozás mivel foglalkozik, 
milyen munkaerôre van szük-
sége. Miklós Attila leszögezte: 
a program változtatható, a lé-
nyeg, hogy tenni kell valamit a 
fiatalok itthon tartásáért. 

A szocialista képviselôk 
kikérték az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltá-
rából a róluk szóló anyagokat. 
Eszerint Miklós Attilára vo-
natkozó adatot nem találtak, 
Hrabovszki György kérelmét 
pedig regisztrálták, de még 
nem tudtak foglalkozni vele. 

Hrabovszki György pozi-
tívan nyilatkozott a téli útüze-

meltetési feladatok ellátásáról. 
A város most három évre írja 
ki a pályázatot, a díjazás pe-
dig alapdíjat és teljesítmény-
díjat tartalmaz. Mint mondta, 
ez szélesítheti a pályázók kö-
rét, és biztosít annyi keretet, 
ami a géppark fenntartásához 
szükséges – érdemes lenne 
egyéb közszolgáltatásoknál 
is hasonlóképpen eljárni. 

– Nem értek egyet a tiltott 
és közösségellenes maga-
tartás megfogalmazással. 
Nem jó, ha egy önkormány-
zat meg akarja határozni, mi-
lyen magatartás helyes vagy 
helytelen. Jó, hogy mostantól 
egy helyen kezeljük a sza-
bálysértéseket, de az új ren-
deletbe  életszerûtlen dolgok 
is kerültek: például ha valaki 
madarat vagy macskát etet 
közterületen, azt megbün-
tetik, de eszerint más állatot 
etethetünk, az nem tiltott – 
mondta Hraboszki György. A 
képviselô szerint aggodalom-
ra adhat okot, hogy ebbôl na-
gyobb bevételt remél a város.

M. Erika

A legutóbbi ülés napi-
rendi pontjai közül a gyer-
mekvédelmi beszámolót, a 
téli útüzemeltetést, a nemze-
tiségekkel kötendô együtt-
mûködési szerzôdést és 
a szent istván tér 10. szá-
mú épület belsô felújítását 
emelte ki Vantara Gyula.  

A gyermekjólét és gyer-
mekvédelem beszámolója 
kapcsán a polgármester le-
szögezte: megnyugtató, hogy 
ezek a feladatok Békéscsa-
bán jó kézben vannak. 

– Ha a szülôi odafigyelés 
lazul, akkor találkozunk olyan 
problémákkal, hogy például 
éjszakába nyúlóan italoznak a 
fiatalok. Hatóságilag megne-
hezíthetjük az alkoholhoz való 
hozzáférést, azonban nem 
foghatjuk meg minden gyerek 
kezét, aki késô este az utcán 
van. Hogy ilyen ne történjen, 
az a szülôk felelôssége – 
mondta a polgármester. 

Vantara Gyula beszélt ar-
ról, hogy a téli útüzemeltetés-
sel kapcsolatos feladatokat 
most három évre hirdeti meg 
az önkormányzat. Újdonság,
hogy alapdíjat állítottak be, 
ami a géppark fenntartása, 
a készenlét miatt szüksé-
ges, erre jön majd a teljesít-
ménydíj a tényleges mun-
kák után. A nemzetiségi

önkormányzatokkal kötendô 
együttmûködési megállapo-
dás apropóján a polgármes-
ter hangsúlyozta: a megálla-
podás is azt mutatja, hogy a 
város jó kapcsolatban van a 
nemzetiségekkel, Békéscsa-
bán békében, nyugalomban, 
egymás értékeit tisztelve 
élnek együtt a különbözô 
nemzetiségek, felekezetek, 
népcsoportok. Kitért arra, 
hogy a testület engedélyezte 
a Békéscsaba Vagyonkezelô 
Zrt.-nek a Szent István tér 10. 
számú épület belsô felújításá-
hoz szükséges hitel felvételét, 
ezt a befolyó bérleti díjakból 
kívánja törleszteni a társaság, 
nagyjából tíz év alatt.

– Szóba került a köz-
gyûlésen több olyan ingatlan, 
amelynek a jövôje kérdéses 
volt, vagy ma is az, mint pél-
dául a Szent István tér 10., a 
Szabadság téri volt leánykol-
légium, az Andrássy úti óvo-
da, az ifiház vagy a Körös 
Hotel. Ezeket az épületeket 
és az azokkal járó problémá-
kat örököltük. Néhánynak a 
sorsa rövidesen megoldódik, 
de a magántulajdonban lévô 
Körös Hotellel nagyon nehéz 
dolgunk van, pedig a törvény 
keretein belül mindent megte-
szünk, amit csak lehet – fogal-
mazott Vantara Gyula.

M. E.

olvasóinkat ezúttal arról 
kérdeztük, járnak-e piacra, 
és ha igen, akkor tapasztal-
tak-e valamilyen változást 
az elmúlt hónapokban.

lustyik 
istván 
(gitárklub-
vezetô): 

– Hét köz-
ben dolgo-
zom, hétvégén pedig egyéb 
teendôim miatt nem visz arra 
az utam. Sajnos nem járok 
piacra.

Tímárné 
nagy ilona 
(eladó):

– Tudtom-
mal az idén 
csökkentették 
a bérleti díjakat, azonban, 
mivel a standunkkal épp az 
idén költöztünk a vásártér 
centrumába, így anyagilag 
nem érzünk változást. 

szôcs Károly 
(szociális 
munkás):

– Pozitív öt-
letnek tartom, 
hogy a piacot 
ismét az önkormányzat üze-
melteti, mert szerintem a vá-
ros sokkal gondosabb gazda, 
mint egy magánszemély.  

olvasóink
szerint
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Még mindig Körös Hotel
A törvényi kereteken belül mindent megtesz a város

Dr. ferenczi Attila: A Körös Hotellel elmentünk a falig

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

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

A Jobbik önkormányzati képviselôi közgyûlés utáni ér-
tékelésükben két-két témát emeltek ki. szabóné Kocziha 
Tünde napirend elôtti felszólalásáról elmondta, hogy po-
zitív példaként említette a hódmezôvásárhelyi közgyûlési 
gyakorlatot: ott a lakosság ingyen juthat hozzá a nemzeti-
színû lobogókhoz, ha vállalják, hogy nemzeti ünnepein-
ken kiteszik a zászlókat ingatlanjaikra. 

A Lehet Más a Politika önkormányzati képviselôje, Ta-
kács Péter közgyûlés utáni tájékoztatóján napirend elôtti 
felszólalása kapcsán felvetette: elgondolkoztatta az adat, 
hogy míg a Hungaropharma békéscsabai telephelyének 
felszámolásával mintegy száz munkahelyet veszít a város, 
addig az északi ipartelepen a megyeszékhely támogatá-
sával csupán tizennyolc új munkahely keletkezik. (Utóbbi-
ról még az áprilisi közgyûlés döntött.) 

Ma a magyarok nagyjából egyötöde külföldön szeret-
ne élni, a fi ataloknak pedig csaknem a fele. Békéscsa-
bán lassan nincs olyan család, amelynek valamelyik 
ismerôse, családtagja ne a megyén vagy az országon kí-
vül képzelné el a jövôjét – mondta Miklós Attila az MszP 
közgyûlés utáni tájékoztatóján.

Böngéssze legfrissebb 
híreinket a

csabaimerleg.hu
weboldalon!
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A Szent István tér 10. szám alatti épület külsô felújítása része 
a belváros revitalizációs programjának, míg a belsô felújításra 
a város vállalt kötelezettséget. A Békéscsaba Vagyonkezelô 
Zrt. ez utóbbihoz fejlesztési hitelt szeretne felvenni, amelyet 
a tervek szerint tíz év alatt, a befolyó bérleti díjakból fizet visz-
sza. Hrabovszki György a közgyûlésen szkeptikus volt, hogy a 
vagyonkezelô által felvázolt bevételi terv tartható-e. Kozma Já-
nos vezérigazgató elmondta, hogy az alsó szint üzleteire száz 
százalékban van kereslet, az irodákra pedig hetvenöt száza-
lékban, tehát nagy valószínûséggel a terveknek megfelelô 
ütemben tudják visszafizetni a hitelt. A közgyûlés hozzájárult 
a legfeljebb 152 milliós hitel felvételéhez. 

Az egyházi ingatlanok fel-
újítására szánt pályázati tá-
mogatási keretet a nemzeti-
ségi, ügyrendi és ellenôrzési 
bizottság osztja fel, amit 
ezután a közgyûlésnek kell 
szentesítenie. Idén tíz egyház 
nyújtott be pályázatot ingat- 
lanfelújításra, az igény 5,4 
millió forint volt, a keret ennek 
kevesebb mint a fele, 2,54 
millió forint. A közgyûlésen 
egy tétel – a Hit Gyülekezet-
nek beállított százezer forin-
tos támogatás – ellen szót 
emelt a Jobbik. 

Strifler Attila megfogalma- 
zásában: „egy cionista biz- 
nisz szektának, amelynek 
vezetôje keresztény holo- 
kausztról beszél, nincs he-
lye a magyar egyházak kö-
zött”. Vantara Gyula felhívta 

a képviselô figyelmét arra, 
hogy Békéscsabán békében 
élnek egymással az embe-
rek, a város sem nemzeti, 
sem etnikai, sem vallási ala-
pon nem tesz különbséget 
emberek között. Takács Péter 
hozzátette, hogy a Hit Gyüle-
kezete az elsôként bejegyzett 
egyházak között van. Kutyej 
Pál megjegyezte: voltak az 
egyház történetében olyan 
pillanatok, amikor új szelek 
fújtak, régen a protestánso-
kat is üldözték. Mint mondta, 
keresztény emberként el kell 
fogadni, hogy más emberek 
másként gondolkodnak. Dr. 
Ferenczi Attila leszögezte, a 
támogatás a Hitesekhez járó 
békéscsabai embereknek 
szól. A százezer forintot vé-
gül megkapta a gyülekezet.

Az önkormányzatoknak 
május végéig hatályon kívül 
kell helyezniük a rendeletek 
szabálysértésekre vonatko-
zó rendelkezéseit, ehelyett új 
rendeletben kell meghatároz-
niuk a tiltott és közösségelle-
nes magatartásokat. 

A közgyûlés legutóbbi ülé-
sén tizenegy önkormányzati 
rendeletbôl vette át az ide 
sorolható tilalmakat. Eszerint 
közösségellenes magatar-
tásnak számít, ha valaki nem 
végzi el a hóeltakarítást vagy 
eldugítja a vízelvezetô árkot. 
Új elemként közösségelle-
nesnek minôsül közterüle-
ten és többszintes, többla-
kásos lakóépület erkélyén, 
függôfolyosóján galambot, 
egyéb madarat vagy macskát 

etetni is. Az elkövetôvel szem-
ben 50 000 forintig terjedô 
helyszíni, illetve 150 000 fo-
rintig terjedô közigazgatási 
bírságot szabhatnak ki.

Takács Péter megjegyezte, 
hogy talán az ifjúsági parkok 
és az illegális szemétlera-
kás kérdéskörét is be kellett 
volna emelni az anyagba. 
Hrabovszki György nem tar-
totta szerencsésnek az elne-
vezést és sokallta a bírságot. 
Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô 
elmondta, a macskák, ga-
lambok etetésének tiltása la- 
kossági kérés volt. Az elne-
vezést központi jogszabály 
határozza meg, a bírság 
összege pedig korábban is 
ennyi volt – az új rendeletet 
elfogdta a testület.

Békéscsabán vállalkozó útján oldották meg a téli útüzemel-
tetést, a vele kötött szerzôdés lejárt, a közgyûlés most tárgyal-
ta az új pályázat elôkészítését. Dr. Ferenczi Attila elmondta, 
a lakossági panaszokat figyelembe véve, elérkezett az ideje 
annak, hogy módosítsanak az eddigi téli útüzemeltetési gya-
korlaton. Újdonság, hogy három évre terveznek (2010 elôtt 
öt évre, azóta egy-egy szezonra szólt a szerzôdés), és beállí-
tanak egy alapdíjat, mert akkor is készenlétben kell tartani a 
gépeket, embereket, ha nincs nagy tél. A feladatok várható 
költsége éves szinten ötvenmillió forint lesz.

A Körös Volán közel 24,5 milliós hiányt könyvelt el múlt 
évben a békéscsabai helyi járatok mûködtetése miatt. A 
normatív támogatás alacsony (éves szinten 29 millió), ez az 
önkormányzat bruttó, közel 117 milliós támogatásával sem 
volt elegendô a veszteség elkerülésére. Miklós Attila felhívta 
a figyelmet arra, hogy év végén lejár a Körös Volánnal kötött 
közszolgáltatási szerzôdés. Vantara Gyula elmondta, hogy 
Fónagy János miniszteri biztos dolgozik a közösségi köz-
lekedés megújításán, a személyszállítási törvény végleges 
változata még nincs készen, az önkormányzatnál viszont 
folynak az elôkészítô munkák, így semmivel sincs elkésve 
a város.

Békéscsabán jól mûkö- 
dik és rendkívül fontos sze-
repet tölt be a gyermekvé-
delem, viszont egyetlen ha-
tóság, önkormányzat vagy 
intézmény sem veheti át a 
szülôk szerepét. Nem lehet 
szabályozókkal pótolni azt, 
amit otthon nem tanítanak 
meg, nem kérnek számon – 
mondta Vantara Gyula pol-
gármester a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi felada-
tok beszámolója kapcsán 
a közgyûlésen. 

Törvény írja elô, hogy a 
helyi önkormányzat a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról min-
den évben átfogó értékelést 
készít. A képviselô-testület 
elé került anyag kitért Bé-
késcsaba demográfiai mu-
tatóira, különös tekintettel a 
0–18 éves korosztály adatai-
ra. Eszerint a város lakossá-
ga múlt év végén 61 977 fô 
volt, ebbôl 19 211 fô tartozott 
a gyermek, ifjúsági, illetve 
a fiatal felnôtt korosztályba. 
Tavaly 2261 fô volt jogosult 
rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményre, rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást 
822 család kapott, emellett 
97-en részesültek óvodáz-
tatási, 401-en iskolakezdési 
támogatásban és 33 fô igé-
nyelt felsôfokú tanulmányo-
kat támogató segélyt. A város 
tavaly is csatlakozott a Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályá-
zathoz, ennek segítségével 

nyolcvanan kaptak támoga-
tást. Az önkormányzat a rá-
szorulók és nagycsaládosok 
esetében tavaly is támogat-
ta a gyermekétkeztetést, és 
a Békéscsabai Kistérségi 
Életfa Szociális Szolgáltató 
Központon keresztül segített 
a veszélyeztetett gyermekek-
nek. A Családok Átmeneti Ott-
honát tizenegy család vette 
igénybe. A beszámoló kitért 
a fiatalkorú bûnelkövetôkre, 
a bûncselekmények okaira 
és a bûnmegelôzésre is, ki-
emelve, hogy az önkormány-
zat – a civil szervezetekkel 
együttmûködve – továbbra 
is fontos feladatának tartja 

az együttmûködést a városi 
jelzôrendszer tagjaival.

A családokban lecsapódó 
társadalmi-gazdasági problé-
mák felerôsítik a gyermekek 
védelmének szükségességét, 
hiszen a nehézségek alap- 
vetôen befolyásolják a csalá-
dok, gyermekek helyzetét. Az 
életkörülmények negatív ala-
kulása a gyermekvédelem-
nek különösen nagy hang-
súlyt ad. Dr. Kerekes Attila a 
közgyûlésen megjegyezte, 
hogy a csabai önkormányzat-
nál összesen 25 ember fog-
lalkozik a gyermekjóléthez, 
gyermekvédelemhez kap-
csolódó feladatokkal, a város 

pedig mintegy ötvenmilliót 
költ erre. Szabóné Kocziha 
Tünde hangsúlyozta: jobban 
oda kell figyelni a felnövekvô 
korosztályra, a csellengôkre, 
a szülôk felelôsségét persze 
nem veheti át a város, de amit 
lehet, meg kell tenni. 

Vantara Gyula megköszön- 
te a szakmailag megalapo-
zott, alapos beszámolót. 
Mint mondta, a gyermekvé-
delem terén hivatali szinten, 
az iskolában, óvodában, vagy 
 azon kívül, sok mindent tesz 
a város, de a gyermekek ke-
zét nem tudja megfogni, az 
továbbra is a szülô dolga és 
felelôssége.
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A gyermekvédelem jól mûködik
A város nem helyettesítheti a szülôt

A gyermekek kezét nem foghatja meg a város: az a szülô dolga

Jobbik: A Hit Gyülekezetet nem kellene támogatni

Takács Péter: Az illegális szemétlerakást be kellene emelni

Üzleti alapú felújítás Egyházi ingatlanok 
támogatása – Hit-vitával

Közterületen tilos 
macskát, madarat etetni

Téli útüzemeltetés

Veszteségesek a helyi járatok

Napirend 
elôtt

Újra hat/hat 
a Belvárban

Júliusban 
költözik a Kós

Zárt ülésén háromszázezer 
forint temetési támogatást sza-
vazott meg a testület annak a 
családnak, amelynek tagja volt 
a nemrégiben baleset kövez-
tében elhunyt, huszonnyolc 
éves várandós nô és a három 
kiskorú gyermek. 

Napirend elôtti felszólalá-
sában Takács Péter elmondta: 
a Hungaropharma távozása 
miatt közel száz munkahely 
szûnik meg Békéscsabán. 
Hozzátette, meg kellene vizs-
gálni, hogyan tudja segíteni a 
város a munkahelyek megtar-
tását. Miklós Attila nehezmé-
nyezte, hogy a polgármester 
a sajtóból értesült a társaság 
lépésérôl. Vantara Gyula leszö-
gezte: a városvezetés tartja a 
kapcsolatot a vállalkozókkal, a 
lehetôségekhez mérten támo-
gatja és segíti ôket, de csak 
azzal tudnak együttmûködni, 
aki ebben partner. 

Szabóné Kocziha Tünde be-
számolt arról, hogy a közgyûlés 
napján begördült a békéscsa-
bai állomásra a Csíksomlyó 
Expressz Buzánszky Jenôvel, 
de a testület részérôl csak 
Jobbik fogadta a vonatot. 
Majd javaslatot tett arra, hogy 
Hódmezôvásárhelyhez hason-
lóan, Békéscsabán is kapja-
nak ingyenesen nemzetiszínû 
zászlót azok, akik ünnepeken 
kifüggesztik a lobogót a házuk-
ra. A polgármester elmondta, 
hogy a székelyudvarhelyi kül-
döttségnek Kiss Tibor is tagja,   
ô pedig Buzánszky Jenôvel ta-
lálkozik egy rendezvényen. 

A 2013/14-es tanévtôl is-
mét elindul a hatosztályos 
képzés a belvárosiban. Az 
új feladat ellátásához a sze-
mélyi és tárgyi feltételek 
adottak az iskolában, nincs 
tehát akadálya annak, hogy 
a Belvárosi Általános Iskola 
és Gimnázium a 2013/14-
es tanévtôl felmenô rend-
szerben ismét átálljon a 
hat évfolyamos képzésre. 
Az elképzelések szerint a 
négyosztályos képzés foko-
zatosan kifut, a 2015/16-os 
tanévtôl kezdôdôen pedig 
nem iskoláznak be diákokat 
kilencedik évfolyamra. 

A Magyarországi Evangé-
likus Egyház megvásárolja a 
BéKSZI tagintézményének, a 
Kós Károly szakképzônek a 
Baross utca 1–3. szám alatt 
található épületét. A Kós di-
ákjai a volt tízes iskola épü-
letében tanulnak, a tízesben 
– mint a Kazinczy Ferenc is-
kola tagiskolájában – maradt 
felsôsök pedig a Kazinczy 
(volt kettes) iskola Irányi ut-
cai épületébe járnak majd.  
A testület mos arról döntött, 
hogy a Kós tagiskola épüle-
tét július közepétôl vonják ki 
az oktatásból. Ôsztôl szak-
iskolásokkal telik meg a volt 
tízes, ahonnan a felsôsök a 
Kazinczyba kerülnek át.

Az oldalt írta és összeállította: Mikóczy Erika
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A Városházi Esték évrôl 
évre kettôs céllal szervezôdik. 
Egyrészt magas mûvészi 
színvonalú programsoroza-
tot kíván biztosítani a térség 
lakosságának és a környék-
ben nyaralóknak, másrészt 
szeretné ráirányítani a figyel-
met Békéscsabára. 

A kulturális esélykülönb-
ségek csökkentését szol-
gálva az árban nehezebben 
megfizethetô rendezvények 
mellett több belépômentes, 
mindenki számára nyitott 
eseményt szervezünk. Gyer-
mek- és családi programja-
ink a könnyebb elérhetôség 
érdekében ingyenesek, és 
nem kell belépôvel számolni 
a rock and roll esten sem.

A látogatói összetételt az 
elmúlt esztendôkben több 
alkalommal vizsgáltuk. Míg a 
rendre telt házzal zajló prog-
ramok közönsége döntô há- 
nyadát tekintve korábban 
békéscsabai volt, addig az 
utolsó években jelentôs mér- 
tékben nôtt a vidéki látoga- 
tók száma. A mûsorterv meg- 

határozásakor figyelembe 
vettük a 2011-es látogatói 
felmérésünk tapasztalatait, 
többek között zenei kínála-
tunkat erôsítettük.

A fesztivál elsôsorban  az 
igényes, mégis szórakoz-
tató nyári színházi produk-
ciókra épül. Ezt a palettát 
színesítjük zenei, képzô- és 
fotómûvészeti, irodalmi, il-
letve hagyományôrzô ese-
ményekkel, gyerekrendezvé-
nyekkel. A Városházi Estéken 
a hazai élvonalbeli elôadók 
mellett a közönség éppúgy 
találkozhat nemzetközi szín-
terek fellépôivel, mint helyi 
kiemelkedô teljesítmények-
kel. Egy este rendszerint a 
dél-békési térség megha-
tározó nemzetiségi kultúrá-
jának átörökítése jegyében 
a szlovák kultúráé. Szivár-
ványszín zenei palettánkon a 
nép- és világzenei produkci-
ók mellett nívós könnyûzenei 
mûfajok is helyet kapnak.

A konkrét programot te-
kintve június 22-én Rúzsa 
Magdi önálló estjével nyit 

a rendezvénysorozat, de a 
programban Tóth Péter (ven-
dég: José Pablo Quesada) 
zongoraestje és a Csík ze-
nekar koncertje (vendég: 
Hobo) mellett látható lesz 
több musicalprodukció is. A 
Madách Színház musicalpá-
lyázatának gyôztes darabja, 
a Csoportterápia is elláto-
gat Békéscsabára, valamint 
a Jókai színház mûvészei 
adnak koncertet Szerelmes 
musicalek címmel. A Buda-
pesti Operettszínház sztárja, 
Janza Kata a Csillag Szü-
letik egykori gyôztesével, 
Tabáni Istvánnal lép fel egy 
Máté Péter-emlékest kereté-
ben. Az emlékesten a Fônix 
együttes (Máté Péter ere-
deti zenekara) kíséri a két 
mûvészt. Az összmûvészeti 
(és újító) jelleget többek kö-
zött a Pusztaszó együttes 
Sinka István mûsora, illetve 
a Nézômûvészet Kft. kísérleti 
darabja, a humorral erôsen 
átitatott A fajok eredete címû 
darabja is erôsíti.

Herczeg Tamás

Városházi Esték 2012
Igényes, szórakoztató nyári színház

Nyári napközis táborok 
kedvezményekkel

Táborok listája

Tisztújítás a civileknél

Lengyel nyelvtanfolyam

KiállíTás
Június 12., kedd 18 óra. A Fotósuli hallgatóinak alkotásaiból vá-
logatott kiállítás megnyitója. A megjelenteket köszönti Takács Pé-
ter, a közösségi ház vezetôje. Megnyitja: Katona Péter, a Márvány 
Fotómûhely vezetôje. Megtekinthetô július 6-áig, hétköznapokon 
8-tól 18 óráig.
Június 15., péntek 18 óra. A Békési Fotó Klub tagjainak alkotásai-
ból válogatott kiállítás megnyitója. A megjelenteket köszönti Takács 
Péter, a közösségi ház vezetôje. Megnyitja: Katona Péter, a Márvány 
Fotómûhely vezetôje. Megtekinthetô július 6-áig, hétköznapokon 
8-tól 18 óráig.

lEncsési Közösségi HáziKoncErTEK sorozAT
Június 16., szombat 20 óra. A békéscsabai Borneo zenekar kon-
certje. Az együttes jazz-, blues-, rock- és funky-zene keverékét játsz-
sza, saját szerzeményeket és feldolgozásokat egyaránt. 

TAnfolyAM
Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítô tanfolyam indul 2012. 
június 14-én, csütörtökön 18 órakor. A képzésre újrakezdô, illetve 
haladó felnôtt hallgatók jelentkezését várjuk. A tanfolyam 60 órás (60 
x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre csütörtöki napokon 18-
tól 19.30 óráig kerül sor. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár. 
részvételi díj: 30 000 ft/fô (plusz tankönyv, munkafüzet, CD kb. 
5-7 ezer Ft). Jelentkezni június 11-éig, hétköznapokon 8–17 óráig 
lehet a közösségi házban, 20 000 ft-os elôleg befizetésével. 

nyári KézMûvEs TáBor
2012. június 25-étôl 29-éig és július 2-ától július 6-áig általános 
iskolák alsó és felsô tagozatosai részére. A résztvevôk a szövés, fo-
nás, gyékényezés, bôrözés, batikolás, üvegfestés, gyertyamártás, 
gyöngyfûzés és papírmunkák alapvetô technikáit sajátítják el szakmai 
vezetôk irányításával, játékos formában. A programot magyar népme-
sékkel és mondákkal való ismerkedés, játék- és daltanulás színesíti. A 
foglalkozások – heti váltásban – 8-tól 16 óráig tartanak. részvételi 
díj: egy hétre 8500 ft/fô, mely összeg az ebédet is tartalmazza.
Jelentkezni június 18-ig lehet személyesen a közösségi házban.

szErETETTEl AJánlJUK nyári TáBorAinKAT!

Június 18–22. Mesebolt kézmûves tábor
Benépesítjük a Meseház kincsesládáját. Óriások és törpék készítése 
textilbôl, termésekbôl, zoknibábok, hengerbábok varrása, tündérek 
és boszorkányok, sárkány készítése, állatok fonalból, rongycsíkból. 
Alkotásait mindenki megtarthatja.
Június 25–29. Hun vitézek tábora
Teljes hun öltözetet és fegyverzetet készítünk Novák Attila vezeté-
sével. Hun süveg, kaftán, cikádafibula, csornai diadém másolata, 
agyagedény, rézdomborítás. Zöldséges hajdina fôzése szabad 
tûzön, majd harci bemutató a program zárásaként.
Július 30.–augusztus 3. Hagyományôrzô kézmûves tábor
Hagyományôrzés és népi kézmûvesség a hét témája. Agyagozás, 
korongozás, gyöngyfûzés, gyöngyszövés, körmönfonás, rongyszö-
vés, nemezelés, csutka-, csuhé-, mákgubófigurák készítése hagyo-
mányos népi technikákkal.

Helyszín a Meseház. Táboraink részvételi díja: 15 000 ft/fô/hét, 
amely az étkezéstôl a felhasznált anyagokon át az áfáig minden 
költséget tartalmaz. Jelentkezés, információ: 66/326-370

Felcsík… újra itthon!
Harmadik felcsíki néptánctábor Békéscsabán

2012. július 30–augusztus 4.

A nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezzük néptánctábo- 
runkat felnôttek számára, ahol kiváló néptáncoktatóktól lehet fel- 
csíki 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 – Ördög-
borda táncegyüttes, Csíkszentdomokos. furulyaoktatás: Ségercz 
Ferenc – Fabatka, Sepsiszentgyörgy. énektanítás: János Hajnalka  
– Csíkszeredából (Békés Banda).
részvételi díj: 8500 Ft, mely tartalmazza a tánctanítás és a prog-
ramok költségeit.
Bôvebb felvilágosítás, jelentkezés a 66/326-370 telefonszámon.

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

A MUnKácsy EMléKHáz programjaiból:
Június 7., csütörtök 17.00 BMz „csillagpor a folyosóról” címû 
könyvének bemutatója. Az album az eseményen megvásárolható 
(3000 Ft), a képzômûvész a helyszínen dedikál.
Június 16., szombat 17.00–24.00 „MÚzEUMoK éJszAKáJA”
Egész éjjel szórakoztató mûsorok, zenék, grillparti és borkóstoló az 
udvaron, óránként rendhagyó tárlatvezetések.
Június 18–22-ig „örökségünk ôrei” mûvészet- és helytörténeti 
nyári napközis tábor kisiskolásoknak.

csABA KUPA
országos KErEszTrEJTvényfEJTÔ vErsEny

A Rejtvényfejtôk Országos Egyesülete, a Békéscsabai Kulturális Köz-
pont, Békéscsaba önkormányzata és a Békéscsabai Rejtvényfejtôk 
Klubja június 23-án, szombaton rendezi meg az Egyéni, június 
24-én, vasárnap a csAPAT-versenyt a Vásárhelyi Pál Mûszaki 
Szakközépiskola és Kollégium ebédlôjében (Békéscsaba, Gyulai 
út 9.).
• Egyéni verseny: Ifjúsági kategória: alsó tagozat, 5–6. és 7–8. 

osztály, kezdés: 11 órakor
• felnôtt kategória: kezdô, haladó, mesterjelölt és mester, kezdés: 

14 órakor
csAPAT-verseny, kezdés 10 órakor:
• Felnôtt kategória: haladó, mesterjelölt, mester
• Ifjúsági kategória: alsó tagozat, felsô tagozat
nevezés: zsilak.katalin@gmail.com. További információ: Hankóné 
Zsilák Katalin klubvezetô: 06-30/ 609-1766 és 66/447-914.

Június 7–10. Csabai Sörfesz-
tivál és Csülökparádé a vá-
rosi sportcsarnok zöldöveze-
tében
Június 8. Bagdi Bella: 
Ho'oponopono életmódfej-
lesztô koncert a Phaedra Köz-
életi Központban
Június 8. Ünnepi könyvnap 
az Andrássy úton, a borozó 
elôtt 
Június 9. 17 óra Könyvhétzá-
ró irodalmi délután a Szlovák 
Tájházban: A Bárka címû fo-
lyóirat 2012/3. számának be-
mutatása, a 80 éves Banner 
Zoltán köszöntése, a Hátra ne 
nézz! címû válogatott verse-
ket tartalmazó kötete bemu-
tatása, a Körösök Gyöngye 
Díj átadása, hagyományos 
rögtönzött versíró verseny
Június 10. 18 óra A húszéves 
Mariann Balettiskola jubileu-
mi gálamûsora a Jókai szín-
házban
Június 14. Zenés borkóstoló 
az Elefánt Sörözôben
Június 13. 17 óra Jókai Anna 
Kossuth-díjas írónô Elbeszél-
tem és a legújabb Éhes Élet 
címû kötetek könyvbemutató-
ja a Békés Megyei Tudásház 
és Könyvtárban

Programajánló

Öt tipp 
öt pizzáért
A SPEED BURGER ÉS 

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

„Ereszd el a hajamat!” a városházi Esték egy korábbi gyermekprogramján

Idén két helyszínen várja a békéscsabai általános iskolás 
gyerekeket a nyári napközis tábor. Június 18-ától augusztus 
10-éig a Lencsési Általános Iskola, június 25-étôl augusztus 
17-éig az Erzsébethelyi Általános Iskola és a Jaminai Közös-
ségi Ház ad helyet a táborozóknak. A két helyszínen többek 
közt játszóház, kézmûves foglalkozások, sportversenyek, 
és meglepetésvendégek várják a gyerekeket. Mindkét intéz-
ményben nyolc héten át, munkanapokon 7.30–17.00 óráig 
tartózkodhatnak az általános iskolás gyerekek, az elsô osz-
tályba beíratottaktól hetedik osztályig. A térítési díj – amely 
az évközi, iskolai térítési díjjal megegyezô mértékû – magá-
ban foglalja a napi háromszori étkezést is. A tanévben kapott 
térítési kedvezmények a táborban is érvényesek, az iskolá-
ból hozott kedvezményre jogosító igazolás alapján. Jelent-
kezni az igényelt idôpont elôtti héten lehet a kiválasztott in-
tézményben egyhetes idôszakra.

A Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány a táborszervezôk 
által beküldött anyagok alapján idén is összeállította a csa-
bai nyári táborok listáját, amely a www.diaktanya.hu vagy a 
www.bekescsaba.hu honlapon is megtekinthetô. A kínálat 
igen gazdag, íme néhány tábor a sok közül: góré-, lovas- és 
kézmûves táborok, mesebolt, kölyöksziget-kreatív tábor, sakk-, 
hun vitézek, kisfestô-, gubacs természetbúvár és életmódtá-
bor, házitündér-képzô, zenésztábor, horgász- és indiántábor, 
de különbözô hagyományôrzô és sporttáborokban is eltölthet 
egy-két hetet, aki szeretne közösségben lenni, érdekes prog-
ramokon részt venni és valami újat tanulni a vakáció idején.

Nemrégiben tartotta tisztújító taggyûlését a Civil Szerve-
zetek Szövetsége. A megjelentek elfogadták a múlt évi köz-
hasznúsági jelentést és megválasztották az új vezetôséget. 
Az elnök ezúttal is Gólya Pál lett, az alelnökök Czeglédi 
Katalin, Hrabovszky György, Seregi Zoltán, Szrenka Pálné.  
Alelnöki „póttagnak” Koszecz Sándort, felügyelôbizottsági 
elnöknek Bondár Árpádot választották. Felügyelôbizottsági 
tag Szilágyi Katalin és Vágvölgyi Gábor, bizottsági póttag 
Szemenyei Imréné lett.

Szeptember 1-jétôl  lengyel nyelvtanfolyamot indít kezdôk 
részére a Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesület (Szent 
István tér 8. I. emelet). A tanfolyamra 10–18 éves diákok je-
lentkezését várják. További információ Leszkó Malgorzatától 
kérhetô a 70/556-3022 telefonszámon.



Gerlán Zelenyánszki Péter 
ismertette az elmúlt másfél 
év eredményeit, a telepü-
lésrészen megvalósult fej-
lesztéseket. Mint mondta, 
képviselôi alapjából támogat-
ta az intézményeket, egyesü-
leteket, rendezvényeket. A 
lakosság részérôl javaslatok 
hangzottak el a településrész 
parkosítására, vonzóbbá té-
telére, fák ültetésére a hor-
gásztónál, ezekkel kapcso-
latban a körzet képviselôje 
támogatásáról biztosította 
a helyieket. A gerlaiakat 
legfôképpen a településre 
bejövô fôút állapota zavarta. 
Virág Mihály, a közútkezelô 

igazgatója elmondta, hogy 
erre az évre nem terveztek 
ekkora volumenû útfelújítást, 
útépítést. Természetesen az 
út közlekedésre alkalmas 
állapotban van, de vannak 
hiányosságai. Zelenyánszki 
Péter ezért korábban Van- 
tara Gyula országgyûlési kép- 
viselô, polgármester segítsé-
gét kérte, hogy minél hama-
rabb helyreállítsák az utat. 

A Vandháti úti fórumon 
a képviselôi beszámolót 
követôen a Natúrpark egye-
sület részérôl Kovács Kriszti-
án ismertette a Békéscsaba 
– Doboz – Sarkad – Nagy-
szalonta kerékpárút építé-

sének mérföldköveit, majd 
a lakossági kérdések kö-
vetkeztek. Ezek leginkább 
az utak felújítására, illetve 
helyreállítására, valamint 
a balesetmentes közleke-
désre irányultak. Felvetés-
ként elhangzott, hogy nem 
biztonságos az úttesten az 
átkelés a gyermekeknek, a 
bicikliseknek és a babako-
csisoknak az „Esély” iskola 
elôtt, de az Elôre elôtt sem. 
Utóbbihoz sebességkorlá-
tozó táblát szeretnének a 

lakók, az Esélyhez pedig 
zebrát. Opauszki Zoltán, a 
városháza kabinetfônöke és 
Csiaki Tamás városüzemelte-
tési osztályvezetô elmondta, 
hogy muszáj egyfajta sor-
rendet felállítani a feladatok 
megoldásában, hisz a felújí-
tási igények városi szinten 
meghaladják a 4,5 milliárd 
forintot. Sok utat, utcát pe-
dig csak a szennyvízberuhá-
zás befejeztével lehet végle-
gesen helyreállítani.

vándor Andrea

Tímár Ella képviselô az 
Arany János kollégiumban 
tartott lakossági fórumot. 
A fórumot megtisztelte je-
lenlétével dr. Ferenczi At-
tila tanácsnok, Opauszki 
Zoltán kabinetfônök, Csiaki 
Tamás és Wittmann László 
osztályvezetô, Mácsai Sán-
dor, a víziközmû-társulás 
vezetôje, Gyömbér Mihály 
projektvezetô, Gergely Ta-
más a PIU szervezet részérôl 
és Máté Péter, a SADE Ma-
gyarország Kft.-tôl.

Gergely Tamás a szenny-
vízberuházásról beszélt, 
majd legfôképp a csator-
názás utáni munkálatokról 
érkeztek kérdések. A Ge-
reblyés utcából több lakó 
jelezte, hogy poros, sáros, 
keskeny az út: ingatlanjaik 

nehezen megközelíthetôek. 
Máté Péter és kollegája már 
a fórum szünetében gép-
kocsiba pattant, hogy sze-
mélyesen gyôzôdjön meg 
a Gereblyés utcán végzett 
munka minôségérôl. Szintén 
ebbôl az utcából Sipos Attila 
a telkét érintô szolgalmi jog 
megszüntetésére kérdezett 
rá. A Kisfényesi út rossz álla-
potát is szóvá tették a fórum 
résztvevôi. Gyömbér Mihály 
közölte, hogy az út felméré-
sét elvégezték, a helyreállí-
tás is megtörténi, az út teljes 
szélességû aszfaltborítást 
kap. Tímár Ella képviselô hoz-
zátette, hogy több poros út is 
található a körzetében, s ezek 
egy részét a lakók korábban 
saját erôbôl töltötték fel. 

v. A.

5Csabai Mérleg

Erzsébethely három kép- 
viselôje, dr. Fábián Ágnes, dr. 
Csicsely Ilona és Kutyej Pál 
egész szakembergárdával 
érkezett a fórumra. A leg-
több kérdést Gyömbér Mi-
hálynak, a csatornázás kivi-

telezését végzô SADE Kft. 
projektvezetôjének címez-
ték az érdeklôdôk. Mint vá-
laszaiból kiderült, július kö-
zepéig mindenki névre szóló 
értesítést kap a rákötésrôl. A 
legnagyobbrészt uniós for-
rásból megvalósuló beru-
házásnál feltétel, hogy a pá-
lyázat keretében az utak 
helyreállítása csak a csator-
na nyomvonalán történhet 
meg. Videofelvételek készül-
tek az épületekrôl, utcákról a 

csatornázás elôtt, és minden 
olyan kárért, ami a kivitele-
zéssel közvetlenül kapcsolat-
ba hozható, a SADE biztosí-
tója áll helyt. 

– Tudjuk, hogy ahol dol-
goznak, ott hiba is lehet, ki 
ne vétett volna el valamit? Mi 
csak azt kérjük a kivitelezôtôl, 
hogy minél kevesebb hiba 
csússzon a munkájába – ad- 
ta meg az est summázatát az 
egyik jaminai lakó.

M. E.

Mikor kapjuk meg az ér-
tesítést a csatornára való 
rákötésrôl? Névre szól az 
értesítô? A sok teherau-
tó máshol is tönkretette 
az utat, mi lesz azokkal az 
utakkal? Vártuk a csatorná-
zást, de még jobban várjuk, 
hogy vége legyen! Miért 
maradtak ki bizonyos útsza-
kaszok az aszfaltozásból? 
Megsüllyedt a házunk, ki té-
ríti meg a kárunkat? Mi lesz 
az árokban hagyott kövek-
kel? – ilyen és hasonló kér-
déseket tettek fel a csator-
názással leginkább érintett 
városrész, Jamina lakói a 
Jaminai Közösségi Házban 
tartott lakossági fórumon.

zelenyánszki Péter, az egyes számú választókörzet 
önkormányzati képviselôje invitálta a választópolgáro-
kat lakossági fórumra a gerlai áMK tornatermébe, majd 
másnap az esély Pedagógiai Központba. A fórumokon a 
szennyvízberuházással és a szennyvízteleppel kapcso-
latosan, valamint a várost érintô nagyobb fejlesztésekrôl, 
beruházásokról hallhattak tájékoztatást az érdeklôdôk a 
víziközmû-társulat, a PiU szervezet, a kivitelezô sADe Ma-
gyarország Kft. és az önkormányzat szakembereitôl.   

Ferenczi: A Lencsési jó hely!

A lakosságot az utak állapota 
izgatja a leginkább

Fórum az Arany 
kollégiumban

Vártuk a csatornázást, de még 
jobban várjuk a végét!

A gerlaiak parkosítani szeretnének

Mi lesz a tönkretett utakkal? Mikor aszfaltoznak?

– Korábban fociztam, 
de arról le kellett monda-
nom egy sérülés miatt, most 
úszom, és persze szurkolok 
a remek csabai úszóknak. 
Az úszóklub elnökeként külö-
nösen nagy örömmel tölt el, 
hogy Bohus Richárd a debre-
ceni Úszó Európa-bajnoksá-
gon országos csúcsot ért el, 
és kijutott az olimpiára. 

– A nemzetiségi, ügyrendi 
és ellenôrzési – korábban ki-
sebbségi, érdekegyeztetô és 
külkapcsolati – bizottság elnö-
ke. Ezt a bizottságot leginkább 
a pályázati támogatások révén 
ismerik a csabaiak. 

– Hozzánk tartozik a civil 
és nemzetiségi pályázati ke-
retek felosztása, de az egy-
házi ingatlanok felújítására 
vagy az alapítványok szá-
mára kiírt pályázatokat is mi 
bíráljuk el,  ez utóbbiakban 
a közgyûlés dönt. Évrôl évre 
hozzánk futnak be a pályáza-
tok, jóval nagyobb igénnyel, 
mint amekkora keret rendel-
kezésre áll. Nem tudunk nagy 
támogatást adni, de próbál-
juk segíteni egy-egy program 
megtartását vagy a közössé-
gek mûködését. 

 – A bizottsághoz tartoznak 
a nemzetiségi kérdések. Ön 
szlovák származású, szlovák 

nyelvû istentiszteleteket is tart. 
Mit jelent az ön számára mind-
ez? 

– A szlovákság a gyö-
kereket, az alapokat, a 
sokszínûséget és az összetar-
tozást jelenti egyben. Szlovák 
istentiszteleteinkre már keve-
sen járnak, nagy öröm, amikor 
a régi arcok mellett egy-egy 
új is megjelenik. Bizottsági 
szinten mi kapcsoljuk össze 
a városvezetést a kisebbségi 
önkormányzatokkal. Hozzánk 
fordulnak a nemzetiségek, 
ha napi gondjaik vannak, és 
amennyiben tudunk, segítünk 
ezek megoldásában. Békés-
csaba anyagilag is támogatja 
a nemzetiségeket, ez a város 
odafigyelését, megbecsülé-
sét tükrözi. 

– A jaminai képviselôk 
többnyire együttesen lépnek 
fel a városrész érdekében. 
A csatornázás szinte egész 
Erzsébethelyt érintette, ezen 
kívül milyen fejlesztésekrôl tud 
beszámolni?

– Dr. Fábián Ágnessel és 
dr. Csicsely Ilonával közö-
sen képviseljük a városrészt, 
együttmûködünk, lakossági 
fórumokat is együtt tartunk. 
Jaminát nem igazán lehet kör-

zetekre szedni. Aki itt nôtt 
fel, nem azt mondja, hogy 
Békéscsabának ebben 
vagy abban a kerületében 
lakom, hanem azt: jaminai 
vagyok. Az itt élôknek ha-
sonlóak a gondjaik, öröme-
ik, és ezer szálon kötôdnek 
egymáshoz. A csatornázás 
révén most óriási fejlôdést 
él át Jamina, itt korábban 
szinte egyáltalán nem volt 
szennyvízcsatorna. Emel-
lett az egyik legfontosabb 
fejlesztésnek az Orosházi 
úti kerékpárút befejezô, a 
város széléig futó szaka-

szát tartom, hiszen aki csak 
teheti, biciklivel közlekedik. A 
szívem csücske az Orosházi 
út–Madách utca sarkán levô 
kút felújítása is, sokan járnak 
oda artézi vízért. Szeretnénk 
megvizsgálni a régi, lefoj-
tott kutakat, hátha máshol is 
meg lehetne nyitni egyet. A 
Jaminai Közösségi Házat ta-
valy adtuk át, jó érzés, hogy 
szinte folyamatosan tele van 
programokkal, élettel. 

Lelkészként, de képviselô- 
ként is egyre többen keres-
nek meg személyes prob-
lémáikkal – szerintem az 
önkormányzati képviselô is 
elsôsorban segítô ember. 
Nem biztos, hogy mindent 
egybôl el tud intézni, de meg-
hallgatja a többieket, és pró-
bál segíteni, hogy hamarabb 
megoldódjanak a gondok. 
Korunk problémája az elide-
genedés, az érdektelenség, 
pedig amikor az emberek 
közelebb kerülnek egymás-
hoz, akár egy civil szerveze-
ten, közösségi programokon 
vagy az egyházon keresz-
tül, fontosak lesznek egy-
más számára, és segíteni, 
erôsíteni tudják egymást.

Mikóczy Erika

Kutyej Pál evangélikus 
lelkész, három gyermek 
édesapja, ha teheti, spor-
tos életmódot folytat. A 
hivatása mellett számos 
olyan tevékenységben 
vesz részt, amelynek lé-
nyege az emberek, közös-
ségek segítése. ilyennek 
tartja a bizottsági elnö-
ki és jaminai képviselôi  
munkáját, de ezért vállal-
ta el például az úszóklub 
elnöki pozícióját is. 

szlovák gyökerekkel rendelkezem

KéPVisELôi sAroK
Kutyej Pál: A képviselô elsôsorban segítô

A tanácsnok beszámolt 
néhány, a körzetet érintô 
fejlesztésrôl, mint példá-
ul a Szabó Pál téri, azaz a 
Lencsési iskola közelgô épü-
letenergetikai felújítása vagy a 
Corvin utca–Dózsa György úti 
kerékpárút építése. Elmondta 
azt is, hogy a Lencsési út mel-
lé lakossági igényre padok 
kihelyezését tervezik, és a la-
kótelepen készül egy virágvá-
lyú is. Leszögezte: a Lencsési 

jó hely, a város legzöldebb, 
legtisztább része, jól mûködô 
óvodával, iskolával és közös-
ségi házzal. 

Az egyik lakó elpanaszol-
ta, hogy az utcájukban a 
csatornázás miatt felszedték 
a kétsoros járdalapokat, és 
azokat a munkák befejezé-
se után sem tették vissza. 
A szakemberektôl meg-
tudta, hogy felszólították a 
kivitelezôt a helyreállításra. 

Többen azért kértek szót, 
hogy tolmácsolják: örülnek, 
hogy a Lencsési lakótelep az 
utóbbi években egyre szeb-
bé, élhetôbbé vált. Végül né-
hány újabb igény került fel a 
listára, járdák javítását, a la-
kótelepen levô zöldségeshez 
vezetô útra zebra felfestését, 
a lámpás útkeresztezôdésnél 
az út szélesítését, az út szé-
lén, a kerékpárútnál pedig a 
kilátást akadályozó gallyak 
levágását kérték a lakók. Az 
útszélesítés nagyon sokba 
kerül, de a többi kérést a le- 
hetôségek függvényében pró- 
bálják teljesíteni.

M. E.

Békéscsabai Kft. vállalja házi 
szennyvízhálózatok kiépítését.
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Dr. ferenczi Attila a Lencsési Közösségi Házban tar-
tott fórumot, amelyen a Lencsési lakótelepen és kör-
nyékén élôk néhány újabb kéréssel álltak elô, ugyanak-
kor többen kifejezték köszönetüket a fejlesztésekért, a 
törôdésért.



csukás istván író szá-
mos mesehôst alkotott 
meg, generációk nôttek fel 
a meséin. A gyermeknap 
kapcsán elárulta, hogy bár 
mostanában pozitív folya-
matok indultak el, még job-
ban oda kellene figyelni a 
gyerekekre, hiszen ôk az 
ország jövôje. Új mûfajt is 
szeretne meghonosítani: a 
gyermekoperát.

– Mit jelent önnek a gyer-
meknap?

– Azt, hogy legalább éven-
te egyszer van egy ünnep, 
amikor odafigyelünk a gyere-
kekre. Pedig minden erônket, 
energiánkat, szeretetünket a 
gyerekekre kellene fordítani 
mindennap. Csak rajtuk mú-
lik ugyanis, mi lesz ebbôl a 
nemzetbôl, ebbôl az ország-
ból. Ôk a legnagyobb és leg-
szebb befektetés a jövôbe. 
Én azt szeretném, ha Magyar-
országról az a hír terjedne el, 
hogy ez a hely a gyerekek pa-
radicsoma. Ehhez több pénzt 
kellene fordítani a gyerekekre. 
Minden olyan pénzt, amit a 
mûvészetre adnak, filmekre, 
televízióra, könyvekre és így 
tovább, annak a felét a fiata-
lokra kellene fordítani. 

–  A gyerekszínházat is szív-
ügyének tekinti.

–  Kodály Zoltán azt mond-
ta, hogy abból lesz a jövô 
közönsége, akit gyerekko-
rában megtanítunk rá. Ô a 
zenére gondolt, de ezt sze-
rintem nyugodtan lehet más-

ra – olvasásra, színházra is 
– vonatkoztatni. Mindig azt 
szoktam mondani, hogy az 
lenne az igazi gyermekszín-
ház, amely a korosztályokra 
épít. Színdarabot játszana 
külön az óvodásoknak, kü-
lön a kisiskolásoknak és a 
kiskamaszoknak is. Ugyanez 
vonatkozik az olvasmányokra 
is. Gyermeklélektani közhely, 

hogy a gyerekek a különbözô 
korszakokban különbözô dol-
gokat tudnak befogadni. Amit 
a gyerek nem kap meg adott 
idôszakban, azt többet nem 
lehet pótolni, mert egy 14 
éves nem fog mesét olvasni, 
az már kiesett az ô életébôl. 
És magyar mesére van szük-
ség! Azért kell magyar mese, 
mert a gyerek ezt a világot 

akarja meghódítani, ez a világ 
lesz az övé, és ezt a világot 
kell a legjobban megismertet-
ni vele. 

– Egyik népszerû hôse, 
Mirr-Murr, a kandúr is színpad-
ra kerül.

– Több színházzal is tár-
gyalok. A veszprémiekkel már 
megegyeztem, akárcsak a 
Játékszínnel. Mirr-Murr mel-
lett más mesehôsök is látha-
tóak lesznek a darabban, a 
történetet pedig átdolgoztam. 
Örülnék, ha Halász Juditot is 
esetleg meg lehetne nyerni 
ennek az ügynek.

– Egy új mûfajt is meghono-
sítana: a gyerekoperát. Mirôl 
van szó?

– Nemrég fejeztem be egy 
szövegkönyvet: egy gyerek-
operát szeretnék csinálni. 
Gyermekeknek szóló opera 
– ilyen még nem nagyon volt 
a magyar zeneirodalomban. 
De el tudom képzelni, hogy 
ôk ezt is nagy örömmel hall-
gatnák, néznék. Kell persze 
zeneszerzô, rendezô is hozzá, 
de mindenesetre részemrôl 
elindítottam a folyamatot.

– Az alaptantervben meg-
határozott kötelezô olvasmá-
nyok körébôl kivették az ön 
mûveit.

– Nagyon szomorú vagyok. 
Az vigasztal csak, hogy az el-
múlt 20–30 évben is olvasták 
a gyerekek a könyveimet, és 
ezután is fogják, függetlenül 
attól, hogy kötelezô olvas-
mány-e, vagy sem.

gombás Bálint

A 30 év alattiak nem isme-
rik, csak évente egyszer hall-
ják a nevét a híradásokban, 
amikor Déri János-díjat adnak 
át. A riporter, mûsorvezetô az 
ország kedvence volt. Mindig 
mosolygott, benne volt a tré-
fákban, a Fradi-meccsen UTE 
zászlót árult, de a közszol-
gáltatást is komolyan vette. 
Déri János húsz évvel ezelôtt 
hunyt el.

Déri Jánost az Ablak címû 
tévémûsorban ismerte meg 
az ország, késôbb több szó-
rakoztató mûsort is vezetett, 

közülük kiemelkedett az Ez + 
Az címû, amelynek népszerû 
rovata volt a selejtes terméke-
ket humorosan bemutató Po-
csék Áruk Fóruma. Nulladik 
típusú találkozások címmel ô 
készített elôször mûsort Ma-
gyarországon a paranormális 
jelenségekrôl. Állandó sze- 
replôje volt a Rádiókabarénak. 
Egyik mûsorában álruhába 
bújva kiment az Üllôi úti Fra-
di-pálya elé UTE-relikviákat 
árulni. Mikor az egyik fradista 
azt mondta, ez bátor lépés, ô 
visszakérdezett: Miért, nem 

demokráciában élünk? Mi-
kor bejelentette, hogy rákos, 
országos szolidaritási moz-
galom indult. Halála elôtt 
14 nappal barátai az egyik 
színházból, mûsor keretében 
felhívták az akkor Mexikóban 
gyógyulni próbáló Dérit. Op-
timistán, de rekedten, fulla-
dozva köszönte meg, hogy 
keresik ôt. Zorán, Nagy Bandó 
András, Bajor Imre, Antal 
Imre, Hernádi Judit és sokan 
mások a közönséggel együtt 
törölgették könnyeiket. Az új-
ságíró halála elôtt pár nappal 
azt mondta: „Három év múlva 
már senki nem fog emlékezni 
rám.”

Emlékét ma is ôrzi a Déri 
János-díj, melyet minden év-
ben olyan sokoldalú, kima-
gasló közéleti szereplôknek 
adományoznak, akik ma-
radandót alkottak pályájuk 
során. A díj egy arany egy-
forintos, elôoldalán a Déri 
János-díj felirat, hátlapján a 
kitüntetett neve és az átadás 
évszáma szerepel. Idén Parti 
Nagy Lajos költô-író vehette 
át az elismerést, május 9-én.
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Tavaly összesen három-
ezer esetben fordult elô, hogy 
valaki örökös nélkül szende- 
rült jobblétre, vagy végren-
deletében kifejezetten az 
államra hagyta a vagyon-
tárgyait. Az így állami kézre 
került örökségeket, ingósá- 
gokat a Magyar Nemzeti Va- 
gyonkezelô gondozza, tud-
tuk meg Zicherman Zsolt-
tól, a szervezet szóvivôjétôl. 
– A hagyatéki eljárás költ-
ségei, a hagyatékok tárolá-
sa sok pénzbe kerül, ezért 
döntött úgy a vagyonkezelô, 
hogy az értékesebb vagyon-
tárgyakat árverés formájában 
értékesíti. A 221 tételbôl – 
amelyek nagy része nemes-
fém, illetve mûkincs – vala-
mivel több mint tíz darabot 
sikerült eladnunk, ez 250 ezer 
forint bevételt jelentett. Mivel 
ez volt az elsô próbálkozá-

sunk, ez semmiképpen nem 
nevezhetô sikertelenségnek. 
A mostani tapasztalatokat 
felhasználhatjuk a késôbbi, 
terveink szerint rendszeres 
árverésekre. 

Zicherman Zsolt elmond-
ta, hogy az örökségül hagyott 
ingóságok többsége értékte-
lenebb ruházat vagy konyhai 
felszerelés.

– A jelenlegi gyakorlat sze-
rint ezeket a vagyonkezelô 
leselejtezi. De keressük a jó-
tékonykodási lehetôségeket 
is, hiszen például az örökül 
hagyott könyveket bizonyá-
ra van, aki szívesen olvasná. 
Azt is megfontoljuk, hogy az 
értékesebb mûtárgyakat akár 
múzeumban is kiállítjuk, de a 
vagyonkezelô elsôdleges ér-
deke az, hogy pénzhez jusson 
a tárgyak értékesítésébôl.

GB

árverésre bocsátották az államra hagyott öröksé-
geket. A vagyonkezelô szóvivôje bevallotta, ez volt az 
elsô ilyen kísérletük. ebbôl összesen 250 ezer forint 
bevételre tett szert Magyarország.

iBulvár / Közélet

– Sajnos, még nem túl nagy 
az olvasótábora a magyar 
képregényeknek. Bár több 
évtizedes múlttal rendelkezik 
a mûfaj, igazán kiemelkedô 
alkotásokat korábban alig 
néhányan, például Korcsmá-
ros Pál és Zórád Ernô, készí-
tettek – mondja a szerzô. –  A 
régi magyar képregények 
inkább diafilmekhez hasonlí-
tottak, túl sok párbeszéddel, 
szöveggel. Túl voltak ma-
gyarázva a kockák. Egészen 
mást csinálunk most, mint 
annak idején. De jellegzetes 
magyar stílusról már nem 
beszélhetünk: a hazai alko-
tások leginkább az európai 
és amerikai mûvekhez állnak 
közel. Nemzetközi szinten is 
megfigyelhetô, hogy a jel-
legzetes japán, amerikai és 
európai képi világ szép las-
san összemosódik. Érdekes, 
hogy manapság a magyar 

hangutánzó szavak helyett 
az amerikai comics-okban 
jellemzô hangutánzókat vet-
tük át.

Felvidéki Miklós szerint 
bár egyre több magyar al-
kotó készít képregényeket, 
ma elsôsorban a külföldi al-
kotásoknak van piaca. –  A 
filmekbôl, rajzfilmekbôl is jól 
ismert, bejáratott címeket ke-

resik a vásárlók, pedig egyre 
több színvonalas magyar al-
kotás is születik. Szerintem 
az a jó képregény, amelyben 
a kép és a szöveg kiegészíti 
egymást, és mindegyik hoz-
zá tud tenni valami pluszt a 
másikhoz.

A képregényrajzoló most 
egy fekete-fehér füzetbe kez-
dett bele, amely Papp László 
ökölvívó életét dolgozza fel. 
– Most kezdtem hozzá vázlato-

kat írni, az új képregényem 
Papp Laci sportkarrierje 
beindulásától az elsô 
olimpiai gyôzelméig 
vezetô idôszakot öleli 
fel. A mû megjelené- 
sét az olimpiára idô- 

zítik, Petrics Péter írja 
hozzá a szöveget.

– Szívesen élnék 
képregényrajzolásból, 
de a magyar piacon 
ebbôl önállóan nem le-
het megélni. Most még 
egyetemista vagyok, de 
remélem, hogy a rajzo-

lás mellett grafikusként, 
rajzfilmesként tudok majd 

elhelyezkedni.
gb

Felvidéki Miklós kapta a Korcsmáros Pál-díjat

Képregényhôs lesz Papp Laci

Csukás istván: Csak a gyermekeken 
múlik, mi lesz ebbôl az országból! 

elsô ízben osztották ki 
a Korcsmáros Pál-díjat. A 
legismertebb magyar kép- 
regényrajzolóról elnevezett 
elismerést felvidéki Miklós 
vehette át.
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A készülô képregény elsô 
skiccei

Az értékesebb vagyontárgyakat árverésen értékesítik

csukás istván most gyermekoperát ír

Déri János egy ország kedvence volt

Nem érdeklôdtek 
az örökségek iránt

Húsz éve hunyt el 
Déri János
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– A felmérések alapján 
úgy tûnik, két hónap alatt 
megdupláztuk az ifjúsági 
mûsorsáv hallgatottságát, 
ez mindenképpen nagy do-
log – mondta az Idôfutár 
vezetô írója, Tasnádi István. 
– Az elején volt bennünk két-
ség, vajon le tudjuk-e kötni 
egy rádiójátékkal a fiatalo-
kat, hiszen a mai gyerekek 
vizualitásközpontú világban 
élnek. Az eredmények azon-

ban pozitívak, szerintem ez 
annak is köszönhetô, hogy 
a rádiójáték mûfaja a me-
sélés ôsi módjához vezet 
vissza minket: fekszünk az 
ágyban, és a sötétben ott ül 
mellettünk apuka vagy anyu-
ka és mesél. Másrészt az 
internetnek köszönhetôen a 
rádióhallgatási szokások is 
megváltoztak, jobban meg-
felelnek a fiatalok igényei-
nek. Ma már nem csak úgy 

lehet rádiót hallgatni, ahogy 
régen, amikor mindenki le-
ült a Szabó család elé, ma a 
gyerekek egyszerûen letöltik 
a részeket az internetrôl. Az 
interaktivitás és mobilitás na-
gyon fontos számukra. 

A magyar ifjúsági filmgyár-
tás esetében bonyolultabb a 
helyzet, hazai gyártású filmek 
nem sûrûn készülnek, de az 
M2 csatorna, a gyerekekre 
gondolva, számos, zömében 
más köztévéktôl vásárolt ifjú-
sági sorozatot sugároz. – A 
hazai gyártású új ifjúsági té-
véfilmek valóban hiányoznak 
a kínálatból, ahogyan sajnos 
a teljes magyar filmgyártás-
ból is kikoptak ezek a produk-
ciók – tájékoztatott Cserháti 
Ágnes, az MTVA szóvivôje. 
– A gyerekfilmek kifejezetten 
költségesek, ezért az évti-
zedekkel ezelôtti állapotot, 
a legendás magyar ifjúsági 
filmgyártást nem is érdemes 
számon kérni a mai közmé-
dián. A jövô sokkal inkább 
az ésszerû költségmegosz-
táson alapuló módszereké, 
például a koprodukciós gyár-
tásé, amellyel kapcsolatban 
nagyon jók a tapasztalatok 
az elmúlt évekbôl. 

feM

Amíg a kilencvenes évek-
ben rengeteg ufóészlelésrôl 
és ufonautákkal való talál-
kozásról lehetett olvasni, 
hallani, ezek száma mára 
rendkívül lecsökkent. Ufó- 
szakértôktôl igyekeztünk 
megtudni, hogy mi ennek az 
oka. 

– Igaz, hogy kevesebb 
ilyen esetrôl hallani mostaná-
ban, de az esetek száma nem 
csökkent – mondta Várkonyi 
Zsolt, az ufóenciklopédia 
szerzôje. – Azt gondolom, 
hogy a társadalom nem nézi 
jó szemmel az ilyen történe-
teket. Akik idegen lényekkel 
találkoznak, inkább nem is 
számolnak be a velük meg-
történt esetekrôl, mert félnek 
a kirekesztéstôl, a meghur-
colástól.

Kalmár János, a Magyar 
Ufókutató Szövetség elnöke 
elmondta: ennek ellenére 
ôket rendszeresen megkere-
sik a földönkívüli élményeket 
átélô emberek. Egymás kö-
zött csak érintetteknek neve-
zik ôket.

– Nálunk talán azért merik 
elmondani nyíltabban ezeket 
az eseteket, mert a hasonló 
élménnyel rendelkezô tár-
saik magyarázatot tudnak 
adni a jelenség okára. Egy 
ilyen elrablás – hiszen gyak-
ran genetikai kísérletek cél-
jából viszik el az embereket 
az idegenek – hatalmas lelki 
terhet jelent az érintetteknek. 
Magyarországon 135 körüli 
azoknak az embereknek a 
száma, akik már átéltek ilyet. 
Jellemzô, hogy egy érintet-
tel több alkalommal, szinte 
rendszeresen történik meg 
az idegenekkel való talál-

kozás. Évente 3–5 olyan új 
esetrôl szerzünk tudomást, 
ami hitelesnek tekinthetô.

Kalmár János szerint so-
kan csak feltûnést akarnak 
kelteni a környezetükben, 
ezért találnak ki ufós történe-
teket. Ez az esetek 15 száza-
lékát jelenti, és 2-3 százalék-
ban kiderül, hogy valamilyen 
pszichiátriai probléma van a 
háttérben, nem valós az él-
mény.

– Régebben apró, szürke 
idegenekkel való találkozás-
ról számoltak be a leggyak-
rabban, ezek száma egyre rit-
kul. Ma már gyakoribb, hogy 

emberszerû, magas, szôke 
hajú, a svéd embertípushoz 
hasonló idegenekkel kerülnek 
kapcsolatba az érintettek. 

Kalmár János szerint az 
ufonautákkal való személyes 
találkozás Budapesten, Mis-
kolcon, Szeged környékén a 
leggyakoribb, de az ország 
minden részén elôfordul. Az 
ufókutatók elnöke nehezmé-
nyezte, hogy az Alkotmány-
védelmi Hivatal emberei is 
idôrôl idôre kikérdezik a jelen-
ségek észlelôit, ezt azonban 
a Belügyminisztérium lapzár-
tánkig nem erôsítette meg.
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ii Bulvár / Közélet

Az ORFK tudatta: aki az 
elôírt tartási kötelezettségét 
önhibájából nem teljesíti, 
vétséget követ el, és két évig 
terjedô szabadságvesztéssel 
büntetendô, de ha a tartás 
elmulasztása a gyermeket 
súlyos nélkülözésnek teszi 
ki, akkor akár három évet is 
kaphat a felelôtlen szülô. 

– Ahhoz, hogy valakit 
tartás elmulasztása miatt 
felelôsségre lehessen von-
ni, minden esetben szükség 
van valamilyen hatósági 
határozatra, amelyben az 
illetôt kötelezték egy másik 
személy eltartására – közöl-
te a Helyi Témával az ORFK 
sajtóirodája. A rendôrség 

szerint a cselekmény csak 
szándékosan követhetô el, 
megvalósulásának feltéte- 
le, hogy az elkövetô tu-
domással bírjon a tartási 
kötelezettségérôl és ennek 
önhibájából ne tegyen ele-
get. Az önhiba akkor álla-
pítható meg, ha akár a mu-
lasztás, akár annak oka az 
elkövetônek felróható. – Ha 
az elkövetô megbetegszik, 
elôzetes letartóztatásba ke- 
rül vagy szabadságvesz-
tését tölti, nem állapítható 
meg az önhiba. Az elkövetô 
munkanélküli-járadéka a 
mindenkori minimálbérnél 
alacsonyabb, ezáltal olyan 
alacsony összeg áll rendel-
kezésére, amelybôl saját 
megélhetése sem bizto-
sítható, akkor sem terheli 
felelôsség – tudtuk meg az 
ORFK illetékesétôl. A konk-
rét üggyel kapcsolatban 
lapunk megkereste az ille-
tékes Vas Megyei Rendôr-
fôkapitányságot – lévén a 
körözött férfi Vas megyei 
lakos –, ám közölték, hogy a 
konkrét személlyel kapcso-
latban nem tudnak felvilá-
gosítással szolgálni.

nagy orsolya

Nem fizetett gyerektartást, 
ToP 10-es bûnözô lett

Hiányoznak a hazai gyártású új ifjúsági tévéfilmek

Bejött a modern szabó család

Három évet is kaphat a felelôtlen szülô

A rádiójáték mûfaja a mesélés ôsi módjához vezet vissza

Börtön járhat a gyermektartási díj elmulasztása miatt. 
egy kôszegi férfi nem fizette a gyermekei után a havi apa-
názst, ezért a rendôrség – a bírósági ítélet után – körözési 
parancsot adott ki az apa ellen. Az ügy pikantériája, hogy 
sz. ferenc felkerült a bûnözôi toplistára, Magyarország ki-
lencedik legveszélyesebb bûnözôjeként tartják számon. 

Hamarosan véget ér a Kossuth Rádió idôfutár címû 
rádiójátékának elsô évada. A fiatalokat célzó sorozatot 
pozitívan fogadta a rádióhallgató közönség, de a televí-
ziós ifjúsági filmeket még mindig sokan hiányolják a köz-
szolgálati kínálatból.

A kocsit idén újították fel kö-
zel 30 millió forintból, a legen-
dás Teakfa étkezôkocsi ismét 
korabeli stílusában pompázik. 
Az étkezôkocsit hozzácsatol-
ták a szerelvényhez, amely 
manapság leggyakrabban a 
London–Velence útvonalon 
jár. A vonaton az étkezô mellett 
találhatók hálókabinok, bár és 
egy ékszerbolt is. Anno olyan 
hírességek utaztak a luxusvo-
naton, mint Agatha Christie, 
Lisa Minelli, Mata Hari vagy 
Marlene Dietrich. A mostani 
utasok között is voltak francia 
és magyar politikusok és üzlet-
emberek. Az étkezôkocsiban 
Kovács Lázár sztárséf fôzött, 
akinek az életében ez volt az 
elsô alkalom, hogy vonaton 
készített menüt, többek kö-

zött rakott harcsát és  gombás 
szarvasgerincet. –  Hajón már 
fôztem, vonaton még nem. Mi-
vel nem volt akkora hely, ezért 
Esztergomban készítettük 
elô az ízletes ételeket, hogy a 
vonaton könnyebb legyen az 
elkészítésük. Végre találkoz-
tam az Orient Expressz francia 
séfjével, Christian Bodiguellel 
is – magyarázta Kovács Lázár. 
Az Orient Express magyaror-
szági kiruccanásán Csikós Jó-
zsef zongoramûvész a Piano 
kocsiban szórakoztatta az uta-
sokat. – Ha jön az Orient Exp-
ress, mindig engem hívnak ját-
szani. Általában nosztalgikus 
zenékkel, filmslágerekkel és 
operettrészletekkel szórakoz-
tatom a közönséget. 

NO

Magyarországon száz-
harmincöt olyan ember 
él, aki már átélt harmadik 
típusú találkozást, azaz, 
személyes kapcsolatba ke-
rült az ufókkal. évente 3–5 
újabb esetrôl szereznek 
tudomást a szakértôk, az 
érintettek azonban nem szí-
vesen állnak ki a nyilvános-
ság elé történeteikkel.

ismét Magyarországra érkezett európa leghíresebb 
luxusvonata. Az Orient express kisebb kirándulást tett 
Gödöllôre. Jó mélyre kellett nyúlni a zsebében annak, aki 
részt akart venni a háromórás kiruccanáson, a legolcsóbb 
jegy 25 ezer, míg a legdrágább 1 millió forintba került.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal is tud a földönkívüliekrôl?

százharmincöt magyar találkozott ufóval
Harcsa és slágerek 

az orient Expresszen 

Manapság egyre kevesebb ufóészlelésrôl érkezik hír

A felújított luxusvonat lenyûgözte az utasokat
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– Élô kapcsolat van az 
egykori kölyökidôs csapattal, 
tavaly például felmentünk Ta-
kács Vera nénihez, aki az írója 
volt a sorozatnak, és megkö-
szöntöttük a születésnapján 
– mondta Nóri, aki tagja volt 
annak a gárdának, akik még 
nem válogatók útján kerültek 
be a gyerekmûsorba. – Vera 
néni az elsô csa-
patot innen-onnan 
szedegette össze. 
Egy iskolai színjátszó 
körben bukkant rám, 
kaptam egy szerepet 
és ott ragadtam. A 
televíziózás nem volt 
tudatos döntés, ki-
lencéves voltam, nem 
azon gondolkodtam, 
hogy „de szeretnék 
szerepelni a tele-
vízióban” – mond-
ta Nóri, aki szerint 
ma is nagy szükség 
lenne egy hasonló 
mûsorra. – A Disney 

csatorna hasonlít leginkább 
a Kölyökidôre, ahol hús-vér 
gyerekek szerepelnek a soro-
zatokban – mondta Nóra, aki 
szerint Vera néni a sorozattal 
megpróbált értéket közvetíteni. 
– Vera néni azon volt, hogy ne 
csak a hülyeségrôl szóljon a 
mûsor, hanem legyen benne 
értékes tartalom is. Két része 
volt a Kölyökidônek: a sorozat, 
ahol zajlottak a szerelmi szá-
lak, és volt a keretjáték, ahol 
beszélgettünk társadalmi 
problémákról, feldolgoztuk az 
aktuális ünnepeket. Alig vár-
tuk, hogy a kezünkbe kapjuk 
az új forgatókönyvet, minden-
ki arra volt kíváncsi, hogy mi 
történik vele a sorozatban.

nagy orsolya

Halász Judit, Apa, figyelj 
rám! címû lemezét választot-
ták az év gyerekalbumának. 
A színésznô nagyon örült az 
elismerésnek, de koncertje-
it már nem gyerek-, hanem 
családi mûsornak tartja. 
Úgy véli, szívszorító, ami-
kor a zenén keresztül régi 
énünkkel találkozunk. Ha-
lász Judit cikkünkön keresz-
tül is üzent a gyerekeknek: 
játsszanak minél többet!

– Nemrég ért haza egy 
fellépésrôl, gyerekmûsor 
volt?

– Már nem nevezném an-
nak, amit én csinálok; inkább 
a családoknak szól. Nagyon 
ritka, amikor csak gyerekek 
ülnek a nézôtéren, általá-
ban a közönség kétharmada 
felnôtt.

– A Fonogram-díjátadón 
ön kapta az Év hazai gyer-
mekalbumának járó díjat, 
aminek feltûnôen örült.

– Természetesen, mindig 
jó, ha elismerik a munkán-
kat. Én színész vagyok és 
elôadó, de nem zenész. 

– Minden alkalommal fel-
sorolja a zenésztársait. A si-
kerének hány százaléka az 
ön tehetsége és varázsa, és 
hány százalék a jó zene és 
dalszöveg?

– Százalékban még nem 
gondolkodtam, de nekem 

nagyon fontos, hogy azok-
kal dolgozhatom, akikkel 
szeretek. Ezért említem meg 
ôket mindig, hiszen ezt a dí-
jat sem én kaptam, hanem 
mindannyian, akik hosszú 
évek óta együtt dolgozunk. 

A koncerteken én tartom 
össze a közönséget, de a le-
mez mindig közös munka.

– A mai napig tanul még 
a színpadon, vagy már pon-
tosan tudja, mi kell a csalá-
doknak?

– A közönségtôl tanulok, 
az ô viselkedésükbôl tanul-
tam meg a mûsor szerkesz-
tését, a hangvételt, ugyanis 
van, amit azonnal befogad-
nak, és van, amit elutasíta-
nak.

– Ugyanaz kell a mai gye-
rekeknek, mint a régieknek?

– Érdekes módon a mosta-
ni gyerekek azokat a dalokat 
szeretik, amelyek nekik íród-
tak, de a régieket is ismerik. 
Sok olyan lemezt hoznak ne-
kem, amit még az apukának 
vagy az anyukának dedikál-
tam évtizedekkel ezelôtt.

– Három évvel ezelôtt 
mutatták be a Csiribiri címû 
koncertfilmet, amely a vidám 
Halász Judit-dalok ellenére 
is megríkatta a közönséget. 
Akkor azt mondta, ön is meg-
hatódott rajta.

– Nem tudom megmagya-
rázni, hogy miért, de néha 
az ember szíve összeszorul. 
Talán az idô múlásától, vagy 
attól, hogy a dalokon keresz-
tül saját régi énünkkel talál-
kozunk.

– Mit kíván gyereknap al-
kalmából a kicsiknek?

– Hogy szép idô legyen, 
lehessen kint játszani a sza-
badban. Minden gyereknek 
kívánom, hogy játsszon so-
kat és legyen jó a bizonyít-
ványa.

szd

iiiBulvár / Érdekesség

Dévényi Tibor húsz évig 
készítette a Három Kíván-
ság címû mûsort. A mûsor 
elsô része 1984-ben, pont 
gyereknapon ment le. Tibi 
bácsi azt mondja, noha di-
vat a retró, ennek ellenére 
nem lenne jó ötlet feltá-
masztani a Három Kíván-
ságot. 

– Milyen volt az elsô Három 
Kívánság? 

– Az elsô televíziós gye-
reknapon kezdôdött a Há- 
rom Kívánság, mivel a leg- 
népszerûbb gyerekmûsor 
volt, így minden évben élô 
közvetítést adtunk. Megmon-
dom ôszintén, nem nagyon 
szerettem, mert gyerekna-
pon annyi program van az 
országban, ilyenkor senki 
nem ül otthon a tévé elôtt. A 
legjobb kívánságok elsikkad-
tak, mert ilyenkor a nézettség 
nagyon gyenge volt. 

– Volt kedvenc kívánsága? 
– Húsz év alatt 1200 kí-

vánságot teljesítettem. Talán 
az egyik legemlékezetesebb 
élményem, amikor idôsebb 
George Bush szerepelt a 
mûsorban. Ô a világon egye-
düli, aki  ebben a szórakoz-
tató mûsorban felépett, és 
hozzáfûzte, hogy elmondja az 
amerikai gyerekeknek, hogy 
milyen jó mûsorunk van. 

– A külföldi sztárok köny-
nyen beadták a derekukat?

– Boldogan jöttek, a gye-
rekekért mindent elvállaltak. 
Természetesen kellett refe-
renciát adni, de mikor látták, 
hogy X. Y. is itt lesz, örömmel 
jöttek ôk is. Leleményesnek 
kellett lenni, hogy el tudjunk 
érni egy-egy világsztárt, majd 
támogatókat kellett szerezni. 
Kevés pénzébe került a tele-
víziónak, mert mindig kap-
tunk ingyen repülôjegyet és 
szállodai szobát. 

– A kívánságokat hogy vá-
logatták ki? Kiét teljesítették? 

– Ha nagy kívánság telje-
sült, például összehoztam a 
gyereket focizni Maradoná- 
val, akkor a következô hé-
ten három nagy zsák telt 
meg ugyanazzal a kéréssel. 
Nemcsak jó tündér voltam, 
hanem egy televíziómûsort 
készítô szerkesztô is. Ne-
kem a gyerekek kívánsága 
mellett az volt a fontos, hogy 
érdekes mûsort készítsek, a 
közönség jól szórakozzon. 
Ha a gyerek azt kérte, hogy 
szeretne Rózsa Györggyel 
találkozni, akkor erre azt 
mondtam: ha pónilóval sze-

retnél felmenni hozzá, ösz-
szehozom a találkozót. Nem 
csaptam be a nézôt, mert 
valóban teljesült a gyerek 
kívánsága, csak kellett bele 
egy kis poén, hogy a nézôk 
is szeressék.

– Miért éppen pontos lab-
dát dobott a gyerekeknek? 

– A mûsorban eredetileg 
aranylabdák voltak, az egyik-
be egy pontot rejtettem. 
Mikor a gyerekek fáradni 
kezdtek, akkor a legjobban 
tapsolóknak dobtam a lab-
dákat, akihez került a pontos 
labda, kívánhatott. Általában 
klipet kértek. Mivel akkoriban 
csak a Zenebutik játszott 
zenés videókat, az nagyon 
nagy dolog volt. 

– Részt venne újra egy 
ilyen mûsorban?

– Többször próbáltak 
megfûzni, de nemet mond-
tam. A mai gyerekek mások. 
Akkoriban örültek annak, 
hogyha táncolhattak Zoltán 
Erikával, esetleg kimehettek 
Bécsbe karácsonykor. Ma 
már ezek az igények nem re-
álisak. Látom, hogy régi kol-
légáim megpróbálják a régi 
mûsorokat felújítani, de ma 
már nem durran. Csak ak-
kor mûködik egy mûsor, ha 
a mai trendnek megfelelôen 
készül. 

nagy orsolya

Dévényi szívesen emlékezik az idôsebb Bush elnökre

Tibi bácsi ma már nem intézné el

Dévényi Tibor: Néha bele kellett egy kis poént is vinni a 
gyermekek kívánságaiba

Nóri kilencévesen kezdett forgatni

Halász Judit úgy érzi, nem a gyermekeknek, hanem a 
családoknak zenél 

Életmûdíjat kap Törôcsik 
Mari színmûvész az idei 
Erdélyi Nemzetközi Film-
fesztiválon, amelyen hason-
ló kitüntetésben részesül 
Geraldine Chaplin színésznô 
is – jelentették be Kolozsvá-
ron a szervezôk. – Minden 
évben szervezünk Magyar 
Napot, ahol bemutatjuk a 
friss magyar filmeket, de kon-

certekkel és gulyáspartival is 
készülünk. Szerettünk volna 
köszönteni egy nagy magyar 
színészt is, és úgy véltük, 
Törôcsik Mari a tökéletes vá-
lasztás – magyarázta Ozana 
Oancea, a fesztivál nemzet-
közi kapcsolatokért felelôs 
munkatársa, aki azt mond-
ja, Romániában elsôsorban 
az erdélyi magyarok ismerik 
színésznôt. – Ennek ellenére 
biztos vagyok abban, hogy a 
gála telt házas lesz.

Törôcsik Mari megerôsí- 
tette, hogy elmegy a gálára. 
– Nagy megtiszteltetés, örü-
lök a díjnak, és szerencsére 
el is tudok utazni, hogy átve-
gyem – mondta a színmûvész. 
– Utána azonban egész nyá-
ron pihenni fogok.

szd

A románok is kíváncsiak 
Törôcsik Marira?

Törôcsik Mari megígérte: feltétlenül elmegy erdélybe

Törôcsik Mari megkap-
ta 8. életmûdíját az erdélyi 
Nemzetközi filmfesztivá-
lon. A színésznô azt mond-
ja, fáradt, de annyira örül a 
megtiszteltetésnek, hogy 
feltétlenül elutazik Kolozs-
várra. A szervezôk szerint 
biztos, hogy telt ház lesz 
az eseményen, amire gu-
lyáspartival is készülnek.

szekeres Nóri ma is 
csodának tartja az egy-
kori Kölyökidô címû gye- 
rekmûsort. A TV2 mûsor- 
vezetôjét kilencévesen fe- 
dezték fel egy színjátszó 
csoport elôadásán, a kez- 
detektôl oszlopos tagja 
volt a fôként gyerekekbôl 
álló szereplôgárdának. 
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szekeres Nóri: A Kölyökidô 
értéket közvetített 

Az idô múlásától néha összeszorul az ember szíve

Halász Judit üzent 



– Az 501-es Légió egy 15 
éves nemzetközi rajongói 
hálózat, amelynek 2006-ban 
alakult meg a magyarországi 
helyôrsége – mondja Csu-
ka Gábor parancsnok. –  A 
helyôrség csak a sötét ol-
dalt – tehát a birodalmiakat 
– jeleníti meg a jelmezekkel. 
A jedik és a filmeposz más 
pozitív hôsei más klubokba 
tömörülnek. 

A légió tagjai maguk ké-
szítik el a jelmezeket, alap-
anyagtól függôen 100–200 
ezer forintból.

– Elsôsorban rendezvénye-
ken jön össze a csapatunk, 

nincsenek külön klubfoglal-
kozások. A légió elsôdleges 
célja a jótékonykodás. Beteg 
gyerekeken igyekszünk segí-
teni jelmezes fellépéseinkkel, 
alapítványokkal összefogva. 
De úgy gondolom, hogy a 
hétköznapokban is – például 
amikor tömegközlekedésen 
utazva, jelmezbe öltözve me-
gyünk egy-egy rendezvény 
helyszínére – sok örömet és 
derûs percet okozunk az em-
bereknek. 

– A tizennyolc klubtag 
szabadidôs tevékenység-
ként tekint az 501-es Légió-
ra – mondja Horváth András 

rajongó, a légió jövendôbeli 
tagja. – Ez azt jelenti, hogy 
a mûsor, az elôadott jelenet 
elsôsorban attól függ, hogy ki 
ér rá a fellépés idôpontjában, 
és neki milyen jelmez áll ren-
delkezésére. Ilyenkor vagy a 
filmbôl választunk ki egy-egy 
jelenetet, vagy egy teljesen 
egyedi saját ötletet viszünk 
színre.

A csapat lapzártánk után 
Darth Vader vezetésével a 
Heim Pál Gyermekkórház be-
tegeit látogatta meg. Tavaly 
egy romániai küldetésen egy 
helyi alapítvány gálaestjén 
vettek részt a román légió tag-
jaival közösen, ahol több mint 
40 000 eurót sikerült egyetlen 
éjszaka alatt összegyûjteniük 
a rohamosztagosoknak.

GB

– Honnan jött az ötlet egy 
anyasággal kapcsolatos hon-
lap indításához?

– Nagyon sokan bombáz-
tak kérdésekkel, amelyek 

fôként a várandósságom 
alatti jó kondíciómról szól-
tak. Azt vettem észre, hogy 
az embereket érdekli, nekem 
pedig van mondanivalóm. 

Szerencsés vagyok, hogy 
olyan emberek vannak mel-
lettem, akik megkönnyítették 
az életemet és az állapotos-
ságomat. Mindenki a legjob-
bat szeretné a gyermekének, 
ezért hasznos lehet a tudást 
megosztani egymással.

– Ez egy izgalmas kihívás, 
vagy az önmegvalósítás egy 
másik terepe?

– Nem azt éreztem, hogy 
ilyet szeretnék csinálni, ha-
nem azt, hogy tudok olyasmi-
ket, amikkel másoknak meg-
könnyíthetem az életét. Ezek 
pedig nem titkok, hát miért 
ne osszam meg?! Az Anya-
kanyaron praktikákat osztunk 
meg Rékával, és úgy találtuk 
ki a dolgot, hogy azoknak is 
érdekes legyen az oldal, akik 
csak most szeretnének „rá-
kanyarodni” az anyaságra.

– Pár évvel ezelôtt egy is-
mert és elismert színésznô 
volt, ma már fôleg kampány-
arcként láthatjuk. Véletlenül 
alakult így?

– Szerintem ezt az idô hoz-
ta. Látták az emberek, hogy 
csöndben tudok maradni, 
amikor kell, amikor pedig van 
mondandóm, akkor megszó-
lalok. Nemes ügyek mellé 
állni jó érzés és felelôsséggel 
is jár. Amíg nem tudatosodott 
bennem, hogy hitelesnek 
tartanak, addig ösztönösen 
cselekedtem. Most már meg-
gondolom, hogy ki mellé ál-
lok.
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Darth Vader a gyermekekértGubás Gabi segít a kanyarban
Május 25-én volt a csillagok Háborúja címû film bemu-

tatójának 35. évfordulója. A film töretlen népszerûsége 
részben a rajongói kluboknak köszönhetô. Lapunk az 
501-es Légió Magyarországi Helyôrségénél járt.

Gubás Gabi összefogott farkasházi Rékával, hogy meg-
osszák az anyasággal kapcsolatos titkaikat, praktikáikat. 
Gabi azt mondja: gyakran áll számára értékes ügyek mellé. 

A sötét oldal magyarországi harcosaiGabi megosztja anyai praktikáit
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– Önt állítólag mindenki 
szereti.

– Igen, és én is szeretem 
ôket. Amikor a lelkemrôl ír-
tam, sokan féltettek, hogy tá-
madni fognak, mert ennyire 
kitárulkoztam. Egyetlen táma-
dás sem érkezett, azt hiszem, 
amiatt, ahogyan hozzáállok 
a világhoz, lágyan, puhán. 
Szerintem így érdemes élni 
és énekelni is. Persze, én is 
féltem elmondani a kevésbé 
szép dolgokat az életembôl, 
de a sikerben a fény és a sö-
tétség is mindig benne van. 
Nem akarok ikon vagy díva 
lenni, közel akarok kerülni a 
közönséghez, együtt énekel-
ni mindenkivel. Aki régen egy 
falusi közösség tagja volt és 
népzenét énekelt – amin én 
is felnôttem –, az azért tette, 
mert volt valami mondaniva-
lója, ami a szívét nyomta, kö-
zölni akarta és a közösség-
hez akart tartozni. Én is így 
vagyok, a világ része akarok 
lenni, kapcsolódni az embe-
rekhez és ehhez az éneklés 
tökéletes eszköz.

– A pocakban lévô babá-
nak már született dal?

– Érdekes módon egy 
vers jött létre, ami inkább 
rólam szól. Hogy hogyan 
válok a várandósság által 
nôstény állattá. Ez a folya-
mat nagyon izgalmas, és 
nehéz is, hiszen testi válto-

zásokkal jár, de mindannyi-
an ilyen energiákból szüle-
tünk. Nagyon sok új dolog 
jut eszembe, megállás nél-
kül írok, zenét, könyvet. So-
kat beszélgetünk a babá-
val, úgyhogy elôbb-utóbb 
dala is biztosan lesz.
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Palya Beát körüllengi a 
lényébôl áradó harmónia. 
Amióta áldott állapotban 
van, végtelen öröm ült ki 
az arcára.

Palya Bea nem akar díva lenni

Bea még nem írt dalt 
a babájának

Kerékpárok bérelhetôk 
Békéscsabán

A turistaszezon és a jó idô 
beköszöntével újabb szol-
gáltatással bôvült a város 
kínálata: immáron két keré-
ken, biciklivel is bejárhatók 
a látogatni kívánt területek, 
legyen szó egy belvárosi 
kerékpározásról vagy egy ki-
sebb túráról a környéken.

Akik bringázni szeretné-
nek, csak éppen nincs mi-
vel, azok bátran keressék fel 
a Tourinform Békéscsabai 

Irodáját, ahol Schwinn Cse-
pel Ranger nôi vázas, cso-
magtartós, 26-os kerékpá- 
rok bérelhetôk, akár már fél 
napra (6 óra) is.

Várják a helyi lakosokat, 
az ide látogató turistákat, 
osztálykirándulásra „drót-
szamárral” indulókat és bár-
kit, akinek szüksége lenne 
néhány órára egy kényelmes 
és gyors kétkerekûre. A ke-
rékpárok kölcsönzése a 

Tourinform irodából történik, 
így gyakorlatilag a belváros-
ban maradva megkaphatják 
a kétkerekûeket. 

A tárolásukat mobil táro-
lókban oldják meg, amely 
egy újszerû fejlesztés a bi-
ciklik biztonságos elhelye-
zésére.

Bôvebb információ: Tour- 
inform Békéscsabai Iroda, 
Békéscsaba, Szent István 
tér 9., telefon: 66/441-261.



Pünkösd környékén a 
Körösök Völgye Határta-
lan Vándortúra és fesztivál 
keretében aktív és szóra-
koztató programokon, gya-
logos, kerékpáros és vízi 
túrákon vehettek részt az 
érdeklôdôk Békésen, Bé-
késcsabán és Gyulán. 

Mint azt a szervezôktôl 
megtudtuk, a turisztikai prog-
ram fesztivállal történt ötvözé-
sének célja az volt, hogy a Kö-
rösöket és a Tiszát összekötô 
Zöld folyosó természeti és 
turisztikai értékeit bemutas-
sák. Emellett a természettu-
datos gondolkodást, vala-
mint a térségi magyar–román 
együttmûködést kívánták 
erôsíteni, továbbá a Körösök 
Völgyét mint turisztikai márkát 
népszerûsíteni. Békéscsabán 
pünkösdvasárnap várta gaz-
dag programkavalkád a kicsi-
ket és nagyokat a Széchenyi 

ligeti látogatóközpontban és 
környékén. A gyermeknapi 
családi programok sorában 
játékos vetélkedôk, táncbe-
mutatók szórakoztatták a 
kilátogatókat, este pedig az 
Adam’s Comedy, valamint a 
Grandmother’s Jam kínált ki-
kapcsolódást.

A határtalan vándortúra a 
vízi túrázás szerelmeseit hívo-
gatta: az Erdélyi Sziget-hegy- 
ségbôl eredô Fekete-Körös 
vonalát követve juthattak el 
a vállalkozó szellemûek Belé- 
nyesrôl Gyanta, Tenke, Zerind 
érintésével Békés-Dánfokra.

A programsorozat népsze- 
rûsítésére a Közép-békési Te- 
rületfejlesztési Önkormányza- 
ti Társulás „Körösök Völgye 
Periodika” elnevezéssel infor-
matív kiadványt is megjelen-
tetett, amelyet május 31-én 
mutattak be a Széchenyi ligeti 
látogatóközpotban. 

v. A.
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szuperbringa program 
a belvárosi iskolában

A belvárosi iskola ötödikesei számot adtak elméleti és 
gyakorlati tudásukról. Akinek a kerékpárja „rendben volt”, 
szuperbringa matricát és kerékpáros-igazolványt kapott.

Két keréken, vízen, gyalog 
a vándortúra-fesztiválon

TEMETKEzés
Békéscsaba, Szent István tér 9.

(a katolikus templom mellett)

Telefon: 
30/327-0988, 
20/562-0740

Újabb kerékpárút-tervek 
a Körösök Völgyében

Kihirdették a vasúti 
beruházás nyertesét

Kovács Krisztián projekt-
menedzser arról tájékoztat-
ta lapunkat, hogy a Körösök 
Völgye Natúrpark egyesü-
let, mint vezetô partner, a 
romániai Nagyzerind ön-
kormányzatával együtt sike-
resen pályázott a Magyar-
ország–Románia Határon 
átnyúló együttmûködési 
Program 2007–2013. kere-
tében kerékpárút-tervek ké- 
szítésére.

A tervezett, csaknem 74,5 
km hosszú nyomvonal Körös-
tarcsa, Mezôberény, Békés, 
Békéscsaba, Doboz és Gyula 
településeket érintve, átlépve 
az országhatárt, Feketegyar-
mat, Negyzerind, Tôzmiske, 
Vadász és Simonyifalva te-
lepüléseket érinti majd. A 

turisztikai célú kerékpárút 
terveinek elkészítésére a ma-
gyar oldalon közbeszerzési 
eljárást kell lefolytatni, ame-
lyet követôen megkezdôdhet 
a tervek készítése. A pro-
jekt támogatási intenzitása 
95 százalék, összköltsége 
344 113 euró. A 2013 tava-
száig elkészülô tervek illesz-
kednek a Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület eddigi 
aktív turisztikai fejlesztési 
stratégiájához. Jelenleg már 
a kivitelezés fázisában van a 
Békéscsaba–Nagyszalonta 
közti kerékpárút 27 km-es 
szakasza, amelyet várhatóan 
ez év októberében fejeznek 
be. Ezen útvonal kivitelezé- 
sének folytatására az egye-
sület ez év januárjában nyúj-
totta be pályázatát.

A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztô (NIF) Zrt. a közel-
múltban kihirdette a 39 mil-
liárdos, Gyoma és Békés-
csaba között megvalósuló 
vasúti nagyberuházás nyílt 
közbeszerzésének eredmé-
nyét. A nyertes a legalacso-
nyabb árajánlattal a Békés 
2012 Konzorcium lett, amely-
nek vezetôje a Swietelsky 
Vasúttechnika Kft., tagja a 
Közgép Építô- és Fémszer-
kezetgyártó Zrt. A kivitelezô 

még idén elkezdi a munkát, 
a tervek szerint két év alatt 
elkészülnek a 160 kilométer/
óra sebességû közlekedésre 
alkalmas vágányok és meg-
újul az állomásépület is. A 
projekt az Új Széchenyi Terv 
részeként, az Európai Unió 
támogatásával valósul meg. 
A Gyoma–Békéscsaba vas-
útvonal rekonstrukciója  a 
Budapest–Lôkösháza vasút-
vonal, a Páneurópai IV. köz-
lekedési folyosó része. 

Határtalan vándortúra a vízen

Könyvkínálatunk:

Mûvészeti 
albumok:

3000 Ft

1000 Ft

2500 Ft

1800 Ft

Helytörténeti 
kiadványok:

3500 Ft

2500 Ft

2500 Ft

2500 Ft

2500 Ft

Katalógusok:

3000 Ft

1500 Ft

1000 Ft

1000 Ft

1000 Ft

2500 Ft

2500 Ft

1000 Ft

idôszaki 
kiadványok:

695 Ft

400 Ft

gyermekkönyvek: 
 

2000 Ft

1500 Ft

1500 Ft

1500 Ft

1500 Ft

A Békéscsabai 
Ünnepi Könyvna- 
pok rendezvény-
sorozat alkalmából 
„Helytörténet.Bé-
késcsaba” címmel 
digitális könyves 
stand nyílik a Jan- 
kay Gyûjtemény és 
Kortárs Galéria 
honlapján.



A versenyt Békéscsa-
bán Kiss Tibor alpolgármes-
ter és Balogh Mária, az OTP 
Bank Nyrt. Dél-alföldi Ré-
gió Békéscsabai Fiókjának 
vezetôje indította útnak, a cél-
ba érkezôket másnap a város 
vezetôi, ismerôsök, barátok 
és érdeklôdôk egész hada 
fogadta. Az OTP Bank 15. 
Nemzetközi Szupermaraton 
Békéscsaba–Arad–Békés- 
csaba verseny utolsó szaka-
szán idén elôször Opel Körös 
Nemzetközi Félmaratont is 
rendeztek, amelyet a Párizs-
ban modellkedô Bogár Niki és 
a szintén topmodell Szikszai 
Johanna is teljesített. 

Tóth Sándor, a szervezô 
Buda-Cash Békéscsabai At- 
létikai Club ügyvezetôje és 
Czeglédi Katalin marketing- 
vezetô számos segítôjükkel 
kalauzolta, irányította a mint-
egy hétszáz versenyzôt, de az 
érintett települések is igazán 
kitettek magukért. A verseny 
másnapján, kora délután 
elôször a kerékpárosok haj-
ráztak be a Szent István tér-
re, aztán jöttek a csapatban 
futók. Egyéniben nem sok-
kal négy után vágta át a cél-
szalagot a fôvárosi Steib Pé-
ter. Végül a szupermaratonit 
egyéniben öten futották vé-
gig, és ami a szívizmainkat 

igazán meglebegtette: a ne-
gyedik helyezett – a hosszú 
évek óta egyedüli nôi „végig-
futó” – a békési Gyebnár Éva 
lett, aki a pósteleki Fighter's 
Run extrém túlélôversenyt is 
megnyerte.

Eredmények – Egyéni 
futók: 1. Steib Péter, 2. Bo-
gár János, 3. Macovai Tu-
dor Daniel,  4. Gyebnár Éva, 
5. Szarvas Mátyás. férfi csa-
pat: 1. Athletic Club Maraton, 
Temesvár, 2. Opel Körös, Bé-
késcsaba (Tóth Péter Árpád, 
Tábor Miklós, Oláh Tamás, 
Gregor László, Molnár Lász-
ló), 3. Csabai remények (Var-
ga István, Koléner Tibor, Dob-
ra Viktor, Zsíros Márk, Szigeti 
Balázs). nôi csapat: 1. Dö-
gös 5-ös, Békéscsaba (Var-

ga Éva, Bartha Edit, Váczi Lili, 
Kovács Barbara, Lengyel Ma-
riann), 2. Equipment Sport 
(Gabnai Horváth Mónika, 
Rédli Szilvia, Szabó Katalin, 
Új-Mag Zita, Obsuszt Gerda), 
3. Háromszéki lányok.

félmaraton – férfiak: 1. 
Laza Florin Martel, 2. Gregor 
László, 3. Szabó Sándor. 
nôk: 1. Varga Éva, 2. Panyor 
Krisztina, 3. Sonkoly Mónika.

Kerékpár – férfiak: 1. 
Koczka Christian, 2. Vlad 
Marius, 3. Bolchis Christian 
Mihai. nôk: 1. Klein Adriana, 
2. Lazar Alexandra, 3. Dunca 
Gratiana Maria.

görkorcsolya: 1. Bartok 
Andreas, 2. Frondelius Raimo, 
3. Diós Attila.

M. E. – s. T.

A könyveknek megvan a 
maguk sorsa– nem kevés-
sé igaz a mondás Szigeti 
Csaba kötetére, amelynek 
bizonyára az a sorsa, hogy 
bemutasson egy legendát, 
a magyar népmesék újko-
ri változatát, amikor a világ 
végérôl elindul a legkisebb 
fiú, hogy zseniális futballtu-
dásával örökre beírja magát 
a magyar foci történetébe. 
S talán az is a könyv sorsa, 
hogy különbözô okokból 
csak évekkel az elsô változat 
megszületése után kerüljön 
az olvasókhoz. 

Pásztor József focista, 
ösztönösen kiváló edzô, a 
hazai futball egyik utolsó 
mohikánja, akinek a neve 
örökre egybeforrt a békés-
csabai labdarúgással. Szi-

geti Csaba – egykori (sport)
újságíró, jelenleg a hivatal 
sportcsoportjának vezetôje 
– sok-sok évig csiszolgatta, 
finomítgatta a Pásztor-köny-
vet. Nem fog csalódni, akit 
a statisztikák hoznak lázba, 
mint ahogyan az sem, aki 
szeretne egy kicsit a kulisz-
szák mögé látni. A beszél-
getések – hiszen alapvetôen 
interjúkötetrôl van szó – és 
a korabeli dokumentumok 
során érdekes képet kap-
hatunk arról, hogyan látták 
a kortársak Pásztort, és ho-
gyan látta (látja) Pásztor a 
kortársakat. 

Oldalról oldalra halad-
va összeáll egy kép az 
emberrôl, aki a gyepen és a 
kispadon is maradandót al-
kotott Békéscsabán.
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A Békéscsabai Röplab-
da sportegyesület az elôre 
centenáriumi Klubban szá- 
molt be a közelmúltban si- 
kereirôl, és névadószpon-
zori szerzôdést írt alá a Bu-
dapest Bankkal. 

Kiss Tibor alpolgármester-
ként és az Elôre Centenáriu-
mi Bizottság elnökeként mél-
tatta a csabai röplabdaéletet. 
Azt a mentalitást, közösségi 
életet és összetartást emelte 
ki, amely a csapat és a klub 
életében egyedülálló. Hang-
súlyozta, hogy az önkor-
mányzat igyekszik támogatni 
a sportágat. 

Lasetzky Frigyes, a Bu-
dapest Bank békéscsabai 
bankmûveleti központjának 
vezetôje bejelentette, hogy 
a 2012–2013-as szezon-
ban névadó szponzorként 
támogatják a Békéscsabai 
Röplabda Sportegyesületet. 

Lasetzky Frigyes leszögezte, 
jó döntést hoztak: a felnôtt 
NB I-es nôi csapat a negye-
dik helyen végzett, s nem sok 
hiányzott a dobogóhoz... 

Május utolsó hétvégéjén 
Röplabda Országos Serdülô 
Bajnokságnak adott otthont 
a Szent István Egyetem tor-
naterme. Az ország hat leg-
jobb fiú- és lánycsapata érke-
zett hozzánk, és a búcsúzó 
Fésüs Erzsébet tiszteletére 
gálamérkôzést is láthattak a 
szurkolók. A hetvenkétsze-
res válogatott sportolónô 
olyan klasszisokkal játszott 
együtt, mint Nyári Virág, 
Bóta Enikô, Kastner Vera, Er- 
dôsné Balogh Erika, Nagy 
Mariann, Papp Dorottya, 
Szél Márta, Kazár Kriszta és 
Széplaki Nóra. Fesüs Zsóka 
nem fordít hátat a sport-
nak, jelenleg edzôsködik az 
egyesületnél.

vándor Andrea

szigeti csaba és Pásztor József a könyvbemutatón

Bohus Ricsi még cseh Lacit is leúszta

A gyôztesek gyôztesei: steib Péter és Gyebnár éva

A névszponzor elégedett a röplabdások teljesítményével

„szuper volt ismét 
magyarnak lenni”

Pásztori csúcsok, 
csaták, csodák 

Csabai röplabdássikereksokan álltak rajthoz a szupermaratonin
Több mint kétszáz kilométert tettek meg két nap alatt

A házunk közelében van 
egy óvoda, így munkába me-
net mindig a szüleikkel érkezô 
ovisokba botlom. Gyakran lá-
tok egy anyukát, aki a parko-
lóból igyekszik az óvoda felé, 
miközben kisfia – arcán önfe-
ledt, boldog mosollyal – cik-
cakkban rohan, így százötven 
méter helyett vagy hétszázat 
tesz meg, míg a csoportszo-
bába ér. 

Hitetlenkedéssel vegyes 
csodálattal nézem évrôl évre 
a Békéscsaba–Arad–Békés- 
csaba versenyzôit, különösen 
az egyéni futókat, akik két nap 
alatt kétszáz kilométert futnak. 
Láttam célba érni Vozár Attilát, 
Bogár Jánost, Balogh Pitykét, 
és láttam Gyebnár Éva holtfá-
radt arcát, rajta az átsuhanó, 
boldog mosolyt. Csak ámu-
lok, nem értem, hogyan ké-
pesek erre? Mi hajtja ôket, és 
vajon mi hiányzik belôlem? 

Bagdy Emôke  szerint, ha 
valamiért erônket, idônket, 
képességeinket adjuk, és az 
meghozza eredményét, az 
rögvest örömérzést szül. A 
szupermaratoni versenyzôi, 
az olimpikonjaink, sportoló-
ink, de a rendszeresen futó, 
mozgó ismerôseink is a pél-
daképeinkké válhatnak. Ered-
ményeik nemcsak nekik, ne-
künk is örömöt adhatnak, és 
elültethetik bennünk annak 
bizonyosságát, hogy erôs 
akarattal, kitartással bármi 
elérhetô!

Kisgyermekként szinte 
állandóan mozogtam én is. 
Aztán volt, hogy a teljesít-
ménykényszer szegte a ked-
vem, és volt, hogy a lustaság. 
Kifogást ma is könnyû találni. 
Nem beszélve arról, hogy 
nem vagyok fiatal, sportos al-
kat, sokkal inkább középkorú 
guruljka. Mégis, ha ezeken 
felülemelkedve elindulok, és 
céklavörös fejjel letudok két-
három kilométert, végigcsi-
nálok pár gyakorlatot, sokkal 
jobb lesz a napom. Meg-
tapasztalom, milyen óriási 
ajándék a mozgás, és milyen 
öröm, amikor legyôzöm saját 
magamat.

 A foci Eb-t (bocsánat, 
kedves uraim) valószínûleg 
csak elvétve fogom nézni, az 
olimpikonjainknak viszont na-
gyon szurkolok majd. És – ki-
csit miattuk is – már mostan-
tól gyakrabban elôveszem a 
kedvenc piros tornacipômet. 

Reszkess, edzôterem, jö-
vök!

Mikóczy Erika

Elô a tornacipôvel!

Jegyzet

idén is ámulva figyeltük a Békéscsaba–Arad–Békés- 
csaba szupermaratoni mintegy hétszáz versenyzôjét, 
akik futva, kerékpáron vagy görkorival több mint kétszáz 
kilométert tettek meg két nap leforgása alatt.

Megjelent szigeti csaba könyve a békéscsabai futball-
legendáról, Pásztor Józsefrôl, Pásztor – csabai csúcsok, 
cselek, csaták, csodák címmel. A Kolorprint Nyomdaipari 
Kft. kiadásában napvilágot látott kötetet az elôre centená-
riumi Klubban mutatták be. 
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Bohus Richárd, a Bé-
késcsabai elôre ÚK ver- 
senyzôje szinte napról 
napra újabb meglepetéssel 
rukkolt elô a közelmúltban 
megrendezett debreceni 
úszó eb-n. Az egyik látvá-
nyos produkciója: 100 mé-
teres háton megúszta az 
olimpiai kvalifikációs szin-
tet, majd 50 háton új or-
szágos csúccsal, hármas 
holtversenyben bronzér-
mes lett. Bohus edzôjével, 
szarvas Jánossal beszél-
gettünk.

– Gondolta volna az Eb 
elôtt, hogy Ricsi egyik utolsó 
karcsapása csillogni fog? 

– Nem, mivel az elôzetes 
nevezési lista alapján a ti-
zenegyedik ideje volt, így a 
döntôbe jutás volt a reális, 
kívánt elvárás. Azon felül a 
felnôtt magyar csúcs meg-
döntésére törekedtünk, sze-
rencsére mindkettô bejött. 

– Ezzel az eredménnyel 
Cseh Lászlót fosztotta meg a 
trófeától, és nem is elôször.

– A március végi felnôtt 
magyar bajnoki döntôn – ami 
szintén Debrecenben zaj-
lott – ténylegesen megverte 
Cseh Lacit. Most is, illetve vi-
zuálisan nem, de ami pláne 
figyelemre méltó, hogy Ricsi 
ilyen fiatalon úszta felül Laci 
2008-as csúcsát. 

– Mi történt Debrecenben, 
hogy így hullottak a hazai ér-
mek? 

– Az elôttünk álló olimpia 
miatt sokan kihagyták ezt a 
versenyt, másrészt nekünk, 
magyaroknak egy itthon ren-
dezett Eb-n szinte kötelezô 
volt jól szerepelni. Sokan 
„felkönnyítettek” az olimpia 
ellenére is, és ezt nem bán-
tuk meg, hiszen nagyon fan-
tasztikus hangulat uralkodott 
a medencék körül, és szuper 
volt ismét magyarnak lenni. 

such Tamás



Kelet-Magyarország több-
szörösen hátrányos helyzet-
ben van, a felzárkóztatáshoz 
a társadalom valamennyi 
területét érintô önálló prog-
ram kell. Békés megyében is 
súlyosak a gondok, alacso-
nyak a jövedelmek, kevés a 
munkahely, szûkül a fiatalok 
továbbtanulás esélye, nônek 
a szociális feszültségek – 
mondta Mesterházy Attila. 

Családok százainak, ez-
reinek komoly gondot jelent 
a megélhetés, igen magas 
a munkanélküliség, so-
kaknak jószerivel esélyük 
sincs az elhelyezkedésre, 
nagy az elvándorlás a keleti 
megyékbôl. Jobb esetben a 
fôvárosban keresnek meg-

élhetést, de sokan külföldre 
mennek. Ezért a szocialisták 
a munkahelyteremtésre, a 
felzárkóztatásra, az oktatás-
ra, az egészségügyre, a szo-
ciálpolitikára, a rendészetre, 
a közbiztonságra fókuszál-
nak egy komplex program 
keretében.

A politikus arról is szólt, 
hogy a párt készül a 2014-es 
választásokra, 2012 végéig 
valamennyi választókerület-
ben megnevezi jelöltjeit. 
Kormányra jutásuk esetén 
felülvizsgálnák a földbérleti 
szerzôdéseket is. Megyénk 
kapcsán kiemelte az M44-es 
hiányát és a közútfejlesztés 
szükségességét.

v. A.

A József Attila-lakótelepi 
Településrészi Önkormányzat 
pályázatot hirdet a Lencsési 
legvirágosabb kertje, balkon-
ja cím elnyerésére. A 
verseny célja, nyil-
vánosságot és el-
ismerést adni azon 
Lencsési lakótelepi 
polgároknak, akik 
közérdekû munkával 
szebbé, virágosabbá te-
szik közvetlen környezetüket. 
Nevezni június 29-éig lehet.
nevezési kategóriák:
I. Virágos balkon és ablak
II. Virágos elôkert, ház elôtti 

virágos közterület.
III. Virágos közintézmények, 

kereskedelmi egységek.
IV. Közterületen kialakítandó 

virágoskertre
Mellékelni kell a kert pon-

tos helyét, rajzát, az ültetendô 
virágok listáját. A borítékon 
kérjük feltüntetni a nevezési 
kategóriát. Nevezési lap a Bé-

késcsabai Kulturális Központ 
Lencsési Közösségi Házában 
kérhetô vagy letölthetô a www.
bekescsaba.hu honlapról. 

A pályázat kiértéke-
lését dr. Sicz György 
kertészmérnök ve-
zetésével szakmai 
bizottság végzi. Örö-
kös díjat kap, aki há-

rom alkalommal elsô 
helyezést ér el. A bírálat 

július 26-áig várható, elôzetes 
értesítés nélkül. Kategórián-
ként három helyezett kap dí-
jat, az elsô 20 000, a második 
15 000, a harmadik 10 000 Ft-
os vásárlási utalványt. A ne-
gyedik kategóriában egy díjat 
adunk ki, egy 10 000 Ft-os vá-
sárlási utalványt. Eredmény-
hirdetés: 2012. augusztus 18-
án a Lencsési Közösségi Ház 
Szent István-napi elôzetes 
ünnepi rendezvényén.

Dr. ferenczi Attila, a rész-
önkormányzat vezetôje

Kórusban énekelni gyö-
nyörûség, ahogy kórusmu-
zsikát hallgatni is az. Bé-
késcsabán és a megyében 
szerencsére ma is vannak 
rendkívül lelkes kórusok és fá-
radhatatlan karnagyok, akik 
nem hagyják megszûnni, 
szertefoszlani mindazt, amit 
a közös éneklés adhat a 
tagoknak, a közösségek-
nek és a közönségnek. A 
közelmúltban az evangéli-
kus kistemplomban zajlott 
kórusminôsítôn három kórus 
bizonyította, hogy a lelkes 
amatôrök milyen csodákra 
képesek, ha szeretnek éne-
kelni, és jól felkészülnek.

Az „Éneklô Magyarország” 
országos kórusminôsítés ke-
retében elôször a dévaványai 
Vox Humana Vegyes Kart 
hallhattuk Erdeiné Mucsi Már-

ta karnagy irányításával. 
Utána a Békéscsabai Evan-
gélikus Vegyes Kar lépett a 
pódiumra Kutyejné Ablonczy 
Katalin karnaggyal, aki ez-
úttal két kórust is vezé-
nyelt, ugyanis a minôsülôk 
sorát a Calandrella Kama-
rakórus zárta, szintén az 
ô vezetésével. A kórusok 
elôadásával, úgy tûnik, nem-
csak a közönség, hanem a 
zsûri – Anker Antal, Gyüdi 
Sándor és Somogyváry 
Ákos – is elégedett volt. A 
kategóriaminôsítésen indult
dévaványai kórus Gála kó-
rusminôsítést, a Calandrella 
Fesztivál kórusminôsítést 
szerzett, míg a hagyományos 
minôsítésen indult evangéli-
kus kórus arany minôsítést 
kapott dicsérettel.

M. E.

Megint megtörtént a cso-
da, ahogy az elmúlt pár év-
ben többször is. Hetekig 
készültek, tanultak, izgultak, 
aztán felvették az ünneplô-
ruhát, megigazították a ha-
jukat, ittak egy korty vizet 
a csilingelôbb hangért, és 
mosolyogva álltak ki a kö-
zönség elé. Aztán egy vers, 
egy dal, egy jelenet erejéig 
elfeledtették a múló éveket, 
és szívbôl áradó örömmel 
töltötték meg a Békéscsa-
bai Kistérségi Egyesített 
Szociális Intézmény Ki mit 
tud? vetélkedôjére érkezett 
nézôk, hallgatók lelkét. 

A szervezôk ezúttal nem 
az Ady Endre utcai ott-
hon udvarára, hanem a 
mezômegyeri Arany János 
Mûvelôdési Házba hirdet-
ték meg programjukat. Ér-
keztek versenyzôk hetven-
nyolcvan éven innen és túl 

Békéscsabáról, az egyesí-
tett szociális intézmények 
tagintézményeibôl és az 
Evangélikus Szeretetotthon-
ból,  de Gyuláról és Békésrôl 
is. Herczeg Tamás, Bátori 
Zsuzsanna és Szák-Kocsis 
Péter köszöntôje után hu-
szonhárom produkció ke-
retében ötvenen mutatták 
meg a társaiknak, a világnak, 
hogy az évek elôrehaladtával 
nem múlik el az alkotási 
vágy, mindig lehet, mindig 
érdemes valami újat tanulni, 
és azt megmutatni.

A zsûri tagjai – Herczeg 
Tamás, Zelenyánszki Péter, 
dr. Melczer Mária, Bátori 
Zsuzsanna, Uhrin Nándorné 
és Somogyvári Csilla – pedig 
csak figyelték a fellépôket, 
akik ünnepnappá varázsol-
ták a május végi csütörtöki 
napot.

Mikóczy Erika
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egy drogprevenciós program keretében, dr. zacher Gá-
bor toxikológus,  a Péterfy sándor utcai kórház klinikai 
toxikológiai osztályának vezetôje tartott elôadást a Ke-
mény Gábor szakközépiskolában Új évezred, régi új sze-
rek címmel

A Meseházban játszott a Kreiz Breizh  Akademi 3. csapata

Mesterházy Attila ismertette a szocialisták programját

A Békéscsabai evangélikus Vegyes Kar a minôsítôn A fellépôk ünneppé varázsolták a hétköznapot

Dr. Zacher Gábor
a Keményben

Csodás dallamok – sikeres 
csabai kórusok

Ki mit tud? Megyeren 
Ötven elôadó a színpadon

Eladó ingatlanok

A Lencsési a mi otthonunk

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város megbízásából a Bé-
késcsaba Vagyonkezelô Zrt. 
nyilvános árverésen értéke-
síteni kívánja a városi tulaj-
donú garázsokat, telephe-
lyet és építési telket.

A garázsok vételára rész-
letfizetéssel teljesíthetô.

Eladó garázs:
• Berzsenyi u. 3–5. – 4 db
• Gyulai út 37–39. – 6 db
• Ihász u. 6. – 3 db
• Kisszik u. 8. – 3 db
• Pásztor u. 95–97–99. – 5 db
• Lencsési út 55–57. – 4 db
Eladó telephely:
• Mazán László u. 18/9. – 

946 m2 telephely

Eladó építési telek:
• Kis-Tabán u. 30. – 832 m2 

építési telek

A garázsokról, a telep-
helyrôl és az építési telekrôl 
bôvebb információ a www.
vagyonkezelozrt.hu és www.
bekescsaba.hu honlapon ta-
lálható. 

Érdeklôdni a 06-66/445-
542 és a 06-30/299-0632 
telefonon, vagy személye-
sen Békéscsabán, az Irányi 
u. 4–6. szám alatt lehet. Az 
árverés helyszíne: Békés-
csaba, Irányi u. 4–6. I eme-
leti tárgyaló. Az árverés 
idôpontja: 2012. június 11., 
hétfô 10 óra.

a Keményben

Párbeszéd a nemzetért
MSZP részországgyûlés Csabán

Az MszP parlamenti frakciója május utolsó napján Bé-
késcsabán, a Garzon szállóban tartotta részországgyû-
lését Mesterházy Attila vezetésével. A frakcióvezetô az 
ülést követôen foglalta össze gondolatait.



Kiss Tibor alpolgármester 
a bibliai példázatot idézte: a 
vetésre, magvetésre figyel-
met kell fordítani, hogy ter-
més legyen. 

A közgyûlés 1994-ben ala-
pította a Békéscsaba Kivá-
ló Pedagógusa kitüntetést, 
amelyet évente két peda-
gógus kaphat meg. Az idén 
Kócsi Sándorné, a Száz-
szorszép Mûvészeti Bázis-
óvoda vezetôje és Vlcskó 
Pál, a BéKSZI fôigazgató-
helyettese vehette át ezt a ki-
tüntetést. Arany Katedra Em-
lékplakett kitüntetést a kö-
vetkezôk kaptak: Barta Sán-
dorné (Mackó-Kuckó Óvoda), 
Hajnal Györgyné óvodavezetô 
(Penza-lakótelepi és Dr. 
Becsey Oszkár Utcai Óvo-
da), Koszna Györgyné (Kert-

városi Óvoda), Pocsai Zoltán 
(Andrássy Gyula Gimnázium 
és Kollégium), és még a tél 
folyamán kapta meg ugyan-
ezt a kitüntetést a szintén 
köszöntött Zsilinszki Tibor 
(Andrássy Gyula Gimnázium 
és Kollégium).

A díszteremben harminc-
négy nyugállományba vonu-
ló pedagógus Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet ka-
pott, és nyugdíjba vonulása  
alkalmából a város megkö-
szönte dr. Fodor Irénnek, a 
Városi Nevelési Tanácsadó 
volt vezetôjének munkáját. 
Külön köszöntötték a Kölcsey 
utcai óvodát, amely az intéz-
mény 60. évfordulója alkal-
mából megkapta az oktatási  
miniszter elismerô oklevelét.

v. A.

Pedagógusnap alkalmából a városháza dísztermében 
köszöntötték a város pedagógusait. Az ünnepi mûsort a 
Tabán Táncegyüttes adta Kurtucz Borbála vezetésével, 
majd Tege Antal, a Jókai színház színmûvésze szavalt 
Balázs csongor gitárkíséretével.
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   2012. június 7–13.
• Prometheus 3D (szinkr. amerikai sci-fi) VILÁGPREMIER!!!
• Men in Black – Sötét zsaruk 3. 3D (szinkr. am. akció)
• Kalózok – Kétballábas banda 3D (szinkr. angol–am. 

animáció) 
• Hófehér és a vadász (szinkr. amerikai akció)
• A diktátor (szinkr. amerikai vígjáték)
• A folyosó (svéd thriller) 
• Cosmopolis (francia–kanadai–portugál–olasz dráma)
• Viszlát elsô szerelem (francia–német romantikus dráma)

ART KÁRTYA!

   2012. június 14–20.
• Madagaszkár 3. 3D (szinkr. amerikai animáció) PREMIER!!!
• Prometheus 3D (szinkr. amerikai sci-fi)
• Men in Black – Sötét zsaruk 3. 3D (szinkr. am. akció)
• Hófehér és a vadász (szinkr. amerikai akció)
• Cosmopolis (francia–kanadai–portugál–olasz dráma)
• Bordélyház (francia dráma) ART KÁRTYA!
• Tirannoszaurusz (angol dráma) ART KÁRTYA!
• Vaslady (angol életrajzi dráma) ART KÁRTYA!

Kócsi sándornénak Kiss Tibor alpolgármester gratulál

 A P R Ó H i R D e T é s
ingATlAn

Bartók Béla út 37. szám alatt, X. 
emeleten 1,5 szobás lakás áron 
alul eladó. Irányár: 5,4 millió Ft. 
Tel.: 20/4101-410.

lakás olcsón eladó a Paróczay 
utcában. Irányár: 4,6 M Ft.
Tel.: 30/456-1292.

építési telek eladó, Gerla, Fecs-
ke sor 8/A.
Érdeklôdni: 30/334-8164.

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

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

oKTATás

Matematikából korrepetálás ál-
talános iskolásoknak és középis-
kolásoknak.
Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás délelôttön-
ként is. Tel.: 70/392-0459.

Angol-, németnyelv-oktatás ovi-
tól felsôfokig, külföldi munkavál-
laláshoz is: 20/933-6828.

Angol-, német-, orosznyelv-ok-
tatás. 60 perc/1000 Ft.
Tel.: 30/424-6808.

olasznyelv-oktatás.
Tel.: 20/933-6828.

Angoltanítás: 70/450-3228.

MUnKA

Magas keresettel munkatársa-
kat keresek, nem ügynöki mun-
kára. Fix + jutalékért.
30/302-9520.

szolgálTATás

redôny-, reluxa-, szalagfüg-
göny készítése, javítása részlet-
fizetéssel is. Nyílászárók javítása. 
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

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

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

redôny, zár, szúnyogháló, nap-
ellenzô szerelése. Utánfutó- és
csónakkölcsönzés. Dobos István 
utca 20.
Tel.: 30/233-4550, 70/335-7584.

EgyéB

230 literes, kétmotoros kombi-
nált hûtôszekrény, kétszárnyas 
fürdôszobai tükör, fehér sarok-
polc, háztartási eszközök Békés-
csabán eladók. Tel.: 30/574-0913

Mákos, diós, brindzás, 
túrós, káposztás, mákos és 
még sorolhatnánk a régi csa-
bai szlovákok leleményes-
ségét a gasztronómia terén. 
Természetesen a haluskáról 
van szó, amit sosem lehet 
megunni: gyermekkoromban 
nagyanyám számtalan vál-
faját készítette, s tálaláskor 
mindig meg is bolondította 
valamivel. Az édeseket méz-
zel, kristálycukorral. Felejthe-
tetlen marad mézes-mákosa, 
de a sósakat sem vetettük 
meg: a túrós haluskát legin-
kább tejföllel kedveltem, a 
káposztásat pedig borssal, 
sóval, viszont néha e remek 
étek tetejére is került némi 
cukor.

Ezeket a hagyományokat 
elevenítették fel a gyakor-

latban is a Csabai Szlová-
kok Szervezete égisze alatt 
mûködô Háziasszony Klub 
tagjai. Nemcsak haluskát, 
hanem csigatésztát és tar-
honyát is készítettek. Hagyo-
mány körükben a haluska-
készítés, a receptek, titkos 
fogások felelevenítése, és 
újak tanulása a gyermekek, 
unokák bevonásával. Így nem 
merülhetnek a feledés homá-
lyába a csabai szlovák nem-
zetiségi ételek, ízek. Lipták 
Mihályné, Jutka nénitôl azt is 
megtudtuk, hogy eleink azt a 
lét sem öntötték ki, amelyben 
a tésztát fôzték, hisz ebbôl 
lett a tésztaleves: felöntöt-
ték egy liter vízzel, hagymát, 
petrezselymet, piros papri-
kát, csipetnyi sót tettek bele. 
Minderre természetesen a 

szükség is rávitte ôket, hisz 
hús csak ritkán – heti egy-két 
alkalommal – kerülhetett az 
asztalra. Természetesen az 
ételek sorsa most is az lett, 
hogy megették!

vándor Andrea 

O vynachádzavosti čabian-
skych Slovákov svedčí aj to, 
čo všetko používajú vo svojich 
gastronomických špecialitách: 
mak, orech, bryndzu, tvaroh, 
kapustu a mohli by sme ešte 
pokračovať vo vymenovaní. 

Ide predovšetkým o halušky, 
ktorých sa nikdy nedá nasýtiť: 
za môjho detstva stará mama 
pripravila ich rôzne druhy a pri 
podávaní ich svojským spôso-
bom ešte aj ochutila. Sladké 
s medom, alebo kryštáľovým 
cukrom. Nikdy nezabudnem 
na jej halušky s medom a 
makom, avšak mali sme radi 
aj slané: tvarohové halušky 
som mala rada so smotanou, 
kapustové zase s čiernym 
korením a soľou, ale občas aj 
tento druh halušiek sme troš-
ku osladili cukrom.

Tieto tradície si oživili aj v 
praxi ženy a dámy Klubu gaz-
diniek, ktorý funguje v rámci 
Čabianskej organizácie Slo-
vákov. Nepripravili však iba 
halušky, ale aj gágorčoky a 
tarhoňu.

Už tradične, ročne si zor-
ganizujú toto podujatie, okrem 
prípravy halušiek si vymieňajú 
tajné recepty, osvoja si nové 
a pritom zapájajú do tejto ak-
tivity aj svoje deti a vnúčatá. 
Takto sa zachovajú čabianske 
slovenské jedlá a chute pre 
budúcnosť. Od Judity Liptáko-
vej sme sa dozvedeli aj to, že 
naši predkovia boli takí vyna-
liezaví, že ani tú vodu nevyliali, 
v ktorej uvarili halušky. Z tejto 
vody s pridaním cibule, petrž-
lenu, mletej papriky a soli mali 
hotovú tzv. cestovinovú po-
lievku. Bolo to aj z núdze, veď 
mäso sa dostalo na stôl zried-
kakedy, týždenne raz-dvakrát. 
Samozrejme stretnutie sa 
skončilo s konzumovaním pri-
pravovaných pochúťok.

Andrea  vándorová

Csabai haluska 
Az igazi szlovák gasztronómiai csemege

Čabianske halušky
Pravá miestna gastronomická pochút’ka

Magyar hôsök napja

Az Országgyûlés tizenegy éve fogadta el a magyar hôsök 
emlékünnepérôl szóló törvényt. ennek értelmében min-
den év májusának utolsó vasárnapján emlékezünk az 
elmúlt ezredév magyar hôseire, akik életüket adták a 
hazáért. Békéscsabán a Németh Lajos utcai temetôben 
hajtottak fejet a szent László utcai iskola diákja, feke-
te Pál, városunk díszpolgára, és mindazok, akik eljöttek 
tiszteletüket tenni.

www.csabaimerleg.hu

Kiváló pedagógusokat köszöntöttek
„A magvetésre fi gyelmet kell fordítani”



A Jókai színház köz-
remûködésével forgatott 
klipet Hajladozik a nádszál 
címmel a Palmetta együt-
tes. A forgatást és az utó-
munkálatokat a teátrum fil-
mes szakemberei végezték. 
Vámos Zoltán rendezôként 
és vezetô operatôrként, 
Pozojevich Miklós és Incze 
László operatôrként vett 
részt a klip készítésében. 
A felvételek a színházban 
készültek, a népdalok kivá-

lasztása és feldolgozása 
Jánosi Hajnalka, a Bartók 

Béla zeneiskola tanárának 
munkáját dicsérik.

Mint azt Vantara Gyula pol-
gármester elmondta, a be-
nyújtott projektötlethez a nem-
zetgazdasági miniszter má-
jus 22-én adta ki a támogató 
nyilatkozatát, és elkezdôdött 
a pályázat érdemi vizsgálata 
a DARFÜ Kft.-nél. Másik po-
zitívum a beruházással kap-

csolatosan, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség május 
21-én a pályázati konstrukció 
támogatási intenzitását 100 
százalékra emelte az eddigi 
95 százalékról, a régiós támo-
gatási keretösszeget pedig 
megduplázta (8,78 milliárd 
forintra).

A város által benyújtott 
pályázat összköltsége: brut-
tó 1 347 368 400 Ft. A tervek 
szerint 2013. II. negyedévé-
ben indulhatna a beruházás 
és egy év alatt fejezôdne 
be. A benyújtott pályázat a 
fesztiválterület tervezett lé-
tesítményeit tartalmazza, 
ezek a következôk: kolbász-
udvar – látogatóközpont; 
rendezvénycsarnok; tema-
tikus játszópark; sétautak, 
pihenôhelyek, kiegészítô lé-
tesítmények; a fesztiválterü-
let infrastruktúrája; utak és 
parkolók.

Agócs Irisz mesekönyv-
illusztrátor kiállításával és a 
Kertvárosi Óvoda Katica cso-
portosainak „maszatolásá-
val”, közös alkotásával indult 
az Andrássy Úti Társaskör-
ben a 100xSzép Gyermek-
fesztivál, amely a gyermek-
naphoz kapcsolódva egy 
héten át izgalmas és furmá-
nyos programokat nyújtott 
kicsiknek-nagyoknak.

A társaskörben Agócs 
Irisz mesebeli illusztrációitól 
övezve, párnákon heverész-
ve hallgattak mesét a Katica 
csoportosok, akik a fuss el 
véle, és a szörpkortyolgatás 
után kivonultak az udvarra, 
ott maszatoltak, festettek, 

és ôk is varázslatos meseil-
lusztrációkat készítettek. A 
fesztivál keretében a gyere-
kek megtudhatták, mit csinál 
egy régész, a csodák napján 

kísérletezhettek, gyermekna-
pon pedig a játszótéri vigas-
ságokkal múlathatták az idôt 
a város több pontján.

m. e.

A Lencsési Közösségi 
Ház egy héttel korábban 
hozta tetô és szabad ég alá 
gyermeknapi rendezvényét. 
A Takács Péter által vezetett 
intézmény ismét több száz 
(nemcsak) apróságnak nyúj-
tott boldogságot a Féja Géza 
téren felállított színpadon és 
környékén. A teljesség igé-
nye nélkül: szabadtéri játszó-
ház, sportvetélkedôk, arc- és 
aszfaltrajzverseny, táncosok, 
kutyások, óriás bábosok, 
meg persze nóta- és hang-
szerfák rajzottak keresztül-
kasul a zöldben. A rendez-
vény utolsó fellépôje a Török 
Akusztik Band volt, amely-

ben többek között a deszkák-
ra lépett egy mindössze 12 
esztendôs, ifjú gitárvirtuóz, 
azaz ifjabb Veres Bandi is. 
A fiatal srác a szólóival nem-

csak a környék tizes ablakait 
repedeztette meg, hanem a 
közönség hölgytagjai szívrit-
musát  is megbolygatta.

s. T.

Hol is van a Kabaré? 
Vagy inkább a Kit Kat Klub? 
Hol vannak a pezsgôs éj-
szakák, hol van a Mûsor, 
az éjszaka sztárja, és hol 
a Konferanszié? Lehetetlen 
emlékek üzennek lehetet-
len emlékeket, mintha egy 
rosszul sikerült rémregény 
lépne eléd a múltból, ahol 
valami különös átok tele-
pedett a lelkekre, ha voltak 
még lelkek és érzelmek 
egyáltalán. Vagy minden 
sokkal egyszerûbb: abban 
a furcsa világban az emberi 
történeteket megöli a meg-
érthetetlen gyûlölet. ennyi.

Hasonló hangulat jön át 
a porondsátor színpadáról: 
amit látunk, mese az, vagy 
legenda, hogy ilyen is lehe-
tett, hogy volt egyszer egy 
Kit Kat Klub (Berlin, a 30-as 
évek legeleje), ami itt most 
csak hasonlít a Kabaréhoz, 
a dalok persze feltétlenül. A 
történet, ami mögött egy kü-
lönös, tragikus világ sejlik fel, 
lehetne egy (vagy több) sze-
relem története is, egészen 
addig, amíg meg nem ôrül a 
világ. Lehetne egy város tör-
ténete, egy ország története. 
Szûcs Gábor vendégren-
dezô idôdimenziói félreérthe-
tetlenek. Ahogy megjelenik 

nála a múlt, vagy a jelen(?), 
ahogy a jövô kopog az idô 
kapuján, ahogy a híres-ne-
vezetes musical hatásában 
fogant új elôadást életre kelti 
az óriás porondszínpadon: 
színházi élmény. Arról, hogy 
az élet dolgai olykor kifür-
készhetetlenek, hogy ami 
volt, visszatérhet. Ilyen a tör-
ténelem? A világélet? Ilyen. 
Ez tehát az alaphang, az 
elôadás lényege. Még akkor 
is, ha néha túlságosan is di-
rekt az, amit látunk, hallunk, 
átélünk. 

Hogy ki volt a jobb, a 
leghatásosabb? Hogy ki ér-
tette meg a darab konflik-
tusait úgy, ahogy a Kit Kat 
Klub sztorijának összeállí-
tói tervezték? Nem könnyû 
a választás, de két alakítás 

mindenesetre varázslatos 
hatású. Elsô helyen Gulyás 
Attila démoni Konferanszi-
éja, elképesztô lendületû 
interpretációi, ahogy az 
elôadás (az összeállítás) lé-
nyegét adta: a világ össze-
omlani készül. Ugyanakkor 
Ullmann Mónika Sally-je is 
mesteri énekesi-színészi tel-
jesítmény. A finálé dala, a 
„Minden csak kabaré” jog-
gal váltotta ki a porondszín-
házi közönség hosszan tartó 
ovációját.

Különben az egész társu-
lat hozta önmagát, miként a 
zenekar is, és a frenetikus 
tánclátványokat megálmo-
dó Kováts Gergely Csanád 
koreográfus. Évadzárás volt, 
méltó az évad sikereihez.

sass Ervin

Békéscsaba község 
elöljárósága 1897. áp-
rilis 1-jén pályázati hir-
detményben jelentette 
meg, hogy az Élôvíz-
csatornára két betonzsi-
lipet kíván építtetni.

A körgátnak és az
Élôv íz- csatornának 
mindkét keresztezôdé-
sénél, még 1889-ben, 
Gallecz mérnök által ter-
vezett, falazott zsilipek 
épültek. Késôbb Sztraka 
Ernô tervei szerint fazsi-
lipet építettek három-
méteres nyílással. Ez 
sem felelt meg, így egy 
betonzsilip mellett dön-
töttek. A pályázatra áp-
rilis 11-ei határidôre ket-
ten küldtek árajánlatot. Me-
locco Lajos budapesti vállal-
kozó 42 103, Melocco Péter 

43 303 forintért volt hajlan-
dó a zsilipkaput felépíteni. A 
közgyûlés Melocco Lajossal 

kötött szerzôdést, 
azzal a feltétellel, 
hogy a Réthy-féle 
szabadalommal a 
zsilipkaput június 
közepére készítsék 
el. A vállalkozó áp-
rilis 27-én hozzáfo-
gott a munkához, az 
építés lassan indult, 
a határidô csúszott, 
90 nap elteltével az 
alsó és felsô zsilip-
kapu felszerelésé-
nél tartottak. A két 
zsilip végül 115 éve, 
1897 nyarának vé-
gére készült el, az-
óta szolgálja célját, 
tartja megfelelô 
szinten a vízma-

gasságot és biztosítja a víz-
minôséget.

gécs Béla

10 Csabai Mérleg

Kit Kat Kabaré a porondon
Az évadzárás méltó az évad sikereihez

Békéscsaba anno
Az Élôvíz-csatorna 115 éves zsilipjei

Lehetne egy város története, egy ország története

A tervek szerint ilyen lesz a kolbászfalu a kolbászházzal

Maszatolni is lehetett
a gyermekfesztiválon

Lencsési gyermeknap

százszázalékos támogatás
a CsabaPark pályázatra

Hajladozik a nádszál

Mint ismert, az NfÜ kiemelt turisztikai attrakciófejlesz-
tés felhívására a – korábban kalandparkként emlegetett – 
csabaPark megvalósítása céljából pályázatot nyújtott be 
Békéscsaba önkormányzata. Vantara Gyula polgármester 
tájékoztatása szerint a nemzetgazdasági miniszter a pro-
jektötlethez kiadta támogató nyilatkozatát, az NfÜ pedig 
95-rôl 100 százalékra emelte a támogatási intenzitást. 


