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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 fórumon Csiaki Tamás 
és Wittmann László osztály-
vezetô, Lukácsi László városi 
fôépítész, Szloszjár György 
kert- és tájépítész, Tóthné 
Svecz Valéria, a Békéscsa-
bai Városfejlesztési Kft. ügy-
vezetôje, Kozma János, a 
Békéscsaba Vagyonkezelô 
Zrt. vezérigazgatója, a kivi-
telezô SADE képviseletében 
pedig Miklós Zoltán tartott 
elôadást a felújításról. Új infor-
mációként hangzott el többek 
közt, hogy a korábban terve-
zett 32 helyett 18 fát vágnak
ki a Szent István téren. 

A mintegy másfél órás tá-
jékoztató után a lakossá-
gi kérdések következtek. Az 
elsô kérdezô azt tudakol-
ta, hogy a Szent István tér 
lezárása után „hová lesz-
nek” az autók? Mint megtud-
tuk, lemodellezték, mely út-
vonalakat választják majd a 
közlekedôk: valószínûleg a 
Petôfi, Jókai, Bánát, Bajza ut-
cán, a Lencsésin, az Árpád és 
Derkovits soron, esetleg az 
Urszinyi utcán oszlik el a for-
galom. Az egyik érdeklôdô 
azt vetette fel, hogy mielôtt a 
Luther utca útjának kibôvítése 
miatt felszámolják az ottani 
bicikliutat, kellene egyet épí-
teni a Csaba utcán. Elhang-
zott az is, hogy a város egyik 

legszebb sétánya veszhet el 
az Árpád sor, Derkovits sor 
forgalmának növekedésével. 
A szakemberek válaszából ki-
derült, hogy az Andrássy út 
felsô szakaszán, az Irányi ut-
cáig kialakítanak egy kerék-
párutat, ami a késôbbiekben 
folytatódhat a Jókai utcáig. 
Elmondták azt is, hogy az ön-
kormányzat pályázatot adott 
be az Árpád sor és környéké-
nek felújítására.

A Szent István tér egyik la-
kója kérte: a rendezvénytér 
kialakításánál és az autóval 
történô behajtás szabályo-
zásánál vegyék figyelembe, 
hogy lakások is vannak a té-
ren. Felmerült, hogy a város-
nak már van egy központja 
a Csaba Centernél, vajon el-
bír-e kettôt Békéscsaba? Mint 
kiderült, a Csaba Center kol-
lektív tér, nem lehet  város-
központ, a Szent István tér vi-
szont minden szempontból 
alkalmas erre: szimbolikus 
találkozóhely, amelyhez min-
denki egyenlôen hozzáférhet.

Aki a fórumon nem ju-
tott szóhoz, írásban tehet-
te fel kérdéseit, amelyekre a 
szakemberektôl kap választ. A 
végleges kiviteli tervekbe pe-
dig lehetôség szerint beépítik 
a fórumon elhangzottakat.

M. E.

Békéscsaba – az Aut-Pont 
Alapítvány és vezetôje, Szán-
tó Tamás hívó szívára – tavaly 
csatlakozott a kékben ra-

gyogó kezdeményezéshez.  
Az alapítvány közel kétszáz 

autizmussal élô gyermek 
családjának biztosít szolgál-

tatásokat a régióban az Aut-
Köz-Pont Fogyatékosok Nap-

pali Intézményén és a Tám-
Pont Támogató Szolgálaton 
keresztül. 

– A mai nap bizonyíték 
arra, hogy van még erônk, 
idônk és szándékunk megáll-
ni, azokra figyelni, akik más 
gondokkal küzdenek. Min-
denkinek megvan a maga 
mássága, a mássághoz való 
viszonya – mind mások va-
gyunk. A helyzetet nem úgy 
lehet megoldani, hogy elôbb 
ti fogadjatok el engem, az-
tán majd én jövök. Nekem 
kell elôször színszûrôt tenni 
a szememre, talán éppen 
kéket, mint most, amikor 
autista barátainkra gondo-
lunk. Éljen tovább bennünk 
ez a kék fény, hogy mindig 
jusson nekik a szeretetbôl, 

de jusson eszünkbe akkor is, 
ha éppen nem értjük meg a 
szomszédunkat, barátunkat, 
kollégánkat – mondta Feke-
te Péter, a Békéscsabai Jó-
kai Színház igazgatója, majd 
Kiss Tibor alpolgármester 
bekapcsolta a városháza 
falait kékkel megvilágító ref-
lektorokat.

Azután rákezdett az ötven-
öt gitáros és valamennyien 
együtt énekeltük az Illés, az 
LGT és a Republic dalait. Az 
est egyik emlékezetes pilla-
nata volt, amikor a Fiume felé 
fordulva telefonjainkat az ég 
felé tartottuk. És énekeltünk 
tovább: Arra születtünk, hogy 
napsugárba kapaszkodjunk, 
nem baj, hogyha fáj…

Mikóczy Erika

– Szó sincs vasútvonalak 
megszüntetésérôl, vagy egy 
elbocsátási hullám megindu-
lásáról, egyszerûen az elôzô 
kormány által vállalt takaré-
kossági követelményekhez 
igazodó közlekedés-raciona-
lizálási folyamat indult el. A 

legfontosabb alapelv, hogy 
a lehetô legkisebb mérték-
ben sérüljenek az utazó-
közönség többségi igényei 
– mondta Vantara Gyula. A 
polgármester hangsúlyozta, 
hogy a tervezett járatritkítá-
sokat elôzetesen egyeztették 
az illetékes szakmai szervek 
képviseletével, amelyek hoz-
zájárultak a módosítások-
hoz. A megyében összesen 

hét vasútvonalat érintô vál-
tozások, fôként a gyengébb 
kihasználtságú járatok ritkítá-
sában jelentkeznek. Vantara 
Gyula hozzátette, hogy min-
den egyes vonal esetében 
széles körû utasszámlálás 
után döntöttek a járatritkítá-
sokról. A Budapest–Szolnok–
Békéscsaba–Lôkösháza 
vonalon a távolsági utas-
forgalmat a kétóránként 
Budapestrôl Békéscsabára 
– többségében Lôkösházáig 
közlekedô – intercity és gyors-
vonatok látták el, amelyek 
csúcsidôszakban óránkénti 
gyakoriságot garantáltak. Az
új menetrend továbbra is 
biztosítja a fôváros és Békés-
csaba között az átlagosan 
kétóránkénti forgalmat, de 
csúcsidôszakban megmarad 
az óránkénti kapcsolat. 

A Szeged–Békéscsaba 
vonalon változatlan üteme-

zés szerint, tehát napi 22-24 
alkalommal közlekednek a 
vonatok. A kora reggeli és 
késô esti idôszakokban úgy-
nevezett részszakaszokon 
közlekednek a szerelvények. 
Ezeken a rövidebb viszonyla-
tú járatokon napközben jóval 
kevesebben utaznak, különö-
sen hétvégén. A menetrend-
módosítások következtében 
szûkül a kora reggeli és késô 
esti vonatok közlekedési in-
tervalluma, ami a hétközna-
pokra korlátozódik. Ez nem 
érinti a Békéscsaba–Gyula–
Kötegyán között közlekedô 
vonatokat, mert itt a kihasz-
náltság miatt munkanapokon 
továbbra is 33 járat közleke-
dik majd. Ugyanez érvényes 
a Békéscsaba–Mezôhegyes 
vonal esetében is, ahol szin-
tén nem találkozhatnak járat-
ritkításokkal az utasok. 

Kárász-Kiss Péter

Kékben ragyogott a városháza az autizmus világnapján
Ötvenöt gitáros és rengeteg ember énekelt együtt a tábortûznél

A járatritkítások a gyengébb kihasználtságú vonalakat érintik

Nem zárunk be vasútvonalakat
Az új menetrend nem hoz komoly változást a csabai járatokban

A vasúti menetrend ösz-
szehangolása a buszjá-
ratokkal, a csatlakozások 
harmonizálása, a párhuza-
mosságok megszünteté-
se és járatritkítás – röviden 
így foglalta össze a megyét 
is érintô vasúti menetrend-
változások fô céljait és esz-
közeit Vantara Gyula. A pol-
gármester leszögezte, hogy 
a változtatások elsôdleges 
oka az elôzô kormány iMf-
fel szembeni kötelezett-
ségvállalása, amelynek ta-
karékossági irányelveit a 
jelenlegi kormány is kény-
telen szem elôtt tartani. A 
Békéscsabát is érintô jára-
tok esetében nem jelent ko-
moly változást az új, áprilisi 
menetrend. 

Hova lesznek az autók a szent istván térrôl? nem lu-
xus-e a szoborsétányra terelni a forgalmat? elbír-e két 
városközpontot Békéscsaba? ilyen és ehhez hasonló 
kérdések hangzottak el azon a lakossági fórumon, amely 
a belváros-rehabilitációról zajlott április másodikán a vá-
rosháza dísztermében.

Hát megint megtörtént 
a csoda. Aki tavaly, az 
autizmus világnapján ott 
volt a kékben ragyogó szín-
ház elôtt, idén szinte biztos, 
hogy eljött a kékben ragyo-
gó városházához. csak mert 
biztosítani szerette volna a 
szervezô Aut-Pont Alapít-
ványt, hogy nem feledkezett 
el az autizmussal élôkrôl, és 
mert énekelni akarta a töb-
biekkel, hogy Újra itt van a 
nagy csapat, vagy hogy: 
Arra születtünk, hogy tiszta 
szívvel szerethessünk, bol-
dogok legyünk… 

Közgyűlési összefoglaló
2–3. oldal

Missziós útján itt járt Böjte Csaba
7. oldal

Szorosabb együttműködés az egyetem 
és a város között 9. oldal

Fórum a belvárosról
Kétségek, kérdések, válaszok



– Helyes, hogy a sportkon-
cepció az utánpótlás-neve-
lésre helyezi a fô hangsúlyt, 
és helyes, hogy az egyesü-
letek tervezhetô gazdálko-
dás mentén mûködhetnek. 
Viszont ne feledkezzünk 
meg arról, hogy tavaly ha-
talmas megszorítás volt a 
sport területén, amely hát-
rányosan érintette például a 
József Attila Lakótelepi SE-t, 
az atlétikai klubot, a torna-
klubot és más egyesülete-
ket – mondta Miklós Attila. A 
képviselô leszögezte, hogy 
az emlegetett sportturizmus 
hangsúlyosabbá tételéhez 
sportlétesítmények, attrak-
ciók és magas színvonalú 
szolgáltatások kellenének. 

– Az ismételten felmerült 
ügynökkérdés kapcsán ja-
vasoltuk, hogy Békéscsaba 
testülete járjon elöl jó pél-
dával, kérjük ki és hozzuk 
nyilvánosságra a képviselôk 
anyagát, a jobboldali több-
ség azonban nem támogat-
ta, hogy ezt napirendre ve-
gyük – folytatta Hrabovszki 
György. A képviselô nehez-
ményezte, hogy a polgár-
mester az ülésen nevek 
említése nélkül olyan meg-
jegyzést tett, miszerint az 
MSZP frakcióvezetôje és 

volt alpolgármestere koráb-
ban etikailag kifogásolha-
tó módon jutott pénzhez. 
Hangsúlyozta, hogy bár-
mikor bárki betekinthet a 
vagyonnyilatkozatába vagy 
társadalmi alpolgármeste-
ri elszámolásaiba –  sem-
milyen pénzt sem vett fel 
jogtalanul, etikátlanul vagy 
törvénytelenül. Hozzátet-
te, hogy a polgármester 
szabadságmegvá l tásró l 
beszélt, de neki társadalmi 
megbízatású alpolgármes-
terként nem járt szabadság, 
Baji Lajos pedig nem kapott 
ilyen pénzt. 

Miklós Attila a további-
akban beszélt arról, hogy 
a tûzoltóság már kikerült 
az önkormányzat fennha-
tósága alól, májustól a kór-
ház, szeptembertôl az ál-
talános iskolák, januártól a 
középiskolák mûködtetése 
is kikerül, közben vonat-
párok szûnnek meg, és a 
felsôoktatási keretszámok 
nagy vesztese az egyetem 
csabai kara. A képviselô 
arra kéri a polgármestert, 
hogy parlamenti döntései-
nél mindig Békéscsaba ér-
dekeit vegye figyelembe, és 
eszerint szavazzon. 

Mikóczy Erika

2 Csabai Mérleg

Vantara Gyula: Startmunka 
napi nyolc órában

Jobbik: Helyi pénz kell
Békéscsabának

LMP: Nem ösztönzô az 
egycsatornás finanszírozás

A sportturizmus – mint lehetôség
Nagyobb rendôri jelenlét a lakótelepeken

A rendôrkapitányság be-
számolója kapcsán Vantara 
Gyula elmondta, hogy to-
vábbra is a lakosságot leg-
inkább zavaró lakásbetö-
rések, piaci, bolti lopások, 
autó- és kerékpárlopások 
megelôzését, kezelését kér-
ték a rendôröktôl. Megje- 
gyezte, hogy jó az együtt- 
mûködés a társszervekkel, 
a mezôôrökkel, közterület- 
felügyelettel és a polgár- 
ôrséggel, ami tovább erôsíti 
az itt élôk biztonságát. 

A közgyûlésen hat pályá-
zat beadásáról döntöttek, 
a polgármester felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy ezek kö-
zül több is százszázalékos 
támogatási intenzitású. Ki-
emelte az ugyancsak száz-
százalékos támogatottsá-
gú Kistérségi Startmunka 
Mintaprogramot, amelynek 
keretében háromszázhu-
szonhárom ember közfoglal-
koztatására pályázik az ön-
kormányzat.

– Napi nyolc órában a bel-
vízelvezetés munkáiban, az 
utak karbantartásában, az il-
legális hulladéklerakók fel-

számolásában, valamint fa-
ültetésben vagy a beton 
járdalapok gyártásában ve-
hetnek majd részt az érin-
tettek. A programban 281 
segédmunkást tervezünk al-
kalmazni bruttó 71 800 (net-
tó 47 000) forintért, míg a 
többiek szakmunkásként, 
munkavezetôként, adminiszt-
rátorként bruttó 92 000 (nettó 
60 260) forintot kereshetnek 
majd – mondta a polgármes-
ter. 

Vantara Gyula az új sport-
koncepció kapcsán meg- 
említette: a kiszámítható, 
egycsatornás önkormány-
zati támogatás mellett az 
érintett sportágaknak se-
gítség lehet, hogy társa-
ságiadó-kedvezmény jár a 
látvány-csapatsportok tá-
mogatásáért. Hangsúlyoz-
ta, hogy az egészséges 
életmódhoz, a betegségek 
megelôzéséhez hozzátar-
tozik a rendszeres mozgás, 
a város ehhez és a verseny-
sportokhoz is szinte erején 
felül igyekszik megteremte-
ni a feltételeket.

Mikóczy

A haszonállatok tartási 
szabályaira vonatkozó önkor-
mányzati rendelet módosítá-
sáról beszélt elsôként Strifler 
Attila képviselô a Jobbik 
menetrendszerû, közgyûlést 
követô sajtótájékoztatóján. A 
politikus elmondta, hogy a 
februárban már benyújtott, de 
aztán a Jobbik javaslatára to-
vábbi egyeztetésre bocsátott 
elôterjesztés már több javas-
latukat tartalmazza, köztük a 
vállalkozói vagy ôstermelôi 
jogviszony meglétéhez kötött 
lótartási engedély kiadását. A 
Jobbik helyi alelnöke hozzá-
tette: egyelôre nem megold-
ható, hogy a szabálysértési 
bírságok kapcsán felmerülô 
mulasztások esetén maga az 
állat kerüljön behajtásra a tu-
lajdonostól, de remélik, hogy 
további egyeztetések után ez 

is megoldódhat. A képviselô 
külön kiemelte, hogy a ha-
szonállatok tartására vonat-
kozó javaslataikról elôzetesen 
egyeztettek a Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat illetéke-
seivel, akik mindenben egyet-
értettek a párt képviselôi által 
elmondottakkal. 

Szabóné Kocziha Tünde a 
sportkoncepciót bírálva kifej-
tette, hogy az önkormányzat 
jóval több pénzt fordíthatna a 
helyi sport támogatására pél-
dául a multik megadóztatásá-
val, vagy helyi pénz bevezeté-
sével. A multikra kivetett helyi 
különadók kapcsán Keszthely 
városát, az úgynevezett helyi 
pénz vonatkozásában pedig 
a soproni kékfrankost emlí-
tette. A helyi pénz lényege, 
hogy a város közigazgatási 
területén belül használható fi- 

zetôeszközzel he- 
lyiek vásárolhat-
nak helyiektôl he-
lyi termékeket és 
szolgá l ta táso -
kat, amely hosz-
szú távon a városi 
gazdaság fellen-
dülését eredmé-
nyezheti – tette 
hozzá.

K. K. P.

A 2012–2015 közötti idô- 
szakra vonatkozó városi 
sportkoncepciót bírálta Ta-
kács Péter is, az LMP helyi 
önkormányzati képviselôje, 
aki szerint nem volt különö-
sebb ok a korábban éveken 
át remekül mûködô több-
csatornás sporttámogatási 
rendszer megváltoztatására. 
Ahogy fogalmazott: – Az el-
fogadott egycsatornás támo-
gatási forma közel sem any-
nyira teljesítményközpontú, 
mint elôdje, így a sportegye-
sületek számára nem jelent 
majd kellô motivációt a minél 
jobb eredmények elérésé-
re. A politikus a rendôrség 
éves beszámolója kapcsán 
üdvözölte a város közbiz-
tonságának javulását, amely 
egyértelmûen megmutatko-
zik a bûnügyi statisztikákban, 
de ahogy a közgyûlésen, 
most is hangsúlyozta, hogy 
továbbra is aránytalanul ma-
gasnak tartja a közlekedési 
szabálysértésekért járó bír-
ságokat. – Teljesen világos, 
hogy a szigorodó szabályok-
nak köszönhetôen csökkent a 
balesetek száma országosan, 
és itt, Békés megyében is, de 
ehhez talán a folyamatosan 
dráguló üzemanyagáraknak 

is van némi köze – tette hoz-
zá. A képviselô emellett kö-
szönetet mondott minden 
békéscsabai polgárnak és 
a rend fenntartásáért felelôs 
szakmai szerveknek is azért, 
hogy az egyre nehezedô gaz-
dasági körülmények ellenére 
is javuló közbiztonsági muta-
tók jellemzik városunkat. A 
legutóbbi közgyûlés döntései 
közül Takács Péter pozitívum-
ként említette a bölcsôdei 
gondozási díj elvetését, majd 
abbeli reményeinek is han-
got adott, hogy e tekintetben 
a jövôben sem lesz változás 
Békéscsabán. Gál István Elek 
az LMP nemrégiben véget ért 
aláírás-gyûjtési akciójának 
eredményeirôl számolt be, 
melynek keretében országos 
szinten összesen 160 ezer 
szignót sikerült gyûjteniük. A 
kormány munkaügyi intézke-
dései kapcsán megfogalma-
zott aggályok mellé összesen 
közel kétezer békéscsabai 
adta aláírását, megyei szin-
ten pedig négyezer aláírást 
sikerült összegyûjteniük. A 
párt megyei koordinátora kö-
szönetét fejezte ki az akció-
ban szerepet vállaló minden 
segítônek és aláírónak. 

Kárász-Kiss Péter

Tartva magunkat a vá-
lasztási ígéreteinkhez, igyek-
szünk a lakosságot mentesí-
teni bizonyos terhek alól. Bár 
éves szinten 56 millióval tá-
mogatja az önkormányzat a 
bölcsôdei gondozást, Békés-
csaba nem él a gondozási díj 
bevezetésével. Mivel a nor-
matíva csak a bent tartózko-
dó gyermekek után jár, kérjük 
a szülôket, a beíratott gye-
rekeket vigyék bölcsôdébe, 
hacsak nem beteg a kicsi 
– kezdte dr. Ferenczi Atti-
la a Fidesz közgyûlés utáni 
tájékozatóját.

A tanácsnok beszélt arról, 
hogy Békéscsabán sikerült 
a bûnözés mértékét lejjebb 
szorítani, amelyben sze-
repe volt a hatályos törvé-
nyek visszatartó erejének, a 
rendôröknek és a velük együtt 
mûködô polgárôröknek. Dr. 
Ferenczi Attila elismeréssel 
szólt a rendôrség preventív 
munkájáról és a nagyobb 
ifjúsági programok biztosí-
tásában való részvételérôl. 
Hozzátette: szeretnék, ha a 
lakótelepeken tovább foko-
zódna a látható rendôri jelen-
lét, ez a lakosság biztonság-
érzetét növelné, a rosszban 
sántikálók számára pedig 
remélhetôleg visszatartó erô- 
vel bírna. 

Kiss Tibor a sportkon-
cepció kapcsán leszögezte: 
azért kellett új koncepciót 
készíteni, mert a régi lejárt, 

és mert olyan törvények, jog-
szabályok láttak napvilágot, 
amelyek maguk után vonták 
a változtatás szükségessé-
gét. 

– A sportkoncepció lé-
nyege, hogy megpróbálunk 
a kihívásoknak megfelelni, 
és szeretnénk élni azokkal 
a lehetôségekkel, amelyek 
eredményeként Békéscsa-
bát fel lehet tenni a sporttu-
rizmus térképére – jegyezte 
meg az alpolgármester. Mint 
mondta, sok bírálat érte az 
egycsatornás finanszírozási 
rendszert, pedig mióta tavaly 
bevezették, az egyesületek 
gazdálkodása jóval kiszá-
míthatóbb lett, és még ered-

ményesebbek is voltak, mint 
korábban. Kiss Tibor hang-
súlyozta: az önkormányzat 
költségvetésének másfél-két 
százalékát fordítja sportra, 
máshol ez az arány jóval ke-
vesebb. Az egyesületeknek 
egyébként a várostól kapott 
támogatás mintegy 65–70 
százalékát az utánpótlás-ne-
velésre kell fordítaniuk.

– Az olimpia évében tízmil-
liós keretet biztosít a város 
arra, hogy az olimpikonok 
zökkenômentesen készül-
hessenek. Reméljük, minél 
több sportolónk ott lesz nyá-
ron Londonban – tette hozzá 
Kiss Tibor.

M. E.

Módosul a vasúti menet-
rend, olvasóinkat ezúttal 
arról kérdeztük, mit szól-
nak a megye vasútvonalait 
is érintô változásokhoz.

Oláh Éva 
(nyugdíjas):

– Kíváncsi 
vagyok, hogy 
ha megszûnik 
pár járat, va-
jon tisztábbak lesznek-e a 
megmaradt vonatok? Mind-
azonáltal sajnálom azokat az 
embereket, akiket érintenek 
a változások, mert a busz 
drágább, és rossz idôben 
balesetveszélyesebb is.

Varga 
László Péter 
(hivatásos 
életmûvész):

– Szerintem, 
aki akar, az 
talál magának járatot, mert 
mint mindennek – ennek 
is csak a kreativitás szab-
hat határt. Én például az 
internetrôl tájékozódom.

Teodor 
Maghiar 
(tanár):

– Hetente 
kétszer járok 
Nagyszalon- 
táról Csabára, és innen gyak-
ran utazom hajnalban a fô- 
városba. Örülök, hogy nem 
szûnt meg a korai járat.

Olvasóink 
szerint

Vantara Gyula a közgyûlés napirendi pontjai közül a 
rendôrség beszámolóját, a sportkoncepciót és a most 
jóváhagyott pályázatokat emelte ki. Hangsúlyozta to-
vábbá, hogy Békéscsabán a fiatal családokat szeretnék 
segíteni azzal, hogy nem vezetnek be bölcsôdei gondo-
zási díjat, de ehhez az is kell, hogy a szülôk rendsze-
resen vigyék egészséges gyermekeiket a bölcsôdébe, 
mert csak arra az idôre jár normatíva, amikor valóban 
ott vannak a kicsik.  

A szocialisták a közgyûlés napirendi pontjai közül a 
sportkoncepciót tartották az egyik legfontosabb kérdés-
nek, de kifejtették véleményüket az ügynökkérdéssel és a 
várható változásokkal kapcsolatban is.
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MSZP: Hozzuk nyilvánosságra 
a képviselôk anyagát

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!



Múlt évben mintegy tíz 
százalékkal kevesebb bûn- 
tényt regisztráltak a Bé-
késcsabai Rendôrkapitány- 
ság illetékességi területén, 
amely a megyeszékhely 
mellett még két városra 
és hét községre terjed ki. 
A százezer lakosra jutó 
bûncselekmények számát 
tekintve, városunk 24-bôl 
a 22. helyen végzett tavaly 
a megyeszékhelyek és a 
megyei jogú városok rang-
sorában, megyei szinten 
pedig mi vagyunk a leg-
békésebbek – derült ki a 
rendôrkapitányság éves 
beszámolójának ismerteté-
sekor a közgyûlésen. 

Hajdú Antal, a Békés-
csabai Rendôrkapitányság 
vezetôje a közgyûlés tavaly 
megfogalmazott kéréseinek 
felidézésével kezdte beszá-
molóját. Kijelentette, hogy 
tavaly városszerte fokozták 
a gyalogos járôrszolgálat 
intenzitását, külön figyelmet 
fordítottak az önálló telepü-
lésrészek közbiztonságára, 
hatékonyabb lett a betörés-
sorozatok felgöngyölítése. 
Hajdú Antal elmondta, a 
szennyvízberuházás mun-
kálatai is befolyásolták az 
elmúlt év bûnügyi mutatóit, 
hiszen nemegyszer kellett 
kábel-, szerszám- vagy ép-
pen sóderlopás miatt eljárni-

uk. A rendôrkapitány hang-
súlyozta, hogy a lopásokhoz 
sokszor a tulajdonosok fi- 
gyelmetlensége is hozzájá-
rult. A balesetek számáról 
szólva Hajdú Antal csökkenô 
tendenciát említett, amit 
vélhetôen a közlekedési sza-
bálysértések – fôleg anyagi 
– szankcióinak szigorodása 
és a gyakoribb ellenôrzések 
segítettek elô. Takács Péter 
a Lencsési lakótelepen  haj-
nalig hangoskodó fiatalok 
problémájával szembesítet-
te a rendôröket. Hajdú Antal 
arra buzdította a csabaiakat, 
hogy ha rendbontást észlel-
nek, bátran hívják a 107-et. Dr. 
Ferenczi Attila frakcióvezetô 
megköszönte a rendôrség 
munkáját, különösen a szak-
emberek bûnmegelôzés te- 
rületén tett erôfeszítéseit. A 
József Attila részönkormány- 

zat vezetôje a körzeti meg-
bízotti rendszer további erô- 
sítését kérte, és köszöne-
tet mondott a rendôrséggel 
szoros együttmûködésben 
munkálkodó polgárôrségnek 
is. Kiss Tibor a prevenciós és 
közlekedésbiztonsági törek-
véseket méltatta, és kitért a 
Garabonciás Napok rendez-
vénysorozatára is, amely a 
rendôrség fokozott figyelmé-
nek köszönhetôen nyugod-
tabb keretek között zajlott 
tavaly, mint korábban. 

Gyurosovics József, me-
gyei rendôrfôkapitány rövid 
megyei kitekintést tett a hely-
zet elemzésekor: eszerint az 
ország megyéi közül még 
mindig Békés megye a leg-
békésebb a százezer fôre 
jutó bûncselekmények szá-
mát tekintve. 

Kárász-Kiss Péter

Elkészült az új sportkoncepció
Békéscsaba erôn felül támogatja a sportot

A gyermekek védelmérôl 
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvény ez év január-
jától lehetôvé teszi, hogy a 
fenntartó a bölcsôdékben, 
az étkezésen túl, a gyerme-
kek gondozásáért is térítési 
díjat határozzon meg. Bé-
késcsabán a közgyûlés dön-
tése alapján nem szabnak 
ki gondozási díjat, viszont 
– tekintettel arra, hogy álla-
mi normatíva csak azokra a 
napokra jár, amikor a gye-
rekek a bölcsôdében tar-
tózkodnak – Vantara Gyu-
la polgármester a szülôk 
együttmûködését kéri.

 Békéscsaba önkormány-
zata maximum napi 1085 
forint gondozási díjat ha-
tározhatna meg, de ennek 
megfizetése alól sokan men-
tesülnének. A városban há-
rom önkormányzati fenntar-
tású bölcsôde mûködik 204 

férôhellyel, valamint egy vál-
lalkozási formában üzemelte-
tett bölcsôde 42 férôhellyel. 
A szülôknek vélhetôen ko-
moly gondot jelentene a havi 
maximális, mintegy 22 700 
forintos pluszköltség meg-
fizetése, de akár napi 100 
forint is. Mindezekre tekintet-
tel a közgyûlés úgy döntött, 
hogy nem kérnek gondozási 
díjat a kicsik szüleitôl. 

– Az intézményvezetôket 
és a szülôket arra kérem, 
mûködjenek együtt velünk. 
Ha nem beteg a gyermek, 
vigyék bölcsôdébe, külön-
ben nem kapja meg a város 
az utánuk járó normatívát, az 
önkormányzat lesz kénytelen 
pótolni a kiesô bevételeket. 
Egy év múlva felülvizsgáljuk 
a bölcsôdék helyzetét, bízva 
az együttmûködés eredmé-
nyességében – tette hozzá 
Vantara Gyula.

M. E.

Mint azt Kiss Tibor össze-
foglalta, a koncepció részle-
tesen kitér az önkormányzat 
sporttal kapcsolatos feladata-
ira, szerepvállalására a gyer-
mek- és ifjúságsportoktól a 
versenysporton és sportren-
dezvényeken át a sportléte-
sítmények fenntartásáig. Fel-
vázolja a stratégiai célokat, 
melyekben rendkívül hangsú-
lyosan jelenik meg az utánpót-
lás-nevelés. Az alpolgármes-
ter kiemelte: a város igyekszik 
élni a lehetôségekkel; azon 
dolgoznak, hogy a késôb- 
biekben akár a sportturizmus 
egyik célpontja legyen Bé- 
késcsaba.

A sporttámogatási rend-
szer sarkalatos pontja a do-
kumentumnak. A közgyûlés 
felülvizsgálta a sporttámoga-
tást, figyelembe véve, hogy 
az egyesületek költségve-
tésének nagy hányadát az 
önkormányzat biztosította, 
és múlt évben módosították 
ennek a rendszerét. Vantara 
Gyula kiemelte: a tapaszta-

latok azt mutatják, hogy az 
elmúlt egy év alatt az ön-
kormányzati sporttámoga-
tási rendszer egyszerûbbé, 
áttekinthetôbbé vált az „egy-
csatornás finanszírozással”. 
Ennek lényege, hogy egy 
pénzügyi keret áll a sport-
egyesületek rendelkezésére, 
megszûntek a külön ren-
dezvényi, eredményessé-
gi és egyéb támogatások. 
Az egyesületek így tudják, 
mennyibôl gazdálkodhatnak, 
az önkormányzat pedig job-
ban tudja tervezni a költsé-
geket; az új koncepció is erre 
épül.

Takács Péter szerint ez a 
támogatási rendszer nem 

sarkall eredményességre. A 
képviselô nehezményezte, 
hogy „Európa egyik legered-
ményesebb egyesülete”, a 
József Attila Lakótelepi SE 
támogatása tavaly jelentôsen 
csökkent. Miklós Attila úgy 
vélte, a koncepcióban egyet-
len jó dolog van: hogy a tava-
lyi „drasztikus visszalépés” 
után nem tartalmaz további 
visszalépéseket a finanszíro-
zás terén. Dr. Ferenczi Attila 
(Fidesz) emlékeztetett arra, 
hogy a várostól 192 millió 
forint közvetlen támogatást 
kapnak az egyesületek, 10 
millió forint az olimpiai felké-
szülésre szánható keret, az 
intézményeket, sportlétesít-

ményeket pedig ingyenesen 
használhatják a klubok. Kiss 
Tibor hozzátette: korábban 
az Invitel-pénzbôl kapott na-
gyobb támogatást a sport, 
de az egyesületek tudták, 
hogy ez csak egyszeri for-
rás. 

Vantara Gyula megjegyez-
te, hogy a sport finanszírozá-
sa nem kötelezô önkormány-
zati feladat, Békéscsaba 
mégis erôn felül igyekszik 
támogatást nyújtani, költség-
vetésének 1,5–2 százalékát 
költi sportra. A koncepciót 
végül tizenkét igen, egy nem 
szavazat és négy tartózkodás 
mellett fogadta el a testület.

Mikóczy Erika
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Nem lesz gondozási díj 
a bölcsôdékben

Békéscsaba 2011. év vé-
géig rendelkezett sportkon-
cepcióval, tekintettel erre 
és a sport területére vonat-
kozó új törvényekre, sza-
bályozókra, idôszerû volt a 
következô éveket felölelô, 
2012-tôl 2015-ig szóló sport-
koncepció megalkotása. Az 
új koncepciót legutóbbi ülé-
sén tárgyalta a testület. 

Az ô szüleiknek sem kell gondozási díjat fizetniük

A költségvetés másfél-két százalékát fordítja sportra a város

Hajdú Antal: Városszerte fokoztuk a járôrszolgálatot

Hat pályázat beadásáról 
döntött a közgyûlés

Fokozódó közbiztonság
Lassan elfelejtjük megôrizni a pánikot

Az önkormányzat igyek-
szik minden lehetôséget 
megragadni arra, hogy mi- 
nél magasabb támogatási 
arányú pályázatokkal bô- 
vítse Békéscsaba forrásait. 
A márciusi közgyûlésen a 
képviselôk hat pályázat be-
adásáról döntöttek. 

Pályázatot nyújtott be a 
város a létszámcsökkentés-
hez kapcsolódó egyszeri 
hozzájárulás igényléséhez. 
Hét közalkalmazotti állás-
hely szûnt meg, két fô lét-
számcsökkentéséhez igé-
nyelhetnek támogatást, a 
többiek esetében vagy nem 
merült fel költség, vagy nem 
mutatható ki tényleges lét-

számcsökkenés az intéz-
ményekben. Ugyancsak pá- 
lyázik az önkormányzat a 
Körösi Vízgazdálkodási Tár-
sulat közfoglalkoztatásának 
támogatására, amely húsz 
békéscsabai embert érint. A 
Kistérségi Startmunka Min-
taprogram keretében három-
százhuszonhárom fô napi 
nyolcórás közfoglalkoztatá-
sára pályáznak, mégpedig 
százszázalékos támogatás 
mellett. 

Májustól az államhoz ke-
rül a csabai kórház fenntar-
tása, mûködtetése (errôl a 
késôbbiekben bôvebben be- 
számolunk), de márciusban 
még a város közgyûlése 

döntött arról, hogy pályá-
zatot nyújtanak be a kórház 
dolgozóinak képzésére, szin-
tén százszázalékos támoga-
tottság mellett. A közgyûlés 
a hozzájárulását adta ahhoz 
is, hogy a Békéscsaba és 
Térsége Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társu-
lás pályázatot nyújtson be a 
Bankó András utcai idôsek 
otthona épületének átalakí-
tására, bôvítésére. 

Végül a képviselôk döntöt-
tek arról, hogy a Szent István 
tér 10. szám alatti mûemlék 
épület belsô terének felújítá-
sára szintén pályázatot nyújt 
be Békéscsaba. 

Mikóczy

Vízterhelési díj Májustól nônek a szociális 
otthonok térítési díjaiA közgyûlés döntésének 

értelmében április elsejétôl 
a vízterhelési díj mértéke la-
kossági és önkormányzati 
fogyasztóknál 10 forint plusz 
áfa köbméterenként, hatósá-
gi díjas fogyasztóknál és a 
szippantott szennyvíz ese-
tében pedig 40,3 forint plusz 
áfa. Ez azt jelenti, hogy a 
lakossági díj mértéke nem 
változik, a hatósági díjas és 
szippantott szennyvíz díja 
azonban csaknem a duplá-
jára nô. A vízterhelési díjat a 
vízmû a számlán feltünteti.

Májustól változnak a Bé-
késcsaba és Térsége Több-
célú Önkormányzati Kistér-
ségi Társulás által fenntartott 
Békéscsabai Egyesített Szo-
ciális Intézmény térítési díjai, 
de a szociális étkeztetés  ára 
400 forint plusz áfa marad. A 
demens és fogyatékos em-
berek nappali intézményi el-
látása étkezéssel 260 forint 
plusz áfába kerül  naponta. 
A jelzôrendszeres házi se-
gítségnyújtás díja naponta 

20 forint készülékenként. A 
bentlakásos otthonok havi 
térítési díjai egy kivételével, 
májustól emelkednek: az 
Ady Endre utcai otthon – 
85 020 forint; a Bartók Béla 
úti, Csaba utcai, Bankó And-
rás utcai otthonban – 80 010 
forint;  a szenvedélybetegek 
otthonában – 79 020 forint;  
az idôskorúak gondozóhá-
zában – 85 020 forint. Az 
Életfa Idôsek Otthonában a 
díj 90 000 forint marad.
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– Öt konferencia, egy szak-
mai nap az utóbbi hat év mérle-
ge… Mire emlékszik szívesen?

– Az elsô konferencia – „A 
matematikaoktatás jelene és 
jövôje” címmel – még 2006-
ban volt. Az öt konferenciát 
középiskolai matematikataná-
rom, Koós Géza emlékének 
szenteltem. A közgazdasági 
szakközépiskola kétszeresen 
is a szívemhez nôtt, hisz kö-
zépiskolásként itt tölthettem 
felejthetetlen négy évet, és itt 
is érettségiztem. Huszonkilenc 
évesen pedig már tanárként a 
„Közgé”-ben taníthattam ma-
tematikát. Meghatározó volt 
számomra Koós Géza tanár úr 
egyénisége, aki közel 500 órát 
tartott osztályunknak négy év 
alatt a középiskolában. Nála 
jobb matematikatanárt elkép-

zelni sem tudok. Óráin lel-
kesedéssel és közérthetôen 
tanított, nyugalmat és jó han-
gulatot teremtve. Ô a taná-
ri példaképem! Tôle hallottam 
és tanultam: „A gyerekre nem 
szabad haragudni azért, mert 
nem érti a matematikát!” 

– A tavaly decemberi szak-
mai nap – amelyet a Jókai 
színházban rendeztünk meg 
– azért is emlékezetes marad, 
mert dr. Czeizel Endre profesz-
szor úr Békéscsabát választot-
ta a „Matematikusok, gének, 
rejtélyek” címû könyvének or-
szágos bemutatója helyszíné-
ül. Nagy ajándék volt ez…

– Kik voltak még nagy ha-
tással önre az elôdök, meste-
rek közül?

– Koós tanár úr mellett na-
gyon sokat tanultam a világhírû 

Pólya György matematikata-
nároknak írt könyveibôl. Tôle 
származik ez az örökérvényû 
alapigazság: „A tanítás céljá-
ról régimódi felfogást vallok: 
elôször és elsôsorban GON-
DOLKODNI kell tanítanunk!” 

– Hol tanított az elmúlt har-
minchárom évben?

– Általános iskolában, 
szakmunkásképzôben, szak-
középiskolában, négy- és 
nyolcosztályos gimnázium-
ban, valamint kollégiumban 
dolgoztam. Négy évig szel-
lemi szabadfoglalkozásúként 
tanítottam. Két matematika-
oktatási kísérletet is elindítot-
tam: az egyiket a Közgében, 
a másikat pedig az Evangé-
likus Gimnáziumban. Ez tu-
lajdonképpen nyolc év ezer 
tanítási óráját átfogó kísér-
let volt. Közel száz pontban 
tértem el az akkori oktatá-
si módszerektôl. A kísérletek 
eredményei alapján tagja vol-
tam annak a bizottságnak, 
amely összeállította matema-
tikából a kerettantervet.

Vándor Andrea

Harminchárom év a katedrán
„Elsôsorban gondolkodni kell tanítanunk!”

Isten éltesse a 90 éves 
hölgyeket!

Költészet napi megemlékezés
Április 16., hétfô 14.30 óra: Program –  a nyugdíjasklub tagjainak 
irodalmi mûsora, ezt követôen József Attila Lencsési úti szobrának 
megkoszorúzása

Kiállítás
Április 20., péntek 17 óra: Szabadkai Edit békéscsabai alkotó fest- 
ményeibôl összeállított kiállítás megnyitója 

Ismeretterjesztô elôadás, bemutató
Április 16., hétfô 16 óra: Ôszibarack-metszési bemutató dr. Sicz 
György kertészmérnök kertjében (az Orosházi úton, a volt laktanya 
után balra az elsô dûlô)
Április 23., hétfô 10 óra: „Nem minden asztma, ami sípol” címmel 
dr. Hunya Katalin gyermektüdôgyógyász szakorvos tart elôadást a 
Baba-mama klub foglalkozásán

Családi játszóház
Április 28., szombat 9.30-tól 11.30 óráig: Anyák napi ajándékok 
készítése, a foglalkozást Ujj Éva vezeti

Tornák
• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig
• Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig (1 éves kor 

fölött) és 10.30-tól 11.30 óráig (3 hónapos kortól)
• Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden kedden 

és csütörtökön 14-tôl 15 óráig 
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – 

minden kedden 16 órakor
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl – minden kedden 17 

órakor.
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti
• Alakformáló torna – minden héten kedden és csütörtökön 18.30-

tól 19.30 óráig. Vezeti: Kvasz Edit aerobic-oktató

MESEHÁZI HÍVOGATÓ! 
Szeretettel várunk minden óvodás, iskolás csoportot a Meseházba, 
ahol múzeum és kézmûves mûhely található egy helyen. Állandó 
kiállításaink: Schéner Mihály gyûjteményes kiállítása, amelynek 
színes fafaragványaival a népi mesevilágot idézik. A meseszobában 
a Mesetrón és Mesekeltetô asztal mesehallgatásra, mesemondásra 
kínálja magát. A Napsugár Bábegyüttes bábjaiból válogatott ki-
állítás bábjait egytôl egyig Lenkefi Konrád készítette. Ványai János 
hajdani csabai fazekasmester edényei, cégtáblája, szerszámai 
láthatóak a fazekasmûhelyben. A Gubis teremben megtekinthetô 
Gubis Mihály békéscsabai képzômûvész emlékkiállítása.

Meseházi foglalkoztató termünkben kézmûves foglalkozásokat 
szervezünk a népi kézmûvesség jegyében, ami minden korosztály-
nak maradandó élményt nyújt. Anyagokat, eszközöket biztosítunk!
Anyák napi kézmûves ötlettár: agyagozás, batikolás, gyöngyfûzés 
és szélcsengô készítése. 

Kiállítások megtekintésének díja: 150 Ft/fô
Kézmûves foglalkozás díja: 150 Ft/fô.
Elôzetes bejelentkezés szükséges a 326-370-es telefonszámon.

Városi mesemondó verseny 2012. április 18-án, szerdán 9 órától a 
Meseházban, a város általános iskoláinak részvételével. A versenyt 
megnyitja Ando György néprajzkutató.

MESEBOLT pályázat
Gazdag Erzsi verse alapján szeretnénk életre kelteni a varázslatos 
helyet, ahol a fiókokban törpék ülnek, vízilányok hegedülnek… Ál-
talános iskolások Gazdag Erzsi verse ihlette pályázatait várjuk, rajz 
és tárgyalkotó kategóriában. A pályázat fôdíja meseházi táborozás. 
Beküldési határidô: május 5.

Köszönettel fogadjuk adójának 1%-át.
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY
19059985-1-04

ANDRÁSSY ÚTI TÁRSASKÖR 
• BERGENGÓCIA BABAKLUB – minden szerdán, 10.00–11.00 óra
• LEVENDULA Kreatív Klub – április 16 és 23. 14.00 órától
• Városi Ifjúsági Parlament 2012. április 18., szerda 8.00–14.00 óra
• április 23., hétfô 17 óra Pósa Ágnes szegedi alkotó festményki-

állításának megnyitója

FELNÔTTKÉPZÉSI AJÁNLÓ
(f. ny. sz.: 00367-2008, i. akk. lajstromszám: AL-2182)
• Nyugdíjas Digitális Írástudás (30 óra)
• Házigondozó-, betegápoló-képzés (130 óra) – 2012. április
Érd.: 66/449-222, e-mail: ruzsaalexandra@ifihaz.hu

Családi rendezvényekhez, osztálytalálkozókhoz, baráti 
összejövetelekhez (is) TEREMBÉRLETI LEHETÔSÉG 

az Andrássy Úti Társaskörben!

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ
április 14.  (szombat) LIPTÁK PÁL születésnapjára
• 9 órakor koszorúzás a Vasúti Temetôben
• 10–15 óráig „Képek a kerítésen” – egynapos kiállítás a Munkácsy 

Emlékház udvarán

„Térben és idôben a képzômûvészetekben” 

felnôtteknek szóló programsorozat:
•  április 13., 14 óra: A modern festészet jellemrajza, Schéner Mihály, 

Kovács Péter munkássága 
•  április 20., 14 óra: Bútor, kerámia, textil- és fémmûvesség régen és 

ma – ékszerkészítés 
•  április 27., 14 óra: A népi kézmûvességrôl – agyagkorongozás
Helyszín: Békési Úti Közösségi Házak, Meseház.
Belépôdíj: 300 Ft/alkalom

Április 12. 14.30 órától a 
Széchenyi ligeti látogatóköz-
pontban: Sportegészségügyi 
konferencia
Április 13.–április 15. A Nap-
kelet Egészségközpontban: 
Napkelet Egészségnapok
Április 14. 21.00 órától a 
KÖRF pontnál (Ipartestület, 
Kossuth tér): Kiscsillag-kon-
cert
Április 14. A Városi Sport-
csarnokban: Frankó Feszti-
vál
Április 15. A Csaba Center-
ben: 33. Nemzetközi Sport-
gála – 20 km-es Férfi és Nôi 
Gyalogló Országos Bajnok-
ság – Fiatalkorúak Hosszú 
távú Gyalogló Országos Baj-
noksága – 18. Utcai Futóver-
seny
Április 17.–április 22. A Körö-
sök Völgye Látogatóközpont-
ban: Hüllôkiállítás és  ásvány-
bemutató
Április 24. 19.00 órától a 
Szent István Egyetem gazda-
sági karának sportcsarnoká-
ban: Zorán-koncert – Körtánc 
– Koló
Április 24-éig Gnandt Já-
nos Retrospektív c. kiállítása 
a Jankay Galériában

Programajánló

Kmetykó András matematikatanár hat évig szervezte 
városunkban a matematikakonferenciákat és harminchá-
rom tanéven át tanította diákjait a tantárgy szeretetére. Az 
öt konferencián mintegy nyolcvan érdekes elôadás hang-
zott el neves szakemberek tolmácsolásában. Vantara Gyu-
la polgármester nemrégiben személyesen köszönte meg 
a leköszönô szervezô munkáját. Békéscsaba város területén a fás szárú növé-

nyek gondozását a Békés Drén Kft. és alvál-
lalkozója, a FEED ORG Bt. végzi.

A lakosság a megrendeléseit, bejelentéseit a 
Polgármesteri Hivatalban teheti meg szemé-
lyesen vagy telefonon a 06-66/523-800, ill. 
a 06-80/922-008 zöld számon.

www.gallyazas.hu

Békéscsaba város területén április hónapban a 
DÉMÁSZ Rt. megbízásából a FEED ORG Bt. 
munkatársai a kis-, közép- és nagyfeszültségû 
hálózat nyomvonalán érintésvédelmi gallya-
zást végeznek.

Kérjük megértésüket és türelmüket.

www.gallyazas.hu

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!

Bagyinka Jánosné, Marika

Tomanek Gábor a Békéscsabai Irodalmi Esteken

Feczenka Jánosné, Ilonka
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– A szociális kérdések mö-
gött mindig súlyos emberi ter-
hek, sorsok, életek húzódnak 
meg. Mit tapasztalt, az elmúlt 
évek nehézségei hogyan csa-
pódtak le Békéscsabán, a 
szociális szférában? 

– Budapesten és Nyugat-
Magyarországon talán már 
tapasztalható a gazdasá-
gi növekedés, viszont ezt itt 
egyelôre nem érezzük. Az 
anyagiak szûkössége miatt 
a meglévô feszültségek nem 
csökkentek, sokaknak a szo-

ciális ellátórendszer jelenti az 
egyetlen segítséget. Két nagy 
intézménycsoportunk, a Bé-
késcsabai Kistérségi Egyesí-
tett Szociális Intézmény és a 
Békéscsabai Kistérségi Életfa 
Szociális Szolgáltató Központ 
fenntartói feladatai a kistér-
séghez kerültek, de a szociális 
szolgáltatások, a lakásügy, a 
közfoglalkoztatás, a fejleszté-
sek ügyében nekünk kell gon-
dolkodnunk. Nekünk kell saját 
ellátó, segélyezési rendsze-
rünket úgy formálnunk, hogy 
az megfelelô szociális háló-
ként szolgáljon. Úgy tûnik, 
hogy az a szociális rendszer, 
ami Békéscsabán mûködik, 
az emberek végletes, lecsú-
szását meg tudja állítani. 
Ebben komoly szerepe van 
a szociálpolitikai osztály ma-
gas szintû felkészültségének, 

munkájának, és annak, hogy 
ha csak lehet, pályázunk, az 
önkormányzat pedig szinte 
erôn felül költ a pénzbeli és 
természetbeni juttatásokra.

– Amikor február elején jöt-
tek a nagy hidegek, a civilektôl  
az intézményekig szinte min-
denki összefogott. 

– A szociális ellátórendszer 
mellett a „szolidarisztikus háló” 
is jól mûködik, de van néhány 
sajátságos mutató, amely ár-
nyalja a képet. A rendôrségi 
adatok alapján Csaba az 
egyik legbékésebb város, 
azonban lakossága folyama-
tosan fogy, és Nógrád után 
nálunk a legalacsonyabbak a 
keresetek. Ehhez a szociális 
ellátórendszerünk viszont jól 
felépített, a különbözô egyé-
ni, társadalmi bajokra jól rea-
gálni tudó rendszer. 

– A nyolcas számú válasz-
tókerület egyéni képviselôje. 
Milyen változásokat hozott, 
hogy régi körzete kibôvült a 
Millennium-lakóteleppel?

– A lakótelepen pozitív 
tapasztalat volt számomra, 
hogy mi mindent meg lehet 
valósítani ebben a mikrokör-
nyezetben. Tavaly például a 
játszótér mellett sátorozva 
„nyaralt” néhány család, az-
tán játszóteret csinosítottunk, 
családi napokat tartottunk, 
idén fákat ültetnek és gye-
reknapot tervezünk – nekem 
szinte olyan a lakótelep, mint 
egy jó faluközösség. Segí-
tenek egymásnak az embe-
rek, figyelnek egymásra, és 
vannak kreatív, felkarolható 
ötleteik. A bôvebb körze-
tet nagymértékben érinti a 
csatornázás, ez kényelmet-
lenséggel jár. Maximálisan 
tisztelem azokat, akik az Al-
só-Körös soron, a Rákóczi és 
a Szent László utcában kö-
zösen léptek fel azért, hogy 
az utcájuk rendezettebb 
legyen. Vannak olyan lakos-
sági, sokszor utca szintû kez-
deményezések is, amelyek 
szép, fontos, nemes célokat 
tûznek ki. Sajnos nem mindig 
sikerül, de jó érzés, amikor a 
körzetemben élôk ötleteinek 
megvalósításában segíteni 
tudok.

Mikóczy Erika

szinte nincs olyan kul-
turális esemény Békés-
csabán, ahol ne tûnne fel 
Herczeg Tamás. Hol ren-
dezvényt nyit meg a Békés-
csabai Kulturális Központ 
igazgatóhelyetteseként, hol 
szervezôként tüsténkedik, 
hol ifjúsági programokon 
fordul meg, hol a Magyar 
Máltai szeretetszolgálat 
csabai csoportvezetôjeként 
gyûjt élelmiszert a rászo-
rulóknak. nyugalmasabb 
napokon felnôtt fiával látni, 
máskor gyermekprogra-
mokon csimpaszkodnak a 
nyakába aprócska lányai. 
Békéscsaba szociális ta-
nácsnokaként az idôsek 
körében is ismert, kibôvült 
egyéni körzetébe pedig 
még a zenit fúvósait is el-
vitte.  

Vízünnep a Csaba Centerben
Újdonságok a Vízmûvek idei Vízfesztiválján

Tudatosítani a tiszta víz 
szerepének és védelmének 
fontosságát mindenkiben, 
de elsôsorban a felnövekvô 
generációk tagjaiban – rö-
viden ezek voltak a csaba 
center aulájában március 
utolsó napján lezajlott Víz-
fesztivál fô célkitûzései. A 
rendezvénnyel a Dél-Alföld 
legnagyobb víziközmû szol-
gáltatója, a Békés Megyei 
Vízmûvek zrt. a közeli víz 
világnapja  alkalmából idén 
is felhívta a figyelmet az 
egyre szûkösebb édesvíz-
készletek jó minôségének 
jelentôségére. 

–  A vízkincset nem apá-
inktól örököltük, hanem uno-
káinktól kaptuk kölcsön – 
hangzott el a fesztiválon Nagy 
László megnyitóbeszédében. 
A Békés Megyei Vízmûvek 
Zrt. mûszaki vezérigazgató-
helyettese után Vantara Gyula 
polgármester, a rendezvény 
fôvédnöke köszöntötte a Csa-
ba Centerben összegyûlteket. 
A város elsô embere szin-
tén a tiszta víz kivételes 
jelentôségérôl beszélt. Ahogy 
fogalmazott: a víz olyan kincs, 
amelyért nagyon sokat kell 
küzdeniük azoknak, akik a 
világ szárazabb vidékein élve 
mindenkinél jobban tudják, 
mit jelent a víz hiánya. Nekünk 
pedig, akik tiszta és ásványi 
értékekben gazdag vízkész-
letek közelében élhetünk, 

sokkal jobban kell figyelnünk 
közös kincsünk, vagyis a víz 
megóvására – tette hozzá. 

Vantara Gyula a korábban 
meghirdetett rajz- és kabalafi-
gura tervezési pályázat nyere-
ményeinek szétosztásában is 
segédkezett. A rajzpályázaton 
az óvodások korcsoportjában 
Milák Mónika végzett az elsô 
helyen, az alsó tagozatos 
iskolások között Csizmadia 
Gergô mûve bizonyult a leg-
jobbnak. Sonkoly Alexandra 
a felsô tagozatosok és kö-
zépiskolások mezônyében 
gyôzött, az ivóvíz-szolgáltató 
kabalatervezési versenyének 

elsô díját pedig Dávid Marcell 
vihette haza. 

Idén elôször olyan szerve-
zetek is csatlakoztak az ivó-
víz-szolgáltató programjához, 
amelyek szintén fontosnak 
tartják egyik legféltettebb ele-
mi kincsünk, a víz védelmét. 
A Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület és a Zöld Csütör-
tök Természetvédô Kör mel-
lett a középiskolások körében 
népszerû KÖRF-TEAM, a vi-
zes szakma utánpótlásáért 
tevékenykedô Vízmû suli és a 
szennyvízcsatornázás csapa-
ta is részt vett az eseményen. 

K. K. P.

Szinte már mindennek 
van világnapja: A Földnek, 
a víznek, a madaraknak és 
fáknak, a diabétesznek, az 
AIDS-nek... A világnapok 
mellett számos egyéb jeles 
és ünnepnap is található a 
kalendáriumban. Gondol-
junk csak az egyházi ünne-
pekre, a szentek ünnepnap-
jaira vagy a népszokásokhoz 
is kötôdô Gergely-járásra, 
húsvétra, pünkösdre. A ta-
vaszi ünnepkör mellett talán 
mégis a legnépszerûbb a 
téli, jelesül a karácsony.

Van külön kijelölt napja 
a nôknek, az anyáknak, a 
gyermekeknek, az apák-
nak, a pedagógusoknak, a 
tûzoltóknak és még sorolhat-
nánk. Családi jeles napjaink 
közt tartjuk számon a szüle-
tésnapokat és a névnapokat, 
többen ritka keresztnévvel 
rendelkezhetnek, ami lehet 
áldás vagy… A névadásban 
a „futó” televíziós sorozatok, 
népszerû sztárok, divatos 
kvízmûsorokban látható 
híres emberek is befolyá-
solják a szülôket. Ivó napja 
például május 19-ére esik: 
az apák és a nemzetközi fér-
fiak napját is sokan e nappal 
azonosítják. Szinte biztos 
vagyok benne, hogy erre 

a napra kreatív szervezôk, 
ötletemberek „hozzák a for-
májukat”. 

Közben a híradásokban 
hallom, hogy ismét emelke-
dik a benzin és a gázolaj ára. 
A tavasz eleji gázszámlák 
még mindig vaskosak, egy-
általán nem kímélik pénz-
tárcánkat. Egyes szakértôi 
vélemények szerint a benzin 
ára hamarosan elérheti az 
ötszáz forintos lélektani ha-
tárt is. A forint pedig sajátos 
„lelki életet” él: a dollárhoz 
(svájci frankhoz, euróhoz) 
képest; általában gyengél-
kedik. Vajon megérjük-e va-
laha, hogy fizetôeszközünk 
erôsebb lesz a valutáknál?

Addig is találgathatjuk, 
hogy hol van az a bizonyos 
lélektani határ, esetleg an-
nak a világnapja?

Vándor Andrea

Ünnepnapok és a lélektani határ

JegyzetKéPVISELôI SArOK
Herczeg Tamás: Jó érzés, ha segíteni tudok
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A rajz- és kabalapályázat díjait Vantara Gyula adta át
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Annak igyekeztünk utána-
járni, hogy az ilyen és hason-
ló megállapítások mennyire 
befolyásolják a befektetôket, 
képesek-e arra, hogy a fo-
rinttal szembeni spekuláció-
hoz vezessenek. Kuti Ákos, 
az Equilor Befektetési Zrt. 
vezetô elemzôje elmondta, 
hogy számos hírforrás, infor-
máció van hatással a befek-
tetési döntések meghozatal-
ára.

– Az értesüléseket elsô- 
sorban a Reuters és Bloom- 
berg hírügynökségektôl ve-
szik a profi tôzsdei befektetôk 
és a tôzsdei elemzôk is, ahol 
az árfolyammozgások és a 
hírek is csupán másodperces 
késleltetéssel jelennek meg. 
A CNBC vagy a CNN hírcsa-
tornák szintén befolyással 
lehetnek a döntéseinkre. Rit-
kábban a politikai, közéleti 
lapok hírei is befolyásolhat-
ják a döntéseket, de ezek 
elsôsorban a magyar nyelvû 
orgánumok, hiszen a magyar 

gazdaságra az ott leírtak le-
hetnek közvetlen hatással.

A befektetések kezelésé-
vel foglalkozó szakemberek 
emellett folyamatosan figye-
lik a különféle elemzéseket 
is, amelyekben az iparági 
trendeket, vagy például rész-
vények vagy devizák mozgá-
sát elemzik, és lehetôséget 
adnak a jövôbeni kilátások 
elôrejelzésére.

Kuti Ákos a BBC híradásá-
val kapcsolatban elmondta, 
hogy az nem meghatározó 
hírforrás a döntéseikhez, kül-
földön sem. – Az ilyen híradás-
ok csak rövid távú hatással 
lehetnek a forint árfolyamára 
véleményem szerint. Ritka, 
hogy túlzó vagy félrevezetô 
információk jelennek meg a 
döntéshozatalunk szempont-
jából releváns hírforrásokban. 
Ilyen esetben gyanakodni le-
het arra, hogy a félrevezetô hír 
közlôjének valamilyen érdeke 
fûzôdik a félreinformáláshoz.

GB

Magyarország az utóbbi idôben gyakran szerepelt 
a nyugati híroldalakon: a forint például folyamatosan 
téma a híradásokban. Az egyik BBc híradásban példá-
ul egyenesen úgy fogalmaztak, hogy „Magyarország 
fizetôeszköze, a forint, elértéktelenedik, ahogy az ország 
adósságokkal küzd”.

Magyarország fizetôeszköze a BBc szerint nem 
leértékelôdött, hanem elértéktelenedett. nem mindegy!

A BBC komolytalan 
hírforrás?

iBulvár / Közélet

Régóta terjed az a fôvárosi 
pletyka, hogy a józsefvárosi 
kínai piac már nem az igazi, 
a legtöbb árus átköltözött 
az út túloldalán álló, egyko-
ri Ganz Gépgyár épületeibe. 
Üzletek sorakoznak egymás 
mellett, végeláthatatlan utak, 
hatalmas épületek minden-
felé. Egyik sarkon hatalmas 
tábla: Kínai út. Cipôk, sálak, 
fürdôruhák, kalapok minden 
üzletben, a széles utakon 
hatalmas dzsipek, drága au-
tók kerülgetik a kerékpáro-
zó kínaiakat, pont, ahogy a 
tévében mutatják Pekinget. 
Magyar szót nem hallani, 
magyar felirat sincs sehol, 
mintha nem Budapesten len-
nénk. A hatalmas kapun túl 
12 üzletet építenek éppen, 
mellette egy orvosi rendelô, 
egy, az emberi test akupunk-
túrás pontjait jelzô poszterrel 
a kirakatban. Mellette kínai 
fodrász és egy magyar ügy-
védi iroda. Márványlépcsô 
vezet az elsô emeletre, ahol 
újabb ügyvédi iroda és még 
egy fodrász várja a kuncsaf-
tokat és újabb üzleteket re-
noválnak. Egy emelettel fel-
jebb, méteres rácsok mögött 

többtonnányi áru, egymás 
hegyén-hátán, a sarokban 
pedig egy lakás. Férfi jön ki 
papucsban, seprûvel a ke-
zében, a nyitott ajtó mögött 
látszódik az ágy és a tévé. 
Visszamegyek a földszintre, 
de valószínûleg rossz irány-
ba fordulok, mert egy újabb 
udvarra jutok, ahol egy lakó-
park méretû tömböt újítanak 
fel, az utcafrontról 72 üzlethe-
lyiséget számolok. Szörnyû 
bûz csapja meg az orrom, a 
sarkon befordulva két nôbe 
botlom, akik talicskaszerû 
kocsiról árulnak egzotikus 
zöldségeket, de a szag alap-
ján talán még 100 napos to-
jást is. A következô épületen 
látom meg az elsô magyar 
szöveget, egy újabb ügyvé-
di iroda hirdeti magát a 2. 
emeleten. Széles útra érek, 
a parkoló autók felett egy 
ötméteres képernyô, amin 
egymást váltják a reklámok. 
Rásüt a nap, alig látni, va-
lamit kínálnak 140 ezer fo-
rintért, de hogy mit és hol, 

nem tudom, mert az már 
kínaiul fut a képernyôn. A 
következô utcai árusnál inni 
kérek, mire kezembe ad egy 
virágokkal díszített palackot, 
benne sárga lé, kínai felirat 
rajta. – Finom, igyad – valami 
ilyesmit mond a hölgy. Nem 
vagyok bátor, az üveget bon-
tatlanul a táskámba teszem. 
Újabb ügyvédi iroda, mellet-
te utazási iroda és cipôbolt. 
– Csak sok. Egy nem jó. 
Sok jó – mondja az eladó, 
aki átirányít a piacra. Az út 
túloldalán, a régi piacon ke-
vesebb az ember, viszont 
minden kapható. – Telefon, 
Viagra – kínálja egy arab férfi 
a portékáját. Közelebb lépve 
kiderül, hogy a vágyfokozó 
kék tabletta itt feleannyiba 
kerül, mint a gyógyszertár-
ban, ráadásul van belôle 
zselés változat is. A táskák 
között válogatva egy férfi lép 
a hátam mögé. – Vipera, sok-
koló nem kell? – súgja, majd 
azonnal továbbhalad a fejrá-
zásomra. Már a második so-

ron haladok, a lacikonyha és 
a mosószeres bódé között, 
amikor fehér zakós férfi lép 
hozzám. –  Számla? – kér-
dezi. – Az üres tízezer, annyit 
írsz rá, amennyit akarsz. Ha 
én töltöm ki, akkor az ösz-
szeg 10 százalékát fizeted. 
De jobban jársz az üressel. 
Azt szokták csinálni, hogy 
vesznek tíz üreset, és egész 
évre meg van oldva a gond-
juk. Persze ilyenkor kedvez-
ményt adok – magyarázza, 
majd mikor megkérdezem, 
mirôl tud számlát adni, négy 
darab összetûzött lapot szed 
elô, rajta gépelt lista kódok-
kal, tevékenységi körök-
kel. – Bármirôl, mi kellene? 
– mondja, majd gyôzködni 
kezd, hogy azonnal üssük 
nyélbe az üzletet. Hogy sza-
baduljak, azt mondom, nincs 
nálam pénz, de ha holnap 
visszajövök, megtalálom-e 
ôt? – 18 éve itt vagyok, min-
dig megtalálsz – mondja mo-
solyogva, majd elsiet.

szd

Ügyvédi irodák és zselés vágyfokozók az egykori gépgyárban

Mi kerül 140 ezer forintba?
Leparkoltunk Budapes-

ten, a Józsefvárosban és 
néhány lépés után Kínában 
találtuk magunkat. sem a 
nyelvet, sem a feliratokat 
nem értettük. Láttunk kí-
nai család lakását, orvost, 
fodrászt és sok ügyvédet, 
egyikük sem magyarokra 
szakosodott. A koszt le-
számítva, hatalmas gaz-
dagságba cseppentünk 
bele, és lehet, hogy a mi 
pénztárcánk is vastagabb 
lenne, ha ott vettük volna a 
számlát vagy a gyógyszert. 
itt minden kapható, az ere-
detét azonban nem szabad 
firtatni.
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A kínai piacon hamar találunk hamis Viagrát, fiktív számlát és furcsa, sárga ázsiai üdítôitalt

Gálos Orsolya, a Nemze-
ti Színház kommunikációs 
vezetôje elmondta: az egyik 
kreatív ügynökség kereste 
fel a színházat az ötlettel, s 
mivel most jubilál az új Nem-
zeti Színház, így a falfestés 
egybeesett az ünnepséggel. 

– A TûzfalRehab elnevezésû 
programnak a része a híd 
dekorációja. A néhai Nemzet 
Színészeinek örökösei öröm-
mel járultak hozzá a portrék 
megfestéséhez, kivéve Dar-

vas Iván családját – mondta 
a kommunikációs vezetô, 
aki hozzátette, az elkészült 
mûalkotások nem tekinthetôk 
graffitinek. – Nagy nyomású 
vízsugárral könnyen eltávo-

lítható a falfirka, de reméljük, 
erre nem kerül sor – szögezte 
le Gálos Orsolya. 

NO

Komlós Juci, Lukács 
Margit, Agárdy Gábor, 
Bessenyei ferenc, Ga-
ras Dezsô, Kállai ferenc, 
Raksányi Gellért, sinkovits 
imre és zenthe ferenc port-
réját festették a Rákóczi 
híd pesti oldalára a tízéves 
nemzeti színház jubileu-
mi ünnepségére. egyedül 
Darvas iván portréja hi-
ányzik, a színész családja 
nem járult hozzá az arckép 
megjelenítéséhez. 

sinkovits imrét és zenthe ferencet is felfestették a támfalra

Jogszabályba ütközik Darvas Iván 
megörökítése

Kié a színész arca?
Vajon Darvas Iván arca, 

vonásai valóban a család 
tulajdonát képezik? La-
punk annak próbált utá-
najárni, vajon jogszerûen 
tiltotta-e meg a Darvas 
család a Nemzet Színé-
szét ábrázoló falfestmény 
megjelenését. – Az elhunyt 
mûvész már nem számít 
közszereplônek. Örökös, 
illetve közvetlen hozzátar-
tozó valóban megtilthatja 
a képmás felhasználását 
– mondta lapunknak Pintz 
György ügyvéd.

érettségi idô elôtt
A Központi Statisztikai Hi-

vatal tavalyelôtti adatai sze-
rint ketten már 15 évesen, 
tizenöten 16 évesen tették le 
az érettségi vizsgát. Gloviczki 
Zoltán közoktatásért felelôs 
helyettes államtitkár úgy tájé-
koztatott, hogy az érettségi-
nek nincs minimális életkor-
beli korlátja.

– Az a diák, aki tanulói jog-
viszonyban van egy iskolával 
és a meghatározott vizsga-
tárgyból teljesítette az iskola 
helyi tantervében a követel-
ményeket, jelentkezhet érett-
ségi vizsgára az adott vizsga-
tárgyból akár 17 éves kor alatt 
is, külön indoklás nélkül.

Foki Tamás, a budapesti 
Fazekas Mihály Gimnázium 
igazgatóhelyettese elmond-
ta, hogy egy-egy tantárgyból 
a tanulóknak akár 10 száza-
léka is elôrehozott érettségi 
vizsgát tesz az iskolájukban, 
ugyanakkor olyanról nem 
hallott, aki a korosztályát 
jelentôsen megelôzve tette 
volna le a komplett érettségi 
vizsgát.

– Jellemzôen informati-
kából, valamint nyelvekbôl 
tesznek elôrehozott érett-
ségi vizsgát a gyerekek, ha 
megvan a kellô nyelvisme-
ret. Azt szoktuk javasolni 
még a diákjainknak, hogy 
azokból a tantárgyakból, 
amelyeknek a tanulását már 
a végzés éve elôtt befejezik 
– földrajz vagy kémia –,  te-
gyenek elôrehozott érettsé-
gi vizsgát, amikor még friss 
az ismeret. Sokan élnek is 
ezzel a lehetôséggel, de a 
külön – fakultáció keretében 
– történô felkészítés ellené-
re is látjuk, hogy ezeknek a 
16 év körüli tanulóknak más 
a fogalomhasználata, jóval 
fejletlenebb a rendszerezô 
képessége, mint a tizen-
nyolc éveseknek. Még ha 
különösen tehetséges ta-
nulóról van is szó, akkor is 
azt javasoljuk a szülôknek, 
hogy a gimnáziumban mé-
lyítse az ismereteit, hogy a 
felsôoktatásban könnyeb-
ben boldoguljon.
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Kôrösi István egyetemi 
docens, az MTA kutatója a 
Helyi Téma kérésére érté-
kelte Brüsszel magatartását 
a két ország viszonylatá-
ban. – Brüsszel önti a pénzt 
Görögországba. Idén 130 

milliárd eurót folyósítanak 
visszafizetendô, kamatozó 

támogatás keretében. Ez 
még tovább növeli az amúgy 

is súlyos görög adósságállo-
mányt. Jelenleg 360 milliárd 

euró Görögország adóssá-
ga, ami a GDP-nek, tehát a 
bruttó hazai termékének a 
160 százaléka. Magyaror-
szág államadóssága aránya-
iban ennek nem egészen a 
fele. A 130 milliárdos görög 
mentôcsomag elég lenne 
a teljes magyar adósság-
állomány visszafizetésére. 
Görögországnak ráadásul 
110 milliárd eurót elenged-
tek a korábbi adósságaiból, 
adósságleírás címén, mert 
remény sem volt rá, hogy 
ezt az adósságot valaha visz-
szafizessék. Ezzel szemben 
Magyarország pontosan tör-
leszt!

Loránt Károly közgazdász 
szerint ugyan a gazdasági 
különbségek miatt nem lehet 
jól összehasonlítani a két or-
szág helyzetét, de az biztos, 
hogy a Görögországnak fo-
lyósított hitelek sosem lesz-

nek visszafizetve. – A kérdés 
az, hogy ezt mikor ismerik 
fel és milyen formában ren-
dezik az EU vezetôi. Ezeket 
a hiteleket sosem térítik visz-
sza a görögök, és egy más 
keretrendszerre van szükség 
ahhoz, hogy a további adós-
ságaikat leépítsék. Ahhoz, 
hogy az euró is megmarad-
jon és a válság is megol-
dódjon, egy 1944-es tervhez 
nyúlnék vissza. Keynes meg-
oldása az lett volna, hogy 
egy nemzetközi klíring uniót 
alakít. Magyarán, azok az 
országok, amelyek kereske-
delmi aktívumot értek el, ezt 
a kereskedelmi többletet úgy 
adóztatták volna meg, hogy 
az adott államnak érdeke le-
gyen a többletet valahol más-
hol levásárolni Európában. 
Egy kiegyenlített kereskede-
lem alakulna így ki. 

G. B.

Görögország száznegyvenmilliárdot kap, Magyarország félmilliárdot veszít?

Brüsszel 280-szor jobban szereti a görögöket

Tüntetô menekül a rendôrök elôl Athén utcáin – Görögországban minden rendben 
van a demokráciával?

fejenként 22 ezer 409 
euróval csökkenti Brüsszel 
az adósságmentô program 
keretében a görög állam-
adósságot, ezzel szemben 
Magyarország ilyen címen 
0 eurót kap, sôt, az európai 
Bizottság büntetéssel is 
fenyegeti hazánkat. A Die 
Presse címû, mértékadó 
osztrák lap úgy fogalmaz: 
„Magyarországtól 495 mil-
lió eurót vontak meg, míg 
Görögország feneketlen 
korsójába ugyanez az eU 
140 milliárd eurót, vagyis 
ennek a 280-szorosát ön-
tötte bele.”
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A 2011. év szavai: vál-

ság, végtörlesztés, deviza-
hiteles – derül ki az egyik 
könyvkiadó internetes 
szavazásából. Tavaly a vö-
rös iszap, árvíz, fülkefor-
radalom szavak vezettek, 
míg egy évvel korábban a 
H1n1, korrupció és káosz. 
A szakember szerint ezek 
pontosabb korrajzot ad-
nak, mint egy történelem-
könyv. 

Az egyik könyvkiadó 
idén harmadik alkalommal 
tartott internetes szavazást 
arról, mely szavak voltak a 
legjellemzôbbek az elôzô 
évre. Egyértelmûen vezet 
a válság szó, ezt követi a 
végtörlesztés, de elôkelô 
helyen áll a leminôsítés, az 
euróválság, az adósságspi-
rál és az IMF szó is. 

– Érdekes módon a techni-
kai eszközök is képviseltetik 
magukat az ötvenes listán, a 
táblagép a 4., a pókkamera a 
21., a Facebook pedig a 27. 
a sorban. A West-balkán tra-
gédiáját sem feledték a sza-
vazók, a 21. helyen szerepel 
a szó. Az elsô 50 szó között 
egyetlen személynév talál-
ható, ez Orbán Viktor minisz-
terelnök neve – tájékoztatott 
Kiss Gábor, a könyvkiadó 
vezetôje. – Minden kornak 
megvannak a saját szavai, 
ezek tulajdonképpen ponto-
sabb korrajzot adnak, mint 
a történelemkönyvek, épp 
ezért szomorú, hogy a listán 
többségben negatív hangu-
latú szavak vannak – magya-
rázta a szakember. 2009-
ben a H1N1, a korrupció és a 
káosz szó volt az elsô három 
helyezett, egy évvel késôbb 
pedig a vörös iszap, az árvíz 
és a fülkeforradalom.

 szd

– Komoly zsúfoltság van a 
börtönökben, de szó sincs vá-
rólistákról – mondja Bödéné 
Baráth Mária, a Pest Környéki 
Törvényszék büntetés-vég-
rehajtási csoportvezetôje. 
– Nem a bíróság vagy a bv-
intézetek hibája, ha valaki 
nem kezdi meg a kiszabott 
büntetés letöltését elôírt idôn 
belül. A jogerôs ítélet meg-
születése után a bírói értesítô 
egy hét múlva jön meg a bün-
tetés-végrehajtási csopor-
tunkhoz. A szabályok szerint 
3 héten belül kézbesítjük a 
címzettnek. Heti 50 ilyen fel-
hívást küldünk ki átlagosan.

A csoportvezetô szerint 
inkább az elítéltek próbálják 
húzni-halasztani a bevonu-
lást. 

– A kézbesítés gyakran 
sikertelen, mert az elítélt 
nem található az adott cí-

men, elbújt, szökésben van. 
A rendôrség sem találja, 
nem tudja elôállítani. Az ilyen 
elítélti magatartás miatt is 
megnôhet az ítélethozatal és 
annak végrehajtása közötti 
idô, sok esetben akár évek is 
eltelhetnek, mire a rendôrség 
elôállítja az elítéltet – mondja 
Bödéné. –  A bírónak ugyan 
joga van foganatosítani az 
ítéletet a kihirdetés napján, 
ilyenkor a vádlott azonnal 
megkezdi a büntetését. Az 
elítélt azonban – családi, 
egészségügyi okokra hivat-
kozva – halasztást kérhet. 
Egészségügyi okok esetén 
a törvényszék szakértôket 
rendel ki ennek megvizsgá-
lására. Ezek az esetek 3–5 
hónappal is kitolhatják a sza-
badságvesztés letöltésének 
kezdetét. Ez szintén befolyá-
solhatja a statisztikát.

A szakember elmondta, 
hogy több esetben ítélnek 
pénzbüntetésre, mint sza-
badságvesztésre. Egy gyors-
hajtás esetén az összeg elér-
heti a 600 ezer forintot is.

– A vádlott ezt nem mindig 
tudja kifizetni részletekben 
sem. Ha nem fizeti meg a 
részletet határidôre, akkor az 
ítélet automatikusan szabad-
ságvesztésre változik, de en-
nek megkezdéséhez megint 
csak elô kell állítani az elítél-
tet. Ez – ha a vádlott elrejtôzik 
– ismét befolyásolja az elôbbi 
statisztikát. 

Szalai Tímea, a BVOP sajtó-
irodájának vezetôje elmond-
ta: a büntetés-végrehajtási 
intézetek nem utasíthatnak 
el elítéltet, nem lehet indok a 
túlzsúfoltság.

– A fogvatartottak létszá-
ma megközelíti a 17 700 fôt, 
ez országosan 140 százalé-
kos átlagtelítettséget jelent. 
A túlzsúfoltság Észak- és 
Kelet-Magyarországon, a 
fôvárosban és Baranya me-
gyében a legnagyobb. Ezért 
folyamatosan mûködtetjük a 
telítettség-kiegyenlítô prog-
ramot, amely lehetôvé teszi, 
hogy a letartóztatottakat a 
kevésbé zsúfolt intézetekbe 
átszállítsák. – Sok az olyan 
elítélt is, akiknek érdekében 
áll a szabadságvesztés letöl-
tésének pontos megkezdé-
se – mondja Bödéné Baráth  
Mária. – Ôk azok, akik felté-
telesen szabadlábra bocsát-
hatók. Az egyik legismertebb 
példa Stohl Andrásé, aki, 
ha akár egy napot is késett 
volna a bevonulásra kijelölt 
idôponthoz képest, akkor a 
feltételes kedvezményét min-
denképpen elveszíti, és a 
teljes kiszabott büntetését le 
kellett volna ülnie.

gb

egy nemrégiben napvilágot látott statisztika szerint 
Jász-nagykun-szolnok megyében közel 200 nap is eltel-
het, amíg a bírósági ítélethozatal után az elítélt megkezdi 
büntetésének a letöltését. Pest megyében 162 napig várhat 
a börtönbe vonulásra az elítélt, nógrádban 161 napot, Bu-
dapesten 116 napot. Úgy tûnik, a börtönökben is kialakul-
tak a várólisták.
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Szerencsére Stohl András egyetlen napot sem késett

Várólisták a börtönökben?
Kedvenc 
szavaink

A magyarországi börtönök 140 százalékos telítettséggel 
mûködnek

A Honvédelmi Minisz-
térium internetes emléke- 
zôhelyet alakított ki annak 
érdekében, hogy a hábo-
rúkban elhunyt magyar ka-
tonáknak örök emléket állít-
sanak.

– Az adatbázis már több 
mint tíz éve létezik, csak az 
internetes megjelenése vá-
ratott eddig magára. Fontos, 
hogy az elsô és a második vi-
lágháborúban hôsi halált halt 
katonák hozzátartozói ilyen 
formában is értesülhesse-
nek szeretteik sorsáról. Nem 
titkolt célunk a társadalom 
megszólítása, a fiatal gene-
ráció elérése és a hadisír-
gondozás nemes ügye iránti 
figyelemfelkeltés – mondta 
a Helyi Témának Maruzs Ro-
land ôrnagy. A honlap adat-
bázisában jelenleg mintegy 
70 ezer elesett katona adatai 
találhatók meg, akik a máso-
dik világháború valamelyik 
csataterén haltak hôsi halált. 
Az adatok a HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum vesztesé-
gi nyilvántartásaiból származ-
nak. A honlapot folyamatosan 
bôvítik, hamarosan az elsô vi-
lágháborúban elesett katonák 
adatai is megjelennek majd.

– A hadtörténészszak-
mán belül is csak becslé-

sek vannak az elsô és má-
sodik világháborús katonai 
veszteségekrôl – folytatja az 
ôrnagy. – Adataink szerint a 
második világháborús har-
cokban nagyjából mintegy 
140–160 ezer katonánk halt 
meg a hadmûveleti terüle-
ten és legalább ugyanennyi, 
de vélhetôen még többen 
voltak azok, akik szovjet ha-
difogságban hunytak el. Az 
elsô világháború vonatkozá-
sában 500 ezer és 630 ezer 
közé teszik hôsi halottaink 
számát. Az elsô világháborús 
veszteségek kutatását nehe-
zíti, hogy azokat az 1950-es 
években itthon megsemmisí-
tették, és csak a bécsi Hadi-
levéltárban fellelhetô nyilván-
tartásokra hagyatkozhatunk. 

A honlapon már most is 
elérhetô az a szolgáltatás, 
amelyen láthatjuk az egykori 
doni hadmûveleti területen 
létesített magyar katonai 
temetôben elhelyezett grá-
nittáblákat, amikre eddig 12 
ezer azonosított katona ne-
vét vésték fel. – Ezzel azok 
számára is elérhetôvé tesz-
szük a 2000 kilométerre lé-
tesített temetô virtuális meg-
látogatását, akik ezt anyagi 
vagy egyéb okok miatt nem 
tehetik meg.

gb

Internetes emlékhely 
a hôsi halottaknak

A XX. században mintegy egymillió magyar katona halt 
meg a harctereken és hadifogságban
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Négymillió-egyszázezer 
forint gyûlt össze a „Fogadj 
örökbe egy macit” kampány 
árverésén. A legbôkezûbb 
Mága Zoltán hegedûmûvész 
volt, aki több mint 2,6 millió 
forinttal támogatta a mozgás-
sérült embereket segítô kam-
pányt. 

Mága Zoltán vásárolta meg 
Törôcsik Mari Charlie maciját, 
de saját Micimackóját is vissza-
vette egymillió forintért.  – Nem 
az volt a célom, hogy medve-
parkot építsek, a lényeg az 
volt, hogy segítsük a kormány 
munkahely-teremtési prog-
ramját – mondta Mága Zoltán. 
– Nekem kötelességem, hogy 
segítsek! Összefogás nél-
kül nem megy. Törôcsik Mari 
egyszer azt nyilatkozta, hogy 
Charlie egy szerencsemaci, 
sok bajból segítette már ki. 
Most a lányomnál van, hozzon 
neki is szerencsét!

N. O.

– Hat éve szépségkirály- 
nônek választottak. Büszke 
vagyok a címre, de az éle-
tem már egy jó ideje más 
szakaszba lépett – magya-
rázta Adrienn, akinek a min-
dennapjait ma már az autó-
versenyzés tölti ki. – Tavaly 
jött az elképzelés, hogy ren-
dezzünk kifejezetten nôknek 
egy versenyt. Nagyon szere-
tem a sebességet és örülök, 
hogy az Uniqa Lotus Ladies 
Cupnak mára ekkora sike-
re van – avatott be Adrienn. 
Az M1 koncepciója az volt, 
hogy egy nô is szerepet kap-
jon a közvetítôi csapatban. 
Adriennt az autóversenyzés 
kapcsán találta meg a köz-
szolgálati televízió. – Na-
gyon örültem a felkérésnek, 
ez igazi kihívás is egyben. 
Nagyon jól érzem magam az 
M1-es csapatban, és örülök, 
hogy ilyen profi szakembe-
rekkel dolgozhatom együtt. 
Nem is gondoltam volna, 
hogy ilyen élmények érnek, 
a melbourne-i futamon pél-
dául, a pilótákkal beszél-
getve, egyszer csak szem-

betalálkoztam Lenny Kravitz 
zenésszel, akivel interjút is 
készítettem.

Nagy Orsolya
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snétberger ferenc Ber- 
linben élô, roma szárma- 
zású gitármûvész és ze- 
neszerzô felsôörsön lét-
rehozott egy zeneiskolát, 
ahova az ország minden 
tájáról érkeznek a tehetsé-
ges és hátrányos helyzetû 
fiatalok. Tanáruk szerint itt 
önbizalmat szerezhetnek, 
hogy ne romaként, hanem 
zenészként tekintsenek rá-
juk.

Felsôörs központjában áll 
a Snétberger Zenei Tehetség 
Központ. A fôépületben, a 
nagyteremben gyülekeznek 
a gyerekek és a tanárok, pár 
perc és kezdôdik a tavaszi 
szemeszter. Snétberger Fe-
renc, a világhírû gitármûvész, 
az iskola alapítója köré 
gyûlnek a legtöbben.

– Volt egy álmom, de 
túlnôtt saját magán – kezdi 
Snétberger. – Tizenön év-
vel ezelôtt Németországban 
az ottani cigánygyerekeket 
kezdtem tanítani. Sok jó 
zenész kikerült onnan, de 
megszûntek a támogatások, 
és vége lett. Pedig jó lenne, 
ha ezek az eszméletlenül te-
hetséges gyerekek nem vesz-
nének el! A hazai és a külföldi 
zeneiskolákban nem veszik 
észre a tehetségeket, ehhez 
ugyanis szimpátia is kell. 
Ezért van az, hogy nálunk a 
tanárok többsége is roma 
származású – magyarázza 
a gitármûvész, aki tehetsé-
geket kutatva járja Magyar-
országot. – Gyerekként Sal-
gótarjánban a cigánysoron 
laktunk a nagymamámnál, 
és most ugyanilyen helye-
ket láttam. Pontosan tudom, 
hogy mi megy végbe a gye-
rekekben, én is ugyanonnan 
jövök, ahonnan ôk. Amit itt 
megtanulnak, az büszkesé-
get és önbizalmat ad nekik, 

ami nagyon fontos. Nem kell 
lehajtaniuk a fejüket, hogy ôk 
cigányok, hanem kiállhatnak 
bárhova, mert tehetséges ze-
nészek – mondja a világhírû 
muzsikus.

Szerelem is született

Szünet van, a diákok az 
udvaron napoznak, egy cso-
port fiú L. L. Junior egyik 
slágerét gitározza és énekli. 
A lányok külön csoportban 
beszélgetnek, közben a fiúk 
felé pislognak. – A nyári tá-
borban már szerelem is szü-
letett – mosolyog Hete Dóra, 
aki mentorként dolgozik itt. 
Segít a diákoknak az eliga-

zodásban, a tanulásban, sôt 
a mosásban is. A mentorok 
itt szülôk, osztályfônökök és 
barátok egy személyben. A 
korrepetálásban is segíte-
nek, és angolra is oktatják a 
gyerekeket. – Lehet bármi-
lyen tehetséges egy zenész, 
ha nem tud kommunikálni – 
magyarázza Snétberger Fe-
renc. – Azért tanítunk angolt 
is nekik, mert idegen nyelv 
nélkül nem lehet sehova el-
jutni, én ezt a saját bôrömön 
tanultam meg – magyarázza 
Feri bácsi, közben jóságosan 
körbenéz. – Ezeknek a gyere-
keknek az a legrosszabb, ha 
innen el kell menniük. Folya-
matosan jár az agyam, hogy 

mit lehetne még tenni, arra 
gondoltam, hogy jó lenne, ha 
az itt végzettek közül páran 
visszajönnének tanítani. 

Bánat a zenében

Snétberger gitározik, a ta-
nítvány klarinéton kíséri. Nem 
beszélnek, csak a szemükkel 
kommunikálnak, a külvilágról 
tudomást sem vesznek. Az 
óra végén a gyerekek kisza-
ladnak az épületbôl, át a men-
zára, jön az ebéd. A 16 éves 
Boros Renátó hegedûjével 
sétál. – Szerintem ez a tábor 
a legnagyobb ajándék egész 
életemben – mondja a fiú, aki 
a kassai konzervatóriumban 
tanul. – Szlovákiában élek 
szüleimmel és húgommal. 
Apu és anyu munkanélküli, 
de az iskolára megteremtik 
a pénzt, pedig nem mindig 
van otthon kenyér. Bárho-
va mennek a szüleim mun-
kát keresni, éreztetik velük, 
hogy romák és biztos nem 
jók, pedig apukám kitanult 
ács – magyarázza Renátó, 
aki hét éve hegedül. – A kot-
tát meg lehet tanulni, de az 
érzés a szívbôl jön. Nagyon 
sok bánatot bele tudok tenni 
a zenébe – mondja Renátó 
szomorú szemmel, de mikor 
azt mondom neki, hogy taná-
rai különösen tehetségesnek 
tartják, elmosolyodik. – Én 
ilyet magamról nem mondha-
tok, mert még nem mutattam 
sokat a világnak. Feri bácsi a 
példaképem, szerintem azért 
lett világhírû, mert volt benne 
akarat. Ô is olyan családból 
származik, mint mi. Hiszem, 
hogy én is ki tudok kerülni 
ebbôl a helyzetbôl – mondja 
a fiú, majd hangszerét maga 
mellé téve, nekilát az ebéd-
nek és közben a zenérôl be-
szélget asztaltársaival.
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Snétberger Ferenc felsôörsi Tehetség Központjában jártunk

renátó: Feri bácsi a példaképem!

snétberger ferenc nem engedi elveszni a tehetséges 
cigánygyerekeket

Nagy Ervin lesz 
Dustin Hoffman

Bende Adrienn: Már nem 
vagyok szépségkirálynô!

A férfinak mindennél fon-
tosabb a munkája, a fele-
ség annyira menekülni akar, 
hogy még kisfiát is elhagyja – 
ma már szinte mindennapos 
történet, de 1979-ben, ami-
kor a Kramer kontra Kramer 
címû filmet bemutatták, nem 
volt az. Aktualitása miatt a 
budapesti Belváros Színpad 
mûsorára tûzte a színda-
rabot, Meryl Streep helyett 
Kovács Patrícia vívódásait 
láthatjuk, Dustin Hoffman he-
lyett pedig Nagy Ervin igyek-
szik majd helytállni.

– Mindig keresünk olyan 
darabokat, amiknek üzenete 
van, és széles közönséget 
érintenek. Egy év tárgyalás 
után megkaptuk a Kramer 
kontra Kramert – mesélte 
Orlai Tibor producer, hozzá-
téve, hogy ezt a színpadi vál-
tozatot még sehol a világon 
nem mutatták be.

– A történet nagyon izgal-
mas és nagyon mai. A film 
1979-es, de Magyarorszá-
gon csak 1981-ben játszották 
a mozik, akkoriban itthon nem 
volt ennyire aktuális kérdés a 
nôk önmegvalósítása. Az író a 
színpadi változatban a feleség 
szerepét hangsúlyosabbá tet-
te, jobban kifejtette, hogy mi-
ért jut el oda, hogy elhagyja 
a gyermekét, majd az anyai 
ösztön hogy gyôz le min-
dent. Marketing szempontból 
elôny, hogy egy világsikert 
állítunk színpadra, de szak-
mailag teher. Ugyanakkor egy 
pillanatra sem merült fel, hogy 
a színészeinket összeha-
sonlítsuk Dustin Hoffmannal 
vagy Meryl Streeppel. Kovács 
Patrícia és Nagy Ervin nagy-
formátumú színészek, nincs 
szükségük arra, hogy lemá-
solják az elôdöket.

Sz. D.

Kovács Patrícia és nagy ervin a próbák szünetében

Mága zoltán a milliós macival

Adrienn rajong 
a sebességért

Bende Adrienn hiába szépségkirálynôként robbant be a 
köztudatba, nem a szépségiparban talált önmagára: a lányt 
inkább a benzingôz hozza lázba. Az MTV idei forma–1-es 
riporteri csapatában is helyet kapott.
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Mága Zoltán medveparkja



Jimmy, az óangol ju- 
hászkutya elsô magyarként 
nyert a világ egyik legran-
gosabb kutyaszépségver-
senyén, a birminghami Best 
in show versenyen.

A kutya egyik gazdája 
Vörös Zsuzsanna olimpiai 
bajnok öttusázó. – A párom 
15 éve foglalkozik bobtaillel, 
azóta rendszeresen járjuk a 

kutyakiállításokat. Amellett, 
hogy ilyen rangos díjat ma-
gyar kutya még nem nyert, ez 
az elismerés azért is fontos, 
mert egy angol versenyen 
nyertünk egy angol fajtával – 
mondja az olimpikon.

Jimmy tenyésztôje Szet- 
már István volt. Elmondása 
szerint egy tenyésztô már 
6-8 hetesen képes megál-
lapítani, hogy az állat alkal-

mas-e az ilyen bemutatókra 
vagy sem.

– A kutya testfelépítése, 
fogai, viselkedése sokat szá-
mít. Jimmy azért is ideális az 
ilyen versenyekhez, mert hiú 
és nagyon élvezi a szerep-
lést.

Jimmyt hetente viszik 
kutyakozmetikushoz, hogy 
a szôre megfelelôen ápolt 
legyen. A kutya napi szin-

ten gyakorol és készül a 
következô versenyre. – Mi 
ezt hobbiként fogjuk fel, nem 
befektetésként. Még sok 
versenyre szeretnénk elvinni 
Jimmyt, jövôre például egy 
rangos nemzetközi megmé-
rettetés lesz Budapesten, 
ahol szívesen bemutatnánk 
a magyar közönségnek is – 
mondja Vörös Zsuzsanna.

GB
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Merényi Viktor tizennégy 
nagykövetség séfjét utasí-
totta maga mögé. A meg-
mérettetésen a séf füstös 
lecsópürével töltött marha-
szegyet készített, mellé tejfö-
lös tarhonyát és vörösboros 
mártást tálalt. –  Legutóbb 
harcsát készítettem. Az is 
nagyon jól sikerült, viszont 
az az étel kevésbé utalt a 
magyar gasztronómiai ha-
gyományokra. Most erre is 
nagyon ügyeltem, ezért is 
döntöttem a marhaszegy és 
a lecsópüré mellett.

Bár Washingtonban dol-
gozik, a séfnek szerencsére 
nem esik nehezére besze-
rezni a hazai alapanyago-
kat. 

– Egy magyar zöldségestôl 
vásárolom meg a sütés-fôzés 
hozzávalóit. Paprikából pél-
dául csak olyat, amelyik ma-
gyar földben termett. Ezeket 
befôttként elteszem. Kalifor-
niai paprikával sosem fôzök. 
A magyar libamáj az egyet-
len, amit nem mindig tudok 
beszerezni, másból mindig 
van megfelelô hazai kínálat.

Merényi Viktor kiemelkedô 
eredményei a magyar diplo-
mácia számára is hasznosak.

– A politikai és gazda-
sági döntések nagy része 

ebédlôasztalok mellett dôl 
el, ezért sem engedhet-
jük meg magunknak, hogy 
akárcsak a legkisebb hiba 
is csússzon a menübe. 
Még az utolsó citromkari-
kának is tökéletesnek kell 
lennie – vélekedik a séf. 
Merényi Viktor egyelôre 
nem gondolkozik azon, 

hogy újabb versenyeken in-
dul. – Az Embassy of Chef 
Challenge versenyt jövôre 
is megrendezik, azon nem 
tervezem, hogy indulok. 
A mostani gyôzelmemnek 
köszönhetôen jövôre való- 
színûleg zsûrielnöki felada-
tokat kell ellátnom.

Gombás

A világtörténelem is ebédlôasztalok felett dôl el

A magyar marhaszegy lett a kedvenc
Merényi Viktor, a wa-

shingtoni magyar nagy-
követség séfje nyerte el a 
napokban az embassy of 
chef challenge nagydíjat. 
Az amerikai fôvárosban 
lévô diplomáciai képvise-
letek fôszakácsai között 
évente rendeznek versenyt 
– a magyar séf korábbi má-
sodik helyezését követôen 
lett idén az elsô.

– Miért fontos önnek, hogy 
részt vegyen a Gyôri Nem-
zetközi Ütôs Fesztiválon?

– Meghívtak, hát jöttem. 
Kíváncsi vagyok, milyen lesz 
a kapcsolatom a magyar kö-
zönséggel, és arra is, hogy 
milyenek a magyar dobo-
sok.

– Milyen a dobosok meg-
ítélése a zenei piacon?

– Ránk mindig szükség 
lesz! Egy dalnak a ritmus-
szekció adja meg a lükte-
tését, az alapját. Bár sokan 
használnak dobgépeket, 
úgy látom, egyre elterjed-
tebb, hogy valódi dobos 
is van a színpadon még az 
elektronikus zenében is. A 
rock pedig örök.

– Játszott már Európá-
ban? Van különbség az ame-
rikai és az itteni koncertek 
között?

– Lengyelországban már 
kétszer játszottam, Csehor-
szágban, Oroszországban 
is. Európa és Amerika között 
már nincs nagy távolság. 
Talán az európai közönség 
jobban értékeli a minôségi 
zenét.

– Mennyit tud a magyar 
zenérôl?

– Sajnos nem sokat. A 
klasszikusokat ismerem, il-
letve hallottam róluk. Bartók 
és Kodály neve nem isme-
retlen számomra.

– Mire a legbüszkébb a 
munkájában?

– Az összes olyan zenésszel 
játszottam, akiket szeretek. 
Imádtam Rod Stewart hang-
ját, úgy gondolom, ô a valaha 
élt legjobb frontember. Mindig 
is úgy gondoltam, hogy Jeff 
Beck volt a The Yardbirds tag-
jai közül a legtehetségesebb, 
és vele is muzsikáltam. Mindig 

is akartam John Sykes-szal 
és Tony Franklinnal játszani a 
Blue Murderbôl. Ez is sikerült. 
De ugyanezt elmondhatom 
Edgar Winterrôl vagy Ozzy 
Osbourne-ról. Ezek mind 
olyan nevek, akikre büszke 
lehetek!

szd

carmine Appice szerint az európai rajongók hálásabbak 
az amerikaiaknál

Jimmy és magyar „csapata”

A legendás dobos büszke, hogy Ozzy Osbourne-nal zenélhetett

Appice-t érdeklik a gyôri dobosok
carmine Appice egy igazi legenda, a dobos olyan 

elôadókkal játszott, mint Ozzy Osbourne, Rod stewart és 
a Pink floyd. Az 55 éves rocker a hétvégén hazánkban lép 
fel. Amikor a Helyi Téma a magyar zenérôl kérdezte, azt 
mondta: Bartók és Kodály.
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– A reformkorban „fedez-
ték fel” a népmûvészetet – 
kezdte Romsics Imre, a ka-
locsai Viski Károly Múzeum 
igazgatója. – A kiegyezés 
környékén vált népszerûvé a 
kalocsai hímzés, ami annyi-
ra kedvelt volt, hogy minden 
rendszert túlélt. Még az 1989-
es rendszerváltás környé-
kén is 1500 asszony varrta 
és hímezte a ruhákat – me-
sélte az etnográfus, kiemel-
ve, hogy a Noszty fiú esete 
Tóth Marival címû filmben 
is ilyen ruhában táncoltak a 
mûvészek. Romsics szerint 
az elmúlt években ijesztôen 
csökkent a népmûvészet 
megbecsülése. – Egy hímzô 
ma 800–1500 forintot keres 
egy nap, nem csoda, hogy 
nem sokan választják ezt 
szakmájuknak. Sajnos ma 
már nagyon kevesen érte-
nek a kalocsai hímzéshez, 

akiktôl tanulni lehetne, már 
fôleg 70 év felettiek. Ha nem 
kapunk észbe, eltûnhet a 
kultúránknak ez a része – 
fejtette ki az etnográfus, aki 
egy kicsit örül, hogy világ-
sztárok népszerûsítik a kalo-
csai virágmotívumokat. – Én 
is láttam a Nicole Kidman ru-
hájáról készült képet, ez egy 
modern ruha, amire nem túl 
szakszerûen rakták rá a min-
tát. Persze örülök neki, mert 
ez is viszi a hírünket a világ-
ban, de a népmûvészetnek 
is vannak törvényszerûségei. 
Amiket a turistáknak, például 
a budai várban, árulnak, az 
nem népmûvészet, hanem 
katasztrófa. Sôt, már kínai 
kalocsait is láttam – mond-
ta Romsics Imre, aki szerint 
például alapvetô elvárás, 
hogy a hímzett virágnak ne 
az oldalából jöjjön ki a szár.

Sz. D.

Kínaiak hímezték 
Kidman kalocsai mintáit?

Magyar a világ legszebb pásztorkutyája

Két évvel ezelôtt a megasztáros szabó eszter került 
be a hírekbe azzal, hogy kalocsai mintát tetováltatott a 
karjára, a virágos motívumos forma–1-es ruha is körbe-
járta a világot, múlt héten pedig nicole Kidmant kapták le 
a lesifotósok egy magyarosan hímzett ruhában. Romsics 
imre etnográfus szerint, jó, hogy a sztárok is öregbítik a 
magyar hímzôk hírnevét. 

A füstös lecsópüré
Hozzávalók: 1 kilogramm húsos „lecsópaprika”, 50 

dekagramm érett fôzôparadicsom, 1 nagy vöröshagyma, 
1 evôkanál olívaolaj, 1 csapott evôkanál édesnemes pi-
rospaprika, só, friss ôrölt bors, a füstöléshez tölgyfa- és 
almafaforgács.

A megfelelôen megmosott és elôkészített lecsópapri-
kákat kicsumázzuk és hosszúkás ujjnyi darabokra vágjuk, 
a forró vízbe mártott és meghámozott paradicsomokat 
széttördeljük, esetleg késsel négybe vágjuk és eltávolítjuk 
a magokat, illetve a magházat. A hagymát finomra aprítjuk 
és az olajban kevergetve üvegesre pirítjuk. A lángról rövid 
idôre levéve, elkeverjük a pirospaprikával. Ezután hozzá-
adjuk az elôkészített lecsópaprikát, megsózzuk és fedô 
alatt pár percig pároljuk. Ezután „kézi füstölôpisztollyal” 
tölgyfa- és almafaforgács keverékével fólia alatt „megfüs-
töljük” a lecsóalapot, és ezáltal egy speciális, füstös ízt 
kölcsönzünk az ételnek. Végezetül, a tûzre visszatéve, be-
lekeverjük a forrázott és kikapart paradicsomvelôt, sóval, 
ha szükséges, utóízesítjük, ôrölt borssal fûszerezzük és 
konyhai robotgéppel pürésítjük.
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Gnandt János alkot mû-
termében, a Jókai színház-
ban, ahol a teátrum festôtárát 
vezeti, mûvészeti iskolákban 
pedig festészetet és díszlet-
tervezést tanít. Geometrikus 

mûveit a formai tisztaság és 
a belsô rend jellemzi. Kom-
pozíciói mértani pontosság-
gal kimért statikus alkotá-
soknak tûnnek, ám csak 
elsô látásra, hisz az alkotói 
folyamat során igen érde-
kes, kétértelmû terek jönnek 
létre a motívumok dinami-
kus mozgásával. A mûvész 
konstruktív szellemisége 
több nézôpontot sugall a 
szemlélôdô számára.

V. A.
Herczeg Tamás tanácsnok 

Békéscsaba egyik legszebb, 
legkedvesebb és legközked-
veltebb épületében üdvözöl-
te az országos kúriatalálkozó 
résztvevôit, kiemelve Mészá-
ros Zsuzsának, az intézmény 
mûvészeti vezetôjének azt 
az évtizedes kitartó munká-
ját, aminek köszönhetôen 
minden esztendôben talál-
kozhatnak az építészek, a 
múzeumi szakemberek, a 
mûemlékvédelemmel fog-
lalkozó civil szervezetek kép-
viselôi. A Steiner Jakab ter-
vezte épület falai közt most a 

X. Tavaszi Fesztivál jegyében 
kívánt hasznos idôtöltést az 
érdeklôdôknek a fesztivál-
igazgató.

Neves építészek és mú-
zeumi szakemberek tolmá-
csolásában hallhattak érdek-
feszítô elôadásokat az ér-
deklôdôk a különbözô mû-
emlék épületek, kúriák ál-
lagának megóvásáról, mai 
hasznosíthatóságáról. 

Az emlékház kistermében 
Kovács Péter Munkácsy- és 
Kossuth-díjas képzômûvész 
magángyûjteményébôl válo-
gatott kamarakiállítás kínált 
nem mindennapi látniva-
lót. Mint megtudtuk, a tárlat
anyaga helyi magángyûj-
tôktôl származik és ilyen 
összeállításban máshol nem 
lesz látható. 

A Csabai Kolbászklub 
jóvoltából kolbász- és bor-
kóstoló is várta a vendége-
ket, másnap pedig a szeg-
halmi Wenckheim-D’Orsay-
kastélyba és Biharugrára ki-
rándultak.

Vándor Andrea

Egy kisebb szimfonikus 
zenekar és több vendégze-
nész társaságában lépett fel a 
közelmúltban a csabai sport-
csarnokban az 50 esztendôs 
Omega. A bô háromórás, 
háromrészes koncert utolsó 
etapjában már csak a klasszi-
kus ötös fogat dúrta a rockot 
– minden manír és szárazjég 
nélkül lazította ki az állkapcso-
kat. Benkô László alapítóatya 
nyitotta meg a show-t, s bi-
zony szósziporkáival számos 

középkategóriás „kertévés” 
mikrofonzsinórját a szögre 
akasztotta. Majd a billentyûs 
vezényletével beúszott az 
arénába a szimfonikus blokk. 
Késôbb már színre lépett Kó-
bor Mecky is, így a tér kezdett 
szép lassan omeganizálódni. 
Végül a ki- és beteljesedés: 
csak az ôs Omega volt a fedél-
zeten, akik vendégmuzsiku-
sok nélkül is bebizonyították, 
hogy nemcsak biodíszletek.

S. T.

Gnandt János 1990-ben költözött Békéscsabára

steinwender József egyéjszakás kaland címû darabjaMóra erzsébet, a Budapest Acoustic Band énekesnôje

Jc conningtonnak is teret adott Kóbor János

Sok mûhó az Omegáért, 
pedig…

Gnandt János alkotásai
a Jankay galériában

Kisnemesi Otthonok
XI. Országos Találkozója

A Jankay Gyûjtemény 
és Kortárs Galériában áp-
rilis 24-éig tekinthetô meg
Gnandt János képzômû-
vész Retrospektív címû ki-
állítása, amelyet Banner 
zoltán nyitott meg. 

immár tizenegyedik éve 
rendezi meg a Kisnemesi 
Otthonok országos talál-
kozóját a Munkácsy emlék-
ház. A kétnapos hagyomá-
nyos rendezvénysorozat a 
„Mûemléksorsok nyomá-
ban” alcímet viseli és a he-
lyiek, valamint a visszatérô 
vendégek körében nemes 
egyszerûséggel csak „kú-
riatalálkozónak” emlege-
tik.

T a v a s z i  F e s z t i v á l  2 0 1 2

„ESéLY AZ ESéLYEKHEZ”
TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0056

A Békéscsabai Kistérségi 
Életfa Szociális Szolgáltató 
Központ pályázatot nyújtott 
be a TÁMOP keretén belül a 
Gyermekek és fiatalok tár-
sadalmi integrációját segítô 
programok támogatására ki-
írt pályázati felhívás keretén 
belül 2010 szeptemberében.

Az NFÜ 32 000 000 Ft, 100 
százalékos támogatást ítélt 
meg az „Esély az esélyek-
hez” címû projektre.

Az „Esély az esélyekhez” 
a hátrányos helyzetû gyerme-
kek és családjaik segítését 
tûzte ki fô célul, elsôsorban 
csoportfoglalkozások, terápi-
ák, táborok és más szabad-
idôs programok megvalósí-
tásával. A programunk so-
rán 19 tevékenységet fogunk 
megvalósítani. Ennek kere-
tében a gyermekek részt ve-
hetnek többek között lovas 
terápián, önvédelmi foglal-

kozáson, gyermekcsoporto-
kon, filmklubon, különbözô 
táborokban, míg a szüleiknek 
szülôcsoportot szervezünk. A 
közös programok keretében 
lesznek családi napok, kirán-
dulások. A projekt keretén 
belül családterápia igénybe 
vételére is lehetôség nyílik.

A programot 2012. március 
1. és 2014. február 28. közötti 
idôszakban valósítjuk meg.

A projektbe 50 fô gyerme-
ket (6–18 éves korig) kívá-
nunk bevonni, illetve az ô szü-
leiket intézményünk ellátási 
területérôl. Alapellátott, vé-
delembe vett, illetve átmeneti 
gondozott gyermekek közül 
kerülnek kiválasztásra a részt 
vevô gyermekek, elôzetes je-
lentkezés alapján.

neves építészek és szakemberek tartottak elôadást

A Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kol-
légium értesíti a kedves szülôket, hogy a 2012/2013-as 
nevelési évben az óvodai ellátást igénylô gyermekek nyil-
vántartásba vétele az alábbi helyszínen történik:

Békéscsaba, Jilemnicky u. 1.
(a kórház mentôbejáratával szemben)

A jelentkezés ideje:
2012. április 23. (hétfô) .....................800–1800 óra
2012. április 24. (kedd)  ....................800–1800 óra
2012. április 25. (szerda) ..................800–1800 óra

A jelentkezéshez a gyermek születési anyakönyvi kivo-
nata, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, TAJ kártyája, 
valamint a szülô (gondviselô) személyazonosító igazolvá-
nya, lakcímet igazoló hatósági igazolványa szükséges.

A Szlovák Óvoda a férôhelyek függvényében 
Békéscsaba egész területérôl várja az óvodába 
jelentkezôket.

Érdeklôdni lehet a 66/453-530 telefonszámon.

JELENTKEZéS
A SZLOVÁK ÓVODÁBA



Nem akárki volt Georges 
Feydeau (1882–1921), aki ar-
ról híres, hogy bohózatainak 
helyzetbonyolítása fenome-
nális. Mondják, ha felmegy 
a függöny, minden eldôl. 
A szerzô, a darab értéke, a 
színészek tehetsége és rá-
termettsége, egyáltalán az 
egész színház a közönség 
ítéletében. A békéscsabaivá 
lett Jókai színház az utóbbi 
években új arcát is megmu-
tathatta. Azt például, hogy 
képes helyet találni magának 
az ország színházi térképén, 
és megtartani azt a helyet. 
Nem könnyû feladat: szín-
házi mûfajok sokfélesége áll 
a sorban, hogy bekopogjon 
egy-egy évadban. Feydeau 
„Bolha a fülbe” címû bohó-
zata most, a titkok évadának 
nevezett mûsorfolyamban 
érkezett hozzánk. Sikerrel 
jött, világszínházi hangulatot 
hozott és az elismerést: a bo-
hózathoz is remekül értenek 
a csabai színészek.

A történet akkor kezd élni, 
amikor valaki valakinek bo-
garat, franciásan bolhát ültet 
a fülébe, hogy egy köztiszte-

letnek örvendô férj megcsalja 
a feleségét. Mire az asszony 
nyomozni kezd, akcióba lép. 
A második felvonásra aztán 
az egész társaság ott van a 
Gôgös Gúnárhoz címzett ta-
lálkahely-hotelben, és kergeti 
egymást, meg a jó hírét, meg 
a nôket. A köztiszteletnek 
örvendô úr is és hasonmása, 
a szállodai londiner. Mire ki-
derül minden félreértés, mire 
a közönség szétkacagja ma-
gát, vége az elôadásnak.

Az összmunka kiváló. A 
rendezô, Merô Béla pompá-
san fogja össze a szétfutni 
igyekvô szálakat, színészei 
lelkesen követik. Értik a csízi-
ót: Feydeau szellemes, nem 
beszél mellé, az alakítások is 
szellemesek, egyértelmûek. 
Vagy éppen nem azok, ha-
nem sziporkázóan különle-
gesek, meghökkentôek és 
elképesztôek egyszerre. A 
két fôszereplô, akik körül 
a történet leginkább forog: 
a köztiszteletben álló úr, 
Victor Emanuel Chandebise 
(hasonmása Poche, a londi-
ner) Bartus Gyula az egész 
elôadást mozgató alakítá-

saként áll az elsô helyen; 
neje ônagysága, Raymonde 
Chandebise, azaz Tarsoly 
Krisztina megteszi, amit a 
szerzô és a rendezô elvár-
hat tôle. A többi figura is 
brillírozott, közöttük leg-
inkább Csomós Lajos (az 
ôrülten féltékeny spanyol), 
Tege Antal (a ház barátja), 
Czitor Attila (egy beszédhi-
bás Chandebise), Vasvári 
Csaba (háziorvos) adják a 
legátütôbb bohózati karak-
tereket. Miközben a többiek 
is igencsak jók: Komáromi 

Anett az ôrült spanyol neje, 
Szabó Lajos egy vendég úr 
a Gôgös Gunárban, Nagy 
Róbert Chandebise úrék ko-
mornyikja és a nyüzsgô sta-
tisztéria. Mira János két dísz-
lete közül a találkahelyi szín 
a jobb, Papp Jano jelmezei is 
kifejezôek.

A Jókai színház társulata 
íme, bohózatokban is ottho-
nos, és a közönség hálás volt 
ezért. Ötször visszatapsolta 
a meghajló színészeket.

Sass Ervin

A HunDeszt pálinkaver-
senyt hetedik alkalommal 
szervezte meg a Magyar 
Szeszipari Szövetség és Ter-
méktanács. A bírálatot képzett 
szakértôk végezték vakkósto-
lással, ezzel a módszerrel az 
eredmény a fogyasztók meg-
bízható kalauzaként szolgál 
már hetedik éve. A verseny 
fôvédnöke dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter, a 
verseny díjait pedig március 
23-án adták át a Corinthia Ho-
tel Budapest dísztermében. 
A párlatok megmérettetésé-
ben csak azok a termékek 
vehettek részt, amelyekbôl 
legalább ötven hektoliternyi 
van kereskedelmi forgalom-
ban, és legalább öt vendég-
látó-ipari egységben vagy üz-
letben kaphatók. A nevezett 
párlatok nyolcvan százalékát 
jutalmazták éremmel. Össze-

sen 35 arany-, 86 ezüst- és 
81 bronzérmet osztott ki a 22 
tagú bírálóbizottság. 

A Kisrét Manufaktúra Kft. 
hat arany-, kilenc ezüst-, nyolc 
bronzéremmel és három 
Champion-díjjal nyerte meg 
a versenyt. A cég büszkél-
kedhet az Év Legjobb Málna 
Pálinkájával, az Év Legjobb 
Szilva Pálinkájával és az Év 
Legjobb Vilmoskörte Pálin-
kájával. Nem ez az egyetlen 
közelmúltbéli eredményük, 
hiszen az ausztriai Destillata 
nemzetközi párlatversenyen 
az Árpád Prémium Lepotica 
Szilvát találták kategóriájában 
a legjobbnak, ezzel elnyerték 
az Év Párlata címet. A termék 
a Klagenfurtban rendezett 
World Spirits Award-on Dup-
la Arany minôsítést kapott, a 
cég pedig a Master Class ka-
tegóriába nyert besorolást. 

A békéscsabai Kisrét Manufaktúra Kft.-t választotta az 
év legjobb pálinkafôzdéjének a HunDeszt pálinkaverse-
nyen a Magyar szeszipari szövetség és Terméktanács. 
A díjakat Kardeván endre, a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium államtitkára adta át pénteken a Vince Budapest 
elnevezésû szakmai rendezvény keretében. A versenyre 
összesen 273 minta érkezett 25 kereskedelmi cégtôl. 

Böjte Csabát missziós út-
jára elkísérte Lukács Giulia, 
a dévai gyermekotthon 
egykori lakója,  aki ma már 
a kolozsvári Babes-Bolyai 
Tudományegyetem végzôs 
hallgatója. Mint ismert, 1992-
ben a dévai utcákon kolduló 
árva gyermekek feltartott 
kezeire a testvér egy-egy 
öleléssel válaszolt, aztán 
a romos dévai kolostor la-
katjait leverték és lassacs-
kán új otthont teremtettek. 
„Ahogy a szükség dagasz-
totta a gyermekek számát, 
úgy lett a szomszédos pa-
nelházakból nevelôcsaládok 
otthona, óvoda, a kolostor-
ból iskola”. Déva – Csaba 
testvérnek köszönhetôen 
– az adakozó emberi szere-
tet és összefogás jelképévé 
vált. Késôbb szaporodtak 
a gyermekmentô intézmé-
nyek és a kifogyhatatlan hitû 
szerzetes kérése nyomán 
valahogy mindig akadtak és 
akadnak nagylelkû adako-
zók is.

Békéscsabai látogatá-
sán Molnár György vezette 
körbe Böjte Csabát a Türr 
épületében, és tájékoztatta 
a testvért kárpát-medencei 
hálózatépítô eredményeikrôl. 
Hangsúlyozta, hogy az árva 
gyermekeket is be lehetne 
vonni például az energia- és 
élelmiszer-önellátást szolgá-
ló, vagy a szociális gondos-

kodás területére vonatkozó 
programjaikba, akár közös 
pályázatok révén, és beszélt 
az otthonok energiaköltség-
csökkentô felújítási program-
járól is. 

Böjte Csaba egyetértett 
azzal, hogy jobban az életre 
nevelô, gyakorlatorientáltabb 
képzéssel minden bizonnyal 
javítani lehetne a mai nehéz 
helyzeten. Amikor például 
Svájcban járt, megnézte az 
ottani mezôgazdasági szak-
iskolákat, ahol azt látta, hogy 
hetente egy nap elmélet és 
négy nap gyakorlat van a di-
ákoknak. 

– Az elsô évben legin-
kább azt tanítják meg nekik, 
hogyan keljenek és feküd-
jenek a parasztokkal. A pa-
rasztnak megéri, mert olcsó 
munkaerôt kap, a gyereknek 
is, mert megtanulja, hogyan 
kell dolgozni. Láttam más 
iskolákat nyugaton, ahol 
nemcsak kémia- meg fizika-
labor van, hanem konyha, 
szabó-varró mûhely vagy 
szerelômûhely is. Hetente 
egy napon csak ilyen prak-
tikus órákat tartanak, így ott 
valahogy jobban megtanul-
nak dolgozni. Miért ne lehet-
ne nálunk is hasonlóképpen? 
– tette fel a kérdést a testvér.

Böjte Csaba szerint a tévé 
szinte mindig a „vesztett csa-
ták tábornokait” szólítja meg, 
pedig a gyôzteseket is meg 

kellene. Ha valaki jól megél 
az állattartásból, mondja el, 
hogyan sikerült neki, hogy 
mások tanuljanak a példájá-
ból. 

– Mindig kérdezgetik, mi 
lesz a tôlünk kikerülô gyere-
kekkel – folytatta. – Össze-
hívtam Déván a magyar vál-
lalkozókat, akik elmondták, 
hogy leginkább jó munkások 
kellenek nekik. Mi igyek-
szünk becsületes, pontos, 
fegyelmezett, szerény em-
bereket nevelni a hozzánk 
kerülô gyerekekbôl, akkor 
ez és az a kérdés is megol-
dódik. Emellett próbálunk 
a szülôknek segíteni talpra 
állni, hogy ôk tudják tovább 
nevelni a gyerekeiket – tette 
hozzá Böjte Csaba.

Böjte Csaba rövid kitérôje 
végén április közepére meg-
hívta Csíksomlyóra Molnár 
Györgyöt, hogy az ottani 
szakemberekkel együtt be-
széljék meg, mely területe-
ken tudnak együttmûködni, 
és hogyan tudnak további 
irányokat mutatni például 
az árvaházból kikerülô fia-

taloknak. A Csabai Mérleg 
kérdésére, hogy missziós 
útján mivel tudja biztatni az 
embereket, Csaba testvér a 
következôket mondta:

 – Jézus Krisztus meg-
halt értünk a kereszten. A 
jó Istennek csak van annyi 
fantáziája, hogy egy döglött 
lóra nem verne patkót! Csak 
látott valami fantáziát ben-
nünk, emberekben, ha már 
eljött közénk és vállalta ezt 
az áldozatot. Ha pedig Ô lát 
fantáziát bennünk, emberek-
ben, akkor biztos, hogy van 
jövô, van remény. Jó ideje 
bogozza Isten ezt a világot 
és idáig elhozta már, én hi-
szem, hogy nem fogy ki a 
fantáziából, tovább fogja vin-
ni. A gonosz lélek a reményt, 
a bizalmat akarja kilopni a 
szívünkbôl, ezt, mint a fényt, 
a gyertyalángot jó, hogyha 
körbehordozzuk, és nem 
hagyjuk kialudni a szívünk-
ben. Biztos vagyok benne, 
hogy van remény, van jövô, 
Isten szeret bennünket – ezt 
jöttem elmondani…

Mikóczy Erika
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Missziós útja során itt járt Böjte Csaba
„Van remény, van jövô, Isten szeret bennünket”

Húsvét elôtt, egyhetes magyarországi missziós útja so-
rán egy órácskára megállt Békéscsabán Böjte csaba feren-
ces rendi szerzetes, a Dévai szent ferenc Alapítvány létre-
hozója, aki Molnár György igazgató meghívására látogatott 
el a Türr istván Képzô és Kutató intézet Békéscsabai igaz-
gatóságára. csaba testvér a „hitet, a reményt, a bizalmat 
mint a fényt, a gyertyalángot” hordozta körbe az ország-
ban, hogy ne hagyja kialudni a szívünkben.

Komáromi Anett és Tarsoly Krisztina a darabban

Böjte csaba és Molnár György a Kétegyházi úti 
intézmény egyik mûhelyében

Rangos hazai és nemzetközi elismeréseket söpört be a 
Kisrét Manufaktúra Kft. 

Sorozatban a csabaiak 
pálinkája a legjobb

Bolha a fülbe bohózatosan
Sziporkázó, átütô alakítások Feydeau darabjában
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Nemzetközi ifjúsági 
találkozó Csabán

Békéscsaba két éve pályá-
zott az „Európa a polgárokért 
program – Testvérvárosi kap-
csolatok tematikus hálózata” 
uniós programra. A projekt 
nyomán – a testvérvárosokkal 
karöltve – ötnapos nemzetkö-
zi ifjúsági találkozónak adott 
otthont Békéscsaba április 
elsô hetében. 

Koszecz Andreától, a vá-
rosháza társadalmi kapcso-
latokért felelôs referensétôl 
megtudtuk, az ifjúsági talál-
kozón mintegy hetven közép-
iskolás vett részt Békéscsa-
báról és testvérvárosainkból: 
Lutherstadt Wittenbergbôl 

(Németország), Mikkelibôl 
(Finnország), Belényesrôl (Ro-
mánia), Székelyudvarhelyrôl 
(Románia) és Trencsénbôl 
(Szlovákia).

– Ez egy nagyszerû le- 
hetôség, hogy a fiatalok ta-
lálkozzanak, új barátságokat 
kössenek és részt vegyenek 
egyfajta közös generációs 
gondolkodásban és párbe-
szédben – mondta a referens. 
A találkozó résztvevôi bekap-
csolódhattak a diákönkor-
mányzat által szervezett LIKE, 
azaz Lézengô Ifjúság Kulturá-
lis Eseménye programjaiba.

V. A.



Kodály Zoltán születésének  
130., halálának 45. évfordu-
lója alkalmából, április 27-én 
Békéscsabán lesz az „Éneklô  
Ifjúság” kórusminôsítô hang-
versenye. A  minôsítésre váró 
kórusok: a csabai Premier 
Mûvészeti Iskola Vegyes Kara, 
a Trefort Ágoston Fiúkórus, 
a Lencsési Gyermekkórus, 
a Békéscsabai Evangélikus 
Gimnázium Ifjúsági Vegyes 
Kara, a Dévaványai ÁMK 
Gyermekkara és az orosházi 
Táncsics Mihály Gimnázium 

Vegyes Kara. A zsûri  elnöke 
Ligeti András Kossuth-díjas  
és Liszt Ferenc-díjas  karmes-
ter. A zsûri tagjai Deli Gabri-
ella Artisjus-díjas karnagy és 
Bodó Vass Éva operaénekes,  
mûvésztanár. A hangver-
senyre, amely április 27-én 
15 órától  lesz a Békéscsabai 
Evangélikus  Kistemplomban, 
minden  érdeklôdôt  szeretet-
tel várnak. Mert „vannak a lé-
leknek régiói, melyekbe csak 
a zene világít be” (Kodály Zol-
tán).
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlése 2012. március 30. napján módosította a Békés-
csaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tár-
sulás fenntartásában mûködô szociális intézmények által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátá-
sokról, valamint a fizetendô térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 
29.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet).

A módosított Rendelet megtekinthetô a www.bekescsaba.
hu honlapon, továbbá Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán (5600 Békés-
csaba, Szabadság tér 11–17.).

***
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyûlése 2012. március 30. napján módosította a gyer-
mekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) ön-
kormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A módosított Rendelet megtekinthetô a www.bekescsaba.
hu honlapon, továbbá Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán (5600 Békés-
csaba, Szabadság tér 11–17.).

Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô

Mozdulj ki a szabadba a 
Szedd a lábad túraprogram 
keretében április 22-én, a 
Föld napján!

Tekintsd meg a frissen el-
készült Csabai Körtúra útvo-
nalát és tölts el egy kellemes 
délutánt Pósteleken! A túrára 
10 fôs, felsô tagozatos álta-
lános iskolás, középiskolás, 
egyetemista és felnôtt csa-
patok jelentkezhetnek. Cél a 
Csabai Körtúra útvonalának 
érintése, legalább 5 tábla 
feladatainak megoldása!

Két keréken vagy két lá-
bon indulás 9 és 10 óra kö-
zött az alábbi helyszínekrôl: 

Békés, Széchenyi tér (kerék-
pár), Gyula, Wesselényi-tó 
partja (gyalogos, kerékpá-
ros), Békéscsaba, Körösök 
Völgye Látogatóközpont (ke-
rékpáros, gyalogos). Megér-
kezés 16 óráig. A résztvevôk 
között sárkányhajózást sor-
solnak ki!
Nevezés:
www.korosokvolgyekozpont.
hu honlapon vagy a túra nap-
ján a regisztrációs indító állo-
másokon. Részletek: www.
korosokvolgyekozpont.hu és 
www.kozepbekes.hu honla-
pokon, illetve a 66/445-885 
telefonszámon.

A részt vevô gyermekek 
apró ajándékokért cserébe 
tesztelhették a beruházással 
és annak környezetre gyako-
rolt hatásával kapcsolatos 
tudásukat. – Jó volt látni, 
ahogy a kicsik és a nagyok 
is lelkesen válaszoltak a 
beruházással, a szennyvíz 
tisztításával kapcsolatos 
kérdéseinkre – mondta el a 
rendezvényen Sztankó Ilona, 
a fejlesztést koordináló ön-
kormányzati projektszerve-
zet vezetôje. 

Békéscsabán egy nap 
alatt mintegy 20 ezer köb-
méter szennyvíz keletkezik. 
A csatornázottság beruhá-
zást megelôzô szintje miatt 
ennek hozzávetôleg csak 
fele került a szennyvízte-
lepre és onnan megtisztít-
va az Élôvíz-csatornába. A 

keletkezô mennyiség másik 
fele viszont részben a talajba 
szivárgott. A szennyvízberu-
házás végleges és hatékony 
megoldást jelent a tisztí-
tatlan szennyvizek okozta 
környezeti problémákra. A
város megújuló szenny-
víztelepe alkalmassá válik 
arra, hogy a Békéscsaba 
egész területérôl befogadott 
szennyvizet a legszigorúbb 
környezetvédelmi elvárások 
szerint tisztítsa meg. A be-
ruházás megvalósulásával 
új idôszámítás kezdôdhet 
Békéscsabán. A fejlesztés 
nemcsak az eddig csator-
názatlan területeken élôk, 
hanem a város minden lakó-
ja számára érezhetô válto-
zást hoz: zöldebb, tisztább, 
élhetôbb lakókörnyezetet te-
remt.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlésének Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenôrzési Bi-
zottsága pályázatot hirdet a 2012. évi Békéscsaba köz-
igazgatási területén tevékenykedô civil közösségek 
támogatására.
A pályázat célja: Békéscsaba területén mûködô bejegy-
zett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), klubok, 
közösségek mûködésének, programjainak, projektjeinek 
támogatása, a helyi civil szektor közéleti részvételének 
segítése.
A pályázat benyújtási határideje: 2012. április 18.
Támogatási idôszak: 2012. április 1.–2013. március 31.
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2012. 
április 27.
Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:
• „A” kategória: Civil szervezetek támogatása
 (Pályázati azonosító: NÜE/CIVIL-A/2012)
• „B” kategória: Nemzetiségi civil szervezetek támogatá-

sa (Pályázati azonosító: NÜE/CIVIL-B/2012)
Pályázók köre: Pályázhat minden olyan civil szervezet/
közösség (A kategória) vagy nemzetiségi civil szervezet/
közösség (B kategória), amely tevékenységét a városban 
fejti ki, a lakosságot közvetlenül érintô programot valósít 
meg. (Nem minôsül civil szervezetnek a politikai párt és 
helyi szervezete, a szakszervezet). Amennyiben jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkezô (nem bejegyzett) közösség, 
klub pályázik, ebben az esetben pénzügyi lebonyolító 
szervezeten keresztül lehet pályázatot benyújtani. Pályáz-
ni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet.

A részletes pályázati felhívás és pályázati adatlap 
letölthetô a www.bekescsaba.hu honlap Hírek/Civil hírek 
vagy Pályázati hírek oldaláról. További információ kérhetô 
Koszecz Andreától a 06-66/523-807-es telefonszámon, il-
letve a koszecz@bekescsaba.hu e-mail címen.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlésének Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenôrzési 
Bizottsága pályázatot hirdet a 2012. évi Békéscsabán 
mûködô egyházak ingatlanainak felújítására (Pályázati 
azonosító: NÜE/EGYH/2012)
A pályázat célja: A békéscsabai egyházi közösségek in-
gatlanjainak megóvása. 
A pályázók köre:
Békéscsabán mûködô egyházi közösségek:
• amelyek tulajdonában vagy kezelésében egyházi ingat-

lanok vannak,
• akik városképi szempontból védelemre érdemes épület 

felújítását, illetve idegenforgalmi látványosságot nyújt-
ható belsô tér „eredeti” állapotára való visszaállítását, 
megôrzését tervezik.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. április 18.
Támogatási idôszak: 2012. április 1.–2013. március 31.
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2012. 
április 27.

Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet. A 
részletes pályázati felhívás és pályázati adatlap letölthetô a 
www.bekescsaba.hu honlap Hírek/Civil hírek vagy Pályá-
zati hírek oldaláról. További információ kérhetô dr. Bacsáné 
Kutyej Bozsenától a 06-66/523-809-es telefonszámon, il-
letve a bacsab@bekescsaba.hu e-mail címen. 

KÖZLEMéNYEK Szedd a lábad, vagy tekerj!
Mozdulj ki a Föld napján!

„éneklô Ifjúság”  
kórusminôsítô Békéscsabán

Felújított buszmegállók

Zöldberuházás
a Vízfesztiválon

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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

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

Hricsovinyi Tamás ügyvezetô

A békéscsabai Andrássy 
Gyula Gimnázium és Kol-
légium (tel.: 66/325-998) 
pályázatot ír ki

kollégiumi 
intézményegység-vezetô 
munkakör betöltésére.

A pályázati kiírás teljes szö-
vege a www.kszk.gov.hu 
honlapon olvasható.

A békéscsabai Andrássy 
Gyula Gimnázium és Kol-
légium (tel.: 66/325-998) 
pályázatot ír ki

2 fô fizika szakos tanár 
munkakör betöltésére.

A pályázati kiírás teljes szö-
vege a www.kszk.gov.hu 
honlapon olvasható.

A közösségi közlekedés 
fejlesztése pályázat kereté-
ben felújították a Dobozi út 
Május 1. Tsz-nél levô és a 
gerlai Csabai úti buszmeg-
állót. A Dobozi úti felújítás 
több mint hárommillió, a 
gerlai csaknem négymillió 
forintba került, tizenöt száza-
lékos önkormányzati önrész 
mellett. A Pacsirta utcánál 

és a gerlai bekötôútnál lévô 
buszmegállók Zelenyánszki 
Péter önkormányzati kép-
viselô infrastrukturális alap-
jából és választókerületi cél-
elôirányzatából szépültek 
meg, mintegy 635 ezer forint 
értékben. Így egy kivételé-
vel valamennyi buszmegálló 
megújult az egyes számú 
választókerületben. 

Városunk legnagyobb környezetvédelmi beruházása, 
a Békéscsaba szennyvíztisztításának és  csatornázá-
sának fejlesztése projekt saját standdal,  „zöld” szem-
léletformáló játékokkal várta az érdeklôdô kicsiket és a 
családokat  a Békés Megyei Vízmûvek zrt. hagyományos 
Vízfesztiválján március végén.



Puskás János többek 
között felvázolta a SZIE je-
lenlegi helyzetét, az átala-
kult szervezet struktúráját. 
A beszélgetésen szó esett 
a felsôoktatási törvény ál-
tali változásokról, átalaku-
lásokról, amelyek az intéz-
ményrendszer valamennyi 
karán, így a békéscsabain, 
a gyulain és a szarvasin 
is megváltozott helyzetet 
eredményeztek és eredmé-
nyeznek a jövôben is. Az új 
törvény egyebek mellett sza-

bályozza a keretszámokat, 
az akkreditációt, az oktatók 
helyzetét. A polgármester 
és a dékán gazdasági szem-
pontból is megvizsgálta az 
intézmény helyzetét, amely 
– ha nem lenne a PPP konst-
rukció általi évi 240 millió 
forintos saját forrásból fi-
nanszírozott visszafizetési 
kötelezettség – nehezen, 
de kiszámítható, követhetô 
költségvetést eredményez-
ne. Ezt a konstrukciót a 
nagyelôadó és a könyvtár, 

valamint a korszerû kollégiu-
mi elhelyezés kialakításához 
kellett igénybe venni. Vantara 
Gyula polgármester számára 
is egyértelmûvé vált, hogy ez 
a költség jelenti gazdasági 
szempontból a legnagyobb 

problémát az intézmény szá-
mára, éppen ezért ígéretet 
tett a helyzet mielôbbi megol-
dására. A két fél a jövôben a 
szorosabb együttmûködésre 
még nagyobb hangsúlyt kí-
ván fektetni.
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A szarvasi cervinus Te-
átrum bemutatójának alko-
tója iván Holub, a mai szlo-
vák drámairodalom egyik 
legizgalmasabb szerzôje, 
akit a magyar közönség 
már több darabja révén 
ismer. Az abszurd helyze-
teket, váratlan fordulato-
kat rengeteg humorral és 
kiváló karakterek ábrázo-
lásával teszi igazán szóra-
koztatóvá, egyben maivá 
az elôadás Gergely László 
fantasztikus rendezésé-
ben. Akár egy klasszikus 
francia komédia formáló-
dik elôttünk, hétköznapi 
életünk teljesen kifordított 
családi életképe – kissé 
ugyan torzultan, de azért 
tükröt tartva mindnyájunk 
szeme elé.

A fôhôsnek egyszerûen 
nincs szerencséje: az árvíz 
elvitte házát, két éve mun-
kanélküli és a nôkkel is csak 
gondjai vannak. Ráadásul 
elütött egy Angyalt. Felesé-
ge, bár süket, de már pál-
cát tört fölötte, akinek húga 
néma, de nem süket. Ebbe 
az idillinek egyáltalán nem 
mondható famíliába zuhan 
az Angyal. És ahol van egy 
angyal, ott egy papnak is 
szerepelnie kell; csak hát ôt 
meg a kétségek gyötrik. Mi 
hát a megoldás, avagy mi az 
igazság? 

A fôbb szerepekben Dósa 
Zsuzsa (Domján Edit-díjas), 
Lenka Bariliková, Bocsárszky 
Attila, Varga Viktor és Culka 
Ottó színmûvészeket lát-
hattuk. A darabot szlovák 

nyelven tekinthették meg 
az érdeklôdôk Dósa Zsuzsa 
fordításában. 

A remek elôadást a Tava-
szi Fesztivál keretében az Ib-
sen házban nézhették meg 
Thália szerelmesei. 

Vándor Andrea

Autorom inscenácie sar-
vašského Teátra Cervinus 
je Ivan Holub, jeden z naj-
zaujímavejších dramati-
kov súčasnej slovenskej 
literatúry. Obecenstvo v 
Maďarsku ho už spoznal 
prostredníctvom viacerých 

jeho diel. Inscenácia v réžii 
Lászlóa Gergelya je sku-
točne zábavná a zároveň 
moderná vďaka absurd-
ným situáciám, nečaka-
ným zvratom, výbornému 
humoru a vynikajúcim 
charakterom. Objaví sa 
pred nami skreslený obraz 
nášho každodenného ro-
dinného života ako v akejsi 
klasickej francúzskej ko-
médii. Podáva nám trošku 
zdeformovaný, ale pritom 
výstražný obraz sveta. 

Hlavný hrdina jednoducho 
nemá šťastie: povodeň za-
plavila ich dom, dva roky je 
bez práce a so ženami má 
iba starosti. Dokonca zrazil 
aj jedného Anjela. Jeho man-
želka, ktorá je hluchá už zlo-

mila nad ním palicu, pričom 
jej sestra je nemá, ale nie 
hluchá…Do tejto vôbec nie 
„idylnej” rodiny sa zrúti Anjel. 
A kde je jeden Anjel, tam sa 
musí objaviť aj kňaz, ktorý 
má však svoje pochybnosti. 
Aké je teda riešenie, alebo 
čo je teda Pravdou? 
V hlavných rolách sme vide-
li hercov Zsuzsu Dósaovú 
(nositeľka ceny Edit Domjá-
novej), ktorá bola zároveň 
aj prekladateľkou Holubovej 
veselohry, ďalej Lenku Bari-
likovú, Attilu Bocsárszkeho, 
Viktora Vargu a Otta Culku. 
Milovníci Thálie si mohli po-
zrieť v rámci Jarného festi-
valu vynikajúce predstavenie 
v slovenčine v Ibsenovom 
dome.  

Andrea Vándorová

Angyal, avagy az igazság
Szatirikus vígjáték két részben

Szorosabb együttmûködés az egyetem
és az önkormányzat között

Anjel, alebo Pravda
Satirická komédia v dvoch dejstvách

www.csabacenter.hu

   2012. április 12–18.
• Titanic  3D (szinkr. amerikai romantikus dráma) 12 év, 3D
• A titánok haragja (szinkr. amerikai akció) 16 év, 3D
• Amerikai Pite – A találkozó (szinkr. am. rom. vígjáték) 18 év 
• Éhezôk viadala (feliratos amerikai sci-fi akciófilm) 16 év
• Az igazság nyomában (feliratos, amerikai akcióthriller) BA, 

PREMIER!!!
• Fogadom (szinkr. am.–br.–fr.–ausztr.–ang.–ném. rom. dráma) 12 év
• Nyócker 8D-ben (magyar animációs) 3D, PREMIER!!!
• Kikötôi történet (feliratos, finn–francia–német vígjáték) BA,

ART-kártya!
• Csak a szél (szinkr. magyar–német–francia filmdráma) 16 év,

ART-kártya!

   2012. április 19–25.
• Csatahajó (szinkr.  amerikai sci-fi akció) 16 év, VILÁGPREMIER!
• Titanic  3D (szinkr. amerikai romantikus dráma) 12 év, 3D
• Szerencsecsillag (amerikai dráma) 12 év, PREMIER!!!
• Amerikai Pite – A találkozó (szinkr. am. rom. vígjáték) 18 év 
• Éhezôk viadala (feliratos amerikai sci-fi akciófilm) 16 év
• Az igazság nyomában (feliratos, amerikai akcióthriller) BA
• Szex felsôfokon (francia–lengyel–német dráma) 18 év
• Magyarország 2011 (magyar szkeccsfilm) ART-kártya!
• Csernobil Öröksége: a Zóna (magyar dokumentum) 12 év,

ART-kártya!

 A P R Ó H i R D e T é s
INGATLAN

Az Öntözött réten lakás eladó. 
Irányár: 12 M Ft.
Tel.: 20/923-6484.

Lakás eladó a Paróczay utcá-
ban. Irányár: 5,2 M Ft.
Tel.: 30/456-1292.

Telekgerendás központjában 
1,5 szobás ház eladó. Irány-
ár: 3,5 M Ft. Érdeklôdni lehet a 
30/303-5588 és a 20/254-5005 
telefonszámokon.

Építési telek eladó, Gerla, Fecs-
ke sor 8/A.
Érdeklôdni: 06-30/334-8164.

Békéscsaba, Fövenyes u. 11. I. 
emeleti, téglablokkos, 50 m2-es, 
2 szobás, egyedi gázos lakás el-
adó. Tel: 20/446-2387.
 
Békés, Veres P. tér 8. II. eme-
leti, 55 m2-es, 2 szobás, egyedi 
fûtésû lakás eladó.
Tel: 20/446-2387.

OKTATÁS

Matematikából korrepetálás 
általános iskolásoknak és kö-
zépiskolásoknak.
Tel.: 70/392-0459.

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

Angol nyelvvizsgákra felkészí-
tés. Tel.: 30/681-4416.

Angolnyelv-oktatás kezdôtôl 
felsôfokig. Tel.: 30/345-9237.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Patkányfojtó csapda kapható.
Tel.: 30/459-0253.

Szakdolgozatok kötését soron 
kívül vállalom:
Tel.: 20/7700-494, 66/740-286.

Patkányfojtó csapda kapható: 
Tel.: 30/459-0253.

SZJA, könyvelés.
Tel.: 06-30/480-8063.

Redôny, zár, szúnyogháló, nap-
ellenzô szerelése. Utánfutó- és 
csónakkölcsönzés. Dobos Ist-
ván u. 20.
Tel.: 30/233-4550, 70/335-7584.

A lehetôségek feltérképezését és a jövôbeni együtt-
mûködés mikéntjét beszélte át márciusban egy négy-
szemközti találkozó keretén belül Vantara Gyula, Békés-
csaba polgármestere és Puskás János, a szent istván 
egyetem gazdasági, agrár és egészségtudományi kará-
nak dékánja.

Az elôre-évszázad sportsikere, az elmúlt száz év legem-
lékezetesebb labdarúgó-mérkôzése, a legjobb atléta és az 
évszázad tekézôje kategóriák nyerteseit díjazta április 6-án 
a centenáriumi Bizottság a szurkolók márciusban beküldött 
szavazatai alapján. Képünkön a legjobb atléta, Urbanikné 
Rosza Mária és edzôje, Tóth sándor, a legkiválóbb tekés, 
Hursán zsófi a, valamint fóri Márta, a Torna club Békés-
csaba elnöke, az évszázad sportsikerét elérô Ónodi Heni 
képviseletében. Bôvebben: www.csabaimerleg.hu.

Újabb legek
az Elôre-évszázadban



ebben az évben egy kü-
lönleges gesztussal ked-
veskedett a Békéscsabai 
Jókai színház a környék 
lakóinak. A Varázsszônyeg 
címû program keretében 
a Meszlényi Autószalon 
jóvoltából mindig más és 
más településrôl, vadonat-
új autókkal szállították az 
akció szerencsés nyertese-
it a színház elôadásaira. A 
„varázsszônyegen” érkezô 
vendégeket minden eset-
ben kisorsolták, s az elô-
adások után természetesen 
haza is szállították ôket. 

Az akció közel egy éve 
alatt több mint 150 Békés me-
gyeit csalogattak színházba, 
miközben több mint 15 000 
kilométert tettek meg a 
Meszlényi varázsszônyegek. 
Az országosan egyedülálló 
kezdeményezés Fekete Pé-
ter igazgatótól származik, aki 
egy korábbi sétája alkalmával 
arra gondolt: mi lenne, ha 
megszólítana egy embert, és 
felajánlaná, hogy töltsön el 

egy estét a teátrumban. Ebbôl 
a gondolatból született meg 
a Jókai színház Varázsszô-
nyeg-programsorozata, mely-
hez csatlakozott a Meszlényi 
Autószalon, és minden nyer-
tes utazását biztosította ház-
tól házig. Ôsz óta 75 telepü-
lést jártak be, 75-ször tette fel 
a kérdést egy-egy színész, 
rendezô vagy maga a teát-
rum igazgatója: Akar ön pár-
jával színházba jönni?

Fekete Péter elmondta, a 
sorozat célja az volt, hogy a 
legkisebb faluból is színházba 
csalogassák az embereket. 
A nyerteseket minden tele-
pülés esetében egy-egy utca 
és házszám kisorsolásával 
választották ki, s ha az illetô 
épp nem volt otthon, akkor 
a szomszédba csengettek 
be. Az akció március 28-án 
a három utolsó nyertes érte-
sítésével zárult, Békéscsabán 
a mezômegyeri Ilonka néni 
vehette át meghívóját, akinek 
Hanó Miklós alpolgármester 
is gratulált. 

K. K. P.

– Önnel kapcsolatban nem 
tûnik helyénvalónak az aktív 
idôskor kifejezés, mert ma is 
az aktív kutatót, nyomdászt, 
a betû nagy szerelmesét lát-
juk önben. Honnan ez a nagy 
érdeklôdés? 

– Amikor fiatal koromban 
munkát kerestem, mindig 
a nyomda elôtt jártam el, 
láttam, ahogy Sztankó And-
rás, az akkori kéziszedô ott 
tesz-vesz, aztán egyszer  
behívott. 1954 nyarán inas-
ként kerültem a nyomdába 
kéziszedônek egy hónap 
próbaidôre, ezt a munkát 
rögtön megszerettem. Sze-
rencsés találkozás volt ez a 
szakmával, ami lényegében 
meghatározta az egész to-
vábbi életemet. Elbûvölt az 
ólombetûk és a nyomda-
gépek világa. Két év után 
világossá vált számomra, 
hogy az „akcidencia” vona-
lára szeretnék menni, ami a 
kreativitásnak is teret ad. Itt 
a nyomdász tervezi meg a 
címkét vagy a nyomtatványt, 
és az ô elképzeléseinek 
megfelelôen születik meg 
valami. 

– Negyven évig dolgozott a 
Kner Nyomdában, szakmun-

kásból tipográfus, tervezô 
grafikus lett. Hogyan emlék-
szik vissza ezekre az évekre?

 – Már eleinte, amikor egy 
kiadvány vagy katalógus ke-
rült a kezembe, otthon is az 
foglalkoztatott, hogy minek 
hol lenne a legjobb helye. 
Bencsik Sándor idôs kollé-
gám erôsítette bennem ezt 
a tipográfiai vonalat, régi 
szaklapokat kaptam tôle. 
Aztán 1971-ben Lipcsében 
versenyt hirdettek tipográfu-
soknak, amit egy országos 
válogató elôzött meg. Ott 
második lettem, bekerültem 
a magyar csapatba egyedüli 
vidékiként. Késôbb a tipog-
ráfusok számára négy orszá-
gos kiállítást is szerveztem, 
ez a sorozat anyagi okok mi-
att nem folytatódott. A negy-
ven év alatt, amíg a nyomdá-
ban dolgoztam, mindig az 
hajtott, hogy minél szebbet, 
jobbat alkossak. Húsz évig a 
tervezômûhelyben tevékeny-
kedtem, és a véletlen úgy 
hozta, hogy az állami proto-
koll számára üdvözlôlapokat 
és más nyomtatványokat 
tervezhettem. Például ami-
kor Erzsébet királynô Bugac 
pusztán pikniket rendezett, 

én készítettem a menükár-
tyáját. Aztán ötvenhat éve-
sen korengedményes nyug-
díjba küldtek… 

– A nyugdíjas évek egy új 
alkotói életszakaszt hoztak. 
Éveken keresztül volt a Mér-
leg tipográfiai szerkesztôje, 
elindította a Békéscsaba 
anno sorozatot, elkészítette 
a világ máig legkisebb újsá-
gait, kiállításokat szervezett 
és könyveket írt. Szakmai el-
ismerésként Tótfalusi Kis Mik-
lós-díjat vehetett át, helytör-
téneti munkásságáért pedig 
Békéscsabáért kitüntetést ka-
pott. Mivel foglalkozik most?

– Mindig szívesen dolgoz-
tam a Mérlegnek, tavaly, az 
újság huszadik évfordulója-
kor összeszámoltam, hogy 
több mint ötszáz írásom je-
lent itt meg. Nyáron a Jankay 
galériában a tipográfiai mun-
káimból nyílik majd kiállítás 

a betûvel való alkotás jegyé-
ben. Jövôre lesz száznegy-
ven éves a városháza, errôl 
egy könyvet írok. Tizenöt éve 
két nyomdász szaklapban is 
publikálok nyomdászattör-
téneti kutatásaimból. Több 
mint száz szakcikket írtam 
már, amelyekbôl összeállítot-
tam egy könyvet, de ennek 
sajnos még nincs kiadója. 

– Mi az ön rendkívüli aktivi-
tásának a titka? 

– Bennem ugyanúgy él a 
kíváncsiság, a tenni akarás, 
mint korábban. Nem tudok 
nyugodni, amíg a végére 
nem járok egy kérdésnek, 
történetnek. Ameddig van 
kedvem és erôm, mindezt 
szeretném folytatni. A titok? 
Talán, hogy szerencsésnek 
mondhatom magam, mert 
egész életemben azt csinál-
hattam, amit szeretek. 

Mikóczy Erika

Ország-világ elôtt tette 
közhírré a Duna Televízió 
március 23-án este Kultikon 
címû mûsorában, hogy a 
Jókai színházban rendezik 
meg az országos drámaíró 
versenyt, Békéscsabán a 
harmadikat, országosan a 
tizenhetediket. Alaptémának 
a Magyar Nemzet március 
24-ei számának egyik cikkét 
sorsolták ki. Mint kiderült, 
a „Nem vicces – Bölcs ve-
zérünk feje az ostornyélen” 
címû, Rákosi Mátyás hat-
vanadik születésnapjának 
1952-es ünnepi kiállítását 
megidézô írást, melyben 
„dísztörülközôkre hímzett 
és pásztorbotokra faragott 
jókívánságok” kordokumen-
tumként emlékeztetnek a 
„népi köntösbe bújtatott ve-
zérimádat meghökkentô és 
megmosolyogtató” példáira. 
A feladat: egyetlen éjszaka 
alatt egyfelvonásost írni a jel-
zett alaptémából, nem éppen 
könnyû szakmai kihívás elé 
állította a három versenyzôt, 
Szabó T. Anna költôt, Egressy 
Zoltán és Garaczi László drá-
maírót. A három rendezô, 
Csiszár Imre, Koltay Gábor 
és Marton László szintén 
egyetlen napon készült fel 
színészcsapatával a vasár-
nap esti ôsbemutatóra, ahol 
kiderült, hogy mindhárom 

versenydarab a kisorsolt 
cikk lényegéhez kötôdik 
különbözô tartalmi és tech-
nikai megoldásokkal. Mi volt 
akkor, és mi van most, ami-
kor a találóan ironikus humor 
és kérhetetlen igazmondás 
ítéli meg az egykori „bölcs 
vezér” korabeli ünneplését.

A verseny gyôztes da-
rabja a zsûri döntése ér-
telmében Egressy Zoltán 
„Idestova hatvan” címû, 
félabszurdnak is mondható 
egyfelvonásosa lett, Mar-
ton László rendezésében 
és Csomós Lajos remekbe 
szabott fôszereplésével. Ez-
úttal a közönség díját is ez az 
elôadás nyerte el. A legjobb 
nôi alakításért Kovács Edit, 

a legjobb férfi alakításért a 
vendégmûvész, Schlanger 
András vehetett át díjat, a 
legjobb mellékszereplônek 
Gerner Csaba és Liszi Me-
linda bizonyult. Csiszár Imre 
kapta a legjobb rendezés dí-
ját, Marton László és Koltay 
Gábor különdíjban részesül-
tek, a három szerzô szintén 
különdíjat kapott.

A díszelôadást Vantara 
Gyula polgármester zárta 
azzal, hogy jövôre ugyanitt 
várja a város a drámaíró ver-
seny résztvevôit. A közönség 
hosszan ünnepelte a díjazot-
takat, a versenyt, melynek 
folytatása 2013-ban követke-
zik. 

Sass Ervin

A békéscsabai Tevan 
Nyomda és Kiadóválla-
lat 1917-ben kinyomtat-
ta Hanns Heinz Ewers: 
Alraune címû magyarra 
fordított regényét. Ezzel 
esett meg a nálunk pél-
da nélküli alábbi törté-
net.

A regény Franken-
stein-témához hasonló 
történet. Egy ôrült tudós, 
Ted Brinken a mester-
séges megtermékenyí-
téssel kísérletezve lét-
rehoz egy mesterséges 
emberi lényt, Alraune-t, 
egy felakasztott bûnözô 
és egy prostituált lányát. 
Alraune emberi vért 
iszik, és perverz fantázi-
ái vannak.

A könyv tartalma mi-
att az ügyészség szemérem-
sértés címen lefolytatott el-
járás után, tévedésbôl az író 
Ewerset akarta a vádlottak 
padjára ültetni. Ez nem sike-
rült, mert a szerzô nem jött el, 
viszont az ügyészség a könyv 
frissen kinyomtatott ezer pél-
dányát lefoglalta, majd  Gyu-
lára, a bíróságra szállítatta 
megôrzésre. A sajtótörvényt 
furcsán értelmezô nagyváradi 
Táblabíróság, miután a szerzô 
nem volt kézre keríthetô, a 
nyomdatulajdonost pénzbün-
tetésre ítélte. Közben Románi-

ához került Nagyvárad, a tábla 
pedig az iratokat a fellebbe-
zéssel együtt Bukarestbe tet-
te át. Az eljárás még a trianoni 
békeszerzôdés elôtt indult 
el, így ôk nem voltak illetéke-
sek az ügy végsô elbírálásá-
ra. Az akták visszakerültek a 
magyar Kúriához, ott dr. Ráth 
Zsigmond tanácsa 1924-ben 
foglalkozott az üggyel és úgy 
találta, hogy az alsó fokú bíró-
ságok tévedtek akkor, amikor 
a nyomdát tették felelôssé.

Ezután a Kúria megsemmi-
sítette az eddig hozott összes 

ítéleteket, és utasította 
a gyulai törvényszéket, 
hogy zárja le az ügyet. 
Az ügyészség a hivata-
los helyiségeiben ôrzött 
könyveket visszaadta a 
Tevan Nyomdának, ezzel 
nem kis haszonhoz jutat-
va a kiadótulajdonost. Az 
Alraune-t annak idején 
40 koronás árban hozták 
volna forgalomba. Az ak-
kori 1925 évi árak mellett 
150-200 koronába került 
egy-egy kötet a könyvpi-
acon... A szerzô könyve 
sikeres volt, több nyelven 
is megjelent.

Az eset utóéletéhez
tartozik, hogy a regény-
bôl film készült még 
1918-ban. A magyar–
osztrák filmet a magyar 

Kertész Mihály rendezte. A 
film magyar szereplôi: Gál 
Gyula (Alraune), Szôllôsi 
Rózsi, Törzs Jenô, Lux Mar-
git, Malatinzky Böske – és 
mások. Még ugyanabban 
az évben német produkció-
ban szintén megrendezték a 
filmet, majd a húszas évek-
ben még kétszer. Elmond-
ható, hogy a Tevan Nyomda 
és Könyvkiadó által kiadott 
regénybôl nemzetközi sike-
res mozifilmet hoztak létre 
alkotói.

Gécs Béla

10 Csabai Mérleg

Egressy nyerte a versenyt
Az Idestova hatvan a „bölcs vezért” is megidézte

Békéscsaba anno
Alraune, a zárolt Tevan-könyv

nagy erika, Gerner csaba és Kara Tünde

Gécs Béla: Bennem ugyanúgy él a kíváncsiság, a tenni 
akarás, mint korábban

Fekete Péter: Hetvenötször 
csengettünk be...

Hetvenöt éves Gécs Béla
„Egész életemben azt csinálhattam, amit szeretek”

Gécs Béla a napokban tölti be hetvenötödik életé-
vét. Aki látásból vagy például a csabai Mérleg hasábja-
in megjelenô írásaiból ismeri, biztosan felkapja a fejét, 
mert szerteágazó tevékenységét, szellemi kapacitását, 
megjelenését tekintve egy sokkal fi atalabb ember be-
nyomását kelti. Az aktív idôsödés európai éve kapcsán 
indult sorozatunkban most az ô példáján keresztül igyek-
szünk valamit ellesni abból, hogyan lehet megôrizni az 
érdeklôdést, a kíváncsiságot akár a sokadik ikszen túl is. 


